


BU HAFTAKİ DERSİN İÇERİĞİ

 Uçak Yükleme Ana Prensipleri

 Yükleme Prensipleri ve Yük Emniyeti 

 Bagaj ve Kargo Hizmetleri



UÇAK YÜKLERİ

• Yükler

• Normal Yükler

• Özel Yükler

• DGR



UÇAK YÜKLERİ

• Yolcu (PAP, PAX)

• Cansız Yük (Dead Load) 

 Bagaj

 Kargo

 Posta

 Uçak teçhizatı ve yükleme 

ekipmanları



UÇAK YÜKLEME ANA PRENSİPLERİ

 Uçağın hasar görmemesini ve can

güvenliğimizi korumak

 Yükün hasar görmemesini ve mal

güvenliğini korumak

 Yük planlarının dışına çıkmamak

 Yükleme ve boşaltmayı en kısa sürede

emniyet kuralları doğrultusunda ve

eksiksiz gerçekleştirmek



YÜKLEME PRENSİPLERİ ve YÜK EMNİYETİ

 Uçak ve yükün hasar görmeden

 Emniyetli bir şekilde

 Kurallara uygun olarak

 En kısa sürede yüklemenin

yapılması başlıca prensiplerdir.



YÜKLEME PRENSİPLERİ ve YÜK EMNİYETİ

 Yükleme esnasında dikkat edilmesi gereken bazı ana kurallar

vardır. Bu kurallara uyulduğu takdirde çok kısa sürede çok

sağlıklı yükleme ve boşaltma gerçekleştirmek mümkündür.

Bunlar:

 Planlama

 Yüklerin önceden cinslerine göre ayrılması

 İyi istiflemek



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Kompartıman içindeki yabancı

maddeler (FOD)

 Yükleme yapılmadan önce

temizlenmelidir,

 Boşaltma bittikten sonra da,

mevcut ise alınmalıdır.



YÜKLEME PRENSİPLERİ ve YÜK EMNİYETİ

 Uçak yüklemesine ön ambardan, boşaltmaya ise arka ambardan başlanır 

ve/veya ön ve arka ambarların boşaltılmasına/yüklenmesine eş zamanlı 

başlanır.



YÜKLEME PRENSİPLERİ ve YÜK EMNİYETİ

 Bagaj yüklemesi yapılırken, etiketlere göre yüklenmeli ve birbirleriyle karışmamaları 

sağlanmalıdır (Örneğin BF – BY, BC – BT v.s). 



YÜKLEME PRENSİPLERİ ve YÜK EMNİYETİ

 Uçağa ilk olarak en son istasyonun yükleri yüklenir, en 

son ise ilk istasyona ait yükler yüklenir.



YÜKLEME PRENSİPLERİ ve YÜK EMNİYETİ

 Uçaktan indirilen ve uçağa yüklenen her bagajın etiketi mutlaka kontrol edilmelidir.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Mümkünse her hold bir istasyona ait yüklere tahsis edilmeli, değilse ayrıştırılmalıdır.

Örneğin; Son varış noktasına kadar etiketlenmiş olan “bağlantılı bagajlar =

connected baggages”, ayrı olarak yüklenir ve LDM, CPM mesajlarında belirtilir.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Yükleme esnasında, kompartıman içerisinde yer alan üst limit aşılmamalıdır. 



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Yükleme yapılırken uçağın yapı sınırlamaları dikkate alınmalı, limitlerin

aşılması halinde ‘kalaslama’ (tek parça halinde 150 kg ve üzeri)

yapılmalıdır. Yük, emniyete alınarak bağlanmalıdır.

