
Türkiye‘ye otomobil ile yapılacak seyahat kapsamında en önemli gümrük mevzuatı maddeleri

Sayfa no. 1/3Lütfen Dikkat Et: İlaçlar- uyuŞturucu maddeler, kültürel mallar, nakit para, mücevher, havai fi Şekler, gençliğe zararlı yayınlar, silah ve mühimmat konularında da gümrük mevzuatlarında 
kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamaları ilgili ülkelerin internetteki gümrük sayfalarından öğrenebilirsin. Uyarı: Şartlı değiŞiklik kabulu. Durum: 7 Haziran 2018

Ülke Tütünlü Mamüller Alkol ve alkol içeren içecekler Diğer Ürünler

Almanya Ürün ile giriş yapan şahıs en az 17 yaşında olmalıdır.

•   200 sigara

•   ya da, 100 cigarillo

•   ya da, 50 puro

•   ya da, 250 gr. sarmalık tütün

•   ya da, bu ürünlerin kendi içinde orantılı karışımı

•  1 Litre, yüzde 22 volüm yüzdesinden daha fazla alkol içeren içkiler ya da,
denatüre edilmemiÐ en az yüzde 80 ve daha fazla oranda etilalkol içeren 
içkiler ya da,

•  2 Litre, en fazla yüzde 22 volüm yüzdesinde alkol içeren alkollü içkiler
ya da, bu ürünlerin kendi içinde orantılı karışımı ve

• 4 Litre köpüksüz şarap ve 16 litre bira

• Toplam 300 Euro‘luk değeri geçmeyecek şekilde

• Uçak dolayısıyla deniz yoluyla seyahatlerde toplam ürün değeri 430 Euro

•  15 yaşından küçükler için toplam ürün değeri 175 Euro‘dur.

Türkiye Ürün ile giriş yapan şahıs en az 18 yaşında olmalıdır.

•   600 adet sigara

•   100 adet cigarillo (adedi en fazla 3 g olma şartıyla) ya 
     da, 50 adet puro

•   250 gr. sarmalık tütün (200 adet sigara sarma kağıdı
     dahil)

• 250 gr. pipo tütünü ya da 200 gr. çiğnemelik tabak ya da,   
     50 gr. mavi tütün ya da, 50 gr. enfi ye tütünü

•   1 Litre, yüzde 22 volüm yüzdesinden daha fazla alkol içeren içki

•   1 Litre, yüzde 22‘ye kadar alkol içeren içecekler

•  Eau de Cologne, Kölnisch Wasser, Laventa suyu, Parfüm, esanslar ya da,
losyonlar (Toplam en fazla 600 ml) ve

• 5 adet ana bakım maddesi

• 1 kg Kavhe

• 1 kg çözünür kahve

• 1 kg çay

• 1 kg çukulata

• 1 kg şekerleme

Avusturya Ürün ile giriş yapan şahıs en az 18 yaşında olmalıdır.

• 200 sigara

• ya da, 100 cigarillo

•  ya da, 50 puro

• ya da, 250 gr. sarmalık tütün

• ya da, bu ürünlerin kendi içinde orantılı karışımı

• 1 Litre, yüzde 22 volüm yüzdesinden daha fazla alkol içeren içki ve alkollü
     içecekler ya da, denatüre edilmemiş en az yüzde 80 ve daha fazla
     oranda etilalkol içeren içkiler ya da,

•  2 Litre en fazla yüzde 22 volüm yüzdesinde alkol içeren alkollü içkiler
ya da, bu ürünlerin kendi içinde orantılı karışımı ve

•  4 Litre köpüksüz şarap ve 16 litre bira

•  Önceden belirtilen ürünlerin dışındaki diğer ürünler en fazla toplam değeri
her bir yolcu için 300 Euro, dolayısıyla uçak yolculuğu yapan kişiler için 430 
Euro olmak üzere gümrüksüzdür

Slovenya Ürün ile giriş yapan şahıs en az 18 yaşında olmalıdır.

• 200 sigara

• ya da, 50 puro

• ya da, 250 gr. sarmalık tütün

• 1 Litre içki ya da,

• 4 Litre şarap ve 16 litre bira

•  1 Litre konyak dolayısıyla, yüzde 22‘den daha fazla alkol içeren içkiler
ya da,

• 20 Litre, yüzde 22 ye kadar alkol içeren alkollü içecekler

• Toplam ürün değeri 300 Euro‘ya kadar

• Uçak ya da deniz yolculuğu yapanlar için toplam ürün değeri 430 Euro 



Türkiye‘ye otomobil ile yapılacak seyahat kapsamında en önemli gümrük mevzuatı maddeleri

Ülke Tütünlü Mamüller Alkol ve alkol içeren içecekler Diğer Ürünler

Hırvatistan Ürün ile giriş  yapan şahıs, en az 18 yaşında olmalıdır.

