
SGS TransitNet ile 
sınırları kaldırın
TRANSITNET; NAKLIYE BEYANLARINI ALAN, KONTROL EDEN, IZLEYEN VE BU SAYEDE NAKLIYE SÜRESINI VE 
MALIYETLERINI ÖNEMLI ÖLÇÜDE AZALTAN, GÜVENLI, ÇOK DILLI, WEB TABANLI BIR PLATFORMDUR. 



SGS TransitNet, transit 
beyannameleri (Transit refakat 
belgesi/T1/T2/TR) oluşturmanızı, 
gümrüklere sunmanızı ve takip 
etmenizi sağlayan güvenli, çok 
lisanlı ve web tabanlı bir e-transit 
platformudur. 

AB, Sırbistan, Makedonya 
ve Türkiye gümrüklerinde, 
NCTS Avrupa Ortak Transit 
bölgesinde ve ayrıca Avrupa 
Asya Ekonomik Birliği (EAEU) 
bölgesinin tamamına erişim 
sağlayan Belarus gibi toplam 
23 ülkede Asıl Sorumludur.  
SGS Transitnet’i kullanarak bu 
ülkelerdeki herhangi bir hareket 
noktasından, NCTS Ortak Transit, 
Avrupa Birliği ve Avrupa Asya 
Ekonomik Birliği (EAEU) üyesi 36 
ülkenin herhangi birine yönelik 
T1/T2/TR/BY beyannamesi 
oluşturabilirsiniz. 

SGS TransitNet, tüm AB ve 
Türkiye NCTS düzenlemeleri ile 
tam uyumludur.

UYGUNLUK VE GIZLILIK AVANTAJLARI

• SGS’nin güçlü etik ve dürüstlük 
ilkelerine dayanan güvenilir kurumsal 
yapısı ve geçmişi

• Taşımacılardan bağımsız yapısı 
sayesinde mutlak bilgi gizliliğini 
sağlama

• Tecrübeli ekibinin müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışması ve 
ücretsiz destek hizmetleri

• İstanbul’un yanı sıra, Cenevre, 
Varşova, Belgrad, Lübnan, Manila, 
Sofya, Üsküp, Zagreb, Kapitan 
Andreovo, Trieste, Sete ve Bükreş 
ekiplerinin 365 gün maksimum takibi 
ile minimum gümrük zararı, taşıma 
esnasında olası sorunların çözümü 
için gümrük idareleri ile kurulmuş ağ 
sayesinde yerinde destek ve çözüm 
üretme

• Gümrük İdarelerine verilmiş 491 
milyon EUR tutarında yüksek miktarlı 
teminat tutarları 

FINANSAL / MALI AVANTAJLAR 

• Taşıma başına tahsis edilen teminata 
bağlı olarak adil fiyatlandırma

• TransitNet sistemine kabul için 
taşımacıdan banka teminat mektubu, 
senet gibi maliyet oluşturacak 
belgelerin istenmemesi

• Çok avantajlı ve sürdürülebilir fiyatlarla 
spedisyon ve oluşabilecek ekstra 
maliyetlerden tasarruf imkanı

• Gümrük vergilerinin ödendi teyidi için 
yıllarca beklemek yerine, taşımanın 
sonlandığı anda elektronik teyit alma 

• Taşınan ürünün vergilerinin tamamıyla 
teminat altına alınması sayesinde 
gümrüğe ilave teminat verilmesi veya 
gümrük eskortu/kolcu gibi sorunlardan 
kurtulma

• Onaylanmış müşteriler için “hassas” 
eşya (örn. alkol, sigara) taşımalarına 
teminat sağlama

LOJISTIK AVANTAJLARI

• Lojistik işletmecisinin kendi ofisinden 
gümrük idaresine sunduğu beyanı, 
taşıma sonlanana dek ofisinden 
elektronik ortamda takip edebilmesi

• Aynı programdan ihracat, ithalat 
ve aktarma taşımalarında transit 
beyanname düzenleyebilme

