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ugüne kadar gerçekleştirilen her fizibilite çalışmasında potansiyel olduğu halde yeterli alt yapı ve hizmet sunulamaması 
nedeniyle, Türkiye’nin hava kargo taşımacılığından yeterli payı alamadığı görülmüştür. Bu bağlamda, özellikle 2006 yılındaki BAtatürk Havalimanı kargo terminali yangınından sonra Ulaştırma Bakanlığı nezdinde SHGM ve DHMİ, hava kargo 

taşımacılığının Türkiye’deki merkez noktası olan Atatürk Havalimanında uluslar arası ölçekte Kargo Köyü projelendirilmişti. Nisan-2012 
ayında, “Kargo Köyü” projesi kısmi olarak da olsa hayata geçirileceği açıklanmıştı.

“Kargo Tesisi” olarak isimlendirilebilecek proje mevcut antrepolar ile EGS bloklarının arasındaki araziye yapılması planlanıyordu. 
Antrepo sahiplerine mevcut yerlerinden daha fazla kapasiteye sahip yerlerin tahsis edildiği proje ne yazık ki başka bahara kaldı. Kargo Tesisinin 
yapılacağı yerdeki arazinin alt yapı problemi, İstanbul’a yapılması planlanan 3. Havalimanı, arz-talep dengesi ve başka sorunlar yüzünden proje 
askıda kaldı.

Turkish Cargo’nun ise mevcut binalarının depreme dayanıklı hale getirilme masraflarının çok fazla olduğundan DHMİ mevcut talebe 
göre tahsis yapabilecek. Ancak şu anlık yeni bina yapımı kararı almayan Turkish Cargo’nun gelecek de daha uygun yapıya sahip binalara geçme 
durumu muhtemel dahilindedir.

3. Havalimanının henüz ihale şartnamesi bile yayınlanmadı. Konu hakkında bir belirsizlik var ve hava kargo taşımacılığı açısından 
oluşacak avantajlar ve dezavantajlara dair ufak bir öngörü de yok. Umarım gölgesinde kalan “Atatürk Havalimanı Kargo Tesisi” projesine 
değecek bir yatırım olacak. 
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n each feasibility study conducted to date despite the potential, due to insufficient infrastructure and services submitted,  Turkey 
could not receive a sufficient share from air cargo. In this context, especially after the fire in Atatürk International Airport cargo Iterminal in 2006, under the supervision of the Ministry of Communications, SHGM and DHMI, an international scale cargo village 

was project in the central point of air cargo transportation, Atatürk International Airport. It was explained that the cargo village will be 
implemented partially in April-2012.

The project may be called “Cargo facility” was scheduled to land between the existing blocks of warehouses with the EGS. Allocated 
places to warehouse owners with more capacity than the existing parts of the project unfortunately had another spring. After cargo facility’s land 
infrastructure problems, the third airport project in İstanbul, supply-demand balance and other problems, the cargo facility project postponed. 

The existing buildings of Turkish Cargo are being repaired to provide earthquake-resistance and it costs too much. So DHMI will allocate 
according to current demand. However Turkish Cargo haven’t decided to build new buildings, makes to access to more appropriate buildings 
possible. 

Even the third airport’s tender spesification hasn’t been published yet. There is an uncertainty about the subject and there is no 
prediction about the advantages and disadvantages in terms of air cargo.

THE CARGO FACILITY PROJECT WAS SHELVED
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CARGOLUX, İTALYA'NIN EN İYİ KARGO TAŞIYICISI
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THY'nin yer hizmetlerini yapan TGS'nin Genel Müdürü Bayram Özçelik, THY'nin bilet 
satış ve kargo hizmetlerinin de kendilerine devredileceğini söyledi.

Türk Hava Yolları (THY)'nın yer hizmetlerini yapan Turkısh Ground Services (TGS)'nin Genel 
Müdürü Bayram Özçelik, THY'nin bilet satış ve kargo hizmetlerinin de kendilerine devredileceğini söyledi.

Katıldığı bir programda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özçelik, iç hatlar uçuşlarındaki 
Türk Hava Yolları bilet satışı işini tahminen yıl sonuna kadar devralacaklarını ifade etti. Bilet satış işinin hem 
basit hem de zor yanlarının olduğunu belirten Özçelik, "Bilet kesmek ya da rezervasyon yapmak bu işin en kolay 
yanıdır. İşin en zor yanı sorunu olan bir yolcunun problemini çözmektir. Parkur değişikliği ya da hava 
şartlarından dolayı uçuşları iptal olan yolcuların sorunlarını çözmek veya biletlerini iptal ettirmek, kurallara 
göre sorunu çözmektir. Bunun için tecrübeli ve yetenekli kişiler gerekiyor. Dış hatlar bilet satışını da almak için 
iyi bir ekibiniz olması gerekiyor. Bunun için arkadaşlarımız iyi bir ekip seçiyor. Ekibi kurduktan sonra bilet 
satışını devir alacağız." dedi.

THY'nin kargodaki bazı hizmetlerini TGS'ye devretmek istediğini ifade eden Özçelik, "Biz o 
konuyla ilgili çalışmalara başladık. THY, kargonun yanı sıra antrepo içi ve antrepo dışı bazı hizmetler ve kargo 
uçaklarıyla ilgili bazı hizmetleri bize devir edecek. Biz de gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından 2013 
yılında devir alacağız." diye konuştu.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonun normal standardın üzerinde olduğunu belirten Özçelik, 
"Normal çalışanından yöneticisine kadar çok gayretli bir çalışma gerekiyor. Bu meydan da başarılı bir şekilde 
çalışmak çok zor. Burası Antalya, Ankara ya da İzmir değil. İstanbul'un zorluğunu hep beraber görüyoruz zaten. 
Dar alanda ne kadar başarılı bir operasyon yapabiliyorsak, o kadar yapmaya çalışıyoruz." Dedi.

