
TURKISH CARGO’DAN YENİ HİZMETLER!



TK SMART ile yalnızca genel kargo 
gönderilerinizi taşıyoruz.

TK SMART İLE NE TAŞIRIZ?

TK SMART AVANTAJLARI

TK SMART ile genel kargo 
gönderileriniz akıllı çözümler 
ve yalın süreçlerle varış 
noktasına ulaştırılıyor!

AKILLI HAMLE,
PRATİK ÇÖZÜM! Ağırlık ve

hacim sınırı yok*

* Uçak tipi ve kapasitesine bağlıdır.

Planlanan kalkıştan 
en geç 8 saat öncesine
kadar kabul

Geniş uçuş ağı

Yalın operasyonel süreçler

İstanbul hub’da
12 saatten başlayan 
bağlantı süresi

BİR TAŞIMA ÖYKÜSÜ

Ben bir stilistim. Farklı kültürleri 
harmanladığım kreasyonlar
benim imzam olmuş durumda. 
Gelecek sezon kreasyonu için 
aklımdaki tasarımları yansıtmam 
adına Bükreş’ten Los Angeles’a 
kumaş getirtmem gerekiyordu. 
Planladığım tarihte burada olması 
için en doğru tercihi yapmalıydım 
ve en iyi tercihin Turkish Cargo 
olduğunu gördüm. TK SMART 
ürününü kullanarak hem uygun 
maliyetle hem de belirlenen
zamanda kumaşlarımı
teslim aldım.



TK PHARMA, TK FRESH, TK CARE,
TK COURIER, TK VULNERABLE,
GENEL KARGO. Her türlü gönderiniz 
için (canlı hayvan, değerli kargo ve 
kurye ekspres gönderileriniz hariç) 
TK PREMIUM’un hizmet kalitesine 
güvenin!

TK PREMIUM AVANTAJLARI

TK PREMIUM ile önemli 
gönderileriniz öncelikli 
olarak ayrıcalıklı çözümlerle 
taşınıyor.

DOĞRU 
STRATEJİYLE 
BİR ADIM ÖNDE!

*Uçak tipi ve kapasitesine bağlıdır.
**Hüküm ve koşullar için web sitemizi ziyaret edin.

Bir otomotiv şirketinde tedarikten 
sorumlu müdürüm. Yakın tarihte 
üretim bandımızdaki bir parça 
temininde sıkıntı yaşadık.
Parça da oldukça önemli bir parça.
O olmazsa, üretim olmaz; fabrika 
durur. E, tabii bunu da kimse 
istemez. Neyse aradık taradık, 
parçayı Kuala Lumpur’da bulduk. 
Taaa oradan Sao Paulo’ya gelmesi 
gerekiyordu. Üstelik acelemiz vardı. 
Turkish Cargo acentesiyle iletişime 
geçtik. Uçak dolu olmasına rağmen 
parçalarımız 300 KG’ın altında 
olduğu için rezervasyonlu seferle 
ürünümüzü temin edebildik.
Turkish Cargo olmasa ne olurdu, 
düşünmek dahi istemiyorum…

BİR TAŞIMA ÖYKÜSÜ

TK PREMIUM İLE NE TAŞIRIZ?

Kapalı uçuşlarda 300 
kg’a kadar kapasite ve 
yükleme garantisi

Rezervasyonlu seferde 
uçuş garantisi (FAB)

Planlanan kalkıştan en 
geç 4 saat öncesine kadar 
kabul seçeneği

Yüksek hız ve
öncelik

Müsait uçuşlarda ağırlık ve 
hacim sınırı yok*

İstanbul hub’da 3 saatten 
başlayan kısa bağlantı 
süresi

Planlanan varıştan en erken
4 saat sonra başlayan
teslimat seçeneği 

Ücret iade garantisi**



TK PHARMA, TK LIVE, TK VALUABLE, 
TK COURIER, TK FRESH, TK CARE, 
TK VULNERABLE, GENEL KARGO  
hizmetimizle ilaç gönderilerinizden 
değerli kargolarınıza, canlı hayvandan 
genel kargoya tüm özel ve genel kargo 
gönderilerinize sektördeki en hızlı 
çözümü sunuyoruz.

TK URGENT İLE NE TAŞIRIZ?

TK URGENT AVANTAJLARI

TK URGENT ile son dakika 
ve kritik gönderileriniz 
en yüksek öncelikle varış 
noktasına ulaştırılıyor.

ACİL 
GÖNDERİLER 
İÇİN EN DOĞRU 
HAMLE!

*Uçak tipi ve kapasitesine bağlıdır
**Uçak tipi ve kapasitesine bağlıdır

***Hüküm ve koşullar için web sitemizi ziyaret edin)

Düsseldorf’ta bir medikal şirketinde 
çalışıyorum. Hastanelere malzeme 
temin ediyoruz. Bir gün yoğun bakıma 
kaldırılan bir hasta için yoğun bakım 
ünitesinde kullanılmak üzere malzeme 
gerekti, üstelik aynı gün içinde 
hastaneye ulaştırılmalıydı.

İnanması güç gelecek ama başardık, 
malzemeyi Delhi’den Düsseldorf’a
aynı gün içinde getirttik. Turkish 
Cargo’nun bunun gibi acil durumlar 
için çıkardığı TK URGENT ürününü 
tercih ettik. TK Urgent Team de 
sürecin başından sonuna kadar
bizimle iletişime kaldı, tüm süreci 
özenli bir şekilde, sorunsuz yürüttü.

BİR TAŞIMA ÖYKÜSÜ
Ağırlık ve
hacim sınırı yok*

Kapasite ve
rezervasyon garantisi**

Planlanan kalkıştan en geç 
1,5 saat öncesine kadar 
kabul seçeneği

7/24 ulaşılabilir TK 
URGENT ekibi

İstanbul hub’da 1,5 
saatten başlayan en kısa 
bağlantı süresi, ertesi gün 
teslimat

En yüksek öncelik ve 
yükleme garantisi

Planlanan inişten en erken
2 saat sonra başlayan
teslimat seçeneği

%100 ücret iade 
garantisi***




