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UBM Aviation tarafından yayınlanan Official Airline Guide'ın raporuna göre, tüm 
dünyada faaliyet gösteren havayolları arasında, aktif olarak 90 ülkeye uçan Türk Hava Yolları'nın, 
en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olduğu açıklandı. Türk Hava Yollarının Star Alliance üyeliği, 
müşteriye sunulan tır seferleri ve interline anlaşmalarıyla dünyada kargo taşıyamayacağı yer 
kalmadı gibi.

IATA acentesi olan bazı freight forwarderler Türk Hava Yolları'nın Türkiye çıkışlı 
kargolarda % 60'a yakın olan pazar payını daha da arttıracağı görüşünde. Çoğalan operasyonların, 
yeni denetim uygulamaları gereksinimi arttıracağı herkesin malumu iken yakın zamanda özellikle 
de kargoda gerçekleştirilen bu sıçrayışın kontrolü zor olan bir organizasyon haline dönüşeceğini 
öngörüyorlar. Türk Hava Yolları'nın Türkiye çıkışlı uçakları doldurmakta sıkıntı yaşamayacağı 
belliyken, dönüşte uçakların dolması için nasıl bir planlama yapacağı merak konusu. Her ülkede 
GSA (Genel Satış Acentesi) sistemi ile çalışmayan, ülke durumlarına göre farklı stratejiler belirleyen 
Türk Hava Yolları, 90 ülkeyi kapsayan bir ağı yönetecek sistemi kurması vakit alacak gibi 
gözüküyor. Ancak milli havayolumuzun bu sistemi kurabilecek yeteneğe ve birikime sahip 
olduğunu düşünüyorum. İyi yıllar dilerim.

According to Official Airline Guide report published by UBM Aviation; among all of the 
airlines which operate to whole world, Turkish Airlines which flies to 90 countries actively was 
announced as “Airline Company which flies to most countries”. With Star Alliance membership, 
truck services supplied to customer and interline agreements of Turkish Airlines; there is no place 
that Turkish Airlines cannot carry a cargo to, in the world.

Some freight forwarders, who are IATA agents, have the opinion that Turkish Airlines 
will increase its market share which is approximately %60 for cargos from Turkey. As everybody 
knows, increasing operations need new control applications, and freight forwarders envisage that 
this bound occurred, especially about cargo, will return to an organization hard to control in 
soonest time. It is clear that Turkish Airlines won't have any difficulty about filling the airplanes 
from Turkey however it's a brain-teaser how Turkish Airlines will make a plan about return. 
Turkish Airlines which doesn't work with GSA (General Sales Agent) in every country and specify 
different strategies for every countries' situations needs more time to set up the system which 
includes and manages to 90 countries. Beyond these I think that our national airline has the ability 
and knowledge to set up this system. Happy New Year!
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Çin'li hava kargo taşıyıcısı Jade Cargo'nun Atatürk Havalimanında yaşadığı slot sorunu nedeniyle Çin'in, 
yasak getirdiği kargo uçuşları yeniden başlayacak.

Türk Hava Yolları (THY) ve 3 havayolu şirketinin düzenleyeceği uçuşlar ile iki ülke arasında kargo uçuşları 
yapılmaya yeniden başlayacak. Türk Hava Yolları (THY) ve 3 havayolu şirketinin düzenleyeceği uçuşlar ile iki ülke 
arasında yıllık 40 bin ton kargo taşınması ve 500 milyon dolarlık ciro elde edilmesi bekleniyor.

Çin ile Türkiye arasında yaşanan kargo taşımacılığı sorunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 
yürüttüğü çalışmalar sonrası çözüldü. Çin'in, yerel firması Jade Cargo'nun İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçuş 
düzenleme isteğine olumlu cevap verilmemesi üzerine getirdiği yasaklama sebebiyle bu ülkeye yaklaşık 1,5 yıldır kargo 
seferi düzenlenemiyordu.

Dünyanın en büyük ve en ucuz üreticisi konumundaki Çin'e yapılamayan kargo uçuşları, başta tekstil ve yedek 
parça şirketleri olmak üzere havayolu firmalarını ciddi sıkıntıya düşürdü. SHGM tarafından sorunun çözümü konusunda 
yürütülen çalışmalar geçen hafta olumlu sonuçlanınca iki ülke arasında haftalık 14 uçuş düzenlenmesi konusunda 
mutabakata varıldı. İki ülke sivil havacılık otoriteleri tarafından varılan anlaşmaya göre, THY (Turkish Cargo), MNG 
Airlines, My Cargo ve ULS Airlines Cargo Çin'e gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haftada 14 uçuş 
gerçekleştirebilecek. MNG Havayolları Genel Müdürü Sedat Özkazanç, anlaşma sayesinde yılda yaklaşık 40 bin ton 
kargonun Türkiye üzerinden taşınacağını söyledi.

Cargo flights which China prohibited due to the slot problem which China-based air cargo carrier Jade Cargo has had at 
Ataturk airport, will start again.

Cargo flights between two countries will start again with the flights of Turkish Airlines (THY) and 3 other airlines will operate.
It is expected that 40 000 tonnes of cargo will be carried and 500 million dollars of turnover will be achieved between two countries with flights of 
Turkish Airlines (THY) and 3 other airlines will operate.

The cargo transportation problem which China and Turkey had, was solved as a result of the efforts that Directorate General of Civil 
Aviation(DGCA) conducted. China banned the cargo operations from Turkey 1,5 years ago because of the fact that its local carrier Jade Cargo 
wasn't given permission for the flights to Ataturk Airport.

The cargo flights which were not being operated to China, that is the world's biggest and the cheapest producer, put airlines into 
trouble particularly textile and spare part companies. The studies conducted by DGCA to solve the problem that concluded positively last week, 
was come to an agreement about 14 flights per week between two countries. Acconding to agreement made by two countries' civil aviation 
authority; THY (Turkish Cargo), MNG Airlines, My Cargo and ULS Airlines Cargo will be able to operate 14 flights per week to China following 
the completion of the necessary procedures. Director General of MNG Airlines Sedat Özkazanç said that nearly 40 000 tonnes cargo will be 
carried over Turkey thanks to the agreement.

ÇİN İLE KARGO KRİZİ AŞILDI
CARGO CRISIS IN BETWEEN TURKEY AND CHINA WAS SOLVED

www.dgm-turkey.com    



Peter Scholten 
Saudia Cargo Ticari Başkan Yardımcısı 

“Türkiye'den Arabistan'a 
giden kargoların % 60'ını biz 

taşıyoruz”

60 % of the air cargo from Turkey to Saudia 
Arabia, is carried by Saudia Airlines Cargo.

Saudia Cargo VP Commercial 

Mete Erna

İstanbul'un yanı sıra Ankara'ya da düzenli yolcu seferlerimiz bulunuyor. Hac ve umre sezonu 
boyunca da Antalya, Ankara, İzmir ve Adana'ya ek yolcu seferleri düzenliyoruz. Bunun yanında İstanbul'a 
haftalık düzenli kargo seferimiz var ki bu bazen haftada ikiye çıkabiliyor. Bu ikinci kargo uçağı, Atatürk 
Havalimanı'ndaki slot sorunları sebebiyle operasyonlarını Sabiha Gökçen'e yapıyor. Bizim niyetimiz, 
pazardaki konumumuzu güçlendirmek adına bu kapasiteyi arttırmak.

