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  Skytanking Life'ın bu sayısının 
ana teması 'değişim' ve 15 yılı aşan firma 
geçmişinde birçok değişiklik görmüş 
Skytanking çalışanları olarak bizim için 
anlamı.

Konuya Marquard & Bahls'ın perspektifinden 
ve Spring Projesi'nin tüm grup genelinde 
uygulanması açısından yaklaşıyoruz ve 
Skytanking'in üst düzey yönetici ve 
çalışanlarından değişimi profesyonel ve özel 
hayatlarında nasıl algıladıklarını öğreniyoruz. 
Bu sayımızda Skytanking'i etkileyen son 
değişikliklerden ikisini derinlemesine 
inceleyebildiğimiz için mutluyuz; Malta'da 
operasyonların başlaması ve Türkiye'de 
Skytanking Ovenon ortak girişiminin 
kurulması sonucunda Skytanking ağının 
genişlemesi.

Operasyon Destek Ekibimiz yeni Operasyon 
ve Yakıt Kalite Kontrol Kılavuzu, apron 
kontrol listeleri, 'eğitmenin eğitimi' programı 
ve uçağa ikmal verimlilik konularını da içeren 
yeni teknik ve operasyonel gelişmeleri size 
Operasyon Haberleri bölümünde aktarıyor. 

Ancak bu sayı yalnızca ticari ve operasyonel 
hedeflere yoğunlaşmıyor; Bangalore'daki 
IndianOil Skytanking genel merkezi 
yakınlarındaki bir ilkokulun binalarını 
iyileştirme ve böylece küçük çocuklara 
okulda ilerleme, gelişme ve büyüme fırsatları 
sunma projesi gibi yardım amaçlı destek 
çalışmalarımız da bize gurur veriyor.     

Aslında önümüzde fırsatlar, gelişme, büyüme 
ve elbette değişim ile dolu heyecan verici bir 
dönem uzanıyor. Ulaşmak istediklerimize ara 
sıra yaşanabilecek beklenmedik durumlar 
olmadan ve yolumuzdaki engelleri aşmadan 
ulaşamayacağız, ancak kesinlikle bunlara 
değeceğine inanıyoruz.  

Skytanking Life'ın bu sayısını keyifle 
okumanızı dilerim. 

Paul Workman / Managing Director  
Skytanking Holding GmbH
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Malta Uluslararası Havaalanı'nda 
yeni ortak girişim 
Malta - Skytanking, 1 Nisan 2017 
Cumartesi günü Malta Uluslararası 
Havaalanı'nda uçak yakıt ikmal 
operasyonlarına başladı. Skytanking 
Limited, Skytanking Holding GmbH ile 
Maltalı şirket Attard Services Limited'in 
bir ortak girişimidir. Skytanking Limited, 
Malta International Airport plc tarafından 
Ocak 2016'da 'Yakıt ve Petrol Yer 
Hizmetleri' sağlama lisansı ile 
ödüllendirildi. Cumartesi sabahı, 
Frankfurt ve Budapeşte'ye gidecek 

Airbus A321 ve A320 dahil 
olmak üzere ilk müşterimizin 
uçaklarına yakıt ikmalleri 
başarıyla gerçekleştirildi. 
Maltalı Attard Services 
Limited ile oluşturulan yeni 
ortak girişim, başarılı 
başlangıç öncesinde iki yıl 
boyunca geliştirilen bir projeydi. Proje 
Müdürü Christoph Clemens'i, , 
Skytanking Italy Operasyon Destek 
Ekibi ve yakıt ikmal uzmanlarını tebrik 

ediyoruz. Mükemmel bir başlangıç için 
zorlu rekabete karşı çok sıkı çalıştılar.
Attard Services Limited, 1979'dan beri 
faaliyet gösteren ve petrol ürünlerinin 
elleçlenmesi ve bağlantılı hizmetlerle 
aktif biçimde ilgili olan Maltalı bir aile 
şirketidir. Şirket Malta pazarında 
otomotiv, endüstriyel ürünler, denizcilik 
ve havacılık sektörlerinde önde gelen bir 
tedarikçidir.

Hamburg – Skytanking Genel Müdürleri ve Marquard & Bahls'ın önemli 
destekleyicisi HSSE Proje Müdürü'nden oluşan üst düzey yönetimi, 
yıllık yönetim toplantısı için 28 - 30 Mart 2017 tarihleri arasında 
Hamburg'da bir araya geldi.  14 katılımcı, iki buçuk gün boyunca 
Skytanking yöneticilerinin şirkette yerine getirmesi beklenen 
gereklilikler hakkında görüştü ve tüm grup için daha güçlü bir iş 
stratejisi geliştirmeye ve grubun geçmiş yıllardaki performansını 
değerlendirmeye yönelik yoğun çalışmalar yaptı. 

Skytanking Yönetim 
Toplantısı 2017 

Skytanking çalışanları akşam iyi 
bir yemeğin ve ekip olarak aşçılık 

etkinliğinin keyfini yaşadılar.  

İtalya'da Skytanking Srl'nin yönetim 
ekibine katılan Silvia Cestola'ya hoş 
geldin diyoruz. Silvia, ExxonMobil'de 
satış ve rafineriye yönelik görevleriyle 
farklı pozisyonlarda sergilediği seçkin 
kariyerinin ardından 20 Mart'ta 
Skytanking Srl'ye Operasyon 
Direktörü (Chief Operating Officer - 
COO) olarak katıldı. Silvia, İdari 
Müdür Roland Casali'ye raporlayacak 
 ve Skytanking'in İtalya'daki günlük 
operasyon işlerinden sorumlu olacak.  

İtalya'da yeni COO 

Skytanking Life'ın 
14. sayısına hoş 
geldiniz
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Operasyon Departmanı, 
operasyonlarımızdaki performansı 
artırmak ve denetim ve emniyet düzeyini 
yükseltmek amacıyla son birkaç yıldır 
kontrol edilen tüm görev kademelerindeki 
farklılıkların not edilmesini sağlayan 
bazı uygunluk listelerini hayata geçirdi. 
Kontrol listelerinin performansı 
geliştirmekte etkili olmasının basit bir 
nedeni var: Bir iş veya kontrol birden 
fazla adım içerdiğinde bu adımlardan bir 
iki tanesinin unutulması muhtemeldir. 
Bu sayede işin tüm adımlarının kontrol 
edilmeme tutarsızlığı belirlenecektir. Bu 
araç basit ve etkili olsa da, kontrollerin 
kağıt üzerinde yapılması analizin ve/
veya paylaşım işlemlerinin verimli ve 
süratli şekilde gerçekleştirilmesinde bazı 
limitasyonlar içermektedir. Operasyon 
Ekibi bu sorunun üstesinden gelmek için 
şu anda ana kontrol listelerini (örneğin 
A-Z, Q-Kontrol Listesi), taşınabilir 
cihazlara kurulan bir uygulama yoluyla 

dijitalleştirmeyi hedefleyen bir proje 
üzerinde çalışıyor. Bu uygulamanın 
olağanüstü sonuçlar sunabilecek, 
verileri hızla bir araya getirebilecek ve 
eğilimleri ve analizleri sergileyebilecek 
kolay, esnek ve güçlü bir araç olması 
planlanıyor.  Yine de proje yalnızca saha 
kontrol listeleri ile sınırlı tutulmuyor. Şu 
anda kullanılmakta olan diğer 
dokümantasyon ve kontrol listeleri, 
verilerin analiz sürelerini kısaltmak ve 
aynı zamanda kağıt 
kullanımını azaltmak 
ve daha çevre dostu 
olmak için elektronik 
p l a t f o r m a 
geçirilebilir.

Aslında proje şu 
anda test aşamasına 
geçmek üzere. Bu 
etap başarıyla 
tamamlandığında, 

yeni kontrol listeleri doldurma sistemine 
sahip cihazlar isteğe bağlı olarak 
herkesin kullanımına sunulacak.

Geleceğe doğru bir adım daha atıyoruz! 

Projenin dayandığı dönüm noktaları:

• Cihazın çalışma ortamlarımızın çoğunda kullanımına  
 olanak tanımak için, ATEX sertifikalı tabletler;
• Resimlerin de eklenmesine izin veren çeşitli medyalarla  
 bilgi kapsama olasılığı; 
• Dokümantasyonda ve harcanan zamanda muazzam bir  
 azalma;
• Çevrimdışı da çalışmaya olanak tanıyan ve sonrasında  
 verileri senkronize edebilen, kullanımı kolay bir arayüz
• Verilere, raporlama sistemi üzerinden analiz etmek için  
 kolay erişim.
• Mevcut veritabanları (olaylar, denetimler, eğitim vb.) ile  
 uyumluluk

Skytanking Operasyon Kılavuzu'nun 
beklenen revizyonu tamamlandı. Yeni 
revize Kılavuz 2017'nin ilk yarısında 
yayınlanacak. İki farklı seçenek 
bulunuyor: kağıt kopyalar ve PDF 
dosyada elektronik kopyalar. Tüm 
kopyalar kayıtlı kopyalardır. Bunun 
sebebi sadece kopyalar üzerinde ilgili 
lokasyonlar yoluyla bir denetim 
oluşturmak değil, aynı zamanda 
inceleme ve güncellemelerin daha 
kolay izlenmesine olanak sağlamaktır. 
Aslında kağıt kopyalar değiştirilmiş 
kısımların teslimi yoluyla güncellenecek ve elektronik 
dosyalar gönderilen her kişi için yenilenecektir. Yeni 
Operasyon Kılavuzu, JIG12 uyumludur ve çalışma 
prosedürleri hakkında daha fazla ayrıntı içermektedir. 
Yeni kılavuzun operasyonlarımız için yalnızca 
Skytanking ve sektör standartlarına uyum sağlamak 

için yapılması gerekenleri göstererek değil, işin nasıl 
yürütülmesi gerektiğine ilişkin rehberlik de sağlayarak, 
pratik ve yararlı bir başvuru kaynağı olmasını 
umuyoruz.  Yeni bir içerik tabloları seti sayesinde 
danışma süreci kolaylaştırılmıştır: analitik, konuya 
göre ve tüm rakam ve tablolar için.

Kılavuz artık birtakım standart operasyonel 
formlar da içerecektir. Tüm talep edenlere 
yeni Skytanking Operasyon Kılavuzu'nu bir 
an önce sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Operasyon Haberleri

Kontrol listelerinde iyiyiz - sırada ne var? Yeni Skytanking 
Operasyon ve 
Yakıt Kalite 
Kontrol Kılavuzu

Atex sertifikalı tabletler, 
verilere  hızlı bir erişim 

ve raporlama sistemi 
üzerind analizlere olay 

bir ulaşım sağlıyor.

DACH Operasyon 
Müdürü Sandro 

Pusch yeni basılmış 
Operasyon El 

Kitabı ile

Herbir lokasyon 
numaralandırılmış 

ve kayıtlı dosyaları 
alacaktır.
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Skytanking Operasyon Departmanı 
çevrimiçi Öğrenme Yönetim Sistemi 
(Learning Management System - LMS) 
geçtiğimiz günlerde tam kapsamlı olarak 
başlattı; tüm çalışanlar siteyi ziyaret 
ederek ve kendilerine atanan eğitimi 
tamamlayarak bu olanaktan 
yararlanabilirler. Skytanking artık 
dünyanın neresinde olursa olsun tüm 
çalışanlarının, kendilerinden beklenen 
yetkinlikleri geliştirmeleri için gerekli 
eğitimi daha kolay bir şekilde almalarını 
sağlayabilir ve bu konuda güvence 
verebilir.

LMS, Skytanking eğitim yönetimi 
sisteminin yalnızca bir tarafıdır; 
çalışanlarımızın uygulamalı eğitime hâlâ 
ihtiyacı vardır. Çevrimiçi eğitimi 
tamamlamak yararlı olsa da, KKE'nı 
fiilen kullanmak ve sahada ekipmanları 
fiziksel olarak kullanmak da son derece 
önemlidir. Bunu dikkate alan ve LMS'nin 

"verilen bilgileri herkesin aynı düzeyde 
kavramış olması gerekir" düşüncesini 
benimseyen Operasyon Departmanı, 
saha düzeyinde verilen uygulamalı 
eğitimin herkes için yeterli olmasını 
sağlamak istiyor. Operasyon

Departmanı, buna ulaşmak için farklı 
tesisler ve sahalardan yetkin 'Eğitmenler' 
olmaya uygun çalışanları belirlemelerini 
ve bu kişileri 2017 yılının dördüncü 
çeyreğinde Brüksel Havaalanı'nda 
Operasyon Departmanı'nın ev sahipliğinde 
verilecek uygulamalı bir eğitim kursuna 

katılmak üzere davet etmelerini 
isteyecektir. Çalışanlar eğitimlerini 
tamamlayarak 'Skytanking Eğitmenleri' 
olduklarında bilgilerini aktarabilecek ve 
kendi tesislerindeki 'Eğitim Önderlerine, 
hatta bölgelerinde veya yetki alanlarındaki 
herkese eğitim verebilecektir. 

