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PRATİK ÇALIŞMA (20.12.2016)
OLAY:
Sercan, Türkiye’nin sayılı iş adamlarından yakın zamanda vefat eden Mümtaz Bey’in tek oğludur. Mümtaz bey
ölünce mirası eşi Sibel ile 17 yaşındaki Sercan’a kalır. Sibel Hanım oğluna söz geçiremeyen silik bir kadındır. Sercan’ın
her istediğini yapar, her istediğine onay verir. Genç yaşında onca parayı ele geçiren Sercan, gençliğinin ve paranın tadını
çıkararak lüks bir hayat sürer.
Sercan, aşırı alkol aldığı bir partinin çıkışında mekânın önündeki valelerle kavga eder. Sercan alkolün ve aşırı
özgüvenin getirdiği coşkuyla mekânda vale olarak çalışan Süleyman’a yumruk atar ve Süleyman’ın burnun kırılmasına
neden olur. Olay medyaya yansır. Nazik ve düşünceli bir milyarder olarak bilinmek için kimsesiz çocuklar yararına bir
dernek kurarak imajını düzeltmek ister.
Sercan’ın biraz da olsa kontrol altında olmasını isteyen Sibel Hanım, Sercan’ı yatılı bir okula gönderir. Sercan lise
yıllarını geçirdiği kolejde 16 yaşındaki Aslı’yla aşk yaşar. Aslı hamile kalır. Sercan Aslı ile birlikte Aslı’nın ailesine durumu
anlatır ve apar topar mahkemeden alınan izinle evlenirler.
Lüks yaşamın tadını çıkarmak isteyen Sercan, Aslı, Sedat ve Cenk ile babasından miras kalan yelkenliyle Bodrum
açıklarına demirlerler. Havanın iyice kötülemesiyle alabora olan yelkenliden Cenk ve Aslı sağ kurtularak sahil
güvenlikçe kurtarılır. 2 yıl boyunca arama çalışmaları sürer ancak tüm yapılan uğraşlara rağmen Sedat ve Sercan’ın izine
veya cesedine ulaşılamaz. Aslı, Sedat hakkında gaiplik kararı çıkması için mahkemeye başvurur. Sedat hakkında verilen
gaiplik kararı kesinleşir. 3 sene sonra Sedat’ın Çocuğu olan Berkecan’ı yalnız büyütmek istemeyen Aslı en yakın arkadaşı
Cenk ile evlenmek ister. Cenk ile Aslı evlenmek için nüfus müdürlüğüne başvururlar.
Bu arada Sercan hakkında ‘Sorumsuz milyarder ahlaksız partisindeyken kayboldu!’, ‘Belasını Buldu!’, ‘Ahlaksız
milyarderin sonu!’ ifadelerinin kullanıldığı bir haber yayınlanır. Çocuğunun babası hakkında bu tarz haberlerin
internette dolanmasından büyük rahatsız olan Aslı, bu konuda avukata danışmaya karar verir.
SORULAR
1) 17 yaşındaki Sercan’a miras kalabilmesi onun hangi hukuki ehliyeti ile ilgilidir? Açıklayınız.
2) a) Süleyman’ın avukatı olsaydınız ne yapardınız?
b) Sercan’ın avukatı olsaydınız yukarıda bahsettiğiniz iddialara ne gibi savunmalarda bulunabilirdiniz?
3) Sercan’ın kurmak istediği derneğin hukuken geçerliliğini tartışınız.
4) a) Sercan ile Aslı’nın gerçekleştirdiği evlilik hukuken geçerli midir? Açıklayınız.
b) Sercan’ın dernek kurma işlemi Sercan’ın evlenmesiyle geçerli hale gelir mi?
5) a) Aslı; Sercan’ın ölüm kaydının mahkemece düşülmesi için İzmir Karşıyaka kaymakamlığına emrini talep
etseydi, sizce bu talep hukuken yerinde doğru olur mu? Açıklayınız.
b) Sedat hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için şartlar nelerdir? Sedat hakkında verilen gaiplik kararı nasıl
kesinleşir? Açıklayınız.
c) Nüfus müdürlüğü Cenk ile Aslı’nın evlilik taleplerini kabul eder mi? Açıklayınız.
d) Sedat’ın mirasçısı Aslı ve Berkecan, mirasa hangi koşullar altında sahip olabilirler? (ders kapsamındaki
konularla sınırlı kalmak üzere) Açıklayınız.
6) Aslı’nın avukatı siz olsaydınız, internette dolaşan haberler için kim/kimlere karşı nasıl talep/taleplerle dava
açardınız?
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