YOLCU REHBERİ
Türk Gümrükleri olarak görevimiz yasal ticaretin önündeki engellerin
kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi ve caydırılmasıdır.

kaldırılması

ve

Bu nedenle, ülkemize giriş yapan ve ülkemizden ayrılan her türlü eşya, araç ve şahıs gümrük
görevlilerimiz tarafından, Kanunlar çerçevesinde aramaya tabi tutulabilir. Bu aramalar esnasında,
gümrük personelinin nazik, yardımsever ve profesyonel biçimde hareket etmeleri esastır.
Türkiye Gümrük Bölgesine girişte, kara, hava ve deniz giriş kapılarında, yolcu
salonlarından geçen veya eşya geçiren kişiler, duruma göre kırmızı veya yeşil renkli
gümrük hatlarından birinden geçmek zorundadırlar. Bu suretle gümrük beyanı
yapılmış sayılır.
Bu hatlardan herhangi birinin kullanılması, Türkiye’ye ithali yasak veya izne tabi eşya
sokulabileceği anlamını taşımaz.
Kırmızı veya yeşil hatların kullanımı sırasında her zaman gümrük memurları tarafından beyanda
bulunulması tarafınızdan talep edilebilir. Yanınızda ülkeye sokulması yasak veya izne tabi veya kişisel
hakkınızdan fazla eşya tespit edilmesi durumunda para veya hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz.

Eğer yanınızda gümrüğe tabi eşyanız yoksa, girişte yeşil hattı kullanmak suretiyle bu şekilde beyanda
bulunmuş olursunuz.
Bu durumda, eşyanızın muafiyet limitlerini aşmadığından (ticari mahiyette olmadığından) ve
Türkiye’ye ithali yasak veya izne tabi eşya olmadığından emin olmanız gereklidir.
Eğer yanınızda gümrüğe tabi eşyanız var ise veya eşyanız için herhangi bir beyanda bulunup
bulunulmaması konusunda tereddütte iseniz, kırmızı hattı kullanmanız gerekmektedir. Burada ilgili
gümrük memuruna gerekli beyanda bulunulduktan sonra eşyaya ilişkin ödenmesi gereken vergiler
hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
Ülkemizde bulunacağınız süre içerisinde kullanmak üzere yanınızda getirdiğiniz seyahat eşyanız,
beraberinizde ülkemizden çıkarılacak olsa bile gümrük memuruna beyan edilmesi gerekmektedir. Bu
tür eşya ülke içinde bırakılamaz. Eşya içinde değerli sayılabilecek olanlar için, çıkışınızda yanınızda
olup olmadığının kontrolü amacıyla, sizden sözlü beyan formu doldurmanız istenebilir.

Yolcular Tarafından Gümrük Vergileri Ödenmeden Getirilecek Eşya
1-Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde gelen,
kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış şahsi eşya.
2-Yolcular tarafından beraberlerinde getirilip ithal edilen ticari miktarda olmayan, kişinin şahsına ve
ailesinin kullanımına mahsus hediye edilmek üzere getirilen toplam gerçek kıymeti her bir yolcu için
430 AVRO’yu geçmeyen eşya (15 yaşından küçükler için bu değer 150 AVRO olarak uygulanır)
Gümrük vergilerinden muaftır.
Ayrıca, yolcuların beraberlerinde getirecekleri ve Türkiye’ye giriş yapacakları sınır kapısı ve hava
limanlarında bulunan mağazalardan alacakları aşağıda limitleri belirtilen eşya da gümrük vergilerinden
muaftır.(Tütün ürünleri ile alkol ve alkollü içecekler için belirlenen muafiyet, 18 yaşın altındaki
yolcular için uygulanmaz);
a) Tütün ürünleri:
1- Sigaralar 600 adet
2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet
3- Puro 50 adet
4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.
b) Alkol ve alkollü içecekler:

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.
2- Alkol derecesi % 22'yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.

c) Kozmetik Ürünler:

-600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile
5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi.