Havalimanındaki yoğunluktan dolayı bagajlarla ilgili yeni bir oluşum içine girdiklerini ifade eden 
Özçelik, "Geçen sene biten yeni şut alanları oldu. Ama onlar da yetmiyor. THY'nin büyümesi ile birlikte 
maalesef elimizdeki imkanlar havalimanının kısıtlılığı nedeniyle yetmiyor. Biz de bu soruna çözüm olarak 
transit bagajları özel ekiplerle uçaktan uçağa taşıyoruz. Yeni, board to board diye bir sistem var. Yeni araçlarımız 
ve özel bir ekibimizle bu işi hallediyoruz. Bu ekibimiz transit bagajları araçlara yükleyerek uçaktan uçağa 
taşıyor. Böylelikle zaman kaybının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Apronda kural ihlali yapan çalışanları uyaran bir ekip kurduklarını aktaran Özçelik, "Öncelikle 
görevleri güvenli bir hizmet yürümesini sağlamak, ikinci görevi ise aprondaki hizmetin yürüyüp yürümediğini 
denetlemektir. O arkadaşlar sürekli apronda dolaşıyorlar. Ayrıca bu arkadaşlarımız apronu temiz tutmak 
konusunda da yetkilendirildi. Bu kuralları aşanları gerekirse disiplin kuruluna aktarıyoruz." şeklinde konuştu.

Turkısh Ground Service’s general manager Bayram Özçelik said that Turkish airlines’ ticket sales and 
cargo service will transfer themselves.

Turkısh Ground Service’s general manager Bayram Özçelik said that Turkish airlines’ ticket sales and cargo service 
will transfer themselves.

Özçelik who answered the questions of journalists ın a program expressed that they will take over Turkish Airlines ‘ 
ticket sales job supposedlyuntil the end of the year. Özçelik indicated that ticket sales job is both simple and difficult aspects but to 
sell tickets and book is the easiest of its. The most difficult problem of the job is to resolve the problem of a passenger.  To solve and 
cancel tickets the problems of passenger who cancel flights due to weather conditions and course change need to resolve the problem 
according to the rules. To do this, we need experienced and talented people. Also, we will need a good team for undertaking 
international ticket sales.For this purpose; our friends are choosing a goodteam. “We will transfer after we set up the team”, he said.

Özçelik expressed that Turkish Airlines want to transfer to TGS their some cargo works and “we begin the works 
related to this topic” he added. Turkish Airlines will transfer to us some services like internal and external warehouse as well as 
cargo and freighters. “We will transfer in 2013 after the necessary studies are completed.” he spoke.

Özçelik indicated that the operation which is held in İstanbul is to be over the normal standard and we need so diligent 
working from administrators to normal personnel. “It is too hard to work in Istanbul successfully. This place is not İzmir, Antalya or 
Ankara. We have already known that Istanbul is a hard city. We are trying for a successfull operation in a confined space.” he said.

“Due to intencity in airport, we entered into a new evolution related to baggages and we have new şut fields where 
were completed last year.But they are insufficient, also.” he expressed. Unfortunately, our facilities are not sufficient because of 
restriction in airport together with growth of Turkish Airlines. As solution, we carry transit baggage from plane to plane with 
special teams. There is a new system which is named “board to board”. We solve our job with new tools and a special team. This team 
is carrying from plane to plane transit baggages after they load to vehicles.

Özçelik said that they set up ateam which warns employees who break the rule and added that their first duty is to 
supply a secure service and the second is to control whether the service is carried out or not in apron. They are walking in apron 
constantly. In addition, these workers were authorized to keep apron clean. We inform discipline committee ıf they break these 
rules, said.

THY BİLET SATIŞ VE 
GEÇİYOR

KARGO HİZMETİ DE TGS'YE 

TURKISH AIRLINES TICKET SALES 
AND CARGO SERVICE IS 
TRANSFERING TO TGS
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İLK A330-200F UÇAĞINI TESLİM ALDI

Türkiye’nin lider hava kargo şirketi MNG Havayolları, dört adet sipariş verdiği ilk A330-
200F uçağını teslim aldı. Bugün filosunda 7 adet A300 kargo uçağı bulunduran şirket A330F ile yeni bir 
adım atmış oldu.

MNG Havayolları Genel Müdürü Sedat Özkazanç: “Türkiye’nin kargo kapasitesinde büyük 
pay sahibi bir havayolu olarak filomuza A330-200F uçağını eklemekten mutluluk duyuyoruz. Yakıt 
tasarrufu sağlayan bu Airbus kargo uçağı, gerek kapasitesi gerekse de sağladığı ekonomik avantajlar ile 
charter ve tarifeli seferlerimizin büyümesine ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemize yardımcı 
olacak” dedi.  

Airbus COOsu John Leahy: “MNG Havayolları’nın Airbus A330-200F’in en yeni kullanıcısı 
olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu uçak kategorisinde en düşük operasyon maliyetlerini 
sunarken uzun menzilli operasyonlarda da kullanılabilme kapasitesine sahiptir.” 

A330 yolcu uçağının pazardaki başarısı ve teknik üstünlüğünden faydalanan A330-200F, 70 
tonluk kapasitesi ve 4,000nm menzili ile dünyanın en modern orta büyüklükteki kargo uçağıdır. Bunun 
da ötesinde fazla kapasiteye ihtiyaç duyulması, değişen talep ve eski ve verimsiz kargo uçakları 
düşünüldüğünde orta boydaki A330-200F sürdürülebilir karlılık için havayollarına en doğru seçeneği 
sunmaktadır. 

A330-200F’in menzil ve yük kapasitesi havayollarına gerek bölgesel gerekse de kıtalararası 
operasyonlarda esneklik sağlamakta, pazar beklentileri doğrultusunda maliyet ve frekanslarda değişiklik 
yapabilme ve var olan filoların ve rotaların gelişmesine imkan sağlamaktadır. A330-200F “orta boy” 
kargo segmentinde yer almaktadır ki bu segmentin gelecekte pazara hakim olası beklenmektedir. 
Önümüzdeki 20 içerisinde bu segmentte 1,320 uçağa ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 

Bugüne kadar Airbus, A330 uçağının değişik versiyonları için toplam 1,200 sipariş almıştır 
ve bugün 800 uçak 90 değişik operatör tarafından kullanılmaktadır.

MNG Airlines, Turkey’s dedicated freight operator, has taken delivery of its first of four 
A330-200Fs on order. Today the airline already operates a fleet of seven A300 cargo aircraft, and 
expanded its services by moving up to the A330 Freighter.

