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Yasal hakkı koruma için tebligat 
 
Nafaka Avansı kanunu (UVG) gereği çocuğunuza yapılan ödemeler 
Çocuğun ismi: 
Çocuğun doğum tarihi: 
 
 
Sayın XXX,  
 
çocuğunuza yeterli nafaka ödemediğiniz veya yetersiz şekilde nafaka ödediğiniz için 
XX.XX.20XX tarihinden beri çocuğunuza Nafaka Avansı Kanunu gereği avans 
şeklinde ödemeler yapılıyor. Bu nafaka ödemelerinin mevcut aylık rakamı XXX,XX 
Avro nezninde.  
 
Bu rakam, ödenmesi gereken en alt düzeydeki nafakayı düzenleyen yönetmeliğin 1. 
maddesinde (Mindestunterhaltsverordnung), ayarlanmıştır Çocuk parası ve tüm 
hesaba katılabilir gelirler kesildikten sonra bu rakam oluşmuştur. 
 
Çocuğunuzun nafaka hakkı, nafaka avanslarının ödenmesi başladığı tarih ile birlikte 
UVG’nin 7. maddesinin 1. fıkrası gereğince Kuzey Ren Vestfalya eyaletine ve 
dolayısıyla kurumumuza (Landesamt für Finanzen) geçmektedir. Bu nafaka hakkı 
bizim ödediğimiz avanslar için geçerlidir. Nafaka ödemelerini kanun gereği yukarıda 
belirtilen tarihten itibaren bize ödemeniz gerekir. Başkasına ödeme yaptığınız anda 
bize karşı ödemeden muaf değilsiniz. 
 
Bunun yanında bu avanslar için kurumumuz gecikme faizi ve derdestlik durumunda 
faiz talep edebilir.  
 
Gençlik dairesi ile bağlantılı olarak bir kayyım atanması (Beistandschaft) var ise, 
kayyımda sizden nafaka avansını kendi hesaplarına ödemenizi talep edebilir.  
Alman Medeni Kanunun (BGB) 1601 maddesi ve diğerleri gereğince çocuklarınız için 
hem nafaka ödemesi ile yükümlüsünüz hemde bilgi vermek zorundasınız.  
 
Bana çocuğunuza nafaka ödemek için hiç veya yeterli gelirinizin olmadığını 
kanıtlamadığınız sürece Alman Federal Yargıtayın (BGH) kararları gereği sizin tam 
olarak nafaka ödeme gücünüzün olduğunu varsayıyorum. Bana bilgi vermeniz bu 
açıdan kendi lehinize.  
 
Ödeme yapabilirim dediğiniz halde, bize gelir ve giderlerinizi açıklayabilme ve 
belgeleyebilme imkanınız var. 
 
Bunun için ek olarak gönderdiğim formu doldurup ve imzalayıp bana XX.XX.20XX 
tarihine kadar göndermeniz gerekiyor. Elinizde bulunan diğer ispat amaçlı belgeleriniz i 



 

fotokopi (orjinal olmasın) olarak ekleyebilirsiniz. Evrakları lütfen bu posta adresine 
gönderin: 
 
LaFin NRW, Abt, UE, Scanstelle Leopoldstraße, 32750 Detmold 
 
Şayet geliriniz yok veya yeterli değil ise, ergin olmayan çocuklara karşı daha büyük bir 
nafaka ödeme yükümlülüğü olduğu için, yeterince gelir edebilmek için elinizden geleni 
yaptığınızı açıklamanız gerekmektedir. Nafakayı ödemek için her türlü imkanlarınızı 
sonuna kadar kullanmış olmanız gerekmektedir.  
 
Alman Federal Yargıtayın kararlarına göre, gelir elde etmek zorunluğunuz daha 
yüksektir. Örneğin, kendi mesleğinizde iş bulamadığınız halde, sizin eğitim seviyenizde 
olmasa bile başka işlerde, veya ek işlerde veya fazla mesai yaparak çalışmak 
zorundasınız.  
 
Şayet yeterli geliri sağlayabilmek için gösterdiğiniz çabalarınızı 
kanıtlayamayacak olursanız, iş gücünüz var olduğu müddet, en azından ödediğimiz 
nafaka avansını ödeyebilecek şekilde, tarafımızdan fiktif bir gelir baz alınır. 
 