 Hacimli ve boyut itibariyle büyük yüklerin, kabul edilmeden önce, yük

ölçüleriyle, uçağın kapı ölçülerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Bu

sayede, hem uygun olmayan yüklerin kabulü engellenmiş olur, hem de

yükleme esnasında uçağa verilebilecek bir hasarın önüne geçilmiş olunur.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Ağır yükler ilk olarak yüklenir ve bağlanarak sabitlenir. Ayrıca ağır ve keskin kenarlı yükler

tabana temas edecek şekilde yüklenir. Bağlama, öne, arkaya, sağa-sola ve yukarıya

olabilecek hareketleri önleyecek şekilde yapılmalıdır. Bağlamada; ağ, halat, kayış ve

ipler kullanılır.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Özellikli yükler için ilgili kurallara uyulmalıdır. Örneğin; AVI, HUM, PER gibi özel yüklerle DGR

taşımacılığı özel bilgi ve önlem almayı gerektirir.

 Paketleme, etiketleme vb. gibi (Ref: Özel yükler/DGR IATA Manueli)

 Yaş kargo ile ağır kargolar, canlı hayvanlarla (AVI) cenazeler (HUM) ve birbiriyle

geçinemeyen (kedi ve köpek gibi) hayvanlar aynı hold’a yüklenmez.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Yükler, yükleme öncesi uçak altında iken yağmur, kar yağışı vb. durumlardan

korunmalıdır.



HUM (CENAZE) YÜKLENMESİ

Cenaze yüklenmesinde dikkat edilmesi

gerekenler:

• Uzun süre kötü hava şartlarında kalmamalı

• Kompartıman içine sabitlenmeli ve üzerine 

başka bir yük konmamalı

• Canlı hayvanlarla (AVI) cenazeler (HUM) 

birlikte yüklenmemeli

• En önce yüklenip, son olarak indirilmeli



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Yolcu uçaklarındaki yüklemede 

öncelik yolcu bagajlarınındır.

 First, business class ve VIP 

bagajlar, öncelikli yüklerdir.

• İlk olarak boşaltılır.

• En son ve kapı ağzına yüklenir

• Diğer yüklerden ayrılır.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Overload sebebi ile bir miktar yük

indirilmesi durumunda da önce ücretsiz

yolcunun bagajları (PAD bags), sonra

ücretsiz yolcular (PAD), daha sonra

kargo ve posta indirilmelidir. Mümkün

olduğu kadar sahibine bilgi verilmeden

yolcu bagajı indirilmemelidir.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Yükleme esnasında, yükler ile tavan arasında, yeterli alan bırakılmadığında hava

filtreleri görevini yapamaz ve kompartıman içindeki havayı temizleyemez. Bu durum

canlı hayvanlar ve uçuş boyunca belli ısı şartlarının muhafaza edilmesi gereken, bazı

özel kargolar için tehlike oluşturmaktadır.

 Yükün ışıklandırma sistemlerine çok yakın olması sonucu, hem yeterli aydınlatma

sağlanamaz, hem de sistemlerin ürettiği yüksek sıcaklık nedeniyle yük ısınıp, yangın

çıkarma riski ortaya çıkabilir ve/veya gereksiz yere yangın alarmı verebilir.

 Yükleme planlanırken, uçağın ağırlık merkezi dikkate alınmalı, yakıt tasarrufu

sağlanacak şekilde, havayollarının belirtmiş olduğu ideal değerler baz alınmalıdır.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Bagajlar ve öncelikli yükler ilk

indirilmeleri gerektiğinden en son

yüklenirler.

 Bebek arabaları ve tekerlekli

sandalyeler bekletilerek tüm

yükleme yapıldıktan sonra, ambar

kapı ağzına yüklenir.



YÜKLEME PRENSİPLERİ

 Kargolar genelde ağır olduklarından

ve en son indirilmeleri gerektiğinden ilk

yüklenirler. Bu nedenle iyi hesaplama

yapılmalı ve istifleme kalitesi iyi

olmalıdır. Aksi takdirde tekrar uçak

boşaltılarak yükleme yeniden

yapılabilir. Bu durum zaman kaybına

ve müşteri memnuniyetsizliğine yol

açar.



