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İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
Otomobil arayışında olan birçok kişi sıfır kilometre araçlara göre daha uygun fiyatlarda
olması sebebiyle ikinci el araçlara yönelmektedir. Alınması istenen araç ikinci elde
düşük kilometreli ve temiz olarak çok daha uygun fiyata bulabileceği gibi, sıfır kilometre
araç için ayırılan bütçe düzeyinde daha yüksek donanımlı ikinci el bir araç alarak
değerlendirilebilmektedir. Bununla birlikte bazı tüketiciler uygun koşullarda araç almak
isterken daha önce ikinci el araç alımı konusunda deneyimleri olmadığı için
aldatılmaktan çekinerek, ikinci el araçlara şüphe ile yaklaşmakta ve araç alım kararı
vermeden önce bilgisine güvendikleri tanıdıkları ya da akrabaları ile araç alımına
gitmektedirler.
İşte ikinci el araç alım - satım sürecine güveni getiren DOD’dan, gönül rahatlığıyla ikinci
el araç alabilmeniz için dikkate almanız gereken birkaç ipucu;
Kaportaya dikkat!
İkinci el araçlarla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli bölümlerin başında kaporta
bölümü gelmektedir. Aracın geçmişte kaza yapıp yapmadığı önemli ölçüde
kaportasından belli olur. Aracı incelemeye Tramer sorgusu yaparak başlayın. Eğer
araç geçmişte bir hasar almış ve onarımlar sigorta sistemi içerisinde yapılmışsa
Tramer sorgusunda hasar kaydı çıkacaktır. Tramer sorgusunda bir hasar çıkmaz ise
aracın sigorta sistemi dışında onarım görmüş olabileceğini unutmayarak aracı
incelemeye devam edin. Kaportadaki olası işlemleri, çizikleri, boya farklılıklarını
görebilmeniz için aracın temiz olması gerekir. Aksi halde aracın üzerindeki kirler bazı
kusurları fark etmenize mani olacaktır. Bununla birlikte yeterli aydınlatmanın olmadığı
bir ortamda yine araç üzerindeki bazı ipuçlarını gözden kaçırabilirsiniz. Bu sebeple
aracı gündüz ya da iyi aydınlatılmış bir ortamda incelemelisiniz. Kaportası işlem
görmüş bir araçta parçalar arası renk farklılıkları, birleşim noktalarında boya kalınlığı
gibi gözle görülebilecek bazı belirtiler olabilir. Ancak ne kadar dikkatli olursanız olun
ikinci el araç alırken işinizi şansa bırakmamak için konusunda uzman kişilerin
elektronik cihazlarla incelediği ekspertiz raporu olan araçları tercih edin.
Kilometre bilgisi önemlidir.
İkinci el araç alımında önemli ve ticari açıdan aldatılmaya en açık noktalardan biri araç
kilometre bilgisidir. Kilometre bilgisi aracın ne kadar yol yaptığını, dolayısıyla ne kadar

yıprandığını gösterir. Normal şartlarda benzinli araçların yılda 10.000 - 15.000, dizel
araçların ise 20.000 - 30.000 aralığında kilometre yapması beklenmektedir.
İlgilendiğiniz aracın model yılı ve kilometre bilgileri arasında uyumsuzluk varsa ve siz
kurumsal bir firmadan araç almıyorsanız aracın kilometre bilgilerinin değiştirilmiş olma
ihtimalini değerlendirin. Aracın kilometre bilgisini farklı yöntemlerle kontrol edebilirsiniz.
Öncelikle araç içerisinde bulunan ve kullanım ile yıpranan parçaları kontrol edin.
Direksiyon, vites topuzu gibi parçalarda yoğun kullanımda aşınma veya parlama
olacaktır. Bu parçalarında aşınma olan fakat kilometresi düşük gözüken bir araçtan
uzak durulmalıdır. Kilometre bilgisini kontrol için aracın Yetkili Servis kayıtlarını isteyip,
sistemdeki bilgilerle göstergede görünen kilometre bilgilerinin tutarlı olup olmadığını
kontrol edebilirsiniz.
Motor aracın kalbidir.
