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      Hizmet verdiği alanda en iyi olmayı hedeflemiş, değerlerini oluştururken; müşteri memnuniyetini, 
insana ve çevreye saygıyı, yaratıcı olmayı, çalışan memnuniyetini, ekip çalışması ve takım ruhu olgularını 
temel ilkeleri olarak belirlenmiştir.

Dış ticaretin en kritik aşamasında hizmet verdiğimizin bilinciyle kendimizi açık, kurumsal, şeffaf, dürüst, 
kolay, ve her zaman ulaşılabilir, şirketinizi kendi şirketimiz gibi gören dış ticaret partneriniz olarak 
tanımlıyoruz. Tekstil, Gıda, Teknoloji, Endüstri, Yapı&Dekorasyon, Otomotiv, Maden&Metal, Sağlık, 
Kozmetik, perakende kimyasal, kağıt ve kağıt türevi sektörleri için  etkin ve deneyimli kadrosu ile siz 
değerli müşterilerimize farklı çözüm yolları üretmekteyiz. Firmamız, Teşvik ve Uygulama Hizmetlerin, Dış 
Ticaret’e konu her türlü yazılı ve sözlü danışmanlık işlemlerini sorunsuz ve hızlı şekilde yürütür.

      ; Uluslararası kara, hava, deniz taşımacılığı, Serbest Depo, Antrepo, İç Nakliye hizmetlerini, üstün 
deneyim ve alt yapısı olan lojistik Çözüm Ortağımız Hellmann Worldwide Logistics firması bir bütün 
olarak sunmaktadır. Tüm ofislerimizi online birbirine bağlayan ve sürekli güncellenen bilgi-işlem 
altyapımız, araç filomuz ve kuryelerimiz ile sürekli evrak sirkülasyonu sağlanmaktadır.

Aiming to be the best in the field of service, as creating its values; sold on the basic principles of customer 
satisfaction, respect for people and the environment, being creative, employee satisfaction, teamwork and 
team spirit. With the awareness that we serve at the most critical stage of foreign trade, we define 
ourselves open, corporate, transparent, honest, easy and always accessible company as your foreign trade 
partner who sees your company as ours.

We produce different solutions for our customers with our active and experienced staff about the Textile, 
Food, Technology, Industry, Building & Decoration, Automotive, Metal & Metal, Health, Cosmetics, retail 
chemical, paper and paper derivative sectors. Our company carries out all kinds of written and verbal 
consultancy processes of Incentive and Implementation Services subject to Foreign Trade smoothly and 
quickly.

Hellmann Worldwide Logistics Company, our logistics solution partner with superior experience and 
infrastructure, offers international land, air, maritime transportation, Free Warehouse, Warehouse, 
Internal Transportation services as a whole.Continuous document circulation is provided with our 
information-processing infrastructure, vehicle logs and couriers that connect all our businesses online 
and updated.

HAKKIMIZDA

ABOUT US
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VİZYONUMUZ: Yenilikçi, hızlı ve ihtiyaca uygun doğru hizmetler sunarak sektörde örnek 
gösterilecek gümrük müşavirliği markası olmak.

MİSYONUMUZ: Müşterilerimize, işinde uzman eğitimli çalışanlarımız ile teknolojik alt yapımızın 
gücünü kullanarak ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sağlayarak, kendileri için vazgeçilmez bir 
çözüm ortağı olabilmek.

DEĞERLERİMİZ: Şeffaf yönetim anlayışı ile çalışanları ve müşterileri ile bilgiyi doğru ve hızlı bir 
biçimde paylaşmak. Değişimi fırsat olarak görerek uyum sağlamak. Daima müşteri ve 
çalışanlarının ihtiyaçlarına en doğru çözümü üretmek. Tüm faaliyet ve aldığı kararlarda ahlaki 
değerleri en üst seviyede gözetmek. Hizmetlerimizi kanun ve mevzuatlara uygun gerçekleştirmek.

OUR VISION: To be an exemplary customs brokerage brand in the sector by providing innovative, 
fast and accurate services.

