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Türkiye’de Boşanma 

Tanıma Davası 

Hollanda vatandaşlarının Türkiye’de evlenmeleri ya 
da Hollanda’da yaptıkları evliliği (Hollanda’daki Türk 
konsolosluğu aracılığıyla) Türkiye’de kaydettirmeleri 
sık karşılaştığımız bir durumdur. Genelde bu, Türk 
kökenli Hollanda vatandaşlarıyla ilgilidir.  
 
Gittikçe daha çok yerli Hollandalı da, örneğin bir tatil 
aşkıyla, Türkiye’de evleniyor ve bunu Hollanda’da 
kaydettiriyor. Bu nedenle bu insanlar iki farklı ülkede 
evli olarak kaydediliyorlar. 
 
Ne yazık ki, bu evliliklerden bazıları boşanmayla sona 
eriyor. Eşler genelde Hollanda’da oturduğu için, 
boşanma davaları Hollanda’da açılıyor. İnsanların 
genellikle bilmedikleri konu, Hollanda’da 
boşanılmasına rağmen, Türkiye’de evliliğin devam 
ettiğidir. Bir Hollanda mahkemesinin boşanma 
kararı, Türkiye’de otomatik olarak geçerli değildir. Bu 
nedenle, boşanma kararının tanınması için 
Türkiye’de bir dava açılmalıdır. Prosedürü Türkiye’de 
bir avukat başlatmalıdır. 
 
Dil engeli, Türk hukuk sistemine yabancılık ve 
muhtemel masrafların belirsizliği birçok insanın 
Türkiye’de bir boşanmanın tanınması davası 
açmalarının önünde büyük bir engel oluşturuyor. 
Oysa boşanmanın tanınması, eski eşler için gelecekte 
oluşabilecek birçok sıkıntının önüne geçebilir. 
 

Boşanmanın tanınması neden önemli? 

Boşanma kararı Türkiye’de onaylanmazsa bu, 
resmen hala evli olunduğu anlamına gelir. Dolayısıyla 
yeni bir eşle evlenmek mümkün olmaz. Başka bir 
problem de, Türkiye’deki evliliğin sürmesi nedeniyle, 
soy ve miras hukukuyla ilgili sorunlar 
oluşabilir.  Örneğin eski bir eş, yeni eşten olan 
çocuğun hukuken babası sayılabilir. 
Yukarıdaki hususlar göz önüne alınarak, boşanmanın 
tanınması prosedürünün en kısa zamanda 
başlatılması önemlidir. 

Hollanda’dan, Türkiye’de sorunsuz boşanma  

Durdu c.s. Advocaten size sabit bir oranla (ortak 
talep için) birkaç hafta içinde Hollanda’daki boşanma  

 
 
kararının Türkiye’de tanınması fırsatını sunuyor. 
Ortak talepte € 1.499,– ( BTW dahil) sabit bir ücret 
karşılığında ve € 1.899,– (BTW dahil) tek taraflı 
talepte, gereken bütün çalışmalar yürütülür. Böylece 
müvekkiller Türkiye’de bir prosedürün (finansal) 
belirsizliğine girmek zorunda kalmazlar. 

Tanıma prosedürü 

Tanıma prosedürü, ortak talep halinde (eski eşlerin 
prosedürü ortak başlatmaları) dosyanın 
alınmasından sonra, 4 ile 6 hafta içinde tamamlanır. 
Tek taraflı talep halinde (taraflardan birinin 
prosedürü başlatması) prensip olarak prosedür 8 ile 
12 ay arasında sürer.  

Neleri temin etmeniz gerekir? 

1.Mahkemenin boşanma kararının orjinali ve 
üzerinde: 
a. Bir “apostille” damgası; 
b. Bir “In kracht van gewijsde” damgası. 
2. Medeni durum kayıtlarındaki boşanma kararı 
tescil bildirimi (kennisgeving van inschrijving). 
3. Türkiye’deki avukata verilecek vekâlet. 
 

 

Tanıma davası hakkında daha geniş 

bilgi veya kendi durumunuzla ilgili 
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