Bir Skytanking 'Eğitmeni' olmak ilginizi 
çekiyorsa, lütfen Operasyon Yetkisi veya 
Birim Müdürünüz ile görüşerek 
Operasyon Departmanı ile iletişim 
kurmasını ve sizi ilk Skytanking 'TTT 
kursu' için tayin etmesini sağlayın.

Skytanking En İyi Uygulama Yarışması başarıyla devam ediyor 
ve birbirinden farklı ve yararlı çok sayıda sunum alınıyor. 
Yarışmanın galibinin nasıl seçildiğini hiç merak ettiniz mi? Bu 
aslında sunumlar arasında kayırmacılığı önlemek üzere 
tasarlanmış, oldukça adil bir süreç. Oy kullanan gruplar 
(Operasyon ve HSSE) sunumları değerlendiriyor ve bir 
puanlama kartını, aşağıdaki kategorilerin her biri için ayrı 
puan vererek dolduruyor:
HSSE Avantajları – Maliyet Avantajları – Orijinallik – Uygulama 
kolaylığı. Puanlar 1 ve 10 arasında değişiyor ve bir yüzde oranı 
olarak ağırlıklandırılıyor. Bu 6 aylık yarışmayı elbette en 
yüksek puanlı sunum kazanacak, ancak bu diğer sunumların 
iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında yarışmanın galibi 
olamayan, ancak muhteşem bulunan bazı fikirler de sunuldu; 

bunların tümünü Skytanking Sharefile 
sitesinde (� https://mub. sharefile.eu) 
sırasıyla 'Operasyonlar' ve 'En İyi 
Uygulama' bölümlerine giderek 
dilediğiniz zaman okuyabilir, 
inceleyebilirsiniz..
Size 2016 2. Yarısında En İyi Uygulama 
ödülünü kazanan projenin NorthAir'in 
kuzeydeki tesislerinden biri olan 
Aberdeen tarafından sunulduğunu 
söyleyebiliriz: Burada fikir, sıcaklık 
düştüğünde ve buz oluşmaya 
başladığında yanıp sönerek operatörleri ve sürücüleri dikkatli 
olmaları için uyaran bir LED buz ikaz işareti yerleştirmek.

İlk Skytanking 
Eğitmenin 
Eğitimi (Train the 
Trainers) kursu – 

En İyi Uygulama Yarışması.

Andrew Barnes ilk 
Eğitmenin Eğitimi 

kursunda.

Son 20 yılda birbirinden farklı 
çözümler uygulandı ve test edildi: 
tam elektrikli araç (Birleşik 
Krallık), güneş panelinden enerji 
alan statik araç (ABD), yeraltı 
yakıt ikmal istasyonu (İsveç), 
yakıt borusunun giriş noktasında 
elektrikli türbin (Cenevre), ancak 
biz dizel dispenserleri Avrupa'daki 
havaalanlarının büyük 
çoğunluğunda çalıştırmaya devam 
ediyoruz. Aslında 6 saatin 
üzerinde bir süre yeniden 
yüklenme zorunluluğu olmadan 2 
saatten uzun süre çalışacak 
yeterli kapasiteye sahip tam 
elektrikli bir aracı hayal etmek imkânsızdır! En iyi 
alternatif, Skytanking'in Viyana'da yıllardır başarıyla 
çalıştırdığı ve dispenserin uçağa dizel motorla 
taşınmasına, sürüş sırasında akülerin şarj edilmesine 
ve yakıt ikmali sırasında tam elektrikli işletim için 
motorun durdurulmasına izin veren bir 'hibrit 
versiyon'dur.

Benzer bir çözüm Paris-Charles de Gaulle havaalanında 
test edilmiştir ve bazı alternatif manuel yöntemler 
Münih'te uygulanmaktadır. Bu iyileştirme yılda araç 
başına +/- 2000 litre dizel tasarrufuna olanak sağlar; 
bu rakam toplam tüketimin %20-25'ine eşittir ve bir 
yakıt ikmali sırasında platform hareketi, hortum 
makarasını geri sarma, geri kazanım tankının transferi 
ve diğer tüm güç tüketimlerinin (lambalar, hidrolik 
piston, ankraj kütlesi, ...) çalışma gereksinimleri için 
güç kullanımını yöneten yerleşik bir bilgisayarın (PLC) 
kontrolü üzerinden çalışır. Geçen yıl Gösta Möller, 
mevcut hidrant dispenserlerin üzerindeki setlerin 
güçlendirilmesi için bir fizibilite çalışması 
gerçekleştirmişti ve bu seçenek, mevcut filo üzerinde 

önemli oranda modifikasyon gerektirse de uygulanabilir 
görünüyor!

Bununla birlikte CO2 emisyonunu dispenserlerinizi 
güçlendirmek zorunda kalmadan azaltmak için başka 
seçenekler de var. Örneğin, CO2 tasarrufunu aşağıdaki 
yollarla gerçekleştirebilirsiniz:
•  araçların düzenli bir bakım programı
•  bekleme pozisyonunda motoru durdurmak   
 için bir refleks
•  rota optimizasyonlu, verimli bir sevk organizasyonu..

Tam otomatik 5 ve yarı-manuel 4 dispenser şu anda 
fiilen işletimdedir ve 2017 yılında 5 tane daha imal 
edilecektir. Filomuzu uyarlamak biraz zaman alacaktır, 
ancak geleceğimiz için CO2 izlerimizi azaltan tüm 
girişimler memnuniyetle karşılanmaktadır.

Skytanking için büyük haber: 
Bu yıl içerisinde 5 tam otomatik 

dispenser üretilecek.

Hidrant 
dispenserleri CO2 
üretmeden yakıt 
ikmali yapabilir 
mi? Bu bir Rüya 
mı, Gerçek mi?
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  Dünya genelindeki lokasyonlarımızın HSSE 
performansı, yaşayan bir "Emniyet Kültürü"ne dayanır ve bu 
da yönetici ve süpervizörlerin ("liderler") kişisel emniyet 
ahlakından, uygun liderlik stillerinden ve örnek niteliğindeki 
liderlik uygulamalarından kaynaklanır. Bu açıdan liderler her 
zaman mükemmelliğe yönelik HSSE standartlarını oluşturmaya 
çalışmalı ve başkalarının izleyeceği bir örnek teşkil etmelidir. 
Örneğin kaza ve ramak kala raporlama, Kişisel Koruyucu 
Ekipmanların (Personal Protective Equipment - PPE) kullanımı 
veya düzenli acil durum tatbikatları gibi temel HSSE 
gerekliliklerinin uygulanması konusunda sorumlu yöneticiler 
ve denetçiler her zaman birer örnek teşkil etmelidir.
Bu arkaplana karşı, Mark Dose (M&B HSSE Müdürü - Doğrudan 
Uçağa İkmal ve Perakende Satış) Skytanking'in İdari Müdürleri, 
Genel Müdürleri, Tesis Müdürleri ve işlevsel Müdürleri (örneğin 
OPS, TECH, HSSE) için global bir HSSE liderlik eğitimi programı 
başlattı. 2016 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen ilk eğitimler, 
Roma/Fiumicino'daki Skytanking Srl ve Bangalore'daki 
IndianOil Skytanking Ltd.'nin yönetim ekiplerini hedefliyordu. 
İki gün süren eğitimde temel olarak aşağıdaki konulara 
odaklanıldı:
• Değerler, Emniyet Kültürü ve HSSE Politikası 
• Altın Emniyet Kuralları
• HSSE Organizasyonu
• HSSE Performansı ve Temel Performans Göstergeleri  
 (Key Performance Indicators - KPI'lar)
• Uyumluluk ve "Doğruluk Kültürü" 
• HSSE Bildirimleri 
• Saha Gözlemleri 

• Emniyeti İyileştirme Sohbetleri (Safety Improvement  
 Conversations - SIC'ler)
• HSSE Denetimleri ve Yönetim Teftişi  

Eğitimler sırasında birçok yeni kurumsal HSSE standardı tanıtıldı; 
örneğin Altın Emniyet Kuralları, seçilen "önemli HSSE KPI'ları" 
(örn. ramak kala raporlarının sıklığı ya da Anlık Denetimleri ve 
Emniyet  Yürüyüşleri'nin sayısı), Doğruluk Kültürü Modeli veya 
personelle bir Emniyeti İyileştirme Sohbetleri (Safety 
Improvement Conversations - SIC'ler) prosedürü.  
Kapsamlı sunumlara ve yoğun tartışmalara ek olarak, 
katılımcıların her biri 15 sorudan oluşan iki adet çoktan-seçmeli 
testi geçmesi gerekiyordu. İtalyan ve Hintli meslektaşlarımız 
genel olarak oldukça pozitif sonuçlar elde ettiler. 
HSSE liderlik eğitimi 2017 yılının ilk yarısında diğer tüm 
Skytanking şirketleri/bölgeleri için de düzenlenecek. Eğitim 
aynı zamanda internet tabanlı öğrenme yönetimi sistemimizde 
(Learning Management System - LMS) ilk HSSE eğitim modülü 
olarak da yer alıyor. 

Skytanking'in genel HSSE hedefi, operasyonel faaliyetlerimiz sırasında tüm 
iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek, maddi hasardan kaçınmak ve 

çevreyi korumaktır. 

HSSE liderliği  

Dr. Mark Dose (ortada) ve etrafındaki 
IndianOil Skytanking yöneticileri  ilk 

HSSE liderlik eğitiminde
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Operasyon Departmanı, şirketin verimliliğini ve sonuçta 
üretkenliğini iyileştirmenin olası yollarını tespit etmek 
amacıyla geçtiğimiz yıl uçağa ikmal faaliyetlerimizin 
derinlemesine bir analizini gerçekleştirdi.

Çalışma, iş süreçlerinizin Tanımlanması, Ölçülmesi, Analiz 
Edilmesi, İyileştirilmesi ve Denetlenmesine yönelik Altı 
Sigma metodolojisinden kaynaklanan DMAIC yaklaşımıyla 
yürütüldü. Proje önce genel şartlar altında ve ardından 
özellikle uçak ikmal faaliyetlerinde bir iş süreci için 
üretkenliğin tanımı ile başladı.

Tüm uçak ikmal süreci, faaliyetleri performans göstergeleri 
üzerinden analiz etmek ve ölçmek için temel görevlere 
ayrıldı. Son adım, ortadan kaldırılmalarını planlamak ya da 
etkilerini azaltmak için, uçak yakıt ikmalinin üretkenliğini 
etkileyebilecek potansiyel 'kusurların' tanımlanmasını 
kapsıyordu. Analiz aynı zamanda uçak yakıt ikmalinin 
üretkenliğini hem büyüklük hem de olabilirlik açısından 
daha anlamlı bir ölçüde etkileyen görevlerin tanımlanmasını 
da sağlayarak, uçak ikmal faaliyetlerinin iyileştirme 
öncelikleri yönünden sıralanmasına da olanak tanıdı. 

Gerçekleştirilen muazzam boyutlardaki çalışmanın 
sonuçları, şu anda yerel uygulamalar için yöneticilerimizin 
elinde bulunan bir 'Rapor'da toplandı. Raporda tüm 
çalışmanın her bir lokasyona uygulanması, operasyon 
departmanımızı hak ettiği pratik ve hızlı çözümlere kolayca 
ulaştırmayacak büyük miktarda teorik çalışma 
gerektirdiğinden elbette hedeflenmiyor.

Çalışma, aslında hem uçak ikmal işlerimizin 
daha iyi anlaşılmasına, hem de verimliliği 
artırmak için pratik çözümleri gecikmeden tespit 
etmeye yönelik pratik bir rehberlik sunmayı 
amaçlıyor. Aslında üretkenlik analizinin 
uygulanması, ters yaklaşımla daha pratik bir 
şekilde uygulanabilirdi.

Optimizasyon, kusurlardan etkilenen alanlara 
veya görevlere odaklanmak için, sürecin 
(üretken bir şirket HSSE'yi göz ardı 
edemeyeceğinden, operasyonel Temel 
Performans Göstergeleri ve HSSE'ler yoluyla) 
ölçülmesinden başlardı. Ardından, söz konusu 
lokasyonda uçak ikmaline yönelik saha gözlemi, 

süreci negatif yönde etkileyen gerçek 'kusurların' 
tanımlanmasını sağlardı.

Son olarak analiz, tanımlanan kusurları ortadan kaldıracak 
veya azaltacak eylemlerin planlanması ile sonuçlanırdı. 
Her kusur için, ortadan kaldırma maliyetleri ile üretkenliği 
artırmanın yararları arasındaki negatif denge, bazen söz 
konusu kusurun 'yapısal' kalmasına neden olabilir, ancak 
en azından verimliliği artırma sınırlarımıza yönelik daha 
fazla bilgiye ulaşırız.