Türkiye operasyonlarında karşılaştığınız mevzuata, satışa ya da operasyonlara ilişkin 
sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü için neler yapılabilir?

Mete Erna

En büyük sorun, diğer havayollarının da paylaştığı, Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite 
sorunudur. Slot kısıtlamaları yüzünden fazla kapasite sunulamıyor ve Türk Hava Yolları'nın büyümesi 
havalimanının kapasitesi üzerinde çok ciddi baskı oluşturdu. Gündüzleri tüm slotlar dolu oluyor ve bu 
yüzden iş jeti trafiği genellikle Sabiha Gökçen'e aktarılıyor.

Kapasitesini arttırmak isteyen kargo taşıyıcılarının, eğer gece uçmuyorlarsa, Sabiha Gökçen'e 
uçmak dışında bir seçenekleri bulunmuyor. Buradaki asıl sorun, Sabiha Gökçen'in kargo operasyonlar için 
uygun olmamasıdır. Depolamak için tesis yok ve olan tesisler de sınırlı, genellikle yalnızca ithalata olanak 
tanıyor.  Sabiha Gökçen'i kullanmak zorunda kalan çoğu havayolu, sonraki aşamalar için kargoları 
kamyonlarla Atatürk'e taşıma gereği duyuyorlar, bence bu asıl sorun.

2016 yılında gün yüzüne çıkması beklenen yeni havalimanı (ki bu çok iyimser bir tarih) en 
azından trafiğin artmasını sağlayacak ama bu trafiğin nasıl paylaştırılacağı henüz muamma. Örneğin bu yeni 
havalimanı Türk Hava Yolları'nın yeni merkezi mi olacak yoksa ek kapasite mi oraya yönlendirilecek henüz 
belli değil. Aynı şehir için farklı havalimanı kullanmak bir sorun oluşturuyor çünkü kargo söz konusu 
olduğunda kamyon kullanarak iki havalimanı arasında kargo taşımak gerekebiliyor. Bu da ciddi ek 
maliyetler getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre yeni havalimanı Atatürk'e göre daha düşük ölçekte hizmet verecek. 
Bu bilgiler doğrultusunda, yeni havalimanından beklentileriniz nelerdir?

Mete Erna

Yalnızca başlangıçta bu durum geçerli olacak. Bence her türlü ek kapasite iyi olacak çünkü 
Atatürk Havalimanı'nda çok ciddi bir kapasite sorunu var. Aslına Atatürk Havalimanı, bazı ek teknolojik 
yatırımlar yapıldığında, daha fazla trafiği kaldırabilir ama THY yaptığı büyüme planı çerçevesinde bu 
kapasiteyi elinde tutmak istiyor. Yine altını çiziyorum, her türlü ek kapasite iyi bir şey ama günümüz 
itibariyle yeni havalimanının nasıl kullanılacağını söylemek için yeterli bilgiye sahip değiliz ve THY'nin 
pozisyonunun ne olacağını henüz bilmiyoruz.

Peter Scholten

Mevcut durum biraz alışılmadık çünkü pazar büyürken havaalanı kapasitesi problem olarak 
kalmaya devam ediyor. Yeni havaalanı bu kapasite sorununu çözebilecek mi, henüz bilmiyoruz. THY 
büyümeye devam ediyor ve muhakkak ki yeni kapasiteye ihtiyaç duyacaklar, diğer havayolları da aynı 
şekilde. Bu zor bir soru çünkü yeni havaalanı hakkında bilmediğimiz bir sürü soru var. Daha önce “Lojistik 
Köy” hakkında birçok konuşma yapıldı, iddialar ortaya atıldı. Ancak bu “Lojistik Köy” üçüncü havaalanını 
fikrinin ortaya çıkmasıyla hiçbir zaman gerçekleşmedi. Eğer yeni havaalanı bir kargo hub'ı olacaksa, pazar 
üzerinde kesinlikle büyük etki yapacaktır ama bu konuda konuşmak için çok erken.

Yalnızca kargo taşımacılığına tahsis edilmiş havaalanları, belly kargo sebebiyle sorun teşkil 
eder. Bu görüşe katılır mısınız?

Peter Scholten

Dünya çapında kargonun çoğunluğu belly'lerde taşınır ve bu kargo uçağıyla taşımaktan daha 
karlıdır. Kargo gelirleri ise bir havayolunun toplam gelirinin %20'sini oluşturur, bu da gerçekten çok iyi bir 
oran. Belly kargo aşağı yukarı business sınıf gelirine eşit bir gelir getirir ve bu yüzden oldukça önemlidir. 
Ayrıca business sınıfı olmayan düşük maliyetli taşıyıcılar için de önemli bir gelir kaynağıdır.

Genel anlamda konuşursak, kargo havaalanları sorun yaratmayabilir. Yolcu uçağı da uçuran 
bir şirket olarak bizim sorunumuz, İstanbul'da olduğu gibi, aynı şehirde iki farklı havaalanına uçuyor 
olmamız ve belly kargo olarak taşıdığımızla kargo uçağında taşıdığımız kargoyu farklı havaalanlarına 
indirmek zorunda oluşumuzdur.

Mete ERNA

Mr. Mete Erna

We have regular passenger flights to Ankara and, during the Hajj and Umrah season, we operate 
additional passenger services to Antalya, Ankara, Izmir and Adana. Besides that we operate a weekly scheduled 
freighter to Istanbul, which sometimes increases to twice a week. This second freighter currently operates to 
Sabiha Gokcen Airport because of slot problems at Ataturk Airport. We intend to increase this capacity in order 
to strengthen our position in the market. 

What are the problems related to legislation, processes, sales or operations that you face 
in your Turkish operations? What would your suggestions be in order to solve such problems?

Mr. Mete Erna

The biggest problem, which is shared by all airlines, is that of capacity at Ataturk Airport. 
Additional capacity cannot be offered because of slot restrictions and the growth of Turkish Airlines has put a lot 
of pressure on capacity at the airport. Daytime slots are full whilst business jet traffic is mostly diverted to 
Sabiha Gokcen.
Cargo airlines wanting to increase their capacity have no choice but to go to Sabiha Gokcen, unless they are 
flying in the middle of the night. The problem, however, is that Sabiha Gokcen is not set up for cargo operations. 
There are no cargo warehouse facilities and current facilities are very limited, mostly allowing only imports. 
Most airlines constrained to using Sabiha Gokcen Airport are having to bring their cargo to Ataturk Airport via 
truck for processing and this, I think, is the biggest problem.

The 3rd airport, which is expected to see the light of day in 2016 (which is very optimistic), will at 
least lead to increased traffic but it is not clear how that traffic will be shared. For example, will it be a new base for 
Turkish Airlines or will additional capacity be placed there? Using different airports for the same city is a 
problem because it increases costs due to the use of trucks between these airports.

