
  
 

 
  

ÖZET 

İnsanların hayatlarını devam ettrmek çn gereksnm duyduğu temel 

htyaçları dışında en fazla satış sözleşmelerne konu yaptıklarında brs de motorlu 

araçlardır. Üretm teknklernn ve teknolojnn gelşmes le brlkte motorlu 

araçların üretm artmıştır. Sayısı artan motorlu araçların kşler arasında satış 

sözleşmelerne konu edlmes yalnızca fabrkadan üretlerek pyasaya sürülen sıfır 

klometre araçlarla sınırlı kalmamıştır. Motorlu araçların dayanıklı tüketm mallardan 

olması ve uzun süre kullanılablmeler neden le kşler arasında tcar veya kullanım 

amaçlı olmak üzere satış yolu le br çok kez el değştrmesne neden olmuştur. Bu 

durum İknc el motorlu araçların zamanla çok hızlı br şeklde şlem hacmnn 

büyümesne ve knc el satış pyasasının oluşmasına neden olmuştur.Dğer taraftan 

satıcıların zkr ve vaat ettkler br takım özellklern olmadığı, kşler arasında hızla 

satış yolu le devredlen ayıplı İknc el motorlu araçlar neden le taraflar arasında 

uyuşmazlıkların doğmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada, knc el motorlu araçların mülkyetnn devr, günlük hayatta 

çok sık karşılaşılan İknc el motorlu araçlarda bulunan ayıplar, bunlardan satıcıların 

sorumlulukları ve alıcıların hakları, bu hakların kullanma yolları olmak üzere br çok 

konu başlığı altında öğret ve Yargıtay uygulamaları da göz önüne alınarak nceleme 

konusu yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

Apart from the basc needs people need to contnue ther lves, one of them 

s motor vehcles when they are the subject of the most sales contracts.Wth the 

development of producton technques and technology, the producton of motor 

vehcles has ncreased. Motor vehcles, whose number has ncreased, are subject to 

sales contracts between ndvduals, and t s not lmted to zero-klometer vehcles 

produced from the factory and put on the market. Due to the fact that motor vehcles 

are among the durable consumer goods and can be used for a long tme, t has caused 

many tmes to change hands between ndvduals for commercal or use purposes. 

Ths stuaton caused the transacton volume of used vehcles to grow very rapdly 

over tme and the formaton of a second hand sales market. On the other hand, t has 

caused dsputes between the partes due to defectve second-hand vehcles that are 

quckly transferred by way of sales and that the sellers do not have some promses 

and promses. In ths study, the transfer of ownershp of second-hand motor vehcles, 

the defects found n second-hand vehcles, whch are frequently encountered n daly 

lfe, the responsbltes of the sellers and the rghts of the buyers, the ways of usng 

these rghts were examned by consderng the teachngs and the practces of the 

Supreme Court. 
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