Sedat Özkazanç, Managing Director of MNG Airlines said: “Holding a big portion of the 
cargo capacity in Turkey, MNG Airlines is delighted to introduce the A330-200F into our fleet.” He 
adds: “This new Airbus freighter aircraft will help our continued growth by providing fuel efficiency, 
capacity and economic advantages for our customers with both charter and scheduled flights.” 

“We are pleased to welcome MNG Airlines as the newest operator of the A330-200F,” 
said John Leahy, Chief Operating Officer, Customers, Airbus. “This aircraft offers the lowest 
operation costs in the mid-size category and the ability to match capacity more closely to demand on a 
long range of operations.”

Benefiting from the technical superiority and market success of the A330 passenger 
version, the A330-200F is the world’s most modern mid-size freighter which can carry 70 tonnes of 
payload, with a range capability of up to 4,000nm. Moreover, in the current market situation with 
fluctuating demand and dominated by old and less fuel efficient large aircraft, the mid-size freighter 
A330-200F is the clear way to secure sustained profitability.

The A330-200F’s range and payload capability provides flexibility for both regional and 
intercontinental operations, versatility to match costs and frequencies with market expectations, 
thereby allowing operators to grow existing business and expand into new routes. The A330-200F 
targets the ‘mid-size’ freighter segment which is forecasted to be the core of future freighter demand, 
and will require more than 1,320 aircraft in the next 20 years.

To date, Airbus has won more than 1,200 orders for the various versions of the A330, 
with nearly 900 aircraft currently flying with over 120 customers and operators worldwide.

 TAKES DELIVERY OF ITS FIRST A330-200F
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DHL'de 'dünya tersine döndü' dedirtecek bir gelişme yaşandı. Türkiye CEO'su Michel Akavi, 
şirketin Fransa CEO'luğu görevini de üstlendi. 

Akavi, yeni görevini, Türkiye operasyonları ile birlikte eş zamanlı olarak yürütecek.

DHL Express Türkiye CEO'su Michel Akavi, DHL Express Fransa'nın CEO'su olarak atandı. 
Akavi aynı zamanda, 2000 yılından bu yana DHL Express Türkiye'de sürdürdüğü görevini de, şirketin 
Avrupa Başkanı John Pearson'a bağlı olarak devam ettirecek. Hem Türkiye hem de Fransa vatandaşı 
olan Akavi, her iki ülkede de görev alacak.

DHL bünyesindeki yeni bir ticari programa önderlik etmesi için eski DHL Express Fransa 
Genel Müdürü bu programın başına atandı. Michel Akavi, Türkiye'de sürdürdüğü başarılı çalışmalarını 
ve DHL markası ile 13 yıla dayanan tecrübesini artık Fransa pazarına da aktarıyor olacak.

İstanbul'da doğan Michel Akavi, İstanbul Saint Joseph Lisesi'nden 
mezun olduktan sonra lisans eğitimine Fransa'da devam etti. Fransa Amiens Business 
7School'dan iş idaresi konusunda yüksek lisans derecesiyle mezun olduktan sonra,  
Sorbonne Üniversitesi Uluslararası Ekonomi dalında yüksek uzmanlık diploması alan 
Akavi; 1974 yılından bu yana sürdürdüğü profesyonel kariyerinde pek 
çok uluslararası şirketin üst düzey yöneticiliğini yürüttü. 1999 yılı itibariyle 
katıldığı DHL Express Türkiye'nin başarısına, yaratıcılığı ve yenilikçi 
yönetim tarzıyla ivme katan Akavi'nin görev dönemi süresince 
şirketin satışları 13, kârlılığı ise 10 kat artış gösterdi.

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ

THE WORLD TURNED 
UPSIDE DOWN

An extraordinary event which we can say 
“the world turned upside down” occurred in DHL.

Michel Akavi who is the CEO of Turkey undertook 
France CEO of the company, also.

Akavi will perform his new duty together with Turkish operations 
synchronously. Michel Akavi, DHL Express Turkey CEO, was inducted as CEO of 
DHL Express France. At the same time, Akavi will maintain depending on the 
European Chairman John Pearson his duty which he has continued since 2000. 
Akavi, who is both Turkish and French citizen, will take charge in both countries.

The old General Director of DHL Express France was appointed to 
this programme for  leading  a new commercial programme within DHL. Michel 
Akavi will also share with France Market his experience which was based on 13 
years with his successfull works in Turkey and DHL brand.

Akavi was born in Istanbul and continued his education in France 
after he graduated  from Istanbul Saint Joseph High School. After he had 
graduated from France Amiens Business School with high degree about business 
management, he had a high specialty degree about International Economics in 
Sorbonne University. And he has conducted as a senior manager of a lot of 
international companies in his professional carrier since 1974. He 
participated Turkey DHL Express in 1999 and accelareted Company's 
success with his creativity and innovative management style. 
During Akavi's job period,selling of the company has increased 
13% and profitability has increased ten times.
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ULS’DEN MÜLTECİLERE 
 

ürkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere destek için Yardım 
Kanatları (Wings of Help) kuruluşu, ULS Airlines Cargo Taracılığı ile Almanya’dan Adana’ya yardım uçuşu 

gerçekleştirdi.

ULS Airlines Cargo’ya ait Airbus A300 tipi kargo uçağı ile taşınan 41 tona 
yakın; bebek maması, çadır, battaniye, giyecek gibi ihtiyaç malzemesi Türk Kızılayı 
yetkililerine teslim edildi.

8 Ağustos gecesi Frankfurt’tan Adana’ya ulaştırılan yardım, Türkiye'deki 
kamplarda kalan Suriyelilere dağıtıldı.

Wings of Help Başkanı Frank Fanke uçuş öncesinde yaptığı açıklamada, 
“Amacımız sayıları artan mülteciler ve ortaklarımıza en hızlı şekilde yardım eli 
uzatmaktı. Yakın zamanda bunun gibi yardım uçuşları yapmaya devam etmeyi 
planlıyoruz.” dedi.