A tender will soon be held for the 3rd airport in Istanbul, which is planned to be in 
service by 2016. It has been announced that this airport will operate on a smaller scale than that of 
Ataturk. In the light of this information, what are your expectations from this new airport?

Mr. Mete Erna

The new airport will initially be smaller than Ataturk. But I think any additional capacity is good 
because there is currently a great deal of pressure on Ataturk Airport. It is actually capable of handling more 
traffic due to the additional technological investment that has been made, but Turkish Airlines wants to keep this 
spare capacity for its planned future growth. So any capacity is a good thing but I think it is premature at this 
stage to say how the 3rd airport will be used because it is not yet clear and because we do not yet know what the 
position of Turkish Airlines will be. 

Mr. Peter Scholten

The current situation is ususual because, while the market is growing, airport capacity remains a 
problem. Will the 3rd airport be able to solve these capacity problems? We do not yet know. Turkish Airlines is 
growing and most likely they need capacity, as do the other airlines. This is a difficult question to answer as there 
are many things we do not know about the new airport. Previously there was a great deal of talk about a cargo 
village, for instance, but this never materialized due to the advent of the 3rd airport. If the new airport becomes a 
cargo hub, then it will certainly have an effect on the market, but it is too early to say.

Would you not agree that cargo-only airports are a problem because of the cargo carried 
in bellies?

Mr. Peter Scholten

Most cargo worldwide is carried in bellies, which are more profitable than freighters. Cargo yields 
20% of an airline's total income, which is a significant percentage. Belly cargo is important, being more or less 
equivalent to business class revenue, and is a good source of revenue for low cost carriers which do not have 
business class. 

Generally speaking, however, cargo-only airports are not a problem. The only issue that we have is 
that, since we also operate passenger aircraft, our cargo would end up at a different airport to our freighters in 
cities where we operate both services, such as Istanbul. 

CAAI (The Air Cargo Agents Association Of India - Hindistan Hava Kargo 

Acenteleri Birliği) tarafından gerçekleştirilen 39. ACAAI Annual Convention, 

22–25 Kasım 2012 tarihleri arasında Asya ve Avrupa'nın buluşma noktası A
İstanbul'da gerçekleştirildi. Hava kargo taşımacılığı sektörünün pek çok temsilcisini buluşturan ve Istanbul 

Marriott Hotel Asia otelinde düzenlenen etkinlikte Saudia Cargo Ticari Başkan Yardımcısı ve yeni Türkiye 

Müdürü Mete Erna ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 

he 39th Annual Convention of ACCAI (The Air Cargo Agents Association Of India) is 

carried out in Istanbul (the intersection point of Asia and Europe), between the dates Tof 22nd and 25th of November. During the event that takes place in Marriott Asia 

Hotel and brings together many representatives of the air cargo industry, we have the chance to make an 

interview with Mr. Peter Scholten (VP Commercial of Saudia Airlines Cargo) and Mr. Mete Erna (the new 

director for Turkey).

IN ASSOCIATION WITH

Could you provide some brief information about your business activities and 
your targets for 2013 as Saudia Cargo?

Mr. Peter Scholten

Saudi Airlines Cargo is a private company that is majority-owned by Saudi Airlines, with 
the remainder held by shareholders. The activities that we undertake include sales and marketing, 
carriage of cargo in freighters and in the bellies of passenger aircraft, ground handling and warehousing.

2012 has been a successful year for our company, where we achieved 20% growth in the 
global market despite weak global economy. The air cargo market is declining overall, with yield growth 
predicted to be -2% for 2012 based on IATA figures, so this proves that we are able to grow in a 
challenging market.

The IATA forecast for 2013 is similar to that for 2012, with revenues remaining the same 
(0% growth), resulting in a flat 68 billion dollar market. The market will continue to be marked by over 
capacity, particularly in Europe, which will remain under pressure. 

Despite this our plans for next year are to continue to grow, to stabilize the global network 
and to add additional aircraft to our fleet. We have been restructuring our local agencies in a number of 
markets, including Turkey, and plan to increase our activities here. In order to strengthen our position 
in this market, we have employed Mr. Mete Erna as our new Cargo Manager. He will begin working for 
Saudi Airlines Cargo by the end of this month.

What activities do you undertake in the Turkish market? How are your current 
operations there and how do you foresee this market in the years to come?

Mr. Peter Scholten

Turkey exports to many destinations and, so far, we have handled a good share of cargo 
carried to the Kingdom. However, as Turkey is largely an export country and there is very little demand 
for air imports from Saudi Arabia, we only fly cargo one-way on our network. This is something that we 
need to address because Saudi Airlines Cargo has a far-reaching network that is able to serve many 
destinations beyond the Kingdom, such as Johannesburg, Lagos and Hong Kong. 

We need to carefully assess what routes will be most feasible for our network. For example, 
it is more logical for Saudi Airlines Cargo to carry freight from Turkey to the Middle East, Africa and 
Asia than to fly from Turkey to Jeddah and back to Amsterdam. Of course, there are direct flights from 
Turkey which are operated by the powerful local player, Turkish Airlines. Our share of the cargo that is 
carried from Turkey to Saudi Arabia is currently 60%. We want to get the remaining cargo as well as to 
increase our share beyond Saudi Arabia. 

Therefore, our plan for next year is to strengthen our position here in order to handle more 
cargo for our network, and to fly to places that make good business sense. 

Saudia Cargo olarak, bize biraz kendinizden, yaptığınız işten ve 2013 yılı 
hedeflerinden bahsedebilir misiniz?

Peter Scholten

Saudi Airlines Cargo, çoğunluğuna Saudi Airlines'ın sahip olduğu, geriye kalan 
hisseleri ise başka hissedarlar tarafından paylaşılan özel bir şirkettir. Bulunduğumuz faaliyetler ise, 
kargo uçaklarında ve yolcu uçaklarının belly tabir edilen kargo bölümlerinde kargo taşımak, 
kargonun pazarlama ve satışı, elleçleme ve depolama olarak sıralanabilir.

2012 bizim için oldukça başarılı geçti. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen %20 
büyüme sağladık. Hava kargo pazarı genel olarak, IATA tahminlerine göre, gelirler bazında yaklaşık 
%2 daralma yaşıyor. Bu da bizim zor bir pazarda büyüme gösterdiğimiz anlamına gelir.

IATA'nın 2013 tahminleri 2012 için yaptığı tahminlerle aynı (%0 büyüme), bu da pazar 
büyüklüğünün 68 milyar dolar seviyesinde kalacağını işaret ediyor. Önümüzdeki yıl da, özellikle 
baskı altındaki Avrupa ekonomisinde, hava kargo sektörü fazla kapasiteyle hizmet vermeye devam 
edecek.

