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ÖZET 

Dönem Projesi 

YASAL ÖNALIM HAKKI VE YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI 

Ahmet ÖZTÜRK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

Bu çalışmada, yasal önalım hakkı ile bu hakkın kullanılması incelenmektedir. Söz konusu 

bu hak, paylı mülkiyete konu taşınmaza sahip paydaşlardan birisinin, sahip olduğu payını 

tamamen ya da kısmen, üçüncü bir kişiye satması (ya da ekonomik bakımdan satışa eşit 

değerde herhangi bir işlemi gerçekleştirmesi) durumunda, diğer paydaşlara, bu payı, aynı 

şartlarla öncelikle satın alma imkânı veren, kanundan doğan, yenilik doğurucu bir dava 

ile kullanılabilen bir haktır. Bu hak, esasen Türk Medeni Kanunu’nun, taşınmaz 

mülkiyetinin devir hakkı kısıtlamaları kenar başlığında, 732. ve 734. maddeleri arasında 

düzenlenmektedir.  

Yasal önalım hakkı, üçüncü kişilere etkisi bakımından şahsi haklardan farklı bir yapıya 

sahip olmakla beraber ayni bir hak da değildir. Esasen bu hak, hakkın konusu olan 

taşınmaz payının mülkiyetini kazanan her üçüncü kişiye karşı kullanılabilmekte ve 

sonuçlarını doğurabilmektedir. O hâlde denilebilir ki, şahsi haklardan daha etkili bir hak 

söz konusudur. Bu durum, ayni haklardan farklı olarak başka bir hukuki müesseseyle 

açıklanabilir: Hukuki niteliği bakımından yasal önalım hakkı, yenilik doğuran bir haktır. 

Ayrıca bu hak, paylı mülkiyet ilişkisindeki paya bağlı bir hak olması nedeniyle eşyaya 

bağlı bir haktır. İşte bu hakkın, diğer benzer yenilik doğuran haklardan ayrılan en belirgin 

özelliği, eşyaya bağlı bir yenilik doğuran hak olmasıdır. Çalışma kapsamında, teorik 

açıdan yapılan tartışmalar ve Yargıtay kararları da dikkate alınarak konu irdelenmiş, yasal 

önalım hakkının taşınmazın değerine olan etkisi ve yargılama giderlerinin dağılımı ile 

harç oranı tartışılmıştır. Bu çalışma ile doktrindeki tartışmalar ve Yargıtay kararlarındaki 

sorunlar ortaya konulmuş ve gerektiğinde olması gereken hukuk bakımından çözüm 

üretilmesi amaçlanmıştır. 

Ocak 2018, 54 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Yasal önalım hakkı, şufa hakkı, önalım davası, şufa davası, yasal 

önalım hakkının kullanılması, paylı mülkiyete tabi taşınmaz, mülkiyet hakkının 

kısıtlanması, bedelde muvazaa 
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ABSTRACT 

Term Project 

THE LEGAL RIGHT OF PREEMPTION AND THE USAGE OF LEGAL RIGHT OF 

PREEMPTION 

Ahmet ÖZTÜRK 

Ankara University  

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

In this study, the legal right of preemption which is a private law qualified restriction 

arising from the real estate, and the area of utilization of this right is examined. The legal 

right of preemption is a right which is arisen from the law and it should be exercised by 

commencing an action for the modification of rights that provides the other shareholders 

an option to buy the share of real state subject to joint ownership at the same terms agreed 

between the seller and a third party buyer when one of the shareholders sells (or to carry 

out any transaction equivalent to selling in economic terms) his/her share to a third party 

entirely or partially. This right is essentially regulated under Turkish Civil Code, in 

articles between 732. and 734 under the title of restrictions on transfer right of immovable 

property. 