YARDIM UÇUŞU
THE RELIEF FLIGHT 

FROM ULS TO REFUGEE
ings of Help” organization made the relief flight from 
Germany to Adana via ULS Airlines Cargo to support Syrian Wrefugees who took shelter to Turkey.

 
The supplies such as baby food, tents, blankets, clothing around 41 tons were 

delivered to Turkish Red Crescent officials via A300 cargo aircraft belonging to ULS Airlines 
Cargo.

Syrians, refuged the camps in Turkey, were distributed the aids that were 
conveyed from Frankfurt to Adana 8 August.

Before the flight, the president of Wings of Help, Frank Franke said “our aim was 
to extend a hand to increasing number of refugees and our partners in the fastest way. And 
we plan to continue to make flights like the relief flights.”

argolux Grup, bu yıl ki ANAMA Kalite Ödülünü alarak 
İtalya’daki en iyi kargo havayolu olarak adlandırıldı. C

ANAMA Kalite Ödül töreni Milan’da gerçekleşti ve 2012 yılı Temmuz 
ayında havayolu hakkındaki tercihleri içeren kategori sıralamasında oy veren 250’den 
fazla İtalyan freight forwarder şirketi ve ANAMA üyeleri gala yemeğine katıldı.

“The Italian Freight Forwarders Association” bu ANAMA ödülü ile, 
Cargolux’u 2008 yılından bu yana üçüncü kez onurlandırmış oldu.

Cargolux Başkanı ve CEO’su Frank Reimen: “İtalyan müşterilerimize 
göstermiş olduğumuz güvenden dolayı gurur duyuyoruz ve onurlanıyoruz.” dedi. 
Amacımız, İtalyan freight forwarderlara daha iyi hizmet imkânı sunmaktır ve bu 
ödül, şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performansın daha da iyi olabileceği 
konusunda bizleri cesaretlendirmiştir.”

Cargolux İtalya Genel Müdürü Pierandrea Galli: “Bu ödül sıkı 
çalışmamızın başka bir takdir yoludur ve İtalya’da Global Satış Temsilcisi olarak 
Cargolux satış ekibinin firmamız için gösterdiği performans sayesinde mükemmel 
sonuçlar elde ettik.” dedi.

CARGOLUX, İTALYA’NIN EN 
İYİ KARGO TAŞIYICISI

argolux Group was named Best Cargo Airline in Italy at the 
annual ANAMA Quality Award  in Italy.C

Anama Quality Award Ceremony was held in Milan.More than 250 invited 
guests from the Italian forwarding community and members of ANAMA, who cast their 
vote in a number of categories including their preferred airline, attended the gala dinner in 
July 2012.

With this award, ANAMA, the Italian Freight Forwarders Association, has 
honored Cargolux for the third time since 2008.

‘We are very proud and honored by the trust and confidence our Italian 
customers have shown us,’ said Frank Reimen, President and CEO of Cargolux. It is our 
goal to provide only the best service to the Italian freight community and this award is a 
great encouragement to perform ever better.’

‘This award is another appreciation of the hard work and excellent results that 
the Cargolux sales team has achieved in Italy in their role as Global Sales Agent for our 
company’, Pierandrea Galli, CEO of Cargolux Italia, added.

CARGOLUX GROUP IS 
THE BEST CARGO 
AIRLINE IN ITALY

AIRSPACE QUARTER ONE 2008  11

MNG Havayolları, yeni Airbus A330-200F kargo uçağının finansmanı için AKLease’i 
seçti. Proje, Türkiye’de leasing sektöründe bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek tutarlı kargo 
uçak leasing’i olma özelliği taşıyor.

Airbus A330-200F, kendi klasmanında daha az tüketim, daha az emisyon ve daha az 
gürültü ile daha uzun menzil yapıp, daha fazla yük taşıyan, çevreci bir uçak olma özelliğini taşıyor. 

MNG Havayolları, artan hizmet kalitesine paralel olarak filosunu geliştirmek için 
girişimlerine bir yenisini daha ekliyor. 2008 yılında Airbus firması ile satın alma anlaşması 
imzalanan ve Ağustos 2012’de teslim alınacak A330-200F kargo uçağının leasing yolu ile finansman 
sözleşmesi AKLease firması ile gerçekleştirildi.

Türkiye’de sektörünün köklü ve önde gelen kuruluşlarından AKLease de yine bir ilke 
imza atarak, rekor büyüklükte bir uçak finansman projesini tamamladı. Bu finansman, Türkiye’de 
leasing sektörü hava taşıtları kategorisinde bugüne kadar tek seferde yapılmış en yüksek tutarlı 
leasing işlemi olması açısından da önemli bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar 
lease ettiği uçak ve helikopter sayısı 35 ’e ulaşan AKLease, hava ulaşım araçları kiralamasında uzman 
kadrosu ve yaratıcı çözümleri ile sektöründe liderlik yapıyor.

Faaliyete başladığı 1997 yılından bu yana ilklere imza atarak, Türk Hava Kargo 
Taşımacılığı sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde çok önemli bir paya sahip olan MNG 
Havayolları, dünyada birçok noktaya tarifeli ve charter uçuşlarının yanı sıra, uluslararası havayolları 
ve lojistik şirketleri ile de işbirliği yapıyor.  Sunmakta olduğu yer hizmetleri, ihracat depolama ve 
ithalat antrepo hizmetleri ile de çözüm ortaklığında fark yaratıyor.  

MNG Havayolları Genel Müdürü Sedat Özkazanç, AKLease ile 2008 yılında lease 
ettikleri A300-600F uçağından sonra, bu yıl yaptıkları yeni A330-200F kargo uçağı leasingi ile 
toplamda 130 milyon USD’nin üzerinde bir finansman sağladıklarını belirtti ve ‘’Ağustos 2012 
itibariyle yeni Airbus A330-200F model uçak filomuza katılacak. Airbus A330-200F, kendi 
klasmanındaki önceki modellerine göre daha az tüketim, daha az emisyon ve daha az gürültü ile daha 
uzun menzil yapıp, daha fazla yük taşıyan, çevreci bir uçak olacak. AKLease ile bugüne kadar 
yaptığımız iki uçak leasing’inde 130 milyon USD’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştık. Bu büyüklükte 
bir finansmanın kısa bir sürede, başarıyla hayata geçmiş olması nedeniyle, her aşamada bizlerle 
büyük bir uyum içerisinde ve özveriyle çalışan tüm AKLease ekibine teşekkür ederiz” diye ekledi.

