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SHGM, SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULLARINDAN
HABERDAR MI?
Bilindiği üzere; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yayınladığı “Havacılık Uzman Yardımcısı” personel alım ilanında Sivil Havacılık Yüksekokulu mezunlarına yine şans vermedi. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü, 14 Eylül 2012 tarihinde yayınladığı ilan ile 20 adet “Havacılık Uzman Yardımcısı” alacağını duyurmuştu. 30 Ekim 2012'de sınavı gerçekleştirilen ilanda; SHGM, aşağıda belirtildiği gibi adayların mezun
oldukları bölüme göre belli sayıda alım yapacağını ve bu bölümler için gerçekleştireceği yazılı sınavın konularını belirlediğini açıkladı.
ALAN
- Kamu Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Maliye, İşletme
- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Çevre Mühendisliği
- Harita Mühendisliği
- Havacılık Mühendisliği
- Hukuk

ADET
12
2
1
2
1
2

Orhan BİRDAL
İle

Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi

Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği ve Hukuk alanındaki alım şartlarına kimsenin diyecek bir şeyi olamaz. Çünkü alınacak olan adayların SHGM gibi bir otorite de işlevsel
noktalarda istihdam edilecekleri çok barizdir. Ancak diğer alımlardaki eksiklik yıllardır yüzlerce mezun vermiş Sivil Havacılık Yüksekokulları ve mezunları tarafından dillendiriliyor. “Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” mezunlarına ayrılan 2 kontenjan için “Uçak Elektrik-Elektronik” mezunları yok sayılmış. Ayrıca, ilanın en çok alım yapılan alanları olan “Kamu Yönetimi, İktisat, Uluslararası
İlişkiler, Ekonomi, Maliye, İşletme” bölümlerinin mezunlarının başvurabildiği alanda 12 adet personel istihdam edilecek. Aldıkları eğitim ve uygulanan ders müfredatı gereği “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği”
bölümü mezunlarının bu alıma dahil edilmesi gerekirken Sivil Havacılık Yüksekokulları ve mezunları yine yok sayıldı.
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Her yıl kendi bünyesinde belirli kontenjanlarla Sivil Havacılık Yüksekokulları öğrencilerine staj imkânı sağlayan SHGM'nin, personel alımlarında bu bölümlerin yok sayılması yanlışını düzeltmesi
lazımdır. Eğitim standartları konusunda düzenlediği şuralara Sivil Havacılık Yüksekokullarını davet eden, Çoğu konuda Sivil Havacılık Yüksekokullarına görüş soran SHGM, hem Türkiye'deki sivil havacılık eğitiminin
kalitesi hem de kendi organizasyonundaki personelin daha yetkin kimselerden oluşabilmesi için bu konuya müdahale etmelidir.
Kesin bir şey var ki; Türkiye'deki Anadolu, Kocaeli, Erciyes, Mustafa Kemal, Ondokuz Mayıs, Erzincan, Özyeğin, Okan, THK ve Atılım Üniversitelerinin “Sivil Hava Ulaştırma İşlemeciliği” mezunları bu
ilana başvuramazken, “Açık Öğretim Fakültesi” mezunlarının bu ilana başvurabiliyor olması mantıklı değildir. SHGM'nin, Sivil Havacılık Yüksekokulu bölümlerine nitelik hakkı vermesi çok doğal iken, bu okulun
mezunlarının aday olarak bile kabul edilmemesi altı mantıklı bir nedenle doldurulamayacak bir yanlışımızdır. Umarım yakında bu sorunu geride bırakacağız.

DOES DGCA AWARE OF SCHOOLS OF CIVIL AVIATION?
As known, Directorate General of Civil Aviation (DGCA) did not give a chance to graduates of the School of Civil Aviation again in announcement published about “Aviation Expert Assistant”. Directorate
General of Civil Aviation announced that is going to recruit 20 pieces “Aviation Expert Assistant” with notice published on 14th September. In announcement which exam performed on 30th October; DGCA explained that is
going to recruit in a certain numbers according to departments graduated as stated below and has determined topics for written exam which is going to examine for these departments.
DEPARTMENT

LUFTHANSA'DAN FRANKFURT'A YENİ KARGO TESİSİ

10

TÜRKİYE'NİN 7. GÜMRÜKLÜ KARGO TERMİNALİ AÇILDI

12

S SİSTEM, YEŞİL KURULUŞ UNVANINI ALDI

13

DHL'DEN DEMİR VE HAVAYOLUNU BİRLEŞTİREN HİZMET

NUMBER

- Public Administration, Economics, International Relations, Finance, Business
- Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering
- Environmental Engineering
- Topographical Engineering
- Aeronautical Engineering
- Law

12 People
2 People
1 Person
2 People
1 Person
2 People

Nobody can have a something to say to recruitment conditions of departments of Environmental Engineering, Topographical Engineering, Aeronautical Engineering and Law. It is obvious that candidates
that are going to recruit will be employed in functional points at such a DGCA authority. However it is being put into words by Schools of Civil Aviation which have been graduated hundreds of graduate for years and their
graduates about lack of other recruitments. “Aircraft Electrical and Electronic” graduates were ignored for 2 people quotas reserved for “Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering.”Also, for
graduates of “Public Administration, Economics, International Relations, Finance, Business” departments which is going to be recruited at most, was reserved 12 people quotas that can be apply by just these graduates.
While graduates of Civil Aviation Management need to be include to this recruitment accordance with their education background and curriculum, Schools of Civil Aviation and their graduates was ignored again.
DGCA which provides internship opportunity to School of Civil Aviation students in own organization every year; need to fix its mistake about ignoring these departments in recruitments. DGCA which invites
Schools of Civil Aviation to meetings which arranged about education standards and asks for an opinion to Schools of Civil Aviation at most point, should step in to this subject for both are quality of civil aviation education
and to have more qualified staff in own organization.
One thing for sure, graduates of Civil Aviation Management department from Anadolu, Kocaeli, Erciyes, Mustafa Kemal, Ondokuz Mayıs, Erzincan, Özyeğin, Okan, THK and Atılım universities can not apply this
announcement, however, graduates from “Faculty of Open University” can so it does not make sense. On the one hand, DGCA gives qualification right to Schools for Civil Aviation departments, but on the other, not accepting
even as a candidate these schools' graduates is a wrong that will not to be explained with a logical reason. I hope we'll leave behind this problem soon.
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The International Air Cargo Association (TIACA)

