


OLYMPIA LOGISTICS 

 Amerikadan veya Canada'dan Turkiye'ye Turist 
Statusunde / Yolcu Beraberinde Vergisiz Arac Nakliyesi Konusunda Bilgi Edinmek 
Istediginiz Tum Husulari Sizlere En Ince Ayrintisina Kadar Toparladik...  
  
%0  Gumruk Vergisi  
%0  KDV  
%0  OTV 
%0  Amerikan Menseli Araclar icin uygulanan ek vergi  
%0  Arac Plaka Bandrol Bedeli  
  
  
2 YIL BOYUNCA TURKIYE DE VERGISIZ ARACINIZI KULLANMAK ARTIK MUMKUN ! 

 Kimler araç getirebilir ?    
Turk vatandaşı olarak son 1 yıl içerisinde 185 gun ve uzeri Turkiye disinda geçiren 
herkes kendisine ait aracı Turkiye'ye götürebilir.  Amerikada ki Vize Statunuz B1- 
B2 / E1 - E2 / F1 -F2 / L1 - L2 / H1B - H2 / O - J - A1 - A2 vizesi ile olsun veya 
Amerikan Vatandaşı / Green Card sahibi olun... Arac sahibi olan kisi Turist olarak / 
Yolcu beraberinde Turkiye ye arac getirmek istiyorsa yasadigi eyaletin bağlı 
olduğu Turkiye Cumhuriyeti  Başkonsolosluğuna bas vurup ikâmet adresinin 
Amerika oldugundan ve sistemde yurt disi secmen kayıtlı oldugunundan emin 
olmasi gerekmektedir.  Arac getirmek isteyen kişinin ikamet adresi yurt disinda 
kayıtlı degil ise; mutlaka ikamet adresini Amerika veya Kanada olarak 
değiştirmelidir.  Bu islem E-Devlet Uzerinden veya bagli oldugunuz 
konsolosluklarda şahsen başvuru ile ayrıca posta yolu ile de yapilabilmektedir.   

" 185 Gun hesaplaması aracın Turkiyeye giriş yapacağı gunden geriye donuk 
1 yıl yapilmaktadir " 

Bununla birlikte yurt disinda ikamet ediyorsanız ve 1 Ocak 2020 tarihinden sonra 
Turkiye'ye gidip Covid-19 salgını nedeniyle Turkiyeden ayrilamadiysaniz ve 
yasadiginiz ulke de ki aracinizi Turkiyeye henüz getiremediyseniz ve magdur 
olduysaniz Amerikadan veya Kanada'dan arac getirme hakkinizi da kaybetme 
durumu ile karsi karşıkaysiya kalmis Turk vatandaslari icin Gumruk Bakanliginin 
hazirlamis uygulamaya koymus oldugu ek kararnameden ve imkanlardan 
yararlanabilirsiniz.   Yurt disinda birakmis oldugunuz veya yeni alacaginiz aracinizi 
31 Aralik 2021 tarihine kadar Turkiye'ye nakliyatını gerçekleştirdiğinizde Turkiye 
gumruklerinde vatandaslardan istenmis olan " son 1 yil icinde 185 gun Turkiye 



disinda yasama zorunluluğu "  aranmayacaktır.  Aracinizi sorunsuz Turkiye ye 31 
Aralik 2021 tarihine kadar getirebilirsiniz ve 2 yil boyunca aracıniza binebilirsiniz.    
    

