
 

 

 

 
 

 

 

Kategori Kriterler Vergi Çekim kim aracılığı ile 
yapılabilir? 

Alıcının Evrak Hazırlığı Göndericinin evrakta belirtmesi gerekenler 

Doküman Sadece Doküman içerikli, faturası ve değeri 
olmayan gönderiler 

-  DHL    - - 

Firma Gönderileri <22 EUR ALTI                                                                       
Ticari miktar ve mahiyet arzetmeyen,numune 
kapsamında olmayan gönderiler 

Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelen gönderiler için 
%18, Avrupa Birliği dışı ülkeden gelen gönderiler için 
%30 ve içeriğe göre ÖTV,Bandrol gibi ek ücretler 
ödenmelidir. 

DHL VAR Detaylı içerik bilgisi, Alıcı Firma VD No, Faturada ticari gönderi 
olmadığının belirtilmesi,Gümrük tarife İstatistik Pozisyon Numarası  
İstatistik Pozisyon Numarası(hs code) 

NUMUNELER                                                   
Firmanın İştigal Alanına uygun Numunelik eşya 
ve modeller,İnceleme ,Analiz ve test Amaçlı 
Gönderiler 
 

- DHL <22 EUR Evrak Hazırlığı 
Yok* 
 >22 EUR Numune 
Dilekçesi Hazırlanmalı 

Detaylı içerik bilgisi, Alıcı Firma VD No,Gümrük tarife İstatistik 

Pozisyon Numarası İstatistik Pozisyon Numarası(hs code)    

Ticari olan firma gönderileri ve diğer 
kriterlerin haricinde değerlendirilen 
tüm içerikler 

İçeriğe göre gümrük vergileri oluşur. (gümrük 
tarife istatistik pozisyon numarası kontrol 
edilmelidir) 

   Gümrük Müşaviri VAR Detaylı içerik bilgisi Alıcı 
firma VD. No 

Gümrük tarife istatistik pozisyon numarası (HS Code) 

Şahıs Gönderileri 1 ay içerisinde 5 adet gönderiye kadar, < 30 
kg & 150 Avro, kişisel kullanıma uygun 
yasaklı,kısıtlı olmayan ürünler 
 

%18 Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelen, % 30 
Avrupa Birliği dışı ülkeden gelen ve İçeriğe göre 
ÖTV,Bandrol gibi ek ücretler ödenmelidir. 

DHL VAR Detaylı içerik bilgisi, Alıcı TC No,Gümrük tarife İstatistik Pozisyon 

Numarası İstatistik Pozisyon Numarası(hs code)    

30 kg 1500 Avro limitleri dahilindeki ilaç 
gönderileri (reçete temin edilmesi şartı ile) 

%18 Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelen, % 30 Avrupa 
Birliği dışı ülkeden gelen ve İçeriğe göre 
ÖTV,Bandrol gibi ek ücretler ödenmelidir. 

   DHL    VAR Detaylı içerik bilgisi, Alıcı TC No,Gümrük tarife İstatistik Pozisyon 

Numarası İstatistik Pozisyon Numarası(hs code)    

 30 Kg 1500 Avro limitleri dahilindeki ticari 
miktar ve mahiyet taşımayan kitap ve 
basılı yayın gönderileri   

- DHL - - 

 Kg sınırı olmaksızın 150-1500 Avro 
arasında gelen kişisel kullanıma uygun, 
yasaklı kısıtlı olmayan ve daha önce 
kullanılmamış ürünler 

İçeriği göre gümrük vergileri oluşur. (gümrük 
tarife istatistik numarası kontrol edilmelidir) 

DHL VAR Detaylı içerik bilgisi, Alıcı TC 
No,Gümrük tarife İstatistik 
Pozisyon Numarası İstatistik 
Pozisyon Numarası(hs 
code), alışverişin yapıldığı 
banka bilgisi.     

 Yukarıdaki limitler haricinde Kişisel 
kullanıma uygun yasaklı olmayan ürünler 

Yukarıdaki limitler haricinde Kişisel kullanıma 
uygun yasaklı olmayan ürünler 

Gümrük Müşaviri VAR Detaylı içerik bilgisi, Alıcı TC 
No,Gümrük tarife İstatistik 
Pozisyon Numarası İstatistik 
Pozisyon Numarası(hs code)     

 

Gümrük Süreçleri Bilgilendirme Tablosu 



* Gönderinin özet beyana girmesi durumunda numune kapsamında muafiyet başvurusunun yapılabilmesi için numune dilekçesi hazırlanması gerekir. 

Önemli Not: 
Bu tablo güncellenen mevzuat ve DHL uygulamalarına göre sizleri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 
Gönderilerin içerik, değer ve yollanma amaçlarına göre uygulamalar ve gereklilikler değişebilir. 
Nihai karar gümrük idarelerinin yetkisindedir. 


