
KENDİNİZİ GÜVENDE  
HİSSETMEK İSTEDİĞİNİZDE…
1.650 ofis ve laboratuvarı, 80.000’den fazla sayıda uzman çalışanı ile 1878’den günümüze kadar 135 
yılı aşkın bir süredir ‘’Daha Kaliteli Bir Yaşam’’ için gösterilen çabalara ortak olan SGS (Société Général de 
Surveillance); 1933’den beri de Türkiye’de ‘’Daha Kaliteli Türk Ürünleri’’ için gösterdiği özenli çalışmalara 
yepyeni bir boyut kazandırarak Türk lojistik sektörünün rekabet gücünü arttırmaya başlamıştır.



2006 yılında yaptığı partnerlik 
anlaşması ile Türk lojistik sektörüne 
alternatif transit teminat sistemi 
sunmaya başlayan SGS, bu hizmetini 
1 Mart 2012 tarihinden itibaren, daha 
geniş bir ürün yelpazesiyle yürütmek 
amacıyla kendi bünyesinde Türkiye’de 
SGS TransitNet Transit Sistemi Destek 
Hizmetleri A.Ş. adıyla bir şirket 
kurmuştur. 

SGS TransitNet, AB, Sırbistan 
Makedonya ve Türkiye gümrüklerinde 
teminatları olan ve bu teminatlara 
dayanarak hem ihraç, hem ithal, hem 
de yurtiçi gümrükler arası taşımalarda 
ülkemizde T1/T2/TR hizmeti sunabilen 
tek kuruluştur. 

SGS TransitNet Transit Sistemi Destek 
Hizmetleri A.Ş., AB gümrüklerine ve 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mıza 
vermiş olduğu 450 milyon TL’lik 
teminat mektubu ile AB gümrük 
sahasına ilave olarak ülkemiz gümrük 
sahasında da 14 Mayıs 2012 tarihinde 
asıl sorumlu olmuştur. 

SGS TransitNet, transit beyannameleri 
(Transit refakat belgesi/T1/T2/
TR) oluşturmanızı, gümrüklere 
sunmanızı ve takip etmenizi sağlayan 
güvenli, çok lisanlı ve web tabanlı bir 
platformdur (http://transitnet-tr.sgs.
com). SGS TransitNet, tüm AB ve 
Türkiye NCTS düzenlemeleri ile tam 
uyumludur. 

SGS TransitNet, diğer transit teminat 
sistemleri ile kıyaslandığında aşağıdaki 
konularda avantajlar sağlamaktadır.

UYGUNLUK VE GİZLİLİK AVANTAJLARI

 •  SGS’nin güven veren kurumsal 
yapısı ve geçmişi 

 • Taşımacılardan bağımsız yapısı 
sayesinde mutlak bilgi gizliliğini 
sağlama 

 • Tecrübeli ekibinin müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışması ve 
ücretsiz danışmanlık hizmeti

 • İstanbul’un yanı sıra, Cenevre, 
Varşova, Belgrad, Lübnan, Manila, 
Kapitan Andreovo, Trieste, Toulon 
ve Bükreş ekibinin maksimum 
takibi ile minimum gümrük zararı, 
taşıma esnasında olası sorunların 
çözümü için gümrük idareleri ile 
kurulmuş ağ sayesinde yerinde 
çözüm üretme

FİNANSAL/MALİ AVANTAJLAR

 •  Taşıma başına tahsis edilen 
teminata bağlı olarak adil 
fiyatlandırma 

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

 •  Beyan başına sadece KDV dahil 
15 EUR’dan başlayan fiyatlarla 
taşıma başına 108 EUR’ya varan 
tasarruf imkanı gibi birçok avantaj 

 • Gümrük vergilerinin ödendi teyidi 
için 2,5 yıl 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

LOJİSTİK 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 düzenleme fırsatı 

 •  Alt yüklenici (taşeron) araçlarını 
kullanma fırsatı 

 •  T1 ile yapılan taşımalarda ENS 
maliyetinden ve zahmetinden 
kurtulma 

 • İstanbul Güneşli’de bulunan 
ofisimizden haftanın 7 günü saat 
24:00’e kadar hizmet alabilme 
olanağı

 •  SAMER, SOGECA, Billitz, Parisi, 
Milsped ile partnerlik; Cenevre, 
Varşova, Belgrad, Bükreş, Kalotina 
ve Rusçuk ofisleri ile 7/24 çalışan 
Kapitan-Andreovo ofisi 

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

 •  Ro-Ro liman gümrüklerinde 
öncelik ve minimum zaman kaybı 

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

http://transitnet-tr.sgs.com
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 •  Gümrüğe gitme zorunluluğu 
olmadan AB’de onaylanmış 
alıcıların deposuna günün 
herhangi bir saatinde ve hafta 
sonunda teslimat yapabilme 

 • Fransa’dan başlatılan T2 
beyanlarda eşyanın ve aracın 
gümrüğe uğrama zorunluluğunun 
olmaması 

HİZMET KOLAYLIĞI AVANTAJLARI

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

 •  Sadece tek bir data girişi 
yaparak, hem Türk gümrük 
idaresine ihracatta T1 beyanı 
sunma hem de bu beyandan 
otomatik RS (Sırp) transit beyanı 
üretilmesi nedeniyle ilave yazılım 
maliyetinden ve ilave iş yükünden 
kurtulma 

 • Daha hızlı veri girişi sağlayan yeni 
arayüz; mevcut veriyi excelden 
sisteme yükleyebilme

HANGİ TAŞIMALAR İÇİN HİZMET 

SAĞLIYORUZ 

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

 •  Tüm AB ülkelerinden ülkemize 
yapılan ithalat taşımaları (T1/T2 
beyanları Almanya, Fransa, İtalya, 
Romanya, Polonya, Bulgaristan, 
Macaristan ve Litvanya’dan 
başlatılır) 

 •  Tüm Ro-Ro hatlarında sunulması 
zorunlu olan ENS ve TIR Ön 
Bildirim (MRN) beyanı gerektiren 
taşımalar 

 •  Ukrayna, Belarus ve Sırbistan 
gibi AB üyesi olmayan ülkelere/
ülkelerden yapılan veya bu ülkeleri 
transit geçerek yapılan taşımalar 

 •  Limanlardan yapılan teminatlı 
taşımalar 

 •  Serbest bölgelerden yapılan 
taşımalar 

 •  İç gümrüklerden yapılan teminatlı 
aktarma taşımaları 

 •  Antrepolardan yapılan aktarma 
taşımaları 

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

SGS TransitNet Transit Sistemi 
Destek Hizmetleri A.Ş., ülkemizde 
T1/T2 konusunda 2006 yılından beri 
uzmanlaşmış ekibi ile sizleri bekliyor. 

İLETİŞİM

SGS TRANSİTNET TRANSİT SİSTEMİ 

DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 
95 İş İstanbul Plaza E Girişi 34209 
Güneşli İstanbul / Türkiye

t: +90 212 368 40 20
f: +90 212 224 78 96
e: transitnet.turkey@sgs.com 
w: www.sgs.com.tr/transitnet

OFİSLERİMİZ

ATAŞEHİR: Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 
Flora Rezidans Ataşehir / İstanbul

PENDİK: U.N. Ro-Ro Limanı Pendik 
Mah. Kemerköprü Mevkii Ofis No:3 
Güzelyalı Pendik

MERSİN: Üç Ocak Mah. Turgut Özal 
Bulvarı Liman D 33050 Mersin 
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