Üretkenlik hepimizin günlük işlerimizi yönetme nedeni ise, 
projenin ana hedefi uçak ikmal işlerimize yönelik 
yaklaşımımızı, faaliyetimizin verimliliğinin periyodik 
denetimine ve faaliyetimizin yapılandırılmış sistematik 
analiz ve ölçümüne (Temel Performans Göstergeleri ve 
saha gözlemleri) yönelik koşulları, kusurların tanımlanması 
ve söz konusu kusurları ortadan kaldıracak ya da azaltacak 
eylemlerin planlanması yoluyla sürekli iyileştirme için 
ayarlayarak değiştirmektir. Çalışmanın uçak ikmal 
süreçlerimizin iyileştirilmesi açısından yararlı sonuçlar 
ortaya koymasını bekliyor ve organizasyonumuz içinde 
işimize yönelik daha derin bir bilgi fırsatını temsil edeceğine 
kesinlikle inanıyoruz.

Üretkenlik

Uçak yakıt ikmali proses tanımı

OPERASYON HABERLERI 



  Bu yeni Ortak Girişim 
(Joint Venture - JV) yılda yaklaşık 
800.000 m3 hacmi elleçleyecek ve 
100.000'in üzerinde ikmal yapacak. 
Skytanking Ovenon Genel 
Müdürümüz Barış Demirci bu 
sayımızda bize yeni pazara yönelik 
ayrıntılı bir tanıtım sunuyor:  

SOAS, Ovenon tarafından idare 
edilen tüm ITP Servis sözleşmelerini 
devralarak 15 Kasım'da faaliyete 
geçti. Ovenon yerel bir Uçak İkmal 
Servis Sağlayıcısı ve aynı zamanda 
Havacılık Yağları Distribütörü. 
Skytanking'in yeni Ortak Girişimi 
bölgede ITP ve depolama 
faaliyetlerine odaklanacak.  Yeni 
Ortak Girişim, Skytanking'e çok 
güçlü potansiyele sahip ve uzun 
süredir amaçlanan yeni bir pazara 

girme olanağı sağladı. Doğu ile Batı 
arasındaki bir köprü olan Türkiye 
Pazarına giriş, Skytanking'e ağını 
dünyanın diğer bölgelerinde daha 
da genişletmesi için destek verecek.
Barış Demirci bu yeni şirketin Genel 
Müdürü olarak atandı. Barış, 
Skytanking ekibine katılmadan 
önceki son 11 yılında Shell 
Aviation'da operasyon ve satış 
bölümlerinde çalıştı. "Aramızda 
Havacılık bilgisi 50 yılı aşan son 
derece deneyimli bir ekip var. 
Türkiye, Havacılık konusunda çok 
parlak bir geleceğe sahip ve biz bu 
büyüyen sektörün hayati bir parçası 
olmak için buradayız. İstanbul'da 
inşa edilen yeni havaalanının, tüm 
etapları tamamlandığında bölgedeki 
en büyük havalimanı olması 
planlanıyor. Bu, Türkiye'de ilgili 

tüm birimlerde büyük bir değişim 
yaratacak. Bu havaalanının 
tamamlanmasından önce pazara 
girmek, Skytanking Ovenon için 
büyük bir adımdır."

Karşımıza çıkacak en büyük zorluk, 
yakıt şirketlerinin Skytanking 
Ovenon'a yönelik algısını 
şekillendirmek olacaktır. 
Profesyonel bir havacılık hizmeti 
sunmak Türkiye için yeni bir 
konsept; dolayısıyla zihniyeti şu 
andaki insan gücüne dayalı 
tedarikçiden, profesyonel bir servis 
sağlayıcıya dönüştürmeliyiz. 
Türkiye'de havacılık alanında 
muazzam bir potansiyel var. Ana 
hedefimiz, portföyümüze yeni 
havalimanları ve müşteriler 
eklemenin yanı sıra, 2018 yılında 

açılması planlanan yeni İstanbul havaalanında ITP 
servis sağlayıcısı olmaktır. 

Türkiye havacılık endüstrisi son yıllarda ülkenin 
hızlı ekonomik gelişimine eşlik eden dikkate değer 
bir büyüme kaydediyor. Avrupa'nın üçüncü büyük 
ülkesi olan ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği 
bir noktada yer alan Türkiye, 2005 - 2015 yılları 
arasında yolcu trafiğindeki %12,8 Yıllık Bileşik 
Büyüme Oranı (CAGR) ile dünyanın en hızlı 
büyüyen pazarlarından biridir. Türk yolcu trafiği 
son on yıl içinde 56 milyondan %196 artışla 166 
milyonun üzerine çıktı. Cazip bir turizm 
destinasyonu olarak Türkiye'nin istikrarlı 
ekonomik gelişimi, genç işgücü nüfusu ve 
liberal piyasası bu etkileyici büyümenin ana 
itici güçleridir. 

Türk havacılık sektörünün artan etkisini, 
sektörde istihdam edilen kişi sayısı da 
sergilemektedir. Sektörde istihdam edilen kişi 
sayısı yalnızca 48.000 çalışandan ibaretti. 
Ancak son on yılda sektör için çalışan 
insanların sayısında %100'den fazla bir artış 
yaşandı; bu rakam şu anda 100.000 sınırının 
üzerindedir.

2014 yılında Türk hava trafiğinin büyüme 
oranı %10,9'du; bu rakam gerek dünya 
ortalamasının (%5,9), gerekse Avrupa 
ortalamasının (%5,7) çok üzerindedir.  
(cannot find where this section is at the 
original text)Skytanking Ovenon'un ana 
odağı söz konusu 18 havaalanının tümünde 
yüksek kalite, emniyet, verimli uçak ikmal ve 
depolama faaliyetleri sunmak olacaktır. 
Skytanking Ovenon Shell, OMV vb. yakıt 
tedarikçileri için operasyonel faaliyetler 
yürütmektedir. Skytanking Ovenon şu anda 
havaalanlarında çalışan 48 operatöre ve 

genel merkezde İK, finans ve operasyonel 
faaliyetlerini yürüten 6 çalışana sahiptir. 

Türkiye yakın geçmişteki bazı türbülanslara 
rağmen uzun dönem ekonomik büyümeye yönelik 
potansiyelini vurgulayan güçlü temellere sahiptir. 
Türkiye hava taşımacılığı sektöründeki büyük 
avantajından yararlanmaya başladı. Bu yeni 
girişimin bir parçası olmaktan heyecan duyuyor ve 
gelecekteki başarıları sabırsızlıkla bekliyoruz.

Doğuya giden 
kavşakta    

Türk havacılık endüstrisi 
kapsamlı bir dönüşümden 
geçiyor. Skytanking Holding, 
yeni ortak girişiminin 28 
Ağustos 2016'da, Türkiye'de 18 
havaalanında Uçak İkmal ve 
Depolama hizmetleri sunan 
yeni JV Skytanking Ovenon 
Aviation Services'taki (SOAS) 
yüzde 60 hissenin satın 
alınmasıyla tamamlandığını 
memnuniyetle açıklıyor. 

Soldan sağa: Zeynep Kubatoğlu, 
HSSE Müdürü; Barış Demirci, 

Genel Müdür ve Noyan Batu, 
Operasyon Direktörü

Soldan: Erol Taşkır (Muhasebe 
Müdürü), Elif Murt (İK Müdürü), 

Zeynep Kubatoğlu (HSSE Müdürü) 
ve Barış Demirci (Genel Müdür) 

Arkada: Noyan Batu (Operasyon 
Direktörü) ve Eralp Özbildirici 

(HSSE & Operasyon Uzmanı)
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"Mevcut algıları,  
insan gücüne dayalı 

tedarikçiden 
profesyonel servis 

sağlayıcısına 
dönüştürmemiz 

gerekiyor."  
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Yolcu sayıları

Daha fazla bilgi

}  Dünya çapında 350 havalimanına ulaşabilecek

}  150 havayolunu destekleyecek

}  6 pist

}  Ana terminal binası 1.3 Milyon m2
2.000

90 Milyon
3.500

200 Milyon
günlük uçuş sayısı

yıllık yolcu 
sayısı

  Bunu dikkate alan Skytanking'in iş geliştirme 
ekibi, dünyada en hızlı büyüyen havacılık pazarlarından biri 
olan ülkeyi Temmuz 2015'te ziyaret etti. İş Geliştirme Müdürü 
Christoph Clemens bu söyleşimizde bize Türkiye'deki yeni 
ortak girişimle ilgili bakış açısını aktarıyor: 

Aralarında yeni İstanbul havalimanının işletme firması İGA ile 
SOCAR ve BP gibi büyük petrol şirketlerinin de yer aldığı yerel 
sektör paydaşları ile art arda çeşitli toplantılar yapıldı. İki gün 
süren kapsamlı toplantıların ardından, sektördeki temel 
aktörlerle iyi ilişkiler kurmayı başardık. Bunlardan biri sonunda 
bizi, Türkiye'de Shell, BP ve THY Opet de dahil olmak üzere 
bazı jet-yakıtı tedarikçilerine yakıt ikmal personeli sağlama 
sözleşmelerini kazanmış Ovenon adlı yerel bir firmaya 
yönlendirdi. 

Ovenon'un CEO'su Onur Canseven ile ilk yüz yüze temasımız, 
İstanbul'a Kasım ayı sonunda yaptığımız ikinci ziyarette 
gerçekleşti; bu ziyaretten birkaç hafta önce Ovenon'a bir Niyet 
Beyanı göndermiştik. Ticari görüşmelerin ve başlangıç 
aşamasında gerekli yüksek düzeydeki ayrıntılı inceleme 
sürecinin ardından, bağlayıcı niteliği olmayan ve Ovenon'un 
beklentileriyle uyumlu görünen ticari bir teklif sunuldu.

Sonunda Mart 2016'da uzlaşmaya varılan ön protokolden 
sonra, bize yasal durum tespitlerinde ve projenin belirgin bir 

şekilde en zor kısmı olan hissedarlar sözleşmesinin taslağını 
oluşturmakta yardımcı olması için bir Türk hukuk firmasını 
görevlendirdik. Ancak bu aşamada hepimiz projenin biraz da 
zaman meselesi olduğu konusunda uzlaşmaya vardık.

Yeni ortak girişimi gelecekteki operasyonlarına hazırlamak 
üzere, Genel Müdür pozisyonunun sahibini belirlemek için 
Mayıs ayı başında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Barış 
Demirci, ilk toplantımızda bizde son derece iyi bir izlenim 
bıraktı. Havacılık yakıtları alanında gerek operasyon, gerekse 
satış açısından iyi bir özgeçmişe sahip olduğunu sergiledi. 
Ayrıca, pazarı değiştirecek yeni bir ortak girişimin bir parçası 
olmaya da oldukça istekliydi. Ve bunlar bizim tam olarak 
aradığımız niteliklerdi.

Skytanking Ovenon Aviation Services (SOAS) dünyaya resmi 
olarak 28 Ağustos 2016 tarihinde geldi. İki hafta sonra Barış 
şirkete resmi olarak katıldı ve bu tarihten beri SOAS'ın 
sorumluluğunu üstleniyor. Kendisini ekibimizde görmekten 
memnunuz ve Türkiye'de tercih edilen yeni havacılık yakıtları 
servis sağlayıcısı olarak SOAS'ı başarıyla desteklemesini 
umuyoruz. Ayrıca tüm proje boyunca övgüyü hak eden Sn. 
Canseven ile kurulan son derece profesyonel iş ilişkisini de 
takdirle karşılıyoruz. Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışmayı 
sabırsızlıkla bekliyoruz.  

Her proje öncelikle bir potansiyele sahip olup 
olmadığını anlamak için esaslı düzeyde bir 

çalışma yapılmasını gerektirir. Türkiye için de 
aynı durum geçerliydi ve Türk havacılık pazarının 

Skytanking gibi bağımsız bir operatör için çok 
sayıda cazip fırsat sunduğu ortadaydı. 

Skytanking 
Ovenon   



– Yazar: Christoph Clemens –

İstanbul'un Yeni 
Havalimanı – birkaç bilgi 

Yaklaşık 22 milyar Avro’nun üzerinde bir tutarında 
yatırımıyla İstanbul'un yeni havalimanı yalnızca 
Türkiye'nin tarihindeki en büyük altyapı projesi 
olmayacak, aynı zamanda binlerce yeni istihdam 
olanağı da yaratacaktır. Kısa bir süre önce yayınlanan 
İstanbul'un Yeni Havalimanının Ekonomik Etkileri 
Analizi'ne göre, havaalanı 2025 yılında 225.000 

kişiye istihdam sunabilecek. İstihdam yer hizmetleri, 
havayolu şirketleri, güvenlik, bakım ve onarım, 
yiyecek ve içecek gibi alanlarda yoğunlaşacak. 
Yaklaşık 100.000 yeni iş sıfırdan oluşturulabilecek. 
İlk etabının 2018 yılının ilk çeyreğinde faaliyete 
geçmesi planlanan yeni havalimanından en çok 
yararlananlardan biri de İstanbul kenti olacak. 

