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Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği, 29 Ekim 2018
tarihinde açılan İstanbul Havalimanı, 6 milyon
ton kargo kapasitesiyle Türkiye’yi dünyanın
lojistik merkezi konumuna getirecek.
Dünyanın 124 ülkesine hizmet veren ve en hızlı
büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo,
2 Mart 2019 tarihi itibari ile aynı kalite ve
özenle iki havalimanı üzerinden hizmet
vermeye başlıyor.
Söz konusu tarih itibarıyla yolcu seferleri
üzerinden gerçekleştirilecek kargo taşımaları
İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek olup,
kargo uçağı seferleri ise İstanbul Atatürk
Havalimanı’ndan icra edilmeye devam ediyor
olacak.

İstanbul Havalimanı’nda 165 bin m² alana ve
2 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine;
tüm fazlar tamamlanınca ise 4 milyon ton
kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak
Mega Hub’ımız tamamlanana kadar kargo
operasyonlarımız altyapı açısından tamamıyla
yeterli olacak geçici uydu tesisimizde
yürütülecektir.
Mega Hub’ımızın hizmete geçmesi ile birlikte
tamamen süreçlerini İstanbul Havalimanı’na
taşıyacak Turkish Cargo, yapılan yatırımlar ve
gelişen filosuyla hava kargo sektörünün en
büyük beş markasından biri olma yolunda,
hedeflerine emin adımlarla yürüyor.
Kademeli geçiş döneminde tüm kargo
hizmetlerimiz her iki havalimanında da
yürütülmeye devam edecek, müşterilerimiz
süreç boyunca sorunsuz olarak her iki
havalimanı üzerinden kargolarının
gönderimini ve alımını
gerçekleştirebileceklerdir.
Tüm bu süreçte yolcu ve kargo uçağı
bağlantıları için, iki havalimanı arasındaki
transfer, kara yolu üzerinden hızlı ve
emniyetli bir şekilde gerçekleştirilecektir.

İki havalimanı arası taşıma yapacak olan kara
taşıma firmasının tüm araçlarında bulunan
GPS cihazları sayesinde gönderilerin takibi
yapılabilecektir. Ayrıca transfer işlemlerini
aksatmayacak ve bağlantı sürelerini kısa
tutacak şekilde ısı kontrollü ve sertifikalı tır
seferleri, ilgili ulusal ve uluslararası
standartlar takip edilerek
gerçekleştirilecektir.
Kademeli geçiş döneminde İstanbul Atatürk
Havalimanı IST koduyla hizmet vermeye
devam edecektir. Tam geçiş sonrasında
İstanbul Havalimanı’nın kodu IST, İstanbul
Atatürk Havalimanı’nın kodu ISL olacaktır.

İSTANBUL HAVALİMANI
GEÇİCİ UYDU TESİSİ
İstanbul Havalimanı’nda kargo hizmetleri
verilmeye başlanmasıyla 2 Mart 2019’da
açılacak ve Mega Hub’ımız tamamlanana
kadar hizmet verecek 25.000 m2 geçici
uydu tesisimiz sayesinde operasyonel
işlem kapasitesi %55 artacaktır.

GEÇİCİ UYDU TESİSİMİZİN
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
25.000 m2 kapalı alanda;
13 adet bozulabilir kargo
depolama alanı
0°C/+4°C, +2°C/+8°C, +15°C/+25°C ,
-15°C/-20°C aralığındaki depolama
odaları,
2 adet değerli kargo odası,
2 adet canlı hayvan odası
5.500 palet depolama kapasitesi
30 adet kargo kabul ve teslim kapısı
4 adet ULD kabul ve teslim kapısı
(Truck Dock Altyapısı)

3.000 m² iç hat ve posta alanı,
4.000 m² ithalat operasyon alanı,
3.000 m² kargo kabul alanı,
15.000 m² ihracat ve transit
kargo operasyon alanı
Uçaktan uçağa hızlı transfer için
yolcu uçağı park pozisyonlarına yakın
bölgede konumlandırılmış
10.000 metrekarelik hızlı sevk üssü
60 ULD kapasiteli 5 adet bozulabilir
kargo odası, +2°C/+8°C ve
+15°C/+25°C aralığında özel
depolama alanları

TURKISH CARGO
MEGA HUB
Dünyanın en büyük ve en modern kargo
tesisi olmaya aday 165.000 m² alana sahip
Mega Hub’ımızla ilk fazda 2 milyon ton
kargo elleçleme kapasitesine; ikinci faz
inşaatın tamamlanmasıyla 2023 yılından
itibaren yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme
kapasitesine sahip olacağız.
Modüler tasarıma sahip olan tesisimiz,
büyüme stratejisine uygun olarak hızlı ve
kolay bir şekilde kapasite artırmaya yönelik
genişlemeleri mümkün kılacaktır.

Depo içinde kullanacağımız otomatik depolama
sistemleri depo operasyonumuzdaki insan etkisini
sınırlayıp hız, verimlilik ve kalitenin
artırılmasına olanak sağlayarak operasyonel
hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde büyük bir rol
oynayacaktır.
Yeni tesisteki otomatik sistemlerle entegre
çalışarak iş süreçlerinin optimizasyonunu
sağlayacak bilgi sistemi geliştirmeleri ve
optimizasyon çalışmaları yürütülmektedir.
Bu geliştirmelerle kargolar depo içinde en az
hareketle en kolay ve hızlı şekilde doğru noktaya
ulaştırılacaktır.
Yeni tesiste özel kargolara (bozulabilir, ilaç, değerli
kargolar, canlı hayvan taşımaları, ekspres,
e-ticaret kargoları) tahsisli alanlarda, kabulden
teslime kadar tüm özel kargo süreçlerinin
standartların üzerinde bir kaliteyle yürütülmesi
sağlanarak pazarın ihtiyaçlarına hitap edecek ve
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak
bir operasyon yürütülecektir.

