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       4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu  hükümleri 

çerçevesinde “ Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi” ile “Ölünceye Kadar Bakım 

Sözleşmesinin İptali”nin nüfus kütüklerine tescili konusu yeniden değerlendirilerek  aşağıdaki 

şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür 

        4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 527'nci maddesi "Mirasbırakan, miras sözleşmesi 

ile mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye yada üçüncü bir kişiye bırakma 

yükümlülüğü altına girebilir.", 

        6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 611’inci maddesinde; “Ölünceye kadar bakma 

sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım 

alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu 

üstlendiği sözleşmedir. 

        Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma 

sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır.”, 

        612’nci maddesinde; “ Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese 

bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. 

        Sözleşme Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği 

koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.“ hükümlerine yer 

verilmiştir.  

        Noterlik Kanununun 69’uncu maddesinde; “ Noterler açık veya kapalı olarak verilen 

vasiyetnameleri saklarlar ve buna dair bir tutanak düzenlerler. Gerek bu suretle saklanan 

vasiyetnameler, gerek noterler tarafından düzenlenen sair ölüme bağlı tasarrufları yapanların 

ölümü halinde bilgi verilmesi için durumu bunların kayıtlı oldukları nüfus dairelerine yazı ile 

bildirirler. 

 Noterler, nüfus idaresi tarafından ölümün ihbarı veya resmi bir belge ile ispatı halinde, 

yetkili sulh hakimine verilmek üzere, dairelerinde saklı bulunan vasiyetnamelerin ve 

noterlikçe düzenlenmiş ölüme bağlı tasarruf senetlerinin onaylı örneklerini Cumhuriyet 

Savcılığına tevdi ederler. 
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 Birinci fıkra uyarınca nüfus dairelerine yazılacak yazı için ücret tarifesinde gösterilen 

yazı ücreti ile posta gideri ilgilisinden alınır.” denmektedir. 

        Mevcut düzenlemeler çerçevesinde yukarıda açıklanan miras hukuku hükümlerine tabi 

ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin ise tıpkı Medeni Kanunda düzenlenen miras 

sözleşmeleri gibi bakım alacaklısı açısından ölüme bağlı tasarruf niteliğinde olduğundan 

nüfus idarelerine bildirilmesi gerekmektedir.  

        Bu nedenle; MERNİS Uygulama Yazılımında vasiyet modülü altında bulunan “Ölünceye 

Kadar Bakım Sözleşmesi” ile “Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin İptali” yeniden 

uygulamaya konulmuş olup, bu yönde noterlerce gönderilen “Ölünceye Kadar Bakım 

Sözleşmesi” ile “Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin İptali” nin nüfus aile kütüklerine 

tescili ve ölüm halinde ilgili notere gerekli bilgi verilecektir. 

        Bilgi ve gereğinin bu yolda yapılmasını rica ederim. 
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