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Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) kay-
naklı pandemi sürecinin, hava kargo 
endüstrisini pozitif yönde etkilediği bir 
sır değil. Havayolu ile seyahat eden yol-
cu sayısındaki dramatik düşüş, pek çok 
operatörü, rekabetçi kalabilmek adı-
na stratejilerini değiştirmeye zorladı. 
Küresel e-ticaret hacminde yaşanan 
yükseliş de küresel tedarik zincirlerini 
destekleyebilecek etkinlikte hava taşı-
macılığı gereksinimini ortaya çıkardı. 
Söz konusu pozitif gelişmelere karşın, 
hava kargo endüstrisi, 2022 yılının ilk 
aylarından başlayarak dalgalı bir se-
yir izledi. Rusya-Ukrayna Savaşı, sava-
şa bağlı yaptırımlar ve hava sahaları-
nın kapatılması gibi nedenler, küresel 
lojistiğin tüm alt boyutları ile etkilen-
mesine, önemli ölçüde yeniden yön-
lendirilmesine yol açtı. 

IATA’nın son yayınladığı 2022 yılı-
nın Nisan ayına ilişkin veriler, küresel 
hava kargo pazarına yönelik talebin 
düştüğünü; kapasitenin de daraldığı-
nı işaret ediyor. Bulaşabilir ve mevcut 
aşılara daha dirençli Omicron isimli 
yeni varyantın yükselişi kaynaklı ye-
rel, bölgesel ve ulusal düzeyde süre-
gelen seyahat kısıtlamaları ile 30’dan 
fazla ülkeyi etkileyen Rusya-Ukrayna 
Krizi kaynaklı hava sahası kapatma-
ları, hava kargo taşımalarına yönelik 
rotaları değiştirdi. Avrupa-Asya, As-
ya-Kuzey Amerika arasındaki uçuş sü-
relerini de önemli ölçüde artırdı. Bu 
anlamda, Rusya ve Ukrayna merkez-
li önemli kargo taşıyıcıları, oyun dışı 
kaldı. Özellikle Rus hava sahasından 
kaçınmak isteyen Asyalı operatörler, 
kargo uçuşlarını yeniden yönlendirme-
ye başladı. Diğer operatörler de Asya 
uçuşlarını azaltmayı ya da tamamen 
iptal etmeyi seçtiler. Yolcu tarafından 
bakıldığında, yeni varyantın, neredeyse 
yarı yarıya düşen uluslararası iş seya-
hatlerine (veya genel olarak uluslara-
rası seyahatlere) dönüşü geciktirme-
si olası. Yük tarafında ise, aktif kargo 

uçağı filosu ile kargo uçuşları sayısı-
nın arttığını; buna karşın, operatörle-
rin pazardan çekilmesi ile mevcut ka-
pasitenin azaldığını görüyoruz. Hatta 
yolcu uçaklarının rekabetçi fiyatlar-
la kargo uçaklarına dönüştürüldüğü 
programlarda yaşanan uzun bekleme 
süreleri, kısa vadede kapasite artışını 
da oldukça sınırlı hale getirdi. Mevcut 
kapasitenin sınırlı, pazara giren/gire-
cek aktörlerin de yavaş olması, hava-
yolu navlun fiyatlarının şişmesine yol 
açtı; işin kötüsü, Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı, olası hava sahası problemleri ve 
yakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 
-operatörleri suçlamanın tartışmalı ol-
duğu bir ortamda- kısa vadede fiyatla-
rın artmaya devam etmesi bekleniyor. 

E-ticaret bağlamında baktığımız-
da da küresel anlamda hacmin cid-
di bir biçimde arttığını; herhangi bir 
yavaşlama belirtisi de göstermediği-
ni görüyoruz. Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19) kaynaklı pandemi süreci, 
bireylerin satın alma kararlarını ver-
me biçimlerinde esaslı ve uzun vadeli 
bir değişime yol açmış gözüküyor. Çev-
rimdışı alışveriş yapan bireylerin çok 
sayıda e-ticaret uygulamasını indir-
meye başlaması bile söz konusu deği-
şimin yavaşlamayacağının bir işareti 
olarak yorumlanabilir. Bu da küresel 
bazda hava kargo taşımasına olan ta-
lebin en azından kısa vadede azalma-
yacağı anlamına geliyor. E-ticaretin bir 
diğer yararı da hava kargo pazarın-
daki günlük etkileşimlerde yaşanıyor. 
Bulut tabanlı çevik yazılım platformla-
rı geliştiren hizmet sunucuları, müş-
teriler, tedarikçiler, hava kargo taşı-
yıcıları arasında dinamik bir yapının 
kurulmasını gerektirdi; bir başka de-
yişle, dijital dönüşüme zorladı. Pek çok 
operatör, yapay zekâ, nesnelerin inter-
neti, bulut teknolojisi, iş zekâsı, şeffaf-
lık, optimizasyon, otomasyon ve siber 
güvenlik gibi konularda teknolojiye ya-
tırım yapıyor.  

Öte yandan, hava kargo hizmeti su-
nan operatörlerin, önümüzdeki dönem-
de, sürdürülebilirlik konusunda da dik-
katli olmaları gerekecek. Hava kargo 
taşımacılığına yönelik olarak yukarı-
da kısaca özetlediğimiz gelişmeler, kü-
resel düzeyde hava trafiğinin artma-
sına, ne yazık ki beraberinde de sera 
gazı kirliliğine yol açıyor. Dünya gene-
linde hızla artan düşük karbonlu ta-
şımacılık talebinin, küresel hava kar-
go pazarının büyümesini kısıtlaması 
beklenebilir. Bu bağlamda gerek yakıt 
fiyatlarındaki artışa gerekse yüksek 
düzeyli karbon salınımına bir önlem 
olarak sürdürülebilir havacılık yakı-
tı kullanımı, operatörlerin orta-uzun 
vadede öncelikleri arasına girebilir.
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