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FARAZİ DAVA YARIŞMASI OLAYI
Nursel 16 yaşında güzel ve alımlı bir bayandır. Varlıklı bir ailenin kızı olan Nursel’in
uzun süredir görüştüğü ve çocukluk aşkı olan Doruk isminde bir erkek arkadaşı bulunmaktadır.
Birbirleriyle hayatlarını paylaşmak isteyen bu iki genç, Nursel 16 yaşındayken Doruk ise 21
yaşındayken, 03.03.1975 tarihinde ailelerinden habersiz bir şekilde nişanlanmışlardır. Ancak
ne var ki, talihsiz kader genç çiftin kapısını çalmış ve nişanlanmalarından iki sene sonra
Nursel’in bir böbreğinde kanser bulunduğu tespit edilmiştir. Ölüme kendisini çok yakın
hissetmeye başlayan Nursel, hastalığının teşhisinden sonra desteğini hiç esirgemeyen nişanlısı
Doruk’u terekesinin 1/5’i için mirasçı atar. Söz konusu durumdan haberdar olan Doruk bunun
üzerine Nursel ile yıldırım nikâhı ile evlenmeye karar verir. Nursel 18 yaşında Doruk ise 23
yaşındayken, 01.01.1977 tarihinde dünya evine girerler. Çiftin kısa süre sonra, 11.10.1977
tarihinde Gizem adında bir çocukları olur. Ancak Gizem bebek iken geçirdiği bir ateşli hastalık
sonucu, sorunlu bir çocukluk geçirmiştir. Bunun yanında aile içi sorunların da büyümesi üzerine
Nursel ve Doruk, 01.10.1992 tarihinde boşanırlar. Gizem ise, annesinin babasından
boşanmasına çok sinirlenerek annesi Nursel’e Doruk’un beylik tabancası ile ateş etmiş ne var
ki, Nursel şans eseri olaydan hiçbir yara almadan kurtulmuştur.
Vahim bir trafik kazası sonucu anne ve babasını Doruk ile boşanmadan hemen önce
kaybeden, sonrasında Doruk ile boşanan ve son olarak da öz kızının kendisine yaptıklarından
sonra ağır bir bunalıma giren Nursel, kendisini iş hayatına verir ve ailesinin telekomünikasyon
holdinginde yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaya başlar. Bu sırada kanser hastalığının
tedavisi olumlu sonuç vermiş ve hastalığını yenmiştir. Yönetim kurulunda üye olan Burak ise,
Nursel’in bu güçlü duruşundan oldukça etkilenmiş ve Nursel’e duygularını açmıştır. İkili bir
süre görüştükten sonra 02.01.2014 tarihinde nişanlanmıştır. Kısa bir nişanlılık evresinden sonra
Nursel 55 yaşında ve Burak da 45 yaşında iken 02.02.2014 tarihinde evlenmişlerdir. Bu arada
Nursel’in hastalığı yeniden nüksetmiş ve öz bakımını kendisi yapamayacak hale gelmiştir.
Burak ise bu zor duruma daha fazla katlanamamıştır. Hatta nikâh memuru olan bir arkadaşını
da ikna ederek ve sahte belge düzenleyerek 25 yaşında olan ve maddi durumu yerinde olmayan
Ceylan ile 05.06.2014 tarihinde evlenmiştir. Burak kendi borçlarının fazla olması sebebiyle
Ceylan’a 100.000 ₺ değerinde bir ev aldırmıştır. Ceylan evi almak için 100.000 ₺ kredi çekmiş
ve kredinin geri ödemesi 10 yıllık vadeye bağlı olarak toplam 180.000₺’dir.

Nursel, Burak’ın bazı günler eve gelmemesinden ve Burak’ın telefonuna gelen
mesajlardan şüphelenerek onu bir özel dedektiflik bürosu vasıtası ile takip ettirir. Burak’ın
Ceylan ile yaşadığını öğrenen Nursel bu duruma çok sinirlenir. Öncelikle Burak’a zina
sebebiyle 05.10.2014 tarihinde boşanma davası açar. Ayrıca Burak’ın zaten evli olduğunu
dolayısıyla da Burak ve Ceylan’ın evliliğinin mümkün olamayacağını ileri sürerek 10.10.2014
tarihinde de ayrıca bir dava açar. Her iki dava da devam ederken gerek sağlık sorunları gerek
ise psikolojik çöküntüden dolayı Nursel kalp krizi geçirerek 20.11.2014 tarihinde hayata
gözlerini yumar.