“Air Cargo Forum & Exposition 2012”
Atlanta
The International Air Cargo Association
Uluslararası Hava Kargo Taşımacılığı Birliği (TIACA)'nın iki yılda bir düzenlediği “Air Cargo Forum & Exposition” organizasyonu 24 Ekim 2012 tarihlerinde Amerika'nın Atlanta şehrinde düzenlendi. “Air Cargo Forum & Exposition” organizasyonunun ilki 1962 yılında
düzenlendiği için 50. yıl dönümünün Atlanta'da düzenleniyor olmasının Amerika ve dolayısıyla Atlanta için ayrı bir önemi vardı.
Organizasyon dünyanın önde gelen ticari uçak üreticileri, havayolu şirketleri, havalimanı işletme temsilcileri, handling firmaları, GSA,
kargo acentesi yetkilileri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşti.
“Air Cargo Forum & Exposition” organization in which was arranged biennially by The International Air Cargo Association(TIACA),
was held on 2-4 October 2012 in Atlanta city, America. In connection with The Organization's 50.anniversary was held in Atlanta, held first in
1962, there was a particular importance for Atlanta and America. The organization took place with the participation of world's leading
commercial aircraft manufacturers, airline companies, representatives of airport operators, handling firms, GSA, Cargo agency officials and
press.

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

TURKISH CARGO: HİZMETLERİMİZİN TANITIMINI YAPTIK
TURKISH CARGO: WE DID PRESENTATION OF OUR SERVICES

OBAMA, SEKTÖRÜ DESTEKLEME SÖZÜ VERDİ
OBAMA PROMISED TO SUPPORT SECTOR

Milli havayolumuz Türk Hava Yollarını, TIACA “Air Cargo Forum & Exposition 2012” organizasyonunda Kargo Başkan Yardımcısı Sn.
Halit ANLATAN, Amerika Kargo Bölge Müdürü Sn. Faik DENIZ, Kargo Bölge Müdürleri ve Amerika Kargo Bölge Şefleri temsil etti.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Genel Sekreteri Ray LaHood ve Atlanta şehrinin Belediye Başkanı Kasim Reed'in konuşma
yaptığı organizasyona 5000'den fazla uluslararası hava kargo ve lojistik sektörünün üst düzey karar verici mercileri katıldı.
ABD Ulaştırma Bakanlığı Genel Sekreteri katılımcılara yaptığı konuşmada “Güçlü bir hava kargo sektörü, uluslararası ticareti
genişletir ve istihdam yaratmanın yanı sıra refah sağlamaya da katkıda bulunur. Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan
ortaklarımızla beraber sizlerle el ele çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 2010 yılında Obama'nın yaptığı beyanatla 2015 yılına
kadar ABD ihracatını ikiye katlamak için beş yıllık bir hedef ortaya koyduğunu söyleyen LaHood “Obama'nın koyduğu hedefe
ulaşmak için, Amerika'nın ürünlerini önde gelen pazarlara hızlı ve verimli taşımaya yardımcı olmak üzere, gelişen bir hava
kargo sektörüne ihtiyaç var. Biz kara, hava ve deniz arasındaki yük taşımacılığını güçlendiriyoruz.” diye devam etti.

Turkish Cargo'nun “Air Cargo Forum & Exposition 2012” organizasyonu hakkında yaptığı açıklamada: “Fuar süresince Turkish Cargo,
standında ziyaretçilere hizmetlerini ve uçuş ağının tanıtımını yaptı. Sektörle ilgili gelişmeleri ve sektördeki diğer firmaların sunmuş oldukları
hizmetleri yakından inceleyerek, sektörün karşılaştığı zorluklar ve fırsatların tartışıldığı forumlara katıldı. İş ortaklarımıza, Turkish Cargo'nun
sunmuş olduğu hizmetler, gelecek planları ve hedefleri konusunda bilgi verildi.” denildi.
Our national airline, Turkish Airlines was represented by Vice President of Turkish Cargo Halit ANLATAN, U.S. Regional Director of Cargo
Faik DENİZ, other Regional Directors of Cargo and U.S. Regional Chiefs of Cargo.

Organizasyonun düzenlendiği Atlanta şehrinin Belediye Başkanı Kasim Reed yaptığı açıklamada: “Bu üç gün
sürecek organizasyonun şehre 3 milyon dolardan fazla bir ekonomik etkisinin olması beklenmektedir.” dedi. Ayrıca Air Cargo
Germany isimli kargo taşıyıcısının Hartsfield-Jackson Havalimanına Boeing 747 ile kargo uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

In the explanation made by Turkish Cargo about “Air Cargo Forum & Exposition 2012” organization contained the following statements:
“Turkish Cargo did presentation of its services and flight network (flying chart, flight points) during the organization. By examining closely industryrelated developments and services offered by other companies in the sector, participated in forums to discuss the challenges and opportunities facing
the sector. Also our business partners was informed about services offered by Turkish Cargo, our plans and aims for the future.”