Bu olumsuz tabloya rağmen bizim gelecek yıl için planlarımız; büyümeyi sürdürmek, 
küresel ağımızı korumak ve filomuza yeni uçaklar katmak olacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 
bazı pazarlarda yerel acentelerimizi yeniden yapılandırıyoruz ve aktivitelerimizi arttırmayı 
amaçlıyoruz. Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirmek için Mete Erna bey'i yeni kargo 
müdürü olarak atadık. Bu ay sonu itibariyle kendisi bizim için çalışmaya başlayacak.

Türkiye pazarı özelinde konuşursak, burada ne tür faaliyetleriniz var? Hali hazırda 
sürdürdüğünüz operasyonlar nelerdir ve Türkiye pazarında gelecek yıllar için tahminleriniz 
nelerdir?

Peter Scholten

Türkiye birçok noktaya ihracat yapmakta olan bir ülke ve şimdiye kadar Suudi Arabistan'a taşınan 
toplam kargoda iyi bir pay almayı başardık. Ancak Türkiye büyük oranda bir ihracat ülkesi ve Suudi 
Arabistan'dan ithalat için olan talep çok düşük. Bu yüzden bizim kargo seferlerimiz genelde tek 
yönlüdür. Bu bizim dikkat çekmemiz gereken bir konu çünkü Saudi Airlines Cargo uzak noktalara 
ulaşabilen bir ağa sahip ve bu sayede Suudi Arabistan'ın ötesinde Johannesburg, Lagos ve Hong 
Kong gibi birçok noktaya ulaşmamız mümkün oluyor.

Uçuş ağımız için hangi rotaların en karlı olduğunu çok dikkatli bir şekilde hesap 
etmemiz gerekiyor. Örneğin, kargoyu Türkiye'den Ortadoğu'ya, Afrika'ya ya da Asya'ya taşımak 
bizim için önce Cidde'ye getirip sonra Amsterdam'a taşımaktan çok daha mantıklı. Tabi Türkiye'den 
bu destinasyonlara, güçlü bir yerel taşıyıcı, Türk Hava Yolları, tarafından direkt uçuşlar da 
yapılmakta. Türkiye'den Arabistan'a taşınan kargoda bizim payımız %60 seviyesinde. Biz 
Arabistan'ın ötesine taşınacak kargodaki payımız kadar, bu %60'lık payımızı da arttırmak istiyoruz.

Bu sebeple gelecek yıl için planımız, ağımızı beslemek için daha fazla kargo taşımak 
üzere Türkiye'deki pozisyonumuzu güçlendirmek ve bu kargoyu kar getirecek yerlere ulaştırmak.



Havayolu kargo taşımacılığının öncü ismi myCARGO,  sektörün önde gelen 
temsilcilerine özel bir davet düzenledi.

Polat Renaissance Hotel'de 6 Aralıkta gerçekleşen davete myCARGO Genel 
Müdürü Orhan Sivrikaya,  Sabiha Gökçen Havaalanı (ISG) Kargo Operasyon ve 
Pazarlama Müdürü Harun Ay, Çelebi Kargo Müdürü Murat Özel ve önde gelen kargo 
acenteleri katıldı.

Toplantıda konuşan myCARGO Genel Müdürü Orhan Sivrikaya, 40 milyar 
USD ciroya sahip HNA Havacılık Holding'in üyesi olmalarından duydukları 
memnuniyeti belirterek,  YangtzeRiver Express, Hong Kong Express ve myCARGO 
olarak 10'u uzun menzilli, toplam 30 uçaklık kargo filosu ile dünya çapında hizmet 
verdiklerini kaydetti.

IATA IOSA sertifikasını alan ilk Türk kargo operatörü olan myCARGO, 
filosunda bulunan ve her biri 113.5 Ton kapasiteli 2 adet B747-400F uçakları ile Türkiye'de 
en fazla tonaj kapasitesi sunan kargo uçak filosu envanterine sahip olmanın ayrıcalığını 
taşıdıklarını bildiren Sivrikaya, süregelen charter 
faaliyetlerine ek olarak başlatılan tarifeli seferlerin de 
müjdesini verdi.

Sivrikaya, 18 Eylül 2012 tarihi itibariyle 
Sabiha Gökçen- Liege hattında A300F uçakları haftada 5 
sefer olmak üzere başlatılan tarifeli kargo seferleriyle 
hizmet alanlarını genişlettiklerini ifade etti ve ekledi:

“En modern kargo altyapısına sahip 
havaalanlarından biri olan Liege Havaalanı, endüstri 
bölgesindeki merkezi konumu sebebiyle Avrupa kargo 
trafiğinin yüzde 75'inin transfer edildiği geniş bir 
kapsama alanına sahiptir. Bağlantılı tır taşımaları 
kullanılarak 8 alternatif çevre yolu irtibatlarıyla 
Liege'den Amsterdam, Frankfurt, Paris, Düsseldorf, 
Köln, Brüksel, Rotterdam ve Londra'ya günübirlik 
hizmet sağlanabiliyor. Böylelikle, İstanbul Sabiha 
Gökçen Havaalanı'ndan Avrupa'nın yüzde 75'ine tarifeli 
seferlerle kargo taşınması mümkün hale gelmiştir.”

Tarifeli seferlerin beklenenin üzerinde gelişim gösterdiğini, kargo 
acentelerinin desteğiyle kargo dostu olan Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan daha çeşitli 
hizmet sunmaya hazır olduklarını ifade eden Sivrikaya, diğer grup şirketlerinin 
merkezleri olan Şanghay ve Hong Kong noktalarını Türkiye üzerinden Avrupa'ya 
entegre eden 'jointventure' uygulamalarıyla tarifeli sefer hizmetlerini daha da arttırmayı 
hedeflediklerini kaydetti.

Havayolu kargo taşımacılığı için işbirliği mesajı

Toplantıda Sabiha Gökçen Havaalanı Kargo Operasyon ve Pazarlama 
Müdürü Harun Ay da bir konuşma gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen kargo altyapısında 
hiçbir şekilde kapasite sorunu ile karşılaşılmadığını belirten Ay, gerek fiyat tarifesi 
gerekse süreçlerin işlemesi açısından dezavantajların söz konusu olmadığını kaydetti.

Ay, kargo gönderilerinde Anadolu yakasının yüzde 60'ın üzerinde paya sahip 
olmasından hareketle, ISG yönetiminin kargo operatörleri ve kargo acenteleriyle işbirliği 
içinde kargo taşımalarında daha fazla rol almak istediğini, bu yaklaşımla kolay kargo 
taşınan bir havaalanı olarak İstanbul'un kapasite problemine çözüm sunmaya devam 
edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından acenteler Sabiha Gökçen Havalimanında kargo ve 
gümrükle ilgili yaşadıkları sıkıntıları paylaştılar. Sohbet ortamında gecen aksam 
yemeğinde, sektör temsilcileri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kargo çıkışlarının daha 
da artırılması konusunda havayolu-ISG-acentelerle birlikte ortak çalışmaya ilişkin 
arzularını dile getirdiler.

My CARGO, which is leading name in the air cargo sector, arranged a special 
invitation for leading representatives of the sector.