• Alt yüklenici (taşeron) araçlarının 
kullanılabilmesi

• T1 ile yapılan taşımalarda ENS (Trieste, 
Sete, Patras, Constanta, Varna, Bari 
vb. gibi AB giriş limanlarına yapılan 
taşımalar dahil) maliyetinden ve 
zahmetinden kurtulma

• Yurt dışında yerleşik spedisyon 
firmaları ile partnerlik; Cenevre, 
Varşova, Belgrad, Bükreş, Sete, 
Kalotina ofisleri ile 7/24 çalışan 
Kapitan-Andreovo ve Zagreb ofisleri

• İstanbul merkez ofisimizden Cuma ve 
Cumartesi günleri 24 saat, diğer günler 
24:00’e kadar hizmet alma olanağı

• Sadece Ortak Transit Rejimi’ne taraf 
ülkelerde değil, Moldova, Belarus 
gibi ülkelerde partnerler veya müşteri 
merkezleri aracılığı ile daha geniş 
kapsamlı hizmet ağı

• Ro-Ro liman gümrüklerinde sağlanan 
öncelik ile minimum zaman kaybı

• 4 gümrük kısıtlamasından kurtularak 
her araç için sınırsız sayıda hareket ve 
varış gümrüğü kullanabilme ve parsiyel 
yükleri aktarma olanağı

• Gümrüğe gitme zorunluluğu olmadan 
AB’de onaylanmış izinli alıcıların 
deposuna günün herhangi bir saatinde 
ve hafta sonunda teslimat yapabilme

• Fransa’dan başlatılan T2 beyanlarında 
eşyanın ve aracın gümrüğe uğrama 
zorunluluğunun olması

• İtalya ve Hollanda’nın bazı gümrüklerinde, 
Belçika, İngiltere, İrlanda, Fransa’da 
izinli gönderici yetkisi aldığımız gümrük 
idarelerine 7/24 beyan sunabilme

• Trieste Gümrüğü’nden SGS olarak 
almış olduğumuz yetkiye istinaden EF 
prosedürleri ile 7/24 beyan sunma

SGS TransitNet, 150’nin üzerinde 
uzmanı ve 23 ayrı ülkeyi kapsayan 
teminat gücü ile ulusal ve uluslararası 
tüm taşımalar için 7/24 hizmetinizde.



• ENS beyanı sunma imkanı

• TIR Ön Bildirimini (MRN) beyanını 
TransitNet üzerin den sunma imkanı

• Hırvatistan’da araçların geçiş yolu 
üzerinde 7/24 hizmet veren Zagreb 
Jezevo Ofisimiz sayesinde Avrupa’dan 
ülkemize Hırvatistan-Sırbistan 
güzergahı kullanılarak yapılan ithalat 
taşımalarında maliyet tasarrufu imkanı

 
HIZMET KOLAYLIĞI AVANTAJLARI

• Sisteme birden çok kullanıcı 
tanımlayabilme ve birden fazla 
gümrükte aynı anda beyan sunabilme

• Daha hızlı veri girişi sağlayan yeni 
arayüz

• Mevcut veriyi excelden sisteme 
yükleyebilme olanağı

• Türkiye’den AB ve EFTA ülkelerine 
yönelik taşımalarda TIR Karnesine 
gerek duymaksızın T1 ile yapılan 
taşımalar (tüm Ro-Ro hatları, 
Yunanistan, Sırbistan ve Romanya 
dahil tüm kara güzergahları için) 

• Tüm AB ülkelerinden ülkemize yapılan 
ithalat taşımaları

• Tüm AB ülkelerinden ülkemize yapılan 
ithalat taşımaları (T1/T2 beyanları 
Türkiye, Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Polonya, Litvanya, Belarus, 
Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, 
İtalya, Fransa, İspanya, Hırvatistan, 
Sırbistan, Makedonya, Slovenya, 
Slovakya, İsviçre, Letonya, Yunanistan, 
İrlanda, Belçika’dan başlatılabilir). Tüm 
Ro-Ro hatlarında sunulması zorunlu olan 
ENS ve TIR Ön Bildirim (MRN) beyanı 
gerektiren taşımalar