OUR MISION: To be an essential solution partner for our customers by providing services to our 
customers in line with their needs by using the power of our technological infrastructure with our 
trained employees who are experts in their business.

OUR VALUES: To share information with its employees and customers accurately and quickly with a 
transparent management approach. To adapt by seeing change as an opportunity. Always to produce 
the best solution for the needs of its customers and employees. To observe moral values at the highest 
level in all activities and decisions. To perform our services in accordance with laws and regulations.
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CORPORATE
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IMPORT Regime Applications

EXPORT Regime Applications

TRANSIT Regime Applications

TEMPORARY IMPORT Regime Applications

INWARD PROCESSING Regime Applications

EXTERNAL PROCESSING Regime Applications

ATA CARNET Applications

FREE ZONE Applications

Returning Goods, Returning Procedures

Summary Declaration, Temporary Storage, TRUCK 
Registration Procedures

Circulation Documents and Certificates of Origin 
Applications

Determination of Customs Tariff Statistics Position 
(HS Code)

www.hgl.com.tr
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SERVICES
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İTHALAT Rejimi Uygulamaları

İHRACAT Rejimi Uygulamaları

TRANSİT Rejimi Uygulamaları

GEÇİCİ İTHALAT Rejimi Uygulamaları

DAHİLDE İŞLEME Rejimi Uygulamaları

HARİÇTE İŞLEME Rejimi Uygulamaları

ATA KARNESİ Uygulamaları

SERBEST BÖLGE Uygulamaları

Geri Gelen Eşya, Mahrece İade işlemleri

Özet Beyan, Geçici Depolama, TIR Tescil işlemleri

Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamaları

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) Tespiti

Yatırım Teşvik Belgesi (Y.T.B.) işlemleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) işlemleri

Hariçte İşleme İzin Belgesi (H.İ.İ.B.) işlemleri

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi (OKSB) işlemleri

Kontrol & Uygunluk Belgesi İşlemleri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) işlemleri

TAEK, EPDK, İŞGÜM İzin Belgesi işlemleri

Kullanılmış Makine İthalat İzni işlemleri

Kota, Gözetim Belgesi, İthal Lisansı alım & iade işlemleri

Teminat Çözüm işlemleri

Bağlayıcı Tarife İşlemleri

Her Türlü İhtilafların Çözülmesi, İtiraz ve Takibi

Yazılı / Sözlü Danışmanlık Hizmeti

Investment Incentive Certificate Procedures

Operating Processes of Inward Process Certificate

Operating Processes of External Process Certificate

Approved Person Status Procedures

Control & Certificate of Conformity Operations

Authorized Economic Operator Certification Procedures

Permitions From Other Instutions (Chemicals, 
energy sector, etc.)

Permit Certificate Operations Used Machinery Import

Permit Procedures Quota, Surveillance Certificate, 
Import License Purchase & Return Operations

Release of Collateral Operations

Binding Tariff Informations Processes

All kinds of Conflicts Resolution, Objection and Follow-up

Written / Verbal Consultancy Service
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Preliminary work on imported goods (quota, surveillance, standardization, other restrictions 
and determination of preliminary permits)
Determination of Customs Tariff Statistics Position (HS Code)
Creating a material-based product range
Collecting ordino and bank documents
The original certified documents are submitted to the operation department
Follow-up of the appropriate regime (In-Process Regime, Warehouse Regime etc.)
Customs approval and inspection of goods
Paying related guarantees and taxes by making accruals
In case of deficiency, damage or error, keeping the minutes and informing the relevant units,
The physical delivery of the goods to the address specified in the instructions given by the 
relevant company,
The delivery of the documents to the customer quickly with the document delivery form

İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota, gözetim, standardizasyon, sair kısıtlama 
ve ön izinlerin tespiti)
Eşya ile ilgili G.T.I.P. tespiti,
Article bazlı ürün gamı oluşturulması,
Ordino ve banka evraklarının alınması,
Orjinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
Uygun rejimin takibi (Dahilinde İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi v.b.),
Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması,
Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması,
Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi,
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İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmanın yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi),
Eşya ile ilgili G.T.I.P. tespiti,
Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
ATR. , EUR. 1 , Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı ( ülke durumuna göre konsolosluk 
tasdik işlemlerinin yapılması),
Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.I.I.B. , ayniyat vs.) sürelerinin takibi,
Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı 
nüshasının firmaya teslimi.

