دليل الركــــاب
يطكن فحص وتفتيش جطيع البضائع والطركبات واألشخاص الذين يدخمهن تركيا ويغادرونها من قبل مكتب الجطارك.

يتع تحجيج نػع وكسية وقيسة البزائع التي يسكشظ
اكبا في
إحزارىا معظ عشج دخػؿ تخكيا برفتظ ر ً
تذخيعات الجسارؾ .بعس العشاصخ التي يسكشظ شخاؤىا
مغ الستاجخ السػجػدة عمى البػابات الحجودية والسػانئ
والسصارات التي تجخل مشيا تخكيا أو تحزخىا معظ معفاة

مغ الخسػـ الجسخكية.

يسكشظ إحزار مشتجات مثل الداعات واألجيدة المػحية
والكاميخات وما إلى ذلظ التي استخجمتيا أثشاء رحمتظ
ومشتجات التبغ ومدتحزخات التجسيل واألدوية واليػاتف

السحسػلة والسشتجات الغحائية ضسغ حجود معيشة كسا يمي:

التبػ ػ ػ ػ ػ ػػغ 600 :سيجارة 50 ،سيجار 250 ،جخاـ تبغ مبذػر مع  200ورقة سيجارة و  250جخاـ مغ تبغ الغميػف .ال يصبق



عاما.
ىحا اإلعفاء عمى الخكاب الحيغ تقل أعسارىع عغ ً 18



األدويػ ػ ػػة  :مع تقخيخ شبي أو وصفة شبية ،يسكشظ إحزار كسية معقػلة مغ األدوية لالستعساؿ الذخري.



الصعاـ :يحق لظ إحزار كيمػغخاـ واحج مغ كل مغ الذاي والقيػة والذػكػالتة ومشتجات الدكخ ،وال ُيدسح لمخكاب بإحزار
المحػـ ومشتجات األلباف.



مدتحزخات التجسيل :بجوف أف تتجاوز الكسية  600مل ،يسكشظ إحزار الكػلػنيا والعصػر والخدامى او لػشغ و  5مشتجات



الياتف السحسػؿ :يسكشظ إحزار ىاتف محسػؿ واحج كل  3سشػات ،ال يسكشظ استخجاـ ىحا الياتف إال عغ شخيق خط ىاتف

لمعشاية بالبذخة والسكياج.

مدجل عمى رقع السعخؼ الذخري الخاص بظ ،يتع تصبيق ىحا اإلعفاء بغس الشطخ عغ قيسة الياتف السحسػؿ ،ومع ذلظ

يػما.
يجب أف يتع تدجيل  IMEIلمجياز في غزػف ً 120

سمع أخػ ػػخى :إذا لع يكغ ىشاؾ حج معيغ لمبزائع التي تحزخىا معظ إلى تخكيا ،فديتع فخض ضخائب عمييا وفًقا لكيستيا.



مالحظــة:


عشج دخػؿ تخكيا ،إذا لع يكغ لجيظ أي شيء تخيج اإلفراح عشو لمجسارؾ ،فيجب عميظ استخجاـ مدار الخط األخزخ،
متأكجا مسا إذا كاف يجب عميظ تقجيع إعالف عغ
إذا كاف لجيظ عشرخ تخيج اإلفراح عشو لمجسارؾ أو إذا لع تكغ
ً
البزائع الخاصة بظ ،فيجب عميظ استخجاـ مدار الخط األحسخ.



استخجاـ أي مغ السداريغ األحسخ أو األخزخ ال يعشي أنو يسكشظ استيخاد البزائع السسشػع استيخادىا إلى تخكيا أو
الخاضعة لترخيح استيخادىا.




دائسا أف تخزع لمتفتير مغ قبل ضباط الجسارؾ.
عشج استخجاـ أي مغ السداريغ األحسخ أو األخزخ ،يسكشظ ً
إذا تجاوزت السشتجات التي تحزخىا معظ إلى تخكيا حجود اإلعفاء ،فقج تخزع لعقػبة.
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هل ُيدطح لمطدافرين بإحضار أشياء مصظهعة من (الطعادن الثطيظة  /الطجههرات) إلى تركيا أو اصطحابها إلى الخارج ؟
يجػز لمسدافخيغ إحزار سمعيع السرشػعة مغ السعادف واألحجار
الكخيسة ،والتي ليدت مخررة لألغخاض التجارية والتي ال

تتجاوز قيستيا  15000دوالر أمخيكي أو أخحىا إلى الخارج .إف
حسل السجػىخات األخخى ذات الكيسة األعمى في الخارج مذخوط
بإعالنيا عشج الػصػؿ أو إثبات شخائيا في تخكيا.
ما هي األشياء الظقدية والطجههرات التي ال يدطح لمطدافرين بظقمها في رحالتهم الخارجية؟
عشج الدفخ إلى الخارج ،يجب عمى الخكاب الحيغ يخغبػف في
سحب أمػاؿ بسبمغ  25,000ليخة تخكية أو  10,000يػرو أو

بأي عسمة أجشبية أخخى بسبمغ معادؿ تقجيع إقخار إلى مػضف
الجسارؾ وليذ مغ الزخوري الترخيح عغ السبالغ الشقجية
التي تقل عغ ىحه السبالغ.