300.000 m3 4.500.000 m310 tank
toplam tank 
çiftliği kapasitesi

tahmini yıllık 
hacim

Herbiri 30.000 
m3 kapasiteli 

Tank Çiftliği 

2018 Gelecek

İstanbul Atatürk Havalimanı uçuş rakamları 
göz önüne alındığında %8.2 büyüme oranı 
ile 2014 yılında Avrupa’nın en hızlı büyüyen 

havalimanı olmuştu.

YENI ORTAK GIRIŞIM YENI ORTAK GIRIŞIM

ortak girişiminde İş 
Geliştirme 
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%54

Dünya çapında ticari sevkiyatlar1 

Navlun dağılımı1 Çin Malı2

Hızlı-moda şirketleri müşterilerinin sezonun olmazsa olmaz elbise ve giysilerine 
bir an önce ulaşmalarını sağlamak için süratli hava kargo teslimatlarına 
güveniyorlar. Tipik olarak, hava kargo taşımaları karayolu sevkiyatlarından 4-5 
kat ve denizyolu sevkiyatlarından 12-16 kat daha pahalıdır. Hızlı-moda markalarının 
koleksiyonlarını neredeyse her hafta yenileme hedefleri, diğer taşıma biçimlerini 
olanaksız hale getirir.

Moda ve Tekstil3 (milyar ABD Doları)

 Spor giyim3 

2014 için tahminler: bakım, onarım ve genel teftiş piyasaları5

Havacılık Verileri

Malların %60'ı özel hava kargo uçakları ile sevk edilirken, 
%40'ı yolcu uçaklarıyla taşınmaktadır.

Dünya genelinde 
ticari malların 
yalnızca %1'i hava 
kargo ile 
taşınmaktadır.
Bununla birlikte 
hava taşımacılığı 
dünya genelindeki 
ticari malların 
toplam değerinin 
yaklaşık %35'ine 
karşılık gelmektedir.

Dünya Ticaret 
Örgütü'ne 
(WTO) göre, 
tüm dünyada 
satılan giysilerin 
%54'ü Çin'den 
gelmektedir.

Havayolları, harcanan 
toplam yakıt4

KAYNAKLAR 
1) http://aviationbenefits.org/case-studies/ fast-
fashion/  2) Lufthansa Cargo dergisi "Planet" sayısı 
02/2016  3) Lufthansa Cargo dergisi "Planet" sayısı 
01/2016  4) IATA Yıllık Değerlendirmesi 2016  5) 
Airlines International dergisi - sayı 08/2016
 

hava kargoHer gemi, tren veya kamyon vb. başına taşıma

$$
mal 

değerinin 
%35'i

153 160 167 174 182 189 

%8,2 2015 yılında hava kargo 
taşımalarının %8,2'si tekstildi.

Seabury kaynaklı hesaplamalara göre, tüm dünyada hava 
kargo taşımalarının %8,2'sini tekstil ve moda ürünleri 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla moda endüstrisi, kimya 
endüstrisi (%7,2) ve ziraat makineleri sektörüne (%4,8) 
oranla biraz daha güçlü konumdadır.

Çocuk 
modası

186 

Gelinlik 
modası

57 

trilyon 
ABD Doları

bessVibes adlı iş portalına göre, 
tüm dünya ekonomisinin yaklaşık 

yüzde 2'sini tekstil ve moda 
endüstrisi oluşturuyor.3

1,3

178 204
milyar 
ABD 

Doları

milyar 
ABD 

Doları

2011 2014

746 
milyar ABD 

2014 yılında havayolu 
endüstrisinin geliri

$

1.528 
Yeni Havayolu

2014 Yılında 
Kurulan 

%40

%60

22.1 milyar 
ABD Doları
Motor

12.2 milyar 
ABD Doları
Bileşenler11.5 milyar 

ABD Doları
Uçak gövdesi

14 BİLGİLER VE VERİLER 15BİLGİLER VE VERİLER

%99

%1 

Erkek 
modası

402 

621

Kadın 
modası

26.051 
havayolu 

2014 yılında faal 
olan

2015 2017 20192016 2018 2020
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  Bu büyük sözleşmeyi aldınız - tebrikler!! Ancak 
durun — bu yeni insanları nereye yerleştireceksiniz? Ve bir 
diğer gerekli raporlama setine uyum sağlamayı nasıl 
başaracaksınız? Ya da belki uzun süredir memnuniyetle 
birlikte çalıştığınız ofis müdürünüz istifa edecektir. Bu, 
şirket için büyük bir kayıp olacak, ama aynı zamanda yeni 
becerilere sahip bir kişiye kapıları açacak. Yapılması gereken 
değişiklikleri belirlemek işin yalnızca "birinci adımı"dır.

Dahası, organizasyonlar artık her zamankinden daha hızlı, 
daha karmaşık, birbirine daha bağımlı ve daha işlevler-arası 
değişikliklerle karşılaşıyorlar. Çok sayıda değişikliğe ilişkin 
sonuçlar sunabilmek, bir organizasyonun stratejik 
vizyonuna ulaşmasına ve günümüzün değişken peyzajında 

başarılı olmasına olanak tanır. Günümüzün başarılı şirketleri 
değişime uyumludur ve ilerleme kaydettikleri ortamla 
birlikte gelişerek değişimi memnuniyetle karşılarlar. Ancak 
bunu söylemek, gerçekleştirmekten kesinlikle daha kolaydır. 
Çoğu kuruluş, başarılı değişim yönetiminin neye benzediğine 
ilişkin net bir tanımı paylaşmaz bile.

Geçtiğimiz on yılda Marquard & Bahls muazzam bir büyüme 
kaydetti ve enerji temini, ticaret ve lojistik alanlarında 
global bir lider olmayı başardı. Çalışma yöntemlerimizden 
daha hızlı büyüdüğümüze işaret eden yeni CCO (Değişim 
Direktörü) Sn. Anke Schouten'e göre şirketin işbirliği 
yapması ve kendisini organize etmesi buna uyumlu şekilde 
bir gelişme göstermedi. 

Günümüzün modern şirketlerine hızlı ve 
muhtemelen öngörülemez bir değişiklikler 

döneminde faaliyet gösterdiklerini 
hatırlatmaya herhalde gerek yoktur. 

Bununla birlikte, değişim ihtiyacını kabul 
etmek, bu konuda bir şey yapmak ve 

uzmanların dediği gibi "sabit olan tek şey 
değişimin kendisidir" kavramıyla yaşamak 

birbirinden çok farklı olgulardır. Burada 
esasen vurgulamak istediğimiz nokta, 

değişimdir.

SPRING Projesi, Marquard & 
Bahls'ın grup işlevlerini iş 
gereksinimleriyle yapısal olarak 
uyumlu kılmak için grup 
genelinde başlattığı bir projedir. 
Proje grubu, değişim 
yönetiminin yardımıyla bu geçiş 
döneminin zorluklarını ele almakta ve yeni ve daha etkili 
yapılar sunmaya çalışmaktadır. Where Grup, gerektiğinde 
daha idari prosedürleri de uyumlandıracak ve 
standartlaştıracaktır. Bununla birlikte SPRING PROJESİ 
yalnızca denetim ve merkezileştirme işlevlerinden ibaret 
değildir. Aynı zamanda inovasyon ve yeni girişimler aramak 
da demektir.  Nasıl ve ne şekilde daha yenilikçi olabileceğimizi 
öğrenmek ve rekabet gücümüzü gelecekte de koruyabilmek 
için yeni işletmeler aramak. İşte gerçek zorluk budur! 

CCO (Değişim Direktörü) olarak Anke Schouten, bu değişim 
yönetiminin hayata geçirilmesi sorumluluğunu üstlenerek 
üst yönetimin istenilen değişikliklere uygun şekilde tepki 
vermesini sağlıyor ve gerektiğinde bölümlere ya da 
yöneticilere somut eylem olanağı tanıyor. Bir Değişim 
Direktörü'nün görevlerinin tanımı şu şekilde özetlenebilir: 
yerleşik iş modellerinin sürekli sorgulanması, şirket 
süreçleri, herkesin çalışma biçimi ve yerleşik şirket kültürü 
istenilen değişiklik çatısı altında sürekli olarak analiz 
edilmelidir. Dönüşüm tüm gruba yayıldığından ve değişimin 
tüm boyutlarını ele aldığından, CCO mevcut süreçleri 
sürekli gözlemlemek ve (tekrar) değerlendirmek zorundadır.  
Değişim için doğru yapıları yerleştirmeye yönelik bu 
muazzam zorlukta Anke Schouten'e yardımcı olmak için 
Singapur'da Oiltanking Asia Pacific'in eski Finans Başkan 
Yardımcısı Sophia Porcelli 1 Temmuz 2016'da 
Hamburg'daki Marquard & Bahls'ın Değişim Yönetimi 
Ofisinin Başkanlığına atandı. Sophia Porcelli yeni 
görevinde şu anda SPRING Projesi'nin uygulama 
sürecini koordine ediyor. Beş proje müdüründen 
oluşan ekibiyle birlikte, değişim yönetimi süreçlerini 
yapılandırıyor ve bunu her çalışanın erişimine hazır 
duruma getiriyor. 

Marquard & Bahls, stratejik hedeflerine ulaşmak 
için kendilerini nasıl yapılandırmak, birbirleriyle 
nasıl iletişim kurmak ve birlikte nasıl çalışmak 
istedikleri konusunda şirket içinde bir 

uzlaşmaya vardılar. SPRING 
Projesi, bugün bildiğimiz 
destek işlevlerini önemli 
ölçüde yeniden 
biçimlendirecektir.

Değişim yönetimini 
uygulamak, şirketlere veya genel olarak organizasyonlara 
her değişimde daha etkili sonuçlar sunma ve organizasyonun 
bir defada daha fazla değişikliği ele alma kapasitesini 
artıran yetkinlikleri inşa etme olanağı sağlar.
SPRING Projesi'ndeki gelişmeleri etkili biçimde bildirmek 
için, süregelen değişim yönetimi ile bağlantılı en son 
gelişmelere ilişkin bilgiler sağlayan yeni bir şirket-içi 
internet platformu açıldı. Platforma şu bağlantıdan 
erişilebilir: change.marquard-bahls.net 

Bu değişim portalına önümüzdeki aylarda sürekli olarak 
daha fazla içerik ve materyal eklenecektir. Bu boyuttaki 
herhangi bir değişim projesinde olduğu gibi SPRING 
PROJESİ de tüm bölümlerin sabır ve işbirliğine gerek 
duyacaktır. SPRING ekibi analiz ve tasarım evrelerini 
tamamladığından, 2017 yılının yaz aylarında uygulamaya 
geçilmesi bekleniyor. Yolculuk boyunca tüm çalışanların 

"Girişimciliği ve 
hepimizin içindeki 
meraklı çocuğu 

benimseyen bir iş 
kültürünü beslemeli ve 

yerleştirmeliyiz."

Üst Soldan: Sophia Porcelli yönetim 
ekibiyle birlikte; Karin Kiesel, Caroline 

ve Alt Soldan: Sirka Hintze, Dion-Rene 
Hulsman ve Gunnar Prante

Fırsatlar oluşturan 
değişiklikler 

Değişikliğe 
hazır 
mısınız?





Resimdeki interaktif 
grafik tamamı 40 

hedeften oluşan 14 
ana etmeni içeriyor.

DEĞIŞIM YÖNETIMI TOPLANTI 1918

sergileyeceği destek ve katılım, projenin başarısı 
açısından son derece önemlidir.  SPRING Projesi'nin 
uygulanması, gelecek yılın sonuna dek tamamen hayata 
geçirilmesi planlanan, kademeli bir süreç olacaktır. 

Bu nedenle bizi heyecanlı bir süreç bekliyor. Yeni yapıları, 
süreçleri ve gelişmeleri uygulamak için ortak 
çabalarımızla şekillenecek bir süreç. Çalışmalarımız ve 
destek fonksiyonlarımız birbirine yakın işleyerek 
hepimize yeni gelişme olanakları sunacaktır.

"SPRING Projesi organizasyonumuzun geleceğe yönelik 
iddialı büyüme hedeflerine hazırlanma sürecinin bir 
parçasıdır."

