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ÖZET 

 Dünya ticaretinde kargoların havadan taşınması, varış sürecinin kısa olması 

nedeniyle diğer taşımacılık sektörlerinden daha avantajlı durumda olmasını 

sağlamış, emniyet unsuru da eklendiğinde tercihte ön sıralarda yerini almıştır.  

Birleşmiş Milletler Komitesi “United Nations Subcommittee of Experts on the 

Transport of Dangerous Goods” tarafından tehlike içeren maddelerin kimyasal, 

fiziksel ve nükleer özellikleri dikkate alınarak tanımlanıp sınıflandırılmasıyla, IATA 

DGR Kitabında Tehlikeli Maddeler listesinde belirtilen maddelerin ulusal ve 

uluslararası nakliyesinde Havayolu taşımacılığı önemli bir yere oturmuştur.  

         Tehlikeli Maddelerin havadan taşınması, yolcu uçakları ve kargo uçaklarıyla 

yapılırken, taşınan kargoların oluşturabileceği tehlikeleri göz ardı etmemek gerekir. 

Bilhassa bu tehlikeler uçağa zarar veriyor, hatta kaza yapmasına neden oluyorsa, 

maddi ve manevi kayıpların yanı sıra can kayıpları da yaşanıyorsa, konunun 

ehemmiyeti daha da öne çıkmaktadır. Farklı sınıf ve özelliklerde olan birçok tehlikeli 

maddenin paketlenmesi, etiketlenmesi, dokümantasyonunun hazırlanmasında ve 

gönderilerin uygun şartlarda nakliyesinin sağlanmasında rol alan, başta göndericiler, 

kargo acenteleri, elleçleme (handling) personeli, havayolu (operatör) personeli, 

yükleyiciler (load master), uçuş harekat uzmanları (dispeçer), uçağın pilotları ve 

kabin memurları bu sorumluluk zincirinde yer almaktadırlar. Bu zincirin her 

halkasının güçlü olması, oluşabilecek istenmeyen bir tehlikeli madde kazasını 

önleyecek, taşımanın güvenle yapılmasını sağlayacaktır. Teknik çalışma birimi olan 

Havayolu işletmelerinde olması gereken bu emniyet zincirinin bir halkasının görevin 

önemsenmemesi, ihmal edilmesi ya da gerekliliklerin tam yerine getirilmemesi 

nedeniyle kopması durumunda, işletmede var olan emniyet sisteminin zarar görmesi 

hatta çökmesi kaçınılmaz olacaktır. Zararın sadece emniyetle sınırlı kalmayıp, 

uçağın düşmesi ya da büyük zarar görmesi halinde işletmenin uğrayacağı can 

kayıpları ve maddi kayıpların bedeli çok yüksek olmaktadır. Maddi kayıplar 

beraberinde prestij kaybını da getirmekte olup, havayolu işletmesinin tamamen 

kapanmasına da yol açabilmektedir. 

         Bu çalışmada havayolu işletmelerinin taşıdığı tehlikeli maddeler nedeniyle 

uğradığı maddi zararlar ve can kayıplarının önlenmesinde izlenecek çözüm odaklı 

öneriler ele alınarak, tehlikeli madde kazalarını önlemedeki rolü ayrıntılarıyla 

incelenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Havayolu İşletmesi, Kargo Taşımacılık, Tehlikeli 

Maddeler, Uçak Kazaları, Kaza Raporları, IATA, DGR.  
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SUMMARY 

Air transportation in the world trade has made it more advantageous than the 

other transportation sectors due to the short arrival period, and when the safety 

element is added, it has taken the first place in the preference. Air transport has 

become important in the national and international transport of substances listed in 

the IATA DGR Book by the classification and classification of dangerous substances 

by physical, chemical and nuclear properties by the “United Nations 

Subcommittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods”. 

When transporting Dangerous Goods by air, by passenger aircrafts and 

cargo aircrafts, it is important not to ignore the dangers posed by the cargoes 

carried. Especially if these dangers cause damage to the aircraft or even cause an 

accident, as well as loss of life as well as material and moral losses, the importance 

of the issue becomes more prominent. Shipper, cargo agent, handling personnel, 

airline personnel, load masters, aircraft dispatchers, pilots and cabin attendants has 

responsibility in this chain of security. The strength of each link of this chain will 

prevent an undesirable accident of dangerous substances and ensure safe 

transportation. In the event that a ring of this safety chain, which should be present 

in the technical working unit of the Airways, breaks down due to negligence or 

failure to fulfill the requirements, the existing safety system will be damaged or even 

collapsed. The damage is not limited to safety, but the loss of life and financial 

losses incurred by the company in the event of an aircraft falling or major damage is 

very high. Financial losses bring about loss of prestige and may lead to the 

complete closure of the airline. 

In this study, solution oriented suggestions to be followed in the prevention of 

financial losses and loss of lives caused by dangerous goods carried by airline 

companies will be discussed and their role in preventing dangerous goods accidents 

will be examined in detail. 

 Keywords: Airlines, Cargo Transportation, Dangerous Goods, Airplane 

Accidents, Accident Reports, IATA, DGR. 
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GİRİŞ 

         Dünyada havayollarıyla taşınan kargoların önemli bir kısmını, hacmin ve 

ağırlığın daha az olmasının yanında, hızlı ve güvenli olmasından da kaynaklanan 

avantajlar nedeniyle tehlikeli madde içeren kargolar almaktadır. Tehlikeli madde 

taşıma yetkisine sahip havayolları işletmelerinin tehlikeli madde içeren kargoların 

taşınmasında meydana gelebilecek tehlikeli madde kazalarının yarattığı sorunlar 

nedeniyle, uğradığı maddi, manevi zararlar ve can kayıpları azımsanamayacak 

boyutlardadır. 

         Bu çalışma, havacılık sektöründeki tehlikeli madde kazalarındaki artış oranının 

incelenmesinde, bu kazalara yol açan kök nedenlerin tespiti ve çözüm önerilerinin 

uygulanması, gelecek yıllarda oluşabilecek sorunların ve kazaların önüne 

geçilebilmesinde önemli bir kaynak oluşturacaktır. Kazaların oluşum ve artış 

nedenleri, alınabilecek önlemler ve yaptırımların neler olabileceği hususunda çözüm 

önerileri sunulacak, tüm dünyadaki havacılık sektörüne katkıda bulunmak ümidiyle 

faydalı olacağı sanılmaktadır. 

         Tehlikeli madde taşıyan havayolu İşletmelerinin taşıdıkları tehlikeli madde  

kargolarından kaynaklanan maddi ve manevi hasarlar ile oluşabilecek can 

kayıplarının önlenmesi amacıyla, sorunların kök nedenlerine inilerek onların ana 

kaynaklarından çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

         Bu amaçla, cevaplandırılmaya çalışılan sorular şunlardır:  

1. Dünyada tehlikeli maddelerin taşınmasında yaşanan kazaların istatistik 

verileri var mıdır? Nedenleri belirtilmiş midir? 

2. Kaza raporlarına göre eksikliklerin ya da yapılan hataların kök nedenleri 

nelerdir? 

3. Kök nedenler personel eğitimi ile çözülebilir nitelikte midir?  

4. DGR tehlikeli maddeler eğitimlerinin şirketlerde o görevde çalışan 

personele özellikle aldırılması nasıl sağlanmalıdır? 

5. Nitelikli eğitim alınmamasının nedenleri ve engel faktörleri nelerdir? Nasıl 

bir yöntemle bu aşılabilir? 

6. Tehlikeli maddelerin havadan taşınması kuralları olan DGR eğitimlerinin 

faydalı olabilmesi için nasıl bir strateji ve model uygulanmalıdır?  

7. Otorite kurumların sektördeki denetimleri ne şekilde olmalıdır? 

  Tehlikeli maddelerin taşınmasından kaynaklanan kazaların ve olayların hava  

aracına ve işletmesine, dolayısıyla da ülke ekonomisine verdiği maddi, manevi 

zararlar ve can kayıplarının önlenmesi açısından bir tehlikeli madde uzmanı ve 

eğitimcisi gözüyle çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. 
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  Havayolları, zaman, hızlılık ve güvenli olmasından kaynaklanan bir avantaja  

sahip olduğundan, taşıma tercihlerinin de bu doğrultuda olması nedeniyle, tehlikeli 

maddelerin havadan taşınması gittikçe artan tehlikeli mal taşıma trafiğinin kaza ve 

olaylara mahal vermeksizin problemsiz devam etmesinin sağlanması, havayolu 

işletmelerinin hatta ülkenin uğradığı maddi, manevi zararların ve can kayıplarının 

önüne geçecek önlemler alınmasına ve uygulanmasına imkan verecektir.  

         Tehlikeli maddelerin hangi süreçte, neden dolayı problemler oluşturduğu, 

meydana gelen kazaların istatistiğinde dünya genelindeki otoriteler ve sivil havacılık 

raporlarında görülecektir. 

          Daha önce tehlikeli maddelerin neden olduğu hava aracı kazalarıyla ilgili, 

Türkiye’de akademik bir araştırma yapılmamış olması, havayoluyla tehlikeli madde  

taşıma, yetkilendirme ve denetleme otoritesi olan TMKT “Tehlikeli Mal ve Kombine 

Taşımacılık Genel Müdürlüğü” nün görevi devralmasının çok eski olmayışı, bununla  

ilgili Talimat ve Yönetmeliklerin yeni olması, kargo acentelerinin ise SHGM Sivil  

Havacılık Genel Müdürlüğü yönetmelikleri doğrultusunda yapılanması ve kuralların  

uygulanmasında TMKT’nin hiç tanınmaması, bu çalışmanın yapılmasını gerekli  

kılmıştır ve sektöre katkıda bulunması umulmaktadır.    

Araştırma yöntemi olarak, çalışmada havayolu işletmelerinin taşıdığı tehlikeli 

maddeler nedeniyle uğradığı maddi zararlar ve can kayıpları, resmi kaza raporları 

üzerinde vaka incelemesi yapılarak analiz yöntemi ile sentezlenmiş ve sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

Çalışmada tehlikeli madde taşımasında uçakların maruz kaldığı tehlikeler ve 

günümüze dek yaşanan kazalar hakkındaki araştırmalar, tehlikeli maddelerin neden 

olduğu uçak kazalarının uluslararası yetkili Kaza İnceleme Kurulları’nca yapılan 

araştırmaları sonucu tespit edilen bulgular üzerinde yapılmış ve resmi kaza 

raporlarının taranması açısından incelenmiştir. Bilgiler işlenerek istatistiki sonuçların 

elde edilmesine olanak tanınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz 

edilmiştir.  

Hedeflenen yaptırımların uygulanması ve sürdürülmesi, tehlikeli maddelerin 

güvenli şekilde havadan nakliyesinin sağlanması, havacılık sektöründeki son 

gelişmeler ışığında ele alınarak, Türkiye ve dünya havacılık sektöründe olası 

stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Havacılık sektöründe tehlikeli madde nedeniyle meydana gelen kazaları 

kapsayan taramalar, havacılık sektöründeki mevcut ancak sınırlı olan uygulamalar 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun doğal uzantısı olarak da, taramalar, bu 
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konularda en yaygın ve sistematik çalışmaların yapıldığı dünya sivil havacılık 

otoritelerinin resmi kaza raporları yayınlarının üzerinde yoğunlaştırılmıştır.    

Mevcut kuramsal ve pratik gelişmeler ışığında, tehlikeli madde taşıyan 

havayolları İşletmelerinin bu maddelerden kaynaklanan yaşanmış olaylar ve uçak 

kazaları üzerinde yapılan istatistikler ve kaza raporları doğrultusunda uygulanabilir 

model önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Tüm verilerin resmi kaynaklardan ve 

yayınlanabilir olması kazaların kök nedenlerinin tespitinde güvenli sonuçlar 

sağlamakla birlikte, çözüm önerilerinin geliştirilmesinde de önemli rol oynamaktadır. 

Çalışma, IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), FAA (Amerikan  

Federal Havacılık Kurulu), SAFO (Amerikan Federal Havacılık Kurulu Operatörler 

için Güvenlik Alarmı), CAA (Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi), CASA 

(Avusturalya Sivil Havacılık Otoritesi), NTSB (Ulusal Ulaştırma Emniyet Kurulu), 

AIB/AAI/CAS (Hava Kazaları İnceleme Bürosu/Singapur Sivil Havacılığı), IATA 

Safety Risk Assessment (IATA Güvenlik Risk Değerlendirmesi), IATA Three 

Accidents Involving Lithium Batteries (IATA Lityum Bataryalardan Kaynaklanan 3 

Kaza), IATA Lithium Battery Risk Mitigation Guidance For Operators (IATA 

Operatörler İçin Lityum Pil Riskini Azaltma Rehberi), ARAIB/AAR (Uçak ve 

Demiryolu Kazalarını İnceleme Masası/ Uçak Kaza Raporu), OTAC (İngiltere 

Denizaşırı Toprakları Havacılık Genelgesi), TMKT (Tehlikeli Mal Kombine 

Taşımacılık Genel Müdürlüğü) ve SHGM (Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) gibi 

resmi sivil havacılık otoritelerinin yayınladığı doğru kaynaklardan araştırılarak 

alınmış ve analiz edilmiştir. Çalışma konusu, Havayollarının taşıdıkları Tehlikeli 

Madde içeren kargolar ve yolcu bagajları nedeniyle meydana gelen uçak kazalarının 

ve tehlikeli madde olaylarının dünya havacılık tarihindeki kronolojisini 

kapsamaktadır. 

         Araştırmalar, IATA, FAA, SAFO, CAA, CASA, NTSB, AIB/AAI/CAS, 

ARAIB/AAR, OTAC, ICAO, CAA, TMKT ve SHGM resmi otoriteleri tarafından 

üretilen verilerden alınıp analiz edilerek ikincil veri kaynağı olarak kullanılmak 

suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

Kazaların önlenmesinde izlenecek çözüm odaklı öneriler ele alınarak, tehlikeli 

madde kazalarını önlemedeki rolü ayrıntılarıyla incelenmiştir. Tehlikeli maddelerin 

hangi süreçte, neden dolayı problemler oluşturduğu, meydana gelen kazaların 

istatistiğinde dünya genelindeki otoriteler ve sivil havacılık raporlarında görülecektir. 

Analizler, bilhassa havacılık sektöründe görev yapan personele yönelik, 

bundan sonra uygulanması düşünülen çalışmalara da ışık tutması amacı ile 

yapılmıştır. Diğer araştırmacıların farklı göstergelerle incelemesi ve farklı rasyolar 
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eklemesi sonucunda raporları genişletebilecek, formatları ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirebileceklerdir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KARGO TAŞIMACILIĞI 

 

1.1. HAVA KARGONUN TARİHÇESİ 

Kargoların havadan taşınması 1910 yılında başlamıştır. Tarihte ilk kez  

Amerika Birleşik Devletleri’nde Dayton’daki Huffman Prairie Flying hava 

meydanından Ohio Columbus’a 10 balya ipek taşınmıştır. Yolculuk sadece 100 mil 

sürmüştür, ama bugünkü bilinen milyarlarca dolarlık hava kargo endüstrisinin 

temelini oluşturmuştur. Avrupa, Amerikan yeniliklerini takip ederek 1911 

Ağustos’unda Avrupa’nın ilk hava kargosu olan Berliner Morgenpost gazetesinin 

sevkiyatını Berlin-Johannisthal’den Frankfurt’a gerçekleştirmiştir. Düzenli hava kargo 

servisi 1918 yılında Washington D.C. ve New York arasında başlamıştır. Havayolu 

ile mal taşımacılığı 1920’li yıllarda yaygınlaşmıştır. Ford Motor şirketi kargolarını 

1925’de Henry Ford’s Express şirketini kullanarak göndermeye başlamıştır.1 

 Hava kargo ticareti 1930’larda daha büyük havayolu şirketlerinin 

kurulmasıyla ve daha geniş kapasiteli uçakların gelmesiyle genişlemiştir. Ancak 

hava kargo, yolcuların ve posta işlerinin gerisinde kalmıştır. Kompakt kategorideki 

yükte hafif, değeri yüksek olan maddelerin ulaşımında hava kargo yine de çok 

güvenli ve kullanışlı durumuyla tercihte ön sıralardaydı. Bu durum hala günümüzde 

de yerini korumaktadır. O zamanlarda taşınan hava kargoların tipik ürünleri 

mücevher, kesme çiçekler, son moda giyimler, film makaraları, eczacılık ürünleri 

(ilaçlar), makine aksamları ve yedek parçaları, hatta bazı canlı hayvanlar olmuştur. 

 İkinci dünya savaşından sonra, daha büyük ve daha verimli uçakların 

piyasaya çıkmasıyla, havayolları kargo operasyonlarını artırmıştır. Uçağın 

gövdesine sığabilecek neredeyse her şey hava kargoyla gönderiliyordu.  

Berlin askeri hava ikmal uçakları (1948-49) sadece gıda değil, tonlarca 

kömür ve inşaat yapı malzemelerini de taşıyordu. Her türlü canlı hayvan 

basınçlandırılmış kargo uçaklarında taşınıyordu.2  

Bozulabilir kargolar, dondurulmuş gıdalar, ağır makinalar, otomobil parçaları, 

hatta otomobilin tamamı karakteristik hava kargolarındandır. Küçük gönderiler de 

genellikle kullanım kolaylığı sağlamak ve hırsızlığın önüne geçmek için daha büyük 

kaplarda paketlenerek gönderilmekteydi. 

 
1 IATA, Cargo Introductory Course, 3.0 Edition, Montreal-Geneva, 2018, p.xix 
2 IATA, Cargo Introductory Course, 3.0 Edition, Montreal-Geneva, 2018, p.xix 
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 1970’li yıllarda küçük paketlerin ve mektupların kapıdan kapıya 1 günde 

teslimatını gerçekleştirmek amacıyla entegre taşıyıcılar kurulmuştur. Bu entegratör 

şirketler artık ulusal posta hizmetleriyle rekabet ediyordu. İlk yıllarda bu tip kargolar 

yıllık yüzde 17’den daha fazla bir büyüme göstermiştir.3 

 Bugün bazı ürünler için hava kargonun seçilmesinde iki ana faktör 

bulunmaktadır. Kargonun değerli oluşu ve hızlı ulaşımın gerekliliği hava kargonun 

cazibesini ve değerini artırmaktadır. Serumlar ve donör insan organları, yedek 

parçalar, dokümanlar, numuneler, tehlikeli maddeler ve elmas, altın gibi yüksek 

değerli kargolar, elektronik cihazlar gibi acil materyaller hava kargonun vazgeçilmez 

ürünleridir. Hava ulaşımı İrlanda, Norveç veya Kanada’dan gelen somon balıkları ve 

istakoz, Avustralya’dan gelen koyun ve kuzular, egzotik meyveler gibi gıda ürünleri, 

bitkiler ve çiçekler için ideal bir seçimdir. Ayrıca pahalı otomobiller ya da ulaşılması 

zor uzak bölgelere gönderilecek araçlar uçakla taşınmaktadır. 

 Kamyon, demiryolu ve deniz ulaşımına kıyasla hava kargonun maliyeti mil 

başına daha yüksektir. Bununla birlikte birçok nakliyeci hava kargoda stoklardan, 

depolama  gereksinimlerinden ve elleçleme (handling) masraflarından hala yüksek 

karlar elde etmektedirler. 

 Havayolu ile taşınan yükün hacmi, diğer tüm taşıma çeşitlerinde taşınan total 

yüklerin sadece küçük bir yüzdesidir. 

1.2. HAVA KARGO TAŞIMACILIĞINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI    

       ORGANİZASYONLAR 

Havayolu kargo taşımacılığında verilen hizmetlerde taraf olarak yetki ve 

sorumluluk sahibi kuruluşlar ve işletmeler şunlardır: 

 Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA), 

 IATA üyesi kargo acenteleri, 

 Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), 

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 

 Havayolu taşıyıcıları, 

 Yer hizmetleri veren kuruluşlar, 

 Havaalanı işletmeciliği yapan diğer kuruluşlar, 

 Lojistik firma işletmeleri, 

 Göndericiler, 

 Alıcılar. 

 
3 IATA, Cargo Introductory Course E-Textbook, 3.0 Edition, Montreal-Geneva, 2018, p.xix 
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1.2.1.  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 

         “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği” 1945’de Havana’da kurulmuştur. 

Merkezi Kanada/ Montreal’dedir.4 Kuruluşun amacı, üye havayolu işletmeleri 

arasında rekabeti önleyerek ticari, ekonomik, teknik ve işletme alanlarında iş ve 

menfaat birliği sağlamaktır. Bütçesi üye havayollarının uluslararası uçuşları oranında 

ödediği aidatlardan sağlanır. 

1.2.1.1. Amaçlar, Faaliyetler, Üyeler 

Amaçları: 

 Ülkelerin yararına uygun, düzenli, ekonomik ve en emniyetli şekilde hava 

taşımasını gerçekleştirmek, 

 Havacılık endüstrisini inceleyerek çeşitli konularda teşvik etmek, 

 Uçak kargo ve yolcu ücretlerinin tespitinde birlik üyeleriyle olan 

koordinasyonun sağlanması, 

 Uluslararası havacılık taşımacılığına doğrudan veya dolaylı olarak katılan 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

 Hava kargo acenteleri, hava trafiği ve hava araçlarının teknik donanımı ile     

            ilgili kuralları ve prosedürlerini belirlemek, 

 ICAO gibi diğer uluslararası kuruluş ve birlikler ile iş birliği yapmak, 

 Tehlikeli maddeler, özel kargolar (bozulabilir kargo ve canlı hayvan vb 

taşınması) ve genel kargoların taşınmasında kurallar oluşturmak ve takibini 

sağlamak. 

Faaliyetleri: 

Ticari olarak kargo ve yolcu bileti taban ücretlerini ve tarifeleri belirlemek. 

Üyeleri: 

Havayolu şirketleridir.  

Üç çeşit IATA üyelik biçimi vardır: 

 Tam Üye (Aktif Üye): Tarifeli uçuş yetkisi olan iç ve dış hat seferlerini icra 

eden  havayolu şirketleridir. 

 Yan Üye: Sadece “tarifeli iç hat seferi” yapan havayolu şirketleridir. 

 Non-IATA Üye: Tarifeye tabi olmadan talebe göre sefer yapan, kiralanan 

Charter havayolu şirketleridir. 

IATA, dünya coğrafyasında kargoların gönderi ücretlerinin hesaplanması  

amacıyla dünyayı bölgelere, bu bölgeleri de alt bölgelere ayırmıştır. (Harita-1: IATA 

Dünya Bölgeler Haritası.) 

 
4 IATA, Aviation Security Awareness, 4th Edition, Montreal-Quebec, 2014, p.37 
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1. Bölge:  Kuzey ve Güney Amerika kıtası ile bütün çevre adaları 

2. Bölge:  Avrupa, Afrika ve Asya’nın İran dahil batı kısmı (Ortadoğu)  

3. Bölge:  Güney Asya, Güneydoğu Asya ve çevre adaları ile Güneybatı 

Pasifik, Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Doğu Hint Adaları 

 

Harita-1: IATA Dünya Bölgeler Haritası5 

 

 

 

 
5 IATA, Cargo Introductory Textbook, OAG and TACT, 2nd Edition, Montreal-Geneva, 2015, p.3 
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1.2.1.2. IATA’nın Çalışmaları  

IATA’nın ticari konularda yaptığı çalışmalara aşağıda yer verilmiştir: 

1.  Havayolu Anlaşmaları 

•  Interline Trafik Anlaşması 

Anlaşma taraflarından olan havayolu şirketlerinin birbirlerinin yaptığı seferlere 

aralarında değerli doküman da düzenleyebilmelerine imkan veren bir anlaşma 

şeklidir. 

•  Pool Anlaşması 

Karşılıklı seferler düzenleyen ikili ülkeler arasında, kendi ülkelerindeki 

havayolları ile anlaşmalı olduğu ülkenin havayolları arasında ticari işbirliğine dayalı 

yapılan bir anlaşmadır. Anlaşma dahilindeki tarafların yolcu miktarını eşit olarak 

paylaşmaları sağlanmaktadır. 

•  Zed Anlaşması 

Çalıştığı şirkette bir yılını tamamlamış çalışan ve emekli havayolları 

personelinin kendisinin ve ailelerinin rezervasyonsuz seyahat edebilmelerine ilişkin 

yapılan anlaşmadır. Uçakta yer kesin olmamakla birlikte millere göre 

fiyatlandırılması vardır. Personel uçakta yer varsa uçabilir. Normal biletten yüzde 

yetmişe kadar ucuz olabilmektedir.  

•  Ortak Uçuş (Kod Paylaşımı) Anlaşması 

Havayollarının birçok havayoluyla anlaşma yaparak, anlaşmalı olduğu  

havayolu şirketlerinin uçuşlarında, kendi belirlenmiş resmi taşıyıcı kodunu ve uçuş 

numarasını kullanarak kendi uçuşuymuş gibi bilet satışını yapabilmelerini 

sağlamaktadır. Kod paylaşımı anlaşması ile yolculara daha fazla seyahat imkanı 

verilmektedir. 

Anlaşmaya taraf olan havayolu şirketleri iki şekilde adlandırılmaktadır:6 

Operating Carrier (Operasyondaki Taşıyıcı): Uçağın operasyonel uçuş 

kontrolünü elinde tutan taraf, kod paylaşımı yapan şirketin taşımacılık hizmetini 

vermekten sorumludur. 

Marketing Carrier (Pazarlama Taşıyıcı Şirket): Herhangi bir havayolu 

şirketinin uçuştan koltuk kiralamasıdır. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda bir uçuşta 

birden fazla Marketing Carrier olabilir. 

2. Yolcu ve Kargo Hizmetlerinde Konferans Çözümleri  

         Biletlerin ve faturaların kullanılan ve olması gereken ortak teknik özelliklerine 

ve daha verimli kullanılabilecek formatlarına dair yeni imkan ve öneriler sunar. 

 

 
6 SHGM, Kargo Hizmetleri, 1. Basım, Art Ofset, Ankara, 2015, s.16 



10 
 

3. Yolcu ve Kargo Acente Anlaşmaları ve Satış Acente Kuralları  

         IATA, kendisine üye olan havayolu şirketleri ile acenteler arasındaki tüm kargo 

konularını ve yolcu ile bağlantılı olan durumları düzenler. 

1.2.1.3.   IATA Yayınları 

IATA, sektöre yönelik Tehlikeli Maddelerin Havadan Taşınması Kuralları  

“DGR”, Bozulabilir Kargoların Taşınması Kuralları “Perishable Cargo”, Canlı Hayvan 

Taşıma Kuralları “Live Animals Regulation”, Hava Kargo Tarifesi Kitabı “IATA 

TACT”, Hava Kargo Tarifesi-Ücretler Kitabı “TACT RATES”, Havalimanı Elleçleme 

Kitabı “Airport Handling Manuals”, Konteyner Kuralları  “IATA ULD Regulations” ve 

Isı Kontrol Kuralları “Temperature Control Regulations” kitaplarını her yıl yenileme 

ve değişikliklerini yaparak yayınlamaktadır. 

a) DGR (Dangerous Goods Regulations) 

• Havayolu ile taşınan tehlikeli maddelerle ilgili kuralları içeren kitaptır. 

• Yılda 1 defa basılır. 

• 6 dilde baskısı olur. 

b) IATA TACT  (The Air Cargo Tariff Manual) 

• Hava Kargosu ile bağlantılı tüm düzenlemeler ve genel kurallar yer alır.  

• Yılda 3 kere (Şubat-Haziran-Ekim) İngilizce olarak basılır. 

• Güncel ülke ve taşıyıcı kurallarını içerir. 

• Taşıyıcılarla ilgili interline anlaşmalardan da   bahsetmektedir.  

c) TACT Rates (Hava Kargo Tarifesi- Ücretler) 

 Hava kargo taşımacılığındaki ücretleri ve ücret uygulamalarını içeren, 

Şubat başlangıç olmak kaydı ile dört ayda bir basılan ücret kitabıdır.  