The right of legal preemption has a different structure from individual rights but also not 

a real right either in terms of influence on the third persona. Fundamentally this right can 

be used against any third party who gains the ownership of the share of the immovable 

property which is the subject of the right. So, it can be said that, it is right which is more 

effective than individual rights. This situation can be explained by another legal 

establishment different from real rights: Legal right of preemption is a constructional right 

in it’s legal nature. In addition, because of this right is attached to the share in the 

relationship of  joint ownership, it this right depends on a real estate. The most distinctive 

feature that distinguishes this right from other similar constructional rights is that this 

constructional right’s dependence on a property. In the scope of this study, the theoretical 

discussions and Supreme Court’s decisions were taken under consideration while the 

subject was scrutinized and also the impact of the legal preemptive right on the value of 

the real estate and the range of the litigation expenses were taken under discussion. With 

this study, the discussions in the doctrine and the problems of the Supreme Court’s 

decisions have been shown and solutions in terms of Lex Ferenda are proposed 

accordingly. 

January 2018, 54 pages 

Key Words: The legal preemptive right, the right of legal preemption, legal preemption 

case, usage of the right of legal preemption, joint ownershiped real estate, restriction of 

real estate rights, deception in value 
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ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR 

Bu çalışma, “Yasal Önalım Hakkı ve Yasal Önalım Hakkının Kullanılması” konusu 

altında, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalında dönem projesi olarak hazırlanmıştır. Yasal önalım hakkı ve 

yasal önalım hakkının kullanılması konusu, eşya hukuku kitaplarında detaylı şekilde yer 

almamakta ve fakat pratikte geniş bir uygulama alanına sahip olması nedeniyle önem arz 

etmektedir. Gerçekten de, dönem projesi olarak belirlenen bu konu, üzerinde fazlaca 

araştırma yapmayı ve yoğun bir çalışmayı gerektiren bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Nitekim salt bu konuda yazılmış makaleler, tezler bulunmaktadır. Esasen 

konunun bütün yönleriyle ve ayrıntılarıyla ele alınıp incelenmesi, birden fazla çalışma 

konusu oluşturabilecek kapsam ve genişliktedir. 

Serbest avukatlık mesleğini sürdüren bir kişi olarak, aynı zamanda yüksek lisans 

programı dahilinde bir dönem projesi hazırlamak ve her iki faaliyeti birlikte yürütmenin 

zorlukları karşısında, bu çalışmanın hazırlanması süresince, başta, değerli fikirleriyle beni 

yönlendiren ve bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük katkıları olan danışmanım sayın 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’a, her fırsatta yardımıma koşan, kardeşim ve 

meslektaşım Av. Özümcan ÖZTÜRK’e, manevi yönden desteğini her zaman yanımda 

hissettiğim biricik eşim Ebru ÖZTÜRK’e ve varlığıyla bana güç veren oğlum Hüseyin 

Arman ÖZTÜRK’e en içten ve derin duygularla teşekkür ederim. Gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi anabilim dalı yüksek lisansının, avukatlık mesleğinin her safhasında 

karşımıza çıkabilecek genişlikte ve özellikte bir program olması nedeniyle, mesleğime 

yaptığı katkı ve kendimi geliştirmemdeki etkisi son derece önemlidir. Bu nedenle, başta 

Anabilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ olmak üzere bütün 

hocalarıma da ayrı ayrı teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunarım. Bu çalışmanın, konu 

ile ilgili diğer kapsamlı eserler ve akademik çalışmalar karşısında herhangi bir iddiası 

bulunmamakla birlikte, naçizane, uygulama ve doktrine faydalı olmasını umut ediyorum. 
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1. GİRİŞ 

Birçok ülkede ve Türkiye’de farklı amaçlarla yasalarda ön alım hakkı düzenlenmiş ve 

uzun zamandan bu yana uygulanmaktadır. Bu çalışmanın konusunu esasen, yasal önalım 

hakkı ve bu hakkın kullanılması oluşturmaktadır. Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyette 

bir paydaşın, taşınmaz mal üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye 

satması halinde, diğer paydaş veya paydaşlara aynı şartlarla bu payı öncelikle satın alma 

yetkisi veren, eşyaya bağlı, kanundan doğan, yenilik doğurucu (inşai) bir dava ile 

kullanılan bir haktır (Eren 2008). Bu hak görüldüğü üzere, alıcıya karşı dava açılarak 

kullanılabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, böyle bir düzenleme eski Medeni Kanun’da 

yer almamış ve önalım hakkının dava açılmaksızın da kullanılabileceği kabul edilmiştir. 