Nakliyesi yapılacak aracin durumu :   
Bildiginiz, duydugunuz tum kulaktan dolma... çeşitli internet sitelerinde yazan bilgilerin 
tamamini unutun...   Eger yukarıda belirttiğimiz kriterler size uyuyor ise....   
* Istediginiz Yıl - Marka - Model Araci Turkiye ye goturebilirisiniz.      
* Aracin %100 calisir ve yürür durumda olmasi gerekmektedir.  
  Az hasarlı araçiniz da Turkiye ye giriş yapabilir.  
* Araci isterseniz nakliye gününden 1 gun once satin almis olun... dilerseniz araç 3 ay 
veya 6 ay once satin alinmis, günlük kullandiginiz bir arac olsun veya 1 yıldır veya 10 
yıldır garajinizda bekleyen bir araç olsun... Siz istediğiniz her aracı Turkiye ye 
götürebilirsiniz.    
* Aracin alim satim vergileri ödenmiş, ruhsatı ve plakası cikmis araç olmasi 
gerekmektedir.    
   
Aracin Amerikadan resimi olarak cikisi icin gümrükten istenen belgeler :  
Aracin orijinal title'i ( sahiplik belgesi )  +  Aracin Ruhsat kopyası + Pasaportunuzun 
kopyası + Amerikan gümrüğüne sunulmak uzere vekaletname.     
    
Lease Araçların veya Banka borcu olan araçların nakliyesi mümkün mudur ?   
Evet mümkündür...  Aracinizi lease ediyorsanız veya bir bankadan, galeri uzerinden 
kredi alarak arac sahibi iseniz..., odemelerinizi hiç aksamadıysanız, Amerikan 
Vatandaşı veya Green Card sahibiyseniz, kredi skorunuz minimum 750  ve uzeri ise 
araç nakliyesini gerçekleştirmeniz mümkündur.  Bunun icin bankanın veya aracinizi 
lease ettiginiz galeri veya bayinin size bir onay yazısı vermesi gerekmektedir.  Bu yazı 
anketli - islak imzali, kaseli ve noter tasdikli olmak zorundadır.  Ayrıca bulunduğunuz 
eyaletin bas şehrinde ki DMV ofisinden bir dilekce ile yurt disina resimi olarak 
göndermek istediğiniz aracin Certified True & Correct Motor Vehicle Record evrakini 
almaları gerekmektedir.  Bu iki evraki hazırlamak yaklaşık 1 ay kadar surecektir.  
Eger banka araclarinin baska bir ülkeye nakliyesi icin size olumlu cevap vermez ise 
kendilerine sizin icin kefil olacak bir kişiyi önermenizde yarar vardır. 
Amerikada ki trafik sigortanızın veya kaskonun iptali :    
Nakliyat Firmasının size vereceği konşimento / Bill of Lading evrakinin elinize 
gecmis olmasi demek aracin yurt disina cikisinin onaylanmasi anlamina 
gelmektedir.  Bill of Lading elinize gecer gecmez aracinizin Amerikada ki sigortasını 
iptal ettirebilirsiniz...  Eliniz de ki Bill of Lading'i de Sigorta Firmasına email ile 
gönderebildiniz...  Islemleriniz kolayca yürüyecektir.  



Arac sahis adina mi Şirket adina mi Turkiye ye nakil edilmeli :    
Her seyden once Turkiyeye yolcu beraberinde yani turist olarak araç getirmek 
isteyenlerin unutmaması gereken konu " Turk Hükümetinin Yurt Disinda 
yasayan   Gurbetcileri mağdur etmemek icin yapmış olan bir jesttir "    Eger Turkiye 
ye gecici olarak araç getirecekseniz aracin şahıs adina olmasi sizin icin her açıdan 
daha rahat imkanlar sunacaktır.  Aracin limandan ve gümrükten cikisi ve Turkiye 
icin de kullanımi sizin cok daha rahat  olacaktır.  Aracinizi şahıs adina getirdiğiniz 
taktirde aracin Turkiye de kalisi 2 yıl ile sinirli olacaktır.   Şirket adina gelen bir 
aracin Turkiye de kalisi ve kullanımı maximum 3 aydır / Araci şirketi adina getiren 
kisinin disinda kullanan ve trafik polisleri tarafından yakalanan bir kisi 
şirket yetkilisiyim, araç sahibi yakinim, esim veya şirkettin calisaniyim, elimde 
vekaletnamem var benzeri sunacaginiz mazeretlerin tamami geçersiz 
olacaktır...  Arac trafik ekiplerince bağlanacaktır.     
    