السبالغ الشقجية السسشػعة مغ مغادرة البالد مع السدافخ ىي:
• الخرػـ الذخرية

عشج الدفخ إلى الخارج ،يجػز لمسدافخيغ سحب األمػاؿ ،باستثشاء

• رأس الساؿ السحمي

األمػاؿ الشقجية التي ُيحطخ عمييا مغادرة بالدنا .تتع مرادرة الشقػد إذا
نقػدا مسشػعة.
تقخر أف الخكاب قج جمبػا معيع ً

• تقجيع قخوض دولية

• إيخادات أدوات سػؽ رأس الساؿ

برخؼ الشطخ عغ الحاالت التي يقػـ فييا الخكاب بالترخيح بإرادتيع،

• سعخ شخاء أدوات سػؽ رأس الساؿ األجشبي

قج يصمب مػضفػ الجسارؾ مغ الخكاب شخح مبمغ ومرجر الشقػد .في

ىحه الحالة ،يجب عمى الخكاب اإلدالء ببياف كامل وصحيح.

• اليجايا واليجايا والتبخعات

إذا لع يقجـ الخاكب أي تفديخ أو كاف مغ السفيػـ أنو تع إصجار بياف

• السيخ والساؿ الحي يجفعو العخوس والعخيذ لمصخؼ اآلخخ

خاشئ أو مزمل  ،فديتع فخض غخامة إدارية بشدبة  ٪ 10مغ السبمغ

• ميخاث

غيخ السعمغ عشو وسيتع االحتفاظ بجسيع األمػاؿ الشقجية التي يحسميا

• أصػؿ السياجخيغ

الخاكب .ويتع إبالغ الحالة إلى مكتب السجعي العاـ ومجمذ التحقيق

• سعخ شخاء حقػؽ العقارات األجشبية

في الجخائع السالية.

• رأس الساؿ السحمي الحي سيؤخح إلى الخارج

إذا تقخر أف الخكاب أخحوا أمػاالً تديج عغ مبمغ  25,000ليخة تخكية أو
 10,000يػرو أو بأي عسمة أجشبية أخخى بسبمغ معادؿ دوف أي

• تقجيع قخوض دولية

• األوراؽ السالية وأدوات أسػاؽ رأس الساؿ األخخى

إعالف إلى إدارة الجسارؾ ،فديتع اإلبالغ عغ السػقف إلى مكتب

• اإليخادات وأسعار بيع العقارات والحقػؽ العيشية لمعقار في تخكيا

السجعي العاـ والتحقيق في الجخائع السالية .سيتع فخض غخامات إدارية

• رسػـ نقل السعامالت التجارية عمى الػاردات والعبػر

الخاكب.

• أسعار شخاء العقارات والحقػؽ العيشية لمعقار بالخارج

عمى الكيع السحكػرة وسيتع االحتفاظ بجسيع األمػاؿ الشقجية التي يحسميا

• الشقل الجولي ،والسرارؼ ،والتأميغ ،والخجمات الخارجية ورسػـ التحػيل لمسعامالت األخخى غيخ السخئية
• السبالغ السدتحقة مقابل صافي األرباح وتػزيعات األرباح.
• البيع والترفية والتعػيس والتخخيز واإلدارة واالتفاقيات السساثمة لمسدتثسخيغ األجانب الشاشئة عغ أنذصتيع وعسمياتيع في تخكيا
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• تحػيل مبالغ أقداط الدجاد الخئيدية والفػائج وغيخىا مغ السجفػعات الستعمقة بالقخوض الجولية
• مبالغ استيخاد الساس الخاـ  ،إلخ.

ال يجػز تحػيل ىحه األمػاؿ إال مغ قبل البشػؾ.
ما هي الظقهد والطجههرات التي يحظر عمى الركاب إحضارها إلى البالد؟
اميا اإلعالف عغ األمػاؿ التي يتع إحزارىا
ليذ إلد ً
إلى بمجنا مغ الخارج .ومع ذلظ ،مغ الزخوري تقجيع
ترخيح كامل لسػضف الجسارؾ في حالة تقجيع أي

إعالف ،ومع ذلظ ىشاؾ بعس أنػاع الشقػد التي ُيسشع
دخػليا إلى بمجنا مع السدافخ .وىى:



الخرػـ الذخرية



اليجايا

• ىجايا
• التبخعات
• السيخ

ُيدسح لمسدافخيغ بإحزار أي نقػد أخخى ،باستثشاء تمظ السحكػرة أعاله .تتع
نقػدا مسشػعة.
مرادرة الشقػد إذا تقخر أف الخكاب قج جمبػا ً
برخؼ الشطخ عغ الحاالت التي يقػـ فييا الخكاب بالترخيح بإرادتيع ،قج يصمب
مػضفػ الجسارؾ مغ الخكاب شخح مبمغ ومرجر الشقػد .في ىحه الحالة ،يجب

عمى الخكاب اإلدالء ببياف كامل وصحيح.

