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1. GİRİŞ
Günümüzde hava yolu sektörü diğer taşıma türlerine göre çok daha fazla ilgi görmekte ve
bu ilgi gün geçtikçe de artmaktadır. Sektör, hava yolu taşımacılığının gerçek anlamda
başladığı ilk yıllarından bugüne sürekli bir değişim süreci içinde kalmıştır.
Hava yolu taşımacılığında kullanılan araçların oldukça hızlı olması dolayısıyla kargo
taşımacılığının da en kısa sürede yapılması sağlanmaktadır. Bununla birlikte hava yolu
taşımacılığı, birim ağırlık başına taşımacılığın en yüksek maliyetle yapıldığı türdür. Fakat
günümüzde yaşanan uluslararası rekabet bu türün gelişmesini hızlandırmakta; modern
havaalanları, son teknoloji ürünü araçlar, geliştirilmiş kapasiteler, ileri depolama
sistemlerinin varlığı hava yolu kargo taşımacılığının yaygın bir biçimde yapılmasına imkân
tanımaktadır.
Hava yolu kargo taşımacılığında birçok gönderici, süreçlerin karmaşıklığı ve bürokratik
işlemlerin fazlalığı nedeniyle hava taşıyıcıları ile doğrudan bağlantı kurma yerine, alanında
uzman bir işletme ile iletişime geçmeyi tercih etmektedir. Müşterilerin hava yolu kargo
taşımacılığında kapıdan kapıya kargo teslimi ile ilgili lojistik hizmet talebi, lojistik firmaların
faaliyet alanlarının daha da gelişmesini sağlamaktadır. Lojistik firmalar, farklı göndericilerden
teslim aldıkları kargoları bir araya getirerek konsolide kargo şeklinde, hacim ve ağırlık
bakımından en hesaplı ambalajlamayı yapabilmektedir. Lojistik firmalar, uluslararası standart
ve kalitedeki hizmetleri ile müşteri açısından maliyetleri düşürebilmektedir.
Ülkemizde Sivil Havacılık
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok büyük bir gelişme içinde olan hava taşımacılığı kısa
sürede çok hızlı teknolojik ve yapısal değişiklikler gösteren bir ulaştırma sektörü hâline
gelmiştir. Özellikle ulaştırmada sağladığı hız sayesinde yolcu ve kargo taşımacılığı önemli bir
ilerleme kaydetmiştir.
Bir yanda hava yolu işletmelerinin faaliyetleri, yönetimi, hizmet kalitesi ve kapsamı
üzerinde büyük etkisi olan geniş kapasiteli, yakıt tasarrufu sağlayan, düşük gürültü ve
emisyon seviyelerine sahip uçakların geliştirilmesi, diğer yanda serbestleşme, özelleştirme,
sektörün daha ticari bir yapıya dönüştürülmesi ve iş birliklerinin oluşması, sektörün yapısını
değiştirmiş ve sektörü tüketicilerin hakim olduğu bir pazara dönüştürmüştür.
Türkiye, kıtalar arası kavşak noktasında bulunması yönüyle, uluslararası hava
taşımacılığında önemli ve stratejik bir yere sahiptir. Ancak hava taşımacılığının küresel
düzeyde gelişimi için harcanan tüm çabalara rağmen ülkede hava taşımacılığı istenen düzeye
gelememiştir.
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Türkiye’de sivil havacılığın asıl gelişimi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. Bu
dönemde hem uçakların modernleştirilmesine hem de yeni havalimanlarının yapımına ağırlık
verilmiştir. 1949 yılında, Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı Hava Meydanları Bürosu kurulmuştur.
1956 yılında çıkarılan bir yasa ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi kurularak
havalimanlarının işletilmesi ve uçuş güvenliğinin sağlanması bu kuruluşa bırakılmıştır.
Hava yolu ulaştırma sektörü, 14.10.1983 tarihinde kabul edilen 2920 sayılı Sivil Havacılık
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle 1980’lerin ikinci yarısından itibaren
belirgin bir gelişme içine girmiştir. Bu dönemde THY’nin bir modernizasyon ve
standardizasyon programı çerçevesinde filosunu geliştirmeye başladığı, hizmet standartlarını
yükseltme çabasına girdiği ve yurt içi hatlardan ziyade ekonomik açıdan avantajlı olan dış
hatlara yönelmekte olduğu görülmüştür.
Aynı dönemde, özel sektör hava yolu işletmelerinin sayılarında, filo kapasitelerinde ve
sektörden aldıkları payda da önemli artışlar gözlenmiştir. İşletme sermayesi sıkıntısı, nispeten
yaşlı uçaklarla operasyon yapma dezavantajı, bakım-onarım ve diğer altyapı imkânlarının
yetersizliği, faaliyetlerin her kademesinde kalifiye personel temininde karşılaşılan güçlükler
ve sektörün yeteri kadar desteklenmemesi, özel hava yolu işletmelerinin genelde
karşılaştıkları sorunlar olmuştur.
Havacılığın dinamizmine uygun olarak gümrük mevzuatının hava aracı, yedek parça ve
yedek motorların ithal ve ihracı ile ilgili maddelerin yeniden düzenlenerek ulusal hava
taşıyıcılarına gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. İhracatı artırma yönünde önemli katkılar
sağlayabileceği düşünülen ve bugüne kadar çeşitli nedenlerle ihmal edilmiş bulunan kargo
taşımacılığı desteklenmeli ve gelişmesi sağlanmalıdır.
Uluslararası Hava Yolu Kargo Taşımacılığının Yasal Çerçevesi
Hava yolu kargo taşıması; gönderici (lojistik firma) ile hava yolu kargo taşıması yapan
hava yolu şirketi arasında imzalanan belge ‘Hava Yolu Kargo Taşıma Senedi’ veya diğer adıyla
‘Hava Yolu Konşimentosu’ (A Waybill – AWB) çerçevesinde yerine getirilmektedir.
Hava yolu taşıma senedi (AWB) bir noktadan diğerine bireysel veya kombine taşımalarda
da kullanılabilmektedir. Bu sözleşmede adı geçen “söz verilen işin yapılması” cümlesi;
gönderici, taşıyıcı ve alıcının haklarını da kapsamaktadır.
Alıcı sözleşme ortağı olmadığı hâlde, taşıyıcıya karşı sorumluluklarını yerine getirdiği
takdirde, kargo ve hava yolu konşimentosunun kendisine verilmesi hakkına sahiptir.
Hava yolu taşıma sözleşmesi gönderici (lojistik firma) ve taşıyıcı arasında imzalandığından,
alıcı bu türden bir sözleşmede doğrudan yer almamaktadır. Ancak bu taşıma sözleşmesinin
yapılmasının

