
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 16.05.2019 

Sayı: 2019/094        Ref:4/094  

 

 

Konu:  

YURT DIŞINDAN POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA 

GETİRTİLEN EŞYALAR İLE YOLCU BERABERİ GETİRİLEN CEP 

TELEFONLARINA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİNE DAİR 

DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR  

 

15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 2009/15481 sayılı Kararnamede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

1) “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller” başlıklı beşinci kısmın, 

“Önemli Değeri Olmayan Eşya” başlıklı birinci bölümünün “Posta veya hızlı kargo yoluyla 

gelen eşya” başlıklı 45. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
MADDE 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir 

kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 

gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu 

geçmeyen eşya ile 150 Avro'yu geçmeyen kişisel 

kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına 

muafiyet tanınır. 

 

(2) Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının 

süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin 

kullanımına sınırlama getirilebilir. 

 

 (3) Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, 

nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme 

yapmaya Bakanlık yetkilidir. 

MADDE 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir 

kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 

gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro'yu 

geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri 

basılı yayına muafiyet tanınır. 

 

 

(2) Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının 

süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin 

kullanımına sınırlama getirilebilir. 

 

 (3) Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, 

nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme 

yapmaya Bakanlık yetkilidir. 

 

Buna göre, eski düzenlemede yer alan 22 Avro’yu geçmeyen eşyalara tanınan gümrük 

muafiyeti kaldırılmıştır. Bundan böyle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı 

yoluyla Türkiye’ye gelen eşyalar  (bedeli gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen 

kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar hariç) gümrük vergisine tabi 

olacaktır.  

 

2) “Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” başlıklı üçüncü bölümün 

“Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek 

Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla 

Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya” başlıklı birinci ayrımının “Vergileri ödenmek suretiyle 

yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma 

sokulacak eşya” başlıklı 62. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
MADDE 62- (1) Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek 

şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 

gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen 

eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan 

eşyanın değeri üzerinden; 

 

 

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi 

durumunda %18, 

 

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20, 

 

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %8, 

 

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 

eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave 

%20, 

 

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. 

 

 

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen 

eşyanın; 

 

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, 

 

b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta 

veya hızlı kargo taşımacılığı 

 

yoluyla gelmesi, 

 

c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere 

posta ve hızlı kargo taşımacılığı 

 

yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, 

gerekir. 

MADDE 62- (1) Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek 

şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 

gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus 

kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede 

ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede 

belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;  

 

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi 

durumunda %18, 

 

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20, 

 

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %0, 

 

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 

eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave 

%20, 

 

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. 

 

 

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen 

eşyanın; 

 

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, 

 

b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta 

veya hızlı kargo taşımacılığı 

 

yoluyla gelmesi, 

 

c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere 

posta ve hızlı kargo taşımacılığı 

 

yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, 

gerekir. 

 

 

3) “Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak 

Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar” başlıklı 10. Kısmın, “Dolaylı temsil yetkisi verilmesine 

ilişkin koşullar” başlıklı 126. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi 

uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı 

kapsamında gelen ya da gönderilen; 

 

a) Önemli değeri olmayan eşyanın, 

 

b) Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro'yu 

geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın, 

 

c) Değeri 1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya 

ve yolcu eşyası hariç olmak üzere (b) bendinde 

belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş 

rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen 

eşyanın, 

 

ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının 

(d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modellerin, 

 

d) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın, 

 

e) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi 

kapsamı kitap veya basılı yayının, 

 

 

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin 

faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta 

idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı 

kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci 

olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı 

kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat 

rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini 

ayrı ayrı beş katına kadar artırmaya Bakanlık 

yetkilidir. 

MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi 

uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı 

kapsamında gelen ya da gönderilen; 

 

a) Önemli değeri olmayan eşyanın, 

 

b) Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro'yu 

geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın, 

 

c) Değeri 1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya 

ve yolcu eşyası hariç olmak üzere (b) bendinde 

belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş 

rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen 

eşyanın, 

 

ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının 

(d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modellerin, 

 

d) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın, 

 

e) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi 

kapsamı kitap veya basılı yayının, 

 

 

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin 

faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta 

idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı 

kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci 

olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı 

kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat 

rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini 

ayrı ayrı on katına kadar artırmaya Bakanlık 

yetkilidir. 

 

4) Kararnamenin eki “YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİNE” başlıklı Ek-9’un 

B/b-8. Sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 
8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip 

olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı 

misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet) 

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip 

olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı 

misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun 

kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak 

şartıyla üç takvim yılında 1 adet) 

 

Yolcu beraberi eşya, yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen 

eşya olarak tanımlanmaktadır. Kararnamenin 58. maddesine göre Ek-9'daki listede yer alan 

kişisel eşyaya muafiyet tanınmaktadır. Bu muafiyet Ek-9'daki listede yer alan eşya için her bir 

yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.  

 

Eski düzenlemeye göre, eskiden yolcu başına iki takvim yılında bir adet cep telefonu yolcu 

beraberinde getirilebiliyordu. Yeni düzenleme ile bu husus sınırlandırılmıştır. Buna göre, 

yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılmak şartıyla üç takvim yılına bir adet cep 

telefonunun yolcu beraberinde getirilmesi mümkün olabilecektir. Bu şartlara ve limitlere 

uymadan yolcu beraberi getirilen cep telefonları gümrük vergisine tabi olacaktır.  

 



 

 

 

 

5) Yukarıdaki düzenlemeler 30.05.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.   

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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