• 200 sigara ya da,

•  100 cigarillo (her biri en fazla 3 gr. Ağırlığında)  ya da,

• 50 puro ya da,

• 250 gr. sigara ya da pipo tütünü

• Litre, yüzde 22‘den daha fazla alkol içeren içkiler ya da,

•  1 Litre denatüre edilmemiş  yüzde 80 oranda etilalkol içeren içkiler ya da,

• 2 Litre köpüksüz şarap

• 50 ml Parfüm ve 0,25 Litre Eau de Toilette

• 500 gr. kahve ya da 200 gram kahve esansı ile üretilen ürün ya da 

• 100 gr. çay ya da, 400 gram çaylı ürün

Sırbistan Ürün ile giriş yapan şahıs, en az 18 yaşında olmalıdır.

• 200 sigara

• ya da, 50 puro

• ya da, 250 gr. sarmalık tütün

•  1 Litre, yüzde 22‘den daha fazla alkol içeren içkiler ya da,

• 2 Litre şarap

• 250 ml Parfüm ya da, Eau de Cologne

• 1 Parfüm ya da, Eau de Toilette

Makedonya Ürün ile giriş yapan şahıs, en az 18 yaşında olmalıdır.

•   200 sigara

•   ya da, 100 cigarillo

•   ya da, 50 puro

•   ya da, 250 gr. sarmalık tütün

•    1 Litre, yüzde 22‘den daha fazla alkol içeren içkiler ya da,

•   2 Litre yüzde 22‘den daha az alkol içeren içkiler ve 

•   2 Litre şarap

•   50 ml Parfüm

•   250 ml Eau de Toilette

Macaristan Ürün ile giriş yapan şahıs, en az 18 yaşında olmalıdır.

• 200 sigara ya da,

•  100 cigarillo (her biri en fazla 3 gr. Ağırlığında) ya da,

• 50 puro ya da,

• 250 gr. sigara ya da pipo tütütnü

•  1 Litre, yüzde 22‘den daha fazla alkol içeren içkiler 

•  2 Litre yüzde 22‘den daha az alkol içeren içkiler ya da, bu ürünlerin kendi
içinde orantılı karışımı ve

• 4 Litre şarap ve 16 litre bira

• Toplam ürün değeri 300 Euro ‘ya kadar

• Uçak ya da deniz yolculuğu yapanlar için toplam ürün değeri 430 Euro

Sayfa no. 2/3Lütfen Dikkat Et: İlaçlar- uyuŞturucu maddeler, kültürel mallar, nakit para, mücevher, havai fi Şekler, gençliğe zararlı yayınlar, silah ve mühimmat konularında da gümrük mevzuatlarında 
kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamaları ilgili ülkelerin internetteki gümrük sayfalarından öğrenebilirsin. Uyarı: Şartlı değiŞiklik kabulu. Durum: 7 Haziran 2018



Türkiye‘ye otomobil ile yapılacak seyahat kapsamında en önemli gümrük mevzuatı maddeleri

Ülke Tütünlü Mamüller Alkol ve alkol içeren içecekler Diğer Ürünler

Romanya Ürün ile giriş yapan şahıs, en az 18 yaşında olmalıdır.

•   40 sigara

•   ya da, 100 cigarillo

•   ya da, 50 puro

•   ya da, 250 gr. sarmalık tütün

•  1 Litre  yüzde 22‘den daha fazla alkol içeren içkiler

•  2 Litre yüzde 22‘den daha az alkol içeren içkiler ve alkollü içecekler

• 4 Litre köpüksüz şarap ve 16 litre bira

• Toplam ürün değeri 300 Euro ‘ya kadar

• Uçak ya da deniz yolculuğu yapanlar için toplam ürün değeri 430 Euro

Bulgaristan Ürün ile giriş yapan şahıs, en az 18 yaşında olmalıdır.

• 40 sigara

• ya da, 20 cigarillo

• ya da, 50 puro

• ya da, 250 gr. sarmalık tütün

• 1 Litre içki ya da 2 litre ara ürünler (yüzde 22‘ye kadar alkol içeren) 

• 4 Litre şarap ve 16 litre bira

• Toplam ürün değeri 300 Euro ‘ya kadar

• Uçak ya da deniz yolculuğu yapanlar için toplam ürün değeri 430 Euro

Yunanistan Ürün ile giriş yapan şahıs, en az 18 yaşında olmalıdır.

• 40 sigara

• ya da, 20 cigarillo

• ya da, 50 puro

• ya da, 250 gr. sarmalık tütün

• 1 Litre içki ya da 2 litre ara ürünler (yüzde 22‘ye kadar alkol içeren) 

• 4 Litre şarap ve 16 litre bira

• Toplam ürün değeri 300 Euro ‘ya kadar

• Uçak ya da deniz yolculuğu yapanlar için toplam ürün değeri 430 Euro

Sayfa no. 3/3Lütfen Dikkat Et: İlaçlar- uyuŞturucu maddeler, kültürel mallar, nakit para, mücevher, havai fi Şekler, gençliğe zararlı yayınlar, silah ve mühimmat konularında da gümrük mevzuatlarında 
kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamaları ilgili ülkelerin internetteki gümrük sayfalarından öğrenebilirsin. Uyarı: Şartlı değiŞiklik kabulu. Durum: 7 Haziran 2018