Bilindiği üzere, maddi haklardan olan, en güçlü ve belirli ölçüde sınırsız yetki veren 

mülkiyet hakkı; sahibine hakkın konusu olan şeyden kullanma, yararlanma ve tasarruf 

etme yetkilerini sağlar (Oğuzman vd. 2017). 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 

732’de yer alan yasal önalım hakkı ise, taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan özel 

hukuk nitelikli bir kısıtlamasıdır. 

Bu çalışma; giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel 

olarak önalım kavramı, önalım hakkının tanımı ve çeşitleri, ikinci bölümde ise, yasal 

önalım hakkı ayrıntılarıyla ele alınmakta; yasal önalım hakkının özellikleri, hukuki 

niteliği, doğumu ve kullanılması, kullanılmasının tartışmalı olduğu veya mümkün 

olmadığı hâller, şartları ve sona ermesi gibi hususlar incelenmektedir. Son olarak üçüncü 

bölümde, önalım davasının tanımı ve niteliği, önalım davasında görevli ve yetkili 

mahkeme, davanın tarafları, hak düşürücü süreleri, önalım kararının hüküm ve sonuçları 

gibi hususlara yer verilmiştir. 

Çalışma kapsamında, teorik açıdan yapılan tartışmalar ve Yargıtay kararları da dikkate 

alınarak, yasal önalım hakkının taşınmazın değerine olan etkisi ve yargılama giderlerinin 

dağılımı ile harç oranı tartışılmış, doktrindeki tartışmalar ve Yargıtay kararlarındaki 

sorunlar ortaya konulmuş, gerektiğinde olması gereken hukuk bakımından çözüm 

üretilmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL OLARAK ÖNALIM KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

2.1 Önalım Kavramı ve Önalım Hakkının Tanımı 

“Önalım” kavramının Latince karşılığı “Preemptio”dur. Bu kavram ile hak sahibinin 

diğer şahıslara göre öncelikli satın alma hakkının var olduğu anlatılmaktadır (Feyzioğlu 

1959). “Şuf’a (önalım)”, öncelikle alım; bir malın satılığa çıkarıldığında herkesten önce 

alabilme ayrıcalığıdır (Yılmaz 2010). 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 21 Kasım 

2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nda, 743 sayılı Medenî Kanun’dan farklı 

olarak Arapça kökenli bir kelime olan şuf’a kavramı yerine önalım kavramına yer 

verilmiştir. Önalım kavramı, son yıllarda doktrin ve yargı kararlarında da kullanılmış ve 

genel kabul görmüştür. Dolayısıyla, çalışma kapsamında önalım kavramının kullanılması 

tercih edilecektir. 

Önalım hakkı, mutlak mülkiyet hakkı düşüncesi ile sosyal nedenlerle önalım hakkını 

savunan düşüncelerden birinin diğerine zaman içinde değişen egemenliğine göre bazen 

geniş bazen ise oldukça dar uygulanmıştır (Yıldız 2008). İlkel hukukta, istenmeyen 

tasarruf ile devirlere engel olmak şeklindeki düşünce, zaman içinde kanundan doğan 

kısıtlamalar ve önalım çeşitlerinin kabulüne yol açmıştır (Şıpka 1994). Ortaçağ’da önalım 

hakkı, aile ya da başka topluluk mallarının bir arada kalmasını, dağılmamasını sağlamış 

ve böylece, malların istenmeyen yabancı kişilere geçişini engellemiştir (Feyzioğlu 1959). 

İslam Hukuku ise, sosyal devlet anlayışı yaklaşımıyla Mecellede önalım hakkına geniş 

yer ayırmıştır (Şıpka 1994). Esasen önalım hakkı, toplumlardaki gelişimlere paralel 

olarak ortaya çıkmıştır. Görüldüğü üzere önalım hakkı, hukuk dünyasındaki varlığını 

değişen zaman ve şartlar çerçevesinde çeşitli şekillerde sürdürmüş ve korumuştur. 