 Worldwide ve North America olarak iki cilt olarak yayınlanır.  

d) Live Animals Regulations 

 Havayolu ile taşınan canlı hayvanlar için ve soyu tükenme tehlikesinde 

olan hayvan türlerinin alış satışıyla ilgili sözleşme (CITES) 

kapsamında, “Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü” tarafından da   kabul 

edilen referans bir kitaptır. 

  Canlı hayvanlarla ilgili güncel ülke ve taşıyıcı kurallarını içermektedir. 

  Yılda 1 defa yayınlanır. 

e) Perishable Cargo Regulations 

• Havayolu ile taşınan bozulabilir kargolar için referans kitaptır. 

• Yılda 1 defa İngilizce yayınlanır. 

• Bozulabilir kargolarla ilgili güncel ülke ve taşıyıcı kurallarını 

içermektedir. 
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f)   Airport Handling Manuals 

 Havalimanı içerisinde  uygulanan bütün süreçlerin anlatıldığı 

         referans kitaptır. 

 Yılda 1 defa İngilizce yayınlanır.  

g)  IATA ULD Regulations 

• ULD’ lerle ilgili her türlü kuralların ve süreçlerin gösterildiği referans     

   kitaptır.  

• ULD’ lerin yapımında kullanılan materyallerle ilgili tüm bilgiler  

   mevcuttur. 

• Yılda 1 defa İngilizce yayınlanır. 

• IATA tarafından ULD’ lerle ilgili yetkilendirilmiş stratejik ortakları  

   gösterir. 

h)  Temperature Control Regulations 

• İlaç taşımaları ile ilgili olarak tüm kural ve süreçlerin gösterildiği     

kitaptır. 

• İlaç taşıması yapılırken kullanılacak soğutucu üniteler ile ilgili açıklayıcı 

bilgiler mevcuttur.  

•  Yılda 1 defa İngilizce yayınlanır. 

1.2.1.4. Uluslararası Nakliyeciler Federasyonu (FIATA)  

FIATA Uluslararası Nakliye Endüstrisinin büyümesiyle meydana gelen 

problemleri çözmek amacıyla 1926 yılında Viyana’da kurulmuştur. Taşımacılık 

alanında çok büyük ancak resmi olmayan bir organizasyondur. 150 ülkede 40.000 

acente ve lojistik firmaları temsil etmektedir. 

1.2.2.   IATA Üyesi Kargo Acenteleri 

Havayolu kargo taşıması yapan (posta haricinde) IATA üyesi lojistik firmalar; 

havayolları işletmesi tarafından yetki verilmesi durumunda, işletmenin anlaşmalı 

olduğu diğer havayolları ile yapacağı tüm taşıma hizmetlerinde havayolu şirketini 

temsil etme hakkını elde eder.  

Havayolu işletmesi ve acentenin yetki ve sorumlulukları, sevk edilmesi 

gereken konsolide edilmiş kargoların konşimentosuna (AWB) göre uygulanabilir. 

Acentenin, havayolu işletmesinin belgelerindeki herhangi bir talimat ya da koşulları 

değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Acente, havayolu işletmesinin müşterilerine 

gerekli ve yeterli özellikte hizmet verme imkanlarına sahip olmalıdır. Kargo 

hizmetleri için gerekli olan ve talep edilen tüm verileri, elektronik ortamda tutabilecek 

ve işletmeye aktaracak donanıma sahip olması gerekir. 
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Acente, ihracat ve ithalat kargolarında meydana gelebilecek tüm hasar ve 

kayıplara karşı gerekli olan istasyonlarda ya da meydanlarda, uygun ve yeterli 

sigortayı yaptırmalıdır.7  

Acenteler (lojistik firmalar) kargonun IATA kurallarına göre aşağıdaki işlevlerin 

yapılmasından ve kontrolünden sorumludur: 

 Ambalajlaması 

 İşaretlemesi 

 Belgelendirmesi 

 Alıcı ve gönderici adı ve adreslerinin belirtilmesi 

 Etiketlendirmesi  

         Bu işlemler kurallar çerçevesinde yapılarak havayolu işletmesine teslim 

edilmelidir. 

         Acente, tehlikeli madde içeren kargoların nakliyesinde “IATA Tehlikeli Mallar 

Düzenlemeleri” kurallarına göre aşağıdaki maddelerin uygun olduğunu kontrol 

ederek uygunluk sertifikasını ithalat ve ihracatçı taraflara imzalatır. 

 Tehlikeli maddeyi, gümrük tarifelerinde (GTİP) belirtilen şekilde tanımlaması, 

 Ambalajlamanın taşınan maddenin özelliğine uygun yapılması, 

 Paket işaretlemesine göre içine konulacak maddenin tehlike derecesinin ve 

ağırlığının dikkate alınması, 

 Paket üzerindeki etiketlendirmeyi yaparken içinde bulunan maddenin tehlike 

sınıfı ve handling şartlarının ön planda tutulması. 

Belirlenmiş bir havayolu işletmesi olmadan teslim alınan ticari kargoların belirli 

havayolu işletmesine teslim edilmesine dek tüm sorumluluk acentenin olacaktır. 

Aynı zamanda acente, havayolu işletmesinin aksi bir talimatı olmadığı müddette, 

yapılan hizmetlerin karşılığı olan bedelleri öderken kendi komisyonunu düşebilir. 

Acentenin iflas etmesi, tasfiye edilmesi veya normal çalışmasına engel bir yasal 

durum oluştuğu takdirde, havayolu işletmesine hizmet bedellerini derhâl peşinen 

ödemek zorundadır. Acente, hizmet bedellerini içeren faturaları havayolu işletmesi 

adına “IATA Hava Kargo Kuralları” na göre kesin hesabın çıkarılmasına kadar 

saklamalıdır.  

Havayolu işletmesi kendisi için uygulanabilir para birimini belirlemekte ve 

acentelere şart koşmakta serbesttir. Havayolu işletmesi, IATA sözleşmesi gereği, 

verilen hizmetin karşılığı olan ücretleri acenteye anlaşmada belirtildiği şekil ve 

miktarda ödemek zorundadır. Acente havayolu işletmesinden alacağı hizmet 

 
7 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete, Madde 19, 

Sayı: 30470, 06 Temmuz 2018. 
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komisyonunu başka bir acenteye ya da kişiye temlik ve devredemez. Acente, kendi 

yasal durumunda, kargo üzerindeki tüm mülkiyet hakkında, ad ve adreslerinde 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ancak bu değişiklikleri yaparken prosedürlere 

uymak zorunda olup suistimal edemez. 

IATA ile yapılacak acentelik sözleşmesini, kargo acente kuralları gereğince, 

acente ya da IATA taraflarından birisi, en az 15 gün önceden yazılı bildirimde 

bulunulduğu takdirde, birlikte alınacak ortak karar ile iptal edebilir. 

Sözleşmenin iptal olması durumunda; 

 Acente, elinde bulunan kullanılmamış konşimentoları iade eder ve vadesi  

       gelmiş tüm hizmet bedellerini CASS’a (Cargo Accounts Settlement 

Systems) öder. CASS, acenteler ve havayollarının hesaplaşmasında 

kullanılan, Havayolları ile acenteler arasındaki raporlama ve tahsilattan 

oluşan tüm hesaplaşma sürecini düzenleyen IATA’ nın hazırladığı bir 

sistemdir. Non-IATA havayolları ve acenteler de talep ederlerse bu 

sisteme dahil olabilirler. 

 Acente, hatalı kullanım sebebiyle elinde kalan ya da kaybedilen 

konşimentoların seri numaralarını işletmeye iade etmelidir. Etmediği halde 

ortaya çıkabilecek her türlü zarardan hukuken acente sorumlu olacaktır. 

 Acente ve hava kargo taşıyıcı işletmesi arasındaki tüm dokümanlar, 

teslime kanıt olabilecek tahsilat makbuzu ile birlikte, sorumlu kişiler 

tarafından teslim edilmesi halinde yeterli görülecektir. 

1.2.3. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) 

1947 yılında “Şikago Konvansiyonu” ile “Birleşmiş Milletler Teşkilatı” nın bir 

parçası olarak kurulmuştur.8 Merkezi Montreal-Kanada’ dır. Paris, Dakar, Cairo, 

Bankok, Lima ve Mexico’ da bölgesel ofisleri vardır. ICAO, uluslararası hava 

taşımacılığının emin ve düzenli olmasını hedefler. Fakat havaalanlarının 

planlanması, trafik yardımcı tesislerinin kurulması, işletilmesi, uçuş-hava trafik 

kontrol, personel ehliyeti gibi konularda kuralların standart hale gelmesini sağlar. 

Şikago Sözleşmesinin 44. maddesine göre, uluslararası hava taşımacılığı tüm 

yönleriyle (Politik veya genel özellikleriyle beraber), ICAO’ nun sorumluluğuna 

verilmiştir. 

Amaçları: 

 Hava taşımacılığının iyi ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için uluslararası         

     standartlar getirmek, 

 Hava taşımacılığının güvenli, düzenli, verimli ve ekonomik olarak    

 
8 IATA, Cargo Introductory Course, E-Textbook, 2nd Edition, Montreal-Geneva, 2015, p.40 

https://eksisozluk.com/?q=iata
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   yapılmasını geliştirmek, 

  Havayollarının, havaalanlarının ve havacılık imkanlarının gelişmesini teşvik   

      etmek, 

  Teknik, hukuki ve ekonomik sorunları çözmek. 

Faaliyetleri: 

Havacılığın tüm teknik yönleriyle ilgilenir. 

Üyeleri:  

Dünya devletleri ve hükümetleridir. 

1.2.4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü  (SHGM) 

1954 yılında, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan “Sivil Havacılık Dairesi 

Başkanlığı” ve 1987 yılında da “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” olarak günün 

şartlarına göre yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Görevleri:9 

 Sivil havacılık kanun, yönetmelik ve talimatları gereğince kuralların 

geliştirilmesini sağlamak, 

 Havacılık personelinin çalışabilmesine imkan veren lisansların 

düzenlenmesi, 

 Her türlü havacılık faaliyetinin denetlenerek yetki verilmesi ve  

ruhsatlandırılması, 

 Hava sahasındaki seyrüsefer hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması 

 Uluslararası havacılık gelişmelerinin takibini yapmak, 

 Uluslararası havacılık anlaşmalarının uygulanmasını takip etmek, 

 Hava aracı kırım ve kazalarını incelemek, kaza rapor sonuçlarını 

hazırlamak, 

 “Sivil Havacılık Eğitimleri” nin esaslarını belirlemek, 

 Arama - Kurtarma hizmetlerinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

 Tüm Türk sivil havacılık sistemini uygulayan işletmeleri denetlemek. 

1.2.5. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel  

            Müdürlüğü  (TMKT) 

 01 Kasım 2011’ de kurulmuştur. Amacı, karayolları, demiryolları, havayolları 

ve denizyolları ile yapılacak olan tüm tehlikeli madde içeren malların taşımacılığının 

uluslararası sözleşmeler ışığında, belirlenmiş standartlar ve mevzuatlara uygun 

olarak seri, kaliteli, ekonomik, uyumlu, güvenli, çevreye zararsız ve kamu yararını 

 
9 Resmi Gazete, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, 

  18/11/2005 tarihli, 25997 Sayılı 5431 Sayılı Kanun 
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gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve 

diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamaktır. 

1.2.6. Yer Hizmetleri Veren Kuruluşlar 

Yer hizmetleri sağlayan şirketler, “(SHY-22) Havaalanları Yer Hizmetleri 

Yönetmeliği”nde belirtilen şartları yerine getirerek çalışma ruhsatı almaya hak 

kazanan kuruluşlardır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetki vermiş olduğu 

ruhsat dahilinde iş yapan bu kuruluşlar Havaş, Çelebi Yer Hizmetleri gibi yükleme-

boşaltma (ramp) ve handling (elleçleme) hizmeti verirken, THY ve Sistem Lojistik 

şirketleri de kargo, depolama ve antrepo işletme hizmetlerini verebilmektedir. LSG, 

Doco catering şirketleri ise uçaklara yiyecek-içecek hizmeti veren kuruluşlardır.  

Tüm yer hizmetleri kuruluşları, Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nin, IATA ve  

ICAO’nun belirlediği standartlarda ve kurallar içinde hizmetlerini icra etmelidirler. Bu 

kuruluşlar yapacakları her bir hizmet çeşidi için ayrı yetki içeren bir çalışma ruhsatı 

almalıdır. 

Yer hizmetleri sunan kuruluşların faaliyetleri içinde kargo güvenlik 

hizmetlerinin (kargo ve konteynerlerin (ULD) kontrolü, yükleme-boşaltma (ramp), 

gümrüklü depo ve antrepo hizmetleri)  sağlanması yer hizmeti veren kuruluşların 

görevlerindendir.  

   Lojistik firmalar depo ve antrepolarında şu hizmetleri sunmaktadırlar: 

 Kargoların konsolidasyonunu yapmak, 

 Gelen kargoların ayrıştırılması (de-konsolidasyon) ve müşteriye     

     sunulması, 

 Depoya gelecek yeni sevkiyatlar için bekletme ve saklama işlevini yerine      

    getirmek. 

    Havayolu taşımacılığında havalimanlarında bulunan depo ve antrepoların çok 

yüksek fiyatlarda depolama hizmeti vermesi nedeniyle, bilhassa gümrük işlemlerinin 

kısa sürede tamamlanması müşteriler açısından daha az maliyetli ve avantajlı 

olacaktır. 

    Yer hizmetleri sunan kuruluşlar, aşağıdaki hizmetleri tamamlamakla 

yükümlüdür:10 

 Elektronik cihazlar tarafından otomatik okunabilen kargo etiketlerinin  

                yapıştırılması, gerekli işlemlerin yapılması ve sevkiyatların “taşınmaya     

                hazır” halde gönderilmesi, 

 Sevkiyatların hacim hesaplarının ve ağırlıklarının kontrol edilmesi, 

 
10 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22), Resmi Gazete, 

Sayı: 29810, 23.08.2016 



16 
 

 Özel kargoların IATA taşıma kurallarına ve ulusal hukuk kurallarına göre     

       taşıyıcı şirketin şart ve talimatları doğrultusunda kargonun kabul edilmesi, 

   Kargoların uçuşa sevk etmek üzere sayımlarının yapılması, 

 Yığma (Bulk) Kargo ve ULD’ lerin hazırlanması, 

 Taşıyıcının şartlarını ve kontrol listesini uygulayarak kargonun kabul   

       edilmesi ve tüm belgelerinin kontrol edilmesi, 

   Taşıyıcıya kargo ölçülerinin, ağırlığının ve kapasite rezervasyon bilgilerinin  

           verilmesi, 

 Konşimentoların hazırlanması, anlaşma şartlarında gereken konşimento  

       ve manifesto kopyalarının gönderilmesi, 

 Gümrükten gerekli evrakların tamamlanarak ihraç müsaadesini temin  

       etmesi, 

   Gerektiğinde, dökme yüklerin hava aracından boşaltılması, gelen     

       Kargonun özet beyanının verilmesi, konşimentodaki mal kontrolünün   

       karşılaştırılması,  malın  gümrükten çıkmasıyla alıcısına veya temsilcisine  

       teslim edilmesi, 

 Talimatlara uygun durumda gelen sevkiyatların alıcı veya temsilcisine  

       haber verilmesi, dokümanlarının mevcut kargo belgelerinin alıcısı veya   

       temsilcisinin ulaşabileceği şekilde bulundurulması, 

 Transfer/aktarma kargosunun tespit edilmesini, kargonun diğer taşıyıcı  

            işletme tarafından taşınmasını sağlayacak aktarma özet beyanlarının 

            hazırlanmasını, transit kargoyu alacak taşıyıcının varış havalimanında   

            veya meydana yakın çevredeki deposuna taşınması, 

 Transfer kargonun (transit kargo) kabul edilerek daha ileri noktaya ya da      

            istasyona gitmek üzere hazırlanması. 

1.2.7. CASS  Cargo  Accounts  Settlement  Systems (Kargo Hesapları           

           Uzlaştırma Sistemleri)  

İlk defa Japonya’ da 1976 yılında başlatılan CASS, IATA tarafından 

geliştirilmiştir. 2014 yılının sonunda 96 operasyona yayılan CASS, 500’ün üstünde 

havayollarına hizmet vermektedir. Bugün CASS gelişmiş planlarıyla dünyaya 

yayılmıştır. CASS, havayolu kargo taşımacılığında, acenteler ve havayollarının 

hesaplaşmasında kullanılan, aralarındaki raporlama ve tahsilattan oluşan bir 

hesaplaşma sürecini düzenleyen IATA’ nın hazırladığı bir sistemdir.11                                                

 
11 IATA, Cargo Introduction Course, E-Textbook, 2nd Edition, Montreal-Geneva, 2015, p.51 
  

https://eksisozluk.com/?q=iata
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CASS Export ve CASS Import tamamen bağımsız sistemlerdir. IATA ve/ 

veya NON-IATA havayolu işletmeleri ile acentelerin, mevcut pazar koşulları ve 

teknolojik imkanlar dahilinde bu sisteme dahil edilmeleri mümkündür. Bu sistemde, 

havayolları taşıdıkları her kargonun bedelini, o taşımayı havayolu için satmış 

acenteye, dönemler halinde CASS aracılığıyla bildirirler. Acenteler, ödeme zamanı 

geldiğinde, tüm havayollarına olan toplam borcunu bir havuz hesabına yatırırlar. 

Paralar, bu hesaptan, alacaklı havayollarına ayrı ayrı dağıtılır. Her iki taraf için de 

çok kullanışlıdır.  

CASS sisteminin işleyiş şekli EK-B’ de gösterilmiştir. 

CASS sistemine üye olmayan havayolları ve acentelerin çalışma şekli daha 

karmaşık ve yorucudur. Acenteler ve havayolları arasındaki eski geleneksel ödeme 

biçimini aşağıdaki şekil daha iyi anlatmaktadır. 

                                                      Acenteler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Havayolları 

          Şekil-1  Havayolları ile Acenteler Arasındaki Geleneksel Ödeme Şekli12 

1.2.8. Kargo Konsolidasyon 

Etkin mal dağıtım sisteminin kurulması, işletme faaliyetlerinin başarıyla 

sürdürülebilmesi için gerekli olan şartlardandır. Gönderilecek kargonun küçük bir 

ürün olması zaman açısından dezavantaj olmakla birlikte, müşteri yönünden de 

küçük orta boy işletmeler için işi kaybetmeye kadar giden sorunlarla karşı karşıya 

getiren bir pürüz olmaktadır. Bu nedenle parsiyel taşımacılık küçük gönderilerin 

toplanarak konsolide haline getirilmesi sonucunda kargonun daha çabuk ulaşmasını 

sağlayacak bir taşıma modeli olarak pazarda yerini almıştır.  Bu firmalar büyük mal 

partilerden ziyade küçük mal partilerini almayı tercih etmektedirler. Kombine 

 
12 IATA, Cargo Introduction Course, Course eTextbook, 3rd Edition, Montreal-Geneva, 2018, p.52 
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taşımacılık optimal bir seçenektir. Küçük mal partilerinin değişik müşterilerden alınıp 

biriktirilmesi sonucunda depolarda işlenerek belirli istikamete giden tek bir nakliye 

aracına yüklenmesidir. 

Parsiyel taşımacılıkta kargolar işletilip daha sonraki taşınmaya hazırlanılan 

birleştirme deposunda birikmektedir. Yetkili personel ve uzmanlar tüm ilgili belgelerin 

düzenlemesi ve hazırlanmasını sağlamaktadırlar. Mal depoda biriktirilerek, 

düzenleme işlemleri yapılması için hazır hale getirilmekte ve sonra nakliye şirketinin 

kabul deposuna gönderilmektedir. Şayet bu sırada mal gümrükten geçecek ise 

gümrükleme süreci de bu işleme dahil olmaktadır. Parsiyel taşımacılık yapan  

şirketin deposundaki kargolar sınıflandırılarak alıcılarına gönderilmek üzere 

hazırlanır. 

Nakliye sürecinde, yükün asgari kilo sınırı konulmaktadır. Normal şartlarda az 

miktardaki malların taşınması ekonomik açıdan zararlı olduğu halde tüm konteynerin 

navlun fiyatı taşınan toplam malın fiyatını kat kat aşabilmektedir. “Parsiyel 

Taşımacılık” hizmeti her aşamada tasarruf sağlayarak malın ölçüleri ya da ağırlığı 

fark etmeksizin taşınabilmesini sağlamaktadır. Kombine yüklerin içinde kargosu 

bulunan her müşteri için hesaplanan navlun giderlerinin düşmesi buna örnektir. 

Parsiyel mal taşımacılığı hem iş ve zaman yönünden tasarruf sağlamakta, hem de 

işletmelerin faaliyet alanlarını genişletmektedir.  

Küçük parti parsiyel mal taşımacılığı müşteri talep sayısını da yükseltmektedir. 

Küçük işletmeler için parsiyel taşımacılık en kolay ve uygun fiyatlı nakliye 

yöntemidir.  

Aşağıdaki avantajlar dikkat çekmektedir: 

 Ayrı konteynerler ile taşımaya nazaran parsiyel nakliye giderleri çok daha 

düşüktür; 

 Aynı aracın içinde değişik müşterilerden farklı cins ve miktarlarda kargolar 

taşınabilir. 

 Şirketler ticaret yaparken büyük parti mal biriktirmek zorunda değildir. 

Sevkiyatı karlı kılmak için aynı aracın içinde, birçok alıcıya ait mallar 

taşınabilir. 

 Bu yöntemle malın aracın içinde kapladığı yer kadar masrafı çıkacaktır. 

Parsiyel malın taşınacağı şirketin seçiminde depolama hizmetlerini sunan ve 

malların gönderilmeden önce antrepoda muhafaza edildiği imkanlara sahip olan 

şirketlerin tercih edilmesi mantıklı görülmektedir.  
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1.3. ULUSLARARASI HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞININ YASAL     

         ÇERÇEVESİ 

Havayolu kargo taşımacılığı; gönderici firma ile havayolu kargo taşıması 

yapan havayolu şirketleri arasında imzalanmış “Havayolu Kargo Taşıma Senedi” 

veya diğer adıyla “Havayolu Konşimentosu (Air Waybill – AWB)” çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. 

“Havayolu kargo taşıma senedi (AWB)”, bir noktadan diğer bir noktaya 

bireysel ve kombine taşımalarda kullanılmaktadır. Sözleşmede adı geçen “söz 

verilen işin yapılması” cümlesi; alıcı, gönderici ve taşıyıcı haklarını içermektedir. 

Alıcı, hukuken sözleşmede ortak görülmediği hâlde, taşıyıcıya karşı 

sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde, kargonun ve havayolu konşimentosunun 

kendisine teslim edilmesi hakkına sahiptir. 

1.3.1. Havayolu Taşıma Sözleşmesinde Taraflar 

         Gönderici ile taşıyıcı şirket arasında imzalanan “Havayolu Taşıma Sözleşmesi” 

nde alıcının adı geçmemektedir. Ancak, bu taşıma sözleşmesinin yapılmasındaki 

esas amaçlardan biri taşınanın alıcının lehine teslim edilmek üzere başarılı bir 

şekilde nakliyesini sağlamaktır. 

Sözleşmenin tarafları olan alıcı, taşıyıcı ve gönderici birbirlerini sözleşmede 

belirtilen sorumlulukların dışındaki bir başka işle görevlendiremez. Alıcının, taşıma 

bedelinin ödemesini yapması beklenemez. Ancak alıcı ile gönderici arasında 

imzalanacak özel şartlar içeren ticari bir sözleşmeyle taşıma bedelinin alıcı 

tarafından ödenmesi sağlanabilir. Alıcı, malı teslim alarak havayolu 

konşimentosundaki gönderi masraflarını da üstlenmek durumunda kalır. Taşıyıcının 

taşıma sözleşmesini reddetme hakkı vardır. 

Havayolu kargo taşımacılığında ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin 

irdelenmesi önemli bir yer almaktadır. Uluslararası havayolu taşımacılığındaki 

geçerli yasal altyapı oluşumunu Varşova Konvansiyonu, Lahey Protokolü, 

Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA) düzenlemeleri ve Birleşmiş 

Milletler’in ilgili konvansiyonları meydana getirmiştir.                                           

Türk hukuk mevzuatında havayolu kargo taşımacılığı ile ilgili yasal kuruluş 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” altında “SHGM” dir. “Devlet Hava Meydanları Genel 

Müdürlüğü” de hava taşımacılığı konusunda yetkili kurumlardandır. Yasal 

düzenlemeler “Sivil Havacılık Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerle sağlanmaktadır.                                                               

Havayolu kargo taşıma sektöründeki tüm gümrükleme işlemleri gümrük 

müşavirleri ya da müşavirlik şirketleri tarafından yapılmaktadır. IATA acentesi bir 

lojistik firma, havayolu işletmesinin yasal temsilcisi olarak her türlü işlemi yapmaya 
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hak kazanır. Müşterisini temsilen davranma ve işi takip etme yetkisi vardır. Bu 

bağlamda acenteler, taşıma şirketine ulaştırdığı her bir gönderi için navlun tutarı 

üzerinden bir hizmet bedelini ayrıca almaktadır. 

1.3.2. Gönderici Hak Ve Sorumlulukları 

“Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) Taşıma Şartnamesi”ne göre 

göndericilerin ve taşıyıcı firmanın sahip olduğu haklar ve sorumlulukları aşağıda 

belirtilmiştir:13 

 Gönderici, ödenmesi gereken tüm taşıma ücret ve giderlerini taşıma 

şartlarıyla ilgili kurallara ve hukuka uygun olarak işin nakliyesini sağlayan 

taşıyıcı firmaya ödemek zorundadır. 

 Gönderici; kargonun paketlenmesi, etiketlendirilmesi, dokümanlarının 

düzenlenmesinden, gideceği yere gönderilmesini sağlayan işlemlerin 

yapılmasından, taşınmasından ve dağıtılmasından, hatta kargonun çıktığı, 

transit geçtiği veya varış ülkelerinde yürürlükte bulunan yasalara ve hükümet 

uygulamalarına riayet etmekten, gerekli tüm araştırmaları yaparak bilgilere 

ulaşmaktan sorumludur. Kargoya ait tüm bilgileri AWB’ ye işlemek ve varsa 

evrakını eklemek zorundadır. Aksi söz konusu olduğunda göndericinin  

meydana gelebilecek tüm zarar, ziyan ve kayıplardan sorumlu olacağı 

aşikardır. Ancak, taşıyıcı bu bilgilerin, dokümanların ve işaretlerin 

doğruluğundan ve yeterliliğinden sorumlu tutulamaz. 

 Gönderici; kargonun kaybolması durumunda, konşimentonun tanzim edildiği  

tarihten itibaren 120 gün içinde, kargonun görünür şekilde hasara uğraması 

halinde durumun gönderici tarafından anlaşıldığı tarih itibariyle 14 gün içinde, 

gecikmesi durumunda konşimentonun tanzim edildiği tarihten itibaren 120 

gün içinde,  kargonun varış yerine teslim edilmemesi söz konusu olduğunda 

ise konşimentonun tanzim edildiği tarihten itibaren 120 gün içinde hukuki 

hakların kullanılarak  dava açılması gerekmektedir.14             

1.3.3. Taşıyıcı Hak Ve Sorumlulukları 

Kargoların havadan taşınması literatüründe kullanılan ‘taşıyıcı’ kavramı,  

sözleşmeler doğrultusunda kargoların çıkış ve varış noktalarının arasında hava 

araçları ile taşınmasından sorumlu olan işletmedir. Pazar payının büyük dilimine 

sahip kuruluş olan Türk Hava Yolları Kargo şirketi ülkenin en büyük taşıyıcısıdır.  

 
13 IATA, TACT RULES, IATA Netherlands Data Publications, 2018, p.54 
14 IATA, TACT RULES, IATA Netherlands Data Publications, 2018, p.54 
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Ayrıca yabancı firmalardan DHL, UPS, TNT FEDEX gibi kargo şirketlerinin de 

ülkemizde hatırı sayılır bir taşıma kapasitesi bulunmaktadır. 