Kargo terminalimize yakın konumlandırılmış
25 adet kargo uçağı park pozisyonuna sahip
olacağımız İstanbul Havalimanı, daha hızlı
kargo uçağı operasyonuna imkân
sağlayacaktır. Ayrıca yolcu uçağı park
pozisyonlarımıza yakın kurulacak ayrı bir
dağıtım üssü sayesinde kısa bağlantılı
kargoların daha etkin bir biçimde yönetimi
sağlanacaktır.
Yapılan tüneller sayesinde apron ulaşımı
pist ve taksi yollarını kesmeden hızlı bir
şekilde sağlanacaktır.
Kargo ve evrak kabul süreçleri ürün grubu
bazında ayrılarak, işlem süreleri azaltılacak
ve opsiyon süreleri kısaltılabilecektir.

MEGA HUB
OTOMASYON SİSTEMLERİ
Hareketlerin otomatize edilmesinde iki farklı
sistem kullanılacaktır. Bunlardan biri PCHS’dir
(Pallet Control Handling System). Uçaktan gelen
ya da uçağa gitmek için hazır olan ULD’lerin
depolanması ve istenilen yere otomatik bir
şekilde aktarılması için kullanılacaktır.
Kullanılacak PCHS üzerinde 2.000 ULD
pozisyonu bulunmaktadır.
Bunlardan 200 tanesi soğutmalı
odalarda otomatik bir şekilde
depolanabilmektedir. Bu sistem
sayesinde tüm depolama süreci tek bir
noktadan yönetilerek aprondaki taşıma
operasyonu minimize edilecektir.
11 ayrı noktadan ULD kabul
edilebilmektedir. Sistem içerisinde bulunan
adet ETV (Elevated Transfer Vehicle), 12
adet TV (Transfer Vehicle) ve 11 asansör ile
paletlerin sistem içerisinde yatay ve dikey
hareketleri gerçekleştirilecektir.
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Diğer otomatik sistemimiz olan ASRS (Automated
Storage and Retrieval System), ULD’lerin içeriğini
oluşturan daha küçük kargo paletlerini otomatik
bir şekilde depolamak ve ihtiyaç olduğunda
istenilen yere yine otomatik bir şekilde
transferinin sağlanması için kullanılmaktadır. 3
büyük bloktan oluşan 30 vinçe sahip ASRS,
toplamda 18.000 palet kapasitelidir.
Bu sistemler hareket optimizasyonlarını kendi
yapay zekâları ile sağlayarak, personelin sürece
müdahalesini minimize etmektedir. Mevcut
tesisimizde manuel yöntemlerle yürütülen süreçler
bu yatırımlar sayesinde otomatize edilecektir. Bu
da insan faktörlü hataların azalmasını
sağlayacaktır.

Mal kabul alanı 3 x-ray ASRS ile direkt bağlantılıdır.
Bu sayede kabul edilen kargo insan eli değmeden
depolanabilmektedir.
Yapılan bu yatırımlarla depo içinde insan eliyle
yürüyen operasyonun büyük bir kısmı otomatize
edilecek, daha düşük depo içi trafiği ile birlikte
operasyon daha verimli yürütülebilecektir.

MEGA HUB
ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ ÖZEL KARGO ALANLARI
Ürün grupları özelinde farklılaştırılmış hizmetler,
çeşitlendirilmiş özel kargo alanları ile daha kaliteli
ve yalın süreçler tasarlıyoruz.
2.000 m2 express kargo operasyon alanı

7.000 m2 ısı kontrollü bozulabilir kargo
operasyon ve depolama alanı
2.000 m2 ısı kontrollü (+5°C) ilaç
kargolarının depolanması için tahsis
edilmiş dedike alanlar

1.000 m2 değerli kargo operasyon ve depolama
alanı

3.000 m2 ısı kontrollü (+20°C) bozulabilir
kargoların depolanması için tahsis edilmiş
dedike alanlar

750 m2 canlı hayvan tesisi
At taşımaları için kullanılabilecek barınak
alanları
Kedi, köpek gibi evcil hayvan taşımaları için
özelleştirilmiş depolama alanları
Özel veteriner odası
At taşımaları için seyis odası
Bakım ve dezenfekte alanı
Karantina alanı

600 m2 ısı kontrollü (0°C/+4°C) bozulabilir
kargoların depolanması için tahsis edilmiş
dedike alanlar
1.100 m2 ısı kontrollü (+2°C/+8°C)
bozulabilir kargoların depolanması için
tahsis edilmiş dedike alanlar

5.000 m2 e-ticaret ve posta operasyon
alanı

150 m2 ısı kontrollü (-15°C/-20°C)
bozulabilir kargoların depolanması için
tahsis edilmiş dedike alanlar

350 m2 ısı kontrollü (+ 15°C/+25°C)
bozulabilir kargoların depolanması için
tahsis edilmiş dedike alanlar

200 ULD bozulabilir kargo depolama kapasitesi
3.000 palet bozulabilir kargo depolama kapasitesi

SORU VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
inacargoinfo@thy.com
ADRESİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

