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Hollanda’da Soybağı 

(Babalık) Davaları 

Her çocuk bir anneden doğar. Çocuğun doğumundan 
itibaren annesi hukuken bellidir. Dolayısıyla anne 
(reşitse) çocuğun doğumundan itibaren otomatik 
olarak çocuğun velayetine sahiptir. 
 
Bir erkekle çocuk arasındaki hukuki bağ, bir kadının 
çocukla bağı kadar açık değildir. Sadece çocuk bir 
evlilik süresinde doğarsa, erkekle çocuk arasında 
otomatik olarak hukuki bir bağ oluşur. Erkek 
hukuken çocuğun babasıdır ve velayetine sahiptir. 
 
Bir çocuk evlilik dışı doğduğu zaman, erkek çocuğun 
otomatik olarak hukuki babası olmadığı gibi, çocuğun 
velayetine de sahip olmaz. Hukuki bir bağ, gebelik 
sırasında ya da doğumdan sonra oluşturulabilir. 
 

Hukuki bağı elde etmenin 

çeşitli yolları vardır.  
 
Doğum öncesi tanıma veya soybağı tespiti yoluyla 
erkek ve çocuk arasında yasal bir bağ elde edilebilir. 
Her iki yöntemin de, çocuk ve erkek açısından çeşitli 
sonuçları vardır. Bu yöntemlerden birini seçmeden 
önce, sonuçları hakkında yeterince bilgilenmeniz 
önemlidir. 
 
Ayrıca bir erkekle bir çocuk arasında mevcut olan 
yasal bağı sona erdirmek de mümkündür. Bir tanıma, 
mahkeme tarafından geçersiz kılınabilir ve erkeğin 
soybağı sıfatı, anne veya çocuğun talebi üzerine, 
mahkeme tarafından geçersiz kılınabilir. 
 
Bu web sitesinin amacı, sizi Hollanda’daki çeşitli 
soybağı davaları hakkında ve tüm ilgili taraflar için 
olanakların ve hukuki sonuçların neler olduğu 
konusunda  bilgilendirmektir. 
 

Soybağı (Babalık) Prosedürleri 

Eğer bir çocuk evlilik süresinde doğarsa, annenin eşi, 
çocuğun biyolojik babası olmasa dahi, yasa 
tarafından otomatikman baba olarak tanınır. Bu 
durumda her iki ebeveyn de çocuğun velayetine 
sahiptir. 

 
 
Birçok çocuk evlilik dışı doğmaktadır. Bu durumda, 
doğum sırasında çocuğun yasal bir annesi vardır ama 
yasal bir babası yoktur. Babayla çocuk arasında yasal 
bir bağ oluşturmanın birkaç yolu vardır. Eğer anne 
izin verirse, baba çocuğu tanıyabilir ve çocuk 
üzerinde yetki sahibi olabilir. Bunun için mahkemede 
dava açmak gerekmez. Ancak annenin babaya izin 
vermemesi ya da babanın çocuğu tanımaması 
halinde ise, mahkemede dava açmak gerekecektir. 
Bunun için bir avukat tutmanız gerekir.  
 
Yasal bir bağ oluşturmak amacıyla ya da mevcut 
yasal bağları sona erdirmek için çeşitli davalar 
bulunmaktadır. Aşağıda farklı dava türleri yer 
almaktadır. 
 

1. Çocuk tanıma için izin vekaleti 
2. Tanımayı iptal ettirme 
3. Soybağı tespiti 
4. Soybağı reddi 
5. Ortak veya tek başına velayet 

 
Yukarıdaki davalardan birini açmak istediğiniz zaman, 
bir avukat tutmanız gerekir. Avukatlarımız size bu 
konuda yardımcı olabilirler. 
 

 

Soybağı prosedürleri hakkında daha 

geniş bilgi veya kendi durumunuzla ilgili 
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