Feyzioğlu (1959), “şuf’a hakkı kanundan ya da akitten doğan ve hak sahibinin tek taraflı 

bir irade beyanıyla hükümlerini meydana getiren, subjektif, ayni nitelikte öyle bir inşai 

haktır ki, borçlu hakkın konusu olan şeyi, tamamıyla kendi ihtiyariyle, paydaşlardan gayri 

şahıslara salim bir bey akti sonucunda sattığı takdirde, önalım hakkı sahibinin, 

kararlaştırılan bedeli ödeyerek önalım konusu payın mülkiyetinin tercihen kendisine 

geçirilmesini ya da şerh verilmemiş akti şuf’ada vaki zararının tazminini belirli bir süre 
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içerisinde talep salahiyetini verir” şeklinde bir tanım yapmaktadır. Feyzioğlu, yapmış 

olduğu tanımda önalım hakkını subjektif ayni nitelikte bir hak olarak 

değerlendirmektedir. Subjektif ayni hak tabiriyle anlatılmak istenen; önalım hakkının 

“eşyaya bağlı hak” olma özelliğidir. Bu özellik yasal önalım hakkında hakkın doğduğu 

anda mevcut bir özellik iken; sözleşmeden doğan önalım hakkında ancak şerh verilmesi 

halinde söz konusu olabilmektedir (Demirtabak 2008). Öte yandan, 743 sayılı Medenî 

Kanun’un yürürlükte olduğu dönemde önalım hakkının kullanılması için dava açılması 

gerekmemekteydi; önalım hakkı tek taraflı ve karşı tarafa varması gereken bir beyan ile 

kullanılmaktaydı. Yürürlükte olan Kanunumuz açısından önalım hakkı, alıcıya karşı 

ancak dava açılarak kullanılabilir. Dolayısıyla, tek taraflı ve karşı tarafa varması gereken 

bir beyan ile önalım hakkı sahibi bu hakkını kullanamamaktadır. 4721 sayılı TMK’nin 

yürürlüğe girmesinden önce yapılan tanımlarda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine 

uygun olarak dava açılmasından bahsedilmemekteydi (Kırca 2002). 

4721 sayılı TMK de, 743 sayılı Medeni Kanun’da olduğu gibi, önalım hakkını 

tanımlamamıştır. Kutlu’ya (2010) göre, “yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan 

önalım hakkı, iki ayrı tanımı gerektirmektedir. Bu şekilde bir ayrım oluşturmadan; önalım 

hakkının, hakkın ilişkin olduğu malın satılması halinde önalım hakkı sahibine, o malı 

tercihen satın alma yetkisi verdiğini söylemek, hakkın tüm unsurlarını 

açıklayamadığından eksik bir tanım olacaktır. Bununla birlikte her iki tür önalım hakkı 

için aynı tanımı vermek de kavram karışıklığına sebep olacaktır.” Ancak, 4721 sayılı 

TMK’nin ilgili hükümleri birlikte değerlendirildiğinde önalım hakkı genel olarak şu 

şekilde tanımlanabilir: “Hakkın konusu olan şeyin bir üçüncü kişiye tamamen veya 

kısmen satılması halinde hak sahibine satılanın alıcısı olma yetkisini veren kanundan 

veya sözleşmeden doğan kurucu nitelikte yenilik doğuran bir haktır” (Demirtabak 2008). 

Öte yandan, önalım hakkı, mevzuatımızda taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümlerde 

düzenlenmektedir. Önalım hakkının konusunu taşınmaz olarak ele aldığımızda yasal 

önalım hakkıyla sözleşmeden doğan önalım hakkını ayrı ayrı tanımlamak gerekmektedir. 

Yasal önalım hakkı, paylı taşınmaz mülkiyetinde bir paydaşın payının tamamını ya da bir 

kısmını pay sahibi olmayan üçüncü bir kişiye satması durumunda diğer paydaşlara satılan 

payın dava açmak suretiyle öncelikli alıcısı olma hakkını veren, eşyaya bağlı kurucu 
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yenilik doğuran bir haktır.1 Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise, taşınmaz malikinin 

taşınmazını tamamen ya da kısmen üçüncü bir kişiye satması durumunda önalım hakkı 

sahibine dava açmak suretiyle taşınmazın öncelikli alıcısı olma hakkı veren, yenilik 

doğuran bir haktır (Demirtabak 2008). 