        Uluslararası kargo taşımacılığında yapılan sözleşmelerde Varşova 

Konvansiyonu ve Lahey Protokolü’nden hangisinin bu sözleşmede uygulanacağı 

belirtildiği takdirde, bir olay olduğunda belirtilen sözleşmenin hükümleri geçerli 

olacaktır. Her iki sözleşmenin de uygulanabileceği durumlar vardır.  

Taşıyıcı, kargonun varış yerine ulaştırılmasından sonra alıcısına 

konşimentoda belirtildiği gibi teslim eder. Malın hasara uğraması, kaybolması ya da 

gecikmesi durumunda taşıyıcı firma, taşımaya katılan üçüncü kişilere, alıcıya ve 

göndericiye karşı sorumludur. Sözleşmede aksi durum belirtilmedikçe, taşıyıcı 

firmanın ihmalkârlığı ya da kasti davranışı nedeniyle hizmetiyle ilgili kusur, kayıp ve 

gecikmeden doğan zararlardan taşıyıcı firma alıcı firmaya ve üçüncü kişilere karşı 

sorumludur. Göndericinin hatasından kaynaklanmayan durumlarda göndericinin 

sorumluluğu yoktur. 

         Doğal felaketler sonucunda ya da malın doğasındaki kalite düşüklüğü ve 

üretim hatasından kaynaklanan kargo hasarlarından ve kayıplardan taşıyıcı sorumlu 

tutulamaz.15 

 Canlı hayvan taşınmasında sorumluluk; 

• Doğal yollardan olsun ya da olmasın hayvanın telef olması ve 

kaybolmasından, 

• Hayvanın yolculuk sırasında sıkıntı, korku ve psikolojik nedenlerden 

kendisine zarar vermesinden ya da diğer hayvanlar tarafından ısırılması, 

tekmelenmesi, boğulması gibi yollardan uğradığı zarardan ya da telef 

olmasından, 

• Hayvanın kafeslenme biçiminden ve kafesin oranlarından, hayvanın doğal 

ortamdan ayrılmasından dolayı kafesteki şekil bozukluklarından kaynaklanan 

sebeplerle telef olmasından taşıyıcı firma sorumlu tutulamaz. 

•   Bilgisi dâhilinde gelişmeyen durumlardan kaynaklanan hasar veya 

kayıplardan taşıyıcı sorumlu değildir. 

•   Hasarla sonuçlanan fiiller, tazminat alma hakkına sahip kişi ya da şirketlerin 

ihmalkârlığından ve kusurlu hareketinden kaynaklanıyorsa, taşıyıcı şirket 

hasarın sorumluluğundan tamamen ya da kısmen sorumlu tutulamaz. 

• Göndericinin, alıcının ve diğer hak iddia eden kişilerin ihmalinden 

kaynaklanan bir zararda, uygulanan anlaşma ve kanunlar taşıyıcıyı  

 
15 IATA, TACT RULES, IATA Netherlands Data Publications, 2018, p.54 
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yükümlülük altına almaktan kurtarır. 

•   Kargonun kısmen kaybolması, hasarlanması ya da gecikmesi        

durumunda taşıyıcının sorumluluk sınırının saptanması için yalnızca                   

           kaybolan, hasara uğrayan ya da geciken parça veya parçaların ağırlığı esas     

           alınır. 

•   Gönderici, yasalarla yetki verilmiş olan malın sahibi ve alıcıdan herhangi 

birinin diğer gönderilere veya taşıyıcının herhangi bir malına zarar vermesi 

halinde, doğacak tüm zararı ve hasarlardan dolayı meydana gelen masrafları 

gönderici, alıcı veya mal sahibi taşıyıcıya ödemekle yükümlüdür.      

Yapısından eksik-hatalı paketlenmesinden dolayı uçağa ve taşıyıcı 

personeline zarar veren gönderi taşıyıcı tarafından hiçbir açıklama 

yapılmaksızın bırakılabilir. 

•   Taşıyıcıya uygulanabilecek sorumluluğun kaldırılması veya 

sınırlandırılmasına ilişkin tüm kurallar taşıyıcının acenteleri, personeli, 

temsilcileri ve uçağı taşıyıcı tarafından kiralanan kişi ya da firmalar, uçağın 

kumandasındaki pilotları, onun acenteleri, personeli ve temsilcilerine 

uygulanır. Taşıyıcı söz konusu olan tüm bu kişilerin acentesi olarak hareket 

etmektedir. 

•   Taşıyıcı sorumluluğu, uygulanan anlaşma limitlerini geçemez.  

•   Eğer bir anlaşma yoksa;  

            Kaybolan, hasara uğrayan veya geciken yükün kilogramı için Taşıyıcı, 19                      

            SDR (Special Drawing Right – Özel Çekim Hakkı) ile sorumludur.  

            (SDR = Amerikan doları, Yen ve Sterlin’ in belirli oranda dikkate alınması ile   

            bulunan değerdir) 

• Taşıyıcının kargo ücretlendirme tarifelerinde ve taşıma şartlarında aksine bir 

hüküm bulunmadığı taktirde, gönderici mal değer beyanında bulunarak 

sigorta primini hava taşıyıcısına ek ücret olarak öder. Hasar ve kayıplarda 

sigorta bedelinin kendisine ödenmesi için AWB üzerinde sigorta bedeli 

belirtilmek zorundadır.  Aksi halde “Varşova Konvansiyonu”nda belirtilen 

kargonun beher kg’ı için en fazla 20 ABD doları sınırlaması devreye 

girecektir.                           

• Konşimentonun ön yüzüne “taşıma için bildirilmiş değer” olarak yazılan bedel 

taşıma şartlarında belirlenen sorumlulukların sınırını aştığı takdirde, 

taşıyıcının sorumluluğu beyan edilen değerle sınırlıdır. Gönderici taşıyıcının 

ücret tarifelerinde öngörülen değerle ilgili ek ücreti ödemek zorundadır.  

•   Taşıyıcı şirket taşımayı belirlenen makul sürede yapmalıdır.  Taşıyıcı şirketin  
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     taşıma sorumluluğunu yerine getirebilmesi için başka hava taşıyıcılarını da  

     kullanabilir. Göndericinin menfaatlerini gözeterek önceden bildirmeksizin   

     taşımayı diğer taşıma araçlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirebilir.  

     Taşıyıcı, herhangi bir nedenden dolayı yol ve rota güzergâhını seçme ve   

     değiştirme hakkına sahiptir. Güzergah değiştirme hakkı “Amerika Birleşik  

     Devletleri” ile yapılacak taşımalara uygulanamaz. 

1.3.4. Alacak Hakkı Ve Davalardaki Sınırlamalar 

Malın, teslim almaya yetkili kişi tarafından herhangi bir şikâyet olmadan teslim 

alınması, yükün sözleşme şartlarına uygun olarak iyi durumda teslim alındığının 

kanıtıdır.  

         Malı teslim almaya yetkili olan kişi malla ilgili kayıp ve hasarı yazılı olarak 

taşıyıcıya şikayet etmedikçe herhangi bir hak talebinde bulunamaz.  

1.3.5.      Hava Kargoda Ticaret Hacmi 

Uluslararası ticaret hacmindeki 6.8 trilyon USD değerindeki malların yüzde 

35’inin hava kargoyla nakliyesinden elde edilen ticaret hacmi 60 milyar USD’dır. 

Hava kargo, bütünsel olarak bir değer zincirinin kalbi, ekonomik aktivitesi 3.5 trilyon 

USD olan ve 32 milyon iş sağlayan havayolu işletmelerinin kritik bir parçasıdır. Hava 

kargo, global ticarette önemli bir endüstri olarak yerini korumaktadır. Dünya çapında 

57 milyon iş sağlayan havacılık endüstrisinin önemli bileşenlerinden olan hava 

kargonun yıllık 70 milyar USD hacmi vardır.16 

1.4. BAGAJ VE KARGO  

1.4.1. Bagaj  

Bagajlar, genel olarak normal bagaj, fazla bagaj, kayıp bagaj, refakatsiz bagaj 

ve kabin bagajı olarak sınıflandırılır. 

a) Normal Bagaj : Yolcunun beraberinde götürdüğü özel eşyalarıdır. 

• Dahili Bagaj: Bulunulan istasyonda etiketlenmiş tüm bagajlardır. 

• Transfer Bagaj: Yolculuğun başladığı ilk meydandan gidilecek olan son 

hava meydanına, herhangi bir ara meydanda 24 saat içinde duraklama 

yaparak aynı veya başka bir havayolu şirketi ile yoluna devam eden yolcu 

bagajlarıdır. Diğer bagajlardan ayrı yüklenmelidir.   

• Transit Bagaj: İlk kalkış meydanından son varış meydanına, ara 

meydanlarda duraklama yaparak uçuş numarasını değiştirmeden 

yolculuğuna devam eden yolcu bagajlarıdır. Diğer bagajlardan ayrı 

yüklenmelidir.   

 
16 IATA, Cargo Introductory Course, Course E-Textbook, 3.0 Edition, Montreal-Geneva, 2018, p.50 
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b) Fazla bagaj (excess baggage): İşletme tarafından belirlenmiş, yolcu 

başına düşen maksimum bagaj ağırlığının üzerinde olan bagajlardır. 

c) Kayıp bagaj: Herhangi bir nedenle ait olduğu uçağa yüklenmemiş  

bagajlardır. Bagajın muhafaza ve gönderilmesinden kayıp eşya büroları sorumludur.  

d) Refakatsiz bagaj: Yolcunun beraberinde götürmediği, yolcudan önce  

veya sonra taşınan bagajlar kargo gibi işlem görür. 

e) Kabin bagajı: Yolcunun yanında kabinde taşımak istediği üzerinde kabin  

bagajı etiketi bulunan ve ağırlığının bildirilmesi gerektiği bagajlardır.  

Tüm uçuşlarda tartıda görünen gerçek bagaj ağırlıkları kullanılmalıdır. 

Kullanılamadığı durumlarda yolcu koltuk sayısı 20 ve üzeri olan uçaklardaki her bir 

parça kontrol edilmiş ve kabin bagajı için belirlenmiş standart ağırlık değerleri 

kullanılmalıdır. Yolcu koltuk sayısının 19 ve altı olduğu uçaklarda bagajların 

tartılarak belirlendiği ağırlıklar kullanılmalıdır.  

El bagajları dahil olmak üzere toplam ağırlığının, yolcu standart ağırlığını 

aşması beklenen çok sayıda yolcunun taşındığı tespit edilen herhangi bir uçuşta 

işletmeler, her birini tartarak veya uygun bir ağırlık miktarı ekleyerek bu yolcuların 

ağırlığını belirlemelidir. Bu konuda sorumluluk işletmeciye aittir. Yükün ağırlığını 

belirlemek için standart olmayan bir yöntem kullanıldığında bu durumun kaptan 

pilota bildirilmesi ve bu yöntemin ağırlık ve denge dokümanında belirtilmesi 

zorunludur.  

1.4.2.  Kargo  

Hava kargo, tarifede belirlenmiş bir ücret karşılığında çeşitli malların bir hava  

aracı ile belli bir noktadan diğer bir noktaya usullere uygun olarak güvenle 

taşınmasıdır. Havayolu kargo taşımacılığında maliyetlerin yüksek olması bir 

dezavantaj gibi görünüyorsa da, uzun mesafelerde, hızlı ve güvenli olmasından 

dolayı tercih edilen bir gönderi şeklidir.  

Kısa mesafelerde tercih edilen karayolu ve demiryolu, çok uzun mesafelerde 

özellikle denizaşırı ülkelerde, acil ulaştırılması gerekmeyen kargoların nakliyesinde 

tercih sırasını denizyolu taşımacılığına bırakmaktadır. Karayolu nakliyesinde, kısa 

mesafede kargonun güvenli, ekonomik ve aktarmasız varışı sağlanırken, genel 

kargo sınıfında büyük hacimli kargoların taşınmasında tercih avantajını da 

beraberinde getirmektedir. Kargonun hacim olarak büyük olması hava 

taşımacılığında yüksek ücretlendirmeye neden olacağından karayolu taşımacılığı ön 

planda tutulmaktadır.  

Etkin ve karlı taşımacılık yapmak amacıyla uçak kapasitesinin elverdiği oranda 

bagaj ve yolcudan arta kalan kapasitede kargo ve posta taşınır. Uluslararası Posta 
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Konvansiyonu’na göre posta veya dokümanlar ile kayıtlı bagaj haricinde 

konşimentoya kayıtlı olarak uçakta taşınan yüktür.  

Kargolar ücretli ve ücretsiz olarak 2 çeşittir. 

a) Ücretli Kargo : Her kg’ı ne kadar ücret gerektiriyorsa bilet düzenlenerek 

taşınır. 

b) Ücretsiz Kargo (CO-MAT) : Şirkete ait malzemelerdir. 

1.4.3.   Hava Kargo Türleri 

  Ağırlığı ve hacmi diğer kargolara oranla nispeten düşük fakat değeri yüksek 

olan kargoların taşınmasında çoğunlukla havayolu kargo taşımacılığı şekli tercih 

edilmektedir. Ürün çeşitliliğinin artması, dünya ticaretindeki rekabetin 

şiddetlenmesine paralel iş süreçlerinin de çabuklaştırılması yönünden uçağın bir 

taşıma aracı olarak sahip olduğu hız, güvenilirlik ve emniyet avantajları, 

havayollarının kargo taşımacılığında özellikle tercih edilme nedenlerindendir. 

Havayolu kargo taşımacılığında taşınan her çeşit mallar havacılık ve lojistik  

sektöründe kargo olarak adlandırılmaktadır. 

Havayoluyla taşınacak her türden kargo uçağa yükleme şekline ve yükün 

özelliğine göre 2 şekilde sınıflandırılır: 

1.4.3.1.   Uçağa Yükleme Şekline Göre Kargolar  

    Havayolu kargo taşımacılığında iş yapan lojistik firmalar için kargo maliyetinin 

hesaplanmasında sorunlar olmaktadır. Bu hesaplamaların doğru yapılması ancak 

personelin kargo satış kurslarını tamamlamalarıyla mümkün olmaktadır. Bunu 

yapmayan acenteler her kargo gönderiminde havayollarından fiyat almakta, 

dolayısıyla da kargo tarife kitabını kullanamadıkları için gerçek alt limitleri 

görememekte ve pazarlık şanslarını kaybetmektedirler. Bu durum havayolu 

açısından da zor olmakla birlikte talep edilen bir fiyat bilgisine ertesi gün hatta 3 gün 

sonrasında geri dönebilmektedirler.  

Kargo ağırlığının yanı sıra kargonun kaplayacağı hacim büyüklüğünün de göz 

önüne alınması gerekmektedir. Hava araçlarında hacim çok önemli yere sahiptir. Bu 

sebepten kargo kompartımanının her bir metre karesi çok iyi değerlendirilmelidir. 

Yükte hafif, ancak hacmen çok büyük paketlenmiş bir kargo için ağırlık değil hacim 

boyutları esas alınarak maliyet çıkarılmalıdır. Havayollarında kargo kompartımanının 

boyutları doğrultusunda kullanımı çok önemli olup lojistik firmaların uçak seçiminde 

zaman kayıpları olmaması açısından havayolu işletmelerinin sahip olduğu uçak 

tiplerini, kargo kapılarının boyutlarını, ağırlık limitlerini, palet tiplerini, taşıma 

ünitelerini iyi bilmeleri işin hızlı yapılması açısından da fayda sağlayacaktır. 



26 
 

Kargonun niteliği ve detaylı bilgiler gümrük işlemlerinin yerine getirilmesinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Sevki yapılacak kargolar niteliklerine göre taşıma 

biçimlerine haizdir ve paketlemesi, etiketlemesi yasal uygulamalara tabidir. 

Kargolar uçağa yükleniş şekli bakımından iki ana grupta toplanır: 

• “Dökme, yığma (Bulk) Kargolar” 

• “ULD (Igloo, palet veya konteyner haline getirilmiş) Kargolar” 

a) Dökme, Yığma (BULK) Kargolar 

   Dökme kargolar; paletlerde, konteynerlerde taşınmayan ve İgloo kullanılmadan 

taşınan parça kargolardır. Kargo uçaklarıyla ve yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde 

taşınabilirler. 

Kargo kabulünde lojistik firmaların dikkat etmesi gereken noktalar: 

 Kargo dökme veya yığma yük olarak taşınma özelliğinde olmalıdır, 

 Havayolu işletmesi tarafından kargonun kabulü esnasında bir kısıtlamanın 

olmaması, 

 Ambalajlarının olmaması sebebiyle kargonun boyutunun uçağın kapılarından 

geçebilecek ölçü ve ağırlıkta olması gerekir. 

b) ULD Kargolar 

   Kargoların Igloo, palet veya konteyner şeklinde standart tek bir ünite haline 

getirilmesine “Unit Load Devices - ULD” denilmektedir. Standart ebatlarda olan bu 

taşıma üniteleri ağırlık ve hacim yönünden uçakların kargo kompartımanlarına  

uygunluğunu kanıtlayan sertifikasyona sahip olmaları gerekmektedir. Sertifikasyonu 

olmayan taşıma üniteleri büyük havayolu şirketleri tarafından tercih edilmemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Şekil-2  Unit Load Devices/ ULD (Konteyner)17  
                

1.4.3.2. Yükün Özelliğine Göre Kargolar  

Taşınmasında, depolanmasında, paketlenmesinde ve gönderiminde herhangi 

bir özel durumu olan ya da olmayan tehlikesiz ve tehlikeli maddeler hava kargo 

 
17 IATA, Cargo Introductory Course,  Course E-Textbook, Montreal-Geneva, 2018, p.300 
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türlerinden olup “Genel Kargo”, “Özel Kargo” ve “Tehlikeli Maddeler” olmak üzere 

çeşitlere ayrılmıştır. Hava araçlarıyla taşınabilen kargolar, taşınan kargonun 

özelliğine göre 3’e ayrılır: 

a) Genel (Normal) Kargolar 

b) Özel Kargolar 

c) Tehlikeli Maddeler 

1.4.3.2.1. Genel (Normal) Kargolar 

Kargosu yapılırken özel bir hizmet veya depolama gerektirmeyecek, 

bozulabilir gıda, canlı hayvan (özel kargo) ve tehlikeli madde sınıfına girmeyen kuru 

ve temiz kargolara “genel kargo” denir. Taşınmasında ve depolanmasında özel bir 

hizmet gerektirmeyen, tek parça olarak taşınması uçak ve şirket limitleri dahilinde 

olan, tehlike arz etmeyen, bozulabilir nitelikte olmayan kargolardır. 

         Havayolu şirketinde görevli kargo operasyon personelinin uçak tiplerini ve 

kargo kapasitelerini detaylı ve iyi bilmeleri gerekir. Kullanımı açısından özel bir 

önemi olan “askılı tekstil ürünleri” genel kargo sınıfında olduğu halde taşıma ve 

fiyatlandırma yönünden önemli bir yere sahiptir.                                                                                                   

1.4.3.2.2. Özel Kargolar                                                                                                      

 Kabulünde, taşınmasında, depolanmasında, yüklenmesi ve boşaltılmasında 

özel bir hizmet gerektiren kargolardır.18 Kargoların taşınması için kargonun kabulü, 

etiketlenmesi, yüklemesi ve istif edilmesinde özel kurallar uygulanmaktadır. 

Gönderici sertifikaları olmayan özel kargoların havayollarıyla taşınması mümkün 

değildir. Bu sertifika 3 kopya olarak düzenlenir. Birinci kopya hava konşimentosuyla 

birlikte gönderilir, ikinci kopya çıkış istasyonu dosyasına konulur. Üçüncü kopya ise 

acentede kalmalıdır. Özel kargoların konşimentosunda belirtilen malın cinsi ve 

miktarı bölümünde (Nature and Quality of Goods) gönderilecek maddenin adı, sınıfı 

ve yapıştırılması gereken etiket bilgileri yer almaktadır. 

Özel kargonun taşınacağı uçuşta taşınması gereken, harekat memurları 

tarafından hazırlanan ve kaptan pilota imzalatılan NOTOC (kaptanı bilgilendirme 

evrakı), kargonun mahiyeti ve yeri ile alakalı bilgilendirmeyi içerir. 

Özel Kargolar: 

• Canlı Hayvanlar (Live Animals) 

• Değerli Kargolar (Valuable Cargo) 

• Bozulabilir Bitki ve Gıda Maddeleri (Perishable Cargo) 

• Islak Kargolar (Wet Cargo) 

 
18 SHGM, Kargo Hizmetleri, 1. Basım, Art Ofset, Ankara, 2015, p.50 
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• Ağır Kokulu Kargolar (Strongly Smelling Goods) 

• Ağır Kargolar (Outsize or Heavy Cargo) 

• Kıymetli Kargolar 

• Diplomatik Kargolar (Diplomatic) 

Diğer Özel Kargolar: 

• Arızalı Uçağa Gönderilen Malzeme (Aircraft On Ground ) 

• Tab Edilmemiş Filmler (Undeveloped Film )    

• Basın Malzemesi  (Press Material ) 

• Kırılabilir Nitelikteki Kargolar (Fragile) 

• Özel Handling Gerektiren Diğer Kargolar  

• Cenazeler (Human Remains) 

• Kargo Olarak Gönderilen Bagajlar (Unaccompanied Baggage ) 

• Silahlar, Cephaneler Ve Savaş Malzemeleri (Arms, Ammunition And War         

            Material) 

A. CANLI HAYVANLAR  

Canlı hayvanları gönderen, kabul eden veya yükleyen herkesin, canlı 

hayvanın emniyetli, sağlıklı ve insancıl şartlarda uçuşunun gerçekleşmesi için özel 

handling kurallarını bilmesi gerekir. Taşımanın her safhasında bunu sağlamak 

amacıyla  IATA ; “IATA  LIVE  ANIMAL REGULATIONS“  kitabını hazırlamıştır. Bu 

kitap canlı hayvan taşımacılığının minimum şartlarını içerir. 

IATA Canlı Hayvanlar Kuralları; Canlı Hayvanlar ve Bozulabilir Kargolar Kurulu 

(LAPB), Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Organizasyonu (OIE), Yok Olma 

Tehlikesi altında olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticari Konvansiyonu 

(CITES)  tarafından onaylanmıştır.19 

   Hayvanın taşıma kafesi “IATA Canlı Hayvan Düzenlemeleri”ne (Live 

Animals Regulation) uygun olmalıdır. Çıkış meydanından varış meydanına kadar 

rezervasyon yapılır. Yürürlükte olan ambargolar dikkate alınır. Konsolide edilemez 

ve bir konşimento düzenlenmesi gerekir. Hayvan göndericinin talimatına göre 

beslenir.  

Hayvan kafesinin üstünde sıralamaya göre aşağıdaki etiketler yapıştırılır:  

 Canlı Hayvan Etiketi (Live Animals - En az bir adet) 

 Laboratuar hayvanı ise  “LABORARORY ANIMALS” Etiketi 

 
19 IATA, Cargo Introductory Course,  Course E-Textbook, Montreal-Geneva, 2018, p.407; IATA,      

    LAR, Lives Animals Regulations, 2018  
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 Konumlandırma Etiketi (This Way Up - Dört adet) 

 Sıcaklık Uyarı Etiketi (Keep Temperature - Bir adet) 

 Varsa Besleme Talimatı  

Etiketlere EK-A’ da yer verilmiştir.                                        

“IATA Canlı Hayvan Düzenlemeleri” ne göre göndericinin şu işlemleri 

yapması gerekir: 

 Canlı Hayvan Sertifikası (Shipper’s Certification For Live Animals) düzenler 

(EK-C/1, C/2) 

 IATA Live Animals Acceptance Check List (Canlı Hayvan Kabul Kontrol 

Formu) (EK-D) 

 İhracat / İthalat (Cites Import / Export) izin belgesi (EK-E/1, E/2) 

 AWB düzenler (EK-F) 

 Sağlık Sertifikası (Health Certificate)  

temin eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Resim-1   Kafeslerin Bulk Kargoya Yüklenmesi 

Nakliyesi yapılacak canlı hayvanın “Charge Collect-CC (alıcının navlunu 

ödemesi)” gideceği ülke ve gönderilecek havayolu şirketi tarafından kabul edilip 

edilmeyeceği kontrol edilmelidir. Ücretinin hesaplanmasında esas olacak ağırlığının 

belirlenmesinde, hayvanın kafessiz kendi ağırlığı, ayrıca kafesi, yiyeceği ürünler, 

oyuncakları, örtüsü ve battaniyesi gibi detaylara yer verilir. Havayolu 

konşimentosunun ilgili bölümüne “(AWB; handling information)” taşıma esnasında 

meydana gelebilecek herhangi bir kaza, hastalık ya da hayvanın telefi sebebiyle 

taşıyıcının ve acentenin sorumluluğunun olamayacağı “(No Responsibility for 

Injury to Sickness or Death of Animals Carried Here Under)” yazılır. 

B. DEĞERLİ KARGOLAR (VALUABLE CARGO) 

Aşağıda belirtilen mallar değerli kargo kapsamına girerler: 
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a- Kargoların brüt ağırlığı kilogram başına 1.000.00 USD (veya bu değeri 

karşılayan diğer bir para birimi) veya daha üstün fiyatlarda değer beyan edilmiş 

kargolar.20 

       İstisna: İngiltere’de, kilogram başına 450.00 GBP veya daha fazla değer 

beyan edilmiş kargolar değerli kargolar kapsamındadır. 

b- Altın külçe (rafine edilmiş ve edilmemiş külçe) altın sikke, granüle altın, varak, 

yaprak, toz, sünger, tel, çubuk, tüp, halke, döküm ve biçimlendirilmiş altın, platin, 

platin metalleri (paladyum, iridyum, rutenyum, osmiyum ve rodyum) ve granüle, 

sünger, çubuk, külçe, varak, tel, tel kafes, tüp ve şerit halindeki platin alaşımları 

(ancak yukarıdaki metal ve alaşımların tehlikeli madde etiketi gerektiren 

radyoizotopları hariç). 

c- Yürürlükte geçerliliği olan banknotlar, hisse senetleri, tahviller ve senet 

kuponları, pullar (İngiltere’den mint pulları hariç), seyahat çekleri ve kullanıma hazır 

ATM banka kartları ve/veya basılmış kredi kartları. 

d- Endüstriyel ve kişisel kullanım amaçlı elmaslar dahil olmak üzere, zümrüt, yakut, 

safir, opal ve gerçek inciler (kültüre inciler dahil) 

e- Gümüş, altın ve platinden yapılmış mücevherler veya saatler 

f-    Altın veya platinden yapılmış şeyler (kaplamalar hariç) 

Paketlerin üzerinde içinde değerli kargo olduğunu belirleyecek herhangi bir 

ibare ve etiket veya malın içeriğini belirtecek işaretler olmamalıdır. Herhangi bir 

hasarın anında fark edileceği türden paketlenmelidir. Konsolide kargolar içinde 

olamaz. 

Değerli kargo ambalajından bir örnek EK-H’ da görülmektedir. 

C. BOZULABİLİR  KARGO (PERISHABLE CARGO) 

Yapıları itibariyle iklim, sıcaklık veya basınç değişikliklerinden, açıkta 

kalmaktan veya transitte geçen zamanın uzunluğundan (gecikme dahil) dolayı 

bozulabilen kargolardır.21 Bozulabilir kargo örnekleri EK-J’ de görülmektedir. 

         Bozulabilir her türden meyve, sebze gibi bitki ve gıda maddeleri, yükseklik, ısı 

ve basınç değişikliklerinde veya gecikmeden kaynaklanan bozulabilen ve 

çürüyebilen kargolardır. “Çok Önemli Kargo (Very Important Cargo - VIC)” olarak 

işlem görürler.  

Kargonun ambalajı çıkış istasyonundan varış meydanına kadar bozulmadan 

gidebilecek sağlamlıkta ve uygunlukta olmalıdır. Karışık kargo içerisinde 

özelliklerinden dolayı bozulabilir kargo varsa taşımaya kabul edilmemelidir. 

