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45 yaşındaki Mehmet ile 39 yaşındaki Elif on yıllık mutlu bir evliliğe sahiptir. Mehmet bir
anonim şirkette çalışmaktadır ve oldukça iyi bir gelire sahiptir. Elif ise, bir ilköğretim okulunda sınıf
öğretmenliği yapmaktadır. Çiftin ortak bir çocukları yoktur. Ancak 13 yaşında olan Betül isminde küçük
bir kızları vardır. Betül, Elif’in önceki evliliğinden olan kızıdır. İş yoğunluğunun yaşattığı stres sebebiyle
biraz rahatlamak ve kendilerine gelmek için Mehmet ile Elif, Kartepe’de bir haftalık tatil yeri
ayarlamıştır. Mehmet ile Elif 01.02.2016 tarihinde tatil beldesine gitmek için yola koyulur. Kızları
Betül’ü ise Elif’in annesi Nebahat Hanım’a bırakmışlardır.
01.02.2016 günü tatil yeri olan Kartepe’ye ulaşan çift kendilerine ayrılan odaya yerleşerek tatile
başlamıştır. Mehmet kayak sporunu çok sevmektedir ve yaklaşık on beş yıllık tecrübeye sahiptir. Elif ise
ancak tatilden tatile eşini yalnız bırakmamak maksadıyla amatör seviyede kayakla ilgilenmektedir.
Ertesi gün kaymak için ekipmanlarını hazırlayan çift odalarından ayrılır. Bugünkü planlarında
Kartepe’nin zirvesine çıkmak ve oradan kayak yaparak inmek vardır. Duygusal ve romantik yönü
oldukça güçlü olan Elif zirvede iken, kayak öncesi, eşiyle ufak bir kutlama yapmak amacıyla yanına bir
şişe şampanya ve beraberinde de atıştırmalık çerez almıştır. Mehmet ile Elif zirveye yolculuğa başlarlar.
Zirveye yolculuğun büyük bir kısmını teleferik ile gittikten sonra kalan kısmını da yaklaşık yirmi dakikalık
bir yürüme sonunda bitirirler. 12:00 sularında zirveye vardıklarında Elif yanında getirdiği şampanyayı
ve beraberindeki çerezleri açmış ve kar manzarası eşliğinde çift bir şişe şampanyayı keyifle
yudumlamıştır. Bu kadeh aynı zamanda Elif için bir ilk tecrübedir. Mehmet ile Elif zirveden kayma
planları yaptıkları esnada Kartepe’de kayak merkezine gelen bir meteoroloji raporuna göre ani bir tipi
ve fırtına beklenmektedir. Nitekim saat 12:20 sularında aniden hava kapanmış, yoğun bir sis çökmüş
ve buna bağlı olarak da teleferik hizmetleri durdurulmuştur. Olumsuz hava koşulları bununla da
kalmayıp, kayak amacıyla kullanılan bir yamaçtaki kar birikintisinin kaymasına sebep olmuş ve bir çığ
meydana gelmiştir. Olayın meydana geldiği 02.02.2016 tarihinde akşam kayak merkezindeki otelde
20:00 sularında olumsuz hava koşulları ve çığ sebebiyle kontrol yoklaması yapılır ve Mehmet ile Elif’in
geri dönmediği anlaşılır. Bunun üzerine kurtarma ekipleri çalışmalarına hava koşullarının düzeldiği
13.02.2016 tarihinde başlar. 10 gün süren arama faaliyetleri sonucunda Mehmet ile Elif’in içtiği
şampanya şişesi ve beraberlerinde götürdükleri kayıt cihazı bulunur. Kayıtlar incelendiğinde çiftin
kamerayı kutlama yaptıkları zirve yerinde unuttukları anlaşılır. Kamera kayıtlarında tecrübeli
Mehmet’in hava koşulları sebebiyle tedirgin olduğu sesine yansımakta ve kayağı ertelemek istediği

göze çarpmaktadır. Elif ise yaşadığı mutluluğun ve şampanyanın verdiği sarhoşluğu kayak yaparak
atmak istemektedir.
Kartepe’de yaşanan olaylardan sonra kayak merkezinde tüm faaliyetler durdurulmuştur. Olayı
haber alan Nebahat Hanım ve Betül büyük bir üzüntüye boğulmuşlardır. Nebahat Hanım sahip olduğu
kalp rahatsızlığı sebebiyle oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir. Her an kızı ve damadından haber alma
ümidiyle günlerini geçiren 68 yaşındaki Nebahat Hanım bu strese daha fazla dayanamamış ve kısa bir
süre sonra 15.03.2016 tarihinde vefat etmiştir.
Yalnız bir hayat sürmeye devam eden Betül, 15 yaşına geldiğinde kendi kendine geçimini
sağlamak maksadıyla ufak bir iş kurmak ister. Sermaye olarak ise, babasının kasasındaki 200.000tl’yi
kullanmayı düşünmektedir. Bu sebeple Betül kendi ayakları üzerinde durmak ve kendi parasını
kazanarak kimseye muhtaç olmadan yaşamak için 20.03.2018 tarihinde mahkemeye başvurur. Daha
sonra ise, 200.000TL’lik paranın 50.000TL’lik kısmı ile bir antika alım satımı yapmak üzere 21 yaşındaki
Kıvanç’tan 05.05.2018 tarihinde bir dükkan satın alır. Kalan 150.000TL’yi ise mevduat hesabına yatırır.
Ne var ki, Betül’ün aldığı dükkanın rayiç bedeli yalnızca 15.000TL’dir. Mağaza alımına ilişkin olarak
Betül, Kıvanç ile yaptığı aralıklı görüşmelerde ondan etkilenmiş ve Kıvanç’a kısa sürede aşık olmuştur.
Kıvanç aynı zamanda Betül’ün aynı mahalledeki çocukluk arkadaşıdır. Kıvanç zenginliği seven bir gençtir
ve Betül’ün elindeki malvarlığı ile hayatını rahatça yaşayacağını düşünmektedir. Kısa bir flörtleşme
döneminin ardından ikili 01.06.2018 tarihinde evlenir. Ancak ne var ki, çiftin arası kısa sürede açılır.
Bunun sebebi ise, Kıvanç’ın Betül’den ziyade onun elinde bulunan malvarlığına olan düşkünlüğüdür.
Bunun üzerine evliliğine ilişkin tüm umutlarını yitiren Betül 01.08.2018 tarihinde boşanma davası açar.
Betül adliyeden ayrılıp işletmekte olduğu antika mağazasına giderken gerek yaşadığı stres gerek ise
dikkatsizliği sonucu yolda trafik kazası geçirir ve hayatını kaybeder. Betül’ün mağazaya aldığı antika
eşyalar sebebiyle ayrıca 50.000tl borcu bulunmaktadır. Trafik kazasının haber bültenlerinde çıkmasıyla
Mehmet’in yurt dışında yaşayan ve evlilik dışı bir ilişkiden olan çocuğu 25 yaşındaki Mustafa ise miras
hakkını almak istemektedir.
1) Mustafa’nın vekili olarak, somut olay açısından dava dilekçesi hazırlayınız.
2) Kıvanç’ın vekili olarak açılmış olan davaya yönelik savunma dilekçesini hazırlayınız.