Aracin ruhsat sahibi disinda kullanilmasi ve ceza oranlari :  
    
Turkiyeye turistik amaçlı getirdiğiniz bir aracı normal şartlarda araç sahibinin 
disinda kimsenin kullanmaya yetkisi bulunmamaktadır. Arac sahibi aracin 
icinde iken esi, oglu,kizi veya baska bir yakini, arkadasi, şoförü sorunsuz olarak 
aracı kullanabilir.   Arac sahibi alkollu olduğu icin veya bir rahatsizligi olduğunu 
hissettiği taktirde kendisi araç kullanmasının yanlış oldugunu düşünüp aracı kendi 
icinde olduğu surece bir yakini veya aile fertlerinden birisinin kullanmasında hiç bir 
sakınca yoktur.  Bununla birlikte ;  Farz edelim Amerikada yasayan bir aile 
kendilerine ait arac veya araclarini Turkiyeye yolcu beraberinde nakil ettiler ve 
Turistik Amaçlı gumruk girislerini yaptılar ;  Turkiyede ki Nüfus kayitlarında aile 
olarak " yurt disinda yaşıyor görünen aile fertlerinden her biri araci pasaportuna 
kayd ettiren, isleten kisi arac icinde olmasa dahi Turkiye de bu araçi her sehirde 
dilediğince kullanabilir "   Hic bir cezası yoktur... Bu islemde ise aranan tek şart 
araci pasaportuna kayd ettiren kisinin o gün Turkiye icinde bulunmuş olmasi 
zorunluluğudur.  
 
Bunun disinda bilinmesi gerekir ki yurt disindan getirdiniz aracin kullanıcı bilgisi gümrük 
müdürlükleri uzerinden tum trafik birimlerine bildirilmiş ve sisteme girmiştir. Istanbulda ki 
calışma arkadaslarimiz sizin turistik amaçlı / yolcu beraberinde getirdiğiniz araclarinizin 
Turkiyede bulunduğu surede sizin yapmaniz veya yapmamız konusundaki uyarıcı ama 
onemli bilgileri, gumruk yasa metnini siz aracinizi limandan teslim alırken belgenin bir 
kopyası ile size vereceklerdir. 
 
Size ait bir aracı siz araç içerisinde bulunmadiginiz bir trafik polis çevirmesinde aracin 
surucu koltugunda yakalanan kisi sizinle ayni cezaya carptirilacaktir. Arac gümrük 
sahasına çekilecektir.  Hem araç sahibi hem de aracı kullanan kisi ayrı ayrı trafik cezasi 
ve gümrük kuralı ihlalinden ceza alacaktır.   Aracin tum vergileri toplamını yani ;  %10 
Gümrük Vergisi + %18 KDV + %110, %160 veya %220 OTV ( aracın motor gücüyle 



farklılık gösteriyor ) ve %60 Ek Vergi ( Sadece Amerikan menseli / markalı araç ise bu 
vergi geliyor )  miktarınin 1/4 kadar ceza alacaktır.  Cezasi 7 gun icinde ödenmeyen 
araç yurt disina cikarilacaktir.  Arac sahibi cezayı ödemekle yükümlüdür... Cezayi 
yaptirimi faizi ile tahsil edilir... Haciz işlemi yapılabilir.     
 
Aracin Limandan Teslim Alınması ve gümrük islemleri :    
   
 Amerikadan kalkan geminin Turkiyede ki son varis terminaline giriş yaptıktan 
sonra ki islemleri, aracin kontainer içerisinden cikarilmasi ve aracin sahibine teslim 
edilmesi ile sonlandirilir.    
Yolcu beraberinde giriş yapacak araç limadan sadece aracin sahibinin bizzat limana 
gelmesi ile   
gerçekleşir.  Vekaletname ile araç çekilemez. Esi veya bir yakini aracı hiç bir şartla 
limandan çıkaramaz.    
    