More than 5000 top-level decision makers in air cargo and logistic sector attended to The Organization which
Secretary-General of the U.S. Department of Transportation Ray LaHood and the city of Atlanta Mayor Kasim Reed made a
speech. Secretary-General of the U.S. Department of Transportation Ray LaHood used in his speech these words: “A strong air
cargo sector extends international commerce besides creating employment; it contributes to providing welfare as well. We will
continue to collaborate with you together with our partners in domestic and abroad. In 2010, Obama set a five-years goal in his
declaration to reduplicate U.S' export by 2015 and we need a thriving air cargo sector to reach the goal and to assist
transportation of American products to leading markets quickly and efficiently. We strengthen freight transportation among
land, air and sea.” said LaHood.

ÇELEBİ KARGO, TIACA-ACF 2012'NİN İLGİ ODAĞI OLDU
ÇELEBİ CARGO WAS THE CENTER OF INTEREST IN TIACA-ACF 2012
Hava kargo taşımacılık sektörünün büyük oyuncularını bir araya getiren ve üst düzey katılımcıları ile dikkat çeken, uluslararası
alandaki en önemli fuarlardan biri olarak kabul ediliyor. Birçok ülkeden 5.000 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği AFC 2012 de bu kapsamda;
her geçen gün gelişen ve yenilenen Çelebi'nin büyüme hedeflerine paralel olarak kıtalararası hizmet ağı ve üstün kalite anlayışının, gerek
uluslararası pazarda, gerekse ABD'de tanınması için önemli bir fırsat sağladı. Halen Türkiye'nin yanı sıra Macaristan (Budapeşte), Almanya
(Frankfurt) ve Hindistan'da (Yeni Delhi) kargo ve antrepo hizmetleri gerçekleştiren Çelebi, AFC 2012'nin de ilgi odağı oldu.

Kasim Reed, Mayor of Atlanta city where held the organization said in his statement: “We anticipate the organization
which will last 3 days, contributes more than 3 million dollars economic impact.” Also he announced that a cargo carrier called Air
Cargo Germany will start cargo flights with Boeing 747 to Hartsfield-Jackson airport.

The exposition which brought together air cargo sector's the major players and drew attention with high-level participants is being
accepted as one of the most important expositions in international arena. Within the scope of this; ACF 2012 that was visited by 5,000 industries
professional from many countries provided an important opportunity for being acknowledged in addition to ÇELEBİ's growth targets,
intercontinental service network and sense of quality which grows and renews each passing day both in ABD and the internationalmarket. Currently,
ÇELEBİ which services as cargo and warehouse as well as Turkey, Hungary (Budapest), Germany (Frankfurt) and in India (New Delhi) was the center
of attention of ACF 2012.

TIACA BAŞKANI MICHAEL STEEN: İŞBİRLİĞİMİZ HASSAS
MICHAEL STEEN, PRESIDENT OF TIACA: OUR COLLABORATION IS CRITICAL
100'den fazla ülke, 200'den fazla katılımcı ve 5.000 ziyaretçinin bulunduğu “Air Cargo Forum & Exposition 2012”
organizasyonunda TIACA Başkanı Michael Steen şunları söyledi: “İşbirliğimiz hassas. Sektörün ve hükümetlerin birlikte
çalışmaları gerekiyor. Biz dünya çapında hükümetler ve milletvekilleri ile diyalog kurmayı istiyoruz.”

CHINA AIRLINES, SKY TEAM CARGO'YA KATILDI
CHINA AIRLINES JOINED TO SKY TEAM CARGO

Hükümet, milletvekilleri ve sektör arasında daha yakın bir diyalog kurulduğunu ve bunun tüketiciler için daha iyi
olduğunu ekleyerek, hava kargo sektörü ile büyüyen işbirliği için ABD hükümetine teşekkür etti.

Filosunda 21 adet B747-400F kargo uçağı bulunan China Airlines Atlanta'da yeni bir anlaşma duyurdu. China Airlines 71 uçaklık
filosuyla, TIACA “Air Cargo Forum & Exposition 2012” de Sky Team Cargo ittifakının 10. üyesi oldu. Yakın zamanda Sky Team'e yolcu bazında
katılan China Airlines, organizasyonda yapılan anlaşma ile kargoda da ittifaka katıldığını açıkladı.

In the “Air Cargo Forum & Exposition” organization where there were more than 100 countries, more than 200
participator and 5000 visitors, Michael STEEN, President of TIACA, said: “Our collaboration is critical. Need to work together
sector and governments. We want to establish a dialogue with governments and their representatives all around the World.”

China Airlines, has a fleet including 21 Boeing 747-400F freighters, announced a new agreement in Atlanta. China Airlines became 10th
member of Sky Team Cargo Alliance in “Air Cargo Forum&Exposition 2012” with its fleet of 71 aircrafts. China Airlines, recently participated on the
basis of passenger to Sky Team, explained that is also joined to cargo alliance with agreement made in the organization.

He added that among U.S. Government representatives and the sector was established a closer dialogue and this is
better for consumers and finally he thanked U.S. government for thriving collaboration with air cargo sector.
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LUFTHANSA'DAN

FRANKFURT'A
YENİ KARGO TESİSİ
A NEW LOGISTIC CENTRE FROM
LUFTHANSA TO FRANKFURT
Lufthansa Grup Denetleme Kurulu 20 Eylül'de yaptığı toplantıda, Lufthansa
Airlines'ın kargo bölümü için gerekli olan bu projeyi onayladı. Lufthansa'nın, 30 seneyi aşkın
bir süredir kullandığı kargo merkezinin yerine yapılacak tesisin 2018'de faaliyete girmesi
bekleniyor.

