
Yüksek derecede gelir elde etmek zorunluluğu ile ilgili bildiri 

 

Çocuğunuza karşı nafaka ödemek zorunda olan bir ebeveyn olarak iş gücünüzü 
mümkün olduğu kadar verimli kullanmanız gerekir. Sizin için mümkün olan işleri 
yapmadığınız veya ciddi bir iş girişiminde bulunmadığınız halde, mevcut kanunlara 
göre nafaka konusunda ödeme yapamıyorum deme hakkınız yoktur.  

 

Ödenmesi gereken nafaka hesaplamasında fiktif olarak elde edilebilen gelir baz 
alınır (FamRZ 1998 dergisinde yayınlanmış Alman Federal Yargıtayın (BGH) 
22.10.1997 tarihli kararı, XII ZR 278/95, sayfa 357 ve diğerleri, 359). Bu nafaka hakkı, 
Nafaka Avansı kanunu’nun (UVG) 7. mad. 1. fıkrası gereği, eyaletin üstüne geçer. Bu 
fiktif gelir hesaplaması nafaka ödemeyen ebeyveynin sorumsuz veya en azından 
dikkatsiz hareketleri yüzünden uygulanır.  

 

Bunu özellikle iş veya meslek değiştirme yüzünden kaynaklanan gelir düşüşlerinde 
görebiliriz. Ebeveyn, mecbur olmadığı halde, işini değiştirip daha az gelir elde ettiği 
durumlarda, nafaka hesaplamasında baz olarak eski iş verende kazandığı gelir alınır. 
Ergin olmamış çocuklar için nafaka ödeme zorunluluğu daha yüksek olduğundan, 
yüksek bir gelir elde edebilmek için daha geniş bir şekilde, eğitim seviyenin altında olan 
başka işlerde, ek işlerde veya fazla mesai yaparak çalışmak gerekir. Bazı durumlarda 
çalışan ebeveynden taşınmasını veya mesleğini değiştirmesi beklenebilir (Alman 
Federal Yargıtayın (BGH), 09.07.1980 tarihli kararı, IVb ZR 529/80, bu konu hakkında 
Anayasa Mahkemesinin (BVerfG) 29.12.2005 tarihli kararına bakınız, 1 BvR 2076/03).  

Ergin olmamış ve nafaka hakkı olan çocukları için mümkün olduğu kadar yüksek gelir 
elde etme zorunluluğu taşıyan bir ebeveyn eğer işsiz ise, ayda en azından 20 tane iş 
başvurusunda bulunması gerekir (Köln Yüksek eyalet mahkemesinin (OLG) 
29.01.2010 kararı, 4 WF 6/10). 

 

Bir işe girip çalışması zorunlu olan kişiler, bir iş bulmak için çaba göstermeleri ve her 
tür imkanı değerlendirip, bunun yanında yaptıkları işin mümkün olduğu kadar uzun 
vaadeli olmasını sağlamaları gerekir. Bu tabii ki kişisel bir inisiyatif gerektirir. Yapılan 
iş başvurularında hem potansiyel işveren seçiminde hem işin içeriği açısından 
başvurulan işe karşı gösterilen ciddi bir istek belli olması lazım. Sadece telefon veya 
yüzyüze yapılan iş başvuruları ciddi bir uğraş göstermez.  

 

Aynı şekilde uygun iş yerlerini seçerken sadece belli bir alana kısıtlı değilde, geniş bir 
alanda her tür akla gelen iş aramaları yapılmalıdır. Şayet iş arayışları yetersiz olursa, 
fiktif olarak bir gelir var sayılabilir.  

 

 

 

 

 