Orhan Sivrikaya (Director General of myCARGO), Harun Ay (Director of 
Cargo Operation and Marketing of Sabiha Gökçen Airport), Murat Özel (Director Cargo 
of Celebi) and leading cargo agents participated in the invitation held on 6th December  in 
Polat Renaissance Hotel.

Orhan Sivrikaya (Director General of myCARGO), who made a speech  at the 
recorded meeting that as YangtzeRiver Express, Hong Kong Express and myCARGO 
offer service globally with 10 pieces long-range and a cargo fleet of 30 aircraft totally, 
stating what they are pleased to be a member of HNA Aviation Holding that has 40 billion 
dolars turnover.”

Sivrikaya lasted: “MyCARGO, is first Turkish cargo operator that took 
IATA IOSA certificate, has cargo aircraft fleet which are offered at most tonnage capacity 
in Turkey with 2 pieces B747-400F aircrafts which each one has a capacity of 113.5 tons 
and we have been living privilege of this.”

Also Sivrikaya gave good news of new scheduled 
flights.

Sivrikaya stated that they expended their service 
areas with initiated scheduled cargo flights five times a week in 
Sabiha Gökçen Airport- Liege line with A300F aircrafts as of 
18th September 2012 and he added:

“Liege airport, one of the airports which has most 
modern cargo insfructure, has a wide coverage zone which was 
transferred 75 percent of European cargo traffic by virtue of its 
central location in the industry. It is being able to provided one 
day service from Liege to Amsterdam, Frankfurt, Paris, 
Dusseldorf, Cologne, Brugge, Rotterdam and London by 
using the connected semi-transportations within 8 alternative 
ring roads. Thus, it has become possible to carry cargo on 
scheduled flights from Istanbul Sabiha Gokcen Airport to 75 
percent of European.”

Sivrikaya finished his words saying: “Scheduled 
flights showed the development over expectations. We are ready to offer more various 
services with the support of cargo agencies at the cargo-friendly Sabiha Gokcen Airport. 
We aim to increase more scheduled flight services with 'jointventure' applications which 
integrates the points of Hong Kong and Shanghai where are the other companies' head 
offices of group to Europe via Turkey.

Cooperation Message for Airline Cargo Transportation

At the meeting, Harun Ay(Director of Cargo Operation and Marketing of 
Sabiha Gökçen Airport) that also made a speech. Harun Ay remarked this situation that 
have never been faced the capacity problem at the Sabiha Gokcen cargo insfructure. He 
noted that it is not a matter of  disadvantages from the point of both price schedule and the 
functioning of processes.

Mr. Ay stated that ISG management want to take part more in cargo 
transportation in cooperation with its cargo operators and cargo agencies and with this 
approach they continue to offer solutions to capacity problem of Istanbul as an airport 
which cargo is transported easilly due to the Anatolian side of Istanbul has a share over 60 
percent in cargo shipments.   

After the speeches, agencies shared the problems which they had at Sabiha 
Gokcen airport concerned with cargo and custom. In the dinner, representatives of sector 
have expressed their desires related to cooperate as Airlines-ISG-Agencies about further 
increasing the cargo outputs from Sabiha Gokcen airport.

MY  CARGO

 BROUGHT TOGETHER THE AIR CARGO SECTOR

SEKTÖRÜ BULUŞTURDU





AVRUPALI KARGO TAŞIYICILARI

İÇİN YOLUN SONU MU ?
END OF THE ROAD FOR 

EUROPEAN CARGO CARRIERS ?

HABERH a v a K a r g o T ü r k i y e

Coyne Airways CEO'su Larry Coyne göre Avrupalı kargo 
taşıyıcıları beş yıl içinde uzun mesafeli kargo taşımacılığını bırakmak 
zorunda kalacak.

Dünyanın her yerindeki zorlu destinasyonlara kargo taşıma 
konusunda haklı bir üne sahip olan Coyne Airways CEO'su Larry Coyne 
göre, Avrupalı büyük taşıyıcılar önümüzdeki beş yıl içinde uzun 
mesafeli kargo taşımacılığını bırakmak zorunda kalacak. Coyne, 
sektörde yaşanan rekabet ve gelirlerin azalması nedeniyle işyerlerinin 
kapanmak zorunda kalacağını söyledi.

Küçük taşıyıcılar bölgesel pazarlarda iken büyük taşıyıcılar 
ağır kargo taşımaya ve yeni pazarlara açılmaya başlamışlardı. Yakın 
zamanda ise Asya ve Orta Doğulu hava kargo taşıyıcıları, Avrupalı hava 
kargo taşıyıcılarının hakimiyeti altındaki uzun mesafeli hatları devraldı. 
Sonuç olarak, Coyne'ye göre uzun-kısa mesafe kombinasyonu ile taşıma 
yapan havayolları 9/11 olayları dolayısıyla baskı altında kaldı ve volkan 
patlaması, ücret sabitleme uygulamaları gibi problemlerle mücadele etti.

Europe's legacy carriers will have to discontinue their long-
haul freighter business in the next five years, Coyne Airways's CEO 
Larry Coyne said.

Europe's legacy carriers will have to discontinue their long-haul 
freighter business in the next five years, according to chief executive of 
Coyne Airways, which is famous for operating cargo flights to the most 
difficult destinations all over the world, Larry Coyne. Coyne has said that 
the business will be forced to close down because of competition and falling 
yields.

The Asian and Middle East carriers had been taking over the long-
haul routes that were once in the grip of the European airlines. On the other 
hand, express operators had started lifting heavy cargo and developing new 
markets, while the smaller carriers were in the regional markets. As a result 
the combination carriers had been under pressure since 9/11 and lastly the 
price-fixing charges, according to Coyne.

ÖNEMLİ BİR ANLAŞMAYA DAHA İMZA ATTI
REACHED AN IMPORTANT AGREEMENT

2-5 Mayıs 2013 tarihinde UTİKAD-CNR işbirliğinde düzenlenecek 
“Transport ve Lojistik - Uluslararası Transport, Araç, Ekipman, Depolama ve 
Yönetim Teknolojileri Fuarı'yla  ilk kez dünya lojistik sektörü Türkiye'de 
buluşacak.

Bölgede ve dünyada yapılan en büyük 3 fuardan biri olması hedeflenen 
Transport ve Lojistik - Uluslararası Transport, Araç, Ekipman, Depolama ve 
Yönetim Teknolojileri Fuarı, İstanbul CNR Expo'da düzenlenen ortak bir toplantı 
ile basına tanıtıldı.

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Özhan Carda, Sine Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü Gürkan Sekmen, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, 
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar, Yönetim Kurulu Üyesi 
Arif Badur ve Mehmet Ali Emekli ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur'un da 
katıldığı toplantıda, hızla büyüyen Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün Türk 
ekonomisinin yeni lokomotifi olacağına dikkat çekilerek,  geleceğin bölgesel 
lojistik üssü adayı olan Türkiye'nin lojistik potansiyelinin bu fuarla ortaya çıkacağı 
vurgulandı.