Aracin Turkiye de bulunduğu donemde ki Sigorta islemleri : 
Arac gemi ile Turkiye giriş yapmıştir.  Limandan cikis islemleri 
tamamlanmistir.  Aracin trafige cikabilmesi icin yesil kart sigortası yani Trafik 
sigortasi olmasi mecburiyeti vardır.     
Bugun Turkiye de bir cok sigorta şirketi yurt disindan Turkiye ye gelmiş araçlara zorunlu 
Trafik Sigortası  yapmaktadır.   Bizim size tavsiye edeceğimiz sirgorta firmasi Anadolu 
Sigortadir.  Sizler bizlerden bagimsiz olarak kendi Sigorta Acentaniz ile Trafik Sigortanizi 
temin edebilirsiniz.    
 
Nakliye sirasinda arac icerisine kisisel esya yuklenebilir mi ?  
  
En cok karsilastigimiz sorulardan bir tanesi de bu sorudur.  Biz Olympia Logistics olarak 
sizin aracinizin içerisine yanici - parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olmadigini surece her 
turlu kisisel esyalarinizin yüklenmesi taraftrariyiz. Hiç bir müşterimize de bu konu da 
ekstra bir maliyet cikarmamaktayiz ancak isin Turkiye ayağında gümrük memurlarının 
araç sahiplerini ciddi sorunlar yasattigini ve ekstra bir maliyet ciktigini duymaktayiz. 
 Arac icerisine yuklenen oto yedek parcalari, ekstra arac lastikleri ve eletronik 
ekipmanlar Turkiye de gumruk memurlari tarafindan el konulabilir.  
    
On ve arka tamponda ki plaka durumu :   
 
 Bilindigi uzere Amerikanin her eyaletinde on ve arka tamponda plaka bulundurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır.  Ornegin Florida eyaletine kayitli bir aracin sadece arka 
tamponunda plaka zorunluğu vardır.    Bu tamamen resmi ve yasaya uygun olmasına 



ragmen Turkiye de sorun olmakta ve Trafik ekiplerince araç ön tamponunda plaka 
olmadigi düşünulup araç çevirmelerinde sikca takilmaktadir.  Bunu ortadan kaldırmak 
icin bir firma olarak muserilerimize Turkiye de sikinti yaşamamaları icin 2. bir es plaka 
siparişi vermeleri konusunda müşterilerimizi uyarıyoruz ve yönlendiriyoruz.    
2. es plaka siparilerinizi $20.00 karsiliginda her eyalet icin plaka basan ozel bir sirket 
uzerinden sizin icin temin ediyoruz ve 5 gun icerisinde plakalarinizi size teslim ediyoruz. 
    
Hangi Limanlardan nakliyat gerceklestirebilmekteyiz :   
 
Biz Olympia Logistics olarak 2006 yılında kurulmus olup ayrica Federal Maritime 
Commission tarafindan NVOCC olarak hizmet vermekteyiz.  Firma olarak tum 
izinlerimiz, ruhsatlarimiz ve sigortalarimiz mevcuttur.  Amerikanin her noktasından... her 
sehir veya eyaletten aracinizi hangi kondisyonda olursa olsun teslim almaktayız ve 
%100 sigortalı tirlarimiz ile araclarinizi yukleme yapacagimiz depolarimiza teslim 
etmekteyiz.   Biz sorumluklarimizin farkındayız ve hizmet kalitesi kadar ekonomik araç 
nakliyesinin sizin icin cok onemli oldugunu da bilmekteyiz.   Bu nedenle en hareketli, en 
sik kullandigimiz ve bizim ana merkezimiz olan limanın Miami ve Fort Lauderdale 
Florida oldugunu ozellikle belirtip ayrıca NY - NJ  / Charleston SC / Baltimore MD / 
Houston TX ve Los Angeles, CA  Limanlarindan da  full kontainer nakliyesi 
gerçekleştirmekteyiz.    
 