Preliminary work on the goods to be exported (determination of the permissions, etc.)
Determination of Customs Tariff Statistics Position (HS Code)
The membership processes of the relevant exporters unions according to the type of goods
ATR. , EUR. 1 approvals of Certificate of Origin (performing consular certification according to 
country status)
Preparation of declaration and completing the operation procedures through the system
Following the customs procedures of the loaded vehicle
Delivery of documents to the shipping company
Follow-up of temporary export transactions and documents (In-ward process, etc.)
Completing the procedures of customs declaration
Submission of documents to the company by the document delivery form and the exported copy 
of the customs export declaration

www.hgl.com.tr
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To provide opinions on the issues needed in the implementation of the stages of planning and 
projecting the customs and foreign trade transactions of our customers. By giving continuous 
legislative support, we inform our customers about the developments in customs and foreign 
trade simultaneously.

Our main consulting areas;

      Consultancy on indirect taxes and funds in imports

      Consultancy on customs regime

      Consultancy on customs technique such as tariff, value and origin

      Consultancy on foreign trade and anti-smuggling legislation

      Consultancy on application of In-ward, external precesses, investment incentive certificate,

      approved person status document
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Müşterilerimizin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin planlanması ve projelendirilmesi aşamaları ile 
uygulamada ihtiyaç duyulan konularda görüş bildirmek. Sürekli mevzuat desteği verilerek gümrük 
ve dış ticaret alanındaki gelişmeleri eş zamanlı olarak müşterilerimize bildirmekteyiz.

Başlıca danışmanlık alanlarımız;

      İthalatta dolaylı vergiler ve fonlar ile ilgili danışmanlık

      Gümrük rejimi ile ilgili danışmanlık

      Tarife kıymet ve menşe gibi gümrük tekniği ile ilgili danışmanlık

      Dış ticaret ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı ile ilgili danışmanlık

      DİİB, HİİB, YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ve OKSB alımı ve mevzuat ile ilgili danışmanlık

www.hgl.com.tr
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As a result of the audit activities carried out by us, risky areas are determined as red dots. With the
“risk management” approach, it refers to the management aimed at eliminating the problems
without damaging the company or with the least damage.
At this stage;

       Monetary equivalent of risk,

       The administrative dimension of the risk,

       The forensic dimension of the risk,

       Completeness of the risk,

       Minimization of the effect,

       Covering the risks by insurance
The risk is tried to be managed in the best way with the analyzes to be made in the field. As a result
of the evaluations, the customs and foreign trade risks carried by the company and suggestions
regarding their management are shared with the company management.

Tarafımızca yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda riskli alanlar kırmızı noktalar olarak belirlenir. 
‘‘risk yönetimi’’ yaklaşımı ile sorunların firmaya hasar vermeden veya en az hasar ile giderilmesine 
yönelik olarak riskin yönetimi aşamasına gelir.
Bu aşamada;
       Riskin parasal karşılığı,
       Riskin idari boyutu,
       Riskin adli boyutu,
       Riskin tamamen ortadan kaldırılabilirliği,
       Etkisinin en aza  indirilebilirliği,
       Riskin sigorta kapsamına alınması.
Bakımından yapılacak analizler ile risk en iyi şekilde yönetilmeye çalışılır. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda firmanın taşıdığı gümrük ve dış ticaret riskleri ve bunların yönetilmesine ilişkin öneriler firma 
yönetimi ile paylaşılır.
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One of the areas that have difficulties in customs issues is the conflicts with public institutions.

