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Hollanda’da Boşanma 

Davası  

Boşanmak, evlenmek kadar doğal bir olgudur. Ancak, 
işin hukuki yönünü iyi bilmek, bu süreci bir avukatla 
yürütmek gerekiyor. Peki, bu süreci nasıl en iyi 
şekilde sonuca ulaştırabilirsiniz? 
 
Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) 2011 yılı 
verilerine göre Hollanda’da evliliklerin yaklaşık % 36 
kadarı boşanmayla bitiyor. Bu da her 3 evlilikten 
birinin boşanmayla sonuçlandığı anlamına geliyor. 
Boşanma köklü bir olaydır. Düzenlenmesi gereken 
birçok pratik ve yasal konular vardır. 
 
Türk kökenli insanlar için genelde ek olarak, dili 
bilmeme, kültürel ve boşanmayı zorlaştıran 
uluslararası yasal durumlar söz konusudur. Bir 
boşanma davasındaki imkânların bilinmemesi 
nedeniyle, bazen beklentiler fazla olur, bazen de kişi 
hakkı olan konularda hakkını bilmez ve aramaz. 
 
Hollanda’da boşanma davaları her zaman 
mahkemede görülür ve sadece bir avukat tarafından 
başlatılabilir. Özellikle, Türkiye’de evlenmiş ya da 
evlilik kaydı Türkiye’de  olan Türk kökenlilerin, 
boşanma davalarının imkânları ve muhtemel 
masrafları hakkında biraz bilgi sahibi olmaları tavsiye 
edilir. 
 
Bu web sitesi Hollanda’daki boşanma davası 
hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bir boşanma 
davası nasıl yürür ve hangi yasal seçenekler vardır? 
Boşanma davalarında neler düzenlenebilir, dava ne 
kadar sürer ve masrafları ne kadardır? Aşağıdaki 
sayfalarda bu ve benzeri soruların cevaplarını 
bulacaksınız. 
 
Boşanmanın geniş kapsamlı maddi ve duygusal 
sonuçları vardır. Pratikte eşlerden birinin evi terk 
etmesi gerekir. Bazı durumlarda ise, ipotek 
masrafları karşılanamadığı için, her iki eşin de evi 
terk etmeleri gerekir. Evlilik süresince yapılan borç 
ve malların paylaşılması gerekir. Çocuklar kiminle 
kalacak ve diğer ebeveynle ziyaret düzenlemesi nasıl 
yapılacak? Çocuk ve/veya eş nafakasına ihtiyaç var 
mı? Bu tür sorulara cevap vermeniz gerekecektir. 
 

 
Yukarıda gördüğünüz gibi, bir boşanmada 
düzenlenmesi gereken birçok husus bulunmaktadır.  
 
Boşanma davası açmadan önce bu konuları iyice 
düşünmeniz çok önemlidir. Eşinizle bu konularda 
anlaşmanız en iyisidir. Boşanma çok duygusal bir 
süreç olduğu için, diğer eşle normal bir iletişim 
kurmak çoğu zaman mümkün değildir. Böyle 
durumlarda geniş bilgi ve deneyim sahibi bir 
avukatın size yardımcı olması önemlidir. 
 

Boşanma Prosedürü 

Hollanda’da, boşanma davası açmak için eşinizden 
onay almanız gerekmez. Boşanma davasını kimin 
açtığı, dava sonucunu etkilemez. 

Boşanmada neler düzenlenir? 

Bir boşanma davasında boşanmanın yanı sıra, 
aşağıdakilerle ilgili düzenlemeler de talep edilebilir: 
1. çocuklar (velayet, ziyaret, asli ikametgâh, nafaka,   
vb.); 
2. konut (kullanım, satış, vb.); 
3. eş nafakası; 
4. mal ve borçların paylaşımı. 

Boşanmanın iki yolu  

Hollanda’da boşanma davaları ortak başvuruyla ya 
da tek taraflı olarak, iki şekilde açılabilir. 

  

Boşanma davası hakkında daha geniş 

bilgi veya kendi durumunuzla ilgili 
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