Araclarin nakliye ücretleri :   
 
Araclarinizin Yili - Markası - Modeli ne olursa olsun biz firma olarak standart bir fiyat 
calismasi yaptık.  1 Ocak 2020  -  31 Aralik 2021 arasında yapacaginiz tum arac 
nakliyatlarinizi $1800.00 USD'ye yapmaktayız.  Bu fiyat bizim Miami Florida da ki 
depomuzdan parsiyel olarak yüklenecek Kontainer icersinde guvenli olarak yuklenip -
 Istanbul Ambarlı / Kumport Limanina kadar ki tum ücretleri kapsamaktadir.     
Fiyatlarimizda hic bir gizli ve sonradan karsiniza cikacak bir ucetlendirme 
olmayacaktir.     
• Marine Kargo Sigortasi ( Deniz Nakliyat Sigortasi ) zorunlu degildir ancak talep 
edildiginde anlasmali firmamiz “ Lloyds of London Insurance Co  “ ile temin etmekteyiz.    

Toronto Canada’da bulunan depomuzdan 1 adet 20’lik sahsa ozel kontainer ile 
yapilacak 1 adet arac nakliyesinin ucreti $2750.00 USD’dir.    

Istanbul da karsilasacagiz masraflar :    
Kontainer ile nakliyesi gerceklesen aracınız icin Istanbul da ki, ordino ücreti - liman 
terminal ücreti ( THC ) ve aracin kontainer içerisinden cikarilmasi icin araç basına 
yaklaşık Euro 425  alinmaktadir.  Bu ucret direk olarak limanda veya Acente hizmeti 
veren Navitainer firmasina odenebilir.  Gümrük Islemlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz 
ancak isinde uzman ve tecrubeli bir gümrükçü ile calismak isterseniz güler yuzlu 



ekibimiz sizlere yardimci olmak icin hazır olarak sizi bekliyor olacaklardır.  Turkiyede bu 
gumruk muamele islem ucreti 2500 Turk Lirasidir.  
Aracinizin teslimi sırasında ki tum liman prosedürlerini ve diger ücretlendirmeleri 
danışmak icin assagida ki firmalar ile iletişime gecmenizi tavsiye ediyoruz. 
Navitainer / Liman ve Ordino hizmetleri :  Filiz Kar  +90 (0)533 391 0885   
Email : filiz@navitainer.net
 
Star Gümrükleme : Fikret Bey +90 (0)542 425 8615 
 Email : stardanismanlik@hotmail.com

 
Turkiyede ki tum deniz limanları ozellesmis limanlardir….  Lıman tahliye ambarlarında ki 
günlük ardiye tarifesi arac basına USD $ 120  iken sizelere bu maliyetleri daha uygun 
yansitilmasi konusunda firmamız günlük ardiye konusunda cok ozel bir anlaşma yapmis 
olup günlük ardiye ucreti USD $ 50.00 - olarak belirlenmistir.   Bu ucret tamamen devlet’e 
ödenecek bir masrafdir ve fatura size devlet tarafindan kesilecektir.  Firmamız ile hic bir 
ilgisi yoktur.  
 
VIP Musteri Hizmetleri :    
 Aracınız Istanbul'da ki limana ulaşmasından sonra limanda vakit kaybetmek ve 
islemlerden bunalmak  istemiyorsanız aracinizi Yeşilköy Oto Ihtisas Gumrumrugunde 
kahvenizi yudumlarken teslim alabilirsiniz.  Istanbulda ki ekibimiz size VIP Musteri 
hizmetide vermektedir.   
    