Some of the customs affairs seem problematic;

       Investigation or investigation may have been initiated.

       The issue may have been submitted to administrative and judicial authorities.

       Tax may be taken incomplete, fines may be requested.

Regarding the areas we have mentioned above, we have the following services:

       Document review and evaluation of the subject

       Preparation of the letters during the administrative appeal and judicial phase

       Evaluation of application with similar decisions.

       Following up with our legal advisors

Gümrük konularında sıkıntı yaşanan alanlardan biride kamu kuruluşları ile yaşanan uyuşmazlıklardır. 

Gümrük işlerinin bir bölümü sorunlu görülerek;

       İnceleme veya soruşturma başlatılmış olabilir.

       Konu idari ve adli makamlara intikal ettirilmiş olabilir.

       Vergisi eksik alınmış, para cezası istemi yapılmış olabilir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz alanlar ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetlerimiz söz konusudur.

       Belge incelemesi ve konunun değerlendirilmesi.

       İdari itiraz ve yargı aşamasında dilekçenin hazırlanması

       Emsal kararlar ile başvurunun değerlendirilmesi.

       Hukuk müşavirimiz aracılığı ile dosya takibi.
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Gümrük Müfettiş veya Kontrolörleri tarafından ‘’Sonradan Kontrol Denetimi’’ kapsamına alınan 
müşterilerimize  bu sürecin yönetilmesinde aşağıdaki hizmet verilmektedir.

Sonradan Kontrol firma bilgi ve tanıtım formunun hazırlanması,
Seçilen beyannamelerin incelenmesi,
Riskli alanların önceden belirlenmesi, giderilmesi ve mevcut riskin yönetilmesinde destek verilmesi
istenildiğinde firma yönetimine rapor hazırlaması,
Denetim elemanı ile iletişimde ve konuların, cevapların sunulmasında yardımcı olunması,
Firmaların alınacak vekaletname ile denetim elemanı ile olan sürecin açık şeffaf ve yasal zeminde 
vekil olarak yürütülmesi,
Açılış kapanış ve ara görüşmelere gerektiğinde katılması,
Raporda yer alan konuların karşılanmasında itirazın hazırlanması sürelerin takibinde yardımcı 
olunması,
İdari itiraz ve idari yargı aşamasında dilekçelerin yazılması ve yazışmaların takip sürecinin yönetilmesi.

The following service is provided to our customers who are included in the scope of "Post 
Control Audit" by Customs Inspectors or Controllers in the management of this process:

Preparation of post-control company information and introduction form
Examination of the selected declarations,
Preparing a report for the company management when it is requested to give support in 
determining, eliminating and managing the risk areas,
Assisting in communicating with the audit staff and providing topics and answers,
Execution of the process with the power of attorney of the companies and the audit staff on a 
transparent and legal basis,
Participate in opening-closing and interim meetings when necessary,
Assisting in following the deadlines in preparing the objection in meeting the issues in the report,
Writing letters and managing the process of correspondence during the administrative appeal 
and administrative judicial phase.

www.hgl.com.tr
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Teşvik uygulama departmanımız, karmaşık ve uzmanlık gerektiren tüm projelerinizi planlar ve yönetir. 
Yatırım ve ihracatın yanısıra ihraç etmiş olduğunuz ürünlerinizin imalatında Devletin sunmuş olduğu tüm 
teşviklerden faydalanmanızı sağlar. İhraç etmiş olduğunuz ürünlerinizin imalatında kullanmış 
olduğunuz girdileri vergisiz şekilde temin etmenizi sağlayan DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) ve 
yatırımlarınızda vergi muafiyeti, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi gibi önemli destekler 
sağlayan YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (YTB) alımı raporlama, revize, danışmanlık ve tamamlama vizesi 
işlemleri ve söz konusu belgelerin süresi içinde alınması ve kapatılması ile ilgili tüm işlemleri uzman ve 
profesyonel kadrosuyla yürütür.

