
TNT’Yİ TANIYIN

Dünya çapında uzman 
ekibimiz dağıtıma hazır
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HOŞGELDİNİZ

56.000+
ÇALIŞAN

44
üLkeyİ kApsAyAN rAkİpsİz 

AvrupA kArAyoLu AğI

GüNDe  
30.000 ArAÇ ve  

57 uÇAk İLe

HİzMeT üsTüNLüğü

200+
üLkeyİ kApsAyAN 
eNTeGre HAvA ve

kArAyoLu AğI

ekspres TesLİM
HİzMeTİ

ŞİRKETTEN 
ŞİRKETE

HOŞGELDİNİZ 
Bİz TNT’yİz

DüNyA ÇApINDA



www.tnt.com.tr
444 0 868

Müşterinize  verdiğiniz sözü yerine 
getirmek için hazır bulunan dünya 
çapında uzmanlaşmış bir ekibiz.

Gönderiniz her ne olursa olsun, her ne 
zaman teslim edilmesi gerekirse gereksin 
daima hizmete hazırız.

İşlerinizin sorunsuz devam etmesi için 
günde bir milyondan fazla kapıdan kapıya 
teslimat gerçekleştiriyoruz.

Dünya çapında, her saatte teslimat için 
buradayız. 

MERHABA.

BİZ TNT’YİZ. THE PEOPLE NETWORK
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NAsIL  
YARDIMCI OLABİLİRİZ?

sİZE NAsIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?



RUHUMUZ 1946’DAN BERİ AYNI; 
MÜŞTERİNİZE VERDİĞİNİZ HER SÖZÜ 
YERİNE GETİRİRİZ. 
 
Üretim için hayatî parçaları, toplantı için sözleşmeleri ya da depo için 
stoklanacak eşyaları taşır, böylece işinizde sürekliliği sağlarız. 

56.000 kişilik ekibimizin desteğiyle yeni pazarlara girebilir ve 200’den 
fazla ülkede kapıdan kapıya teslim hizmetimize güvenebilirsiniz. 
 
Bizimle, işinizi en üst seviyelere taşıyabilirsiniz.

Çünkü biz ihtiyaçlarınızı anlayan ve sektörünüze özel çözümler üretebilen 
bir iş ortağıyız. Şirketinizin büyüklüğü veya gönderiniz ne olursa olsun, siz 
müşterimiz yaptığımız her işin odak noktasındasınız. 

Teslim sürecinde her aşamayı sizin adınıza kontrol etmemiz sayesinde 
kendi işinizi yapmanız için daha fazla zamanınız kalır. Teslim gün ve saati 
ne olursa olsun bize güvenebilirsiniz. Havayoluyla entegre, sektörün en 
hızlı karayolu ağı üzerinden taşınan gönderilerin güvenle teslimi ve yüksek 
hizmet kalitesini garanti ediyoruz.

Müşterilerinize verdiğiniz sözü yerine getirdiğimiz sürece motive oluyoruz.

TNT ile çalışmayı tecrübe etmek için ilerideki sayfalarda bahsedilen 
hizmetlerimizden birini seçebilirsiniz.

www.tnt.com.tr
444 0 868
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 ‘TAM ZAMANINDA’ TesLİM 
BİzİM ALIŞkANLIğIMIz

6 sİZE UYAN HİZMETİ sEÇİN



www.tnt.com.tr
444 0  868

TEDARİK ZİNCİRİNİZ İÇİN 
SEÇENEKLERDEN BEĞENİN
TNT tercihlerinizi hayata geçirir. Böylece yaptığınız işle 
daima müşterilerinizin ihtiyaçlarını tam karşılarsınız. 
Doküman, paket ya da kargo, gönderiniz ne olursa olsun 
geniş hizmet seçeneklerimizle tedarik zincirinizin maliyet 
ve hızı daima kontrolünüzde olur.