AKLease Genel Müdürü Tuncer Mutlucan, başta havacılık, enerji, sağlık, inşaat, üretim 
sektörleri olmak üzere, farklı sektörlerdeki yatırımcılara, proje finansman yaklaşımı ve yenilikçi, 
rekabetçi ve hızlı çözümler sağladıklarını iletti.

Türkiye’de leasing ile ilk kez bu kadar yüksek tutarda bir kargo uçağını finanse 
etmelerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Mutlucan, “ AKLease olarak farklılık 
yaratma becerimizle, leasing’in zaten güçlü olan itibarını yurt içinde ve yurt dışında daha üst 
seviyeye yükseltiyoruz ve sektörümüze yeni bir açılım getiriyoruz. Gelişmiş ekonomilerin yetersiz 
büyüme ve borç sorununu ön planda tuttuğu günümüzde, Türkiye’nin, başta lojistik olmak üzere, 
enerji, sağlık, üretim gibi stratejik öneme sahip sektörlerinin gelişimine uzun vadeli ve uygun 
maliyetli kaynak aktararak büyümeye destek vermemizin önemli olduğunu düşünüyorum. AKLease 
olarak yatırımcılara verdiğimiz desteği kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz” 
değerlendirmesinde bulundu.

Sözlerine günümüzün hızlı değişen koşullarına uyum sağlamanın ve başarının farklılık 
yaratma becerisinde saklı olduğu ile devam eden Mutlucan;  “Ülkemizin 2023 yılı vizyonu olan ilk 10 
büyük ekonomi içerisinde yer alma hedefine ulaşma yolunda yapılan bütün yatırımları, uzun vadeli 
ve yaygın fonlama imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

MNG Airlines chose AKLease Company for the financing of the new Airbus 330-200F 
freighter.The Project features the highest extended price cargo aircraft leasing ever made at one time the 
leasing sector in Turkey.

Airbus A330-200F has a number of qualification on its class such as; less consumption, lower  
emission and make longer range with less noise, more load-carrying and the distinction of being an 
environmentally-friendly aircraft.

MNG Airlines adds one more to its enterprises in the direction of increased service qualitiy to 
improve its fleet. It was effectuated the way of leasing with AKLease Company financing agreement of 
A330-200F freighter which signed purchase agreement with Airbus Company  in 2008 and will be received 
in August 2012.

AKLease, one of the long-established and leading companies of its sector in Turkey, 
completed in record-sized an aircraft financing project, by leading the way again. This financing feature is 
an important turning point in terms of the highest extended price leasing process ever made at one time in 
category of aircraft, leasing sector, in Turkey as well. AKLease, reaching 35 the number of leased aircraft 
and helicopter to date, leads in air transport equipment leasing in its sector with its expert staff and 
creative solutions.

MNG Airlines have an important role in the formation and development of the Turkish Air 
Cargo Transportation industry, also have a share by leading the ways since the start of its operations in 
1997, has scheduled and charter flights many of the world point as well as cooperates with international 
airlines and logistic companies. The Airlines makes difference in the solution partnerships with provided 
ground handling services, export storage and import warehouse services.

General Director of MNG Airlines Sedat Özkazanç said in a statement: “After MNG leased 
A300-600F aircraft together  with AKLease in 2008, they had a total of over 130 million USD finance in 
this year with their new A330-200F freighter leasing and new Airbus A330-200F model aircraft will be 
added to our fleet by August 2012.Airbus A330-200F, in comparison with their previous models in its 
class, will be an aircraft which less consumption, lower emission and makes longer range with less noise, 
more load-carrying and environmentally-friendly. We reached a magnitude over 130 million USD, with 
our two aircraft leasing which made with AKLease Company.” and  “We thank to all team of AKLease which 
working with us in a big harmony and unselfishly at every stage to provide this magnitude financing’s 
implementation in a short time” Özkazanç added.

As for President of AKLease Tuncer Mutlucan, he conveyed: “We provided project financing 
approach and innovative, competitive and quick solutions to investors which in different sectors 
particularly aviation, energy, health, construction, manufacturing.”

Mutlucan said a source of pride for themselves that they financed such a high extended price freighter for 
the first time with leasing in Turkey and he made evaluations: “As AKLease, we raise leasing's strong 
reputation to the upper level in the country and abroad with our ability of making difference and bringing a 
new opening out to our sector. I think it is important to be in the first place of logistic, give our support to 
development of Turkey's strategically important sectors, such as energy, health, manufacture by 
transferring long-term and cost-effective resource in these days with problems like poor growth and debt by 
advanced economies, As AKLease, we will continue to give uninterrupted support to investors .”

He lasted his words saying that adapting to today's fast changing conditions and success 
depend on creating difference: “We will continue to support all investments with our long-term and 
widespread funding opportunities made towards achieving our country's goal of taking part in the first 10 
biggest economy under the 2023 year vision.”

UÇAK FİNANSMAN 
PROJESİNİ 
TAMAMLADI

MNG
COMPLETES 

AIRCRAFT 
FINANCING PROJECT
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Ardiye ücretlerinin yüksek oluşu hava kargo taşımalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ardiye ücretlerimizi diğer ülkelerle 
karşılaştırdığımızda inanılmaz farklar çıkıyor. Aslında havalimanında uygulanan antrepo ücretleri hava limanı dışında olan ücretlerle bile 
karşılaştırsak arada çok bariz farklar olduğunu görüyoruz.

Örnek olarak THY nin İstanbul da uyguladığı ardiye ücretleri ve Frankfurt’ta uyguladığı ardiye ücretleri arasındaki fark hayret verici.