Bu kapsamda en sık kullanılan teşvikler şöyledir:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ  HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ   YATIRIM TEŞVİK-LEASİNGLİ İŞLEMLER

Diğer Hizmetlerimiz
Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi (Oksb) İşlemleri, Teminat Çözüm İşlemleri, TSE Uygunluk 
Değerlendirmesi İşlemleri, Tarex Uygulamaları, Ölçüler ve Ayarlar İşlemleri, Gida, Tarım Ve Hayvancılık 
Bakanlığı Uygunluk Değerlendirme İşlemleri, Kullanılmış Eşya İthal İzin İşlemleri, Yabancı Personel 
Çalışma İzinleri, Garanti Belgesi İşlemleri, Kota ve Gözetim Belgesi İşlemleri, Epdk, İşgüm İzin Belgesi 
İşlemleri, Devlet Yardımları & Destekleri, Yurtdışında Ofis-mağaza Açılması Desteği, Markalaşma 
Desteği, Turquality Desteği İşlemleri.

Our incentive implementation department plans and manages all your complex and expert projects. It 
allows you to benefit from all the incentives offered by the Government in the manufacture of your 
exported products in addition to investment and export. INWARD PROCESSING CERTIFICATE which 
allows you to obtain the inputs you use in the production of your exported products tax-free, and 
INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATE, which provides important supports such as tax exemption, 
interest support, investment location allocation, tax deduction, revision, consultancy and completes all 
the procedures related to the completion visa procedures and receiving and closing the documents in 
question with its professional staff.

In this context, the most frequently used incentives are as follows: 
INWARD PROCESSING REGIME  EXTERNAL PROCESSING REGIME 
INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATE INVESTMENT INCENTIVE WITH LEASING

Other Services;
Approved Person Status Document Processes, Collateral Refund Processes, Turkish Standards Institute 
Conformity Assessment Procedures, Risk Based Control System Applications in Trade, Dimensions and 
Settings Operations, Conformity Assessment Procedures of Ministry of Food, Agriculture, Permission 
Used Item Import Permit Procedures, Foreign Personnel Employee Permitions, Warranty Certificate 
Procedures, Quota and Surveillance Certificate Procedures, Energy Market Regulatory Authority, 
Occupational Health and Safety Permition Procedures, Government Aids and Supports Abroad 
office-store Opening Support, Branding Support , Turquality Support Procedures.
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Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı
Eksik belgeyle beyanda bulunma izni
Götürü teminat yetkisi
Basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR düzenleme izni
Fatura Beyanı/EUR MED Fatura Beyanı düzenleme izni
Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü işlem)
İhracat ve ithalat beyannamelerine belge eklememe
Altı ay öncesine dayanan tahlil raporu ibraz edebilme
Tahlil sonuçları alınmadan eşyayı teslim alabilme
İhracatta yerinde gümrükleme izni
İthalatta yerinde gümrükleme izni
İzinli gönderici yetkisi ve izinli alıcı yetkisi
Yeşil hat yetkisi
Gümrük beyannamelerinin daha az ve öncelikli kontrolü
Faaliyet raporu düzenlenmesi
Sonradan kontrol danışmanlığı

YYS UYGULAMALARI

AEO IMPLEMENTATIONS

www.hgl.com.tr

Authorized Economic Operator Certificate Consultancy
Permission to declare with missing document
Lump sum guarantee authority
ATR issuance permission under simplified operation
Permission to issue Invoice Decleration / EUR MED Invoice Decleration
Common simplified procedure with full disclosure (onboard processing)
Export and import declarations without adding any documents
Ability to submit an analysis report based on six months ago
Receiving the goods without the analysis results
On-site customs clearance permission for export
On-site customs clearance permission for import
Authorized sender authorization and authorized recipient authority
Green line authorization
Less and priority control of customs declarations
Preparation of an annual report
Post-check control consultancy
 



Firmamızdan tüm Türkiye gümrüklerine doğrudan EDI bağlantısı ile mallarınızın beyanı ve tescil 
işlemi direkt olarak Türkiye genelinde mevcut ofislerimizden gümrüğe yapılmakta olup Gümrük 
Beyannamesinin tescil, hat tayini, işlem durumu, kapatılması ile teminat & vergilerin ödenmesi 
aşamaları interaktif şekilde anlık olarak mail ortamında tarafınıza iletilmektedir.

