
YOLCU MUAFİYETi
SIKÇA YAPILAN HATALAR BROŞÜRÜ



Yolcu Beraberinde Birden Fazla Cep Telefonu Getirilmesi
Yolcular, 2 takvim yılında 1 adet ile 
sınırlı olmak üzere, TV, müzik çalar, video 
oynatabilme özelliğine sahip olanlar da dahil 
olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi 
kişisel eşya statüsünde telefonun kıymetine 
bakılmaksızın muafen getirebilmektedir. 
Yabancı misyon mensupları için bu sınırlama 
söz konusu değildir. 

Ayrıca, cihazların kayıt altına alınmaları 
ve kaydın yolcunun Türkiye’ye giriş 
tarihinden itibaren 120 gün içinde 
yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerine 
ilişkin bilgilere Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun internet sitesinden 
ulaşılması mümkündür.

1 Adetten Fazla Cep Telefonu Getiremeyeceğinizi 
Biliyor Musunuz?

Hediyelik Eşyanın Kıymetinin 430 Avro’yu Aşması Durumunda, 
Aşan Kısım için Vergi Alınacağını Unutmayınız!

Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Limitinin Aşılması
Yolcular beraberlerinde tüketim maddeleri, giyim ve 
yolculuk eşyası, spor ve oyun aleti, elektronik/dijital 
eşya, sağlık cihazı, müzik aleti, mutfak eşyası gibi 
eşya haricinde ilave olarak 430 Avro değerinde 
hediyelik eşyayı da (15 yaşın altındakiler için 150 
Avro) vergi ödemeksizin getirebilir.

Her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen 
ve ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyanın 430 
Avro’dan (15 yaşın altındakiler için 150 Avro)  
fazla olan miktarı için eşyanın AB ülkelerinden 
doğrudan gelmesi durumunda %18, diğer 
ülkelerden gelmesi durumunda %20 oranda tek ve 
maktu vergi alınır.



Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Getirilen Yasak Eşyalar

Yolcu Beraberindeki İlaç Getirilirken Yapılan Hatalar

Takviye edici gıdalar ile sporcu 
gıdalarının posta/hızlı kargo taşımacılığı 
yoluyla muaf olarak veya vergileri 
ödenerek getirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. Ancak, bu 
kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi 
ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair 
resmi hastaneden alınmış bir raporu 
ve doktorun önerdiğine dair bir 
reçeteyi, milli sporcuların ise
“Milli Sporcu Belgesi”ni gümrük 
idaresine ibraz etmeleri halinde söz 
konusu ürünleri posta ve hızlı kargo 
yoluyla getirmelerine izin verilir.

Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde 
ya da gelişlerinden 1 ay önce veya 3 
ay sonraki süreler içerisinde şahsi 
tedavide kullanılmak üzere getirilen 
ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince 
kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük 
idaresine belge (sağlık kuruluşundan 
alınan rapor, doktor raporu veya reçete 
vb.) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, 
ülkemizde kalınacak süre göz önünde 
bulundurularak, makul miktardaki ilacın 
girişine izin verilir.

Posta veya Hızlı Kargo ile Takviye Edici Gıda veya Sporcu 
Gıdası Getirirken Dikkatli Olunuz!

Sağlığınız bizim için önemli! Lütfen reçete veya 
raporunuzu yanınıza aldığınıza emin olun!



Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Kitap Getirilmesi

Kişisel kullanıma mahsus gönderi 
başına kıymeti 150 Avro’yu 
geçmeyen kitaplar posta ya da hızlı 
kargo taşımacılığı yoluyla muafen 
getirilebilir. 

Kitap Okuyana Bir Destek de Bizden!
Kitaplar için Muafiyet Limitini Artırdığımızı Duydunuz Mu?
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