YÜKLEME ÖNCELİKLERİ

 BAGAJ

 POSTA

 KARGO



YÜKLERİN BOŞALTILMASI

 İlk olarak yolcu bagajı boşaltılır ve

şut altına gönderilir.

 Daha sonra diğer yüklerin

boşaltılmasına geçilir.



YÜKLERİN BOŞALTILMASI

 TAİL TİPPİNG

 Uçakların arkasının öne göre

dengeyi bozacak biçimde ağır

olması ve gövde üzerine oturma

riski bulunmaktadır. Bu riskin

hesaplanarak koruyucu önlemler

alınmasına Tail Tipping işlemi

denir.



YÜKLERİN BOŞALTILMASI

 Eğer herhangi bir tahdit yok ise

(gümrük ve sağlık teşkilatı), yolcuların

uçağı terk etmesi beklenilmeden

uçağın yükü hemen boşaltılır.



YÜKLERİN BOŞALTILMASI

 Boşaltılan kargo ve bagajların hasar

görmemesi ve öncelikli bagajların en

kısa sürede yerine ulaştırılması.

 Yanlış gelen bagajların ayrı yerde

tutularak kayıp eşyaya haber verilmesi

gerekir.

 Tüm yüklerin uçaktan indirildiğinden

emin olmalıyız.



UYGUN OLMAYAN YÜKLEMELER

 Uygun olmayan paketleme (kabul

de kontrol edilmemiş)

 Uygun olmayan yükleme (mermer

bloklar üst üste konmuş)

 Uygun olmayan bağlama



UYGUN OLMAYAN YÜKLEMELER

 Uygun olmayan 

yükleme şekli ve 

bağlama



UYGUN OLMAYAN YÜKLEMELER

 ULD kapağı uygun olmayan biçimde kapatılmış



UYGUN OLMAYAN YÜKLEMELER

 Parça ağırlıkları eşit olmayan ve sızıntı ihtimali olan bir parça, uygun olmayan bir 

biçimde yüklenmiş



UYGUN OLMAYAN YÜKLEMELER

 Uygun olmayan ULD hazırlığı ve

 Tahta paletlerin bağlanamaması



UYGUN OLMAYAN YÜKLEMELER

 Uygun olmayan ULD hazırlığı



BAGAJ VE KARGO HİZMETLERİ

 Uçağa yüklenen tüm yük bilgilerinin yük kontrol sürecine dahil edilebilmesi 

için, bilgi ve veri akışının görevli harekat memuruna yükleme formu (LIR) ile 

ulaşması sağlanmalıdır.

 Kontuarlarda check edilen ve sisteme girilen tüm yük bilgileri harekat 

departmanı tarafından da takip edilebilmektedir.

 Ramp departmanı tarafından bagajlar sayılır, yolcu hizmetleri ve şut ile 

mutabakat sağlanır ve harekat memuruna iletilir. 



BAGAJ VE KARGO HİZMETLERİ

 Kargo ve posta bilgisi manifesto ile birlikte kargo personeli tarafından

harekat memuruna iletilir.

 Rush bagaj varsa, havayolu yetkilisinden onay alındıktan sonra kayıp

eşya personeli tarafından harekat memuruna iletilir.

 Toplu bagaj var ise bunun da bilgisi yolcu hizmetleri veya ramp personeli

tarafından harekat memuruna iletilir.

 Harekat memuru ile diğer departmanlar arasında iletişim telsiz, telefon,

sözlü brifing gibi kanallardan gerçekleştirilir ve yazılı bir kayıt verilir.
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KAYNAKLAR

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları 
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Yayıncılık, 1.Baskı, Kasım 2014.

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları 
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Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

Öğr.Gör. Gülaçtı ŞEN

İstanbul Aydın Üniversitesi Havacılıkta Yer 

Hizmetleri Bölümü