On September 20, Lufthansa Group Board of Auditors has approved this project
which is required for Lufthansa Airlines Cargo Division. Instead of the cargo center that has
been used by Lufthansa for over 30 years, anew cargo center is expected to come into
operation in 2018.

Lufthansa Airlines CEO'su ve Başkanı Dr. Christoph Franz, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada şu ifadenin üstünde durdu: “Biz geleceğe ve merkezimiz Frankfurt'a yatırım
yapıyoruz.”Bu açıklamaya göre Frankfurt'un, gece uçuş yasağına rağmen Lufthansa
Grup'un kargo merkezi olarak kalacağı konuşuluyor. Gece uçuş yasağı, şirketin yaptığı asıl
planların ciddi derecede değişmesine neden olsa da Frankfurt'taki rekabet dezavantajları
göz önüne alınıp diğer yerlerle karşılaştırıldığında, güvenilir ve etkili bir altyapı erişimine
sahip olmanın herşeyden daha önemli olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.

“We invest in future and Frankfurt where is our center “Lufthansa Airlines CEO
and President Dr. Christoph Franzemphasized. According to the statement, despite the
night- flight ban of Frankfurt, it ıs spoken that Frankfurt will remain as the Group's cargo
Center. The night-flight ban caused change critically serious plans of the company but when
we comparewith other locations and consider disadvantages of competition, we arrive at a
consensus thatreliable and powerful infrastructure are the more important than everything.
The new Logistics Centre will be built mainly the facility belonging to Lufthansa
Cargo where is in the North of Frankfurt airport. Together with advanced technology, on
behalf of cargo will be guaranteed turnaround times much faster. And Lufthansa cargo will
improve the quality of service significantly for customers.

Yeni lojistik merkezi, ağırlıklı olarak Frankfurt Havalimanı'nın kuzey kısmında
bulunan Lufthansa Cargo'ya ait tesisin alanında inşa edilecek. Gelişmiş teknolojiyle kargo
adına çok daha hızlı turn around süreleri garanti altına alınacak ve Lufthansa Cargo
müşterilerine sunulacak hizmetin kalitesi önemli ölçüde artış gösterecek.

Lufthansa Cargo CEO and President Karl Ulrich Garnadt emphasized that the
new logistic center is an important part of the company's 2020 strategy. “Thenew facilitywill
enable us to break through our in logistic method and to make suitable the company for
surviving the hardship in the future.” he said.

Lufthansa Cargo CEO'su ve Başkanı Karl Ulrich Garnadt açıklamasında, yeni
lojistik merkezinin şirketin 2020 stratejisinin önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı. “Yeni
tesis, bizim lojistik metodunda atılım yapmamızı ve şirketi gelecekteki zorluklara uygun hale
getirmemizi sağlayacaktır.” dedi.

The Construction of the main building is planned to begin in 2014. Due to the new
center will be built on existing field; ıt is expected that the field will be made suitable
construction the coming months. Also, some process will be moved to other areas and
operations will continue regularly while the new building is being constructed, was explained.

Ana binanın inşasına 2014'de başlanması planlanıyor. Yeni merkezin var olan
alana inşa edilecek olmasından dolayı, alanın gelecek aylarda boşaltılıp inşaya uygun hale
getirilmesi bekleniyor. Ayrıca, bazı süreçlerin diğer alanlara taşınacağı ve yeni binanın inşaat
çalışmaları sürerken faaliyetlerde bir aksama meydana gelmeyeceği açıklandı.

It is indicated that Lufthansa allocates exorbitant sum for its new hub.
Lufthansa'nın, yeni merkezi için kasasından yüklü bir meblağ ayırdığı belirtiliyor.
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İstanbul'da yapılacak olan
3.havalimanı hava kargo'da
transit noktası olma
potansiyeline sahip olacak

3rd airport which will be
constructed in Istanbul will
has the potential about becoming
transit point in the field of air cargo

Bize kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir misiniz ?

1

958 yılında Erzincan'ın Kemah İlçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini
İstanbul'da tamamladım. 1980 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan mezun oldum ve
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansımı tamamladım.
1976 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumunda memuriyet hayatıma başladım. 1982 yılında DHMİ
bünyesinde Atatürk Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü olarak havacılık sektörüyle tanışma
imkânı buldum. Daha sonra sırasıyla Erzincan'da Hava Trafik Kontrolörü ve Havaalanı Müdürlüğü,
Nevşehir Kapadokya, Trabzon ile İzmir Adnan Menderes Havalimanları Başmüdürlüğü görevlerinin
ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanlığı görevinde
bulundum. 2003 yılında DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin
ardından, 2007 yılından bu yana DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini
sürdürüyorum. İngilizce biliyorum, evli ve dört çocuk babasıyım.

Can you tell us about yourself and your career?
I was born in Kemah town of Erzincan in 1958. I had my primary, secondary education in İstanbul and I
went high school also in İstanbul. Then, I had my bachelor degree from Journalism and Public Relations in Istanbul
Academy of Economics and Commercial Sciences (which is the base of today's Marmara University) and complated my
master degree at the Institute of Social Sciences in Marmara University.
In 1976, I started my government job life at Turkey Agricultural Equipment Corporation. Later on, in 1982, as an
AirTraffic Controller at Ataturk Airport within State Airports Authority, I had the opportunity to meet the aviation
sector. After duties of air traffic controller and Airport Directorate in Erzincan, general directorate of Nevşehir
Kapadokya, Trabzon and İzmir Airports, I have been the Head of Operations Department at General Directorate of State
Airports. In 2003, after the duties of State Airports Authority Assistant, General Manager and Member of the Board of
Directors, I continue serving as a Director General of State Airports Authority and Chairman of the Board of Directors
since 2007. I speak English, I am married and have 4 children.