Bir aracın en önemli parçalarının başında motoru gelir. İkinci el araç alırken almak
istediğiniz aracın motorunun durumu, sizin aracı uzun yıllar problemsiz kullanıp
kullanamayacağınızı anlamanız açısından önemlidir. Araç motoru yağ akıtıyorsa, ilk
çalıştırdığınızda motordan çalışma sesinin dışında sesler geliyorsa bu detaylar aracın
motorunda bir problem olduğuna dair ipuçları verir. Bununla birlikte araçtaki problemler
her zaman kendisini bu kadar açık belli etmeyebilir. Daha doğru bilgi için mutlaka aracı
konusunda uzman bir kişiye göstermelisiniz. İkinci el araç alırken soru sormaktan
çekinmemeli, almak istediğiniz aracın sahibinin onayıyla yetkili servis geçmişini
isteyebileceğinizi bilmelisiniz. Bakımları zamanında ve yetkili servislerde yapılan bir
araç size uzun yıllar hizmet edecektir.
DOD 101 nokta ekspertizi gibi ekspertiz işlemleri size aracın kaporta durumunun yanı
sıra, bakımlarının yapılıp yapılmadığını, motor, mekanik, yürür aksam, elektronik
aksam, fren sistemi gibi bölümlerinde problem olup olmadığını gösterir. İkinci elde her
zaman için ekspertizi yapılmış araç almak daha güvenlidir.
Aracın lastiklerini inceleyin.
Lastikler aracın yola tutunmasını sağlayan önemli parçalarındandır. İkinci el araç
alırken araç lastik diş derinliklerini ve lastik son kullanma tarihlerini kontrol etmelisiniz.
Lastik üzerinde lastiğin üretim haftası ve yılı 4 hane halinde yazmaktadır ve bu alandan
lastiklerin son kullanma tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Diş derinliği 3mm’nin altındaki
lastikler değiştirilmelidir. Diş derinliği 3mm’nin üstünde olsa bile son kullanma tarihi
geçmiş lastiklerin yere tutunması azalacağı için tehlike arz edebilir ve bu nedenle
değiştirilmeleri tavsiye edilir. Herhangi bir ikinci el aracı incelerken aracın mevcut
lastiklerini mutlaka kontrol edin. Aracı satın alırken ise aracın üzerindeki lastiklerin
değiştirilmediğinden emin olun.

Test sürüşü talep edin.
İkinci el olarak almayı planladığınız aracın detaylı ekspertiz raporu yoksa araç ile ilgili
size sözlü verilen bilgilerle yetinmemelisiniz. Aracın park konumunda yaptığınız
incelemelerin dışında mutlaka test sürüşüne de çıkmalı ve yol testini yapmalısınız.
DOD 101 nokta ekspertizi gibi detaylı ekspertiz işlemlerinde yol testi yapılmaktadır.
Test cihazları tarafından belirlenemeyecek bazı problemler yol testinde uzmanlar
tarafından tespit edilmektedir.
Doğru bilgiye ulaşın.
İkinci el sektörü kurumsal ve konusunda uzman firmaların yanı sıra birçok bireysel
satıcının da yer aldığı ve doğru bilgiye ulaşmanın oldukça zor olduğu bir sektördür.
Tüm bu yöntemler almak istediğiniz aracı seçerken size yol gösteren yöntemler
olmakla birlikte, aracın su altında kalmış ya da alttan hasar almış olması ve kayıt dışı
onarımların sistemlerde gözükmemesi gibi durumlarda detayları fark edebilmeniz
zordur. Bu nedenle işinizi şansa bırakmamak için ikinci elde ekspertiz raporu olan
araçları tercih etmenizi tavsiye ederiz.
İkinci el araç alımında aracın geçmişi ve son durumuyla ilgili detaylı bilgileri direkt
paylaşan, DOD gibi şeffaf ve güvenilir firmaları tercih ederek araç arama sürecini
kısaltabilir, yorulmadan, güven içinde yeni aracınıza kavuşabilirsiniz. DOD gibi
kurumsal firmalar, satış sonrasında müşterilerini korumaya devam ettikleri için
herhangi bir sorunda karşınızda sürekli bir muhatap bulabilirsiniz. Kurumsal firmalar
araç satış süreçlerinde olduğu gibi sonrasında da hayatı kolaylaştıran çözümler
sunarlar.