 
20 IATA, TACT RULES, IATA Netherlands Data Publications, 2018, p.89 
21 IATA, TACT RULES, IATA Netherlands Data Publications, 2018, p.57 
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Bozulabilir kargolar şunlardır: 

    -   Taze çiçek (Fresh flowers)        

    -   Canlı bitkiler (Live plants)                  

    -   Taze sebzeler (Fresh vegetables)  

    -   Taze et (Fresh meat) 

    -   Taze meyve (Fresh fruit) 

    -   Unlu mamuller (Bakery)  

    -   Damızlık yumurta (Hatching eggs) 

    -   Taze deniz ürünleri (Fresh seafood) 

    -   Aşılar ve tıbbi malzemeler (Vaccine and medical supplies )                                                        

    -   Süt ve süt ürünleri (Dairy Product)      

    -   Dondurulmuş yiyecekler (Frozen Food)  

    -   Eczacılıkla ilgili ürünler (Pharmaceutical products) 

    -   İnsan ürünleri (Kan, plazma, antihemofili faktörü, kemik iliği) (Human product) 

   -    Diğer bozulabilir ürünler (Baharatlar, çikolata ve ürünleri, şekerlemeler, bal ve     

        bal ürünleri, kozmetikler) (Other Perishables)  

Etiketleme  

• Her pakete mutlaka  “PERISHABLE“ etiketi  

•  “THIS WAY UP“ etiketi (en az iki adet) 

• Gerekli ise “KEEP COOL” etiketi  

• Gönderi yumurta ise (gıda ve üretim amaçlı) “FRAGILE“ etiketi 

• Gönderi Canlı İnsan Ürünleri ise “LIVE HUMAN ORGAN“ etiketi  

     yapıştırılmalıdır. 

Bozulabilir kargo etiketleri (EK-I)’da görülmektedir. 

Bozulabilir bitki ve gıda maddeleri şu şekilde sınıflandırılabilir: 

• Çiçekler 

• Meyve ve sebzeler 

• Yumurtalar (yenebilen ve damızlık yumurta) 

• Yenilebilen gıda maddeleri 

• Taze balık, dondurulmuş balık 

• Taze etler, dondurulmuş etler 

a. Çiçekler 

Isı ve iklim farklılıklarından dolayı çabuk bozulabilme özelliğinde olan  
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ürünlerdir. Bu nedenle bozulabilen kargo adıyla işlem görülmesi gerekir. Ayrıca 

buharlaşma özelliği taşıdığından ıslak kargo olarak da işlem görürler. Ambalaj 

üzerinde çiçeklerin hava almasını sağlayacak delikler olmalıdır. 

Paketler kutu ve sepet içerisinde dayanıklı, hava almasını sağlayacak delikli 

ambalajlarda sevk edilmelidir. Hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. 

b. Sebze ve Meyve 

Bozulma ve çürüme özellikleri nedeniyle “Bozulabilir Kargo”, sıvı salgılama 

ve nemlenme özelliklerinden dolayı da “Islak Kargo” olarak işlem görürler. 

Ambalaj üzerine dik pozisyonda konumlandırma “(This Way Up)” etiketi ile  

“Bozulabilir (Perishable)” etiketi yapıştırılmalıdır. 

Meyve ve sebzeler cinslerine göre karton ve tahta kutu, tepsi veya sepet gibi 

ambalajlar içerisinde sevk edilmelidir. Ambalajlar sevk edilecek sebze ve meyvenin 

cinsine göre istiflenmeye uygun olmalıdır. İstiflenen paketler birbiri üstüne 

istifleneceğinden yığmaya dayanıklı olmalıdır. Meyve ve sebzelerin hava almasını 

sağlayacak delikler ambalaj üzerinde mutlaka olmalıdır. Göndericiden bitkilerin 

onaylı sağlık sertifikaları istenmelidir. Sebze ve meyveleri taşırken kuru buz 

kullanılması gerekiyorsa işlemler ve dokümanlar DGR kurallarına göre yapılmalıdır. 

Varış noktası ile var ise ara taşıma noktasının ilgili ülkelerin ve havayolu şirketlerinin 

kısıtlamalarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Kargoda bozulan sebze ve meyvelerin örnekleri EK-K’ da görülmektedir. 

c. Yumurta Taşınması 

Yumurtalar çok önemli kargo olarak işlem gören kargolardır. Yumurtaların 

hava aracı ile taşınmasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. 

Taşınacak yumurtaların damızlık veya yiyecek için kullanılacağını gösteren 

belgeler gönderici tarafından hazırlanmalıdır. Her bir yumurta sağlam ambalajlarda 

korunaklı yuvaları olan iç dizayna sahip kutularda olması şartıyla kabul edilmeli, 

ambalajlar istiflemeye uygun halde olmalıdır.  

Yumurta taşıyan kargolar konsolide edilemez ve hava konşimentosu (AWB) 

ayrıca düzenlenmelidir. 

Ambalajların üstüne “This Way Up”, “Perishable”, “Fragile (kırılabilir)” 

etiketi ile “Keep Temperature” etiketi yapıştırılır. Yenecek yumurtalar olması 

gereken ısı derecelerinde muhafaza edilerek taşınmalı, kesinlikle aşırı ısıya maruz 

bırakılmamalıdır. Damızlık yumurtalar için göndericiden alınacak bilgiye göre taşıma 

süresi belirlenmelidir, uygun taşıma ısısı  +10 ila +15 °C arasında olmalıdır. Bilgi 

sağlık sertifikası gönderici tarafından temin edilir. 
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d. Yenebilen Maddeler 

Yiyecek maddeleri, tür ve cinslerinden dolayı farklı özelliklerde olduğundan 

ısıdan dolayı “Bozulabilir Kargo”, buharlaşma özelliğinden kaynaklanan 

durumuyla ilgili “Islak Kargo” niteliği göstermektedir.  

Yenilebilecek gıda maddelerinin taşınmasında ambalajın bazı özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. Dış paket, çıkan sıvıyı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır. 

Paketler istifleneceğinden dolayı dayanıklı ve uygun maddelerden yapılmış 

olmalıdır. Ezilip hasar görebilecek nitelikte olan yenilebilecek gıda ürünlerinin hasar 

görmemesi için ULD yüklemelerinde bilhassa üst kısımlara yerleştirilmeli ve paketler 

üzerine ağır kargolar konulmamalıdır. 

e. Taze Balık 

Taze balık hem ıslak hem de bozulabilir kargo özelliği göstermektedir.  

Taze balıkların sevkiyatında göz önüne alınması gereken bazı hususlar 

vardır: 

Dış paketin suyu sızdırmayacak özellikte tahta, plastik veya oluklu karton kutu 

olması gerekir. Ambalajın içerisi balıkların tamamını örtecek büyüklükte bir naylon 

ile kaplanmalıdır. Buz küplerini sağlam bir torbaya koyarak, ağzı sıkıca bağlanır ve  

taze balıkla birlikte bir torbaya konulur (Şekil-3). Torbanın içerisindeki hava 

tamamen boşaltılarak ağzı lastikle sıkıca bağlanmalıdır (Buz küpleri doğrudan taze 

balıkların içerisindeki ayrı bir torbaya konularak da paket yapılabilir). Dış paketin 

içine torba yerleştirilir, kutu içerisindeki naylon örtü üst üste gelecek şekilde 

kapatılmalıdır ve kutunun ağzı sıkıca bantlanmalıdır. Paketler istifleneceğinden 

dayanıklı hale getirilmelidir. Isının +5 C’yi geçmemesi ürünün sağlığı açısından 

gereklidir. Ambalajların üzerine “This Way Up” ve “Perishable” etiketleri 

yapıştırılmalıdır.       

                  Şekil-3  Buz Torbaları Kullanarak Paketleme22 

 

 
22 SHGM, Kargo Hizmetleri, 1. Basım, Art Ofset, Ankara, 2015, s.62 
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f.  Etlerin Taşınması 

Bozulabilir kargo çeşitlerinden olan taze ve dondurulmuş etlerin nakliyesinde 

özen gösterilecek konular hassas olup göz ardı edilmemelidir. 

Su geçirmeyen hijyenik bezlere sarılan taze etler için Isı derecesi (0 ile +5 C), 

dondurulmuş etler için (-12 C) derecenin altında olmalıdır. Belirtilen derecelere 

ulaşılması ve korunması isteniyorsa etlerin üzerine gerekli miktarda kuru buz 

konulmalıdır. Buz miktarının tespitinde “IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemeleri” 

dikkate alınarak AWB’de buzun soğutma amaçlı taşındığı belirtilmelidir. Aksi halde 

kuru buz tehlikeli madde sınıfında olduğundan tehlikeli madde gönderici formu 

doldurulması gerekir. 

Taşınacak etler dökme kargo mahiyetinde gönderilecekse uçak 

kompartımanına alta naylon serilmelidir, üzerine etlerin dökülmesinden sonra etlerin 

dağılmaması ve korunması için tamamı naylonla örtülerek bantlanmalıdır. Etler 

paletlere veya konteynere yüklemeden önce konteyner tabanına naylon örtü 

serilmeli, yüklendikten sonra naylon etlerin üzerini kaplayacak şekilde örtülmelidir. 

Kargonun elleçlenmesinde kolaylık olması ve kişileri uyarmak amacıyla 

paketlerin üzerine bozulabilir olduğunu gösteren “Perishable” ve ısının korunması 

gerektiğini bildiren “Keep Temperature” etiketleri yapıştırılmalıdır. PE 

D. ISLAK KARGOLAR 

Tehlikeli Maddeler kapsamına girmeyen, ancak doğası gereği sıvı içeren veya 

sıvı üreten ürünleri içeren, kolayca kırılıp dökülen, sızıntı yaparak uçağa veya diğer 

kargolara zarar verebilen kargolardır. Islak kargolar aynı zamanda “perishable“ 

kargo olarak düşünülür.23 

“Islak kargolar” ın nakliyesinde riayet edilmesi gereken önemli hususlara dikkat 

etmelidir: 

• İstif yaparken istif adedine göre üst üste getirerek diğerlerine zarar vermeden 

istiflenmelidir. 

• Kargonun gönderileceği ülkenin bu tip kargolarla ilgili kısıtlamasının olmadığı 

kontrol edilmelidir. 

• Taşıyıcı şirketin de bu tip kargolar ilgili kısıtlamasının olmadığı kontrol 

edilmelidir.  

• Kargoların içeriğindeki maddelerin sızıntısını önleyecek nitelikte önlemler 

alınmalıdır ve  “IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemeleri” ne uygun olmalıdır. 

 
23 IATA, Cargo Introductory Course, Course E-Textbook, 3.0 Edition, Montreal-Geneva, 2018, 
p.488 
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• Ürünlerin konulduğu iç kaplar ve paketler su sızdırmaz olmalı, yerleştirilen 

konteynerler de su sızdırmayan nitelikte olmalıdır. 

• “Islak Kargo” türüne giren kargo paketleri konsolide yükler içerisinde 

gönderilemez. 

• Kargo paketlerinin üzerine “This Way Up” etiketleri yapıştırılmalıdır. 

   “Islak Kargo” olarak kabul edilen kargolar: 

• Soğutulmuş gönderiler 

• Taze çiçek ve sebzeler 

• Su sızdırmaz kaplardaki sıvılar 

• Su sızdırmaz paketlere konulmamış ıslak kargolar (buzla birlikte paketlenmiş 

balıklar, istakoz, yengeç, midye gibi kabuklu deniz ürünleri, taze etler ve 

dondurulmuş etler) 

• Sıvı üretebilen kargolar  (canlı hayvanlar) 

 Etiketleme  

  Her pakete mutlaka  “PERISHABLE“ etiketi  ve “THIS WAY UP“ etiketi 

kapak yukarı gelecek şekilde, gerekli ise “KEEP COOL” etiketi yapıştırılmalıdır. 

E. AĞIR KOKULU KARGOLAR 

 Doğasından çok ağır koku ihtiva eden, etrafa kötü koku yayabilen her türlü 

kargolardır (sülfid, uçucu yağlar, bazı tropikal meyveler, işlenmemiş hayvan derisi, 

post, sarımsak  konsantresi, pırasa yağı v.b). 

 Bu kokular sızdığında sadece uçaktaki yolcuyu rahatsız etmez aynı zamanda 

diğer kargolara da zarar verir. Özellikle Ortadoğu’ dan Avrupa’ ya gönderilen 

sarımsak konsantresi varilleri yolcu uçaklarının ambarlarına akıntı sızıntı yaparsa bu 

keskin kokular günlerce yok edilemez.  

  Paketler sugeçirmez ambalajda ve koku çıkmayacak şekilde hazırlanmış 

olmalıdır. 

F. BÜYÜK VE AĞIR KARGOLAR (HEA) 

  Büyük kargo: Birden fazla uçak paletine yüklenen veya yükleme ve boşaltma 

için  özel handling ve ekipman gerektiren kargolardır. Eğer kırılabilir veya tehlikeli  

parçalar varsa hasardan korunmalı, bütün çıkıntılı parçalar uçağa, yanındaki yüklere 

ve kendisine hasar vermeyecek şekilde koruma altına alınmalıdır. 

Ağır Kargo: Tek parçada ağırlığı 150 kg veya üzerindeki kargolardır. 300 

kilogramı geçen kargolar konteynere konulmamalıdır. 

 Etiketleme:  “HEA”  etiketi yapıştırılmalıdır (Şekil-4). 
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                                      Şekil-4    Ağır Kargo Etiketi24 

G. DİPLOMATİK KARGOLAR 

Devletler arasında veya yabancı ülkelerdeki devlet temsilcilikleri  

aralarında gönderilen her tür eşya, dosya ya da evrak diplomatik kargo 

niteliğindedir. Özel diplomatik torba veya ambalajında olmalıdır. Kargoların üzeri 

mühürlenmelidir. Özel ayırıcı bir etiketi mevcut değildir. Diplomatik Sertifikası 

(Diplomatik posta ve eşya olduğunu ispat eden belge) ile kabul edilir. Karışık 

konsolide edilmiş kargo içinde olmamalıdır. 

H. DİĞER ÖZEL KARGOLAR 

“Diğer Özel Kargolar” olarak tanımlanan kargolar, kaybolma riski yüksek 

olan kargolardan olup, cenaze taşınması, hassas kırılabilen kargolar, basım 

malzemesi ve canlı organları içerir.          

a. Kaybolma Tehlikesi Yüksek Kargolar 

Bazı kargoların kaybolma ve çalınma riski diğerlerine göre daha fazladır. 

Hayati derecede önemli ilaçlar, değerli kol saatleri, bozuk madeni paralar, fişekler, 

tüfekler (av tüfekleri ve pompalı tüfekler) ve tabancalar çalınma ve kaybolma riski 

olan kargolardan sayılabilir. Bu tip kargoların dış ambalajları uçağa yükleme öncesi 

ve sonrasında mutlaka kontrol edilmelidir. Hasar tespit edilirse derhal tutanak 

tutularak rapor düzenlenir ve o durumda hava aracıyla taşımaya kabul edilmez. 

Kargoların üzerine herhangi bir uyarıcı etiket ve işaret konulmamalıdır. Konsolide  

kargo konteynerinin içinde taşınabilirler. 

b. Cenaze Taşınması 

 Cenazeler iki şekilde taşınır: 

 Kül Halinde Cenaze: Cenazenin külü özel hazırlanmış bir vazoda ya da 

benzeri bir kapta taşınacağından dolayı kırılmaya karşı önlemler alınarak tahta 

kutuda veya sandıkta paketlenmelidir.  

 
24 SHGM, Kargo Hizmetleri, 1. Basım, Art Ofset, Ankara, 2015, s.69 
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 Tabutta Cenaze: Lehimlenmiş kurşun tabutlarda veya çinkodan iç tabutların 

tahta dış tabutlarda olmak üzere üstü kanvas veya sıvı geçirmez katranlanmış kalın 

muşamba ile örtülerek cenaze olduğunu belli etmeyecek şekilde paketlenir ve dış 

paketin üzerinde tabutu taşımak için sağlam kol demirleri  olmalıdır. 

 Bazı ülkelerde tabutta taşınacak cenazeler için ayrıca tahnit (çürümeyi önleme) 

raporu istenebilir. Cenazeler birçok havayolu şirketi tarafından kabul 

edilmemektedir. Havayollarının onayı alınmadan cenaze taşıtılamaz. Bunun için 

Rule 7.3 ve  Rule 8.3 kontrol edilmelidir. 

 Etiketleme: “THIS WAY UP”  etiketi ve kargo 150 kg veya üzeri ise“ HEA= 

Heavy=Ağır kargo” etiketi yapıştırılmalıdır. 

 Kabulü: Cenaze, tabutun lehimlenmiş metal, çinko ya da kurşunlu olması 

durumunda ya da sağlam bir tahta kutu içerisindeyse kabul edilebilir. Cenaze tabut 

içerisine konulur ve üzeri çuval, kanvas gibi maddelerle örtülür. Tabutun içi 

lehimlenmiş metal çinko veya kurşun kaplı olmalıdır (Resim-2). Cenaze sandığının 

veya kutunun üzerine dik tutulması gerektiğini gösteren (This Way Up) etiketleri 

yapıştırılır. Cam kavanoz ya da vazo içerisinde muhafaza edilen kül halindeki 

cenazeler ayrıca tahta kutuyla veya sandıkla taşındığı takdirde taşımaya kabul edilir. 

Çıkış istasyonu noktasından itibaren varış noktası hava meydanına kadar cenaze 

için rezervasyon yapılır. Cenazeler konsolide kargoların içinde taşınamaz. AWB  

konşimentosu ayrıca düzenlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                      

                                  Resim-2 Havayolu ile Cenaze Taşınması 

c. Arızalı Uçağa Gönderilen Malzeme (Aircraft On Ground) 

 Arızalı uçak için gönderilen uçak yedek parçalarıdır. “Aircraft On Ground“ 

etiketi yapıştırılır (Şekil-5). Öncelikli kargo olarak kabul edilir. 
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                                              Şekil-5  AOG Etiketi25 

d. Tab Edilmemiş Filmler  (Undeveloped Film) 

 Tab edilmemiş her türlü film veya röntgen filmleridir. Radyoaktif maddelerden 

uzak tutulmalıdır. Aksi taktirde filmler bozulur. Röntgen filmlerinin bozulması ciddi 

teşhis hatalarına neden olur. 

 Etiketleme:  “Undeveloped Film“ etiketi yapıştırılmalıdır. Tab edilmemiş 

filmlerin etiketi EK-L’de görülmektedir.  

e. Basın Malzemesi  (Press Material) 

 Gazeteler haricindeki haber filmleri, basın resimleri ve TV filmleridir. Öncelikli 

kargo olarak kalkıştan kısa bir süre önce kabul edilir. 

 Etiketleme:  “Press Material“ etiketi yapıştırılmalıdır.  

f. Kargo Olarak Gönderilen Bagajlar (Unaccompanied Baggage) 

  Yolcu beraberi bagajlar ücretsiz olarak taşımaya müsaade edilen kilogramı 

aşarsa, fazla bagaj ücretini ödeyerek beraberinde götürür ya da kargo olarak 

gönderir. Bu şekilde gönderirse, fazla olan bagaj yolcu ile aynı uçakta gitmesi 

mümkün değildir. Rule 3.7.8’ deki kurallara uygun olarak ücretlendirilerek taşınır. 

 Etiketleme 

  Kargo etiketi dışında özel bir etiketi yoktur. Gönderici ve/veya alıcının isim ve 

adresleri açık olarak bagaj üzerinde görülmelidir. 

g. Kırılabilir Nitelikteki Kargolar (Fragile)  

 Cam, porselen ve benzer nitelikteki eşyalar, elektrikli malzemeler, fotoğraf 

makinaları ve malzemeleri, radyo, TV ve bunlara ait malzemeler, heykeller v.s. 

Mümkünse orijinal ambalajında olmalıdır. Paketlemede yeterli destek  

malzemesi kullanılmalıdır. Orijinal ambalajından çıkarılmış TV gibi elektrikli cihazlar 

için  konşimentoya not edilmelidir. 

 Etiketleme: “FRAGILE” etiketi  (4 adet),  “THIS WAY UP“ etiketi  (4 adet) 

yapıştırılmalıdır. “Fragile” etiketlerinin çeşitleri EK-M’ de görülmektedir. 

 
25 DANGEROUS GOODS LABELS, https://www.labeline.com  

https://www.labeline.com/
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h. Silahlar, Cephaneler Ve Savaş Malzemeleri (Arm, Ammunition And 

War Material) 

  Bu tür malzeme taşımasını organize eden gönderici kara taşımasının da 

kısıtlamalarını dikkate almalı ve gerekli müsaadeleri almalıdır. Kişinin kendini 

müdafaa silahı av silahlarının uçakta taşınmasına (kurallar çerçevesinde) müsaade 

edilir. Emniyet kartuşları için IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları kitabından müsaade 

edilen miktarlar kontrol edilir. Diğer silahlar, cephaneler ve savaş malzemeleri 

göndericisi mutlaka gerekli export/import/transit müsaadelerini almak zorundadır. 

i. Özel Handling Gerektiren Diğer Kargolar26 

 Özel handling gerektiren birçok kargo vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:  

• Hayat kurtaran ilaçlar: Öncelikli kargolardandır, en kısa sürede 

gönderilmelidir. 

• Hava postası, gazeteler: Düzenli ve acele dağıtılması gereken kargolardır. 

• Hassas kargolar: Kolaylıkla hasarlanabilir veya çalınabilir olduklarından ilave 

     korunmalı olan alanlara konulur (Sigara çakmakları, saatler, tütün ve içkiler). 

1.4.3.2.3. Tehlikeli Maddeler 

  Sağlığa, emniyete, çevreye ve diğer canlı varlıklara zarar verme riski taşıyan, 

DGR kitabında dördüncü bölümde bulunan tehlikeli maddeler listesinde ismen ve 

UN (United Nations) numarasıyla tanımlanmış, sınıflandırılmış, tehlike derecesi 

taşıma miktarları ve paketleme özellikleri belirlenmiş olan madde veya nesnelerdir.27 

Tehlikeli madde içeren kargoların taşınmasında tüm sorumluluk göndericiye, 

dolayısıyla acenteye de verilirken, taşıyıcının adamları da bu taşıma sisteminde 

bulunduğu için sorumluluktan payını almaktadır. Tehlikeli madde kurallarına göre 

havadan taşınması sakıncalı ve yasak olan hiçbir madde ya da kargonun 

taşınmasına müsaade edilmeyecektir. Acentelerin bu konuda bilgili ve yetkili olması 

gerektiğinden personel sakıncalı tehlikeli maddeyi kabul etmemelidir. Havadan 

taşınmasında sakınca olmayan tehlikeli maddelerin ambalajlanmasından, 

etiketlendirilmesinden, dokümanlarının hazırlanmasından, gönderide bulunabilecek 

en fazla miktarını dikkate almaktan, farklı tehlikeli maddelerin aynı paket içerisinde 

taşınmasında yapılacak “Q değerinin” hesaplanmasından, özel provizyonların 

takibinin yapılarak bunların dikkate alınmasından gönderici, acente ve havayolu 

şirketlerinden oluşan taraflar sorumludur. 

 

 

 
26 IATA, Cargo Introductory Course, Course E-Textbook, 3.0 Edition, Montreal-Geneva, 2018, p.503 
27 IATA, DGR, 61st Edition, Montreal-Geneva, 2020, p.1 
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Gönderici Dokümanları  (Rule 2.2)  

a) Gönderici Talimat Mektubu  (Shipper’s Letter of Instruction)   

Gönderici Talimat Mektubu; göndericinin taşıyıcıya kendi adına AWB 

düzenlemesi için verdiği formdur. Bu form AWB düzenlenebilmesi için gerekli tüm 

bilgileri içerir ve Taşıyıcıya AWB’ nin gönderici adına imzalama yetkisi verir.  

b) Tehlikeli Madde Gönderici Sertifikası (Shipper’s Declaration 

forDangerous Goods) 

  Mutlaka Tehlikeli Madde kursu görmüş personel tarafından hazırlanır. 

c) Canlı Hayvan Gönderici Sertifikası (Shipper’s Declaration for Live 

Animal) 

  Her canlı hayvan için mutlaka doldurulur. 

d) Konşimento (Air Waybill-  AWB) 

AWB ciro edilemeyen bir dokümandır. Bir Havayolu AWB seti 3’ü orijinal 

olmak kaydıyla en az 8 sayfadan oluşur. Renk isteğe bağlıdır. Havayolu şirketi renkli 

veya renksiz AWB kabul edebilir. 

e) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS- Material Safety Data Sheet) 

“Malzeme Güvenlik Bilgi Formları”, “11/07/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi  

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren” tehlikeli kimyasalların yönetimi konusuna  

hakim olan, “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” ve buna bağlı tebliğlerin 

uygulanması ve güncellenmesini içeren eğitimleri almış kişiler tarafından düzenlenir. 

Havayolları, Denizyolları, Karayolları ve Demiryollarında taşınan Tehlikeli 

Maddeler için düzenlenen Materyal Güvenlik Bilgi Formları alınan güvenlik 

önlemlerinden biridir. Tüm tehlikeli madde gönderilerinde taşıyıcı şirket tarafından 

talep edilen “MSDS” ler üretici firmalar tarafından hazırlanan bir belge niteliğinde 

olup, ilgili tehlikeli maddenin kimliği niteliğindedir.  

Üretici tarafından hazırlanarak müşterilere sunulan MSDS’lerin özellikleri: 

• Tehlikeli madde içeren ya da en az bir tehlikeli madde içeren müstahzar için 

ayrı ayrı hazırlanır, 

• Bu formlar teknik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelleştirilir, 

• Tehlikeli madde içeren kimyasalın üretim sonrasındaki ilk teslimatında ya da 

teslimat öncesinde verilir, 

• İkinci el alımlarda veya onu takip eden sonraki teslimatlarda talep 

edildiğinde, alıcıya ücretsiz olarak yazılı metin olarak ya da mail ile iletilir. 

• Güvenlik Bilgi Formu; iç piyasada satılacak kimyasallar için Türkçe     

    hazırlanırken, ihraç edilen kimyasallar için ise hangi ülkeye gidiyorsa o  

    ülkenin resmi dilinde hazırlanır. 
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• Güncelleştirilen “MSDS” ler bu tarihten 12 ay öncesine kadar geçen süre    

     içinde bu maddeyi alanlara, depolayanlara ve kullanıcılara güncelleştirme  

     tarihinden itibaren 3 ay içinde iletilir. Formda değişiklik tarihi ve kaçıncı  

     değişiklik olduğu da belirtilir. 

•  İthal edilen kimyasalların “MSDS Formu”, maddenin ithalatçısı tarafından  

            üreticisinden doğrudan temin edilir, yönetmelik hükümlerine uygun olarak       

            hazırlanır ve alıcıya ücretsiz olarak Türkçe yazılı metin veya mail olarak  

            verilir. Üreticisinden temin edilememesi durumunda ithalatçı bu formu  

            kendisi hazırlamakla yükümlüdür. 

“MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” nın göndericiler ve acenteler 

tarafından gerektiği kadar ciddiye alınmaması, yaygın olarak doğru maddenin 

MSDS’de gösterilmemesi, taşınan bilhassa deklare edilmemiş malların yarattığı 

potansiyel tehlikelerini tetiklemektedir. 

Tehlikeli maddeler hakkındaki ayrıntılı bilgiler ikinci bölümde verilmiştir. 

1.5. TÜRKİYE'DE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA MEVZUATI  

         Tehlikeli maddelerin havadan, karadan, demiryoluyla ve denizyoluyla 

taşınması hususunda gerekli kuralları ve yaptırımları içeren yönetmelikler, 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılık Genel 

Müdürlüğü” tarafından tüm hususları kapsayacak şekilde hazırlanarak resmi 

gazetede yayınlanmıştır. Sektördeki havayolu işletmeleri, kargo acenteleri, tehlikeli 

madde imalatçısı, satıcısı ve göndericisi firmaların mevzuattaki en son yayınlanan 

yönetmeliğe göre işlem yapmaları gerekmektedir. Yönetmeliklerin en son 

yayınlanmış hali eklerde sunulmuştur. 