Çok acil  
gönderiler için

Hızın ve varış 
saatinin önemli 
olduğu uluslararası 
gönderiler için

Ağır kargo 
gönderileri için

ZAMAN 
ÖNCELİkLİ 
HİZMETLER

sAATİ vE 
GÜNÜ BELLİ 
HİZMETLER

 
kARGO  
HİZMETİ

ÖzeL ArAÇ

CHArTer uÇAğI

yoLCu BerABerİ (DİpLoMAT kurye)

ÖzeL HİzMeTLer

9.00 ekspres

10.00 ekspres

12.00 ekspres  

ekspres

HAvA kArGo

kArAyoLu

EKONOMİ
12.00 ekoNoMİ ekspres

ekoNoMİ ekspres

EKSPRES
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CHArTer uÇAğI 

Gönderinize özel charter uçağı ile 
aşırı büyük, ağır ya da bozulabilir 
yüklerinizi kapıdan kapıya ve 
hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. 
Toplamadan gümrük çekimine 
kadar tüm işlemlerin her adımını 
sizin adınıza üstleniyoruz.

ÇOK ACİL GÖNDERİLERİNİZ İÇİN

ÖzeL ArAÇ

sizin işinize özel olarak tahsis 
edilen bir araç sayesinde  
Avrupa’ya yaptığınız karayolu 
gönderiniz üzerinde tam kontrole 
sahip olursunuz. Isı kontrollü, 
yüksek güvenlikli, ve benzeri bir 
araç seçerek ihtiyacınıza göre 
üreteceğimiz çözümün rahatlığını 
yaşarsınız.

yoLCu BerABerİ 

Doküman ya da paketlerinizi, özel 
kuryemiz eşliğinde tarifeli uçuşlarla 
gönderebilirsiniz. Bu hizmetimizle, 
kapıdan kapıya güvenli teslimatın 
yanısıra, gönderinizin belirli 
bir kişiye teslim edilmesini de 
sağlayabilirsiniz.

sİZE UYAN HİZMETİ sEÇİN

ZAMAN ÖNCELİKLİ 
HİzMeTLer



www.tnt.com.tr
444 0  868

Zamana karşı 
yarıştığınızda
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ZAMANI VE GÜNÜ BELLİ  
HİzMeTLerİMİz

9.00 ekspres

Dünyanın pek çok büyük şehrinde, 
tam işe başlama saatinde 
gönderinizi teslim ediyoruz ki 
üretimde 1 dakika bile kaybetmeyin.

BÜTÇENİZ, GÖNDERİNİZ ve NE ZAMAN TESLİM 
EDİLECEĞİ ÜZERİNDE KONTROLÜNÜZ TAM OLSUN 
Önceliğiniz hızlı, pratik veya garantili teslim olabilir.  
TNT size uygun hizmeti sunar.

EKSPRES HİZMETLER

ÖzeL HİzMeTLer 

İhtiyacınıza özel çözümlerimizle 
müşterinizin gereksinimlerini 
karşılayabilirsiniz. uluslararası 
hizmet ağımızla size özel 
sunduğumuz çözümleri bir araya 
getirerek taşımanın her adımında 
bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz.

10.00 ekspres 

Dünyanın pek çok büyük şehrinde, 
doküman ve paketlerinizi öğleden 
önce saat 10’a kadar teslim ediyor 
olmamızın tadını çıkarın.

sİZE UYAN HİZMETİ sEÇİN



www.tnt.com.tr
444 0  868

12.00 ekspres

Gönderinizin öğlene kadar teslim 
edilmesi gerektiği durumlarda 
doküman, paket ve ağır kargolar 
için en doğru çözüm 12.00 
ekspres. Dünyanın pek çok büyük 
şehrinde gönderinizi bir sonraki 
iş gününde, saat garantili olarak 
teslim ederiz.

ekspres 

Gönderinizi tüm dünyaya, bir 
sonraki iş gününde teslim ederiz. 
Çalışma saati bitmeden kaydınızı 
oluşturmanız yeterli; sonrasını bize 
bırakın. 