Yine de bu süreçte bir seviyeden diğerine dönüşümün 
"biraz" belirsizlikle ilerlediğini anlamak önemlidir. Bu 
dönüşüm, istikrarlı bir yapıyı yeni bir yapı için terk etmek 
demektir ve genellikle tutarlılık ve akıcılıkta 
organizasyonel değişime yol açar. Girişimcilerin başarı 
öykülerinin her zaman geriye dönük şekilde anlatıldığını 
unutmamalıyız. 

Başarı öyküleriyle gelen tutarsızlık ve zorlukların, bu 
değişimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bir şekilde 
unuturuz. Bremen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Değişim 
Yönetimi Uzmanı Prof. Peter Kruse'ye göre, bir yandan 
merakı beslerken diğer yandan riskler almak 
ve belirsizliğe (ve riske) tahammül 
etmek - bunların tümü bir şirketin 
merkezinde idareli kullanılması 
gereken unsurlardır. Prof. 
Kruse geçiş dönemlerinde 
riskleri ve belirsizlikleri 
sahiplenmemiz ve 
bunlara sürecin bir 

parçası olarak tahammül etmemiz gerektiğine 
inanmaktadır. Değişim, gerçek bir dönüşüm/geçiş 
olmadan gerçekleştirilemez. Girişimciliği ve hepimizin 
içindeki meraklı çocuğu benimseyen bir iş kültürünü 
beslemeli ve yerleştirmeliyiz. 

Her çalışan güvenilir ve özgün bir gelişim sürecine dahil 
olma potansiyeline sahiptir, ancak değişimi süreçler 
üzerinden görmek ve dönüşümü anlamak önemlidir. 
Başarılı bir değişim yönetimini vurgulayan üç ana 
çekirdek ilke: anlayış, şeffaflık ve katılım'dır. Değişimin 
"neden"ini eksiksiz anlayan çalışan, "nasıl" ile çok daha 
kolay uyum sağlayabilir. (*Peter Kruse'den alıntıdır)     

Herkesi şirket olarak başlattığımız dönüşümün heyecan 
verici yolculuğunu desteklemesi ve değişiklikleri ve 
içerdiği fırsatları benimsemesi için teşvik ediyoruz.

Tüm soru, sorun veya fikirleriniz için Spring Projesi Ekibi 
ile dilediğiniz an iletişim kurabilirsiniz: � change@
marquard-bahls.com

  Toplantı için dünyanın dört bir yanındaki tüm 
Skytanking DACH istasyonlarından başkente gelen 26 
katılımcı, yıl boyunca ortaya çıkan çeşitli operasyonel 
konuları tartıştı.  Toplantımızda M&B İK Müdürü Sabine 
Beckmann ve HSSE Proje Müdürümüz Mark Dose gibi 
meslektaşlarımız da yer aldı ve bu yılın özel konuğu Brüksel'den 
Luc Maes oldu. 

Birbirinden farklı konular, ek zaman dilimine rağmen gündemi 
hızla doldurdu. İlk iki gün operasyonlar ve HSSE gibi teknik 
konulara odaklanıldı. Grup uçak tasarımı, JIG, HSSE ve PPE ile 
ilgili konuların yanı sıra operasyonlardaki en son gelişmeleri 

tartışma olanağı buldu. Üçüncü günde toplantılarda genel 
anlamda İK ile Skytanking'in Marquard & Bahls grubu ve 
devam eden projeleri içindeki grup gelişimi üzerinde duruldu.        
Akşam yapılan grup etkinlikleri bol çeşitlilik ve eğlence 
içeriyordu. Yöneticilerimiz 752 metre ile Berlin'deki en uzun 
go-kart pistinde saatte 80 km'ye hızla çıktılar. 

Heyecanlı geçen iki saatlik bir yarışın sonrasında Andreas 
Schulz (Hamburg Havaalanı Operasyon Müdürü) yarışı önde 

tamamladı ve madalyayı kazandı. Ardından tüm 
meslektaşlar, ertesi günün toplantısı için otele 
dönmeden önce içecek ve yemek için açık büfeye 
yöneldiler.      

Zaman oldukça hızlı geçti ve günlük işlere ilişkin 
tüm konu veya zorluklar ayrıntılı biçimde ele 
alınamadı. Bu nedenle, gelecekte tank çiftliği 
lojistiği ya da ITP gibi birbirinden farklı konuları 
daha ayrıntılı şekilde tartışabilecek özel grupların 
oluşturulmasına karar verildi. Kasım 2017'de 
yapılacak bir sonraki Genel Toplantı büyük bir 
olasılıkla 2016'nın toplantısı kadar çok yönlü ve 
ilginç olacak. 

Tekrar Kasım 2016'ya 
dönelim: Skytanking DACH 

Genel Yönetim Toplantısı 
Berlin'de gerçekleştirildi. 8 - 10 

Kasım 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Yedinci Genel 

Yönetim Toplantısı, gündem 
konularını tartışmak için önceki 

yıllara kıyasla bir gün fazla sürdü. 

Skytanking DACH ekibi 
Berlin’de toplantıda
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➊ Bazen kaçınılmaz bir süreç olarak istenir, 
bazen de duyulan ilerleme ve iyileştirme 
ihtiyacı nedeniyle empoze edilir. 
"İyileştirmek için değişmek, mükemmel 
olmak için sık sık değişiklik yapmak 
gerekir." – Alıntı: Winston Churchill

➋ Değişimin olmaması = iyileştirmenin 
olmaması (ya da en azından, iyileştirme 
yönünde herhangi bir girişimin olmaması)     

➌ Sanırım bunu tek bir kelimede 
özetleyebiliriz... Belirsizlik. Arada bir kendim 
de dahil olmak üzere birçok kişi belirsizlik 
durumunda kendini rahatsız hisseder ve 
değişimi yavaşlatmaya çalışabilir. 

➍ İlgili tüm taraflarla birlikte iyi 
planlanmış, paylaşılmış ve tartışılmış 
değişikliklerin uygulanması daha kolaydır.

➎ Aslında bu, işler devam ederken, arada 
yapılan bir değişiklik... abur cubur yemeği 
bırakmaya çalışmak.

➏ Rahatladığımda ve ilham aldığımda
      

➊  Benim için değişiklik, yaşamın 
farklı yönlerini iyileştirmektir.

➋ Çünkü yaşam kalitesini 
yükseltir.

➌  Alışkanlıkları ve düşünce 
yapısını değiştirmek zaman ve 
enerji gerektirir. 

➍  Sanırım burada zaman oldukça 
önemli bir faktör... yeterli zaman 
değişikliğin uygulanmasını 
kolaylaştırırken, zamansızlık tam 
aksine yol açar.

➎  Lütfen bize bir örnek verin. Şu 
anda yeme alışkanlıklarımı daha 
sağlıklı olacak şekilde 
değiştirmeye çalışıyorum J.

➏  Rahatlama anlarında: 
tatillerde, doğada bir yürüyüş 
sırasında...
      

➊  Ben değişimi, ister işimde isterse 
özel hayatımda beni konfor alanımdan 
alıp çıkaran şey olarak tanımlarım.

➋  Çünkü her şey zamanla değişmelidir.  

➌  İnsanların büyük çoğunluğu 
değişimden hoşlanmaz ve işleri her 
zaman yaptıkları gibi yapmaya devam 
etmekten mutluluk duyar.  Bir şeyin hep 
aynı şekilde yapılıyor olması, onun en 
doğru ya da en uygun yöntem olduğunu 
göstermez.  Tecrübelerim bana, 
insanların değişimi etkileri ve yararlarıyla 
birlikte anlamadıklarında, değişikliğin 
uygulanmasına direnç sergileyeceğini 
gösterdi.

➍  Daha Kolay: Büyük değişimlerin kötü 
değil iyi birşey olduğunu anlamak. İyi 
planlama ve iletişim. Gözden geçirme ve 
geri bakarak bir sonraki adımlar için 
hatalardan ders çıkartma. 
Daha zor: Gerginlik, değişimi daha 
zorlaştırır. Değişimin ne olduğunu 
konusunda bilgi eksikliği. Başka kişilerin 
değişime karşı gösterdikleri direniş.

➎  Daha iyisi için yaşam tarzımı 
değiştirdim ve bisiklete binmeye 
başladım.  Artık sabahları bisiklete 
biniyor ve bu nedenle kendimi daha iyi 
hissediyorum.  Bilin bakalım ne oldu?  
Olumlu yönler (daha iyi hissetme, daha 
fazla enerji ve boş zamanlarımı 
etkilememesi) olumsuz yönlerden 
(soğuk yağışlı kış sabahları) ağır geldi.

➏  Muhtemelen seyahat ederken, çünkü 
tüm fikirler aklıma seyahatlerimde gelir.
      

➊  İş yaşamınızda veya kişisel hayatınızda değişimi nasıl tanımlarsınız?  

➋  Değişim neden önemlidir? 

➌  Değişim neden bu kadar güçtür? Ya da değişikliği uygulamak neden zordur? 

➍  Değişimin uygulanmasını kolaylaştıran ya da zorlaştıran unsurlar nelerdir? 

➎  En son neyi, ne zaman değiştirdiniz? Lütfen bize bir örnek verin. 

➏  Değişime yönelik en iyi fikirlere ne zaman ve nerede sahip olursunuz? 

Michele Anello, IT 
Proje Müdürü, Roma  

➊  Değişimi düşündüğümde, aklıma 
Alvin Toffler'ın bir sözü gelir: 
"Değişim, geleceğin yaşamlarımızı 
istila etme sürecidir."

➋  Büyütmek, geliştirmek, 
iyileştirmek, başarılı olmak, her an 
değişen bir dünyada doğru kişisel 
boyutu bulmak. Değişim, yaşam 
döngüsünün kesinlikle doğal ve 
kaçınılmaz bir sürecidir. 

➌  Değişimin, bilineni bilinmeyen için 
terk etmenin -eğer yeterince cesur 
değilseniz- mantıklı olmaması ve 
insan doğasında var olan değişimden 
kaçınma güdüsü nedeniyle güç 
olduğunu düşünüyorum.

➍  Değişimi kolaylaştıran birçok 
faktör olabilir, ancak her şeyden önce 
bizim tüm değişikliklerin iyileşmeye 
yol açmayabileceğini, ama herhangi 
bir durumu iyileştirmek için değişimin 
gerekli olduğunu anlamamız gerekir.

➎  Ben her gün, bir önceki günün 
hatalarını önlemek için bazı şeyleri 
değiştirmeye çalışıyorum, ancak son 
yıllarda yaptığım iki gerçekten radikal 
değişiklik, üç yıl önce işimi ve ailemi 
Napoli'den Milano'ya taşımak ve 
geçen yıl baba olmaktır. Hayatımızın 
son dönemi değişikliklerle dolu oldu!

➏  Doğrusu, günlük işlerim 
sırasında... işimiz sürekli hareket 
halindedir.
      

Giovanni D’Andretta, 
Saha Müdürü, Malpensa 

& Linate, İtalya

➊  Neticede, çevrenizdeki bazı şeyler değişir 
ve sizin çalışma şekliniz de değişmelidir. 
Örneğin şu anda evlisiniz, dolayısıyla 
yemeğinizi bir çatal ve bıçakla yemelisiniz; ya 
da bazı yeni yakıt ikmal ekipmanlarınız geldi 
ve herkesin bunun kullanımı konusunda 
eğitilmesi gerekiyor.

➋  Pekâlâ, hiçbir değişiklik yaşamasaydık 
şu anda hâlâ atlarla yolculuk ediyor ya da 
mağaralarda yaşıyor olurduk.

➌  Bir şeylerin daha iyi olması herkesin hoşuna 
gitmeyebilir. Bazı insanlar iyi çalışan bir sistemi 
asla değiştirmemeniz gerektiğine inanırlar. 

➍  İnsanlarınızla (ya da eşinizle) konuşursanız 
kolaylaşır; değişikliğin şirketi (ya da aile 
hayatınızı) nasıl iyileştireceğini anlamalarını 
sağlayın. Bir şeyleri değiştirir ve sonrasında 
anlayış beklerseniz, bu sıkı bir kavgaya yol 
açabilir. Bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa 
-örneğin JIG nedeniyle- ve insanlarınıza 
fikirlerini soruyorsanız, yeni şeyleri hayata 
geçirmek kolaylaşır, çünkü bu artık bir emir 
değildir. 

➎  JIG'den, çalışanlardan ve müteahhitlerden 
her zaman yeni fikirler gelir, bu nedenle biz 
sürekli değişiklik yaşıyoruz. Örneğin şu anda 
uyguladığımız değişikliklerden biri, yakıt ikmali 
sırasında motoru durdurabilen araçlara, dizel 
tasarrufu yapmak için yakıt vermek. 

➏  Toplantılarda veya öğleden sonra iş yerinde. 
Bazı fikirler tıpkı minik balonlar gibi gelir. 
Yanımda her zaman bir kalem bulunur, 
dolayısıyla fikirlerimi ve düşüncelerimi hemen 
yazabilirim... ... çünkü bir süre sonra uçup 
gidebiliyorlar.
      