The players of the logistics industry over the world will meet in Turkey 
for the first time via “Transport and Logistics Fair” which will be organised with 
the cooperation of UTIKAD and CNR. The event will be held on 2-5 May 2013.

Transport and Logistics Fair, which is expected to be one of the three 
biggest fair in the region and also in the world, was introduced to press in CNR 
Expo. 

CNR Holding Member of the Executive Board Özhan Carda, Sine Fair 
Organisations Director General Gürkan Sekmen, UTIKAD Chairman Turgut 
Erkeskin, Vice Chairman Nil Tunaşar, Board Members Arif Badur and Mehmet 
Ali Emekli and Director General Cavit Uğur participated in the press conference. 
During the conference, it is highlighted that the rapidly developing Turkish 
transportation and logistics industry will be the locomotive of the Turkish 
Economy. And logistics potential of Turkey -is the candidate to be regional 
logistics base- will come to the light.

Dünyanın gözü Türkiye'de

Düzenlenen basın toplantısında Türk taşımacılık ve lojistik sektörü hakkında 
değerlendirmelerde bulunan UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, Türk ekonomisinin büyüklüğü, 
siyasi ve ekonomik istikrarı, bölgesindeki lider konumu, coğrafi avantajları ve hızlı  büyüme 
performansı ile dünyada ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirterek, “ABD ve Avrupa gibi önemli 
küresel oyuncular hızla gelişen Kafkaslar, Ortadoğu, Asya, Uzakdoğu hatta Afrika pazarına açılmak 
için Türkiye'yi kullanmak zorunda. Bu nedenle tüm dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. 
Türkiye'nin  bu avantajını çok  iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu konuda ilgili kamu kuruluşları ile 
sektörün STK'larına önemli görevler düşüyor. Sektörün çatı kuruluşu olarak, Türkiye'nin ve sektörün 
bu avantajlarını ve potansiyelini ortaya çıkarmak, sektörün yurtiçinde ve yurtdışında bütün 
birleşenlerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. UTİKAD bağlı olduğu FIATA, CLECAT, ECOLPAF 
gibi uluslararası organizasyonlar, yaptığı ikili ve çoklu anlaşmalarla çok büyük bir temsil gücüne 
sahip. Bu fuarda da sektörün Türkiye ve dünya ekonomisine sağladığı katma değeri ve 
yapabileceklerimizi ortaya koyacak bir platformda dünya lojistikçileriyle buluşacağız”

Büyük oyuncular bir arada

Sine Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Gürkan Sekmen de Türkiye'de lojistik sektörünü 
gerçekten ifade edecek bir fuara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Sektörün ortak aklını ve büyük 
oyuncularını bu Fuar'da toplayarak, bölgede ve dünyada yapılan en büyük 3 fuar arasına girmeyi 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Türk lojistik sektörünün dünya devlerinin İstanbul'da bir araya getirileceğini söyleyen 
Gürkan Sekmen,  dünyanın en büyük pazarlarından Çin ve ABD ile birlikte, Türkiye'nin yeni hedef 
pazarlarından Afrika, Güneydoğu Asya, ülkeleri, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Ukrayna, İran, Irak, 
Yunanistan, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Almanya, Belçika, Fransa, 
Polonya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin hedef katılımcı ülkeler olduğunu 
belirtti.

World Watches Turkey

UTIKAD Chairman Mr. Turgut Erkeskin talked about Turkish transportation and 
logistics industry and said “Turkey catches the eyes with the size of its economy, stableness in its politics 
and economy, its leadership status in the region, geographical advantages and rapid developing 
performance.” He contiued his statement as “The important global players like the USA and Europe 
must take advantage from Turkey in order to access to the rapidly developing markets like Caucasia, the 
Middle East, Asia, Far East and even Africa. That is the reason the world watches Turkey. Turkey should 
benefit from this and to do so, the related public institutes and non-govermental organisation should take 
an action. And we, as the umbrella organisation of the industry, are willing to work on taking those 
advantages and realising the potential of Turkey and the industry. Therefore, we aim to gather all the 
domestic and international constituents of the industry. UTIKAD has a great power for representation 
due to its dependence to organisations like FIATA, CLECAT, ECOLPAF; its bilateral and multilateral 
agreements. With this fair, we will meet with the logisticians of the world on a platform that we can 
expose the added value and the capability of the industry to Turkish and world economy.”

Major Players Will Come Together

Sine Fair Organisations Director General Gürkan Sekmen stated that a fair which 
emphasises the logistics sector industry was needed and added: “We aim to bring the common mind and 
the major players of the industry together, and aim to be one of the biggest three.”

Mr. Gurkan Sekmen continued: “With the China and USA market –those are the biggest in 
the world- Turkey's target markets such as; Africa, Southeastern Asia countries, Russia, Belarus, 
Bulgaria, Ukraine, Iran, Iraq, Greece, Azerbaijan, Kazakhstan, Italy, Germany, Belgium, France, 
Poland, Saudi Arabia, United Arab Emirates will be among the participant countries.”



DOSTUKARGO
HAVAALANI

orwarderler, havayolları ve diğer müşterilerin ihtiyaç duyacağı ofisler, antrepolar, self handling olanakları, vergi ve harç teşviki olan gümrüklü antreposunun olduğu, 
serbest ticaret bölgesi kapsamında olan bir havalimanı olmalıdır. Gece uçuş yasağının olmamalı ve 7/24 operasyon yapılabilir bir havalimanı olmalıdır. Slot Fkısıtlamaları olmamalıdır. Pist uzunluğu, genişliği ve mukavemet değerleri büyük kargo uçaklarının(B747-8F,A380F ve AN-225 Mriya v.b.) operasyonları için yeterli 

olmalıdır.

 Kargo uçakları için yeterli miktarda park pozisyonu olmalıdır. Handling şirketleri ve havayolları için yeterli araç-gereç park ve depolama alanı olmalıdır. İklim koşulları her 
mevsimde operasyon yapmak için uygun olmalıdır. Outsized kargoların handlingi için gerekli ekipman ve tebrübeli eleman bulunmalıdır. Canlı hayvan operasyonları için yeterli 
saha, gerekli ekipman ve hatta evcil hayvan oteli bulunmalıdır. Diğer özellikli kargolar için yeterli ve güvenli handling ve depolama alanı olmalıdır. Sistem içerisindeki devlet 
kurumları ve özel kurumlar ile işbirliği içinde olmalıdır. Gümrük işlemleri kolay ve hızlı yapılabilmelidir. Bunun için kanuni ve teknolojik altyapı olmalıdır (Elektronik bilgi değişim 
bağlantısı, e-airwaybill uygulaması v.b.) 7/24 ulaşılabilir gümrük, ziraat, veteriner ve güvenlik otoriteleri mevcut olmalıdır. Teknik bakım hizmetleri ve yedek parça stoğu olmalıdır.

