
 

  

IV. TÜKETİCİ HUKUKU FARAZİ DAVA YARIŞMASI 

-OLAY- 

  

1. Son Sistem Bilgisayar Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi, merkezi  

Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde olan, bilgisayar ve otomasyon ürünlerde “En İyi Fiyat 

Garantisi” sloganı ile Türkiye genelinde ün yapmış, sonsistem.com.tr alan kodlu internet 

sitesi ile satış yapan bir şirkettir. 

 

2. Sevtap Güngörmez (Müşteri), ikametgâhı İzmir’de bulunan üç çocuk annesi bir 

öğretmendir. Sevtap Hanım, çocuklarına birer bilgisayar almak için internetten satış 

yapan tüm şirketleri araştırmış ve “En İyi Fiyat Garantisi” sloganının cazibesine 

kapılarak sonsistem.com.tr’den her biri 4000’er TL olan üç adet aynı model dizüstü 

bilgisayar almaya karar vermiştir.   

3. Sevtap Hanım, 15. 10. 2017 tarihinde Son Sistem Bilgisayar Otomasyon Sistemleri 

Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi’nin sonsistem.com.tr adlı internet sitesi üzerinden, 

“Mesafeli Satım Sözleşmesini okudum.” kutucuğunu,  sözleşmeyi okumamasına rağmen, 

işaretleyerek kredi kartı ile ödeme yapmak suretiyle üç adet bilgisayar siparişi vermiştir.  

4. Bilgisayarların üçü de sonsistem.com.tr internet sitesinde yazıldığı gibi kendisine bir 

hafta içinde, 20.10.2017 tarihinde Karam Kargo şirketi aracılığı ile teslim edilmiştir. 

Sevtap Hanım bilgisayarların süresinde teslim edildiğini görünce çok heyecanlanmış, 

kullanma talimatlarını okumadan her üç bilgisayarı da şarj olması için prize takmıştır. 

Kullanma talimatına göre bilgisayarların aralıksız beş saatten fazla şarj edilmemesi 

gerekirken, Sevtap Hanım bu süreyi dikkate almamıştır.  

5. Dizüstü bilgisayarlar şarj olurken bir tanesi alev alarak yanmaya başlamıştır. Sevtap 

Hanım yanan bilgisayarı söndürmeye çalışırken evde bulunan arkadaşı Ayşe Hanım’ın 

yüzü bilgisayarın alev alması sonucu yanmış, olay sonrası en yakın özel hastaneye 

gitmelerine ve tüm tedavilere rağmen Ayşe Hanım’ın yüzünde görüntüsü hiç de hoş 

olmayan derin bir yanık izi kalmıştır.  

6. Sevtap Hanım, bir süre arkadaşı Ayşe Hanım’ın tedavisi ile ilgilenmek ve tedavi 

masraflarının bir kısmını karşılamak zorunda kalmıştır. Ayrıca bu olay nedeniyle zaten 

eski olan elektrik tesisatı çalışamaz hale geldiğinden tesisatın değişmesi için de masraf 

yapmak zorunda kalmıştır.  Olay sonrası evin küçük çocuğu diğer bilgisayarlardan birini 

alıp kullanmaya başlamışken, Sevtap Hanım’ın diğer çocukları patlamadan korktukları 

için bilgisayarlara yaklaşmamışlardır.  

7. Olaydan 14 gün geçtikten sonra Sevtap Hanım, Son Sistem Bilgisayar Otomasyon 

Sistemleri Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi’ne e-posta ile durumu izah ederek, yanan 

bilgisayar için ödediği bedeli talep etmiş ve diğer iki dizüstü bilgisayarı da iade etmek 

istediğini bildirmiştir. Ayrıca arkadaşı Ayşe Hanım’ın tedavi masraflarını, elektrik 



 

 

 

tesisatının yenilenmesi için yaptığı masrafları ve yaşadığı olayın kedisine yaşattığı ruhsal 

çöküntünün, özellikle arkadaşının yüzünü her gördüğünde duyduğu üzüntünün 

karşılığında bir miktar tazminat ödenmesini talep etmiştir. Ancak teknik bir aksaklıktan 

dolayı Sevtap Hanım’ın gönderdiği e-posta, şirket yetkililerine ertesi gün ulaşmıştır. 

8. Sevtap Hanım, çocukları için tekrar bilgisayar aramaya başladığında ise sonsistem.com.tr 

internet sitesinden satın aldığı bilgisayarların aynı model ve aynı özellikte olanlarının, 

başka bir internet sitesinde 1000 lira daha düşük fiyata satıldığını görmüş ve durumu Son 

Sistem Bilgisayar Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi’ne 5.11.2017 

tarihinde ikinci bir e-posta ile bildirmiştir.  

9. Şirket, 5.11.2017 tarihinde, cevap olarak Sevtap Hanım’a cayma hakkı süresinin 

geçtiğini, hem “Ön Bilgilendirme Formu İçeriğinde” hem de “Mesafeli Satış 

Sözleşmesi”nde cayma hakkının 14 gün içerisinde kullanılacağını, süreyi kaçırdığını, 

bilgisayarları iade alamayacaklarını, yalnızca “En İyi Fiyat Garantisi” nedeni ile aynı 

ürünleri (tüm özellikleri ve modeli aynı olmak kaydı ile) daha ucuza bulduğunu kabul 

edilebilir makul belgelerle ispatlaması halinde aradaki farkı iade edeceğini bildirmiştir. 

Ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesi madde 5 uyarınca alıcı tarafından internet sitesinden 

alınan ürünler nedeni ile 3. kişilerin zarar gördüğü iddiası ile maddi manevi tazminat 

talep edilemeyeceği ifade edilmiştir.  

10. Sevtap Hanım’ın şirket yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle 

açtığı davada, davacı sıfatıyla Sevtap Güngörmez’in, davalı sıfatıyla da Son Sistem 

Bilgisayar Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi’nin dava dilekçelerini 

hazırlayınız. 

 


