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Hollanda Aile Hukuku  

Aile hukuku sivil hukukun köken, doğum, evlilik, 
boşanma ve aile ilişkileriyle ilgili konularla uğraşan 
bir hukuk dalıdır. Aile hukuku davaları Hollanda’da 
en çok açılan davalar arasındadır. 
 
Aile hukuku davalarının taraflar açısından önemli 
sonuçları olduğundan, bu prosedürlere başlamadan 
bu tür davalar hakkında bilgi sahibi olmak önerilir. 
Hollanda’da aile hukuku söz konusu olduğunda, bir 
çok kişi hak ve yükümlülüklerinin yeterince bilincinde 
değildir. Bilgi eksikliği nedeniyle, bu tür davalardan 
beklentileri çok yüksek veya çok düşük olabilir. Dava 
açmak için çok uzun süre bekleniyor ya da yanlış 
dava açılıyor. 
 
Aile hukuku davaları sadece en çok açılan davalar 
değil, aynı zamanda oldukça fazla duygusallığın var 
olduğu davalardır. Özellikle de, Türkiye’de evlenmiş 
veya evlilik kaydını Türkiye’de yaptırmış olan 
Türklerle ilgili olarak, daha başka uluslararası hukuk 
uygulaması gibi zorlaştırıcı etkenler de söz konusu 
olabilir. Örneğin, boşanmada hangi ülkenin 
hukukunun geçerli olacağı gibi. 
 
Aile hukuku davalarında avukatsız davacı olamaz ve 
savunma yapamazsınız. Yani bütün aile hukuku ile 
ilgili olan davalarınızda bir avukata ihtiyacınız vardir. 
Sonuç olarak davacı, avukatın bilgi ve becerilerine 
bağımlıdır ve avukatin rolü önemlidir. 
 
En çok görülen aile hukuku davaları boşanma, ziyaret 
hakkı, tanıma, babalığın adli tespiti, nafaka ve isim 
değişikliği işlemleriyle ilgilidir. İlgili davaya tıklayarak, 
bu tür davalar hakkında önemli bilgilerin verildiği 
web sitesine ulaşırsınız. 
 
Bu sitenin amacı, Hollanda’da en sık görülen aile 
hukuku davalarıyla ilgili pratik ve yararlı bilgiler 
sağlamak ve bu konuda en çok sorulan sorulara 
cevap vermektir. 
 

 

 

 

 

 

Bu web sitesinde aşağıdaki 

davalar konusunda bilgi 

edinebilirsiniz: 
 
Hollanda’da boşanma davası 
Hollanda’da boşanmak için eşinizin buna onay 
vermesi gerekmez. Boşanmada mahkemenin mal ve 
borçların paylaşımı, çocuklar ve nafaka gibi 
konularda karar vermesini isteyebilirsiniz.  

Boşanmanın Türkiye’de tanınması 

Evlilik bir boşanma davası vasıtasıyla sona erdirilir. 
İnsanların genelde bilmediği ya da aklına getirmediği 
şey, Hollanda mahkemesinin verdiği boşanma 
kararının, Türkiye’de otomatik olarak geçerli 
olmadığıdır. Bunun için Türkiye’de bir tanıma davası 
açılmalıdır. Bu dava Hollanda aile hukuku kapsamına 
girmez. Hollanda’da boşandığınız halde, Türkiye’de 
resmen bu evlilik devam ederse, birçok beklenmedik 
sorunla karşılaşabilirsiniz.  

Nafaka davası 

Nafaka boşanmadan sonra durumu daha iyi olan eski 
eşin durumu daha kötü olan eski eşe geçinmesi için 
ya da bir ebeveynin bir çocuğa yaptığı mali katkıdır. 
Önceden belirlenmiş bir nafaka belli koşullarda 
azaltılabilir ya da arttırılabilir. Bunun için 
mahkemede bir dava açılması gerekir. Nafaka 
ödemekle yükümlü olan kişi Türkiye’de yaşasa bile, 
nafaka davası Hollanda’da açılabilir.  

Soybağı (babalık) davaları 

Aile hukukunun başka bir dalıysa, soybağıyla ilgilidir. 
Bir erkekle, bir çocuk arasında yasal bir soybağı 
ilişkisi oluşturmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. 
Var olan yasal bir soybağını mahkeme yoluyla 
sonlandırmak da mümkündür.  

Geçim yardımı tahsil edimesi 

(Bijstandsverhaal) 

Dolaylı olarak aile hukuku kapsamına giren bir işlem, 
geçim yardımının Sosyal Hizmetler tarafından 
boşanılan eşten tahsil edilmesidir. Bu, Sosyal 
Hizmetlerin nafaka yükümlüsüne yüklediği bir nafaka 
biçimidir. 
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Varsayalım ki, boşandınız ve eski eşiniz geçim 
yardımı alıyor. Sosyal Hizmetler her sene nafaka 
yükümlüsünün gelirlerini araştırır. Bilgiler talep edilir; 
kapasite hesabına dayanarak, bir katkı payı belirlenir 
ve uygulanır. Yükümlünün ödeme yapmaması 
halinde, mahkeme yoluyla buna mecbur edilir.  

İsim değişikliği 

Türk toplumunda bir resmi, bir de gayrı resmi, takma 
adınız olması oldukça normal bir durumdur. Bu, 
Hollanda’da pek alışıldık bir durum olmadığı için, 
insanlar günlük hayatta bazı sorunlar yaşıyorlar. 
Belirli koşullar altında, isim ya da soyadını 
değiştirtmek mümkündür. 

Yaklaşma yasağı ve görüş yasağı 

Aile hukuku anlaşmazlıklarında sıklıkla gerekli olan 
bir önlem, yaklaşma ve görüşme yasağıdır. İnsanlar 
aile davalarında çok duygusal olur ve taraflardan 
birinin diğerini tehdit etmesi, takip etmesi ya da 
başka bir biçimde taciz etmesi hadisesi sık görülür. 
Bir yaklaşma ve görüşme yasağı, bazı durumlarda 
çözüm olabilir.  

Çocuklar ve ziyaret hakkı 

Boşanmadan sonra her iki ebeveynin de çocuklarla 
görüşme hakkı vardır. Çocuklar genellikle annelerinin 
yanında kalır ve babayla bir görüşme düzenlemesi 
yapılır. Bakıcı ebeveyn olarak annenin, çocukların 
babalarıyla görüşmelerini teşvik etmesi yasal olarak 
zorunludur. Babanın da, yapılan düzenlemelere 
uyma sorumluluğu vardır.  

Çocuk esirgeme 

Çocuk Esirgeme Kurumu küçük bir çocuğun ailesinin 
yanında fiziki ve manevi gelişiminin tehlikede 
olduğunu düşünürse, mahkemeden gözetim altına 
sokma ya da çocuğun ailesinden alınması gibi 
tedbirler uygulanmasını talep edebilir. Bu iki tedbirin 
de aileler için çok büyük etkileri vardır. Birçok 
durumda bu tür önlemler alınması gerçekten 
zorunludur. Çocuk Esirgeme Kurumunun yanlış 
bilgilere ya da özensiz araştırmaya dayalı olarak, 
haksız yere bu tür önlemleri talep ettiği örnekler de 
bulunmaktadır. Böyle durumlarda ailenin, kendi 
çıkarlarını ve çocukları savunması için bir avukattan 
yardım alması önemlidir.  
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