1.5.1.       Tehlikeli Maddelerin Taşınması  Yönetmeliği 

1.5.1.1.    Tehlikeli Maddelerin Havadan Taşınması Yönetmeliği  

Tehlikeli maddelerin emniyetle havayoluyla taşınması, ulusal ve uluslararası 

kanun ve yönetmelikler ışığında yapılan, sorumluluğu göndericilere, acentelere ve 

havayolu işletmesine verilen, denetlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sektöre 

bildirilmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 

Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir 

süreçtir. Kanun, kural ve yönetmeliklere uyulma zorunluluğu olup aksi durumda ise 

uluslararası kanun gereği ciddi yaralanma ve can kayıplarında yüksek para 

cezalarına çarptırılacak hukuki maddi ve ceza yaptırımları içeren ulusal ve 

uluslararası takip edilen bir emniyet zinciridir. 

Yasal dayanakların temeli “ICAO Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması için 

Teknik Talimatlar” adlı yayınında yer verilen ulusal ve uluslararası yasaların temelini 
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oluşturan yasal gerekliliklere dayanmaktadır.  ICAO, Tehlikeli Maddelerin Havadan 

Taşınması Annex 18 (Ek 18) adında bir yayını da havayolu işletmelerinin 

operasyonda uyması gereken kurallar bütününü sunmaktadır. Ulusal resmi merciler 

bu kanun ve kurallar ışığında kendi yönetmeliklerini hazırlayarak sektörün hizmetine 

sunmaktadırlar. IATA ise bu kurallara uygunluk sağlayarak, sektörel uygulamaları ve 

operasyonel faktörleri göz önünde tutarak bazı kuralların daha kısıtlayıcı hale 

gelmesini sağlayabilir. Bu durumda IATA bazı hallerde ICAO’dan daha kısıtlayıcıdır 

ve tüm sektör bu kuralları dikkate almak zorundadır. Her yıl değişebilen ya da 

eklenen tehlikeli maddeleri ve düzeltici önleyici faaliyet olarak çıkarılan yeni kuralları 

işletmelerin kullanımına sunmak üzere yıllık DGR kitabında belirtmekte ve 

yayınlamaktadır. Yıl içinde yapılan değişiklikler ise revizyon olarak yayınlanır. 

İşletmeler bu revizyonları takip etmekten ve en son revizyonu uygulamaktan 

sorumludur. Tüm havayolları işletmeleri, kargo ve handling acenteleri DGR kurallar 

kitabını ya da elektronik ortamda en son sürümünü takip etmek zorundadır. 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel 

Müdürlüğü” tarafından en son değişikliği 13 Nisan 2018 tarihli resmi gazetede 

yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 

maddeleri yer almaktadır. (EK-T) 

1.5.1.2.  Tehlikeli Maddelerin Karadan Taşınması Hakkında Yönetmelik 

Tehlikeli Maddelerin karadan taşınması kurallarını içeren ilgili yönetmelik 24 

Nisan 2019 tarihinde değişikliğe uğrayarak 30754 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. 18 Ocak 2020 tarihli 31012 sayılı Resmi Gazete’de ise bazı 

maddelerde tekrar revizyon yapılmıştır. İlgili yönetmelik EK-U’ da  verilmiştir. 

Yönetmeliğin genel amacı taşımacılık yapan şirketler tarafından tehlikeli 

maddenin kabulünde, paketlenmesinde, elleçlenmesinde, nakliyesimde, yüklenmesi 

ve boşaltılmasında görev alan tüm personelin tehlikeli madde taşınmasında 

uyulması gereken kurallardan çıkmamalarını sağlamak olup, dolayısıyla tehlikeli 

maddenin insan sağlığına, çevreye ve canlılara zarar vermesini önlemektir.  

1.5.1.3. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında 

Yönetmelik 

Tehlikeli Maddelerin demiryolu ile taşınması yönetmeliği 06 Temmuz 2015 

tarihinde 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır (EK-Ü). 

Amacı tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasındaki tüm sorumluluk ve 

yükümlerine ilişkin esaslarıyla, ülke sınırları içindeki ulusal demiryolu ağında yer 

alan yabancı trenleri de içeren, tüm göndericileri, paketleyicileri, alıcıları, yüklemeci 
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ve boşaltıcıları, demiryolu alt yapı işleticilerini ve tüm yük taşıma birimlerini 

kapsamaktadır. 

1.5.1.4. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmelik 

Tehlikeli Maddelerin denizyoluyla taşınması hakkında yönetmelik 03 Mart 

2015 tarihinde 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır (EK-V). 

Amacı çevreye en az olumsuz etki vererek, diğer taşımacılık ağlarıyla da ilişkili 

ve uyumlu şekilde taşımacılık faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır. 

1.6. TÜRKİYE'DE KARGO TAŞIMACILIĞI İSTATİSTİKLERİ  

İstatistik raporlarında, her yıl açıkladığı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

(DHMİ)” ve “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)”nün yıllık faaliyet raporlarında 

havayolu şirketlerinin yıllara göre işlettiği uçak sayıları ve taşınan yıllık kargo 

kapasiteleri açıklanmaktadır. 

SHGM 2018 faaliyet raporlarında açıklanan istatistiklere göre Türkiye’deki 

faaliyette olan uçak sayıları yıllara göre aşağıda verilmiştir: 

2014 yılı istatistiği: 422 Uçak 

2015 yılı istatistiği: 489 Uçak 

2016 yılı istatistiği: 540 Uçak 

2017 yılı istatistiği: 517 Uçak 

2018 yılında Bora jet ve İzair’ in uçuşlarının durmasıyla düşen uçak sayısı, 

THY ve Pegasus’ un filosuna kattığı yeni uçaklarıyla yeniden artmıştır. 

“SHGM 2018 faaliyet raporu” na göre 2003 yılından bu yana son yıllarda 

yaşanan gelişmelerle toplam uçak sayısındaki artışın yüzde 281 olması, havadan 

taşınan kargo miktarını da yüzde 625 artırmıştır. İstanbul’ un (Atatürk Havalimanı ve 

Sabiha Gökçen Havalimanı) ülkemizdeki ve dünyadaki en önemli kargo 

merkezlerinden biri olması, yeni faaliyete geçen İstanbul Havalimanının da 

katılmasıyla birlikte kapasitesinin artacağı öngörülmektedir.  

2003 yılında 162 olan uçak sayısı, 2018 yılında   515’e çıkmıştır. Bu yıllar 

arasında gerçekleşen değişim yüzdesi 218’dir. Kargo kapasitesinin 302.737 kg 

olduğu 2003 yılından itibaren bu sayı 2017 yılında 1.866.450 kg, 2018 yılında ise 

2.194.450 kg’a ulaşmıştır. 2003-2017 yılları arasında taşınan yükler 3.385.522 

tondur. 2018 yıl sonu itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 167 Hava Taşıma 

işletmesi bulunmakta olup, bunlardan 11’i Havayolu işletmeleridir. Havayolu 

işletmelerinden dördünün Tehlikeli Maddeler Taşıma yetkisi bulunmaktadır. THY’ nın 

2018 yılındaki uçak sayısı 309’dur. Bunun 15 adedi kargo uçaklarıdır. Pegasus’un 

uçak sayısı 81, Sun Express’in 46, Onurair’ in 27, Corendon’un 10, Tailwind’in 5, 
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Hürkuş (Freebird)’ un 7, MNG Kargo’nun 6, ACT Havayollarının kargo uçağı 5, ULS 

Kargo’ nun 3, Atlasjet havayollarının uçak sayısı ise 16’dır.28  

Kargo kapasitesi son 16 yılda yüzde 625 artarak 2.194.450 kg’ı aşmıştır. 2018 

yılı sonunda taşınan toplam yük kapasitesinin 3.821.894 ton olduğu açıklanmıştır. İç 

hat 915.790 ton, dış hat yük kapasitesi ise 2.906.104 tondur (EK- Y  SHGM 2018 

FAALİYET RAPORU). 

Havayolları işletmesinde yer alan uçakların sayısının artması kargo 

taşımacılığının havadan yapılmasındaki durumunu daha da güçlendirmektedir. Bu 

durum kargoların beyan edilerek taşınan tehlikeli madde içeren kargoların ve beyan 

edilmeksizin taşınan gizli tehlikeli maddelerin taşıma ve risk oranını da artırmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 https://www.shgm.gov.tr/tr/kurumsal/4547-istatistikler 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TEHLİKELİ MADDELERİN HAVADAN TAŞINMASI 

 

2.1. TEHLİKELİ MADDELER  

Tehlikeli Maddeler, sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikleri sebebiyle 

sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturan, tüm canlılara ve çevreye zarar verme riski 

taşıyan, Birleşmiş Milletler Komitesi tarafından UN tanımlaması ve sınıflandırılması 

yapılarak IATA DGR (IATA Tehlikeli Maddelerin Havadan Taşınması Kuralları) 

kitabında mavi sayfalardaki listede yerini alan madde veya nesnelerdir. Kimyasal ve 

fiziksel özellikleri nedeniyle kontrol altına alınmadıkları takdirde canlılar ve diğer 

kargolar için sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturan ve doğaya zarar verebilen 

maddelerdir.29 

Bazı tehlikeli maddelerin havadan taşınması kesinlikle yasak olduğu gibi, bazı 

tehlikeli maddelerin ise sınırlandırılmış miktarlarda yalnız kargo uçağında ya da 

kargo ve yolcu uçaklarında taşınabilir olması, belirlenmiş kuralların uygulanmasıyla 

mümkün olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki, tehlikeli maddeler için hava 

taşımacılığında sürekli ek önlemler alınmaktadır. Böylece uçağın, yolcuların ve uçuş 

ekibinin oluşabilecek riskleri azaltılmakta ya da tamamen ortadan kaldırılmaktadır. 

Ekstrem acil durumlarda devlet tarafından kurallara uygun olarak emniyetli 

ulaşımın sağlanması şartıyla yeni bir muafiyet kuralı getirilebilir. İstisnai durumlarda 

ilgili ülkelerin resmi otoritelerinin aldığı kararla söz konusu şartların tamamen yerine 

getirilmesiyle tehlikeli maddelerin taşınması yapılabilir. Ülke onayı ile istisnai 

taşıması yapılabilen maddeler için ayrıca taşımayı yapacak olan havayolundan da 

onay alınması gerekmektedir.  

“Tehlikeli Maddeler” in havadan taşınması zincirinde, göndericiden kargo 

kabulüne, yer hizmetleri, kargo yükleme ve uçuş ekibine kadar birçok personel 

görev yapmaktadır. Bu taşıma zincirinde görev alan herkes tehlikeli maddelerin 

havadan taşınması ile ilgili düzenlemeleri içeren eğitimleri almak zorundadır. 

Havayolu ile taşınacak tehlikeli maddelerin göndericileri ve yetkili kargo acentelerinin 

bu nitelikteki kargoların hava taşımacılığı gerekliliklerine uygun olarak iç ve dış 

paketleme talimatına göre paketlendiğinden emin olması gerekmektedir. IATA DGR 

kitabı, taşınabilir tüm tehlikeli maddeler için iç paketleme şekil ve miktarları, dış 

paketleme çeşitleri ve tekli paketleme özellikleri hakkında belirlenmiş paketleme 

talimatı seçeneklerini sunmaktadır. UN performans testlerinden geçmiş paketlerin 

kullanımı paketleme talimatında seçeneklerde sunulmuştur. Ancak, tehlikeli 

 
29 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.1. 
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maddelerin “İstisna ve Limitli Miktar Gönderimi” durumunda UN tipinde onaylı paket 

kullanımına gereksinim yoktur. Paketleme dahilinde bulunan “Tehlikeli Madde” 

miktarları, hava taşımacılığında meydana gelebilecek her türlü riski ve kazaları en 

aza indirmek amacıyla belli miktarlarda sınırlandırılmıştır.  

Tüm gönderiler için, ilgili evraklar ve paket dış yüzeylerinin gizli tehlikeli madde 

olasılığına karşı kontrol edilmiş olmasını ve diğer şartların yerine getirilmesini 

sağlamalıdır. Öncelikle yapılan evrakların minimum 3 ay muhafaza edilmesi, 

göndericinin Tehlikeli Mal Beyanı (DGD Formu) ve diğer transport evraklarının 

konşimentoya uygun olması ve evrakın en az 1 kopyasının muhafaza edilmesi 

sağlanmalıdır.30 

2.1.1.  Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması  

“Tehlikeli Maddeler”in sınıflandırılması, UN Komitesince belirlenen özel 

kriterler doğrultusunda yapılmıştır. Sınıflandırma ile ilgili tehlikeli maddenin hava 

aracı ile taşınmasına hangi şartlarda kabul edileceğini ya da yolcu ve kargo 

uçaklarıyla hangi şartlarda ve miktarlarda taşınabileceğini, tehlike derecelerini 

gösteren paketleme gruplarına göre belirlemektedir. Radyoaktif maddelerin taşıma 

kuralları ise IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) tarafından belirlenerek 

yürürlüğe konulmaktadır. 

Tehlikeli maddeler taşıdıkları risklere göre 9 sınıfa ayrılmıştır. Risk farklılıkları 

nedeniyle kendi içlerinde de kısımlara ayrılmış maddeler mevcuttur. Sınıflar 2 haneli 

numaralarla ifade edilmektedir. Kriterler teknik olarak detaylandırılmıştır. 

Tehlikeli Madde Sınıfları:31 

“Sınıf 1    Patlayıcılar”  (Örn: TNT, dinamit, torpido.) 

“Sınıf 1.1 Kütle Halinde Patlama Tehlikesi Olan Maddeler” 

“Sınıf 1.2 Parça Tesirli Patlayıcı Maddeler” 

“Sınıf 1.3 Küçük Çapta Patlama Ve Yangın Tehlikesi İçeren Maddeler” 

“Sınıf 1.4 Taşırken Tehlike İçermeyen Patlayıcı Maddeler” (Örn: B,C,D,E,G    

                grupları için tehlike sinyalleri, sigorta ateşleyicileri, S grubunda   

                bulunan el silahları, sinyal, emniyet sigortaları ve bazı havai fişek  

                türleri için mühimmat.) 

“Sınıf 1.5 Kütle Halinde Patlama Özelliğine Sahip Duyarsız Patlayıcılar” 

“Sınıf 1.6 Kütle Halinde Patlama Özelliği Olmayan Aşırı Duyarsız Patlayıcılar” 

“Sınıf 2    Gazlar” 

“Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar” (Belirli oranda hava ile karıştığında yanıcı hale    

 
30 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.5 
31 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.161 
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                gelmektedirler. Örn: Bütan, propan, asetilen, çakmaklar.) 

“Sınıf 2.2 Yanıcı Ve Zehirli Olmayan Gazlar” (Yanma ve zehirleme özellikleri     

                yoktur, sıvılaştırılmış gazlar da bu sınıfa girmektedir. Örn: Yangın    

                söndürücüler, karbondioksit, likit nitrojen ve helyum, neon.) 

“Sınıf 2.3 Zehirli Gazlar” (İnsanlar zehirli ya da aşındırıcı etkisi olan veya  

                sağlığı riske atabilecek gazlardır. Örn: Düşük toksitli aerosoller, göz  

                yaşartıcı gazlar.) 

“Sınıf 3    Yanıcı Sıvılar” (Kapalı kapta parlama noktası 60 C veya altında olan   

                sıvılardır. Örn: Boyalar, vernik, alkol, bazı yapıştırıcılar, aseton,     

                petrol, vb.) 

“Sınıf 4     Yanıcı Maddeler” 

“Sınıf 4.1  Yanıcı Katılar” (Yanabilir veya sürtünme nedeniyle yangına neden   

 olabilecek maddelerdir. Paketler ya da konteynerler direk güneş    

 ışığından korunmalıdır ve havalandırılmış bölgede tutulmalıdır. Örn:   

 Kibrit, sülfür, celluloid, nitronaftalin, polietilen, vb.)    

         “Sınıf 4.2  Kendiliğinden Parlayan Maddeler” (Hava ile teması sonucunda anlık  

                         sıcaklık veren ya da sıcaklığı arttıran ve yanmaya başlayabilen  

                         maddelerdir. Örn: Beyaz veya sarı fosfor, magnezyum diyamit.) 

“Sınıf 4.3  Islandığında Tehlikeli Olan Maddeler” (Su ile temas ettiklerinde  

                yanıcı olan veya yanıcı gaz çıkartan maddelerdir. Örn: Kalsiyum     

                karpit, sodyum) 

“Sınıf 5.1  Oksitleyici Maddeler” (Diğer maddelerin yanmasında etkili   

                olabilecek miktarda oksijen içeren maddelerdir. Örn: Amonyum     

                nitrat, fertilizer, kalsiyum klorat, beyazlatıcılar.) 

“Sınıf 5.2  Organik Peroksit” (Dış yanma ile kolayca alev alabilen ve yanmayı          

                hızlandıran organik maddelerdir. Paketler ya da konteynerler direk  

                güneş ışığından korunmalıdır ve havalandırılmış bölgede  

                tutulmalıdır. Örn: Tert-Butyl hydroperoxide.)  

“Sınıf 6     Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler” 

“Sınıf 6.1  Zehirli Maddeler” (Solunduğunda, yutulduğunda veya deri yoluyla  

                emildiğinde tehlikeli olan zehirli maddelerdir. Örn: Arsenik, nikotin,  

                cyanide, pestisit, sitrisin.)  

“Sınıf 6.2  Bulaşıcı Maddeler” (Hayvan ve insanlarda hastalığa yol açacak    

   patojen içerdiği düşünülen maddelerdir. İnsanlarda etkili olabilecek    

   virüs ve bakteriler olarak UN 2814 olarak tanımlanırken,  

   hayvanlarda etkili olabilecek şekli ise UN 2900 Category A olarak  
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  tanımlanır. Örn: Virüs, Bakteri, HIV (AIDS). Category B’yi oluşturan  

  maddeler ise UN 3373 Biyolojik Maddeler, medikal ve tıbbi atıklar  

  olarak tanımlanmaktadır.) 

“Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler” (Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik),                        

             atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak         

             kendiliğinden parçalanmasıdır, bir enerji türüdür. Çekirdek tepkimesi  

             sırasında ortaya çıkar. İnsan vücudu dahil, birçok nesnenin de  

             içinden geçebilir. Yalnızca toprağın, kayaların ve özellikle kurşunun  

             içinden rahatça geçemez. Radyasyon yayan nesneler, radyoaktif          

             olarak adlandırılır. Çevremizde her zaman için bir miktar radyasyon    

             bulunur, fakat radyasyonun fazlası insan sağlığını tehdit ettiği gibi,     

             daha ileri safhalarda ölüme yol açabilir. (Örn: Plutonyum, Uranyum.) 

 “Sınıf 8  Aşındırıcılar” (Canlı dokular ile teması ciddi hasarlara yol açan  

               maddelerdir. Akma veya sızma anında diğer maddelere de zarar           

               vermektedir. Örn: Civa, asitler, vb.) 

 “Sınıf 9  Çeşitli Tehlikeli Maddeler” (Diğer tehlike madde sınıfları kapsamına   

               girmeyen ve taşıma esnasında tehlike arz eden maddelerdir. Örn:  

               Manyetik materyaller, genetiğiyle oynanmış mikro-organizmalar,   

               kurubuz, vb.) 

2.1.2.  Havayolu İşletmelerinin Sorumlulukları 

 Tehlikeli Maddelerin taşınmasında Havayolu işletmesinin sorumlulukları  

birçok alanda kendini göstermektedir.  

Sorumluluklar 8 alanda belirtilmiştir:32 

• Tehlikeli maddeyi kabul etme 

• Depolama 

• Yükleme 

• Kontrol 

• Acil durum işlemlerinde bilgilendirme 

• “Tehlikeli Madde” olay ve kazalarının raporlanması 

• İlgili kayıtların tutulması 

• Eğitim 

 Havayolu işletmesi, tehlikeli madde taşıma operasyonunda uçuş ekibine, 

sorumluluk taşıyan diğer tüm personele ve yer hizmetlerini sunan acentelere taşıdığı 

tehlikeli maddeler ile ilgili bilgi vermelidir. Hatta kendi servisinde sunduğu ya da 

 
32 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.3. 
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başka bir taşıyıcının servisine sunduğu tehlikeli maddelerin gönderici sorumluluğunu 

da karşılamalıdır. Bu durum işletmelerin uçak yedek parça gönderilerinde çok önem 

taşımaktadır (Örn: Kimyasal Oksijen Jeneratörü gibi). 

 Tehlikeli madde sınıfına giren birçok materyal, hava aracının uçabilirliğinin 

sağlanması, havayolu işletmesinin operasyonlarının bağlı bulunduğu ülkenin sivil 

havacılık otoritelerinden izin alması şartıyla talep edilen maddelere uyulması 

amacıyla taşınabilmektedir. Örnek olarak; can yelekleri ve şişebilen kurtarma botları, 

acil çıkış şişme bot ve salları gibi malzemeler tehlikeli maddelerin ikinci sınıfına giren 

sıkıştırılmış gazları içermektedirler. Ancak uçağın yedek aksamı adıyla taşınan uçak 

motoru, lastiği ve diğer malzemeleri ya da teçhizatlar (acil durumda kullanılacak 

oksijen ve yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, dumandan koruyucu maskeler, el 

fenerleri, v.b.)  DGR’da belirtilen şartlar altında paketleme kurallarına uygun bir 

şekilde taşınmaktadır. Duty free (gümrüksüz) satışı için uçakta satışa sunulan 

alkollü içecekler, parfümler, spreyler ve servis amaçlı kuru buz gibi malzemeler özel 

tasarlanmış konteynerlerde ve servis araçlarında (troley) yer almaktadır, bu nedenle  

kendi kullanımı için havayolu işletmesi tarafından tehlike içeren maddeler muaf 

tutulmaktadır ve  kendi sorumluluğunda taşınmaktadır. 

 Yükleme öncesi paketlerin veya dış paketlerin (overpack) kontrol edilmesi, 

herhangi bir hasar ya da sızıntının olmadığından emin olunması gerekmektedir. 

Overpack, göndericinin, handling ve istifleme yaparken kolay olması amacıyla bir 

veya daha fazla paketin tek bir ünite haline getirilmesidir. Overpack içinde bulunan 

tehlikeli içeren paketlerin “DGR”a uygun biçimde paketlenmesi, etiketlenmesi ve 

işaretlenmesi gerekmektedir.33 Bu şartlar yerine getirilmeden tehlikeli madde içeren 

paketlerin yükleme ünitesine veya hava aracına yüklenmesinin yapılması doğru 

olmayacaktır (Şekil- 6  Overpack).  

 Dış paketlerin üzerinde “OVERPACK” ibaresinin olması gerekmekte olup, 

içindeki tehlikeli madde paketlerinin ise mutlaka UN olması gerekmektedir.34 İçinin 

görünmemesini fırsat bilerek UN paketlerini kullanmamak tehlikeli maddelerin 

reaksiyona girerek yangın çıkarmasına hatta uçağı düşürmesine neden 

olabilmektedir. Her dış paketin içeriğini kontrol etmek mümkün olmayacağı için bu 

konuda ilgili personelin tehlikeli madde kuralları eğitimlerini tamamlamak ve onları 

olabilecekler konusunda bilgilendirmek aynı zamanda cezai işlemler açısından da 

uyarmak tehlikeli madde kazaları ve olaylarının sayısını düşürmekte etkili olacaktır. 

 

 
33 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.879. 
34 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.714 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                       Şekil- 6  Overpack Paketler   
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2.1.3.   Gizli Tehlikeli Maddeler 

 Bazı tehlikeli maddeler kolayca teşhis edilemeyebilirler. Genel anlamda 

tanımlanmış kargolar görünmeyen tehlikeli maddeleri ihtiva edebilirler. Bu tip 

malzemeler bagajlarda da bulunabilir. Kargo kabul ve elleçleme aşamasında, 

bilgilendirme ve dikkatli yapılan takip her zaman gerekli davranışlardandır. Kargo 

kabul personeli ve yolcu check-in personeli gizli tehlikeli maddeler hakkında eğitim 

yoluyla bilgilendirilmelidir. Kargo veya yolcu bagajının içeriğinin tanımlanmasında 

kullanılan ve tehlikeli madde içerdiğine dair ipucu verebilecek genel eşya veya kargo 

tanımlamaları ile etiketleme ve işaretleme gibi bilgilerin verilmesi, oluşabilecek 

birçok kazayı ya da istenmeyen bir durumu önleyebilecektir. 

  Taşınması tehlikeli ve yasak olan bazı maddelerin uçağa yüklenmediğinden 

emin olmalıdır. İçeriğinde “Tehlikeli Madde” olduğu şüphelenilen kargonun 

göndericisinden, kargonun temiz olduğuna dair bir onay ve taahhüt alınmalıdır. 

Genel kargo olarak sunulan bir bagajda tehlikeli madde bulunduğu tespit edildiğinde, 

tehlikeli maddeler kabul personeli veya bir uzmandan onay alınmalıdır.35 

2.1.4. Paketleme 

 Paketleme, göndericinin sorumluluğu olduğu kadar kargo acentesinin ve 

havayolu işletmesinin de sorumluluğundadır. Her tehlikeli maddenin uygun 

paketleme talimatı vardır. Bu talimat limitli miktar paketleri, yolcu uçakları ve kargo 

uçakları için ayrı ayrı belirtilmiş olup DGR kitabında Tehlikeli maddeler Listesi başlığı 

altındaki mavi sayfalarda G, I ve K kolonlarında paket talimat numaraları ile 

gösterilmektedir. Tüm paketlerin her birinin kısıtlanmış maksimum net miktarları 

mavi sayfalarda H, J ve L kolonlarında belirtilmektedir (Tablo-2). İlgili paketleme 

talimatı kolonunda verilen talimat numarasına gidildiğinde (Tablo-3) tehlikeli 

maddenin nasıl, hangi miktarlarda, ne çeşit kaplarda ve hangi şartlarda taşınacağı 

hakkında geniş bilginin olduğu görülmektedir.36  

 Bu tabloların referansında hazırlanan ve gönderilen tehlikeli maddelerin hava 

aracına istenmeyen bir zararının dokunması ya da kazaya yol açması, elleçleme ve 

diğer nedenlerden kaynaklanan hatalar haricinde mümkün görülmemektedir. 

 

 

 

 

 

 
35 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.17 
36 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.433 
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                         Tablo-2 Tehlikeli Maddeler Listesi (mavi sayfalar)37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Birbirinden farklı tehlikeli maddelerin bir dış kabın içine konulması durumunda, 

tehlikeli maddelerin birbirleriyle reaksiyona girmemeleri için Tablo 9.3.A incelenerek 

uyumlu olan sınıflar olmasına dikkat edilir. İç ve dış paketlemeler “Paketleme 

Talimatına” uygun biçim ve miktarlarda yapılmalıdır. En tehlikeli maddenin tehlike 

paketleme grubu dikkate alınarak dış paketin seçimine karar verilmelidir. Miktar 

olarak dış paket kapasitesini aşmamalı, Q değer hesaplaması (miktar değeri) “1 

Kuralı” nı aşmamalıdır. 

 UN DGR paketleri likit ve katı madde taşıma özelliklerine göre bazı testlerden 

geçmiş onaylı paketlerdir. Testler düşürme, yığma, hidrolik basınç ve sızdırmazlık 

testi olarak yapılır. Radyoaktif maddelerin bazı paketlerine ayrıca su altı basıncına 

dayanıklılık, gövde delinmesi ve yanma testleri de uygulanmaktadır. 

 İç ve dış paketlerin özelliklerini içeren bilgiler, her maddenin uyması gereken 

bir Paketleme Talimatı gereği DGR Dangerous Goods Regulations kitabında sarı 

sayfalarda yer almaktadır. Bu sayfalarda bir maddenin gönderiminde hangi iç ve dış 

paketlerin hangi özelliklerinde ve miktarlarda gönderilebileceği bilgisinin yanında, 

ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlara da değinilmektedir. Bu şartlarda tehlikeli 

maddeyi kabul etmeyen ya da özel taşıma şartı olan ülke ve operatör varyasyonları 

 
37 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.222. 