Aracinizin disinda getirecebileginiz diger ekipmanlar kara ve deniz araçlari :  
Yolcu bereberinde araç getirmek isteyen bir kisi daha once bahsettigimiz " kimler 
araç getirebilir bölümünde "  ki şartları yerine getirdiği taktirde arabalarıyla 
birlikte yine uzerlerine kayitli istedikleri yıl - marka - model bir adet tekne ( römorklu 
) veya jet ski  / dinghy bot getirme haklarına sahiplerdir.  Bu araçlarin tamamini ayni 
zamanda kendi kullandıkları arac ile birlikte Turkiye giriş yapanlar hic bir kara ve 
deniz aracı icin vergi ödemezler, plaka bandrolu gibi masraflar ile 
karsilasmazlar.  Bu konuda aklinizda ki tum sorular icin bize ulasabilirsiniz..     
    
Arac sahibinin seyahat etmesi durumda aracin konumu ne olacaktır  :   
Yolcu beraberinde iki yıllık kullanım hakkinindan yararlanıp araç getiren bir kisi diyelim 
ki 3 aylık yaz tatilini tamamladıktan sonra tekrar Amerikaya donus yapacak.  Bu 
durumda aracını istediği ozel veya kendi evinin açık veya kapalı otoparka parkina park 
edebilir.  Bunun araç sahibine hiç bir ekstra gümrük maliyeti olusmaz... Aracini evinin 
otoparkına veya anlasmali bir katli otoparka park eden araç sahibi Turkiyeden cikis 
yapacağı havaalanında check in islemlerini tamamladıktan sonra en yakin gümrük 
islemlerinin yapildigi ofisi ziyaret edip Gümrük Polisine Turkiyeye de aracının 
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bulunduğunu ve tahahutname vermek istediğini bildirmek zorundadır.   Bu islem 
yaklasik 10 dakikanizi   alacaktir.   Aracin park edildiğini açık adresi ve aracın plakası 
gümrük polisi tarafindan kayd edilmelidir. Arac sahibinin ülkeden ayrildigi havayolu 
firması tarafından verilen check in evraki ile gorevli memur sisteme girisini yapar ve 
bildiriminiz gunceller.. Bu islem ayrica sizin ucusunuzdan once ki gun E- Devlet 
uzerinden de tamamlanabilir.   Bu tahahut evrakinin ve dilekçenin bir kopyası 
araç sahibi tarafından memurdan istenmesinde fayda vardir.   Bu islemi yaptırmayan bir 
kisi ceza-i yaptirimlarla karsilasir... yurt disinda kaldigi surece aracın 
tum sorumluluğu kendisine ait olur.  Tahahutname veren kisi belli bir sure yurt disinda 
kaldıktan sonra isterse deniz yoluyla - isterse kara - isterse hava yoluyla resim olarak 
Turkiye ye yeniden giriş yaptigi andan itibaren aracin kullanımı tum gümrük ve trafik 
sistemlerde yeniden aktif olur.  Ayrica herhangi bir islem yapmasına gerek yoktur.     

Aracin Turkiye de ki kalis suresi dondurulabilinir mi ?    
 
Evet bu mümkündür.  Yolcu beraberinde iki yıllık kullanım hakkinindan yararlanıp araç 
getiren bir kisi diyelim ki 3 aylık yaz tatilini tamamladıktan sonra tekrar Amerikaya donus 
yapar ancak 2 yıllık araç kullanım suresini eritmek istemez... kendisine verilen sureden 
gun kaybi yasamamak icin aracını bulunduğunu bölgede ki gümrüklu sahaya aracı 
teslim eder.  ( Free Zone )  Aracin son durumu tum gümrük ve polis merkezlerinde ki 
sistemlerde  guncellenir ve aracin suresi otomatik olarak dondurulur.   Günlük park 
ücreti 15 Mayıs 2021 tarihinde ki tarife ile 17 TL'dir.   Gumruklu sahada ki otopark 
maxium 4 ay icin gecerlidir.  
 
