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Hollanda’da İsim 

Değiştirme Davası 

Birçok ismin özel bir anlamı vardır. Soyadı ise, kişinin 
hangi aileden olduğunu gösterir. Bu nedenle isminizi 
nedensiz olarak değiştiremezsiniz. Bu yasal olarak 
belirlenmiştir. İsminizi yine de değiştirmek isterseniz, 
mahkemeye bir dilekçeyle başvurmanız gerekir. 
 
Türkler arasında, bir resmi, bir de günlük kullandığı 
adı olması yaygın bir durum. Bu, Hollanda’da pek 
alışıldık bir durum olmadığı için, insanlar günlük 
hayatta bazı sorunlar yaşıyorlar. Birçok kişi ismini 
değiştirmeyi düşünüyor ama bunun koşullarını ve bu 
tür işlemlerin maliyetini bilmiyorlar. İyi 
bilgilendirilmeniz ve bir uzmandan yardım almanız 
önemlidir. 
 
İsim değişikliği talebini mahkemeye vermek için 
sadece avukatlar yetkilidir. Avukatlarımız sizin 
adınıza başvuruyu yapabilir ve size bu süreçte 
yardımcı olabilirler. 
 

İsim Değiştirme Prosedürü 

Bir çocuk doğduğunda, anne ve babası ona bir isim 
seçer. Belirli bir zaman geçtikten sonra, ebeveynler 
tarafından konulan ismin değiştirilmesi ya da ona bir 
şey eklenmesi gereksinimi duyulması, sıkça 
karşılaşılan bir durumdur. İsim değiştirmek, koşullara 
bağlı olarak bazen mümkündür, bazen ise değildir. 
İsim değiştirme talebini iyi gerekçelendirmek gerekir. 
 

İsim değiştirme prosedüründe 

avukat gereklidir 

İsim veya isimlerinizi değiştirmek isterseniz, bunun 
için bir avukat tutmanız gerekir;  çünkü sadece 
avukatlar isim değişikliği talebini mahkemeye sunma 
yetkisine sahiptir. İsim değişikliği işlemlerinde bizim 
avukatlarımız engin deneyimlere sahip 
olup,  prosedürü sizin adınıza başlatabilirler. 
Mahkeme talebinizi kabul ederse, bu bilgiyi Nüfus 
Dairesi’ne iletir. Orada, doğum tutanağınız düzeltilir 
ve yeni isminiz Belediye Nüfus Sicili’ndeki (GBA), 
kişisel verilere kaydedilir. 
 

 
Eğer mahkeme talebinizi geri çevirirse, mahkemede 
temyize gidebilirsiniz. Bunu mahkemenin kararından 
sonra üç ay içinde yapmalısınız. Yüksek mahkeme 
talebinizi yeniden inceler ve bir karar verir. 
 

İsim değişikliği için kriterler 

İsim değişikliği talebi üç kritere uygun olmalıdır: 
 

1. isim değişikliği için zorlayıcı (kişisel) bir ilgi 
olduğu gösterilmelidir; 

2. isim değişikliğine karşı kamu yararına aykırı 
hiçbir neden olmamalıdır. 

3. istenen isim değişikliği yasadışı veya 
 

 

İsim değiştirme davası hakkında daha 

geniş bilgi veya kendi durumunuzla ilgili 
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