Nafaka hesaplaması için gelir giderlerinizi beyan etmediğiniz, eksik veya yanlış beyan 
ettiğiniz takdirde, nafaka ödeme zorunluluğunuzu tespit etmek için, gerekli bilgileri 
başka üçüncü kişilerden (örneğin işveren, iş merkezinden –Jobcenter- vs.) alma 
imkanımız vardır.  
 
Gelir gider bilgilerinizi kasıtlı veya taksirli şekilde geçerli kanunlara aykırı olarak yanlış, 
eksik veya verilen süre içinde bildirmezseniz, yasalara aykırı davranmış olup, 
1.000,00 Avro’ya kadar para cezasına tabi tutulabilirsiniz (UVG’nin 10 uncu maddesi, 
OWiG’in 17 inci maddesi).  
 
Evraklarınız belirttiğim tarihe kadar elime geçmediği halde, kanunun bana verdiği 
yetkiye dayanarak gerekli olan bilgileri başka yerlerden temin edeceğim.  
 
Ayrıca UVG’nin 6 ıncı maddesi 6 ıncı fıkrası gereği sizin gelir ve giderlerinizi tespit 
etmek için Federal Vergi Merkez Dairesinden (BZSt) bilgi isteme çağrısında 
bulunabildiğime dair uyarıda bulunuyorum. Böyle bir bilgi isteme çağırısında 
bulunduğum zaman bana BZSt, hesabınızın kapatılmasından sonra 3 yıl geçmemişse, 
tüm banka hesaplarınızdan temel verilerinizi (örneğin hesap sahibinin adını, doğum 
tarihini, hesap numarasını ve tasarruf yetkisini) gönderiyor (UVG’nin 6. ıncı maddesi 6. 
ıncı fıkrası ve ona bağlı AO’nun 93b maddesinin 4 üncü fıkrası ve KWG’nin 24c 
maddesinin 1 inci fıkrası).  
 
Bugüne kadar birikmiş olan nafaka avans borcunuz XXX Avro’dur. Geçmiş için olan 
borcunuzu XX.XX.20XX tarihine kadar ödemeniz gerekiyor. 
Lütfen 01.XX.20XX’den itibaren ayda XXX,XX Avro’ yu her ayın birinde banka 
hesabımıza havale ediniz. 
 
 
 
 
Ödemelerinizi lütfen Düsseldorf Helaba’da bulunan Eyalet banka hesabımıza 
yatırınız: 



 

 
Parayı yatırırken dosya numaranızla beraber yatırmanız kesinlikle zorunludur. Aksi 
taktirde sistemde ödemeniz görülmez veya çok gecikmiş şekilde işleme girer. 
Gecikmeli işlemden dolayı oluşan zararlar sizin aleyhinize olur. 
 
Geliriniz, bütün borcunuzu ve aylık nafakanızı ödemek için yetmiyorsa, bize bunu lütfen 
acilen bildirin. Ona göre borcun ödenmesi için süre vererek uygun olan taksit 
imkanlarına bakabiliriz.  
 
Bu yazımıza cevap vermediğiniz taktirde, nafaka hakkının kurumumuza geçtiği için, 
icra takibi yapabiliriz.  
 
Bunun yanında Ceza Kanununun 170 inci maddesi gereğince kanunun ön 
gördüğü nafakayı ödemeyen kişi, nafaka hakkı olan çocuğun yaşam ihtiyaçları 
tehlikeye girmişse veya başkalarından yardım almadan tehlikede olursa, suç işlemiş 
olur. Bu konuda suç duyurusunda bulunma yetkim vardır ve gerektiğinde bu yetkimi 
kullanmak zorundayım. 
 
Bu yazıya ek olarak Mali Eyalet Kurumunun UVG Veri Koruma Bildirisini, kişisel veri 
işlemlerinin kapsamını ve hukuki dayanaklarını bilmeniz için, bilgi amaçlı gönderiyoruz. 
 
Saygılarımla 
 
 
Ilgili memur 
 
Ekler 

• Gelir gider bildirme formu  
• UVG Veri koruma bildirgesi 

 
 
 