THY İthalat Ambarları ücretleri (Türkiye)

1-3 gün arası 0,055 Eur/kg/gün 
4. gün ve sonraki her gün için 0,10 Eur/kg/gün

THY İthalat Ambarları ücretleri  (Frankfurt)

3,30 EUR  100 Kg /gün ( 10 güne kadar )
3,50 EUR  100 Kg /gün ( 10 günden sonra )

Yani basit bir hesapla 2000 kg kargonuz var. 3 gün istanbul’da beklerse 330 Eur Frankfurt’ta beklerse 198 Eur ödüyorsunuz. Aynı kargo 
10 gün beklerse Türkiyede 1400 Eur Frankfurtta beklerse 660 Eur. Arada 2 katdan fazla fark var. Acaba Frankfurt hava limanı çevresi daha mı az 
değerli bizim havalimanlarımıza gore? 

Bu durum ithalatçının ve ihracatçının maliyetini oldukça arttırmakta çünkü aynı durum ihracat için de geçerli. Ayrıca transit ticaret de 
bu yüzden fazlasıyla pahalıya patlamakta. Antrepo yöneticilerinin ödedikleri yüksek kiralardan yakınması doğal fakat bu durum bir şekilde 
çözümlenmelidir. Ayrıca antrepoların aralarındaki rekabet sadece havayollarına sundukları fiyat avantajlarıyla kalmakta Antrepo ücretlerinde ise 
rekabet yerine ortak bir politika belirlemişçesine bu antrepolardan kargolarını çekmek zorunda olan ithalatçı ve ihracatçılara ağır bedeller 
ödetilmektedir. Antrepoların müşterileri havayollarıdır bu yüzden antrepolar gelirlerini arttırmak istediğinde pek tabi ki en son havayollarını 
üzmek isteyecektir.  

Bu noktada herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Devlet hava meydanları antrepolardan aldığı ücretleri gözden geçirmeli antrepolar da 
uyguladıkları ücretleri en azından avrupada ki ücretlere yakın seviyelere çekmelidir. Müşteriler maliyet hesaplarını yaparken hava yollarının 
kullandıkları antrepoları da göz önüne almalı ve buna gore karar verip havayollarının müşterilerine uygulanan ardiye ücretleri konusunda 
Antrepolara baskı yapması sağlanmalıdır.

Yüksek ardiye ücretlerinin yanında ithalat vergi ve kdv hesaplanmasında navlun hesaplanırken gümrüğün Master konşimento 
üzerinde bulunan fiyatları gerçek navlun bedeli olarak kabul etmesi milyonlarla lira haksız vergi ve kdv oluşması anlamına gelmektedir. IATA 
kuralarına göre master konşimentolarda kitap fiyatları dediğimiz navlunla ilgisi olmayan rate lerin kullanılmasının bir kural olduğu gümrük 
memurları tarafından bilinmesi ve navlun tutarı için fatura üzerinde belirtilen cif tutara güvenilmesi FOB durumunda ise navlun faturasına itibar 
edilmesi gerekmektedir. Diğer ülkelerde bu tip bir problem mevcut olmayıp navlun değeri ya ara konşimentodan ya da faturadan tespit edilip 
uygulanmaktadır. Ülkemizdeki yöntem problemi navlunları inanılmaz derecede yüksek göstermekte bu da nihai olarak tüketiciye de yansımaktadır.

Level of the storage fees effect on air cargo shipments negatively. When our storage fees compared with other countries, we face with incredible differences. 
In fact, when we compare the warehouse fees of the airports with the outside, it is seen that there are very clear differences.
As an example, the difference between storage fees of İstanbul and Frankfurt by THY, are amazing.

THY Import Stock Rooms Fees (Turkey)

1-3 days 0.055 Eur / kg / day                                                                                                                                                  
 For 4th day and next every day 0,10 Eur/kg/day

THY Import Stock Rooms Fees(Frankfurt)

3,30 EUR  100 Kg /day (Up to 10 days)
3,50 EUR  100 Kg /day ( after 10 days )

So, you have 2000 kg cargos with a simple calculation. If they wait in İstanbul for 3 days you pay 330 Euros and if they wait in Frankfurt you pay 198 Euros. 
If the same cargo wait for 10 days in Turkey you pay 1400 Euros and if they wait in Frankfurt you pay 660 Eur. There are more than 2 times differences. I wonder, is around 
the Frankfurt airport less valuable than our airports?

This situation increases the importer and the exporter's costs considerably, because the same situation also applies to exports. Also this situation is expensiv 
for the transit trade. Warehousing managers’ comlplaints about high rents are normal but this situation should resolve in a way. Also the competition between warehouses 
is the only consist of price advantages which offered to airlines by warehouses. It has been paid heavy costs to importers and exporters who have to take their cargo from 
these warehouses, as if specified common policy instead of the competition in warehouses fees. Warehouses’ customers are airlines so, when warehouses want to increase 
their incomes, of course they dont want to upset airlines.

At this point, everyone should hold one's end up. State airports should review prices which are taken from warehouses and also warehouses need to draw 
their applied prices to close levels of Europe's applied prices at least. While customers are making cost calculations also should consider warehouses used by airlines and 
accordingly, by deciding should provide to put pressure on to warehouses about the storage fees applied to airlines customers.  

It means that the formation of millions liras unfair tax and value-added tax, as well as the high storage fees, the calculation of import, tax and value-added 
tax while calculating freight, custom accepts prices which on the Master bill of lading as real freight cost. According to IATA, should be known by custom officers that it is 
rule use rates not related to freight we call the "book prices" in master bill of lading rules and need to be relied on the cif sum specified on invoice for freight sum and finally 
should be credited freight invoice about FOB as well. It is not available problem with this type in other countries and freight value is identified and implemented from either 
house bill of lading or invoice. Method problem in our country shows freights incredibly high and this finally reflects on to consumers too.      
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Havayoluyla yapılan taşımaların önemli bir kısmını tehlikeli madde gönderileri  oluşturmaktadır.  Uçuş esnasında normal taşıma şartlarında oluşan basınç 
değişikliği, ısı, nem ve titreşim gibi dış etkenler; içerikleri ve yapıları nedeniyle tehlikeli maddelerin daha çabuk etkilenip reaksiyona girebilmelerine sebep olmaktadır. Bu 
sebeple tehlikeli maddelerin kurallar çerçevesinde tanımlanmış, paketlenmiş, etiketlenmiş ve işaretlenmiş olarak kabul edilmeleri ve emniyetle taşınmaları gerekmektedir. 
Konu ile ilgili çalışma yapan uzman ve otoritelerin ortak görüşüne, yaşanan olay ve kazalardan elde edilen ortak deneyimlere göre; tehlikeli maddelerle ilgili meydana gelen 
kazaların ve yaşanan olayların  büyük bölümü kuralların doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. 1973 yılında Amerika' da  meydana gelen uçak kazası bunu en iyi 
açıklayan örneklerden biridir. Kazayı  kısaca özetleyecek olursak;