إذا لع يقجـ الخاكب أي تفديخ أو كاف مغ السفيػـ أنو تع إصجار بياف خاشئ أو

• الساؿ الحي يجفعو العخوس والعخيذ لمصخؼ اآلخخ

مزمل ،فديتع فخض غخامة إدارية بشدبة  ٪ 10مغ السبمغ غيخ السعمغ عشو

• أصػؿ السياجخيغ

إلى مكتب السجعي العاـ ومجمذ التحقيق في الجخائع السالية.

• ميخاث
• القخوض الػاردة مغ الخارج
• مبالغ ترجيخ الساس الخاـ  ،إلخ.
ال يجػز تحػيل ىحه األمػاؿ إال مغ قبل البشػؾ.

وسيتع االحتفاظ بجسيع األمػاؿ الشقجية التي يحسميا الخاكب .ويتع إبالغ الحالة

الشقج :الميخة التخكية والعسالت األجشبية والفػاتيخ والدياسات والذيكات وشيكات
الدفخ والذيكات البخيجية التي تتيح الجفع وكحلظ أوامخ الجفع الرادرة عغ

السؤسدات السحمية أو األجشبية  ،إلخ.

ما هي الحيهانات األليفة التي يطكن إحضارها إلى تركيا مع الراكب؟
الحيػانات األليفة في القائسة تقترخ عمى القصط والكالب والصيػر .ال
يسكغ إحزار ىحه الحيػانات األليفة إال مع الخاكب .يجب تقجيع التقخيخ

الرحي البيصخي وشيادة السشذأ والتصعيع ووثيقة اليػية إف وججت الرادرة
ليحه الحيػانات األليفة إلى إدارة الجسارؾ.

يتع تشفيح الزػابط الستعمقة بالحيػانات األليفة مغ قبل األشباء البيصخييغ
السعيشيغ في بػابات الحجود الجػية والبخية والبحخية حيث يجخل الخكاب إلى

تخكياُ .يدسح لمحيػانات األليفة بالجخػؿ إلى تخكيا بعج اكتساؿ السخاقبة
البيصخية.
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كم عدد الحيهانات األليفة التي يطكن إحضارها إلى تركيا معفاة من الرسهم الجطركية ؟
مغ السسكغ إحزار ما مجسػعو  2أو  10مغ أسساؾ الديشة إلى تخكيا
معفاة مغ الخسػـ الجسخكية.
يسكغ لكل مدافخ إحزار متعمقاتو الذخرية في القائسة أدناه والبزائع

التي تبمغ تكمفتيا القرػى  430يػرو (بحج أقرى  150يػرو لمسدافخيغ
عاما) معفاة مغ الخسػـ الجسخكية.
الحيغ تقل أعسارىع عغ ً 15

ما هي الطظتجات الغذائية األخرى التي يطكن إحضارها إلى تركيا مع الراكب؟
تُعفى بعس السشتجات العذبية التي يجمبيا السدافخ ألغخاض االستيالؾ مغ الخسػـ الجسخكية .في ىحا الدياؽ ،ال يتع تحريل
الخسػـ الجسخكية مغ الفػاكو والخزخوات الصازجة
والسجففة بحج أقرى  3كيمػغخامات ومشتجات عذبية
أخخى بحج أقرى كيمػغخاـ واحج .إذا تع إحزار أي

مشتج عذبي آخخ مغ أي نػع أو كسية إلى تخكيا مع
الخاكب ،فإنو يعتبخ ذا كسية ونػعية تجارية ،ويتع إبخاـ

السعامالت وفًقا لحلظ.
وفًقا لمبياف رقع " 11/2012بذأف القػاعج الستعمقة

بجخػؿ الذحشات الذخرية لمسشتجات الحيػانية إلى
البالد" الرادر عغ و ازرة الدراعة والغابات  ،ال يسكغ

إحزار أو إرساؿ المحػـ ومشتجات األلباف إلى تخكيا كذحشات شخرية .مغ ناحية أخخى  ،يحسل الخاكب  2كجع فقط .يسكغ
إحزار العدل.

هل يطكن إحضار مهاد غذائية خاصة يحتاج الدياح إلى تظاولها وفًقا لطعتقداتهم إلى تركيا؟
يجب استيفاء شخوط معيشة لمدساح بجخػؿ تخكيا ،في حاؿ
كانت السػاد الغحائية الخاصة التي يجب عمى الدائح تشاوليا
بدبب معتقجاتيع تأتي إما مع الخكاب أو كبزائع.

وبشاء عميو ،مغ الزخوري تػثيق ىػية الخكاب الحيغ يشتسػف
ً
إلى ىحه السػاد الغحائية ،مغ قبل السؤسدة الدياحية ذات
الرمة ،وااللتداـ باستيالؾ ىحه السػاد الغحائية مغ قبل ىؤالء
الخكاب.

ال تخزع السػاد الغحائية ضسغ ىحا الشصاؽ لخقابة و ازرة الدراعة والغابات.

تدسح إدارات الجسارؾ بجخػؿ ىحه السػاد الغحائية إلى البالد دوف الحرػؿ عمى إذف مغ و ازرة الدراعة والغابات.
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