DHMİ tarafından açıklanan aylık yük taşımacılığı rakamlarına “bagaj”
ağırlıklarının da dahil edilmesinden dolayı bu rakamları sektörde sağlıklı veriler kabul
edilemiyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Bagaj trafiği istatistikleri Dünyada ki pek çok büyük havalimanında bagaj verisi
derleme işlemlerinin güçlüklerinden dolayı derlenememektedir. Kuruluşumuzun açıklamış olduğu
aylık yük taşımacılığı istatistiklerinde, havalimanlarında uçakların iniş kalkışına bağlı olarak oluşan
kargo, posta ve bagaj trafiğinin toplamı açıklanmaktadır. Kuruluşumuzca her yıl yayınlanan “DHMİ
İstatistik Yıllığı” yayınında ise kargo posta ve bagaj trafiğinin ayrı ayrı olmak üzere detaylı
istatistikleri yer almaktadır. Yıl içerisinde ise havalimanı bazında kargo istatistikleri Kuruluşumuza
başvuran gerçek/ tüzel kişiler ve kurum/ kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Number of freights ,which is announced by State Airports Administration monthly, are not regarded as reliable because of including luggage weights to
this numbers. How do you evaluate this subject?

Türkiye'deki hava kargo taşımacılığı sektörünün durumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz ?
Türkiye'de hava kargo taşımacılığı istenilen seviyelerde değildir. Bu da ülkemizdeki
lojistik süreçlerin belirginleşip işlev kazanması ile mümkün olabilecektir. İstatistiklere göre İç hat
kargo trafiğinin son 10 yıldır bir ilerleme göstermediği anlaşılmaktadır. Oysaki ticari lojistik
faaliyetleri son 10 yılda önemli ilerleme kaydetmiştir. Bu durum yurtiçinde ticari lojistik
faaliyetlerin daha çok diğer ulaşım modları üzerinden yapıldığını göstermektedir. Ülkemiz Hava
Kargo Taşımacılığının % 85'i İstanbul Atatürk Havalimanından gerçekleştirilmektedir. Dış hat kargo
trafiği ise (büyük ölçüde İstanbul Atatürk Havalimanı'nın lokomotif görevi görmesi ile beraber) son
10 yılda önemli artışlar göstermiştir. Toplam kargo trafiği büyük ölçüde dış hat kargo trafiğindeki
değişimler doğrultusunda şekillenmektedir.

Statistics of transportation passenger luggage can't be assembled in plenty of countries in the world because of the difficulties of assembling luggage transportation data. In
monthly statistics about transportation of passenger luggage which our organization announced, we explained all of the intensity of luggage, mail and cargo based on the landing and takeoff time. On the other hand there are some particular statistics about cargo, mail and passenger luggage separately in our State Airports Administration's annual statistics published by our
organization. And we share our statistics with natural and legal people or agencies and institutes during the year if they refer to us.
How do you evaluate the circumstance of air cargo transportation segment in Turkey?
In Turkey air cargo transportation is not sufficient. But it can be better If logistic processes become clear and functional. According to statistics, domestic air cargo
transportation haven't improved, whereas commercial logistic operations have shown a marked improvement in ten years. This circumstance shows us that commercial cargo
transportation is done via other access mode in the country. In Turkey 85% of air cargo transportation occur at the Atatürk Airport on the other hand international air cargo transportation
has improved(Because Atatürk Airport is like a locomotive)in last ten years. Total amount of cargo transportation take form with variances about the international cargo transportation.
Logistic is a common subject of all of the transportation modes. In this respect we care Logistic Council which was constituted within the structure of Turkish Exports Assembly and with
direction of Zafer Çağlayan-minister of economy-. This Council will prepare Logistic Master Plan and then work about Rules of Logistic. It will show up transportations which occur
domestic and between regions and abroad. It will establish connection of air way, maritime and railway of Logistic centers that will be built in these regions. So air cargo transportation,
which is oriented in İstanbul now, will be improved on the basis of every region we can make production.

Lojistik tüm ulaşım modlarının ortak konusudur. Bu bakımdan Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan'ın talimatı ile TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisinin) bünyesinde oluşturulan Lojistik
Konseyini önemsiyoruz. Bu konsey Lojistik Master Planı hazırlayacak ve daha sonra da Lojistik
Kanunu ile ilgili çalışmaları yapacak. Bölgeler arası trafiği, bölgelerle yurt dışı arasındaki trafiği
ortaya çıkararak. Bu bölgelerde kurulacak lojistik merkezleri veya lojistik köylerinin demiryolu,
denizyolu, liman ve havayolu bağlantılarının ne şekilde olması gerektiği tespit edilecek. Böylece şu an
İstanbul odaklı kargo taşımacılığı üretimin olduğu her bölgeyi baz alarak geliştirilecektir.
İstanbul'a 3. Havalimanı sizce hava kargo sektörünü nasıl etkileyecek ?

How will the third airport in İstanbul affect to the air cargo sector?

2016'dan itibaren hizmette olması planlanan 3. Havalimanı, hava Kargo ulaşımında
önemli bir transit noktası olabilecek potansiyele sahip olacaktır. Çünkü taşınan kargonun büyük
bölümü yolcu uçakları ile taşınmakta ve Ülkemizden ve hava ulaşım üssü sayılabilecek İstanbul 3.
Havalimanından dünyanın 200'den fazla noktasına ulaşım mümkün olabilecektir. Bu durum hava
kargo taşımacılığının güçlü yönü olarak karşımıza çıkacak ve hava kargo taşımacılığını büyüme
yönünde etkileyecektir.