Limitli miktarlar (G ve 
H kolonu) yolcu ve 
kargo uçağında 

(I ve J kolonu) 
yolcu ve kargo 
uçağında 

(K ve L kolonu) 
yalnız kargo 
uçağında 
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da bu talimatta görülmektedir. Alüminyum iç kabına konulması gereken asidik ve 

aşındırıcı türü bir tehlikeli maddenin plastik kapta taşınması faciaya yol açmak için 

en büyük nedendir. Paketler, tehlikeli maddenin tehlike derecesine göre X, Y, Z 

olarak paketleme gruplarına ayrılmıştır. Tehlikeli maddeler de tehlike derecelerine 

göre PG 1, PG 2 ve PG 3 olarak paketleme gruplarına ayrılmışlardır. Çok tehlikeli 

maddeler PG 1, orta derecede tehlikeli maddeler PG 2 ve az derecede tehlikeli 

maddeler ise PG 3 olarak tanımlanmıştır. Birinci gruptaki bir tehlikeli maddenin Y ya 

da Z paketinde taşınması mümkün olmadığı gibi, üçüncü gruptaki bir tehlikeli 

maddenin de Z, Y ve X paketlerinde taşınması mümkün olmaktadır. Plastik kapların 

üretim tarihinden itibaren 5 yıl kullanım süresi olduğuna dikkat etmelidir. Kullanım 

tarihi geçmiş plastik kapların kırılma tehlikesi her an göz önünde bulundurulmalıdır. 

İç kabının kırılması sonucunda içindeki tehlikeli maddenin diğer maddelerle teması 

sonucunda çıkan yangındaki kayıplar geçmiş kaza raporlarında mevcuttur. 

Paketleme talimat sayfalarından bir örnek aşağıda görülmektedir: 

Tablo- 3  Paketleme Talimatı Sayfaları38 

 

2.1.5. İşaretleme ve Etiketleme 

 İçeriğinde tehlikeli madde bulunan paketlerin üzerinde, paketlerin içeriğindeki 

tehlikeden etrafındakileri uyarmak amacıyla IATA tarafından belirlenen işaretler ve 

risk etiketleri görülmektedir. Doğru işaretleme ve etiketleme güvenli taşıma sürecinin 

 
38 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020,  p.479. 
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önemli unsurlarındandır. İşaretleme ve etiketleme aşağıdaki genel amaçları 

karşılamalıdır. 

• Paketin içeriğini göstermelidir 

• Paketin ilgili tehlikeli madde kargo standartlarını karşıladığı ve paketin  

   UN tarafından onaylandığını belirtmelidir 

• Güvenli elleçleme (handling) ve istifleme hakkında bilgi vermelidir 

• Tehlikenin türü hakkında uyarmalıdır 

 Gönderici, taşınacak paketin doğru olarak işaretlenmesi ve etiketlenmesinden 

sorumludur. Kargo acentesi havayolu tehlikeli madde kabul personeli, kargoyu  

kabul etmeden tüm paketlerin üzerinde gerekli işaretleme ve etiketlemenin 

yapıldığından emin olmalıdır. Gerekli etiketler, paketin üzerinde doğru yerlerde 

yapıştırılmış olmalıdır. DGR kurallarına göre gerekli kalitede ve özelliklerde  

olmalıdır. Paketler kabul edildiğinde, gerekli işlemlerin yapılmış olması 

gerekmektedir.  

 Tehlikeli madde paketleri etiketlemeleri, içeriklerini tam olarak belirten etiketler 

kullanılarak yapılmalıdır. 2 tür etiket vardır:39 

• “Risk (tehlikeli madde) etiketleri” 

• “Handling (elleçleme) etiketleri” 

 Bazı “Tehlikeli Madde” ürünlerinde, risk etiketlerinin yanı sıra özel handling 

etiketlerinin de doğru kullanılması gerekmektedir. Handling veya yükleme esnasında 

özel uygulamalara gereksinim duyulmaktadır.  

Örneğin: Üzerinde manyetik madde etiketi bulunan paketler (Şekil-7), uçağın 

manyetik pusulasını etkileyebileceği pozisyonlara, ön kargoya yüklenmemelidir. 

Bunun nedeni manyetik madde içeren birden fazla paketin kümülatif bir etki 

yaratabileceğidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil-7 Manyetik Materiyal Handling Etiketi40 

 

 
39 IATA, Dangerous Goods Regulations,  Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.711 
40 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.728. 
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 Üzerinde Cargo Aircraft Only (CAO) etiketi bulunan paketlerin, yolcu uçağına 

kesinlikle yüklenmemesi gerekmektedir (Şekil-8). CAO etiketi, risk etiketleri ile aynı 

yüzeyde bulunmalıdır. Orjinal etiketin yarısı büyüklüğündeki CAO etiketleri sadece 

küçük boyuttaki bulaşıcı madde paketleri için kullanılabilmektedir. 

 
                                                   

                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                           Şekil-8 CAO Handling Etiketi41  
 

 Tehlikeli madde içeren paketlerin etiketlenmesi gönderici sorumluluğunda 

olduğu kadar Havayolları da yırtık ve tanınmaz duruma gelmiş etiketlerin yerine 

yenilerini yapıştırılmasından sorumludur. 

 Tehlikeli madde içeren paketler, içeriğinde yer alan madde ile ilgili uyarmak 

amacıyla risk etiketleri ile tanımlanmaktadır. Tehlikeli madde içeren paketin dışında 

yer alması gereken risk etiketleri, ölçü, renk, sembol, sınıf ve kısım numaralarını 

yansıtacak özelliklerde ve kalitede olmalıdır.  Risk etiketleri ebatları, 45 derecelik 

açılı kare formuna sahip (baklava biçiminde), en az 100x100 mm ölçülerinde 

olmalıdır.42 

 “Tehlikeli Madde” risk etiketleri kural gereği paketin en az bir yüzüne, handling 

etiketleri ise karşılıklı iki yüzüne yapıştırılmalıdır. Ancak bu kural havayolu 

işletmesinin muafiyeti ile daha kısıtlayıcı olabilmektedir. Sadece paketin bir yüzünde 

yapışık olan risk etiketinin kopması ve düşmesi sonucunda, uçağa yüklenmesi 

esnasında, etiketsiz kalan paketin normal genel kargo olarak değerlendirilmesi 

uçakta tehlikeli madde kazasına hatta uçağın düşmesine bile neden olabilecek bir 

sebeptir. Sıvı bir maddenin ıslanınca yanıcı tehlike oluşturan bir maddeyle yan yana 

ya da üst üste yüklenmesi havada büyük facialara yol açacaktır. 

2.2. TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASI VE UÇAĞA  

            YÜKLENMESİ 

 Havayolu işletmesi, tehlikeli madde paketlerini olası hasarlardan korumak 

zorundadır. Kargoların depolanması, taşınması ve yüklenmesi esnasında çok 

dikkatli olunması gerekmektedir. Yüklemenin yapılabileceği uçak tiplerine ve uçağa 

 
41 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.728. 
42 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.706. 
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yükleme metoduna göre, palet veya konteyner içinde ya da yığma yükleme 

şeklindeki paletlerin hazırlanması, yüklerken meydana gelebilecek tehlikeli madde  

kazalarını ya da istenmeyen olayları en aza indirgemektedir.   

 Konteynerlerin (ULD) akma veya hasara karşı kontrol edilmesi gerekmekte 

olup, akma ve sızıntı ya da hasar durumunda ünite uçağa yüklenmemelidir ve servis 

dışı yapılmalıdır (Resim-3). “Tehlikeli Madde” içeren paketler veya overpack’ler 

boşaltma esnasında da gözlem altında incelenmelidir. Bu şartlar sağlanmadan 

tehlikeli madde paketlerinin yükleme ünitesine veya uçağa yüklemesinin kesinlikle 

yapılmaması gerekmektedir. Hasar tespiti söz konusu olduğunda ULD’nin pozisyonu 

oluşan hasara veya bulaşma tehlikesine karşı incelenmelidir ve paketlerin uçaktan 

hemen uzaklaştırılarak havayolu, havalimanı ve devlet otoriteleri usüllerine göre 

imhası gerçekleştirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                        Resim-3 Sızıntı Hasarlı Paketler 

 Tehlikeli maddeler yükleme öncesi nasıl dikkatle kontrol ediliyorsa boşaltma 

esnasında da bu kontrol yapılmalıdır. Hasar tespiti durumunda, ULD’nin yüklü 

olduğu pozisyona göre diğer kargolara bulaşma riski ve oluşan hasarların 

incelenmesi gerekmektedir. Hasarı veya bir sızıntısı olan paketler uçaktan hemen 

uzaklaştırılmalıdır. Havalimanı, havayolları ve devlet sivil havacılık prosedürlerine 

göre kargonun imhası kargodaki madde konusunda uzman kişilerin yardımıyla 

gerçekleştirilmelidir. Radyoaktif ya da bulaşıcı bir maddenin dökülmesi durumunda, 

sivil havacılık genel müdürlüğü, yetkili atom enerji enstitüsü ve sağlık bakanlığı 

otoriteleri en kısa sürede bilgilendirilmelidir. Havayolu işletmesi tehlikeli maddenin 

akması halinde, konşimentoya ait diğer parçalarda ve yakınındaki diğer paketlerde 

bulaşma olmadığından emin olmalıdır. 

 Sıvı halde bulunan tehlikeli madde içeren “this way up” (yön) etiketi taşıyan 

paketlerin yüklenmesi, istiflenmesi ve elleçlenmesi etiketin gösterdiği yön dikkate 
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alınarak yapılmalıdır. Sıvı içeren tek paketlemede, kapak kısmı üste gelecek şekilde 

yükleme yapılmalıdır (Resim-4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                         Resim-4  Sıvı Paketlerin Taşınması 

 Zehirli ve bulaşıcı maddeler içeren kargolar hayvanlar, yiyecekler, yemler, 

hayvan veya insanların tüketimine sunulacak diğer yenebilen maddeler ile birlikte 

aynı kargo kompartımanına yüklenmemelidir. Ancak, tehlikeli maddeler, yiyecek 

maddeler veya hayvanlar kapalı farklı ULD’lere yüklenmişse ya da açık tip ULD 

kullanılmış ise, ULD’lerin yüklendiği pozisyonların yan yana olmaması gelmemesi 

gerekmektedir. 

 Manyetik alan oluşturabilecek mıknatıs türü kargolar uçaktaki uçuş aletlerini 

olumsuz yönde etkileyeceği için uçak kokpitinden uzak bir kompartımana 

yüklenmelidirler. 

 Kuru buz içeren paketlerin yüklenmesinde aynı kompartımana canlı 

hayvanların ve bitkilerin konulmaması gerekmektedir. Kuru buzun çıkaracağı 

karbondioksit gazı ortamdaki oksijeni azaltacak hatta bitirecek, böylece aynı 

kompartımanda bulunan canlı hayvanın oksijen almasına engel olarak hayatını 

kaybetmesine neden olacaktır.                 

          Radyoaktif madde içeren paketlerin yüklenmesinde de canlı hayvanlarla olan 

mesafelerine azami dikkat edilmelidir. Şayet seviyesi Yellow-II ve III olan radyoaktif 

maddeyle canlı hayvanın aynı kompartımana yüklenme zorunluluğu doğduğu 

takdirde, 24 saate kadar olan uçuşlarda hayvanın kargodan en az 0.5 metre, 24 

saatin üzerindeki uçuşlarda ise en az 1 metre uzakta bulundurulması gerekmektedir. 

Bu ölçümler damızlık yumurtaların taşınmasında da geçerliliğini korumaktadır. 

Banyo edilmemiş filmlerin zarar görmemesi için radyoaktif içeren paketlerden uzak 

tutulması dikkat edilmesi gereken önemli hususlardandır (Resim-5). 
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                          Resim-5  Radyoaktif Ayrım Tablosuna Göre Yükleme 

  

Radyoaktif maddelerin uçağa yüklenmesinde 10.9.C Radyoaktif Ayrım Tablosunda 

TI Taşıma İndeksine göre, paket üst yüzeyinin uçak kabinine olan mesafe ölçüsü 

hesaplanırken dikey ve yatay mesafeler dikkate alınmalıdır (Tablo-4). 

Tablo-4  Radyoaktif Materyal Ayrım Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 
                           
                                  

2.3. TEHLİKELİ MADDELERİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI 

 Tehlikeli madde içeren paketler, uçuş sırasında oluşan titreşim, türbülans ve 

diğer etkiler sonucunda hareket ederek hasar görebilirler. Bu tür hasarlara karşı tüm 

önlemler alınarak paketler korunmalıdır. Tehlikeli madde içeren paketlerin paletlere 

veya uçak ambarlarına yüklenmesinde, birbirleriyle reaksiyona girme ihtimalleri göz 
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önüne alınmalıdır ve otoritelerce önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda ayrım 

tablosu kullanılarak fiziksel olarak birbirlerinden ayrılmalıdırlar. 

   Paketlerin fiziksel olarak birbirlerinden ayrılması ya belirli uzaklıkta yere 

bağlanmalarıyla ya da ayrım gerektiren tehlikeli maddelerin  arasına tehlikeli madde 

içermeyen normal kargoların yerleştirilmesiyle sağlanmalıdır (Şekil-9).     

 Birbirleri ile uyumsuz olan Tehlikeli Maddeler içeren paketler, paletlere veya 

uçak ambarlarına yüklenirken, birbirleriyle reaksiyona girme ihtimaline karşı Ayrım 

Tablosu 9.3.A (Tablo-6) kullanılarak fiziksel olarak birbirinden ayrılmalıdırlar. DGR 

Tablo 9.3.A, farklı risk gruplarına sahip tehlikeli madde içeren paketlerin ayrımı için 

kullanılmaktadır. Ayrım, birinci ve ikinci risk etiketleri farkını gözetmeden tüm risk 

etiketlerinin göz önünde bulundurulmasıyla yapılır. 

Tablo-5 Tablo 9.3.A Ayrım Tablosu43         

 Ayrım gerektiren tehlikeli maddeler, fiziksel yönden tehlike içermeyen başka 
bir normal paket ile ayrılmalı ya da birbirinden ayrı durumda yüklenmiş olduğu palete 
veya hava aracının kargo kompartımanının tabanına bağlanmalıdır.                                                                                                                                                                               
                                                
                             
 
 
 
 
 
 
                                   
                              
 
 
                                       
   
  
                           Şekil-9 Tehlikeli Maddelerin Birbirinden Ayrımı 
                     
                              

 
43 IATA, Dangerous Goods Regulations, Edition 61, Montreal-Geneva, 2020, p.766. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE TEHLİKELİ MADDE KAYNAKLI KAZALAR 

 

3.1.  TEHLİKELİ MADDELER KAZALARI  

 Tehlikeli maddelerin havadan taşınması yolcu uçakları ve kargo uçaklarıyla 

yapılırken, taşınan kargoların oluşturabileceği tehlikeleri göz ardı etmemek gerekir. 

Hele ki bu tehlikeler uçağa zarar veriyor, hatta kaza yapmasına neden oluyorsa ve 

can kayıpları yaşanıyorsa konunun ehemmiyeti daha bir gözler önüne serilmektedir. 

 Taşınan tehlikeli maddelerden dolayı meydana gelen uçak kazaları ve tehlikeli 

madde kazalarından bazıları aşağıda incelenmek üzere sunulmuştur: 

3.1.1.    Boeing -B747-44AF Kargo Uçağı, 2010 

 3 Eylül 2010 yılında Dubai’de olan bir B747-44AF kargo uçak kazasının, 

Konteynır’ da taşınan ve varlığı gizlenmiş olan binlerce lityum pillerden (81.000 adet) 

kaynaklandığı anlaşılmıştır. Uçağın tırmanma esnasında lityum pillerle dolu olan 

kargo paketinin alev aldığı ve diğer kargolara da sıçrayarak 23 dakika boyunca 

yandığı görülmüştür. Uçuş ekibinin durumu fark etmesiyle acil durum deklare 

edilmiştir. Uçağın Dubai meydanına geri dönmek üzere yönlenmesiyle başlayan 

süreç uçağın en işlek karayolunun civarında düşmesiyle son bulmuştur. 2 pilot 

hayatını kaybetmiştir.44  

 Sivil Havacılık Otoriterlerinin açıkladığı 322 sayfalık raporda kazanın 

nedeninin lityum pillerin enerji hatasından kaynaklanan bir patlamayla yanarak 

etrafındaki diğer yanıcı maddeleri de otomatikman tutuşturması ve bir reaksiyon 

zinciri yaratarak yangının hızla büyümesi sonucu olduğu açıklanmıştır. Lityum 

bataryaların orijinal değil, yan sanayi ürünü olması da bu yangını tetikleyen 

sebeplerin başında gelmektedir. 

 Problemin çözümünde eğitimin önceliği kazaların oluşmasını önleyecek 

nitelikte olmasıdır. Kargo X-Ray cihazındaki tarama personelinin iyi eğitilmesi, 

beyanı eksik verilmiş ya da gizlenmiş tehlikeli maddelerin tespit edilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Kargo acentelerinde tehlikeli madde kabulü yapan personelin de 

eğitildiği düşünüldüğünde tehlikeli madde beyanının operatör olan havayoluna 

neden verilmediği konusunda tek mantıklı açıklama, kargo acentelerinin kargoların 

detaylı incelenmesinde kullanılan X-Ray cihazlarının olmamasıdır. Dolayısıyla 

beyana göre kabul edilen kargolar, havayoluna gönderilmektedir. Havayollarında 

görevli kargo tarama personelinin X-Ray cihaz görüntülerini dikkatlice irdelemesi 

 
44 IATA, Three Accidents Involving Lithium Batterries,  1st Edition, Montreal-Geneva, 2016, p.7. 
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hataların gözden kaçmasına müsaade etmeyecektir. Eğitimlerde tehlikeli madde 

kaza bilincinin bilhassa ayrıntısıyla verilmesi kazaları önlemede etken olacaktır. 

3.1.2. Asiana Cargo- Boeing -B747-400F Kargo Uçağı, 2011 

28 Temmuz 2011 tarihinde Kore’nin Incheon Havalimanından Çin Shangai 

Pudong Havalimanına gitmek üzere kalkan Boeing 747-400F kargo uçağı, uçuş 

ekibinin kargo yangını olduğunu deklare etmesiyle kalkıştan 1 saat 8 dakika sonra 

Jeju Uluslararası Havalimanının 130 km batısında uluslararası sulara Batı Çin 

Denizi’ne düşmüştür. Uçağın 2 pilotu hayatını kaybederken, uçak tamamen tahrip 

olmuştur.45  

Havacılık ve Demiryolları Kaza İnceleme Komisyonu (ARAIB) bu kazanın 

nedenlerini belirterek, tehlikeli madde içeren paletlerin yanında bir yangın çıktığını 

ve hızlıca yayılarak havadayken uçağın bazı parçalarının kopmasına neden 

olduğunu ve uçağın düştüğünü rapor etmiştir. Yangın nedenini ise, boya, fotoresist 

gibi yanıcı materyallerin (Class 3), aşındırıcı likit (Class 8) ve hibrid otomobillerde 

kullanılan lityum-ion batarya (Class 9) gibi yanıcı materyallerle birlikte aynı palete 

konulması ve yangın söndürme sistemi olmayan E kargo kompartımanına 

yüklenmesi olarak belirtmişlerdir. 

Fotoresist  ve  diğer  yanıcı  maddelerin  lityum  ion  batarya  ile  bir  arada 

taşınmasında yapılan hatalar, ayrım tablosunun dikkate alınmaması, farklı korunma 

ve taşıma ısılarının olması ve riayet edilmemesi olarak sıralanabilir. Ayrıca lityum 

bataryaların düşük kaliteli yan sanayi üretim ürünü olduğu anlaşılmaktadır. 9.3.A 

Ayrım Tablosuna göre Sınıf 3 ile Sınıf 9 maddelerinin beraber ya da yan yana 

yüklenmesi kesinlikle yasak olup, faciayla sonuçlanabilecek yangınlara neden 

olabilmektedir. 

3.1.3. DC 8-70, Philadelphia, 2006  

 07 Şubat 2006 tarihinde UPS Havayollarının Atlanta’dan Philadephia’ya giden  

DC-8 uçağı alçalma esnasında ikinci pilotun yanık odun kokusu duymasıyla 

kokpitten çıkıp ana kargo bölümüne geçtiğinde, siyah dumanların panelden sızdığını 

görmüş, 2 dakika sonra da dumanın kokpite sızdığı rapor edilmiştir.46  

 Kargo bölümünde taşınan doğru paketlenmemiş Lityum bataryalar nedeniyle 

çıkan yangınla birlikte emniyetle iniş yapılmıştır. Uçak tamamıyla duruncaya kadar 

kalın bir duman tabakası kokpiti kaplamış pilotlar birbirini göremeyecek hale 

gelmiştir. Tahliye başarıyla sonuçlanmıştır. 

 
45 ARAIB, Aircraft Accident Report, Korea, 2015 
46 NTSB, Aircraft  Accident Report, Inflight Cargo Fire, 2006  
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DC-8 kazasında lityum batarya deklare edildiği halde, birlikte yüklenirse 

tepkimeye girecek ve yangın çıkarabilecek diğer kimyasal maddelerin bilgisi 

verilmediği için, uçak alçalmadayken diğer kargoların birinde çıkan yangın 27 dakika 

45 saniye sürmüş ve lityum pillere sıçramıştır. Ölen olmadığı halde uçak büyük zarar 

görmüştür. Uçağın yolcu uçağı olmaması yaşanacak büyük felaketleri önlemiştir.  

3.1.4. DC-10 Yolcu Uçağı, 1996 

 05 Eylül 1996 tarihinde FEDEX tarafından işletilen DOUGLAS DC-10 uçağı 

kabin memurunun kabinde duman olduğunu haber vermesi üzerine Newyork 

Newburgh meydanına acil iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kargo bölümü alev 

almıştır. Uçakta bulunan 3 uçuş ekibi ve 2 yolcu uçaktan tahliye edilirken kaptan ve 

uçuş mühendisi hafif yaralanmıştır. (Flight Safety Foundation; NTSB Report AAR-

98/03,1998).47 

 Ancak uçak yangında tahrip olmuştur. Ulusal Ulaştırma Emniyet Kurulu 

tarafından yangının sebebinin deklare edilmemiş tehlikeli maddelerden olduğu 

beyan edilmiştir.  

3.1.5. FEDEX, MD-11 Kargo Uçağı, 1997 

 31 Temmuz 1997 tarihinde, FEDEX işletmesindeki MD-11 uçağı Newark 

Havalimanındayken (New Jersey) meydana gelen yangında hasar görmüştür.48 

 Kargo gönderi evrakları yangında imha olduğundan Narita Havalimanından 

orjinalleri istenmiş, tehlikeli maddelerin tanımlanması ve miktarları hakkında bilgi 

edinilmiştir. 16 kg 32 gr tehlikeli mal yüklü olduğu görülmüştür. 

3.1.6. FEDEX, CESSNA 208 Kargo Uçağı, 1998 

07 Nisan 1998 tarihinde, FEDEX işletmesindeki Cessna 208 kargo uçağı Bismarck 

Kuzey Dakota yakınlarında düşmüştür. Deklare edilmiş bir tehlikeli madde olmadığı 

halde Fedex’e uçakta herhangi bir tehlikeli madde olup olmadığı sorulmuştur. Kaza 

hala inceleme altındadır.49 

3.1.7. B737-800, Dubai UAE, 2013 

 06 Aralık 2013 tarihinde Amman’dan Dubai’ye giden Boeing 737-800 yolcu 

uçağı kaptanların bilgisi dışında kargo bölümünde paketlenmiş kimyasal oksijen 

jeneratörlerini taşımıştır. NTSB Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından 

kazanın nedeni deklare edilmeden taşınan tehlikeli maddelerin birbirleriyle 

reaksiyona girerek yangını ateşlemesi olarak gösterilmiştir. Yedi adet aeresol kutusu 

ile birkaç tane asit ve alkalin sıvı içeren plastik şişenin, içinde potansiyel yanıcı ve 

 
47 NTSB, Aircraft  Accident Report, Inflight Fire/Emergency Landing, 1996 
48 Aviation Accidents, https://www.aviation-accidents.net (Erişim Tarihi:18.10.2019) 
49 ASN, Aviation Safety Network, https://www.aviation-safety.net, (Erişim Tarihi:18.10.2019) 

 

https://www.aviation-accidents.net/
https://www.aviation-safety.net/
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tutuşturucu sıvı bulunan 2 adet numune paketiyle birlikte kargoya yüklenmesi 

yangının oluşmasına neden olmuştur. Kazada can kaybı olmamıştır.50 

 Asit ve alkalin sıvıların aşındırıcı madde olarak plastik şişelerde taşınması 

yasak olduğu halde plastik şişelere konulmuştur.  

3.1.8. Singapore Airlines- Airbus A330 (9V-STO) SQ446 Numaralı Uçuş, 

2013  

 22 Nisan 2013 tarihinde Singapore Changi Havalimanından Bangladesh 

Dhaka Havalimanına gitmek üzere kalkan Airbus 330 uçağı, uçuşun 84üncü 

dakikasında 36.000 feet yükseklikteyken uçuş ekibi arka kargo kompartımanından  

kaynaklanan bir duman uyarısı alınca kargo kompartımanındaki yangın 

söndürücülerini devreye sokarak derhal en yakın meydan olan Bangkok 

Suvarnabhumi meydanına yönelmişlerdir.51 

 Yolcular ve ekip uçaktan merdivenle tahliye edilmişlerdir. Arka kargo kapısı 

açıldığında beyaz dumanlar tüm uçağı kaplamış, kargo bölümündeki tüm 

konteynırların içindeki malzemelerin yanarak hasara uğradığı görülmüştür. Kaza 

inceleme raporuna göre, uçakta deklare edilmemiş yanıcı madde olan ethanol yükü 

olduğu ve bu yanıcı sıvının NOTOC belgesinde beyan edilmediği için ısı 

kaynağından uzak yere yüklenmediği dolayısıyla da alevlendiği beyan edilmiştir. 

 Kimsenin yaralanmadığı ve ölmediği bu tehlikeli madde kazasında uçak 

kargosunda maddi hasarlar oluşmuştur. 

3.1.9. A330-300, Philippines Airlines, 2013 

 07 Ekim 2013 tarihinde Singapore Changi Havalimanından kalkıp Manila 

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanına inen yolcu uçağı arka kargodan yangın 

alarmı alınca park pozisyonuna getirilerek söndürme çalışmaları yapılmıştır. 

Yangının nedeni olarak bazı yolcuların kargoya yüklenmiş kontrolden geçmiş 

bagajlarında tehlikeli maddelerden gliserin ve potasyum permanganate’in birlikte 

konulmuş olması gösterilmiştir. Yolcular tahliye edilmiş olup, uçağın kargo bölümü 

zarar görmüştür. Filipin Sivil Havacılık Otoriterlerinin açıkladığı kaza inceleme 

raporunda kazanın şu nedenlerden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır: 52 

•  Yolcuların hangi tehlikeli maddelerin izne tabi olduğunu ve hangi paketleme    

    gerekliliklerinin yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmamaları.  

•  Havalimanı personelinin etkin bir eğitime ve teçhizata gereksinimi olduğu,   

 yalnız doğru paketlenmiş tehlikeli maddelerin havadan taşınabileceğini    

 bilmeleri gerektiği. 

 
50 https://www.skybrary.aero/index.php/B738 (Erişim Tarihi:18.10.2019) 
51 AIB of Singapore, Final Report, 2015 
52 CAA, Aircraft Accident Report,2013 

https://www.skybrary.aero/index.php/B738
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•  Tehlikeli maddelerden Gliserin ve Potasyum Permanganate maddelerinin   

  istemeden birbiriyle karışması sonucunda uçağın arka kargosunda yangın   

  çıkarması. 

