KARGO TEMEL VE SATIŞ
KURS PROGRAMI
1. KURUMUN ADI

:

2. KURUMUN ADRESİ

:

3. KURUCUNUN ADI

:

4. PROGRAMIN ADI

:

Kargo Temel ve Satış

5. PROGRAMIN DAYANAĞI

:

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel
Kurslar Tip Yönetmeliği ve 05.05.2005 tarih
ve 24 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen
“Özel Kurslar Çerçeve Programı” na göre
hazırlanmıştır.

6. PROGRAMIN DÜZEYİ

:

En az ortaöğretim (lise ve dengi okullar)
mezunu yetişkinler düzeyinde hazırlanmıştır.

7. PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu program ile kursiyerlerin;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Havacılık sektörünü tanımaları,
Havacılık sektöründe Kargo Temel ve Satış ile ilgili beceriler kazanmaları,
Diğer kargo ve posta birimleri ile iş birliği yapmaları,
Öğrendikleri bilgileri iş ortamında kullanmaları,
Diğer birimler (Acente, Havayolu, Emniyet Teşkilatı vb.) ile işbirliği yapmaları,
Görev ve sorumluluklarıyla ilgili uygulamaları alışkanlık haline getirmeleri
beklenmektedir.

8. PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
a. Kargo Temel ve Satış Kurs Programı, daha önce Kuruldan geçen Kargo ve Posta
kurs programına paralellik göstermektedir. Sivil havacılık kargo sektöründe ulusal
ve uluslar arası uygulamaları karşılamak maksadıyla Kargo Temel ve Satış Kurs
Programı olarak sunulmuştur.
Söz konusu program Ülkemizde hava kargo
sektörünü yetkilendiren mevzuat çerçevesinde denetleyen ve eğitimine yön veren
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da incelenmiş ve uygun mütalaa
edilmiştir. Bu programı bitiren kursiyerler, sivil havacılık sektöründe hizmet veren
kargo acentelerinde görev yapabilecek niteliğe kavuşacaklardır.
b. Bu kurs programı, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 44. maddesi
gereğince 28.08.1996 tarih ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5.Maddesinde belirtilen yer hizmet
türleri içinde sayılan “Kargo ve Posta”ya uygun olarak düzenlenmiştir.
c. Bu program, havayolu şirketlerinin ilgili birimlerinde çalışarak uçaklara ve
yolculara yönelik kargo temel ve satış hizmeti veren kargo acentelerinde görev
alabilecek düzeyde eğitilmiş olması nedeniyle gönderilecek kargoların uygun bir
şekilde yerine ulaştırılacağı için topluma çok yararlı bir hizmet vereceklerdir.
d. Programın içeriği; ekipman ve tesisler, belge işlem hizmetleri, gümrük kontrolü,
düzensizliklerde yapılacak işlemler, ihraç kargo konularını kapsamaktadır.
e. Programın uygulanmasında görsel ve eğitsel anlatım teknikleri ile birlikte
uygulamalı eğitim yöntemleri de uygulanacaktır. Öğretilecek konuların özelliğine
göre işin gerçek ortamda nasıl yapıldığının gösterildiği tanıtıcı ve öğretici geziler
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düzenlenecektir. Öğretim sürecinde, anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma,
problem çözme, tartışma, uygulamalı alıştırma, gezi, yaşanmış örnekler, yerinde
uygulama, görev alanlarını ve bölgelerini ziyaret edip örnek çözme gibi yöntem ve
tekniklerdenyararlanılır.
f. Program kargo (yük taşımacılığı) ve satış hizmetlerinin yanında diğer uzmanlık
konularını da içerdiğinden konular kendi içinde ve birbirine bağlı olarak süreklilik
göstermektedir.
g. Kursiyerlere, program sonunda gerçek iş ortamında uygulamalar yapma imkânı
sağlanacaktır.
9. PROGRAMIN SÜRESİ
a. Haftalık süre : Günde 6 saat x 5 gün = 30 saat
b. Toplam süre : 2 hafta x 30 saat = 60 saattir.

10. PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK
DAĞILIMI
1. HAFTA
A. SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ
1. Havacılık Tarihi
2. Uluslararası Havacılık Anlaşmaları ve Teşkilatlar
3. Hava Kaideleri ve Hava Trafik Usulleri
B. GENEL KONULAR
1. Açılış ve Kursun Tanıtımı
2. ICAO, IATA, Sivil H., FIATA, IATA Acentesi
3. Konsolidator, ucak tanımları,
4. ULD ve kontur’lar, yüklenebilirlik tablosu
5. Uçak kapı ölçüleri, taban çekeri, handling imkânları
6. Kargo Kabulu, Ülke ve Taşıyıcı kuralları
7. Özel kargolar tanıtımı (kodlar, paketleme, etiketleme, işaretleme ve
işaretleme)
8. Canlı Hayvanlar kitabı tanıtımı, ülke, taşıyıcı kuralları, gönderici
sorumlulukları, CITES tanımı ve listeler
9. Canlı Hayvan Gönderici Sertifikası tanıtımı, kullanımı ve uygulamaları
10. Tehlikeli Madde sınıfları, gizli tehlikeli maddeler ve Tehlikeli Maddeler
Kursunun önemi
11. TACT Rules kitabı tanıtımı, bölge çalışmaları, örnekleri, Şehir, meydan,
ülke, eyalet, havayolu kodları
12. Bölge çalışmaları, taşıyıcı ve gönderici sorumlulukları, gönderici hakları,
taşıma şartları
13. Round up kuralı, ücret hesaplarında kullanılacak terimler, CW hesabı
14. TACT Rates kitabı tanıtımı, kullanımı, minimum ücretler, ödeme şekilleri
15. Genel kargo ücretleri, AWB tanıtımı ,örneklemesi
16. GCR ücretleri (N ve Q ücret örnekleri )
17. Ağırlık kırılma noktası, ödemeli gönderiler, örnekler
18. Değer beyanı, değer beyan bedeli hesabı ve örnekleri
19. Özel gönderi ücretleri ( SCR ), item tanımı, örnekleri, AWB de gösterimi
20. SCR örneklemeleri, ücret öncelikleri
21. SCR örnekleri
22. Masraflar, hesaplamaları ve AWB de gösterimi
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2. HAFTA
A. GENEL KONULAR
1. Genel tekrar ( SCR ile ilgili) Birden fazla item kapsamına giren mallarla
ilgili çalışmalar, ücret öncelikleri
2. SCR örnekleri
3. GCR ve SCR genel tekrar
4. Arttırımlı ücretlerden Canlı Hayvan ücretleri ve Rules 3.7.2 nin kullanımı
5. Canlı Hayvan ücret hesaplamaları, örnekleri ve AWB de gösterimi
6. Canlı hayvan ücret örnekleri, TACT 2.2 kapsamındaki canlı hayvan
örnekleri
7. Canlı Hayvan ücret örnekleri
8. Değerli kargo ücret hesabı ve AWB de gösterimi
9. Değer beyanından dolayı değerli kargo ücret hesabı ve AWB de gösterimi
10. Cenaze ücret hesabı ve AWB de gösterimi(Rules 3.7.9)
11. Cenaze ücret örnekleri
12. İndirimli ücretler (gazete, periyodik basın vb.),hesaplamalar ve AWB de
gösterimi
13. Gazete ve periyodik basın vb. hesaplamaları
14. İndirimli ücretler (refakatsız bagaj gönderileri), hesaplamaları ve AWB de
gösterimi
15. Refakatsız bagaj ücret hesaplamaları ve örnekleri
16. SINAV
11.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Kurs sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
çerçevesinde teorik ve uygulama sınavlarının değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen
puanlama esaslarına göre yapılır.

Puan
0-44
45-69
70-84
85-100

Not
D
C
B
A

Derece
Başarısız
Orta
İyi
Pekiyi

12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ
Programın uygulanmasında kullanılacak öğretim araç-gereçleri 17.03.2004
tarih ve 25405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ders
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği”nin 31. maddesinde belirtilen eğitim aracı
seçme ve değerlendirme formu ve bilgi formu ektedir.
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