Nursel geriye çalıştığı holdingde 3.000.000 ₺ değerinde %30 hisse, 150.000 ₺ değerinde
otomobil, 500.000 ₺ değerinde bir apartman dairesi, 1.500.000 ₺ değerinde bir yazlık, 6.000.000
₺ değerinde Borsa İstanbul’da hisse senedi ve 300.000 ₺ değerinde banka hesabında para
bırakır. Nursel’in hayatta olan yakınları kızı Gizem, aynı zamanda çok yakın bir dostu olan
halasının kızı Elif ve son olarak da amcasının oğlu Fatih’tir. Nursel’in Doruk lehine yapmış
olduğu mirasçı atama vasiyetinde ise her hafta Cuma günü saat 18.00’da mezarını ziyaret
etmesini ve en sevdiği çiçek olan orkide getirmesi vasiyet edilmiştir.
Nursel’in açtığı dava sonucu Burak’ın başka bir kadınla zaten evli olduğunu öğrenen
Ceylan, Burak’ın kendisini kandırması sebebiyle evliliği sona erdirmek için 20.12.2014
tarihinde mutlak butlan davası açmıştır.
Burak’ın malvarlığı değerleri arasında yer alan spor arabasına ilişkin satış ilanını gören
Fatih ve Elif, Nursel’in Burak ile boşanma davasına devam etmek istemiş ve buna ilişkin
dilekçeyi vermiştir. 01.04.2015 tarihinde mal rejiminin tasfiyesi için dava açmıştır. Nursel’in
mirasçıları Burak’ın bütün malvarlığı için katılma alacağı ve değer artış payı alacağı talep
etmiştir. Öte yandan Burak ise Nursel’in 1.500.000 ₺ değerindeki yazlığa, 6.000.000 ₺
değerindeki borsa hisselerine ve bankadaki parası üzerine katılma alacağı ve değer artış payı
alacağı talep etmiştir. Malvarlıklarının tespitine ilişkin gelen 01.10.2015 bilirkişi raporuna göre;
Nursel’in malvarlığında evlenmeden önce babasından miras kalan 3.000.000 ₺ değerinde
holdingin hissesi, yine evlenmeden önce annesinden miras kalan 6.000.000 ₺ değerinde yazlığı
bulunmaktadır. 500.000₺ değerindeki evi, 1.500.000₺ değerindeki yazlığı, 150.000 ₺
değerindeki otomobili ve 300.000₺ değerindeki bankadaki parasını ise Burak ile evlendikten
sonra almıştır. Ancak yazlık alınırken Burak yazlığın alınmasına 200.000 ₺ katkı yapmış ve
toplamda 1.000.000 ₺ye satın alınmıştır. Burak’ın malvarlığında ise evlendikten sonra aldığı
750.000 ₺ değerinde sulak bir tarla ve yine evlendikten sonra aldığı 200.000 ₺ değerinde spor
arabası bulunmaktadır. Ancak spor arabasını alırken Nursel’in 100.000 ₺ katkıda bulunduğu ve

toplamda 500.000 ₺’ye alındığı bilinmektedir. Ayrıca Burak, Nursel’in yazlığının birikmiş
vergi borcu olan 50.000TL’yi de ödemiştir. Ayrıca bilirkişi Burak’ın ikinci bir evliliğinin
bulunduğunu ve buna ilişkin davaların açıldığını, bu evlilik sona ererse Burak’ın ayrıca ikinci
evliliğinden de katılma alacağı ve değer artıp payı alacağının bulunabileceğinin ve bunun da
eklenmesi gerektiğini ifade etmiştir.
20.12.2016 tarihinde gelen daha sonraki bilirkişi raporuna göre ise, Nursel’in
malvarlığında çalıştığı holdingde 7.000.000 ₺ değerinde %30 hisse, 200.000 ₺ değerinde
otomobil, 600.000 ₺ değerinde bir apartman dairesi, 2.000.000 ₺ değerinde bir yazlığı,
5.000.000 ₺ değerinde Borsa İstanbul’da hisse senedi ve 320.000 ₺ değerinde banka hesabında
para bulunmaktayken, 140.000 ₺ değerinde de vergi borcu bulunmaktadır. Burak’ın ise
malvarlığında 1.000.000₺ değerinde bir tarlası ve 250.000₺ değerinde spor arabası
bulunmaktadır.
Nursel’in malvarlığında daha fazla mal bulunduğu için Burak da 21.12.2016 tarihinde
Nursel’in bütün malvarlığı üzerinde katılma alacağı ve değer artış payı alacağını bildirir bir
dilekçe vermiştir.