3.1.10.    DC 9-30, Valujet Airlines, Miami 1996 

 11 Mayıs 1996 tarihinde Atlanta’ya gitmek üzere Miami’den kalkan Valujet DC 

9-30 yolcu uçağı, kalkıştan 10 dakika sonra Florida “Everglades” bataklığına 

düşmüştür. Kazada uçakta bulunan 105 yolcuyla 5 mürettebat hayatını 

kaybetmiştir. Ulusal Taşıma Güvenlik Kurulu (NTSB) kaza araştırma raporuna 

göre uçağın D kargosunda gevşekçe paketlenmiş ve sabitlenmemiş boş olarak 

deklare edilmiş son kullanım tarihleri geçmiş 144 adet kimyasal oksijen 

jeneratörlerinin COMAT (şirket malzemesi) olarak gres yağları ile uçak lastiklerinin 

çevresine beraber yüklenmesi sonucunda, jeneratörler faaliyete geçmiş uçak 

kalkıştan 11 dakika önce yangın başlamıştır. Kargo bölümünde duman dedektörü 

ve yangın söndürme sistemi bulunmadığından pilotlar yangından haberdar 

olmadan kalkmışlardır. 10 dakika sonra alevlerin kabini sarmasıyla zehirli 

dumanlar kokpite sızmış, pilotlar uçağın kontrolünü kaybetmiş büyük bir hızla 

timsah dolu bataklığa düşmüştür.53  

 Boş olarak beyan edilen oksijen jeneratörlerinin dolu olması ve gevşek 

paketlenmesi, bu paketin yedek ana iniş takımı uçak lastiğinin içine gres yağlarıyla 

birlikte yerleştirilmesi, pilotların jeneratör taşıdıklarından haberdar olmaması 

faciaya neden olmuştur. Lastik bağlantı yataklarının yağlanmasında kullanılan 

gres yağı, oksijen jeneratörlerinin devreye girmesiyle oksijen ile temasa geçerek 

yangına sebep olmuştur. Sodyum klorat ihtiva eden Oksijen jeneratörleri faaliyete 

girdiğinde 232°C ila 260°C arasında ısı üretirler. Bu da yangın çıkması için en 

büyük sebeptir. 16 dakika sonra uçak lastiğinin patlaması yangını büyütmüş ve 

tüm elektrik devrelerinin kaybolmasına neden olmuştur. Sivil havacılık yetkililerine 

göre şirketin tehlikeli madde taşıma yetkisinin olmadığı halde jeneratörlerin yolcu 

uçaklarında taşınması yasak olduğu kuralına uymamaları ve taşıma kurallarına 

haiz olmamalarıdır. Şirketin uçaklarında kargo bölümlerinde duman dedektörü ve 

yangın söndürme sisteminin olmaması da duman kaynağının tespitinde 

gecikmeyle yangının büyümesine neden olmuştur. 

 Şayet Valujet çalışanları gerekli tehlikeli madde eğitimlerini almış olsalardı, 

oksijen jeneratörlerinin paketleme ve taşıma şartlarını bilirlerdi ve zaten yolcu 

uçaklarında taşınmasının yasak olduğunu görüp taşınmasını kabul 

etmeyeceklerdi. 

 
53https://www.youtube.com/watch?v=i5RGWUZhNfk (Erişim Tarihi:18.10.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=i5RGWUZhNfk
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 Bunlar sadece rapor edilmiş tehlikeli madde kazalarıdır. Kazayla 

sonuçlanmamış, ancak tehlikeli maddeyle yakalanan yolcuların yol açabileceği  

zararları da göz önüne almak gerekir. 

 Avusturalya Sivil Havacılık Emniyet otoritesinin kayıt altına aldığı tehlikeli 

madde olaylarına göz attığımızda emniyetsiz bu durumların getireceği tehlikeleri 

apaçık göstermektedir. 

 Avusturalya CASA Sivil Havacılığı tehlikeli madde olaylarını bir rapor 

haline getirmiştir. Aşağıda bu olaylardan bazıları sunulmuştur:54 

1- Uluslararası uçuş yapan bir yolcunun kontrol edilmiş bagajında 5 ml civa 

gümrük tarafından tespit edilmiştir. Civa, aşındırıcı ve delici madde olup, 

alüminyumu yüksek oranda korozyonlatmaktadır. 

2- Orta Doğu’da bir gönderici Sydney’deki arkadaşına diş malzemeleri 

göndermiş, malzemelerin içinde bulunan cam kaptaki 100 ml civa yolda 

kırılmış, uçağa dökülmüştür. Bu durum anlaşıldığında temizlenmesi saatler 

almış ve çok masraflı olmuştur. 

3- Uluslararası uçuş yapan bir yolcu rutin kontroller esnasında kontrol edilmiş 

bagajında yanıcı katılar ve aşındırıcı malzemelerle yakalanmıştır. 

4- Gideceği yere varan bir yolcunun çantasından gelen dumanlar kontrol 

edildiğinde bagajındaki çakmağın alev aldığı elbiselerinin yandığı 

görülmüştür. 

5- Tatilden dönen bir yolcunun çantasında birçok meşale işaret fişekleriyle 

patlayıcı astarlar yakalanmıştır. Yolcu yargılanarak ağır para cezasına 

çarptırılmıştır. 

6- Seyahatten dönen bir yolcunun bagajında fişekler bulununca, Sivil Havacılık 

kanununa karşı suç işlemekten 5.000 dolar para cezasına çarptırılmıştır. 

7- Bir gönderici ıslak hücreli bataryayı deklare etmeden sevk etmiştir. 

Sevkiyattan önce aküden asidi boşaltmış, ancak terminalleri muhafaza altına 

almamıştır. Aynı pakette bir fren kablosu da bulunmaktadır. Uçağın gelişinde 

paket, terminallerin kısa devre yapmasıyla ısınan fren kablosundan oluşan 

ısıyla yanmaya başlamıştır. Paketin boşatılması sırasında paket alevlere 

dönüşmüştür. Paketin kargo bölümünde alev almamasını nedeni bu 

ambarda büyük miktarda kuru buzun yüklenmesiyle ortamdaki oksijenin 

azalmasıdır. Kuru buz ortama karbondioksit gazı salmaktadır. Bir tehlikeli 

maddenin diğer bir tehlikeli maddeye olumlu etkide bulunması bir şans 

olarak görülmektedir. 

 
54 https://casa.gov.au/standard-page/dangerous-goods-incidents (Erişim Tarihi:18.10.2019) 

https://casa.gov.au/standard-page/dangerous-goods-incidents
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8- Havalimanından uzak bir kargo hangarındaki bir konteynırda yüklü olan 

mallar yükleme iskelesinde beklerken, kargo birden alevler içinde patlamıştır. 

Şiddetli yangını kontrol altına almak için havalimanı acil servisi çağırılmıştır. 

Daha sonradan öğrenildiğine göre, konteynırdaki malzemelerden birinin 

deklare edilmemiş kimyasal oksijen jeneratörü olduğu tespit edilmiştir. Bu 

cihazlar kimyasal reaksiyon ile yüksek ısı oluşturan oksijen üretmektedir. 

İtfaiye müdahaleye rağmen konteynırın tüm içeriğinin yanmasına engel 

olamamıştır. 4-5 saat sonra uçağın Pasifik Okyanusunun üzerinde 

patlamaması büyük şanstır. 

9- “Çamaşır ürünleri” olarak tanımlanan deklare edilmemiş tehlikeli maddeler 

yolcu uçağına yüklenmiş olup, uçak indiği anda bir hidrojen peroksit çözeltisi, 

bir oksitleyici ve yaklaşık 12 kg sodyum bazlı ortoilikat esaslı karışımın 

neden olduğu yangından kaynaklanan ısıdan dolayı zemin çökmeye 

başlamıştır. Konşimentoda tehlikeli madde olduğu beyan edilmediği için 

ambalajın üstünde etiket ya da yönlendirme işareti bulunmamaktaydı. Bu 

yüzden kargo kompartımanının yan tarafına yüklenmişti ve likit madde katı 

maddeye sızmış yangına neden olmuştu. Kaza inceleme uzmanları bu 

uçağın 10-15 dakika içinde ikiye kırılacağını tahmin etmişlerdir. 

10-  Yolcunun bagajındaki yanıcı bir likidin sızdırmasıyla bir ateşleme kaynağı 

oluşturması ve uçağın infilak etmesine ve düşmesine neden olmuştur. 

Uçaktaki herkes hayatını kaybetmiştir. 

Tehlikeli maddelerin operasyonunda yaşanan güvenlik zafiyetleri beraberinde 

birçok problemi getirecek diğer kargolara ve uçağa maddi zarar verecek, belki de 

can kayıplarına neden olacaktır. 

Tehlikeli maddelerin neden olduğu uçak kazalarından son 15 yılda yaşanan 3  

büyük tehlikeli madde kazasının lityum pillerden dolayı kaynaklandığı bilinmektedir. 

Taşınan lityum bataryalardan dolayı meydana gelen tehlikeli madde kazalarında, 

uçağın kargo bölümünde oluşan bir yangının çok hızlı yayıldığı, havadaki yangına 

müdahalede ne kadar çaresiz ve savunmasız kalındığı bilinmektedir. İlk yangın 

belirtisinin başladığı an ile yangının felakete dönüşmesi arasındaki zaman aralığı 

çok kısadır. Kargo uçaklarındaki yangından korunma sistemlerinin sağlanması için 

son teknolojinin tüm olanakları kullanılmaktadır ve yeni sistemlerin geliştirilmesi için 

çalışmalar sürdürülmektedir. Kargo uçaklarındaki yangından korunma sistemlerinin 

yolcu uçakları seviyesinde olmadığı halde bu sistemlerin yalnızca beyan edilen 

lityum pillerin taşınmasında gerekli olacağına inanmak çok yanlıştır. Oysa ki 

gönderilerin içinde havayollarına deklare edilmemiş ve tehlikeli madde gönderi 
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formu düzenlenmemiş lityum pillerin ya da diğer tehlikeli maddelerin de olabileceği 

hiçbir zaman unutulmamalıdır.  

3.2. RİSKLERE KARŞI UYGULANAN YENİ TEKNOLOJİLER 

Bir lityum pil atölyesinde yapılan deneylerde birkaç yeni gelişen teknolojiler 

uygulanmıştır.  

a) Yangına Dayanıklı Konteynerler:  

Vücut zırhlarının yapımında da kullanılan en az dört saat boyunca 650°C’  

ye kadar ısıyı ve yangını içinde tutabilme özelliği olan ateşe dayanıklı malzemeden 

yapılmış konteynırlar üretilmiştir (Resim-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Resim-6  Yangına Dayanıklı Konteynırlar55 
 

b) Konteyner İçi Yangın Söndürme Sistemi:  
Testler, yangın veya duman oluşumunda otomatikman devreye giren kendi  

içinde söndürme sistemine sahip yangına dayanıklı konteynerler üzerinde 
yapılmaktadır (Resim-7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Resim-7  Konteyner İçi Yangın Söndürme Sistemi56 

 
55 IATA, Lithium Battery Risk Mitigation Guidance for Operators, 2016, p.46 
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c) ULD Penetrasyon Testi: 

Bu sistemde her bir ULD’nin üzerine yerleştirilmiş penetratörler  

kullanılarak, aşırı ısının tespit edilmesi durumunda konteynerlerin üstünde  otomatik 

olarak devreye girerek yangına müdahale edilmektedir (Resim-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
                     Resim-8 ULD Pozisyonundaki Penetratörleri Gösteren 
                                   ULD Yangın Söndürme Sistemi57  
 
d) Yangın Söndürme Kapakları: 

Kargoların çoğu kapalı ULD’ler ile değil açık paletlerde taşınmaktadır. Bazı  

Havayolu şirketleri paletlerin üzerinde yangın söndürme kapaklarını “(FCCs Fire 

Containment Covers)” kullanmaktadır. Şimdiki üretilen bazı FCCs’ lerin dört saat 

süreyle 815°C ısıya ve yangına dayanıklılığı vardır. Bu kapaklar, yangına dayanıklı 

konteynerler gibi bitişiğindeki ya da içinde oluşan bir yangından korunmayı 

sağlamaktadır (Resim-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
                          Resim-9  Yangın Söndürme Kapaklı Açık Palet58 
 

 
56 IATA, Lithium Battery Risk Mitigation Guidance for Operators, p.47 
57 IATA, Lithium Battery Risk Mitigation Guidance for Operators, 2016, p.47 
58 IATA, Lithium Battery Risk Mitigation Guidance for Operators, p.48 
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e) Duman Yer Değiştirme Sistemi: 

Dumanlar kaplamış bir kokpitteki pilotun dışarıyı görüşü tamamen  

kaybolabilir ya da pilotların kokpit uçuş aletlerini görüp ulaşabilmesi zorlaşabilir. Bu 

durumda kendi kendine şişen transparan plastik duman yer değiştirme sistemleri 

devreye girerek, pilotların uçuş aletlerini ve dışarıyı rahatça görebilmelerini sağlayan 

temiz bir hava boşluğu sağlanır (Resim-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Resim -10  Duman Yer Değiştirme Sistemi  
                          “(EVAS- Geliştirilmiş Görüş Güvence Sistemi)”59 

EVAS Sistemi 2015 Şubat ayından itibaren “Boeing 777-200,- 200LR, -300, -

300LR ve 777F” uçak modellerinde kullanılmaktadır. Şirket, EVAS sistemini 80’nin 

üzerinde uçak tipinde kullanmaktadır. Sadece 10 ayda meydana gelen 1.100’ ün 

üstünde, uçuşta duman ve yangın acil durumu bildirilmiş olup, 360 acil iniş 

gerçekleştirilmiştir. Yangın ve duman hala çok ciddi bir problem olarak kazaların en 

büyük üç nedeninden birisi sayılmaktadır. 

f) Hızlı Takılan Tam Yüzü Kaplayan Oksijen Maskeleri: 

Eski oksijen maskeleri iki elle zorla takılabilen nitelikteydi ve acil durumda  

kullanımı zordu. Oysaki şu anda kullanılan maskeler çok kullanışlı olup, tek elle 

saniyede takılabilir özelliktedir. Bu yeni maskeler duman yer değiştirme sistemleriyle 

birlikte kullanılabilmektedir. 

 

 

 

 

 
                   
                
              Resim-11  Hızlı Takılan Tam Yüz Oksijen Maskesi60 

 
59 IATA, Lithium Battery Risk Mitigation Guidance for Operators, p.48 
60 IATA, Lithium Battery Risk Mitigation Guidance for Operators, p.49 
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g) Geliştirilmiş Paketleme Standartları: 

Lityum piller için geliştirilmiş paketleme sistemleri, paket üreticileri ve  

düzenleyicileri tarafından değerlendirilmektedir. Her ne kadar bu durum gönderileri 

daha güvenli hale getiriyor olsa da, deklare edilmemiş habersiz yüklenen 

bataryaların oluşturacağı tehlikelere ve kazalara olumlu bir etkisi olmayacaktır. 

h) Geliştirilmiş Güvenlik Kamerası: 

Güvenlik taramasında kullanılan X-Ray cihazları şu anda patlayıcıları ve 

silahları tespit etmek üzere düzenlenmiştir. Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi 

tarafından kargodaki lityum pillerin tespit edilmesinde kullanılmak üzere geliştirilecek 

bir X-Ray teknolojisi üzerinde fizibilite çalışması yapılmaktadır. 

Tehlikeli maddelerin bir yerden bir yere taşınması ancak DGR usullerine göre 

kargonun paketlenmesi, sınıflandırılması, etiketlenmesi, dokümantasyonun 

tamamlanması ve doğru elleçleme yapılmasıyla mümkün olabilecektir. Tehlikeli bir 

malın karada taşınması esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda aracı derhal 

terk etmek suretiyle kurtulmak mümkün iken, havada aynı durumun yaşanması 

halinde hava aracını terk etmek mümkün olmadığından doğacak tehlikenin 

boyutlarını tahmin etmek zor olmamalıdır. Ulaştırma Bakanlığı TMKT’nin belirlemiş 

olduğu, temelini ICAO ve IATA ‘nın kurduğu kurallar çerçevesinde düzenlenen 

yönetmelik ve talimatlar gereğince tehlikeli maddeler kargolarını taşıyan, elleçleyen, 

depolayan, yükleme yapan, gönderisini gerçekleştiren tüm şirketler personeline 

DGR eğitimleri aldırmakla ve bilinç kazandırmakla mükelleftir. Eğitimler Uluslararası 

ve Ulusal yasal düzenlemeler ışığında yapılmalıdır. Tehlikeli maddelerin yarattığı 

sorunlar, onun hazırlayan, paketleyen, dokümanlarını hazırlayan, gönderen, 

depolayan, uçağa yükleyen, taşıyan, varış yerine ulaştıran tüm personeli etkiler. 

Zarar verme riski büyük olan bu maddelerin taşınmasında hangi riskler söz 

konusudur? DGR mavi sayfalar ve tablo 9.3.A ayrım tablosu bize risklerle ilgili bilgi 

vermektedir.  

Tehlikeli maddelerin taşınması süresinde oluşabilecek kazalar karşısında 

uygulanacak prosedürler Acil Durum Prosedürleri ERG olarak belirtilmiştir. Yangın 

oluşması durumunda alınacak önlemler ve yangınla mücadele usulleri verilmektedir. 

DGR kanunları “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teşkilat ve görevleri 

hakkında kanun hükmünde kararname” 26 Eylül 2011’de kabul edilmiştir. TMKT, 

tehlikeli madde taşımacılığının uluslararası sözleşmelere uygun olarak, standartlar 

ve mevzuata göre güvenli, çevreye bırakacağı kötü etkinin en az olmasını ve kamu 

yararına uygun şekilde yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Hizmeti verenler ve 
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hizmetten yararlanan hak, sorumluluk ve hükümlülüğünü belirlemek ve denetlemek 

müdürlüğün görevleri arasındadır. Faaliyette bulunan personelin mesleki yeterlilik 

şartlarını sağlayan eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve denetlemektir. Tehlikeli 

madde taşımacılığında uyulması gereken uluslararası kurallar ve ulusal 

düzenlemeler, emniyetli DGR taşımacılığını sağlayan yapı taşlarıdır. Bu konuda bir 

nebze de olsa bu taşımacılığa katkıda bulunan herkesin eğitilmesi ve kurallara 

uyulması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Dünyadaki havayolu işletmelerinin ve kargo acentelerinin büyük bir kısmı 

maddi avantajları nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı ve gönderisi yapmaktadırlar. 

Havayolu işletmelerinin, taşıdıkları tehlikeli maddelerden dolayı meydana gelen 

istenmeyen maddi, manevi ve ölümcül kazalar sonucunda  uğradıkları prestij 

kayıplarının sebebi olan kazaların, eksikliklerin ve hataların kök nedenleri 

araştırılmış, önleyici faaliyetlerin uygulanmasında bazı çözüm önerileri getirilmiştir. 

 Tehlikeli madde gönderilerinin, genel kargo ücretlendirmelerinin aksine, 

kargonun onaylı UN Paketlerinde (Birleşmiş Milletler Komitesi tarafından tehlikeli 

maddelerin tehlike derecesine göre sınıflandırılmış, onaylanmış özel paketler) 

hazırlanması, etiketlendirilmesi ve Tehlikeli Madde Gönderi Deklare Formu 

(Shipper’s Declaration Form) ile Konşimento (Airwaybill) doldurulması işlemleri 

yapıldığından dolayı ücretlendirmesi yüksek olmaktadır. Bu nedenle tehlikeli 

maddelerin taşınması havayolları için madden cazip olmakla birlikte, tehlikeli madde 

gönderilerinden dolayı oluşabilecek istenmeyen sorunlar ve kazaları da birlikte 

getirebilmektedir.  

 Havayollarının ve acentelerin görev, hak ve sorumluluklarını kapsayan 

işlemler bu çalışmada ayrıntılarla açıklanmış, uygulanacak kurallar ve usuller 

belirtilmiştir. Ulusal ve uluslararası yasalar ve kurallara değinilmiş, konuyla ilgili 

geçerli yayınlardan ve kapsamlarından söz edilmiştir. Kargo çeşitlerinden olan hava 

kargonun daha güvenli ve hızlı olması nedeniyle tercih edilmesi iş hacminde 

yarattığı ivmeyi de yükselttiği görülmüştür.  

 Tehlikeli madde taşımasının belirlenmiş kurallar çerçevesinde havadan 

yapılmasında havayolu işletmelerinin, acente ve göndericilerin sorumluluklarını 

yerine getirmelerinin önemli etken olduğu gözlemlenmektedir. Acentelerin ve 

havayolu işletmelerinin tehlikeli madde kabulünde, paketlenmesinde, x-ray 

taramalarında, depolama ve uçağa yüklenmesinde, özellikle “Tablo 9.3.A Ayrım 

Tablosu” nun dikkate alınmaması ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri ya da göz 

ardı ettikleri hatalar arzu edilmeyen felaket sonuçlara yol açabilmektedir.          

Problemi yaratan nedenler, personelin kültürel seviyesinden kaynaklanan bilinçsizliği 

ve zorunlu tehlikeli maddeler eğitimlerindeki öğretilerin gerektiği kadar 

önemsenmemesi, tehlikeli maddelerin depolanması ve yüklenmesi sürecinde 

maddelerin Ayrım Tablosu’ na uygunluğunun göz ardı edilmesi dolayısıyla uçağa 

maddi hasar vermesiyle ya da uçak kazasıyla sonuçlanmaktadır.  
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 Doğru paketlenmemiş, birbiriyle ters tepkimede bulunabilecek ya da beyan 

edilmemiş tehlikeli maddelerin taşınmasında meydana gelen uçak kazalarından 

üçüncü bölümde bahsedilmiş olup, kaza raporları sonuçları verilmiştir. Uçakta 

oluşabilecek yangınları önlemede önemli rol oynayacak yeni geliştirilmiş cihazlardan 

dört saat boyunca 650 °C yangına dayanıklı konteynırlar, otomatik devreye giren 

konteynır içi yangın söndürme sistemleri, aşırı ısıda devreye giren konteynerlerin 

üzerine yerleştirilen penetratörler, dört saat süreyle 815°C ısıya ve yangına 

dayanıklı olan yangın söndürme kapakları, kokpitte kullanılan duman yer değiştirme 

sistemi, tam yüze uygulanan oksijen maskelerinden yararlanılmaktadır.  

 1973 yılından bu yana tehlikeli madde nedeniyle oluşan kaza ve olaylar 

zincirine bakıldığında, teknoloji ve uçaklar geliştikçe, risk yönünden pek değişiklik 

olmadığı görülmektedir. Riskleri minimize etmek için uluslararası ve ulusal yasal 

düzenlemelere harfiyen uyulması, tehlikeli madde eğitim bilincinin yerleştirilmesi, 

insan hatalarının önüne geçilebilmesi için tüm şartların sağlanması ve eksikliklerin 

giderilmesi, paketleme, etiketleme, doküman düzenleme, X-Ray cihazında detaylı 

tarama, depolama ve yükleme hatalarının önüne geçilmesi gerekmektedir.  

 Etiketlendirmenin çok önemli olduğu bu alanda yapıştırılmayan, unutulan ya 

da düşen etiketler, paketin yanlış yüklenmesine neden olacak, belki de kazayla 

sonuçlanacak bir yola götürebilecektir. “Dik Tutunuz” (This Way Up) etiketi o paketin 

mutlak surette dik olarak elleçlenmesi yönünde bir uyarıdır. Etiketsiz yüklemede 

paketin kargo kapısından sığdırmak ya da kargoda yer kaplamaması için eğerek, 

yan yatırılarak ya da ters yerleştirilerek yüklenmesi, içindeki sıvının akmasına ve 

tehlike oluşturacak diğer maddelere bulaşmasına dolayısıyla belki de bir yangına 

neden olacaktır. Uçağın kaptanına taşınan tüm tehlikeli madde içeren paketlerin 

bilgisini (adı, UN numarası, sınıfı, miktarı, kargoda yerleştirilen yerin numarası, acil 

durumda yapılması gereken müdahaleleri gösteren ERG numarası) içeren “NOTOC” 

(kaptana verilen bilgi) belgesi verilmelidir. Kaptan bilgisi dahilinde belgeyi 

imzalayarak muhafaza etmelidir. Notoc’ta belirtilmeyen tehlikeli maddeler 

kaptanların uçakta bulunan tehlikeli maddeden habersiz olduğu için yanlış müdahale 

etmelerine yol açmaktadır. 

 Havayollarına kargo gönderilerini yapan kargo acentelerinin tehlikeli madde 

konusunda yeterli DGR Cat 6 eğitimlerini almamış personeli tarafından hazırlanan 

hatalı paketler (ambalajlama, yanlış işaretli paket kullanımı ve uyumsuz etiketleme), 

yetersiz ya da eksik bilgi içeren yanlış doldurulmuş deklare form ve dokümanları, 

acentelerin kargo gönderimiyle ilgili zamansal nedenli aceleciliklerinden 
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kaynaklanan sebeplerle bazı prosedürlerin atlanması ya da hiç uygulanmaması gibi 

birçok ayrıntılar kaza nedenlerinden sayılmaktadır.  

 Personelin tehlikeli maddelerin önemsenmemesi durumunda ya da gizlice 

beyan edilmeden gönderilen maddeler nedeniyle meydana gelen uçak kazaları ve 

olayları hakkında yayınlanmış kaza raporlarını, resimlerini ve filmlerini gösteren 

yetkili tehlikeli madde eğitim kurumlarında kısa bir brifinge katılmaları onların 

tehlikeli madde bilincini yükselten bir önlem olacaktır. Bu olay ve kazalar, yaşanan 

dehşet görüntüleri daha dikkatli ve özenli olmaları konusunda yarar sağlamaktadır. 

 Nitelikli eğitim alınmasında engel niteliğinde bazı faktörler vardır. Öncelikle 

eğitime katılan personelin eğitim esnasında da çalıştırıldığı, ders esnasında mail ve 

müşteri takibi, sorun çözme ve şirkete acil çağrılma, 5 gün süren günlük 8 saatlik 

kurstan sonra tekrar şirkette çalışmalarına devam etmeleri, şirket sahiplerinin işten 

ayrılmaların çok olması sebebiyle öncelikli olarak işyerinde görevli olmayan kendi 

aile fertlerine (eşi ve çocukları) bu sertifikalı eğitimleri aldırmaları ve bu kişilerin 

şirkette çalışmamaları, onların sertifikalarını kullanarak yetkisiz ve eğitimsiz kişileri 

şirketlerde çalıştırmaları, eğitime katılmadan sertifika almak istemeleri gibi birçok 

nedenler gözlemlenmiştir.  

 Bakanlık denetlemelerinin bilhassa acenteler üzerinde DGR yetki sertifikaları 

olmayan personele yönelik olması onların gerçek çalışan personelin eğitilmesi 

yolunda yönlendirecek ve işin sorumluluk ve cezaları bilincini oturtarak doğruya 

yönlendirecektir.  

 Günümüze dek yaşanan tehlikeli maddeler nedeniyle olan uçak kazalarının 

sonucuna bakıldığında nedenleri açıkça görülmektedir. 

1.  DC 9-30, Valujet Airlines, Miami 1996 Kazası: 

Sonuç: Sivil havacılık yetkililerine göre şirketin tehlikeli madde taşıma 

yetkisinin olmadığı halde jeneratörlerin yolcu uçaklarında da taşınması yasak 

olduğu kuralına uymamaları ve taşıma kurallarına haiz olmamalarıdır. Şirketin 

uçaklarında kargo bölümlerinde duman dedektörü ve yangın söndürme 

sisteminin olmaması da duman tespitinde gecikmeye ve yangının büyümesine 

neden olmuştur. Şayet, Valujet çalışanları gerekli tehlikeli madde eğitimlerini 

almış olsalardı, oksijen jeneratörlerinin paketleme ve taşıma şartlarını bilirlerdi 

ve zaten yolcu uçaklarında taşınmasının yasak olduğunu görüp taşınmasını 

kabul etmeyeceklerdi. 

2. El Al Cargo Flight 1862 Kazası: 

Sonuç: Uçakta taşınan kargolardan UN1993 Dimethyl methylphosphonate 

maddesi uçağın yanmasıyla etrafa yaydığı sinir gazı etkisiyle 300 kişi 
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depresyona girerek hastanelik olmuşlardır. Tehlikeli maddeden dolayı 

düşmeyen uçak, taşıdığı tehlikeli maddenin etkisiyle çevreye zarar vermiştir. 