E-Arşiv, size özel verilen şifre ile web sitemiz üzerinden işlemlerinize ait tüm belgeler ileriki 
tarihlerde tekrar ulaşabilmeniz amacıyla, ve önemlisi internet olan her yerden 7/24 
ulaşabileceğiniz şekilde elektronik arşiv olarak saklanır. 

Mevzuat takibi, Profesyonel kadromuz hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için devamlı 
değişen mevzuatı takip etmek, meydana gelen gelişmelerden olası sonuçları, müşterilerimize 
yapacağı etkileri etüt etmekte ve düzenli olarak müşterilerimizi anlık ‘‘mevzuat bilgilendirme 
servisimiz’’ ile haberdar etmekteyiz.

Declaration and registration process to the customs authorities with direct EDI connection is 
made in our offices across Turkey. The registration, line assignment, transaction status, closure 
of the Customs Declaration and payment of collateral & taxes are sent to you in an interactive 
e-mail environment.

E-Archive, with the password given to you, are offered to your service through our website so that 
you can access all documents related to your customs operations, and importantly, you can 
access them 7/24 from anywhere with internet. 

We follow the changing legislation in order to keep our professional staff at the highest level of 
service quality, investigate the possible results from the developments that occur, the effects that 
will occur on our customers, and regularly inform our customers with our "Legislation 
Information Service".

INTERACTIVE SOLUTIONS
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İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER
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Hatay

İSKENDERUN
İskenderun Gümrük Müdürliği
Iskenderun Customs Directorate 

İstanbulEdirne

Kocaeli

Bursa

Ankara

İzmir

Mersin

Manisa

BURSA
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü

Gemlik Customs Directorate 
Bursa Customs Directorate

KOCAELİ
Derince Gümrük Müdürlüğü
Dilovası Gümrük Müdürlüğü
Gebze Gümrük Müdürlüğü
İzmit Gümrük Müdürlüğü
Derince Customs Directorate 
Dilovası Customs Directorate 
Gebze Customs Directorate 
Izmit Customs Directorate

Ankara Bakanlık ve
Ankara Lojistik Üssü

Ankara Ministries Office
Ankara Logistics Point

ANKARA

EDİRNE
 Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Çorlu Gümrük Müdürlüğü
Kapıkule Gümrük Müdürlüğü
European Free Zone Customs Directorate 
Çorlu Customs Directorate 
Kapıkule Customs Directorate

Mersin Gümrük Müdürlüğü
Mersin Serbest Bölge
Mersin Customs Directorate 
Mersin Free Zone

MERSİN

İZMİR
Alsancak Gümrük Müdürlüğü
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Çeşme Gümrük Müdürlüğü
İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü
Alsancak Customs Directorate 
Aliağa Customs Directorate 
Adnan Menderes Customs Directorate 
Aegean Free Zone Customs Directorate 
İzmir Passenger Hall Customs Directorate 
Çeşme Customs Directorate 
İzmir Truck Customs Directorate

Manisa Gümrük Müdürlüğü
Manisa Customs Directorate 

MANİSA

İSTANBUL
Muratbey Gümrük Müdürlüğü
Ahl Gümrük Müdürlüğü
İhl Gümrük Müdürlüğü
Çatalca Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
Muratbey Customs Directorate 
Ahl Customs Directorate 
Istanbul Air Port Customs Directorate 
Çatalca Free Zone Customs Directorate 
Erenköy Customs Directorate

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
Ahl Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Tuzla Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Ambarlı Customs Directorate 
Sabiha Gökçen Customs Directorate 
Haydarpaşa Customs Directorate 
Atatürk Air Port Free Zone Customs Directorate 
Tuzla Free Zone Customs Directorate
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