ç) Gıda ürünleri:
1- Çay 1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.

3- Kahve 1 kg.
4- Çikolata 1 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.

*Yolcuların beraberlerinde getirebilecekleri diğer eşyaya ilişkin listeye ve detaylı bilgiye sıkça
sorulan sorular bölümünde yolcu işlemleri başlığı altında ulaşılabilmektedir.

Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal
Edilen Eşya
18 yaş ve üzeri her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın geldiği ülkeye göre değişen
oranda tek ve maktu vergi uygulanır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;
- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20
olarak uygulanmakta ve eşyanın;
- Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi,
- Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
- Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
şartlarını taşıması gerekmektedir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet yolcuların yaşına göre,
150 ve 430 Avro değerindeki eşya için geçerlidir. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bu değerleri
aşması halinde, 1500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına
[150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 Avro] tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısım
için yukarıda belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.
Eşyanın toplam veya tek başına kıymetinin 1500 EURO’yu aşması halinde ise, söz konusu eşyanın
ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan İthalat Rejimi vergi oranları üzerinden
tahakkuk ve tahsil edilir.

Kara Sınır Kapılarından Seyahat Eden Yolcularda Muafiyet Hakkı
Kara hudut kapısından diğer ülkelere giden yolcular, seyahat ettikleri ülkede en az üç gün geçmeden
kara hudut kapısından dönmeleri halinde, yolcular için öngörülen muafiyet hakkından
yararlandırılmazlar.

Yolcu Beraberinde Bulundurulabilecek Türk Lirası, Döviz ve Ziynet Eşyası

Yolcular, sınırsız miktarda Türk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirebilirler.
Yolcular en çok 5.000.-ABD Doları karşılığı Türk parasını veya 5000.-ABD Doları veya eşiti efektifi
yurt dışına çıkarabilirler.
Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş
olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.ABD Doları veya eşitini aşan miktardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.
Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir.
Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.-ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç
taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda
getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması,
girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır.
Türkiye'den yapılacak bir ihracatın bedeli olarak, peşin ödeme yapmak üzere efektifi beraberinde
getiren yolcuların, yurda girişte bunu deklare etmeleri ve belgelendirmeleri gerekir.

Yolcu Beraberinde Getirilen Hayvansal Ve Bitkisel Gıdalar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca düzenlenen 2012/11 sayılı Hayvansal Ürünlerin Kişisel
Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince, et ürünlerinin kişisel
sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’ye gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer
bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınmaktadır.

Yolcu Beraberinde Getirilen Evcil Hayvanlar
Yolcuların gümrük vergilerinden muaf olarak beraberlerinde 2 adet evcil hayvan ile
10 adet balık getirmeleri mümkündür. Evcil hayvanlar tanımı sınırlı tutulmuş olup
“kedi, köpek ve kuş” olarak tanımlanmıştır.
Veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı
şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla işlem yapılmaktadır.

Trt Kurumu Adına Tahsil Edilen Bandrol Ücretleri

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon,
radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon
yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere gümrük idareleri
tarafından bandrol ücreti tahsil edilerek TRT kurumuna aktarılmaktadır.
ŞİKAYET ve SORULARINIZ:
Bakanlığımız çağrı merkezine
sorabilirsiniz.

444 84 82

numarasından ulaşabilir ve merak ettiğiniz konuları

Ayrıca, Bakanlığımız www.gtb.gov.tr web sayfasında gümrük mevzuatına ilişkin güncel bilgiler ile
sıkça sorulan sorular bölümüne ulaşabilirsiniz.
Sorularınızın karşılanamamış olması durumunda ise bilgi edinme yolu ile e-posta gönderebilirsiniz.
Yolladığınız e-postalara en süratli biçimde yine elektronik posta yoluyla cevap verilmektedir.

