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Hollanda’da Nafaka 

Davası 

Nafaka, boşanmadan sonra maddi durumu daha iyi 
olan eşin maddi durumu daha kötü olan eski eşe ya 
da bir ebeveynin çocuğa, geçim masrafları için 
yaptığı maddi katkıdır. 
 
Nafaka, boşanma davası sırasında talep edilebilir. Bir 
boşanma davası dışında da nafaka talep edilebilir. 
Bunun için dava mahkemeye sunulmalıdır. Sadece 
avukatlar bu işlemi başlatmaya yetkilidir.  
 
Birçok kişi haklarının ve nafaka alma ihtimallerinin 
farkında değildir. Nafaka ödeyen olmanız halinde de, 
nafakanın azaltılmasının hatta sona erdirilmesinin 
mümkün olup olmadığını araştırtmak yararlı olabilir. 
 
Çocuğunuzun babasıyla evlenmediniz ve çocuk 
nafakasına ihtiyacınız var. Böylesi bir durumda da bir 
nafaka davası açabilirsiniz. Baba gelir bilgilerini ve 
sabit giderlerini mahkemeye bildirmek zorundadır. 
Mahkeme nafaka miktarını belirler. 
 
Mahkeme nafaka belirlediği halde nafaka yükümlüsü 
ödeme yapmazsa, Nafaka Tahsilatı Ulusal Bürosu’na 
(LBIO) başvurabilirsiniz. Bu kurum nafakayı tahsil 
eder. Nafaka yükümlüsü Hollanda dışında otursa 
bile, LBIO’na başvurabilirsiniz. 
 
Bu sitenin amacı, sizleri Hollanda’daki nafaka 
davalarıyla ilgili bilgilendirmektir. Bir nafaka davası 
nasıl olur; hak ve yükümlülükleriniz nelerdir? 
 

Nafaka prosedürü 

Hollanda’da iki tür nafaka vardır: çocuk nafakası ve 
eş nafakası. Çocuk nafakası, çocukların yetiştirilme ve 
bakım maliyetleri için yapılan mali katkıdır. Eş 
nafakası ise, eski eşin geçim masrafları için yapılan 
maddi katkıdır. 
 

Çocuk nafakası 

Her iki ebeveynin de, çocukların bakım ve eğitim 
masraflarını karşılama konusunda sorumluluğu 
vardır. Evlenmediyseniz ya da çocuk tanınmadıysa  

 
 
bile, birçok durumda çocuk nafakası talep 
edebilirsiniz. Bu durumda, nafaka tayini için 
dilekçeyle mahkemeye başvurulması gerekir. Sadece 
avukatlar böyle bir işlemi başlatmaya yetkilidir. 
Çocuk nafakasının bakıcı ebeveyne ödenmesi 
gerekir. Nafaka yükümlülüğü her halükarda, çocuk 
18 yaşını doldurana kadar devam eder. Eğer çocuk 
okuyor veya kendi geçimini sağlayamıyorsa, 21 
yaşına kadar sürer. Nafaka miktarı, çocuğun 
ihtiyaçlarına ve nafaka yükümlüsü ebeveynin mali 
gücüne göre belirlenir. 
 

Eş nafakası 

Eşler birbirlerine bakmakla yükümlüdür. Eğer eski 
eşlerden birinin geçinmek için yeterli geliri yoksa, 
diğer eş onun geçimi için katkıda bulunmakla 
mükelleftir. Buna eş nafakası denir. Nafaka, boşanma 
davası sırasında talep edilebilir. Boşanma sırasında 
nafaka talep edilmediyse, boşanmadan sonra da bu 
talebin yapılması mümkündür. Bakım yükümlülüğü 
boşanmadan sonra da devam eder. Bu durumda, 
nafaka tayini için mahkemeye bir dilekçe verilmesi 
gerekir. Sadece avukatlar bu tür işlemleri başlatma 
yetkisine sahiptir. 
 

 

Nafaka davası hakkında daha geniş 

bilgi veya kendi durumunuzla ilgili 
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