Christian Guth, 
Uçak Yakıt İkmal Müdürü, 

Münih Havaalanı 

➊ Değişimi, gelişime uyarlanması 
gereken fiziksel veya zihinsel bir şey 
olarak görüyorum.

➋  Rehavete meydan okumaya yardımcı 
olur. Her zaman öz-değerlendirme 
yapmalı ve tecrübelerinizden ders 
çıkarmalısınız. 

➌  İnsanlar bilinmeyenden korkar.

➍  Değişiklik yapmak cesur bir hamledir; 
yalnız olmadığınızda değişimin daha kolay 
kabul edileceğine inanıyorum.

➎  Lütfen bize bir örnek verin. Bir 
doğrudan uçağa yakıt ikmali 
operasyonundan, yakıt depolama ve 
hidrant lokasyonuna pozisyonlar taşıdım.

➏  Fikirler ufak ufak gelir, genelde 
arabamla işime doğru giderken. (Ben 
de tam güzel bir biradan sonra 
diyecektim J). 
      

Chris Smith, Genel 
Müdür, Stansted 

Havaalanı, Birleşik Krallık

Sven Truyers, 
Mühendis, Brüksel

Brian Watson, Bölge 
Müdürü, Birleşik Krallık  

Değişim Yönetimi



Paul Workman, 
İdari Müdür, Skytanking 

DEĞIŞIM DEĞIŞIM 

Benim için değişim yalnızca hayatın bir gerçeğidir. Tüm evren sürekli 
bir değişim halindedir; mevsimler değişir, biz her gün yaşlanırız, 
yeni teknolojiler gelir, geçer. İş değişikliği bunun yalnızca bir alt 
kümesidir; rakipler gelir ve geçer, pazarlar büyür ve küçülür. Bizim 
sadece işimizi etkileyen değişikliklere yanıtlar bulmamız gerekir. 
Çevremizdeki tüm değişiklikleri, getirdikleri belirsizliklerle birlikte 
özümsemek ve şirketin bu değişimden başarıyla geçebileceği bir 
yol haritası çizmek bizim görevimizdir. Şirket değişimi 
tartışabilir, ancak biz her zaman insanların görebileceği ve 
destekleyebileceği bir hedefe doğru ilerlemeliyiz. 

Bizim dışımızda, çevremizde hangi değişiklikler meydana 
gelirse gelsin, hissedarlarımız Skytanking'in önümüzdeki 
birkaç yıl içinde önemli ölçüde büyümesini istiyor. Bu amaca 
ulaşmak için Skytanking çalışma şeklini ve özellikle bizi 
hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyan şeyleri değiştirmelidir. 
İnsanlar hayatta netlikten hoşlanırlar ve değişiklik her zaman 
bir parça belirsizlik getirir; beş yıl sonra ne durumda 
olacağımızı göremeyiz, başarılı ve mutlu mu olacağız, doğru 
kararları mı almış olacağız, bilemeyiz. 

Üzerinde uzlaşabileceğimiz ortak bir amaca sahip olduğumuzda ve belirsizliği mümkün olduğunca ortadan 
kaldırabildiğimizde, değişikliği uygulamak kolaylaşır. Değişikliğin aslında ilerlemeye yol açmasını garantiye 
almalı ve iyi gitmeyen değişimlerle dürüstçe ilgilenmeliyiz. 

Benim için değişim, farklı düşünmek, yenilikçi olmak ve 
işleri mümkün olan en iyi şekilde zaten yaptığımıza inansak 
bile, olaylara farklı bir açıdan bakmaktır. Bu, sektörümüzde 
kesin olan şeylere, hissedarlarımızın beklentilerine uyum 
gösterme ihtiyacını gözden kaçırmadan meydan 
okumak anlamına gelir. 
Jack Welch'in okuduğum bir sözünü hatırlıyorum: 
"Eğer dışarıdaki değişim hızı içerideki değişim hızını 
aşarsa, sonumuz yakındır." Günlük hayatta 
çevremizdeki şeylerin doğal evrimine ayak 
uydurmak için değişmemiz gerektiğini anlıyorum.  

Bazı insanlar günlük rutinlerini veya iyi işleyen 
organizasyonlarını etkileyen tüm değişikliklere 
direnç gösterirler. Rutin, kendi içinde kötü bir 
şey değildir ve işimizde başarısızlıkları 
önlemeye yardımcı olur, oysa değişikliklerin 
kontrol altına alınması daha zordur. Ancak 
bazen direnç göstermekte sergilenen enerjiyi 
kullanmak daha üretken olur, bu değişimin kendisini 
kontrol altına alarak işlerin daha iyiye gitmesine 
olanak sağlar. 

Değişimin yetersiz anlaşılması ve değişim ihtiyacı, 
bir şirkette değişime karşı direnci artıran temel faktörlerdir. 
Şaşırtıcı bir şekilde zaman yetersizliğinin bir değişimi kolaylaştırabildiğini gözlemledim: 
bazen aciliyet duygusu, aşırı planlama ve öngörüler içinde takılıp kalmış bir değişim sürecini 
kolaylaştırabilir. Son olarak açık diyalog, şeffaflık ve güvenin değişimi destekleyen temel 
unsurlar olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Değişim Yönetimi, iş dünyasının uzun zamandır favorisi gibi görünüyor. 
Şirketler her gün, her yönden, büyük veya küçük değişiklikler ve zorluklarla 
karşı karşıya kalıyor. Değişiklik, doğası gereği iyi veya kötü değildir; 
aslında birçok durumda muhtemelen bu ikisinin bir karışımıdır. Bardağın 
yarısı boş da olsa, dolu da olsa bu kesinlikle bir algı meselesidir. Burada 
değişime ilişkin Skytanking'in dört üst düzey yöneticisinden gelen dört 
farklı algıyı sunuyoruz. 

hazır mıyız?
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Bir değişim rüzgârına  "Rutin, kendi içinde kötü birşey 
değildir ve işimizde başarısızlıkları 
önlemeye yardımcı olur, oysa 
değişikliklerin kontrol altına 
alınması daha zordur."

"Skytanking çalışma şeklini ve özellikle 
bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyan 
herşeyi değiştirmelidir."

"Bazen aciliyet duygusu, aşırı planlama ve 
öngörüler içinde takılıp kalmış bir değişim 

sürecini kolaylaştırabilir." 

Marco Di Mario, 
Başkan Yardımcısı, Operasyonlar  
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İş Geliştirme, tanımı gereği değişim demektir, çünkü ana görevimiz şirketi 
büyütmektir. Sürekli yeni pazarlarda ve yeni ticari kurulumlar, kültürler ve 
ekiplerle birlikte çalışıyoruz. Özellikle şirket satın alımları, yeni ekiplerin 
grubumuza entegre olması ve farklı kurumsal kültürlerin birleşmesi anlamına 
geliyor. 

Doğal olarak çoğu kişi kendi konfor alanının dışına çıkmaktan 
hoşlanmaz. Değişiklik organizasyon, kapsam, pazarlar ve süreçler 
konusunda şu anda bildiklerimizden uzaklaşmak demektir. 
Değişiklikler genellikle derhal işlemez, çünkü organizasyonlar 
arkasındaki mantığı görmez ya da onu iyi bir şekilde gerçekleştirmek 
için gerekli kaynaklardan yoksundurlar. Her şey yönetimin taahhüt, 
destek, iletişim ve esnekliğine ve organizasyondaki tüm 
seviyelerden insanların katılımına bağlıdır.   

Hayatta kesin olan tek şey değişim olduğundan değişim, engeller 
ve tehditlerden çok, fırsatlar yaratan doğal bir fenomen olarak 
algılanmalıdır. Kalıcı değişimi, esnek ve benimsenebilir bir 
değişim kültürü oluşturarak ve doğru kişileri görevlendirerek ya da 
mevcut personele rehberlik sağlayarak oluşturabiliriz. 

Değişim, hizmetlerimizi ister pazar, servis kapsamı, ülkeyle ilgili mevzuat, 
endüstri standartları isterse rakipler olsun, dışarıdaki değişikliklere uyarlayabilmemiz 
demektir. Bu ayrıca strateji, öncelikler ve organizasyonla ilgili iç değişiklikleri de 
içerebilir. Bu, şirket-içi süreçlerin değişiklikleri algılamasını, kaydetmesini ve 
uygulamasını gerektirirken, tüm personeli süregelen değişime dahil eder. Örneğin, 
İş Geliştirme departmanı ile ilerideki projeleri ve yeni pazarları gözden geçirmek 
üzere düzenli olarak yapılan toplantılar. 

Değişime ilişkin son örnek, gerçekten köklü bir değişiklik içeriyordu: ekip içinde, 
Mühendislik departmanının başarıya ulaştıran bir adım olması gerektiğine 

yönelik farkındalık yaratmak; örneğin yaklaşımı salt teknik 
mükemmellikten, Skytanking'in büyümesine katma değerli katkı 
sağlamaya değiştirmek.  

Personelden gelen ya da yukarıdan aşağıya inen değişim tekliflerinin 
takdir edilebileceği ve desteklenebileceği bir ortam yaratmak da 
önemlidir. Ben belirli bir değişikliğin neden gerekli olduğunu yeniden 
açıklamak için genellikle bire bir ya da grup toplantılarından 

yararlanırım ve insanların, değişikliğin uygulanmasına ilişkin 
öneriler sunmasına izin verir, böylece katılım ve desteklerini 
güçlendiririm. Organizasyon onların gelişim ve büyümesine olan 
ilgisini sürdürürse, personel değişime inanacaktır ve bu da onların 

kendi kişisel değişim süreçleridir.
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Pieter Van Espen, 
Başkan Yardımcısı, İş Geliştirme  

Bart Kinnaert, 
Mühendislik Başkanı 
  

"Değişiklik; organizasyon,  kapsam, pazarlar ve süreçler 
konusunda şu anda bildiklerimizden uzaklaşmak demektir."

IndianOil Skytanking, ülkenin dört bir yanında çok sayıda yardımseverlik 
projesine gururla destek vermektedir. Yeni yardımseverlik projesi, Bangalore 

Havaalanı yakınlarındaki bir ilkokula verilen finansal destektir.

  1 Nisan 2014'ten itibaren geçerli olarak 
Hindistan'da özel veya halka açık ve 500 milyon Rupi 
veya üzeri net değere ya da 1.000 milyon Rupi veya üzeri 
ciroya ya da 5 milyon Rupi veya üzeri net kâra sahip her 
şirket son üç mali yıla ait ortalama net kârının en az 
%2'sini kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine 
harcamalıdır. Şirketin net kârı 5 milyon Rupi'nin üzerinde 
olduğundan, CSR kurallarının kapsamına girmektedir. 
2013 Şirketler Kanunu'na ve bu yasa uyarınca yapılan 
yönetmeliklere uyum sağlamak için, Yönetim Kurulu'nun 
onayının ardından IOSL Kempegowda Uluslararası 
Havaalanı – Bangalore ve etrafındaki uygun projeleri 
araştırmaya başladı. Şirket Bangalore Devanahalli Taluk 
kırsal bölgesindeki Yerappanahalli köyünde yer alan 
devlet ilkokulunu belirledi.  

Yerappanahalli köyü çok düşük bir okuma-yazma oranına 
sahip. İnsanlar geçinmek için geleneksel tarım, çiçekçilik 
ve bahçecilik yapıyor ve eğitime genellikle önem 
verilmiyor. Şirketler 
K a n u n u ' n u n 
hükmünü yerine 
getirmek ve okula, 
temel sosyal 
haklardan yoksun 

çocukların eğitimine yardımcı olmak üzere destek 
sağlamak için, IOSL ek sınıflar ve birleşik tesisler inşa 
etmeye karar verdi. IOSL Devlet Eğitim Bakanlığı - 
Devanahalli ile 29 Mart 2016'da bir Mutabakat 
Anlaşması'na girdi. Buna göre okul tesislerinde yeni bir 
sınıf, yemekhane, okuma odası, mutfak, kızlar ve oğlanlar 
için ayrı tuvaletler ve bir sahne inşa ettiler. IOSL aynı 
anda, mevcut okul binasının ufak onarım işlerini, komple 
boyanmasını ve duvar yazısı faaliyetlerini de üstlendi. 
IOSL bu kırsal eğitimi geliştirme projesini Şubat 2017'de 
hedef bütçesi dahilinde başarıyla tamamladı. 28 Şubat 
2017'de, tamamlanan okul binası Eğitim Bakanlığı 
yetkililerine teslim edildi.

IOSL'nin bu jesti son derece olumlu karşılandı. Konuyla 
ilgili olarak Skytanking internet sitesinde yayınlanacak 
fotoğraflar ekte verilmektedir.