Ana tren ve otoyol bağlantılarına yakın olmalı ve ayrıca hava kargo pazarlarına da yakın olmalıdır. Deniz taşımacılığı mümkün olan bir bölge için liman bağlantısı 
olmalıdır. Karayolu aktarması için havalimanı yakınında kamyon aktarma merkezi olmalı (hatta havalimanına tümleşik) bütün büyük yerleşim merkezlerine gece ve gündüz parsiyel 
kamyon servisi olmalıdır. Self handling olanakları dışında üçüncü şahıslar tarafından işletilen ramp ve antrepo hizmetleri olmalıdır. Yetkili otoriteler konma ve konaklama ücretlerini 
mümkün olduğunca düşük seviyelerde tutmalıdır. Birden fazla akaryakıt şirketi olmalı ve rekabetçi bir fiyat politikası uygulanıyor olmalıdır. Hâlihazırda havalimanından operasyon 
yapan “feeder” havayolları olmalıdır. Amerika ve Avrupa Birliği tarafından istenilen güvenlik standartlarına uygun bir güvenlik altyapısına sahip olmalı, bu standartlarda 
operasyonlar yapılabilir olmalıdır.

orwarderler için; Devamlı ve yeterli kapasite sağlayan kargo uçuşları ile talebe uygun servisler sunarlar. Havalimanındaki işlem sürelerinin kısalması neticesinde 
dağıtım süreleri kısalır. Havalimanındaki süreç yönetimi ve handling olanakları sayesinde tedarik zinciri yönetimi etkin olarak yapılabilir. Mevcut büyük Fhavalimanlarından daha düşük operasyonel maliyetle işlem yapılabilir. Havayollarının elde ettikleri düşük maliyet avantajını forwarderlere yansıtabilirler. Sistem 

içerisindeki tüm bileşenlerin süreç kontrolünün sağlanabiliyor olması havayolu/forwarder ortaklığına rekabetçi bir üstünlük sağlar.

Havayolları için; Tüm maliyetlerde ama özellikle konma-konaklama, ramp, antrepo, teknik bakım, ekip ve yakıt gibi önemli maliyet kalemlerinde tasarruf sağlarlar. Gece 
uçuş yasağı olmaması, yükleme-boşaltma, taxi ve iniş-kalkış sürelerinin kısa olması uçağın yerde kalış süresini kısaltır ve bu da maliyetleri düşürür. Gece uçuş yasağının olmaması ile 
uçağın kullanılabilir ömrü uzar ve uçağın ekonomik ömrünün maksimum kullanımıyla birim maliyetler düşer. Uçağı havada tutma süresi arttıkça kârlığı da artıracaktır.

Yerel otoriteler için; Havalimanı etki bölgesinde kaydadeğer bir istihdam ve vergi artışı sağlanır. Bölge ekonomisi canlanır. Güvenilir ve rekabetçi hava kargo taşımacılığı, 
lojistik ve dağıtım sektörleri gibi diğer çevreci sektörleri bölgeye çeker. Doğru bir planlama ve uygulama ile bölgede atıl kalmış çeşitli tesis ve kurumları aktif hale getirerek bölge 
ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Diğer sektörler; Birçok sektör ürünlerini pazara en hızlı ve ucuz şekilde ulaştırmak ister. Özellikle ürünlerin pazara en kısa sürede ulaşması hayati önem taşıyan teknoloji, 
medikal, finans, otomotiv v.b. sektörlere kayda değer zaman ve maliyet katkısı olacaktır. Tüm bunların üzerinde kargo dostu bir havalimanına sahip olmak havalimanı çevresinde 
yüksek değerli ürün üretimini teşvik ederek ülkenin dış ticaret dengesine pozitif bir etki yapacaktır. Günümüzde ne kadar ihracat yaptığınızdan daha çok ihraç ettiğiniz ürünlerin 
değerinin yüksek olması önemlidir. En iyi örnek olan Hong Kong havalimanı 2011 yılında 3.9 milyon ton kargo elleçleyerek Hong Kong dış ticaretinin %36 lık kısmını 
gerçekleştirmiştir.

evcut durumda kargo dostu havalimanından daha çok kargoya gem vuran havalimanlarından bahsedebiliriz. Ne yazık ki ülkemiz havalimanlarında kargo üvey 
evlat muamelesi görür ve yoğun havalimanlarından dışlanıp az yoğun ya da atıl durumdaki havalimanlarına sürülmek istenir. Kargo havayollarının ve Muçaklarının Atatürk havalimanından önce Sabiha Gökçen havalimanına sonra da Çorlu havalimanına yönlendirilmek istenmeleri bunun en güzel örneğidir. 

Ülkemizde havalimanları sadece yolcu terminali veya topyekun havalimanı özelleştirilmeleri sonucunda satın alan işletmeci haklı olarak işletme süresi boyunca maksimum geliri elde 
etmek istemektedir. Atatürk havalimanında yaşadığımız şekilde yanan antrepoların yerine havalimanı işletmecisi yenilerinin yapılmasına izin vermemiş ve o alanı da yolcu uçağı 
pozisyonuna dönüştürmüştür. Havalimanı ve özellikle de terminal işletmecisi için kargo ve kargo uçakları çok cazip müşteriler değildir. Terminal işletmecisi için neredeyse hiç gelir 
yaratmayan bir müşteriyken havalimanı işletmesi için de yolcu uçağına göre çok daha düşük gelir yaratır. Üstelik kargo uçaklarının apronda kapladıkları park pozisyonu ve konaklama 
süresi hesaba katıldığında bu haklı bir nedendir. Tüm bu nedenlerden ötürü kargo dostu havalimanının tercihen sadece kargo uçuşlarına özel bir havalimanı olması, karma 
havalimanında ise ayrı bir yönetiminin ve yapılanmasının olması gerekmektedir. Tabii burada havalimanı yönetimlerinden dışında yetkili otoritelerden kaynaklanan sorunlar da 
mevcuttur. Kargo dostu havalimanı ile ilgili en büyük handikap da yine bu otoritelerden kaynaklanacaktır. Siz diğer tüm hizmetleri ne kadar düşük maliyetli ve hızlı yaparsanız yapın 
devlet kurumları bunun için yeterli ve gönüllü olmadığı sürece bazı şeylere gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır.

Ne yazık ki ülke olarak birçok konuda geçen yıllara ve yaşanan birçok olumlu gelişmeye rağmen(artan ihracat, gelişen sivil havacılık sektörü, artan teknolojik yatırımlar, 
özelleşen havalimanları v.b.) hava kargo konusunda aynı oranda bir gelişim sağlandığını söyleyemeyiz. Ancak bu konuda önümüzdeki yıllarda hızlı bir gelişim ve değişim yaşanması 
da kaçınılmaz. Mevcut havalimanlarının batısında yapılması planlanan üçüncü havalimanı projesinin aynı zamanda kargo dostu bir havalimanı olması bunun önemli bir adımı 
olabilir. Karayolu, demiryolu ve liman bağlantısının olması, üretim merkezlerine ve pazarlara yakın olması gibi kargo dostu bir havalimanı için uygun coğrafi şartlara sahip bir 
lokasyon. Her ne kadar bunun tamamen yolcudan ayrı bir havalimanı olması tercih edilirse de dünyada taşınan kargonun büyük çoğunluğunun yolcu uçaklarında taşınıyor olması ve 
etkin kaynak kullanımı göz önüne alındığında yolcu+kargo havalimanı olması mantıklı olacaktır. Burada önemli nokta havalimanının kargo dostu olması yanında uzun dönemli 
olarak bu unvanını devam ettirmesi gerekliliği olacaktır. Şu aşamada adı geçen bölgeler de bunun için uygun olacaktır. Burada önemli nokta mevcut hükümetin yeni havalimanı ile 
ilgili planlaması olacak bu da kendilerinin her zaman ifade ettikleri 2023 vizyonlarının ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koyacaktır.