Kaliforniya'daki bir elektronik firması, İskoçya'da bulunan fabrikasına elektronik malzeme gönderisi yapıyor. Farklı noktalardan gelen bu gönderinin tamamı 
New York'da birleştiriliyor ve taşıyıcıya da, Airwaybill üzerinde “El Mach''''Electronic Machinery olarak beyan ediliyor. Sözkonusu gönderi için taşıyıcıya 
“Shipper'sDeclerationfordangerousgoods” formu yani tehlikeli maddeler gönderici beyanı verilmediği gibi, taşıyıcıyı da şüphelendirecek herhangi bir durum gelişmiyor.

Kazayla ilgili yapılan araştırma sonrasında uzmanların vardıkları sonuca göre: Gönderiye konu olan Nitrik asit şişelerinin, tahta kutular içerisine emici 
malzeme olarak talaş kullanılarak yerleştirilmiş olduğu ve metal iç kap kullanılmadan paketlenmiş olduğu tespit edilir. Bu sebeple de Nitrik asit ve uçakta bulunan diğer 
tehlikeli maddelerin kazaya sebebiyet verip vermediğini anlamak için bazı araştırmalar ve testler yapılır. Öncelikle NSC (NationalSemiconductor Corporation) firmasının 
ilgili birimi tarafından boş Tehlikeli Maddeler Gönderici Sertifikasının doldurulmak üzere imzalandığı ancak teslim edilmediği, gönderinin nakliye firması tarafından 
Airwaybill üzerinde ''Elektrikli Makine “olarak beyan edildiği saptanır. Konu ile ilgili olarak İfadesi alınan personelden hiçbiri paketlerin üzerinde aşındırıcı madde etiketini 
gördüklerini anımsamazlar ancak bununla birliktebazı paketlerin üzerinde''Dik tutun ''işaretlerinin bulunduğunu gördüklerini belirtirler. Gece vardiyasına gelen operasyon 
şefinin görevlerinden birinin de,  tehlikeli madde kontrolü yapmak olmasına rağmen, ilgili kişi  konu hakkında  eğitim almadığından dik tutun işaretlerini fark edememiş ve 
paletler hazırlanırken gönderinin ebatlarından dolayı uçak konturüne uydurulması için istiflenirken yan yatırıldığı dikkatini çekmemiştir. Daha sonrasında paketin yan 
yatırıldığını fark eden bir personel durumu bildirmesine rağmen, yükleme şefi tarafından personele bazı ağaç kutuların yan yatırılarak yüklenmesi ve hatta bazı kutulardaki 
“THIS WAY UP” etiketlerini de dikkate almamaları söylenir. Zaten, tüm ağaç kutularda olması gereken  etiketlerin çoğunun da paketlerde bulunmadığı görülür. Bununla 
birlikte paketler üzerinde, içinde tehlikeli madde olduğuna dair hiç bir işaretleme ve etiketleme yer almadığından, yükleme şefi paketlerin yatırılmasında sakınca görmez ve 
bu süreçte yan yatırılan ağaç kutularda hiç bir akma belirtisine de rastlanmaz. Bu arada uçakta, NOTOC hazırlanarak yüklenmiş başka tehlikeli maddelerin de bulunduğu 
ancak, ilgili formun kaptana imzalatılmadan evrak çantası içine konduğu da anlaşılmıştır. Yani bu durumda uçağın kaptanı uçakta tehlikeli maddelerin bulunduğundan 
tamamen habersizdir.
               

Nitrik asitin talaş ile reaksiyona girdiği ve yanma başlatıp başlatmadığını görmek için yapılan testler sonrasında;  8 dakika sonra ağaç kutuda talaş içinde yan 
yatmış nitrik asitin kapağının gevşediği, kutunun aralıklarından duman yayılmaya başladığı, 16 dakika sonra ağaç yüzde delikler oluştuğu ve alevlerin görünür olmaya 
başladığı, 22 dakikada kutunun tamamının patlamaya benzer bir şekilde aniden alevler içinde kaldığı ve toplam 32 dakikada da paketin tamamı küle dönüştüğü 
gözlemlenmiştir.

Uçağın gösterdiği fiziksel yapıdan sadece  birkaç paketin yangın oluşturduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre şişelerdeki akma, uçak düz uçuş yüksekliğine 
ulaşmaya yakın mesafelere kadar başlamamış, ancak daha sonrasında kargo  kompartmanı  ile şişe içindeki basınç farkı asitin hafifçe gevşemiş kapaktan dışarı 
sızmasına neden olmuştur. “Aircraft accident report Pan American World Airway Boston –Massachusetts, Nov.3,1973” raporundan alınmıştır.

Uzmanlar böyle bir kazanın olmasının gelecekte nasıl önlenebileceği sorusuna cevap olarak,çok açık ve net bir şekilde eğitim ile olacağını belirtmekte ve bu 
sebeple eğitimin önemini vurgulamaktadırlar.

· -Eğer gönderici, eğitim almış olsaydı, “Shipper'sDeclaration” formunu hazırlardı ve taşıyıcının nitrik asitten haberi olurdu.

· -Eğer paketleyici eğitimli olsaydı, nitrik asit için talaş kullanılmayacağını ve sıvı taşınan paketlerin tamamının “dik tutun” etiketli olması gerektiğini bilirdi.

 
· -Taşıyıcı personeli eğitimli olsaydı, “dik tutun” etiketlerini dikkate alır  ve uçakta tehlikeli madde olduğuna dair  kaptana bilgi verirdi.

Eğer ekip daha iyi eğitilmiş olsaydı kargo kompartmanını da kontrol etmeyi düşünürdü. 