2 yıl sonunda aracın kalis surenin uzatılması :  
 
Iki yıl araç getirme hakkini kullanmış bir kisi 2 yıllık suresi bitmesinden 15 gun once 
Gumruk Mudurlugune aracının suresinin uzatılması icin bir dilekçe yazisi sunabilir.  1 
sefere mahsuben ve aracin kalis suresinin uzatılması icin Gümrük Müdürlüğüne sunulan 
mazeret dilekcesinin kabul edildiği taktirde aracin Turkiye de sartlarinin devamı 6 ay icin 
uzatılır.   Bu donem pandemi doneminde bir cok kez gumruk bakanligi tarafindan 
vatandaslarimiz icin uzatilmistir.  Pandemi sureci disinda mazeretler kabul edilmeyebilir.   
     
 Aracalariniz iki yıl icinde veya sonunda satılabilir mi ?    
 
Bu soruda en cok soruların basında gelmektedir.  Malesef yolcu beraberinde Turkiye ye 
getirilen bir araç hiç bir sekilde yurt icinde ki bir Turk vatandaşına - cifte 
vatandaşligi olan bir kisiye veya yabancı uyruklu bir kisiye 
satılamaz.  Arac  MA Plakasına donusturulemez.   Arac satımı yapılacak ise aracin yurt 
disina cikarilmasi mecburi olup satis isleminin yurt disinda gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Aracin devir ve ruhsat islemi yurt disinda tamamladiktan sonra aracin 



yeni sahibin araci yeniden Turkiye ye getirebilmesi icin Turkiye de yabancı statüsünde 
bulunmaya, oturma ve çalısma izinlerine sahip olmasi zorunludur.      
 
Arac vergisi verilip Turk Plakası cikarilabilir mi ?     
Yolcu beraberinde 2 yıl icin araç getirme hakkini kullanmış bir kisi 2 yıllık kullanım suresi 
icinde veya sonunda aracını hiç bir sekilde vergilerini odemek istese de aracina hic bir 
sekilde Turk Plakasına çeviremez.   
 
Araclar verilen surenin sorunda yurt disina cikmasi gereklimidir ?  
 
Yolcu beraberinde iki yıllık kullanım hakkinindan yararlanıp araç getiren bir kisi suresinin 
dolması ile birlikte aracı mutlaka yurt disina cikarmasi gerekmektedir.  Diger bir alternatif 
de Gumruge hibe etmesi olacaktır.  Ayrica arac sahibi aracını 6 ay icin yeniden yurt 
disina cikardigi taktirde ayni donem icin de kendisi de yurt disinda yasayan bir Turk 
vatandaşı olarak 1 yıl içerisinde 185 gun ve uzeri Turkiye disinda geçirdi ise 6 ayin 
sonunda ayni aracıni yeniden Turkiye ye getirebilir ve 2 sene araci Turkiyede ayni 
şartlarla kullanmaya hak kazanır.     Gumruge arac hibe islemi yaklasik 15 dakikalik bir 
islemdir.  Hic bir ekstra maliyeti yoktur.  Gumruk memuru aracin plakasini ve sase 
numarasini trafik subeden sorgular..  trafik cezasi, otoban borcu olmayan arac kisinin 
pasaportundan dusurulur ve arac gumruge hibe edilir.  
  
 Arac Nakliyesi Sizin Icin Kabus Olmaktan Ciksin….       
 
Kendi Aracinizi Amerikan Plakasi ile Turkiye de Vergisiz Kullanmanin Tadini Cikarin….   
 
 
20 yillik Uluslararasi Arac Nakliyesi konusundaki tecrubemiz ile tum vatandaslarimizin 
yanindayiz.   
   

Referanslarimiz 

  Resimlerin uzerine tiklayarak videoları izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=7DYF873HsmE
https://www.youtube.com/watch?v=uH2eZOpsPnE
https://www.youtube.com/watch?v=5cQg-CxYW60