amacı
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gerçekleştirilmesidir.
Diğer yandan sözleşmenin tarafları (alıcı, taşıyıcı ve gönderici) birbirlerini sözleşmede
belirtilen sorumlulukların dışındaki herhangi bir işle görevlendiremez. Örneğin alıcının,
taşıma sözleşmesine göre taşıma bedelinin ödemesini yapması beklenemez. Alıcının taşıma
bedelini ödemesi ancak alıcı ile gönderici arasında imzalanacak ticari sözleşmeye bağlıdır.
Alıcı, gönderinin teslim alınması ile birlikte hava yolu konşimentosu kapsamındaki gönderi
masraflarını üstlenir. Taşıma sözleşmesini reddetme hakkı ise sadece taşıyıcıya aittir. Hava
yolu kargo taşımacılığının rahat anlaşılması açısından ulusal ve uluslararası hukuki
düzenlemelerin irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. Uluslararası hava yolu taşımacılığında
geçerli olan yasal altyapı oluşumunu Varşova Konvansiyonu, Lahey Protokolü, Uluslararası
Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA) düzenlemeleri ve Birleşmiş Milletler’ in ilgili
konvansiyonları oluşturmaktadır.
Türk mevzuatı açısından hava yolu kargo taşımacılığı ile ilgili yasal kuruluş Ulaştırma
Bakanlığıdır. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
hava yolu taşımacılığı konusunda yetkili kurumlardır. Yasal düzenlemeler ‘Sivil Havacılık
Kanunu’ ve ilgili yönetmeliklerle sağlanmaktadır.
Türkiye’de hava yolu kargo taşımasında gümrükleme işlemleri, uygulamada genel olarak
gümrük müşavirleri tarafından yapılmaktadır. Lojistik firma bir IATA acentesi ise hava yolu
taşıma şirketinin yasal temsilcisi olarak her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Bununla birlikte
lojistik firma, taşıma şirketine ulaştırdığı her gönderi için navlun tutarı üzerinden bir hizmet
bedeli almaktadır.
Havayolu Kargo Taşımacılığının Tarihi Gelişimi
Havayolu kargo taşımacılığı, tarihsel gelişim süreci açısından diğer taşımacılık türlerine
göre daha yeni olmasına rağmen, son yıllarda kullanım oranı giderek artan bir taşımacılık
şekli haline gelmiştir. Havayolu kargo taşımacılığında daha çok, hacmi ve ağırlığı nispeten
düşük fakat değeri yüksek olan eşyalar taşınmaktadır. Dünya ticaretinde ürün çeşitliliğinin
artmasına paralel olarak rekabetin şiddetlenmesi ve iş süreçlerinin hızlandırılması açısından
uçağın bir taşıma aracı olarak sahip olduğu avantajlar, havayolu kargo taşımacılığının giderek
daha fazla tercih edilme nedenlerindendir
Havayolu kargo taşımacılığı, küresel ekonominin durumu ile yakından ilişkili dinamik bir
sektördür. Dünya çapındaki ekonomik büyüme; ekonomik reformların serbest ticaret
anlaşmalarının ve ekonomilerin bütünleşmelerinin bir sonucudur. 1990’lı yıllarda uluslar
arası ticaretin doğası çarpıcı bir biçimde değişmiş, bir zamanlar, sadece ulusal menfaatleri
için çabalayan ülkeler, günümüzde büyük ticari bloklara katılmaya başlamıştır.
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Hava kargo trafiği sağlıklı bir gelişme göstermekle birlikte 1930-1940’lı yıllarda öngörülen
havayolu şirketlerinin en önemli gelir kaynağı olma hedefine henüz ulaşamamıştır. Hava
kargo taşımacılığından elde edilen gelirin, yolcu taşımacılığından elde edilen gelirden daha az
olmasının birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, diğer taşıma sistemleri ile
karşılaştırınca daha pahalı olmasıdır. İkinci neden günümüzde kullanılan uçakların özel olarak
kargo taşıma amacıyla dizayn edilmemesidir. Üçüncü neden ise, yöneticiler arasında daha
karlı bir yatırım olmaması düşüncesinin yaygın olmasıdır.
Havayolu ile posta taşımacılığı, hava kargonun ilk ürünü olmasına karşın dünya
havayolları tarafından taşınan kargo gelirlerinin yaklaşık %7’sini oluşturmaktadır.
2002 yılındaki verilere göre kargo uçakları ile taşınan kargo oranı uluslararası uçuşlarda
%14,3 iç hatlarda ise %6,2 artmıştır. Bu sadece kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketlerinin
sayının sürekli artmasının bir sonucu olmuştur.
Havayolu kargo taşımacılığında, taşınan eşyalar (yükler) taşımacılık ve lojistik sektörü
içinde yaygın bir şekilde kargo olarak adlandırılmaktadır.
Havayolu Kargo Taşımacılığının Üstün ve Eksik Yönleri
Havayolu Kargo Taşımacılığının Üstün Yönleri
 Yüksek hızda taşımayla teslim süresinin kısalması,
 Ülkeler