Yukarıda verilen kaza örneğinden de   anlaşılacağı üzere havacılık emniyeti; sistem içindeki tüm hataların minimize edilmesine ve taşıma sürecinde yer alan 
kişilerin sorumluluklarına uygun olarak eğitilmesine bağlıdır. Bu sebeple de özellikle insan faktörüne bağlı hataları ve tehditleri ortadan kaldırabilmek için birtakım 
önlemlerin alınması zorunludur.

Dünyada hava taşımacılığı ağında  yer alan tüm şirketler, ulusal ve uluslararası  sivil havacılık kuruluşları;  sektörde  Tehlikeli Madde taşımacılığı ile  ilgili 
olarak emniyetin kabulden, depolamaya, yüklemeye ve uçuşa  kadar sürecin her aşamasında  en üst seviyede tutulmasını  hedeflemişlerdir. Bu hedefe ulaşabilmek için 
de, yeterli ve güçlü bir sisteme sahip olunması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu sistem  emniyetli bir uçuş için zaruri olmanın yanı sıra, havacılık sektörünün taleplerinin 
karşılanması yönünde  ve karlılığı için de kesinlikle gereklidir.

Emniyetli uçuşun şartlarından biri de uygulamaların hatasız olarak gerçekleştirilebilmeleridir. Bu amaca hizmetle, kazalar oluşmadan önce taşıma sürecinde 
yer alan kişilere sorumlukları kapsamında eğitim programlarının açılması, yine süreçte yer alan ancak konu ile birebir ilgili olmayan kişilere dahi bilgilendirme ve farkındalık 
yaratmak amacıyla eğitim verilmesi hem emniyeti sağlayacak hem de  aksaklıklardan doğacak zaman kaybını en az seviyeye indirerek  ederek azami fayda sağlayacaktır.

Havacılıkta, tehditlerin  ve aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınacak her türlü önlemin gerçek manası emniyettir. 

Arzu ÖZTUGRAN’DAN

TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Significance of Training by Carriage of Dangerous Goods

Dangerous goods shipment is an important part of air transportation. External factors during the normal flight conditions like; change in pressure, 
temperature, humidity and vibration may cause reaction more quickly due to the contents and structures of dangerous goods. For this reason, dangerous goods 
must be defined, packaged, marked, labeled and confirmed according to the rules. According to the consensus of experts and authorities who are working on the 
issue, common experiences obtained in the event accidents, most of the accidents on dangerous goods and the events occur in the right-implementation of the rules. 
An air plane crash in 1973 in America is on one of the best examples about this subject. The summary of the accident:

An electronics firm in California sent electronic materials to their another factory is located in Scotland. All of the shipment was coming from different 
locations and combined in New York and declared as electrical machinery “El Mach” on Air Way Bill. Shipper's Declaration for Dangerous Goods form wasn't given to 
the carrier about this shipment, also any suspicious event happened for the carrier.

According to observations about the accidents were made by experts: Nitric acids bottles were packed in wooden boxes and sawdust were used as 
absorbent material. There were no inside metal containers. Tests were conducted to determine the effects of leaking nitric acid. In order to establish positive 
identification of the chemicals and associated packing materials carried on board analysis of the materials was made. It was observed that the NSC traffic managers 
signed blank DGD. The contents were described as ''El Mach'' (Elecrtical Machinary).The boxes were closed then moved to the loading dock and placed into an 
igloo. Other freight was also loaded into the same igloo. None of the personnel couldn't remember seeing the corrosive material labels on the packages, but they 
could remember seeing arrows on the packages. Although the supervisor of the night operations' duty is to control the dangerous goods, couldn't notice the arrows 
and side-deposited shipment because he wasn't educated about this subject. However one of the personnel noticed the situation and informed his tops, he was told 
to lay some wooden boxes as its sides would be on top, and to ignore the “this way up” labels by his supervisor. Anyway it is seen that no required labels were on the 
boxes. Supervisor doesn't mind laying the boxes as the side parts would be on top, because there was no DGR label on the boxes. In this process no one discloses 
any signs of leakage. By the way it was understood that there were other dangerous goods were loaded with prepared NOTOC but the related form was put in the 
brief case without signed by the captain. In this situation the captain knows anything about the situation of dangerous goods. 

After the tests to see the reaction and firestart between nitric acid and sawdust, its observed that the wooden boxes' cover was slacked, smoke started to 
spread from the range of boxes after 8 minutes, 16 minutes later the flames began to appear on the wood surface, 22 minutes later the box was covered with flames 
and 32 minutes later all of the boxes became ashes. 

When the physical structure of the aircraft was examined, it was detected that several packages caused the fire. According to experts pooring from the 
bottles didn't start until the cruise distance. The leak appeared with the pressure difference between the bottle and cargo compartment. (The information is taken 
from Aircraft accident report Pan American World Airway Boston – Massachusetts, Nov.3,1973)

The experts believe that such accidents can be prevented with education, when they are asked “How can we prevent the accidents like that?” So they 
emphasize the importance of education.

- In this case; if the shipper were trained, he would have completed the Shipper's Declaration for Dangerous Goods, the carrier would have been aware of 
the nitric acid carried on board.

- If the packer were trained, he would have known that saw dust was not allowed to be used as cushioning material with nitric acid.

- If the carriers handling personnel were trained, they would have paid attention to “THIS WAY UP'' labels and would inform the captain about dangerous 
goods.

If the crew was trained better, they would have thought about checking the cargo compartment.

As can be seen in the example above; the aviation safety depends on minimizing all the mistakes and educating the team who are responsible for 
carrying process. For this reason some measures should be taken to minimize the human factor. 

In the World Air Transportation Network's companies aim to keep the safety, the storage, loading and the process until the flight in the highest level. To 
achieve this goal, it is clear that a strong system should be used.

One of the conditions of safety flight is to practice without mistake. It will be so helpful that educating the people who are not in the list first hand but will 
take part during the process to inform and provide awareness will not only ensure the safety but also minimize the wasting time due to the unexpected. For this 
purpose, before the accidents happen, providing education programs for the people who take place during the transport process. 

In the sector, every prevention to remove threats and disruptions' real meaning is safety.
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