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Türk�ye'ye g�r�şte Gümrük b�lg�ler�

Yurt dışı seyahatleriniz sırasında kendi kullanımınız için veya sevdiklerinize hediye etmek için
çeşitli hediyelik eşyalar veya elektronik aletler satın almak isteyebilirsiniz. Ancak Türkiye' ye
dönüşte belirtilen limitle aşıldığında, ürünler gümrüğe tabir olmaktadır. Türkiye gümrük
uygulamaları hakkında aşağıda detaylı billgilere ulaşabilirsiniz.

 

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ

Giyim ve yolculuk
eşyaları

1. Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşyalar.

2. Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyaları.

Elektronik eşyalar

1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana
[55 ekran dahil] kadar)

2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi
(hafıza kartı veya 5 adet �lmi ile birlikte)

3- Bir adet GPS yön bulma cihazı

4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (�ash bellek, harici
hard disk dahil)

5- Bir adet radyo veya radyo-teyp

6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu
cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak,
teyp kaseti, CD, VCD, DVD

7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak
üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1
adet)

Müzük aletleri
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en fazla  3
adet
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Oyun ve spor aletleri

1- Bir adet kamp çadırı

2- Bir adet dalgıç takımı

3- Bir adet motorsuz şişirme bot

4- Bir adet yelken tertibatlı sörf

5- Bir çift yüzme paleti

6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)

7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere
spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı
dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)

Sağlık cihazları

1- Hasta yolcuya ait yatak

2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk

3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar

4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar

5- Gaz maskesi, koruyucu elbise

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.

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

Tütün ve tüntün 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.

5- Pipo tütünü 250 gr.

Alkollü ürünler

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

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

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır


