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Tapu İşlemleri (9)
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Ölünceye kadar bakma akdi akitli (sözleşme) işlemlerden birisidir. Tarafları karşılıklı
olarak borç altına sokar. Türk Borçlar Kanununda (M. 611-619) düzenlenmiştir. Taşınmaz
malikinin, ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek şartıyla, bunu sağlayacak
kişiye taşınmazını devretmesini sağlayan bir sözleşmedir.
MADDE 611: 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.
MADDE 612: 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.
MADDE 613: Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence
altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.
MADDE 614: Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasıyla bakım borçlusunun aile topluluğuna
katılmış olur. Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce sahip
olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri, bakım alacaklısına ifa etmekle yükümlüdür.
Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle
bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır.
MADDE 615: Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka
yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan yoksun
kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler.
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Ölünceye kadar bakma akdi tarafları karşılıklı olarak borç altına sokar. Bakım
borçlusunun borcu alacaklısına ölünceye kadar bakıp beslemek, görüp gözetmektir. Bakım
alacaklısının borcu ise, mal varlığını veya belli bir mal varlığının değerini bakım borçlusuna
devretmekle yükümlüdür. Bakma akdinin konusu taşınmaz ise (genellikle taşınmaz olur),
taşınmazın tapu siciline tescili ile mülkiyeti bakım borçlusuna geçer. Bakım borçlusu, bakım
alacaklısının iznini almadan taşınmaz üzerinde her türlü temliki tasarrufta bulunabilir.
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin özelliği bakım alacaklısının hayatı boyunca devam
etmesidir.
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Ölünceye kadar bakma akdi Tapu Müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir.
Bunun yanında noterde ve sulh hakimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh hakimi
huzurunda yapılmış ise Tapu Müdürlüğünde tekrar resmi senet düzenlemeye gerek
yoktur. Sadece tescil istem belgesi düzenlenir.
Akdin konusu olan taşınmaz malın mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması
gerekmez. Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu halde resmi senede onun da imzasının
alınması şarttır. Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kişi olması mümkündür.
Tüzel kişiler de bakım borçlusu olabilir.
Ölünceye kadar bakma akdinde taşınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis
etme hakkı vardır. Bu kanuni ipotek resmi senedinin içerisinde yazılabileceği gibi işlem
tarihinden itibaren üç ay içinde tesis edilebilir.
Ölünceye kadar bakma şartı ile devreden bakım alacaklısı, şartın yerine
getirilmediğini ileri sürerek taşınmazın mülkiyetini tekrar kazanabilir. Ancak bunun yolu
mahkemedir. Taşınmazın tekrar edinilmesi sicilin tashih edilmesi suretiyle olacaktır.
Bakım alacaklısının ölümü bakım sözleşmesini sona erdirdiği halde, bakım
borçlusunun ölümü ile sözleşme sona ermez. Bakıp besleme, görüp gözetme borcu
bakım borçlusunun mirasçılarına intikal eder. Bakım borçlusu ile bakım alacaklısı
yaptıkları sözleşmeyi anlaşarak bozabilirler. Bu durumda aynı şekilde sözleşme yapılır.
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İşlemin Mali Yönü
Ölünceye kadar bakma sözleşmesine konu taşınmazların, emlak vergisi değeri
üzerinden, binde 20 oranında hem bakım borçlusundan hem de bakım alacaklısından
ayrı ayrı tapu harcı tahsil edilir.
Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.
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