124 ülkede 300’den fazla destinasyona hizmet sağlayan ve küresel hava kargo
sektörünün en hızlı büyüyen markası olan Turkish Cargo, bayrak taşıyıcı Türk Hava
Yolları’nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 85 destinasyona
direkt olarak kargo uçuşu gerçekleştirmektedir.
Filosunda bulunan 338 (yolcu ve kargo) uçakla, ana markası Türk Hava
Yolları’nın hava kargo hizmetlerini yürüten Turkish Cargo, 2018 yılında toplam 1
milyon 414 bin ton kargo taşıması yapmış ve global hava kargo pazarının yüzde 2.2
büyüme gösterdiği sektörde; satılan kargoda yüzde 21.7 artış sağlayarak global hava
kargo pazarında 8. sıradaki yerini korumuştur. (Air Cargo Market Data - WACD)
Başarılı operasyonlarını, canlı hayvan taşımalarında da sürdüren Turkish
Cargo, gerçekleştirmiş olduğu taşımaların tüm süreçlerinde, IATA (Animal
Transportation Association) kurallarına ve uluslararası standartlara uygun olarak
hareket etmektedir. Turkish Cargo, Dünya genelinde faaliyet gösteren canlı
hayvanların güvenli ve sağlıklı şekilde taşınmasını hedefleyen kuruluşları
desteklemektedir.
Canlı hayvan taşımalarında, CITES (The Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) izin belgesi olması şartı arayan Turkish
Cargo, hayvanat bahçeleri ya da devlet otoriteleri tarafından rehabilitasyon
merkezlerine gönderilmesi koşulu ile taşımaları kabul etmektedir.
7 Kasım 2017 tarihinde yabani hayvanların yasa dışı ticaretini engellemek ve
bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla; ‘’Buckingham Sarayı
Deklarasyonu’nu’’ imzalayan Türk Hava Yolları, IATA ve United for Wildlife ile
birlikte “Uluslararası Hayvan Kaçakçılığını Önleme Semineri” düzenlemiştir.
Canlı hayvan kaçakçılığı ve nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan
popülasyonu için farkındalığın artırılmasını amaçlayan seminerde, yasa dışı yabani
hayvan ve ürünlerinin illegal ticaretinin engellenmesi misyonu üzerinde
durulmuştur. Türk Hava Yolları, United for Wildlife ile iş birliğinin her aşamada
sürdürülebilmesi için, ‘United for Wildlife Koordinasyon Grubu’ oluşturmuş ve yapılan
tüm çalışmaların düzenli olarak kurum çalışanlarıyla paylaşılmasını sağlamıştır.
Türk Hava Yolları bünyesinde bulunan Eğitim Akademisi tarafından hazırlanan
dokümanlarla birlikte personellerimize düzenli olarak verilen eğitimlerde, canlı
hayvanların hangi şartlarda kabul edileceği ve taşımalarda dikkat edilmesi gereken
hususlar yer almaktadır.
Turkish Cargo, kalite standartlarını IATA iş birliği ile gerçekleştirmek amacıyla
başlamış olduğu; ‘’IATA CEIV Live Animal Sertifikasyon’’ sürecini 2019 yılında
tamamlamayı hedeflemektedir.
Taşıma ve kalite standartlarını en üst seviyede tutmaya azami özen gösteren
Turkish Cargo, canlı hayvanların doğal ortamlarına kavuşmaları için uluslararası

yardım kuruluşlarıyla iş birliğine giderek birçok taşımaya sponsor olmuştur ve
olmaya devam etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk gereği sponsorluğunu
üstlendiğimiz taşımalarımızın en önemlisi yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz aslan
ve nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedan taşımaları olmuştur.
Turkish Cargo’nun sponsor taşıyıcı olduğu ve Lawrence Anthony Dünya
Organizasyonu (LAEO) isimli hayvan hakları organizasyonun desteğiyle; yıllar
boyunca Ukrayna’da sirk aslanı olarak kullanılan, eziyet gören ve depresyona giren
Nathan isimli yavru aslan ve Luca, Charlie, Kai isimli üç kız kardeş, Güney Afrika’da
bulunan doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.
Doğal yaşamın sürekliliğine katkı sağlayan Turkish Cargo, nesli tükenme
tehlikesi altında olan ve doğumları uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleştirilen
beş(5) beyaz gergedanı, canlı hayvan popülasyonunun devamına katkı sağlamak
için Johannesburg’tan Şanghay’a taşıdı.
Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, mevcut kargo
terminalinde, canlı hayvanların tabiatına uygun olarak ısı aralığına ayarlanabilen
akıllı ‘’Live Animal’’ odalarında ve 7/24 veterinerlik servisi vermektedir. Özel
ekiplerce kontrol altında tutulan ve dezenfekte edilen Live Animal odaları, düzenli
olarak hava sirkülasyonu içindedir.
Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’nda sahip olacağı 165 bin m2’lik mega
tesisiyle birlikte, yıllık 4 milyon ton kargoyu elleçleme kapasitesine erişecek.
Kurulacak tesis, modüler tasarıma sahip olup büyüme stratejisine uygun olarak hızlı
ve kolay bir şekilde kapasite artırmaya yönelik genişlemeleri mümkün kılacak şekilde
planlanmıştır. Ayrıca kargo uçakları park pozisyonlarının 12 adedi, Turkish
Cargo’nun mega tesisinin önünde yer alacak ve oluşturulan kargo tünelleri sayesinde
operasyonlar, kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürülecektir.
2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markasından biri olmayı hedefleyen
Turkish Cargo, Mega tesis içinde yer alacak olan; 700 m2 alana sahip Live Animal
odasında, uzman personeliyle 7/24 kaliteli hizmet vermeye devam edecek.
Canlı hayvanları, en yakın dostlarımız olarak gören ve öncelikli gönderi olarak
sevkiyatını sağlayan global hava kargo markası Turkish Cargo; uyguladığı tüm
süreçlerde şeffaf davranıyor ve hayvan haklarına saygı kapsamında operasyonlarını
sürdürüyor.