Kargo dostu havalimanı nasıl olmalıdır ?

Kargo dostu havalimanları kime ne kazandırır?

Türkiye’de durum nedir?

What are the expectations from freight friendly airport?

What is the benefits of freight friendly airport?

What is the stuation in Turkey?

 freight friendly airport must satisfy the needs of forwarders, airlines and ultimate clients. Such as; offices, own warehouse, self handling, duty free 
and tax free bonded airport, free trade zone status, access to labor and services required. No noise bans or restrictions at night. No restrains due to Aslots. Runway lenght, width and skid resistance value must be meet operational requirements of freighters like B747-8F,A380F,AN-225,Mriya etc.

Should have enough number of parking stands for freighters. Should have adequate vehicle, equipment stands and depots for handling companies.  Weather 
conditions should allow operation during all seasons. Should have adequate equipment and experienced staff to handle outsized cargo. Should have enough area and 
required equipments for live animals, even pet hotels have to be available. Should have enough and secure area for handling and storage of all other special shipments 
like dangerous goods, perishables, valuables etc. Should have coordination between govermental authorities and other legal authorities. Custom process should done 
easy and fast. Should have legal and technological infrastructure. 24/7 operations by all needed authorities such as customs, agriculture, security. Maintenance 
facilities including service by reliable vendors.

24/7 close to major rail and road connections, geograhically located close to major air cargo markets. Hub operation for major air cargo trucking facility 
(connected to the airport is preferable), including same day and over night LTL service to all major destinations. In addition to self handling possibilities, neutral 3rd 
party handling ramp and warehouse. Support of authorities with lowest possible landing and other fees. Multiple fuel supplies, competetive pricing. Ideally, operation 
of feeder aircraft services already in place. Security systems in place to meet full screening requirements TSA and European Union.

or Forwarders; Continued secure capacity, from preferred preferred all cargo airlines, on cargo friendly schedule, shorter lead times for delivery, less 
dwell at airports. Ability to manage supply cahin more effectively trough process control and handling at airports. “Partner” airlines can pass along Fcost benefits. Processes can be handled for less operational costs compared to existing “major” airports . Ability to complete with integrators in 

process control will add competitive edge to airline/forwarder partnerships.

For Airlines; Savings on landing fees, ramp and warehousing, maintenance, crew costs, fuel, general overheads. Lower cost trough less block hours required 
for taxi, waiting times for take off or landing. No night bans means more time in the air, less on the ground, better utilization and lower unit costs. Competitive services 
for ground, ramp and fuel means lower costs. Less time on the ground, more in the air, more chance of for profits.

For Local Authorities; Economis development around airport will create employment and tax revenues, from airlines and ancillary service providers. 
Reliable nd competitive air services attract industrial development in clean industries such as logistics and distrubition. Underutilized, but geographically well 
located facilities will develop if right steps are taken.

For Other Industries; Most of the industries want to put their producsts to shelves as fast and minimum transportation cost as possible. Especially 
industries like technology, medical, finance, automotive etc. are very sensitive to time.They depends air freight service to reach market ontime. Overall to have freight 
friendly airport attract high value product producers nearby of airport thus make positive effect on export balance of country.The important point on export is to export 
high value products.Hong Kong airport is the best example for this; they handled 3.9millions tons of cargo at year 2011 and this was 36% of Hong Kong's foreign trade.  

e can not mention about freight friendly airport in current stuation, reining back of air freight industry rather than support. Unfortunately 
airport managements behave like adopted child to air freight industry. They push freighters out from busy airports to secondary airports or Wairports which not preferable due some reasons. Like happened in Atatürk airport, they  tried pushed freighters out to Sabiha Gökçen airport and 

Çorlu airport.When passenger terminal at Atatürk airport privatized, new owner TAV focused on passenger side and tried to create maximum area for passenger 
aircrafts.When there were so limited parking stands they had only chance to invade freighter positions. After warehouses burned down in year 2006 they did not allow 
to build new warehouse in the same area and they build new passenger bridges. Actually they did right thing in their own benefits, they are terminal operator not whole 
airport and they have time limited aggrement so they have to earn more money as much as possible. There is nosense of air feright and freighters for terminal operator. 
So air freight friendly airport should dedicated to freighters only but this is not easy under current economic stuation of Turkey. Another problem with freight friendly 
airport is bureaucracy and high overtime charges of govermental and legal authorities. So your own effort will not be enough to be freight friendly airport as airport 
operator.

Unfortunately inspite of improvements and developments in export, civil aviation industry,technology, privatizations we had in last ten years, we could 
not do the same improvement in air freight business.We know that there is no way out, today or tomorrow this problem will come on to the desk and to find a solution 
will be unavoidable.The important point is solution will be a“ Turkish job” style  solution or well planned and orginazed long term solution.As we know government 
planning to built(or they will bid as BOT-Build Operate Transfer) new airport to west side of the Atatürk airport, it seems logicall and geographically feasable for 
freight friendly airport.It will not be just freighter airport but could be freight friendly airport even if will be a passenger-freighter mixed airport.This must be 
considered if government have really vision for  year 2023.

Hayatımızın birçok alanında benzer kavramları duyarız, “kullanıcı dostu”, “doğa dostu”, “bütçe dostu” 
hepsinde anlatılmak istenen ikame araç, gereç ya da hizmetlere göre daha ekonomik, daha çevreci, daha hızlı ve 
kolay bir ürün ya da hizmet sunmalarıdır. Kargo dostu havalimanını kavramını da hava kargo gönderilerinin 
göndericiden alıcıya kadar geçen süre içerisinde tüm işlemlerini kolaylaştıran ve bu sürecin maliyetinin düşmesine 
katkıda bulunan havalimanı şeklinde tanımlayabiliriz. Amaç hava kargo taşımacılığının olabildiğince hızlı ve 
düşük maliyetle gerçekleşmesini sağlamaktır.

TANER AKSOY
Hava Kargo Türkiye

FRENDLYFREIGHT
AIRPORT

We hear “friendly” notion every part of our life, “user friendly, “nature friendly”, “budget friendly” etc. 
All define same concept; economic, protecting natural sources, fast, easy to use and reach these services or 
products comparing alternative services and products.Freight friendly airport notion defines the airport which 
helps to do air freight process(both export and import) easy and fast with minimum cost as possible for all parts 
of air freight system. The main objective is to make air freight business more fast and economic.
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