
Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İhracat:2004/12 no’lu Tebliğ kapsamında uygun kriterleri taşıyan Anonim 
Şirketlerine, başvurmaları durumunda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. 
DTSŞ statüsü almaya hak kazanan şirketlerin unvanları, Resmi Gazetede bir yıl geçerli olmak 
üzere ilan edilmektedir. 

 

TGS Dış Ticaret A.Ş. 1999 yılında kurulmuş 250 ihracatçıya hizmet veren, Gümrüklerde 
Onaylanmış kişi statüsü belgesine (Mavi Hat) sahip, 2012 yılında SPK denetiminden geçerek 
halka arz olan ve Borsa İstanbul da işlem gören ilk dış ticaret sermaye şirketidir. 

 

TGS’nin öncelikli meşgale konusu, ticari statüsü itibariyle sektör gözetmeksizin Türkiye’de 
faaliyet gösteren üretim ve ticaret firmalarının ihracatına aracılık faaliyetleridir. Şirketimiz 
bünyesinde ihracat gerçekleştiren imalatçı firmalara; T.P.K.K. Kambiyo Mevzuatı, Gümrük 
Kanunu ve Vergi Usul kanunları çerçevesinde Türk Eximbank, Bankalar ve Özel Finans 
Kurumları nezdinde ihracatın sağlıklı işleyebilmesi için talepleri halinde teknik ve lojistik 
destek sağlamaktadır. Bu bağlamda, TGS ile çalışacak firmalara sunulan avantajlı hizmetler 
aşağıda belirtilmektedir: 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 

KDV İADE AVANTAJLARI 



TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV 

alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı 

sağlamaktadır. 

KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına 

Türkiye’nin önde gelen Dış Ticaret Firmalarından birisi olarak yerine getirmektedir. 

Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. 

KDV iadesi talebine karşılık teminat mektubu şartını TGS firmanız adına yerine 

getireceğinden bankalardaki gayri nakdi limitlerinizde azalma meydana gelmemektedir. 

KDV işlemleriniz için firmanız bünyesinde personel ihtiyacınız ortadan kalkar. 

Dış ticaret işlemlerinizin denetimi profesyonel kadrolarca yapılacağından firmanız adına 

risklerin tespiti ve kontrolü ve söz konusu riskler hakkında firma yönetiminin 

bilgilendirilmesi mümkündür. 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 

KDV İADE AVANTAJLARI 



KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal 

raporlamanın uygulanması konusunda da firmanıza destek verilmektedir. 

KDV ön ödemesi yapılarak firmanızın KDV alacağından doğan kısmi işletme 

sermaye ihtiyacı giderilmektedir. 

Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında 

danışmanlık hizmeti verilmekte olup, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına 

takip edilmektedir, bu bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, 

paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 

KDV İADE AVANTAJLARI 



Tüm Sektörlerin gümrüklerde yaşadığı ve firmalara gerek zamansal gerekse maddi zarara yol açan önemli 

bir sorun olan, gümrük beyannamelerinin kırmızı hatta sevk edilmeleri firmaları yormakta ve bunun 

sonucunda firmalar maalesef mesai ücreti ödeyerek bu konuda zorlanmaktadırlar. TGS olarak sektörün bu 

sıkıntılarının önüne geçebilmek ve ciddi sayılabilecek maddi yükten kurtarmak ve  tüm imalatçılara rahat 

bir nefes aldırabilmek adına TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak Onaylanmış kişi statüsü belgesi (Mavi Hat) 

almıştır. 

Mavi hat uygulamasının üreticiye ve ihracatçıya büyük avantajlar sağlayacaktır özellikle hafta içi 

sevkiyatlarında imalatçı son dakikaya kadar bazı yükleyeceği mallarda bazı sorunlar yaşayabileceğinden 

mesai bitimine yakın gümrükçüsüne yükleme detay formunu gönderdikten sonra özellikle mavi hat 

kullanılmadığı zamanlarda açılacak olan beyanname açılma ve tescil süreci uzun sürdüğünden ve mesai 

süresi olan 17:00 i geçtiğinden imalatçı  mecbur kalarak mesai ödemek zorunda kalabiliyor. Ancak mavi hat 

üzerinden ihracat gerçekleştirdiğinde ise açılacak olan beyanname online olarak tescil edildiğinden 

beyanname onay süresi genel olarak maksimum 10 dakika ile sınırlıdır. Dolaysıyla imalatçı herhangi bir 

mesai ücreti ödemek zorunda kalmayabiliyor. Ayrıca ihraç mallarınız Tıra yüklendiği anda hiçbir noktada 

durmaksızın yurt dışı müşterinize ulaşıp zamansal olarak ta size büyük katkılar sağlamaktadır. 

 

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ 

MAVİ HAT 



TGS ile nakit KDV iade alma süreciniz şu şekilde olacaktır. 

 

TGS üzerinden gerçekleştirdiğiniz ihracatlarınıza ait KDV nakit iadesi 

beyanname veriliş tarihi olan ilgili ayın 24. gününden yaklaşık 30 sonra vergi 

dairesinden tahsil edilerek, banka hesabınıza EFT olarak geçilir. 

 

 

KDV ALMA SÜRECİ 



İmalatçı / tedarikçi firmalar kendi üzerlerinden direkt ihracat yaptıkları takdirde işçilik ve 

benzeri giderler, ilgili dönemdeki oluşturulan indirilecek KDV listesine gider olarak 

yansıtılamıyor ayrıca dahilide işleme rejimi kapsamında (DİİB) yapılan ithalatların 

ihracatlarında ise bunları yüklenimde gösteremeyeceğiniz için ve devreden KDV 

oluşacağından dolayı vergi dairesinden tahsil edebilecek KDV iadesi tahmini %11 civarı 

olacaktır. Ancak, TGS üzerinden gerçekleştirdiğiniz ihracatlarınız’ dan sonra aracı 

ihracatçınız olan TGS’ye iç piyasa satış olarak keseceğiniz için imalatçı faturanızda 

belirtilen  KDV net   % 18 olacağından kendi üzerinizden yaptığınız ihracatlarınız’daki 

% 7 civarında KDV kaybınız ortadan kalkacaktır.  

 

KDV İADESİNDE YAŞANAN 

KAYIPLAR 



KENDİ ÜZERİNDEN İHRACAT YAPILDIĞI TAKDİRDE  

          

ÖRNEK YILLIK İHRACAT RAKAMI KDV ORANI KDV HAKEDİŞ     

          

25.000.000 EURO 12% 3.000.000 EURO     

          

TGS ÜZERİNDEN İHRACAT YAPILDIĞI TAKDİRDE 

          

YILLIK İHRACAT RAKAMI KDV ORANI KDV HAKEDİŞ     

          

25.000.000 EURO 18% 4.500.000 EURO     

          

KENDİ ÜZERİNİZDEN KAYIP KDV 1.500.000 EURO Bir buçuk milyon EURO 

KAYIP KDV TABLOSU 

ÖRNEK TABLO 

Dış Ticaret Sermaye şirketi ile çalıştığınız takdirde örnek olarak sahip olduğunuz ihracat cironuzu baz alarak KDV 
iade avantajınızı belirtmek adına sizin için bir çalışma yaptık. 

 

 

 



Banka teminat mektuplarının vergi dairesince geriye dönük çözülmesi bir hayli 

meşakkatli ve zamansal olarak uzun sürebildiğinden, (her bir dönem yaklaşık 6 aydır) 

bankalarda tanımlı gayri nakdi limitinizi dolduracağınız için, bankaya teminat mektubu 

komisyonu ödeyerek maliyetiniz artacaktır. Ayrıca YMM raporundan dolayı nakit KDV 

iadesini aldıktan sonra sözleşmeniz olan YMM ye yüksek komisyonlar ödenmez zorunda 

kalınıyor. 

 

MALİYET  



Capital Tower Basın Ekspres yolu No:9 Kat1 
K.ÇEKMECE / İSTANBUL 

Telefon:         +90 212 644 58 58 pbx 

Fax:     +90 212 504 63 55 

 

Web: www.tgsas.com 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ 