Yardımseverlik projesi – 
yerel ilkokula verilen destek



IndianOil Skytanking 
CEO'ları açılış töreninde 

gururla poz veriyor.



BAŞLATMA  BAŞLATMA  

  Malta oldukça küçük bir adadır ve yaklaşık 
316 km²'lik yüzölçümünde yaşayan 450.000'den biraz az 
nüfusu, adanın dünyanın en küçük ve en yoğun nüfuslu 
ülkeleri arasında yer almasını sağlar. Adanın oldukça küçük 
boyutuna rağmen, Skytanking Malta'da ikinci uçak servis 
sağlayıcı ihalesine teklifi vermek için kendisine güvenilir ve 
bilgili bir ortak bulmayı başardı. 

Attard Services Limited (ASL), 1979'dan beri faaliyet 
gösteren ve petrol ürünlerinin elleçlenmesi ve bağlantılı 
hizmetlerle aktif biçimde ilgili olan Maltalı bir aile şirketidir. 
Şirket Malta pazarında otomotiv, endüstriyel ürünler, 
denizcilik ve havacılık sektörlerinde önde gelen bir 
tedarikçidir. Skytanking Holding GmbH, ihaleye teklif 
verebilmek amacıyla ASL ile Skytanking Limited adı altında 

50:50 hisseli bir ortak girişim şirketi kurmaya karar verdi.
Güçlü bir teklif hazırlamakla geçen haftalardan sonra 
Skytanking, teklifini Temmuz 2015'te Malta Uluslararası 
Havaalanı (MIA) genel merkezine elden teslim etti. 
Skytanking, teklifi sunmasından altı ay sonra MIA'nın onay 
mektubunu aldı. Bu belge ile yeni ortak girişim, gelecekteki 
ticari tüm görüşmeler için gerekli temeli oluşturdu ve 
derhal kendi içinde koordine olmaya başladı.

Ancak bu ihaleyi diğerlerinden farklı kılan şey, havaalanında 
yakıt ikmal hizmetleri sunabilmek için Enemed Company 
Ltd. ile ülkenin havaalanı -içi ve -dışı depolama ve yakıt 
ikmal tesislerinin kullanımına yönelik bir anlaşma yapma 
zorunluluğuydu. Ancak dokuz ay süren ve sadece 
sözleşmeye özel müzakereler, Skytanking'in Enemed ile 

Eylül 2016'da başarıyla bir 
anlaşmaya varmasına olanak 
tanıdı. Bu, yeni ortak girişimin 
havaalanına yeni ürünler getirmek 
için tesisleri kullanabilen 
tedarikçiler bulmasına ve böylece 
MIA'da bir rekabet ortamı 
oluşmasına izin verdi.

Birkaç ay sonra Ocak 2017'de yeni 
Skytanking Limited firmasının 
Yönetim Kurulu operasyonları 
fiziksel olarak başlatma zamanının 
geldiğine karar verdi. Çeşitli 
havayolu sözleşmelerinin 1 
Nisan'dan itibaren yenileneceği dikkate alınarak, bu tarihte 
işletmeye alınması kararlaştırıldı. Oldukça kısa bir zaman 
dilimi olmasına rağmen, Skytanking ekibi yol boyunca ortaya 
çıkan ticari ve operasyonel tüm sorunlarla ilgilenmeyi başardı. 
En zor kısım muhtemelen iki yakıt ikmal kamyonunun 
zamanında teslim edilmesini ve ilk günden itibaren eğitimli bir 
ekibin hazır bulunmasını sağlamaktı. Başlangıçta yeni 
operasyonlar için iki aracını kiralamayı kabul eden ve ayrıca 
bazı çalışanlarından 
yararlanmamıza izin 
veren İtalyan 
meslektaşlarımızın 
desteği önemliydi.

Sonunda 1 Nisan, yedi yakıt ikmal operasyonu ve sıfır gecikme 
ile kusursuz bir şekilde geçti. Bu arada Skytanking ek 
müşteriler kazanmayı da başardı ve şu anda geleceğe 
hazırlanmak için Malta'ya göndereceği yeni kamyonları 
üzerinde çalışıyor. Sonuçta herkes her zaman hazırlık yapabilir, 
ancak o harekete geçme anı geldiğinde hazır olmalısınız.

660 gün - bu, Skytanking'in ihaleye ilişkin belgeleri ilk olarak teslim alması 
ile 1 Nisan 2017'de Malta Uluslararası Havaalanı'nda uçak yakıt ikmali 
operasyonlarını başarıyla başlatması arasında geçen gün sayısıdır.
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Havalanmaya hazır 

Operasyon Müdürümüz 
Luc Maes'in desteği ile 

başarılı bir başlangıç 
yaptık. 

İlk iki uçak ikmali başarı 
ile tamamlandı.

İş Geliştirme Müdürümüz Christoph 
Clemens uçağın yanında

Onlarsız bunların hiçbirini gerçekleştirmemizin 
mümkün olmadığı muhteşem bir ekibe sahibiz. 
Herkese, özellikle de işletmeye alma sürecinde bize 
yardımcı olmak için geçici olarak Malta'ya taşınmayı 
kabul eden İtalyan ekibe çok teşekkürler.



Adınız, yaşınız ve 
uyruğunuz: Tanja Popovic, 
30 yaşındayım, Belçika/
Sırbistan vatandaşıyım. 
Nerede çalışıyorsunuz? 
Skytanking Holding'in 
Brüksel ofisinde İş 
Geliştirme Departmanı'nda 
İdari Asistanım. Havacılık yakıt ikmal işine 
nasıl başladınız? 3 yıl kamu sektöründe 
çalıştım ve Skytanking'in ilanında belirtilen 
pozisyonu okuduğum sıralarda özel sektöre 
geçmeyi düşünüyordum. Bana tamamen 
yabancı bir sektörde iş fırsatı oldukça 
heyecan verici ve zorlayıcı göründü, bu 
nedenle şansımı denemeye karar verdim. 
Ekibe Kasım 2016'da katıldım. İşinizde en 
çok neyi seviyorsunuz? Bu işi seviyorum, 
çünkü bana öğrenme fırsatı veriyor, doğası 
gereği çok yönlü ve son derece pozitif bir 
çalışma ortamı var. İlk fark ettiğim ve beni 
en çok etkileyen şey iş arkadaşlarımın 
açıklığı, kibarlığı ve profesyonelliği oldu; ki 
daha sonra onların işlerinde her gün, her an 
bu şekilde davrandıklarını gördüm. Havacılık 
dünyasında en ilginç bulduğunuz şey 
nedir? İş Geliştirme departmanının 
perspektifinden baktığımda, havacılık 
sektörü hakkındaki en ilginç şey, gerçekten 
son derece uluslararası bir yapıya sahip 
olmasıdır. Şu anda mevcut prosedür ve 
uygulamalar konusunda öğrenme ve 
havacılık yakıt ikmal işinde kullanılan 
terimlere aşina olma sürecindeyim. 
Hobileriniz: Basketbol oynamayı ve 
çocuklarımla birlikte açık havada zaman 
geçirmeyi çok severim. Aile hayatınız: 
Evliyim, 4 yaşında bir kızım ve 20 aylık bir 
oğlum var. Onlarsız yaşayamayacağınız 
şeyler? Aile, mizah ve yaz mevsimi.
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Lütfen bize kendinizden 
bahsedin: Adım Barış 
Demirci, 42 yaşındayım ve 
Türk vatandaşıyım. 
Türkiye'deki Skytanking 
Ovenon'un yeni 
CEO'suyum. Havacılık 
(yakıt ikmal) işine nasıl 

başladınız? Geçtiğimiz 11 yılda, Shell 
Aviation’daSatış ve Operasyon bölümlerinde farklı 
görevlerde çalıştım. Skytanking'e nasıl 
katıldınız? Skytanking Ovenon Ortak Girişimi 
kurulduğunda, bir mülakat sürecinden geçtim. 
Göreviniz neleri içeriyor? Ana hedefimiz 
Türkiye'deki işimizi yeni müşteriler ve girilecek 
yeni havaalanları ile büyütmek. Türkiye'de 
havacılık pazarı büyümeye devam ediyor ve 
Havacılık ITP'sindeki tek servis şirketi olarak, 
pozisyonumuzu sağlamlaştırmaya ve yeni İstanbul 
havalimanı gibi gelecek projelerle büyümeye 
çalışıyoruz. HSSE (Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve 
Çevre) tüm personelimiz için birinci önceliktir. 
Şirkette HSSE kültürünü geliştirmeye çalışıyorum. 
İşinizde en çok neyi seviyorsunuz? 
Türkiye'deki Havacılık piyasası son derece 
dinamik, bu nedenle ulaşmayı hedeflediğimiz 
birçok gelişme bulunuyor. Bu hedefler bol miktarda 
insan etkileşimi ve paydaş yönetimi gerektiriyor 
ve sonuçta daha aktif ve ofisten çok sahada 
olmalıyım. Son derece enerjik bir ekibimiz var ve 
bu benim işimi oldukça kolaylaştırıyor. Şu andaki 
zorluklarım: Profesyonel hizmet şirketi olarak, 
yakıt tedarikçilerini bizim bir rakip değil, 
operasyonlarına değer katabileceğimiz 
destekleyici bir firma olduğumuz yönünde 
eğitmemiz gerekiyor. Bu kavram Türkiye'de yeni 
olduğundan, yaklaşımımız henüz çok net 
anlaşılmış değil. Hobileriniz: Seyahat, tüplü dalış 
ve sinema. Aile hayatım: 17 yıldır evliyim ve 12 
yaşında bir kızım ve 9 yaşında bir oğlum var. 
Onlarla vakit geçirmeyi, seyahat etmeyi ve filmler 
izlemeyi çok severim. Her iki çocuğum da sporu 
sevdiğinden birlikte bol bol antrenman -özellikle 
basketbol ve voleybol- yaparız.

Skytanking'e

hoş geldiniz

Lütfen bize kendinizden bahsedin: Adım Silvia Cestola, 48 
yaşındayım, İtalyanım ve Skytanking Italy SrL'nin yeni 
COO'suyum (Operasyon Direktörü). Havacılık işine nasıl 
başladınız? Daha önceleri havacılık operasyonları işinde 
çalışan eski bir ExxonMobil personeliyim. Skytanking'e 20 Mart 
2017'de İtalya COO'su olarak katıldım. Görevim şunları 
içeriyor: ST İtalya'nın günlük operasyonlar, güvenlik, bakım, 
projeler ve elbette bu alanlardaki ilgili kişilerinden sorumlu 
Operasyon Direktörüyüm. İşinizde en çok neyi 
seviyorsunuz? Dinamik ve zorlayıcı, ancak en iyi yanı ekibimle 
olan ilişkilerim. Havacılık dünyasına ilişkin ilginç yönler: 
Oyunda çok sayıda aktörün olması. Şu andaki zorluklar: 
Güvenlik ve müşteriye özen üzerine odaklanırken daha yüksek 
verimliliğe ulaşmak. ST Italy için iş geliştirme stratejisinin 

gelişimi. Değer verdiğiniz 
özellikler: Güvenilir, bağlı, 
hedeflere odaklı olmak. Yaşam 
düsturunuz: Gerçekten inandığım 
şeyleri elde edebilirim. Hobilerim: 
Eskiden tango yapardım, ancak bu 
günlerde çocuklarımla ailem 
zamanımın çoğunu alıyor. 
Yelkencilik de tutkularımdan biridir, 
mümkün olduğunca çok denize 
açılmaya çalışırım. Onlarsız yaşayamayacağınız şeyler: 
Aile, iş (çalışmayı da çok seviyorum), deniz. Aile durumu: 
Evli, 15 aylık ikizleri var. Başka bir hayatta sanırım ... BİR 
ERKEK olurdum, o zaman yaşam çok daha kolay!