Her ne kadar, önalım hakkı çeşitli kriterlere göre ayrıma tabi tutulmakta ise de doktrinde 

genel kabul gören ayrım, bu hakkın meydana geliş şekline göre, başka bir ifadeyle doğuş 

kaynağı bakımından yapılan ayrımdır. Bu ayrım yapılırken göz önünde bulundurulan 

temel kriter, önalım hakkının taraf iradelerini yansıtan bir hukuki işlemle mi yoksa 

doğrudan doğruya kanunla mı doğduğudur. Buna göre, önalım hakkı, hukuki işlemden 

(sözleşmeden) doğan ve kanundan doğan (yasal) önalım hakkı olarak ikiye ayrılır 

(Feyzioğlu 1959, Şıpka 1994, Tunaboylu 2008). TMK’de yasal önalım hakkı, Eski 

Medeni Kanun’dan farklı olarak tek maddede değil, TMK m. 732–734 hükümleri 

arasında; sözleşmeden doğan önalım hakkı ise, TMK m. 735’te düzenlenmiştir. 

2.2 Önalım Hakkının Çeşitleri 

2.2.1 Sözleşmeden doğan önalım hakkı 

Sözleşmeden doğan önalım hakkı, Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) “Taşınmaz Satışı ve 

Satış İlişkisi Doğuran Haklar” arasında ve TMK’de “Taşınmaz Mülkiyetinin 

Kısıtlamaları” bağlamında ele alınmaktadır (Demirbaş 2016). Söz konusu bu hak niteliği 

itibariyle bir alacak hakkıdır. Dolayısıyla, yalnızca borç ilişkisinin taraflarıyla onların 

külli halefleri arasında hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Bu hâlde, önalım hakkı sahibi, 

borçludan yalnızca uğradığı zararın tazminini talep edebilecektir (Demirbaş 2016). 

Üçüncü kişilere karşı bu hakkın ileri sürülebilmesi ise, tapu siciline yapılacak bir şerhe 

bağlıdır (Demirbaş 2016). Zira TBK m. 238’de önalım hakkının en fazla on yıllık süreyle 

kararlaştırılabileceği ve kanunlarda belirtilen süreyle tapu siciline şerh edilebileceği 

                                                           
1 Zira hakkın kullanılması ile yeni bir satım ilişkisi kurulmaktadır (Kutlu 2010). Çay (2007) da, hakkın      

    kurucu yenilik doğuran bir hak olduğunu belirtmektedir. 
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düzenlenmiştir.2 Yine, TMK m. 735’de de sözleşmeden doğan önalım hakkının en fazla 

on yıllığına tapu siciline şerh edilebileceği, bunun içinse yazılı bir şerh sözleşmesinin 

yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Taşınmaz malikinin ise, önalım hakkının şerh 

sözleşmesi gereğince tapu siciline şerhini tapu memurundan talep etmesi gerekir. 

Kanunda öngörülen şerh süresinin dolmasıyla birlikte şerhin etkinlik süresi kendiliğinden 

sona erer (Eren 2011, Demirbaş 2016). 

Sözleşmeden doğan önalım hakkı, hak sahibinin, kendisi ile muhatap arasında bir satım 

sözleşmesinin kurulmasını sağlamaktadır (Demirbaş 2016). Ancak, söz konusu bu hak, 

tek taraflı olarak kullanılmak suretiyle istenildiği zaman sonuç doğurmamaktadır. Zira 

hakkın kullanılabilmesi için önalım olayının gerçekleşmesi şarttır (Buz 2005, Demirbaş 

2016). 

Sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılabilmesi için her şeyden önce bir önalım 

sözleşmesinin yapılmış olması gerekir. Söz konusu bu sözleşme, hak sahibi ile taşınmazın 

maliki arasında yapılan ve önalım hakkı sahibine o taşınmazın satılması hâlinde taşınmazı 

öncelikle satın alma yetkisi veren bir sözleşmedir (Demirbaş 2016, Sirmen 2016). 