arasında

doğrudan

iletişim

sağlandığı

için

politik

ve

bürokratik

olumsuzluklardan en az seviyede etkilenmesi,
 Küçük miktarlardaki eşyanın naklinde en uygun ulaşım türü olması,
 Dünya geneline yayılmış havaalanı ağının varlığı,
 Yüksek emniyet ve güvenilirlik,
 Kargoların elleçleme ve yüklenmesinde gösterilen özen,
 Planlı ve tarifeli kargo hareketleri,
 Diğer taşımacılık türlerine oranla sigorta primlerinin daha düşük bulunmasıdır.
Havayolu Kargo Taşımacılığının Eksik Yönleri
 Kargo taşıyan uçakların ağırlık ve hacim sınırları nedeniyle diğer taşıma türlerine
oranla daha yüksek taşıma maliyeti ortaya çıkmaktadır,
 Havayolu kargo taşımacılığı, her türlü yükün nakli için uygun değildir,
 Büyük miktarlardaki yükün iletiminde havayolundan yararlanılması mümkün değildir,
 Havayolu ile nakledilen bir yükün alıcının deposuna iletiminde karayolunun
kullanılması zorunludur,
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Kargoların Taşınmasında Havayolunun Tercih Edilmesindeki Temel Nedenler


Çabuk bozulabilir kargonun (Balık, meyve, sebze, çiçek vb.) en uzun mesafelerde dahi
en kısa zamanda taşınabilmesini sağlar. Bu türden kargoların uçakla taşınması, diğer
taşıma yollarında ödenen soğutma masraflarını ortadan kaldırır, malın zarar
görmesinden (çürüme vb.) doğacak zararları önler.



Canlı hayvan (atlar, hayvanat bahçesi hayvanları, vb.) taşımacılığının hızlı bir şekilde
yapılmasını sağlayarak, taşıma sırasında oluşabilecek tehlikeleri en aza indirir.



Güncelliklerini korudukları sürece bir ticari değere sahip oldukları kabul edilen ve
satışları mümkün olan kargoların (gazete, dergi, haber fotoğrafları ve televizyon için
film belgeleri vb.) tam zamanında ulaştırılmasını sağlar.



Çok değerli kargoların (altın, platin, para, değerli evraklar, sanat eserleri, vb.) güvenli
taşınmasına imkan verir.



Ambalajlama ve taşıma sigorta maliyetlerini düşürür. Çünkü kargoların elleçleme ve
yüklenmesinde gösterilen özenli muamele taşıma risklerini azaltmaktadır.



Kısa sürede ulaşamadıkları takdirde işletmeler açısından ağır ekonomik kayba yol
açacak acil kargo (makine yedek parçaları, motorlar, jeneratörler ve diğer enerji
ekipmanları vb.) için en hızlı seçenektir.



Havayolu taşımacılığında sarsıntı veya çarpma gibi nedenlerle oluşabilecek hasarın en
az seviyede bulunmasından dolayı, ölçüm ekipmanları, elektronik ve optik cihazlar
gibi çok hassas kargoların taşınmasında güvenli koruma sağlar.



Özellikle havaalanının büyük ekonomik merkezlerin yakınında bulunması durumunda
taşıma öncesi ve sonrası akış maliyetleri azalmaktadır.

Ulaştırma Hizmetleri Alanı Havayolu Taşımacılığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011
“Taşımacılık Yönetimi”, Murat Erdal, Metin Çancı, İstanbul, 2003.
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