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TGS Dış Ticaret A.Ş. 

 1999 yılında kurudu 

 Sektörel Dış Ticaret Şirketi olarak faaliyete başladı,  

 2004 de Dış Ticaret Sermaye Şirketi olarak statü değiştirdi, 

 2012 yılında İMKB’ na açıldı ve halen TGSAS tabelası ile işlem 

görmekte,  

 2019 yılı ihracat hacmi 2,2 Milyar USD olup, 350 civarında firmaya 

hizmet veriyor, 2019 TİM 1000 de Türkiye 6 ıncısı, 

 Merkezi İstanbul’ da İzmir ve Bursa da birer bölge müdürlüğü 

bulunuyor, 

 

 



TGS Avantajları  

Ne Yapar ;  
Sistematik, sürekli ve nakit bir KDV döngüsü sağlarken, bu 

döngünün işletilmesinden doğacak maliyetleri minimize ederek, 

esnek, güvenilir, hızlı ve  hesaplı bir süreç yönetimi kazandırır. 

İmalatçı firmanın, ihracatçı vasfında herhangi bir hak kaybı 

olmamasını sağlar. 

Ne Yapmaz ;  
Ekstra bir operasyonel yük doğurmaz, ilave bir maliyet yüklemez; 

esnek bir model içinde karşılıklı mutabakat esasına göre çalışır.  



TGS Avantajları  
Net KDV iadesi 

Nakit KDV iadesi 

Hızlı İade Sistemi olmadan Hızlı İade Çözümü 

DİR ve DİİB kapsamında ihracatta Devreden KDV avantajı 

YMM KDV İade Raporu – Teminat Mektubu yükünü ortadan kaldırır 

 İhtiyaç doğrultusunda esnek çözümler üretir. 

Mahsup Sistemi ile Çalışma Esnekliği Sunar  

  KDVİRA da alt firma sorumluklarını azaltır. 

Operasyonel Yük Getirmez 

 İhracattan Doğan Hakları Saklı Kalır 

Kambiyo Rejimine Uygun Olarak İhracatı DAB ve İBKB Düzenletir 

Enformasyon Desteği Sağlar 

 

 

 

 

 

 



TGS Avantajları  

Net KDV Sağlar 

 

 İmalatçı Firmalar TGS üzerinden ihracat yaptıklarında yüklenilen 
KDV avantajı sağlarlar;  

 İmalatçı firma DTSŞ üzerinden ihracat yaptığı zaman yüklenim 

KDV hesapları ile uğraşmadan kesmiş olduğu fatura üzerindeki 

KDV nin %100’ünü iade alır. 

 Kendi üzerinden ihracat yaptığı durumda KDV’ye tabi olmayan 

girdiler yüklenim KDV konusu yapılamaz. 

 



TGS Avantajları  

Nakit KDV Sağlar  

 

 TGS çalıştığı firmalara KDV nin iadesini nakit olarak gerçekleştirir; 

 



TGS Avantajları  

Hızlı İade Sistemi olmadan Hızlı İade Çözümü 

Sunar 
 

 Hızlı KDV iadesi hizmetimiz kapsamında;  

 TGS üzerinden yapmış olduğunuz ihracatlarda KDV beyannamesini 

verdikten sonraki 30 günlük süreçte KDV iadeniz belirtmiş olduğunuz 

banka hesaplarına ödenir. 

 

Sonuç : NET + NAKİT + HIZLI  

 



TGS Avantajları  

DİR kapsamında Devreden KDV ye Çözümü 
Sunar 

 
 DİİB kapsamında KDV ödemeden ithal ettiği girdilerden elde 

ettiği ürünleri DTSŞ lere KDV li olarak satılabilir;  

 İmalatçı firma D.İ.İ.B. kapsamında KDV ödemeden ithal ettiği mamul, yarı 
mamul, hammadde ile ürettiği ürünleri  TGS’ye KDV’li olarak satarak 
KDV’sini iade alabilir. Kendi üzerinde yaptığı ihracatlarda ihracat tutarı 
üzerinden DİİB kapsamındaki mal çıkarılarak yüklenim KDV hesaplanması 
gerekir. Bu durumda iade tutarı azalmış olur. TGS üzerinde KDV’li satışta 
hem iade tutarı artmış olur hem de devreden KDV azalmış olur. 