Sözleşmenin, geçerli olması için adi yazılı şekilde yapılması gerekir. Yazılı şeklin 

öngörülmesinin nedeni, önalım sözleşmesinin, genelde, geçerliliği için şekil şartı 

öngörülmeyen sözleşmeler (örneğin, kira sözleşmesi) ile birlikte yapılmasıdır (Eren 2011, 

Demirbaş 2016). 

TBK m. 239 hükmünden anlaşılacağı üzere, sözleşmeden doğan önalım hakkı kural 

olarak devredilemez, ancak, söz konusu bu hüküm emredici olmadığı için tarafların aksini 

sözleşme ile kararlaştırabilmeleri mümkündür. Devir sözleşmesinin geçerliliği, önalım 

sözleşmesinin yapıldığı şekilde yapılması koşuluna bağlanmıştır ve dolayısıyla, 

                                                           
2 Sözleşmeden doğan önalım hakkı şerh edilince, baskın görüşe göre, şerhin iki etkisi meydana gelir.   

    Şerhin ilk etkisi, şerh verilen kişisel hakkın borç doğuncaya kadarki etkisidir. Bu etkiye “eşyaya bağlı  

    borç etkisi” denir. Eşyaya bağlı borç etkisi nedeniyle, her malik kendi malik olduğu dönemde doğacak  

    olan borçtan sorumlu olur. Şerhin ikinci etkisi ise; ayni etkidir. Şerh verildikten sonra, taşınmazda hak  

    kazananlar doğmuş olan borcun ifasında alacaklıya zarar verenlerin haklarının ortadan kaldırılmasına  

    neden olur (Oğuzman vd. 2017). 
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sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılması gerekir (Demirbaş 2016). Sözleşmeden doğan 

önalım hakkının miras yoluyla geçmesinde ise bir engel bulunmamaktadır. 

Önalım hakkının ölüme bağlı tasarruflardan, muayyen mal vasiyeti yoluyla da kurulması 

mümkündür. Her ne kadar bu konuda uygulamaya pek rastlanmasa da, Şıpka (1994) bunu 

bir sözleşmeden doğan önalım olarak kabul etmektedir. Zira tek taraflı bir hukukî 

muamele olan önalım vasiyeti, mirasçıları bir önalım sözleşmesi ile yükümlü kılmaktadır. 

Sonuçta vasiyet alacaklısı, “şerh’i” mirasçıların rıza göstermemeleri halinde dava yoluyla 

sağlayabilir. Bu sebeple önalım vasiyetinde sözleşmeden doğan önalım hakkına daha 

yakın bir nitelik vardır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye 

ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanmaktadır. 

2.2.2 Kanundan doğan önalım hakkı 

Kanundan doğan önalım hakkının en önemli ve kapsamlı uygulama alanına sahip olan 

türü, Medeni Kanunun tanıdığı müşterek (paylı) mülkiyette paydaşlardan birisinin payını 

üçüncü bir kişiye satması durumunda diğer paydaşların sahip olduğu önalım hakkıdır 

(Şıpka 1994).  

Yasal önalım hakkının kaynağı kanundan kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, yasal önalım 

hakkı şerh edilmeksizin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Zira önalım hakkının 

mülkiyetin kanuni sınırlamalarından olması dolayısıyla herkesçe bilinmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple, yasal önalım hakkının tapu siciline şerh verilmesi zorunlu ve 

gerekli değildir (Şıpka 1994, Kırca 2002). 

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyet konusu taşınmazlar bakımından söz konusu olmasına 

rağmen, sözleşmeden doğan önalım hakkı için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte paylı mülkiyet konusu bir taşınmaz payına ilişkin olarak sözleşmeden 

doğan önalım hakkı tanınabilir. Örneğin; paylı mülkiyet konusu bir taşınmazda 
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paydaşlardan birinin kendi payı üzerine bir üçüncü kişiye sözleşmeden doğan önalım 

hakkı tanımasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Pay satıldığında diğer paydaşların 

ve aynı zamanda, sözleşmeden doğan önalım hakkı sahibinin önalım hakkını kullanma 

imkânı doğar. Bu şekilde bir pay satımında hem yasal hem sözleşmeden doğan önalım 

hakkını kullanma imkânı doğduğunda, yasal önalım hakkına öncelik tanınması gerektiği 

kabul edilmektedir. Sözleşmeden doğan önalım hakkının tapu kütüğüne şerhi de bu 

sonucu değiştirmez (Feyzioğlu 1959).3 Zira yasal önalım hakkı, şerh verilmiş olan 

sözleşmeden doğan önalım hakkının dahi önüne geçtiği için, sözleşmeden doğan önalım 

hakkının kullanılması ancak yasal önalım hakkı ileri sürülmediği takdirde sonuç doğurur 

(Sirmen 2016). 

