TURKISH CARGO
HAKKINDA

Posta ve önemli küçük dokümanlarla başlayan kargo
taşımaları zaman içerisinde müşteri ihtiyaçlarına göre
gelişim göstermiş ve 2000 yılında Türk Hava Yolları
bünyesinde gerçekleşen yeni yapılanma ile
Türk Hava Yolları kargo bölümü, Turkish Cargo
markası olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.
Yıllar boyu gösterdiği gelişim ile 132 ülkede 340’tan
fazla noktayla dünyanın en çok destinasyonuna uçan
Turkish Cargo, merkezini İstanbul’da konumlandırmaktadır.
Dünyanın köprüsü İstanbul’dan 4 saatlik uçuş ile bir daire
çizildiğinde tam 50 ülke, bu dairenin kapsama alanına
girmektedir.
Turkish Cargo, çıtayı daima yükselterek dünyanın en
iyileri arasında yer almayı hedeflemektedir.
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ÜRÜN GRUPLARI
Turkish Cargo, genel kargo ve özel kargo taşımalarındaki deneyimi ve uzmanlığıyla birçok ürünü
IATA standaları çerçevesinde güvenle taşıyor.

Değerli Kargolar

İlaç ve Sağlık Ürünleri

İlaç, Aşı, Kan Numuneleri, Plazma,
Organ Gönderileri, Veteriner İlaçları,
Medikal Ekipmanlar vb.

TK PHARMA

TK FRESH

Class 1’den Class 9’a tüm sınıflar
(Uçak Motorları, Otomobiller, Paüm,
Radyoaktif Maddeler vb.)

TK CARE

Hassas Özellikli Gönderiler

Canlı Hayvan Gönderileri

Pet, Civciv, At, Çilik Hayvanları,
Akvaryum Balıkları, Damızlık
Yumua, Arı ve Faydalı Böcekler vb.

TK VALUABLE

Tehlikeli Maddeler

Bozulabilir Kargolar

Meyve ve Sebze, Taze-Dondurulmuş
Et ve Balık, Çiçek vb.

Altın ve Diğer Değerli Taşlar,
Mücevherat, Banknot, Sanat
Eserleri vb.

TK LIVE

Bilgisayar ve Ekipmanları, Telefon,
Elektronik ve Optik Aletler, Askıda
Taşınan Tekstil Ürünleri, Kırılabilir
Ürünler vb.

TK VULNERABLE

HIZLI VE ÖNCELİKLİ HİZMET SEÇENEKLERİ
TK SMART

Standa Gönderileriniz İçin
Ağırlık ve boyut limiti olmadan yalnızca genel kargo gönderileriniz için sunulan optimum hizmet kalitesi
TK SMART

TK PREMIUM
TK PREMIUM

Yüksek Öncelik İçin
Kısa opsiyon, kısa bağlantı ve erken teslimat süresi

TK URGENT
TK URGENT

Aciliyet Gerektiren Gönderiler İçin
Sektördeki en iyi opsiyon, minimum bağlantı ve mümkün olan en kısa seyahat süresi

Bu sayı,
800.000 adet
fil ağırlığı
demektir.

340.000 m²
Turkish Cargo; İstanbul Havalimanı'nda toplam 205 bin m² alana
kurmuş olduğu akıllı tesisi SMARTIST ile yıllık 2 milyon ton kargo
elleçleme kapasitesine ulaşmıştır.
SMARTIST’in ikinci fazı tamamlandığında kapasite 340.000 m²
alanda 4 milyon tona çıkacaktır.
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Turkish Cargo, hava kargo taşımacılığına olan talebin
aışını öngörerek tasarladığı ve pazarın ihtiyacına göre
süreçleri kurguladığı, dünyanın en büyük hub’ları arasında
olan SMARTIST’i inşa etmiştir.
Özel kargo ve ürünler için ayrıştırılmış operasyon alanları,
mal ve evrak kabul ofisleri, ekipmanlar tesis edilmiş,
ürün tipine özel kontrol edilebilir iklimlendirme alanları
kurulmuştur.

Turkish Cargo, yenilikçi misyonu ile dijitalleşme ve
inovasyon alanında öncü projeler geliştirerek sürekli
değişen dünyada hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde
yükseltmeye devam etmektedir.

340.000 m² alan

4 milyon ton kargo

SMARTIST ÖZEL KARGO ALANLARI
SMARTIST'te otomatik sistemlerle entegre çalışan ve
iş süreçlerinin optimizasyonunu sağlayan bilgi sistemi
geliştirmeleri ve optimizasyon çalışmaları sayesinde
işlemler depo içinde en az hareketle kolay ve hızlı
şekilde yapılmaktadır.

SMARTIST'teki özel kargolara (bozulabilir ürünler, ilaç, değerli
kargolar, canlı hayvan taşımaları, ekspres, e-ticaret gönderileri)
tahsisli alanlarda operasyonlar Turkish Cargo kalitesiyle
sürdürülmektedir.
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3.000 m² ısı kontrollü (+20°C) bozulabilir kargo alanı
600 m² ısı kontrollü (0°C/+4°C) bozulabilir kargo alanı
7.000 m² bozulabilir kargo operasyon ve depolama alanı

1.100 m² ısı kontrollü (+2°C/+8°C) bozulabilir kargo alanı

2.000 m² ekspres kargo operasyon alanı

350 m² ısı kontrollü (+15°C/+25°C) bozulabilir kargo alanı

1.000 m² değerli kargo operasyon ve depolama alanı

150 m² ısı kontrollü (-15°C/-20°C) bozulabilir kargo alanı

5.000 m² e-ticaret ve posta operasyon alanı

200 ULD bozulabilir kargo depolama kapasitesi

TURKISH CARGO
PARMAKLARINIZIN
UCUNDA

Yapay zekâya sahip chatbot Cargy ile kargoların
güncel durumlarını 7/24 sorgulayabilirsiniz.

Cargy: +90 850 333 0777

TK GO uygulamamız üzerinden online birçok işlemi
hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

TKGO: tkgo.thy.com
Web sitemizden; online rezervasyon, uçuş tarifesi,
kargo takibi, kara taşımacılığı bağlantıları, istasyon
bilgileri, güncel haberler ve chaer talepleri gibi
birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

www.turkishcargo.com