Zamanında 
teslim 
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EKONOMİK HİZMETLER
Acil olmayan gönderilerinizde bütçenizi kontrol altında tutarken 
gönderinizin teslim edileceği zamanı bilir ve rahat edersiniz

12.00 ekoNoMİ ekspres 

kendi kontrolümüzdeki Avrupa karayolu ağımız sayesinde paket ve ağır 
gönderilerinizin öğlene kadar teslim edilmesini sağlayan, saat garantili 
hızlı, güvenilir ve bütçenize uygun en ekonomik hizmetimiz

ekoNoMİ ekspres 

Dünyanın herhangi bir yerine ulaşmasında aciliyet olmayan paket ve 
ağır yükleriniz için günü belli, ekonomik bu teslim seçeneğini terchi 
edebilirsiniz. Büyük gönderilerinizi, gözünüz arkada kalmadan dilediğiniz 
yere gönderebilirsiniz.

 Bütçenize 
uygun 
hizmet

sİZE UYAN HİZMETİ sEÇİN

ZAMANI VE GÜNÜ BELLİ  
HİzMeTLerİMİz



www.tnt.com.tr
444 0  868

KARGO 
HİzMeTLerİMİz
BÜYÜK VEYA HACİMLİ 
GÖNDERİLERİNİZİ DERT ETMEYİN
Gönderinizin boyutları nedeniyle işinizi kısıtlamayın. Geniş hizmet 
seçeneklerimizle boyutuna, ağırlığına veya şekline bakmaksızın tüm 
gönderi ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

HAvA kArGo 

yurtdışına yapacağınız acil olmayan ağır gönderileriniz 
için ticari hava yollarını kullanmak ekonomik bir 
çözümdür. Dilediğiniz gönderinizi, herhangi bir boyut 
veya ağırlık sınırlaması olmaksızın kapıdan kapıya veya 
kapıdan havaalanına taşıyoruz.

Ağır/ 
hacimli 

gönderiler 
için

kArAyoLu

Büyük gönderileriniz için ekonomik bir karayolu 
hizmetidir. Tercihinize göre gönderinizi bir yerden başka 
bir yere özel bir araçla veya hacmine göre araç içerisinde 
belirli bir alanda yapabilirsiniz. Her iki durumda da 
gönderileriniz güvenli ve sağlam olarak taşınır.  
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KOLAY 
Bİr GÖNDerİ süreCİ İÇİN  
ÇÖzüMLerİMİz
YAPTIĞIMIZ HER İŞİN ÖZÜNDE 
KULLANIM KOLAYLIĞI VAR
TNT ile çalıştığınızda, tüm süreçleri kontrolünüz altında 
tutabildiğiniz dijital araçların kullanımıyla tek bir noktadan takip  
fırsatı sunuyoruz.  

uygulamalarımız sayesinde evrak işleriyle vakit kaybetmez ve insan 
hatalarını önler; müşterinize, gözünüz kapalı teslim sözü verebilirsiniz.

Gönderi yapmak ve gönderi takibi bir kaç tık ile mümkün. Tüm 
uygulamalarımız kullanıcı dostu olduğundan, hemen ve herhangi bir 
eğitim almaksızın kullanabilirsiniz.

Online,  
her zaman 
tam zamanında 

tnt.com.tr 

sisteme girişi yapmaksızın birkaç tık 
ile gönderinizin  her adımını kontrol 
edebilirsiniz.  Aynı zamanda hızlı 
bir şekilde fiyat alabilir, kayıt verir ve 
gönderinizi takip edersiniz. Her şeyi 
bulabileceğiniz bu dijital dükkanda 
zamandan ve iş gücünden tasarruf 
edersiniz.

myTNT 

Düzenli olarak gönderi 
yapıyorsanız, myTNT sizin için 
vazgeçilmez olacak. Web tabanlı 
sitemiz üzerinden kişisel hesabınıza 
ulaşıp güvenli bir şekilde adres 
bilgilerinizi kaydedebilir, kayıt 
oluşturabilir ve her sefer gönderen 
ve alıcı bilgilerini girmeye gerek 
olmaksızın gönderi evraklarınızı 
hazırlayabilirsiniz.

express MANAGer 

Büyük hacimli gönderileriniz için, 
expressManager, sizin sisteminizle 
uyumlu bir şekilde çalışarak 
gönderilerinizi organize etmenizi 
sağlar. kullanıcı dostu arayüzüyle 
gönderilerinizi kolayca birleştirir ve 
zaman kazanırsınız.

