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15 Mart 2022 Tarihli 31779 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 5303 sayılı Kararı ile 
Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük 
kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya 
muafiyet kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye ilişkin bilgiler kısaca aşağıda yer verilmiştir. 

-- Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz 
etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın 
değeri üzerinden; 

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde % 18, 

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde % 30, 

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki 
oranlara ilave % 20, 

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.  

 Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet 
arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri 
basılı yayın için 45 inci maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden % 0 oranında 
tek ve maktu bir vergi uygulanacaktır.  

 Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz 
etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen 
oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir. 

 Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen kararname eki Ek-9’daki 
liste kapsamı dışında kalan ve değeri 61 inci maddede belirtilen hediyelik eşya limitinin 
üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada 
belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.  

 Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 30 
kilogramı geçmemesi gerekmektedir. 

 
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
 
 
 
Bilgi :  
Sirkülerlerimiz  hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Sirkülerler 
numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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