The third airport, which planned to put into service in 2016, will have potential to be an important transit point for air cargo transportation. Because a big part of air freight is
carried with passenger airplanes and transportationfrom our country especially from İstanbul, that is regarded as an air transportation installment, to over 200 countries in the world will
be possible. This circumstance will be a strong part of air transportation and affect it about expanding itself.
How do you evaluate an Air Freight Transit Station project that will be possible?

Atatürk Havalimanına muhtemel bir Transit Kargo Terminali projesine
nasıl bakıyorsunuz ?

In the light of information that I gave, it seems to me really good. The amount of transfer passenger, that was 2.5 million at the beginning of 2000, occurred over 10,5 million
already now. So we expect increase in demand of transit freight.

Yukarıdaki açıklamalarım ışığında çok olumlu bakıyorum. 2000'li yılların başında 2,5
Milyon civarı olan transfer yolcu miktarı daha şimdiden 10.5 Milyonun üzerinde gerçekleşti ise,
transit kargo talebinin de güçlü bir artış sergileyeceğini öngörüyoruz.

In view of the fact that the rates of present supply demand, have we got any airport planned to be a cargo station in the future plan of our Anatolian cities'
airports?

Anadolu illerimizdeki havalimanlarının gelecek planlarında mevcut arztalep göz önünde bulundurularak kargo terminali yapılası muhtemel havalimanımız var
mı?

We have cargo station in 12 Anatolian countries' airports beside Istanbul. Related to demand, it would be possible to add some cargo properties or buildings or even it would
come into question to build an air cargo expertise station.

İstanbul ilimiz hariç 12 Anadolu ilindeki havalimanımızda kurulu kargo tesislerimiz
mevcuttur. Olası talebe göre tesis ilavesi ve hatta sırf kargoya yönelik kargo ihtisas havalimanlarının
yapılması da mümkündür.

Orhan BİRDAL
Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürü
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• Adana Havalimanı Kargo tesisi toplam 9500 m2 alan üzerine kurularak faaliyet göstermektedir.
• Ankara-Esenboğa Havalimanı Kargo Tesisimiz 12.430 m2’lik bir alana kurulmuştur.
• Antalya Havalimanı Kargo Tesisimiz 3.392 m2 dir.
• Bursa-Yenişehir Havalimanı 10.000 m2 lik bir alana kurulmuş bir kargo tesisi bulunmaktadır.
İşletilmeye hazır haldedir.
• Gaziantep Havalimanı Kargo Terminali 1492 m2’lik bir alana kurulmuştur.
• Isparta –Süleyman Demirel Havalimanı Kargo Terminali 1500 m2’lik bir alana tesis edilmiştir.
• İzmir-Adnan Menderes Havalimanımızda 7794 m2 kapalı, 13.525 m2 ‘lik açık alan olmak üzere
toplam da 21.319 m2 lik bir alan kargo tesisine ayrılmıştır.
• Samsun-Çarşamba Havaalanı Kargo Tesisimiz 5826 m2’lik bir alanda faaliyet göstermektedir.
• Şanlıurfa-Gap Havaalanında 3820 m2’lik bir kullanım alanı olan bir kargo tesisimiz bulunmaktadır.
• Tekirdağ-Çorlu Havaalanı Kargo Tesisimiz 1200 m2 lik bir alan faal olarak kullanılmakta ayrıca
3150 m2 lik bir alanın tesisi için inşaat çalışmaları da devam etmektedir.
• Trabzon Havalimanı Kargo Tesisi 418 m2 dir.
• Milas-Bodrum Havalimanı Kargo Tesisi 4052 m2 lik bir alana kurulmuştur.

/
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Adana Airport Cargo Station operates on 9500 m2 area.
Ankara-Esenboğa Airport Cargo Station built on 12,430 m2 area.
Antalya Airport Cargo Station is 3,392 m2.
In Bursa-Yenişehir Airport there is a cargo station that is ready to operate on 10,000 m2.
Gaziantep Airport Cargo Station built on 1492 m2 area.
Isparta-Süleyman Demirel Airport Cargo Station founded on 1500 m2 area.
In Izmır Adnan Menderes Airport 7794 m2 closed area and 13,525 m2 open area, in total 21,319 m2 area, is allocated for cargo station.
Samsun-Çarşamba Airport Cargo Station operates on 5826 m2 area.
In Şanlıurfa-Gap Airport there is a cargo station on 3820 m2 area.
Tekirdağ-Çorlu Airport Cargo Station operates on 1200 m2 area. In addition to this construction works are going on for 3150 m2 area.
Trabzon Airport Cargo Station is 418 m2.
Milas-Bodrum Airport Cargo Station built on 4052 m2 area.

H a v a K a r g o T ü r k i y e Haber

Türkiye’nin Turkey’s
7. Gümrüklü Kargo Terminali Seventh Bounded Cargo
Açıldı
Terminal
NASCO, tarafından Gaziantep Havalimanı'nda 2 bin 400 metrekare
alan üzerinde kurulan hava kargo terminali faaliyetine başladı.
The air cargo terminal, was built on an area of 2400 square
meters in Gaziantep Airport by NASCO, began its operations.