Bize kendinizi tanıtır 
mısınız? Adım Mathilde Lastra. 
34 yaşındayım ve Fransız 
vatandaşıyım. Mesleğiniz 
nedir? Paris - Charles de Gaulle 
(CDG) Havaalanı'nda İK Müdürü 
olarak çalışıyorum. Havacılık 
yakıt ikmal işine nasıl 
başladınız? Otomotiv 

endüstrisinde çalışırken bir işveren benimle irtibat kurdu. 
Olivier Duquesne ve Ludovic Zermani ile yaptığım toplantı, 
kararımı belirledi. İşe 2 Ocak 2017'de başladım. 
Göreviniz neleri içeriyor? Bir İK iş ortağı olarak insan 
performansını yükseltmek için oldukça yüksek düzeyde 
beceri ve motivasyonu geliştirmeli ve bunu muhafaza 
etmeliyim. Bu işte günlük bir rutin yok ve ben de aslında 
bundan hoşlanıyorum. İşin tam kalbinde olmayı 

seviyorum. İK, değerlere ve bunları oluşturan kişilere 
saygı göstererek işin büyümesine birinci derecede 
yardımcı olan önemli bir unsurdur. Başlangıçtan bu yana 
sizi en çok ne şaşırttı? Bir AIRBUS A380'in yakıt ikmali. 
Havacılık dünyasında en ilginç bulduğunuz şey 
nedir? İnanılmaz bir iş lojistiği var. Bir yolcu olarak, 
havaalanında gerçekleşen tüm lojistiği genellikle hiç 
düşünmeyiz. Zorluklarınız: Bu meslekte ve kritik 
süreçlerde yepyeni bir bakış açısından yararlanmak ve 
yepyeni çözümler sunabilmek. Yaşam düsturunuz: Acil 
durumu temel gerekliliğe feda etme. Hobileriniz: 4 
yaşındaki ikizlerimle vakit geçirmek. Ben aktif bir kadınım, 
işime tutkuyla bağlıyım ve bir defada hem bir kız hem de 
bir oğlan çocuğa sahip olacak kadar şanslıyım. Başka bir 
hayatta sanırım, hip hop müzik konserleri kadar klasik 
operalar ya da tiyatro oyunları için de sahneler tasarlayan 
Es Devlin gibi ... bir sahne tasarımcısı olurdum.

Mathilde Lastra, Skytanking CDG 
(Paris Charles de Gaulle Havaalanı) İK Müdürü

Tanja Popovic, 
Brüksel İş 
Geliştirme Asistanı

Barış Demirci,  
Genel Müdür, 
Skytanking Ovenon  

Silvia Cestola, COO Skytanking SrL 



Deadman sisteminin amacı, operatörün 
yakıt akışını acil bir durumda hızla ve 

kolayca durdurmasına olanak sağlamak ve 
operatör iş göremez bir durumdaysa, akışı 

otomatik olarak kesmektir. 

Deadman'in
Geçmişi 
"Deadman" terimi 
demiryolu lokomotifi 
i m a l a t ç ı l a r ı n ı n 
1800'lerde geliştirdiği bir 
cihazdan gelmektedir. O 
günlerde kazanı ısıtmak 
ve buhar üretmek için 
lokomotiflerde kömür veya odun 
yakılıyordu. Motorlarla genellikle 
iki kişi -bir ateşçi ve bir 
mühendis- ilgileniyordu. 

Motorun hareketi iki değerle 
düzenleniyordu: ileri/geri 
seçimini sağlayan değer ve diğeri 
hız ve freni kontrol eden mandal  
mekanizmalı uzun kol.  Mandal 
mühendise valfi bir pozisyonda 
ayarlama ve sabit durmasını 
sağlama olanağı sağlıyordu. 
Kazan yeterli buharı ürettiği 
sürece motor dönmeye devam 
ediyordu. Lokomotiflerde ara sıra 
kabinde karbon monoksit birikimi 
sorunları yaşanıyordu; bu durum 
mühendisin bilincini 
kaybetmesine, hatta bazen 
ölümüne yol açabiliyordu. Karbon 
monoksit ateşçiyi etkilemediği 
sürece motor durdurulabiliyordu. 
Yaz aylarında görülebilen ısı 
bitkinliği, hatta sıcak 
çarpması, her iki 
görevli için de ısı 
kaynaklı inme 
geçirmenin nedeni 
olabiliyordu. Tren 
hareket halindeyken 
her iki operatörün 
de bayılma tehlikesi 
nedeniyle, daha 
fazla ölümcül olayın 
önlenmesi için 
manuel bir anahtar 

geliştirildi.   Hız vanası normalde 
tek bir pozisyona 
ayarlandığından, tren bilinci 
kapalı ya da daha kötü durumdaki 
mürettebatla bile yoluna devam 
edebiliyordu. Meydana gelen 
korkunç kazalardan sonra 
tasarımcılar "deadman" kontrolü 
fikrini öne sürdüler. Temelde 
operatörün hız kumandasına ek 
olarak bir cihazı belirli bir 
pozisyonda tutmasını 
gerektirmekteydi, aksi takdirde 
frenler devreye giriyordu. 
       
Özet 
Etkinleştirici cihazlar kolayca bir 
emniyet cihazı olarak 
sınıflandırılamayan şu koruyucu 
tedbirlerden biridir, çünkü 
yaralanmaları proaktif biçimde 

önlemezler. Bununla birlikte, 
tıpkı diğer acil durum durdurma 
tedbirleri gibi Deadman de bir 
operatöre hasarı önleme ya da 
sınırlandırma olanağı sağlayabilir. 
Onu bir etkinleştirme cihazından 
üstün kılan özelliği, "tamamlayıcı 
koruyucu tedbir" olarak da 
adlandırılan bir acil durum 
durdurma düğmesi olmasıdır. 
Öncelikle yaralanmaları 
önlediğinden, bu manuel 
düğmeyi bir "Canlı İnsan 
Düğmesi" olarak adlandırmak 
daha uygun olacaktır.     
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  Deadman valfi normalde yakıt akışını başlatmak için de kullanılır. 
Böylece uçağa yüksek basınç ve şiddetli artış aniden verilmez; akış başlangıcından 
tam akışa dek etkili açılış süresi 5 saniyenin üzerinde olmalıdır (akış < 2000 l/
dakika is 3 saniye).

Kapanış süresi de hızlı olmamalıdır (2 ila 5 saniye arası); aksi takdirde araç veya 
hava taşıtındaki diğer ekipmanlarda hasara yol açabilen aşırı yüksek yukarı 
akıntı darbe basınçları meydana gelir.

Yakıt ikmallerinde Deadman, teslim pompasının aşağı akıntı tarafında (genel 
olarak hat vanasında) çalışmalıdır. Hidrant sistemlerinde Deadman kontrolü, 
mümkün olan yerde, hidrant dispenseri giriş hortumunun vana kapanış yukarı 
akıntısını harekete geçirecektir (genel olarak bağlama pimi).
Kablosuz Deadman sistemleri kullanıldığında, operatör kablosuz Deadman 
operasyonu sırasında yakıt ikmal aracından en fazla 20 metre mesafede 
kalmalıdır. Bu bölgenin veya bu bölge içindeki görüş hattının dışında yapılacak 
bir hareket, operatörün Deadman'i bırakmasını ve yakıt akışını durdurmasını 
gerektirir.

Yeni tüm basınçlı yakıt ikmal araçlarında Deadman sistemi, (2 dakikayı 
aşmayacak şekilde) çalışmaya devam etmesi için operatörün önceden 
belirlenmiş bir zaman aralığı ile periyodik aktivasyonunu gerektirecek şekilde 
tasarlanacak, aksi takdirde sistem otomatik olarak akışı kapatacaktır. 
Deadman sistemleri, operatörün Deadman arızası durumunda yakıt ikmal 
operasyonunu tamamlamasına izin veren bir 'geçersiz kılma' özelliğini içerebilir. 
Araçta varsa, 'geçersiz kılma' işlevi operatörün yakıt akışını sürdürmek için 
düğmeye basmasını ve basılı durumda tutmasını gerektiren buton tipindedir. 
Buton tipinde değilse, 'geçersiz kılma' anahtarının sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

 Deadman 
nedir? 

Etkinleştirici cihazlar kolayca bir emniyet 
cihazı olarak sınıflandırılamayan şu koruyucu 
tedbirlerden biridir, çünkü yaralanmaları 
proaktif biçimde önlemezler. Bununla birlikte, 
tıpkı diğer acil durum durdurma tedbirleri gibi 
Deadman de bir operatöre hasarı önleme ya 
da sınırlandırma olanağı sağlayabilir.
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Use cable ties to achieve
strain relief

Wrap up completed assembly
and secure with a cable tie

Fit 6.35 mm I/D, 17.6 mm O/D
plated washer under nut

Cable length to 
terminal block: approx. 30 mm
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Aşağıda standart bir 
deadman kurulum 

şemasını görebilirsiniz

Özellikleri

•  Paslanmaz Çelik Mandal
• Yakıta dayanıklı anahtar  
 yuvası
• Eksi 40oC ile artı 105oC  
 arasında çalışma sıcaklığı
• Maksimum voltaj 100 Vdc
• Maksimum akım 0.25   
 amper
• IP67’ye göre kapama   
 koruması
• 100 G’ye göre şok   
 derecelendirmesi



‘North Air 2017 HSSE iyileştirme 
planının bir parçası olarak Şubat 
ayında yeni 'safe2go' mesajlarını 
başlattı. North Air 'safe2go'yu 
(Güvenli git) her zaman önemli bir 
HSSE mesajı olarak kullandı, ancak 

bu kez birtakım yeni 
k i ş i s e l l e ş t i r i l m i ş 
sloganlar kullanılıyor: 
'I am safe2go' 
(Güvenli gidebilirim) 
ve 'We are safe2go' 
(Güvenli gidebiliriz). 

Yeni kampanya tüm North Air 
sahalarındaki çalışanlarımız 
tarafından büyük bir coşku ve 
memnuniyetle karşılandı. Her 
istasyon, her biri CEO'ları David 
Atherton tarafından imzalanmış olan 

ve güvenlik politikası beyanımızdan 
alınan ve emniyetli çalışmaya 
bağlılığımızı vurgulayan bir alıntı 
içeren safe2go bağlılık posterini 
sipariş etmeye karar verdi. Bu 
kampanya kesinlikle herkesi 
güvenliğin önemine yeniden 
odaklanmaya davet etti. Ayrıca 'I am 
safe2go' mesajıyla birlikte yeni 
güvenlik kartı kordonlarını da 
dağıttık; yakın gelecekte yeni slogan 
temalı başka kampanyalar da 
yapılacak.
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Skytanking Eylül 2016'dan bu yana Kuzey 
Almanya'da en başarılı kalıcı sergilerden birine 
sahip olan dünyanın "Miniatur Wunderland" adlı en 
büyük model demiryolu firmasının işbirliği 
ortağıdır. Skytanking logomuz artık havaalanı 
modelinin tank depoları üzerinde görülebilmektedir. 
Tüm sergi alanı 9 farklı sahasıyla toplam 1.490 m2 
üzerinde yer almaktadır. Demiryolu sergisinin 
toplam yapım süresi 760.000 çalışma saatidir; 
yapım maliyeti 16 milyon Avro'dur ve yapımında 
360 kişi çalışmıştır. Miniaturwunderland toplam 
15.400 metre ray üzerinde 1.040 adet trene ve 
10.000'den fazla vagona sahiptir. Hamburg'a bir 
sonraki gelişinizde Miniatur Wunderland'ı ziyaret 
etmeli ve bu sihirli model demiryolu sergisinin 
keyfini yaşamalısınız.

3 Şubat 2017'de Hannover'den 
Güney Afrika'ya giden Jumbo B747 
Stuttgart havaalanına yakıt ikmali 
için beklenenden önce iniş yapıyor. 
Büyük Jumbo'ya yakıt ikmalinin 
aslında ertesi gün sabah vardiyasında 
yapılması planlanmıştı, ancak 
mürettebat ikmalin daha erken 
başlatılmasını istediğinden, gece 
vardiyası yakıt ikmal yetkilimiz Oliver 
Witzmann ikmal işlemini başlatıyor. 
JET A-1'in ilk 40.000 litresi gece saat 23:09 itibarıyla veriliyor. 
Yetkilimiz, depolar doluncaya dek yakıt ikmalini tekrarlıyor ve saat 
02:17'de jumbo hava taşıtı 141.000 litre ile dolduruluyor. Yakıt ikmal 
işlemi tamamlandığında dört adet boş tankerin yeniden doldurulması 
gerekiyor. Sabah 04:30'da mürettebat uçağa alınıyor ve depoları 
dolu uçak havalanmaya hazır duruma getiriliyor. Meslektaşlarımız, 
Oliver Weitzmanns'ın tek başına gerçekleştirdiği bu başarıdan 
oldukça etkileniyorlar: uçağın yakıt ikmal ve dört boş tankerin 
doldurulması sadece tek bir kişi tarafından hayret verici şekilde 5 
saat içinde tamamlanıyor. Stuttgart Tesis Müdürü Thomas Stitzl'in de 
belirttiği gibi bu "tipik bir Oliver-Weitzmann çalışması; her zaman 
esnek, yenilikçi ve biraz da çılgınca. Diğer tüm operatörler böylesi 
bir zorluktan kaçınmak için apronu terk ederdi, ama Oliver Weitzmann 
her zaman zorlukların üstesinden gelmek ister." Oliver'i bu 
olağanüstü başarısı ve bağlılığı için tebrik ederiz!

"Miniatur Wunderland"  

Skytanking Bildirimler 

Şirketimizin logosu havalimanı 
görselinde görülebilmektedir.

 Almanya-Stuttgart'ta (STR) 
tek personelli gece vardiyası 