• Makedonya, Belarus ve Sırbistan gibi 
AB üyesi olma yan ülkelere/ülkelerden 
yapılan veya bu ülkeleri transit geçerek 
yapılan taşımalar

• Limanlardan yapılan teminatlı taşımalar

• Serbest bölgelerden yapılan taşımalar

• lç gümrüklerden yapılan teminatlı 
aktarma taşımaları

• Antrepolardan yapılan aktarma 
taşımaları

• Tüm kara ve deniz sınır kapılarından 
iç gümrüklere veya 3. ülkelere yönelik 
transit taşımalar

• Ek iş yükü ve ek maliyet olmaksızın 
farklı ülke gümrüklerine aynı taşıma 
için ayrı ayrı beyan sunabilme olanağı

HANGI TAŞIMACILAR IÇIN HIZMET SAĞLIYORUZ

Rejim Hak Sahibi

Asıl Sorumlu (EAEU)

NCTS Ülkeleri

EAEU Ülkeleri

Yeni Eklenmesi Planlanan Ülkeler
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MERKEZI YÖNETIM

Elektronik vize başvurusu ve geçerlilik 
yönetimi bütün tır sürücüleri için tek 
yerdedir.

ZAMANDAN TASARRUF

SGS’nin tır sürücüleri / şirketler adına 
bütün süreci yönetmesi müşterilerinin 
dikkatlerini kendi işlerine vermesini 
sağlar.

MALIYETTEN TASARRUF

Taşımacı firmalar şahsen en yakındaki 
Vize Başvuru Merkezine veya 
Büyükelçilik / Konsolosluğa gitmek, eksik 
bilgi olması durumunda yeniden başvuru 
yapmak gibi maliyetlerden tasarruf eder.

MERKEZI FATURALANDIRMA

Tır sürücülerinize vize masrafları için teker 
teker ödeme yapmanıza gerek kalmaz.

Ticarette 140 yılı aşan tecrübesiyle 
SGS’den uluslararası taşımacılar ve 
tır sürücüleri için Vize Destek 
ve Çözüm Hizmetleri...

SGS, vize başvurularını yönetmek 
ve sınır geçişlerini kolaylaştırmak 
için ihtiyacınız olan her şeyi 
sağlayan Vize Destek Hizmeti 
sayesinde; şirket bilgilerini 
defalarca girmeye gerek 
kalmadan, sadece başvuru formu 
doldurarak aynı anda birden çok 
vizeye başvurabilirsiniz. SGS 
eksik belge olup olmadığını 
kontrol ederek işlemleri sizin 
adınıza tamamlar ve gerçek 
zamanlı durum güncellemeleri 
ile tüm süreci şeffaf bir şekilde 
izlemenizi sağlar.

SGS TransitNet ayrıcalıklarından faydalanmaya hemen başlamak için: 
transitnet.turkey@sgs.com | marketing.transitnet.turkey@sgs.com  
veya www.sgs.com.tr/transitnet 

BIZ SGS’YIZ - DÜNYANIN LIDER GÖZETIM,  
TEST VE BELGELENDIRME KURULUŞU.

SGS, 93.000’den fazla çalışanı, dünya geneline yayılmış 2.600’den fazla ofis 
ve laboratuvar ağıyla, kalite ve doğruluk konusunda küresel bir referanstır. 
Her sektörde, uluslararası kapsama alanını yerel bilgi, benzersiz tecrübe ve 
uzmanlık ile birleştirerek, ham maddeden son tüketiciye kadar tedarik zincirinin 
tamamına hizmet verir. Dünya lideri gözetim ve denetim hizmetlerimiz, 
ticaretini yaptığınız malların kalite ve miktar kontrolünü yapabilmenize ve çeşitli 
bölge ve pazarların ilgili yasal düzenlemelerine uymanıza yardımcı olur.

Daha iyi bir 
dünyanın 
standartlarını 
belirliyoruz