3. UPS DC-8-70 Atlanta - Philadelphia 2006 Kazası: 

Sonuç: Kargo bölümünde taşınan lityum batarya deklare edildiği halde 

doğru paketlenmemiş Lityum bataryalar nedeniyle çıkan yangında emniyetle 

iniş yapılmıştır. Birlikte yüklenirse tepkimeye girecek ve yangın çıkarabilecek 

diğer kimyasal maddelerin bilgisi verilmediği için, uçak alçalmadayken 

kargoların birinde çıkan yangın lityum pillere sıçramıştır. Uçak büyük zarar 

görmüştür. Uçağın yolcu uçağı olmaması yaşanacak büyük felaketleri 

önlemiştir.  

4. B747-44AF Kargo Uçağı, 2010 Kazası:  

Sonuç: Dubai’de olan bir B747-44AF kargo uçak kazasının, Konteynır’ da 

taşınan ve varlığı gizlenmiş olan 81.000 adet lityum pillerden kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Uçağın tırmanma esnasında lityum pillerle dolu kargo paketinin 

alev aldığı ve diğer kargolara da sıçrayarak 23 dakika boyunca yandığı 

görülmüştür. 322 sayfalık kaza raporunda kazanın nedeninin lityum pillerin 

enerji hatasından kaynaklanan bir patlamayla yanarak etrafındaki diğer 

yanıcı maddeleri de otomatikman tutuşturması ve bir reaksiyon zinciri 

yaratarak yangının hızla büyümesi sonucu olduğu açıklanmıştır. Lityum 

bataryaların orijinal değil, yan sanayi ürünü olması da bu yangını tetikleyen 

sebeplerin başında gelmektedir. Problemin çözümünde eğitimin önceliği 

kazaların oluşmasını önleyecek nitelikte olmasıdır. Kargo X-Ray cihazındaki 

tarama personelinin iyi eğitilmesi, beyanı eksik verilmiş ya da gizlenmiş 

tehlikeli maddelerin tespit edilmesini kolaylaştırmaktadır. Kargo 

acentelerinde kargoların detaylı incelenmesinde kullanılan X-Ray 

cihazlarının olmaması hatanın yapılmasında etken olmuştur. Beyana göre 

kabul edilen kargolar, havayoluna gönderilmektedir. Havayollarında görevli 

kargo tarama personelinin X-Ray cihaz görüntülerini dikkatlice irdelemesi 

hataların gözden kaçmasına müsaade etmeyecektir. Eğitimlerde tehlikeli 

madde kaza bilincinin bilhassa ayrıntısıyla verilmesi kazaları önlemede etken 

olacaktır. 

5. Asiana Cargo Boeing B747- 400 F Kargo Uçağı, 2011 Kazası: 

Sonuç: Havacılık ve Demiryolları Kaza İnceleme Komisyonu (ARAIB) bu 

kazanın nedenlerini belirterek, tehlikeli madde içeren paletlerin yanında bir 

yangın çıktığını ve hızlıca yayılarak havadayken uçağın bazı parçalarının 

kopmasına neden olduğunu ve uçağın düştüğünü rapor etmiştir. Yangın 
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nedeni, boya, fotoresist gibi yanıcı materyallerin (Class 3), aşındırıcı likit 

(Class 8) ve hibrid otomobillerde kullanılan lityum-ion batarya (Class 9) gibi 

yanıcı materyallerle birlikte aynı palete konulması ve yangın söndürme 

sistemi olmayan E kargo kompartımanına yüklenmesi olarak belirtilmiştir. 

Ayrım tablosunun dikkate alınmaması, farklı korunma ve taşıma ısılarının 

olması ve riayet edilmemesi hatadır. Ayrıca lityum bataryaların düşük kaliteli 

yan sanayi üretim ürünü olduğu anlaşılmaktadır. 9.3.A Ayrım Tablosuna göre 

Sınıf 3 ile Sınıf 9 maddelerinin beraber ya da yan yana yüklenmesi kesinlikle 

yasak olup, faciayla sonuçlanabilecek yangınlara neden olabilmektedir. 

6. DC-10 FEDEX uçağı, 1996 Kazası: 

Sonuç: Uçakta bulunan 3 uçuş ekibi ve 2 yolcu uçaktan tahliye edilirken 

kaptan ve uçuş mühendisi hafif yaralanmıştır. Ancak uçak yangında tahrip 

olmuştur. Yangının sebebinin deklare edilmemiş tehlikeli maddelerden 

olduğu beyan edilmiştir.  

7. FEDEX, MD-11 Kargo Uçağı, 1997 Kazası: 

Sonuç: 16 kg 32 gr beyan edilmemiş tehlikeli mal yüklü olduğu görülmüştür. 

8. B737-800, Dubai UAE, 2013 Kazası: 

Sonuç: Yedi adet aeresol kutusu ile birkaç tane asit ve alkalin sıvı içeren 

plastik şişenin, içinde potansiyel yanıcı ve tutuşturucu sıvı bulunan 2 adet 

numune paketiyle birlikte kargoya yüklenmesi yangının oluşmasına neden 

olmuştur. Asit ve alkalin sıvıların aşındırıcı madde olarak plastik şişelerde 

taşınması yasak olduğu halde plastik şişelere konulmuştur.  

9. Singapore Airlines- Airbus A330 (9V-STO) SQ446, 2013 Kazası: 

Sonuç: Kimsenin yaralanmadığı ve ölmediği bu tehlikeli madde kazasında 

uçak kargosunda maddi hasarlar oluşmuştur. Kaza inceleme raporuna göre, 

uçakta deklare edilmemiş yanıcı madde olan ethanol yükü olduğu ve bu 

yanıcı sıvının NOTOC belgesinde beyan edilmediği için ısı kaynağından 

uzak yere yüklenmediği dolayısıyla da alevlendiği beyan edilmiştir. 

10. A330-300, Philippines Airlines, 2013 Kazası: 

Sonuç: Yolcuların hangi tehlikeli maddelerin izne tabi olduğunu ve hangi 

paketleme gerekliliklerinin yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi 

olmamalarıdır. Havalimanı personelinin etkin bir eğitime ve teçhizata 

gereksinimi olduğu, yalnız doğru paketlenmiş tehlikeli maddelerin havadan 

taşınabileceğini bilmeleri gerektiğidir. Tehlikeli maddelerden Gliserin ve 

Potasyum Permanganate maddelerinin istemeden birbiriyle karışması 

sonucunda uçağın arka kargosunda yangın çıkarmasıdır. 
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Güvenlik zafiyetleri beraberinde birçok problemi getirecek diğer kargolara ve 

uçağa maddi zarar verecek, belki de can kayıplarına neden olacaktır. 

Tehlikeli maddelerin neden olduğu uçak kazalarından son 15 yılda yaşanan 

3 büyük tehlikeli madde kazasının lityum pillerden dolayı kaynaklandığı 

bilinmektedir. 

• Taşınan lityum bataryalardan dolayı meydana gelen tehlikeli madde 

kazalarında, uçağın kargo bölümünde oluşan bir yangının çok hızlı yayıldığı, 

havadaki yangına müdahalede ne kadar çaresiz ve savunmasız kalındığı 

bilinmektedir. İlk yangın belirtisinin başladığı an ile yangının felakete 

dönüşmesi arasındaki zaman aralığı çok kısadır. 

• Kargo uçaklarındaki yangından korunma sistemlerinin yolcu uçakları 

seviyesinde olmadığı halde bu sistemlerin yalnızca beyan edilen lityum 

pillerin taşınmasında gerekli olacağına inanmak çok yanlıştır. Oysa ki 

gönderilerin içinde havayollarına deklare edilmemiş ve tehlikeli madde 

gönderi formu düzenlenmemiş lityum pillerin ya da diğer tehlikeli maddelerin 

de olabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır.  

• Yeni gelişen teknolojilerin tüm uçaklarda uygulanması kaçınılmazdır. Bunlar; 

a) Yangına Dayanıklı Konteynerler, 

b) Konteyner İçi Yangın Söndürme Sistemi,  

c) ULD Penetrasyon Testi, 

d) Yangın Söndürme Kapakları, 

e) Duman Yer Değiştirme Sistemidir. 

• Tehlikeli madde gönderilerinin, genel kargo ücretlendirmelerinin aksine, 

kargonun onaylı UN Paketlerinde hazırlanması, etiketlendirilmesi ve 

“Tehlikeli Madde Gönderi Deklare Formu” ile “Konşimento” doldurulması 

işlemleri yapıldığından dolayı ücretlendirmesi yüksek olmaktadır.  

Tehlikeli maddelerin taşınması havayolları için madden cazip olmakla birlikte, 

tehlikeli madde gönderilerinden dolayı oluşabilecek istenmeyen sorunlar ve 

kazaları da birlikte getirebilmektedir.  

• Acentelerin ve havayolu işletmelerinin tehlikeli madde kabulünde, 

paketlenmesinde, x-ray taramalarında, depolama ve uçağa yüklenmesinde, 

özellikle “Tablo 9.3.A Ayrım Tablosu”nun dikkate alınmaması ve 

sorumluluklarını yerine getirmemeleri ya da göz ardı ettikleri hatalar arzu 

edilmeyen felaket sonuçlara yol açabilmektedir.  
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• Problemi yaratan nedenler, personelin kültürel seviyesinden kaynaklanan 

bilinçsizliği ve zorunlu tehlikeli maddeler eğitimlerindeki öğretilerin gerektiği 

kadar önemsenmemesi, tehlikeli maddelerin depolanması ve yüklenmesi 

sürecinde maddelerin “Ayrım Tablosu” na uygunluğunun göz ardı edilmesi 

dolayısıyla uçağa maddi hasar vermesiyle ya da uçak kazasıyla 

sonuçlanmaktadır.  

• Doğru paketlenmemiş, birbiriyle ters tepkimede bulunabilecek ya da beyan 

edilmemiş tehlikeli maddelerin taşınmasında meydana gelen uçak 

kazalarından üçüncü bölümde bahsedilmiş olup, kaza raporları sonuçları 

verilmiştir.  

• 1973 yılından bu yana tehlikeli madde nedeniyle oluşan kaza ve olaylar 

zincirine bakıldığında, teknoloji ve uçaklar geliştikçe, risk yönünden pek 

değişiklik olmadığı görülmektedir. Riskleri minimize etmek için uluslararası 

ve ulusal yasal düzenlemelere harfiyen uyulması, tehlikeli madde eğitim 

bilincinin yerleştirilmesi, insan hatalarının önüne geçilebilmesi için tüm 

şartların sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi, paketleme, etiketleme, 

doküman düzenleme, X-Ray cihazında detaylı tarama, depolama ve yükleme 

hatalarının önüne geçilmesi gerekmektedir.  

• Etiketlendirmenin çok önemli olduğu bu alanda yapıştırılmayan, unutulan ya 

da düşen etiketler, paketin yanlış yüklenmesine neden olacak, belki de 

kazayla sonuçlanacak bir yola götürebilecektir. “Dik Tutunuz” (This Way Up) 

etiketi o paketin mutlak surette dik olarak elleçlenmesi yönünde bir uyarıdır. 

Etiketsiz yüklemede paketin kargo kapısından sığdırmak ya da kargoda yer 

kaplamaması için eğerek, yan yatırılarak ya da ters yerleştirilerek 

yüklenmesi, içindeki sıvının akmasına ve tehlike oluşturacak diğer 

maddelere bulaşmasına dolayısıyla belki de bir yangına neden olacaktır.  

• Uçağın kaptanına taşınan tüm tehlikeli madde içeren paketlerin bilgisini (adı, 

UN numarası, sınıfı, miktarı, kargoda yerleştirilen yerin numarası, acil 

durumda yapılması gereken müdahaleleri gösteren ERG numarası) içeren 

“NOTOC” belgesi verilmelidir. Kaptan belgeyi imzalayarak muhafaza 

etmelidir. Notoc’ta belirtilmeyen tehlikeli maddeler kaptanların habersiz 

olduğu için yanlış müdahale etmelerine yol açmaktadır. 

• Havayollarına kargo gönderilerini yapan kargo acenteleri’ nin tehlikeli madde 

konusunda yeterli eğitimleri almamış personeli tarafından hazırlanan hatalı 

paketler (ambalajlama, yanlış işaretli paket kullanımı ve uyumsuz 

etiketleme), yetersiz ya da eksik bilgi içeren yanlış doldurulmuş deklare form 
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ve dokümanları, acentelerin kargo gönderimiyle ilgili zamansal nedenli 

aceleciliklerinden kaynaklanan sebeplerle bazı prosedürlerin atlanması ya da 

hiç uygulanmaması gibi birçok ayrıntılar kaza nedenlerinden sayılmaktadır.  

• Personelin tehlikeli maddelerin önemsenmemesi durumunda ya da gizlice 

beyan edilmeden gönderilen maddeler nedeniyle meydana gelen uçak 

kazaları ve olayları hakkında yayınlanmış kaza raporlarını, resimlerini ve 

filmlerini gösteren yetkili tehlikeli madde eğitim kurumlarında kısa bir brifinge 

katılmaları görüşündeyiz. Bu olay ve kazalar, yaşanan dehşet görüntüleri 

daha dikkatli ve özenli olmaları konusunda yarar sağlayacaktır. 

• Nitelikli eğitim alınmasında engel niteliğinde bazı faktörler vardır: 

a) Öncelikle eğitime katılan personelin eğitim esnasında da çalıştırılması, 

ders esnasında mail ve müşteri takibi, sorun çözme ve şirkete acil 

çağrılması,  

b) 5 gün süren günlük 8 saatlik kurstan sonra tekrar şirkette çalışmalarına 

devam etmeleri,  

c) Şirket sahiplerinin işten ayrılmaların çok olması sebebiyle öncelikli olarak 

işyerinde görevli olmayan kendi aile fertlerine (eşi ve çocukları) bu 

sertifikalı eğitimleri aldırmaları ancak bu kişilerin şirkette çalışmamaları, 

d) Onların sertifikalarını kullanarak yetkisiz ve eğitimsiz kişileri şirketlerde 

çalıştırmaları,  

e) Eğitime katılmadan sertifika almak istemeleri 

f) Geçerli bir DGR kuralları kitabını kullanmamaları ve eskileri tercih 

etmeleri (5-15 yıllık kitaplar) gibi birçok nedenler gözlemlenmiştir.  

• Bakanlık denetlemelerinin bilhassa acenteler üzerinde DGR yetki sertifikaları 

olmayan personele yönelik olması onların gerçek çalışan personelin 

eğitilmesi yolunda yönlendirecek ve işin sorumluluk ve cezaları bilincini 

oturtarak doğruya yönlendirecektir.  

• Tehlikeli maddelerin havadan, karadan, demiryolu ve denizyoluyla     

taşınmasında uygulanan mevzuatlar ekler bölümünde sunulmuştur. Havadan 

taşınması kurallarının daha kısıtlayıcı olması nedeniyle azami dikkat edilmesi 

hususunda öneri, denetim, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sektörü 

bilinçlendireceği umulmuştur.   

         Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasında risklerin azaltılması için, eksik 

yasal düzenlemelerin tamamlanması, eğitim seviyesinin arttırılması ve mevcut 

olmayan istatistiksel verilerinin kayıtlarının tutularak bir veri havuzu oluşturulması 

önerilmektedir. 
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http://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication/admin/iradmin/Lists/Incidents%20Investigation%20Reports/Attachments/40/2010-2010%20-%20Final%20Report%20-%20Boeing%20747-44AF%20-%20N571UP%20-%20Report%2013%202010.pdf
http://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication/admin/iradmin/Lists/Incidents%20Investigation%20Reports/Attachments/40/2010-2010%20-%20Final%20Report%20-%20Boeing%20747-44AF%20-%20N571UP%20-%20Report%2013%202010.pdf
http://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication/admin/iradmin/Lists/Incidents%20Investigation%20Reports/Attachments/40/2010-2010%20-%20Final%20Report%20-%20Boeing%20747-44AF%20-%20N571UP%20-%20Report%2013%202010.pdf
http://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication/admin/iradmin/Lists/Incidents%20Investigation%20Reports/Attachments/40/2010-2010%20-%20Final%20Report%20-%20Boeing%20747-44AF%20-%20N571UP%20-%20Report%2013%202010.pdf
http://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication/admin/iradmin/Lists/Incidents%20Investigation%20Reports/Attachments/40/2010-2010%20-%20Final%20Report%20-%20Boeing%20747-44AF%20-%20N571UP%20-%20Report%2013%202010.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Documents/Guidance-on-Handling-Dangerous-Goods-Incidents-and-Lithium-Battery-Fires-in-the-Passenger-Cabin.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Documents/Guidance-on-Handling-Dangerous-Goods-Incidents-and-Lithium-Battery-Fires-in-the-Passenger-Cabin.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Documents/Guidance-on-Handling-Dangerous-Goods-Incidents-and-Lithium-Battery-Fires-in-the-Passenger-Cabin.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Documents/IATA-Safety-risk-assessment-carriage-of-lithium-batteries%20V.2.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Documents/IATA-Safety-risk-assessment-carriage-of-lithium-batteries%20V.2.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Documents/IATA-Safety-risk-assessment-carriage-of-lithium-batteries%20V.2.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/lithium-battery-guidelines.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/lithium-battery-guidelines.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/passenger-lithium-battery.pdf
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KOREAN AIRCRAFT AND RAILWAY ACCIDENT INVESTIGATION BOARD, 
B747-400F, HL7604, 130 km West of Jeju International Airport, 28 July 2011: 
http://araib.mltm.go.kr/LCMS/DWN.jsp?fold=/eaib0401/&fileName=Interim+Report%
28Asiana+Airline s+Cargo+Flight+991+Accident%29.pdf (Erişim Tarihi:10.12.2019) 
TRANSPORT CANADA,   Service Difficulty Alert – “Procedures for Fighting 
Fires Caused by Lithium Type Batteries in Portable Electronic Devices” 
http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/certification/continuing-alert-2009-06-698.htm 
(Erişim Tarihi:10.12.2019) 
 

UK CAA, Flight Operations Department Communication (FODCOM) 30/2010 – 
The Carriage of Lithium Batteries as Cargo: 
http://www.caa.co.uk/docs/33/FOD201030.pdf (Erişim Tarihi:10.12.2019) 
 

UK CAA, “One team, one goal” guidance on the carriage of battery powered 
mobility aids (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=IFyEVckQEjc (Erişim Tarihi:18.12.2019) 
 
UNITED KINGDOM OVERSEAS TERRITORIES AVIATION CIRCULAR, OTAC 91-
3/92-1  
http://www.airsafety.aero, 2008 (Erişim Tarihi:10.12.2019) 
 
UPS, Details Of Fire Resistant Containers: 
http://www.pressroom.ups.com/Press+Releases/Current+Press+Releases/UPS+Pio
neers+Aviation+Safety%2C+Implements+New+Fire-Resistant+Shipping+Containers 
(Erişim Tarihi:10.12.2019) 
 
https://www.skybrary.aero/index.php/B738, (Erişim Tarihi: 18.10.2019) 
 
Video, https://www.youtube.com/watch?v=i5RGWUZhNfk 

 
RESMİ GAZETE 
 
Resmi Gazete, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun”,   18/11/2005 tarihli, 25997 Sayılı 5431 Sayılı Kanun 
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22), 
Resmi Gazete, Sayı: 29810, 23.08.2016  
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, Resmi 
Gazete, Madde 19, Sayı:30470,06 Temmuz 2018    
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması  
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı:30390, 13 Nisan 2018   
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması  
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı:29418, 06 Temmuz 2015    
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması  
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı:29284, 03 Mart 2015   
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması  
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı:30754, 24 Nisan 2019    
   
           

http://araib.mltm.go.kr/LCMS/DWN.jsp?fold=/eaib0401/&fileName=Interim+Report%28Asiana+Airlines+Cargo+Flight+991+Accident%29.pdf
http://araib.mltm.go.kr/LCMS/DWN.jsp?fold=/eaib0401/&fileName=Interim+Report%28Asiana+Airlines+Cargo+Flight+991+Accident%29.pdf
http://araib.mltm.go.kr/LCMS/DWN.jsp?fold=/eaib0401/&fileName=Interim+Report%28Asiana+Airlines+Cargo+Flight+991+Accident%29.pdf
http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/certification/continuing-alert-2009-06-698.htm
http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/certification/continuing-alert-2009-06-698.htm
http://www.caa.co.uk/docs/33/FOD201030.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=IFyEVckQEjc
http://www.pressroom.ups.com/Press+Releases/Current+Press+Releases/UPS+Pioneers+Aviation+Safety%2C+Implements+New+Fire-Resistant+Shipping+Containers
http://www.pressroom.ups.com/Press+Releases/Current+Press+Releases/UPS+Pioneers+Aviation+Safety%2C+Implements+New+Fire-Resistant+Shipping+Containers
http://www.pressroom.ups.com/Press+Releases/Current+Press+Releases/UPS+Pioneers+Aviation+Safety%2C+Implements+New+Fire-Resistant+Shipping+Containers
https://www.youtube.com/watch?v=i5RGWUZhNfk
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EKLER 

    EK-A 

 

CANLI HAYVAN (LIVE ANIMALS), KONUMLANDIRMA YÖN ETİKETİ,  

LABORATUVAR HAYVANLARI VE ISI KONTROLÜ ETİKETLERİ 

(https://www.iata.org/label) 
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EK-B 

                                                       

 

CASS İŞLEYİŞ ŞEMASI 

                       (IATA, Cargo Introduction Course, Montreal-Geneva, 2018, p.53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPS-LİTYUM İON BATARYA 
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                           EK-C/1 (Devam) 

 

                    CANLI HAYVAN GÖNDERİCİ SERTİFİKASI (ÖN YÜZÜ) 

              (IATA, Cargo Introduction Course, Montreal-Geneva, 2018, p.416) 
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                                                                                                   EK-C/2 (Devam) 

 

             CANLI HAYVAN GÖNDERİCİ SERTİFİKASI (ARKA YÜZÜ) 

          (IATA, Cargo Introduction Course, Montreal-Geneva, 2018, p.417) 
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 EK-D 

                  CANLI HAYVAN KABUL KONTROL LİSTESİ 

(IATA, Cargo Introduction Course, Montreal-Geneva, 2018, p.437) 
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                                                                                                     EK-E/1 (Devam) 

 

              CİTES İHRACAT İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ (ÖN YÜZÜ) 

          (IATA, Live Animals Regulations, Montreal-Geneva, 2018) 
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EK-E/2 (Devam) 

 

              CİTES İHRACAT İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ (ARKA YÜZÜ) 

             (IATA, Live Animals Regulations, Montreal-Geneva, 2018) 
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 EK-F 

                   

            DOLDURULMUŞ CANLI HAYVAN KONŞİMENTO ÖRNEĞİ 

      (IATA, Cargo Introduction Course, Montreal-Geneva, 2018, p.419) 
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                                                                                           EK-G 

                  

               CANLI HAYVAN ETİKETLERİ YAPIŞTIRMA ŞEKİLLERİ 

      (IATA, Cargo Introduction Course, Montreal-Geneva, 2018, p.430) 
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 EK-H 

                                    

                                    DEĞERLİ KARGO AMBALAJI 

 (Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kargo Hizmetleri, 2015, S.51) 
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 EK-I 

                                    

                                  BOZULABİLİR KARGO ETİKETLERİ 

                              (IATA, Perishable Cargo Regulations, 2018) 
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       EK-J 

BOZULABİLİR KARGO PAKETLERİ 

(Kaynak: https://www.indiamart.com; https://www.alamy.com)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indiamart.com/
https://www.alamy.com/
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 EK-K 

                                    KARGODA BOZULAN SEBZELER              
(Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kargo Hizmetleri, 2015, S.65) 
 

ETİLEN GAZINA MARUZ KALAN SEBZELER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK ISIYA MARUZ KALMIŞ SEBZELER (20 ° C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜŞÜK ISIYA MARUZ KALMIŞ SEBZELER (1° C’DE DEPOLANMIŞ) 
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                                                                                                        EK-L 

             

  

                                  TAB EDİLMEMİŞ FİLM ETİKETLERİ 

                                          (Kaynak: Türk Hava Yolları) 
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                                                                                                      EK-M 

 

                                     KIRILABİLİR (FRAGILE) ETİKETLERİ 

(Kaynak: https://www.uihere.com; www.clipartbest.com; www.pixabay.com)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uihere.com/
http://www.clipartbest.com/
http://www.pixabay.com/
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         EK-N 

 

 

LİTYUM BATARYA YANGINI (DC8-70, PHILEDELPHIA, 2006) 
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 EK-O 

 

LİTYUM BATARYA (DC8-70, PHILEDELPHIA, 2006) 
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 EK-P 

 

 

AMLY METİLKETON KAZASI (UPS) 
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        EK-R 

 

 

BİR TEHLİKELİ MADDE KAZASI 
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     EK-S 

 

DGR KAZASI 
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   EK-T/1 (Devam) 

TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 
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EK-T/2 (Devam) 
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EK-T/3 (Devam) 
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EK-T/4 (Devam) 
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EK-T/5 (Devam) 
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EK-T/6 (Devam) 
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EK-T/7 (Devam) 
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EK-T/8 (Devam) 
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EK-T/9 (Devam) 
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EK-T/10 (Devam) 
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EK-T/11 (Devam) 
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EK-T/12 (Devam) 
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EK-T/13 (Devam) 
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EK-T/14 (Devam) 
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EK-T/15 (Devam) 
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K-T/16 (Devam) 
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EK-T/17 (Devam) 
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EK-T/18 (Devam) 
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EK-T/19 (Devam) 
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EK-T/20 (Devam) 
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EK-T/21 (Devam) 
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EK-T/22 (Devam) 
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EK-T/23  
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 EK-U/1 (Devam) 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 
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 EK-U/2 (Devam) 
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  EK-U/3 (Devam) 
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  EK-U/4 (Devam) 
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                                                                                                              EK-U/5 (Devam) 
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EK-U/6 (Devam) 
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                                                                                                              EK-U/7 (Devam) 
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EK-U/8 (Devam) 
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                                                                                         EK-U/9 (Devam) 
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                                                                                                      EK-U/10   
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             EK-Ü/1 (Devam) 

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 
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  EK-Ü/2 (Devam) 

 

  



139 
 

        EK-Ü/3  (Devam) 
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 EK-Ü/4 (Devam) 
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                                                                                                              EK-Ü/5 (Devam) 

 



142 
 

  EK-Ü/6 (Devam) 

 



143 
 

                                                                                       EK-Ü/7 (Devam) 
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EK-Ü/8 (Devam) 
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  EK-Ü/9 (Devam) 
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                                                                                   EK-Ü/10 (Devam) 

 



147 
 

                                                                                                          EK-Ü/11 (Devam) 

 



148 
 

       EK-Ü/12  
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     EK-V/1 (Devam) 

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 
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  EK-V/2 (Devam) 

 

 



151 
 

 

EK-V/3 (Devam) 
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   EK-V/4 (Devam) 

 



153 
 

   EK-V/5 (Devam) 
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   EK-V/6 (Devam) 
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                                                                                                               EK-V/7 (Devam) 
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EK-V/8 (Devam) 

 



157 
 

   EK-V/9 (Devam) 
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EK-V/10  
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                                                                                                                                 EK-Y/1 (Devam) 

SHGM 2018 FAALİYET RAPORU 
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EK-Y/2 (Devam) 
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                                                                                           EK-Y/3 (Devam) 
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  EK-Y/4 (Devam) 
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                                                                                                                EK-Y/5 (Devam) 

 

 



164 
 

  EK-Y/6 (Devam) 

 

 



165 
 

                                                                                                                      EK-Y/7 (Devam) 

 

 



166 
 

                                                                                                                 EK-Y/8 (Devam) 
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   EK-Y/9 
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 EK-Z/1 (Devam) 

ÖZGEÇMİŞ 

 



169 
 

  EK-Z/2 (Devam) 

 



170 
 

 EK-Z/3 (Devam) 
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  EK-Z/4 (Devam) 
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    EK-Z/5 (Devam) 
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   EK-Z/6 (Devam) 

 

 



174 
 

 EK-Z/7 (Devam) 
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 EK-Z/8 (Devam) 
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   EK-Z/9 (Devam) 
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  EK-Z/10 (Devam) 

 

 



178 
 

               EK-Z/11 
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