express CoNNeCT 

Web tabanlı çözümümüz 
sayesinde TNT gönderi araçlarını 
kendi web sitenize ve şirket içi 
uygulamalarınızla uyumlu olarak 
çalışacak şekilde ekliyoruz.
Böylelikle, internet üzerinden 
sipariş veren müşterilerinize 
konşimento hazırlatabilir, gönderi 
takibi yaptırabilirsiniz.

express IMporT 

Bu online sistemimizle ithalat 
gönderilerinizi sorunsuz bir şekilde 
organize edebilir gümrük süreciyle 
zaman kaybetmezsiniz. Faturanızı 
kendi dil ve para biriminizden 
alır, taşıma maliyetlerinizi daha iyi 
kontrol edersiniz.

GÖNDERİ YAPMAk



www.tnt.com.tr
444 0  868

Online,  
her zaman 
tam zamanında 
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HerŞey sİzİN 
KONTRÖLÜNÜZDE OLSUN
GÖNDERİNİZİ KOLAYCA TAKİP EDİN
Gönderinizin toplandığı andan teslim edildiği ana kadar tüm süreci, 
TNT ile anlık olarak takip edebilirsiniz. kontrol ve tam takip için geniş 
elektronik ve uzaktan izleme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Takip 
sistemlerimizle teslimat detayına anında ulaşabilirsiniz.

GÖNDERİNİZİN İZİNİ sÜRMEk

Her an
güncel

oNLINe

Gönderi numaranız veya referans 
numaranızla tnt.com.tr adresimizi 
ziyaret ederek gönderinizin dakikası 
dakikasına güncellenen hareketlerini 
takip edebilirsiniz.

MoBİL uyGuLAMALAr

TNT uygulamasını akıllı telefonuza 
yükleyip gönderinizin hareketlerini 
izleyebilirsiniz. iphone, Android, 
Blackberry ve Windows 
Mobile uyumlu uygulamamızı 
expressmobile.tnt.com adresinden 
yükleyebilirsiniz.

e-posTA

Gönderi numaranızı                
trfeedback@tnt.com‘a e-posta 
adresimize yollarsanız gönderi 
bilgisi ve teslimat detayını hızlı 
bir şekilde e-posta adresinize 
göndeririz.  

MüŞTerİ HİzMeTLerİ

Bu sayfadaki seçeneklere erişim 
imkanınız bulunmuyorsa ve 
gönderinizin güncel durumunu 
öğrenmek istiyorsanız                
444 0 868 numaralı telefondan 
Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz. 



www.tnt.com.tr
444 0  868

rICHArD russeLL,
Grup Dağıtım ve Lojistik Müdürü,

Bristan Group

“Bu ortaklık, aynı 
felsefeye sahip iki 

şirketin, mükemmellik 
ekseninde işbirliği 

yaptığında neler 
başarabileceğini 

gösteriyor.”



18 BİZE ULAŞIN



www.tnt.com.tr
444 0 868

TNT’nin sunduğu seçkin hizmetler, eğitimli kadrosu ve yalnız 
size özel çözümleri sayesinde müşterinize verdiğiniz sözü yerine 
getirirsiniz.  
 
Müşteri Hizmetleri Departmanımız, 8.30- 21.00 saatleri arasında 
size her konuda yardımcı olmaya hazır.  
 
siz de 444 0 868 numaralı telefonumuzu arayarak veya 
trcustomerservice@tnt.com adresimize e-posta göndererek 
hizmetlerimizle hemen tanışabilirsiniz.

tnt.com.tr

HER ZAMAN sİze 
yArDIMCI oLMAyA 
HAZIRIZ
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TNT  
taşıma şartları
Bütün gönderiler, yasal yönetmeliklerle 
belirlenen TNT Taşıma kural ve  
koşulları dahilinde taşınmaktadır.  
TNT Taşıma kural ve koşullarına size  
en yakın TNT ofisinden veya tnt.com.tr  
internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

İletişim bilgileri

444 0 868 

www.tnt.com.tr