Lojistik merkezinin faaliyete geçmesi ile Gaziantepli
firmaların gümrük hizmetlerinde zaman ve maliyet tasarrufu
sağlayacak. NASCO Ortadoğu Lojistik Merkezi'nde, Havalimanı
Kargo Gümrük Müdürlüğü ve Gümrüklü Antrepo Binası'nın yanı
sıra 16 adet 40 metrekarelik ofisler ve ortak kullanım için büyük
toplantı salonları da bulunuyor.
Türkiye'nin 7'nci gümrüklü hava kargo terminali olarak
işletmeye açılan tesis sayesinde Gaziantepli firmaların gümrük
hizmetlerinden daha kolay faydalanması, zaman ve maliyet
açısından daha büyük avantaj sağlayan koşullara sahip olmaları
hedefleniyor. Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak olan
NASCO Ortadoğu Lojistik Merkezi Gaziantep Havalimanı Kargo
Terminali'nden ayrıca havayolu ile ilk canlı hayvan ihracatı da
yapılarak NCM GLOBAL Şirketi tarafından terminalden Katar'a
41 bin kilogram canlı küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirildi.
'Ortadoğu'da iş imkânları genişleyecek'
NASCO Ortadoğu Lojistik Merkezi Genel Müdürü Bircan
Dizman, geçici depolama ambarında bozulabilir malların
muhafazası için 2 adet soğuk hava deposu, ayrıca radyoaktif
mallar ve kıymetli eşyalar için de rezerv edilmiş odaların mevcut
olduğunu söyledi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toplam ithalat tutarının
yüzde 81'inin, ihracat tutarının da yüzde 70'lik kısmının
Gaziantep'te gerçekleştirildiğini belirten Genel Müdür Bircan
Dizman, "Gaziantep, bölgenin dış ticaret hacminin yüzde 75'lik
dilimine sahip olan ve Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6' ncı,
Türkiye'nin en yüksek dış ticaret hacmine sahip 4'üncü şehri. Bu
istatistik verilerden de anlaşılacağı üzere bölgenin etkin gücü olan
Gaziantep, yıllardır beklenen bu yatırım ile birlikte daha da
başarılı olacak. Aynı zamanda Ortadoğu pazarında daha büyük
hacimli ve başarılı işler yapabilme avantajını sağlayacak. NASCO
Ortadoğu Lojistik Merkezi'nin, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi, tüccarları, sanayicileri, ithalat ve ihracatçılarına
faaliyetlerinde büyük kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz."
açıklamasını yaptı.

With the begining to operations of the logistic center,
Gaziantep's companies will provide time and cost savings from
custom services. In NASCO Middle-East Logistic Center, Airport
Cargo Customs Directorate and Bonded Warehouse Building are
located, also 16 offices (40 square meters) and large meeting rooms
are located in this area.
Through 7th bonded aircargo terminal of Turkey, it is
aimed that Gaziantep's companies will benefit from easier custom
services, the great advantages in terms of time and cost.The official
opening will be made in the following days. From NASCO MiddleEast Logistic Center Gaziantep Airport's Cargo Terminal, also the
first export made to Qatar with the NCM GLOBAL Company and 41
thousands sheep were carried.
Job Opportunities Will Expand in the Middle-East
NASCO Middle-East Logistic Center General Manager
Bircan Dizman said there are two cold storages for preservation of
perishable goods in temporary storage warehouse, as well as
reserved rooms for valuables.
General Manager Bircan Dizman stated that 81 percent of
the total import amount of the Southeastern Anatolia Region and
also 70 percent of the total export amount made from Gaziantep. In
the region, the city has a share of 75 percent in foreign trade. Also
Gaziantep is the sixth biggest exporter and the fourth city with the
highest foreign trade volume in Turkey. As it is seen from the data,
the active power of the region, Gaziantep, will be more successful
with the expected invesment for years. It also provides advantages to
do more successful and more expensive business in the Middle-East.
NASCO Middle-East Logistic Center will also provide great
convenience to traders, industrialists of Gaziantep and South
Eastern region's imports and exports.
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THE SERVICE WHICH IS COMBINED
RAILWAY AND AIRWAY BY DHL

ASSUMED THE TITLE OF “GREEN COMPANY”
"Yeşil Havaalanı Projesi" kapsamında Türkiye'nin ilk
özel antrepo işletmecisi olan S Sistem Lojistik Hizmetler
A.Ş., 20. “Yeşil Kuruluş” unvanını alan şirket oldu.

S Sistem Lojistik Hizmetler A.Ş. ilklerin firması olmaya devam
ediyor. Yaptığı başarılı çalışmalar ve çevreye verdiği önem doğrultusunda
Atatürk Havalimanında Yeşil Kuruluş (Green Company) ünvanını almaya hak
kazanan ilk antrepo işletmecisi firma olarak hizmetlerini sürdürmeye devam
ediyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Yeşil Havaalanı Projesi"
kapsamında, kuruluşların; çevre sorumlusuna, işletme bünyesinde oluşan tüm
atıkları kapsayacak şekilde gerekli eğitimleri aldırmaları ve tüm personelin
gerekli eğitimleri alarak çevre konusunda bilinçlendirilmelerini sağlaması
gerekiyor.
"Yeşil Havaalanı Projesi" kapsamında Türkiye'nin ilk özel antrepo
işletmecisi olan S Sistem Lojistik Hizmetler A.Ş., 20. “Yeşil Kuruluş” unvanını
alan şirket oldu.
“Yeşil Kuruluş” olmak için, tüm atıkları kapsayacak şekilde Atık
Yönetim Planı (AYP)'yi oluşturmaları; AYP'nin tehlikeli atıkları kapsayan
kısımlarını Valiliklere onaylatmaları; AYP kapsamında, lisanslı taşıyıcı ve
bertaraf edici firmalarla sözleşmeleri yapmaları ve tehlikeli atıklar için mali
sorumluluk sigortalarını yaptırmaları, atık miktarlarını tespit etmek amacıyla
gerekli tertibatı kurmaları, standart geçici depolama alanlarını oluşturma gibi
kriterlerin de yerine getirilmesi isteniyor. Bütün gerekleri yerine getiren S
Sistem Lojistik Hizmetler A.Ş.'nin çevreye verdiği önem bu belgeyle
kanıtlanmış oldu.

DHL'DEN DEMİR VE HAVAYOLUNU
BİRLEŞTİREN HİZMET

Within the scope of “Green Airport
Project”, S System which is the first storehouse
manager company of Turkey assumed the title of
“Green Company” at the Ataturk Airport.