TGS Avantajları  

YMM Raporu ve Teminat Mektubu Yükünden 

Arındırır 

 

 TGS vergi dairesi ile ilgili tüm işlemleri kendi üzerine alır.  

 TGS üzerinden yapılan ihracatta YMM raporu ve Teminat mektubu 

ihtiyacınız kalmaz; böylece gayri nakdi kredi hükmündeki teminat 

limitleriniz erimez ve KDV iade rapor maliyetleriniz ortadan kalkar. 

 

 



TGS Avantajları  

Mahsup Sistemi ile Çalışma Esnekliği Sunar  
 

 İmalatçı firma vergi borçlarını mahsup yolu ile de kapatabilir. 

 İmalatçı firma TGS üzerinden yaptığı ihracatlarda vergi borcu kadar 

kısmını 11/1-c kapsamında ihraç kayıtlı olarak satış gerçekleştirerek 

mahsup işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 

 



TGS Avantajları  

KDVİRA da alt firma sorumluluğunu kaldırır 

 

 Bir alt firma incelemesine gerek kalmaz.  

 Kendi üzerinden ihracat yapan firmalar mal alımı yaptıkları firma ve 

onların alt firmalarından sorumludur. Ancak TGS üzerinden yapılan 

ihracatlar da sadece kendi alt firmalarından sorumlu olacaklardır. 

 

 



TGS Avantajları  

Operasyonel Yük Getirmez 

 

 Şirketin ihracat işleyişinde herhangi bir değişiklik yapmadan 
işleyen sisteme entegre olur.  

 TGS ihracatçı firmanın işleyişinde herhangi bir değişiklik yapmadan 

vekalet sistemi ile çalışır.  İmalatçı firma yurtdışı ile ilgili tüm evrakları kendi 

bünyesinde TGS belgelerini kullanarak hazırlar. TGS nin vermiş olduğu 

vekalet ve kaşe ile işlemlerini tamamlar. Gümrük müşaviri ise yine TGS 

tarafından verilen vekaletname ile gümrük işlemlerini TGS adına 

tamamlar. 

 

 



TGS Avantajları  

 İhracattan Doğan Hakları Saklı Kalır 
 

 İmalatçı firma ihracattan kaynaklı tüm haklarını kullanabilir.  

 İmalatçı firmanın yeşil pasaport hakkı devam eder. 

 İmalatçı firma ihracata yönelik tüm devlet teşviklerinden ve yardımlarından 

faydalanır. 

 İmalatçı firma ihracattan kaynaklı götürü gider indiriminden faydalanabilir. 

 İmalatçı firma tüm beyannamelerini ihracat kredi kapama işlemlerinde 

kullanabilir. 

 



TGS Avantajları  

Kambiyo Rejimine Uygun Olarak İhracatı DAB a 

Bağlar 

 

 İmalatçı firma yurtdışı mal bedellerini kendi hesaplarına 

getirebilir.  

Merkez Bankasının ihracat mal bedeli genelgesinin 17. Maddesi uyarınca 

gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı olarak belirtilen firma aracı 

ihracatçı sözleşmesi kapsamında yaptığı ihracatlara ait mal bedeli kendi 

hesaplarına geldiği takdirde ihracat mal bedeli vasfını kaybetmeden 

DAB ve İBKB düzenlenebilir hükmü bulunmaktadır. 

 

 



TGS Avantajları  

Enformasyon Desteği Sağlar 
 

Mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme hizmeti 

kapsamında;  

 TGS Dış Ticaret olarak 22 yıllık tecrübemiz ile gerek vergi kanunlarında 

gerekse gümrük mevzuatlarında yapılan değişiklikleri sektör bazında 

sınıflandırarak ilgili imalatçı firmalara örneklemeler içerecek şekilde mail 

olarak bilgilendirme yapmaktayız. 

 

 



Ticaret Odası-Sicil No İzmir Ticaret Odası  - 178978

Adres Bilgileri
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/ Kat:23 No:4 

Bayraklı / İZMİR

Telefon +90 232 502 06 30    - 0232 502 06 31

Faks +90 232 502 06 32

İnternet Adresi www.tgsas.com

E-Posta info@tgsas.com