Within the scope of “Green Airport Project”, S System which is
the first storehouse manager company of Turkey assumed the title of
“Green Company” at the Ataturk Airport
S System Logistic Services Incorporated Company keeps on
being initials. In line with its successful operations and importance of
environment, S System maintains its services as the first storehouse
manager company which qualifies the title of “Green Company” at the
Ataturk Airport.

The economic, environmental and fast product
from DHL Global Forwarding ; Rail +Air

As part of “Green Airport Project”, Directorate of Civil Aviation
has to provide environment officers of organizations that take an
education about wastes which consist of the structure of the company and
all staff become conscious about the environment with taking an
education.
Within “Green Airport Project”, S System Logistic Services
Incorporated Company-the first storehouse manager company of Turkeyis the 20th company which has “Green Company” title.
For becoming a “Green Company”, it is necessary to meet the
criteria like constituting “Waste Management Plan” which include all
wastes, being had approval of governorship by parts that includes
hazardous wastes of Waste Management Plan, within the scope of Waste
Management Plan; drawing up a contract with licensed carrier and waste
disposer companies and making liability insurance for hazardous wastes,
setting up an essential system to determine the amount of waste, creating
standard temporary storage spaces. Importance attached by S System
Logistic Services Incorporated Company which met all of the requirements
that was proved with this document.

DHL Global Forwarding'den; ekonomik, çevreci ve hızlı bir
ürün: RAIL+AIR
Deutsche Post DHL bünyesindeki hava ve deniz taşımacılığı uzmanı DHL Global Forwarding, 2
bin kilogram ve üzerindeki kargolarını İstanbul'a getirmek isteyen ve “havayolundan daha uygun
maliyetli fakat denizyolundan daha hızlı çözümlere ihtiyacım var” diyen müşterileri için, tren ve
havayolunu birleştiren Rail + Air servisi ile yepyeni bir çözüm oluşturdu. Sunduğu Rail + Air sayesinde
çıkışı Shanghai, Beijing, Zhengzhou, Chongquing, Chengdu ya da Guangzhou'dan yapılan kargo önce
Urumqi'ye kadar tren ile gümrüksüz olarak ve güvenli bir şekilde gönderiliyor, ardından Bakü aktarmalı
olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşıyor ve son aşamada da Atatürk Havalimanı'na geçiyor. Bütün bu
transit süreci ise, sadece 9 – 12 gün sürüyor. Bu sayede kargo yolun yarısını demiryoluyla yaptığı için daha
düşük maliyetlere taşınabiliyor.

ÇEVRECİ ÜRÜN
Bu ürünün avantajı sadece maliyet düşüklüğü değil aynı zamanda çevreci bir çözüm. Bu
kombinasyon sayesinde Shangai'dan İstanbul'a olan mesafede Karbon Emisyonunda yaklaşık yüzde
32'lik bir tasarruf sağlandığı için aynı zamanda yeşil ve çevreci bir ürün oluyor. Bu ürünü tanıtmak için
DHL Global Forwarding, iş dünyası devlerine özel bir toplantı düzenledi. Ev sahipliğini DGF Türkiye Genel
Müdürü Kerem İnanç'ın yaptığı toplantıya, iş dünyasından ünlü isimler katıldı.
Konu ile ilgili bir konuşma yapan DHL Global Forwarding Türkiye Genel Müdürü Kerem
İnanç; "Günümüzde maliyet ve zaman çok önemli, biz de günümüz ihtiyaçlarını göz önünde tutarak bu
hizmeti planladık. Avrupa marketlerinde pazarladığımız bu ürünü Türkiye marketi ile de tanıştırmak
istedik. Artık Rail + Air sayesinde 2000 kg üstü kargolar hem daha hızlı hem daha ekonomik, hem de
çevreye daha duyarlı bir şekilde gönderilebilecek. Aynı zamanda bu ürünün özellikle uçaklarda yoğunluk
yaşanan dönemlerde ve büyük hacimli mallarda müşterilerimiz için çok uygun bir alternatif ürün
olacağına inanıyoruz” dedi.
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DHL Global Forwarding that is the air and sea transport expert within
Deutsche Post DHL found a new solution with Rail+Air service which combines railway
and airway for customers who said “we need solutions which are more cost-effective than
airway but are more quick solution than seaway” and want to bring 2000 kg and upon
cargo to Istanbul. Thanks to Rail+Air, Cargo comes as duty-free by train safely from
Shanghai, Beijing, Zhengzhou, Guangzhou, Chengdu and Chongquing to Urumqi. Later, it
arrives Sabiha Gökçen Airport connecting Baku and in the last stage, it comes Ataturk
Airport. All this process is only 9-10 days. Thus, the cargo is being carried the lower costs
because of using railway in half of road.

ENVIRONMENTALLY PRODUCT
The advantage of this product is not only cost-efficient but also
environmentally solution. Thanks to this combination, it is a green and environmentally
product because of providing saving about %32 in carbon emission at a distance from
Shanghai to İstanbul. DHL Global Forwarding held a special meeting with giants of the
business world for promoting the product. The famous names from the business world
attended the meeting which was held by DGF Turkey General Manager, Kerem İnanç.
Turkey General Manager, Kerem İnanç who made a speech about topic; ”
Nowadays, cost and time are very important. So, we planned the service in view of
today's conditions. Also, we wanted to introduce with the product of Turkey market
which was commercialized European markets. Now, due to Rail+Air, the cargos which
are over 2000 kilograms can be sent as faster, more economical and sensitive to the
environment. At the same time, we believe that especially, this product will be very
convenient alternative for our customers in the periods when aircraft sand bulky goods
are very density."