Türk Hukuku’nda kanundan doğan önalım hakları, TMK’den başka kanunlarda da 

düzenlenebilmektedir. Örneğin, 1164 sayılı ve 10.5.1969 tarihli Arsa Üretimi ve 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Arsa ofisine önalım hakkı tanımaktadır. Bu 

düzenlemede yasal önalım hakkının genel özelliklerinden farklı olarak bazı 

düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kanunda yer almayan noktalarda TMK’de mevcut 

düzenlemeler uygulama alanı bulacaktır. Arsa ofisi lehine önalım hakkı tanınmasının 

nedeni kamu yararıdır (Şıpka 1994).4 Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında 

Kanunun 10. maddesiyle, sanayi, konut, sağlık turizm ve eğitim yatırımları ve kamu 

tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş 

bulunulan sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında ofise önalım hakkı tanınmıştır. Ancak, 

bugün için bu yetki Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçmiştir (Eren 2008). 

6537 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanununun 8/İ maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında da iki ayrı yasal önalım hakkı 

düzenlenmiştir (Sirmen 2016). Bu Kanunun 8/C maddesine göre, mirasçılar terekedeki 

                                                           
3 Yazar, yasal önalım hakkının mülkiyet hakkının kanuni bir kısıtlaması olduğunu belirterek bu sonuca  

    varmakta ve bu sonuca varmakla birlikte yasal önalım hakkının, sözleşmeden doğan önalım hakkını  

    tamamıyla ortadan kaldırmadığını ve yasal önalım hakkı kullanılmazsa sözleşmeden doğan önalım  

    hakkının kullanılabileceğini belirtmektedir. 
4 Arsa Ofisi lehine kabul edilen önalım hakkı mülkiyet hakkının kanuni kısıtlamalarındandır. TMK m.  

    731’in son fıkrası kamu yararı için konulan kısıtlamaların kaldırılamayacağını ve değiştirilemeyeceğini  

    hükme bağlamaktadır. Kamu yararı söz konusu olduğu için bu haktan feragat etmek mümkün değildir. 
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tarım arazisinin ve yeter gelirli tarım arazisinin mülkiyetini TMK m. 373 vd. uyarınca 

kurdukları aile malları ortaklığına ya da kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini 

kararlaştırabilirler. Bu itibarla, Kanunun 8/İ maddesinin birinci  

fıkrasına göre, ortaklardan birisinin payını üçüncü bir kişiye satması durumunda, diğer  

ortaklar önalım hakkına sahiptir. Bu düzenleme, Sirmen’e (2016) göre, yerinde bir 

düzenleme değildir. Gerçekten de, bir elbirliği mülkiyeti olan (TMK m. 379/1) aile 

malları ortaklığı devam ettiği süre boyunca ortaklar paylarını isteyemeyecekleri gibi, bu 

payları üzerinde tasarruf işlemleri de yapamayacaklardır (m. 376/3). 

TMK’de paylı mülkiyetteki yasal önalım dışında, madde 708/2’de de yasal bir önalım 

hakkına yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, arazi kaybına uğrayan kişiye ya da bitişik 

arazi malikine yeni oluşan araziyi, Hazineden öncelikle satın alma hakkı verilmektedir. 

Ancak, bu hususun gerçekleşmesi için, devletin kamusal bir sakınca görmemesi gerekir. 

O hâlde, paylı mülkiyet açısından geçerli olan yasal önalımdan farklı olarak; burada 

devletin takdiri söz konusudur (Takış 2005). 

TMK’de yasal önalım hakkı esasen, m. 732–734 hükümleri arasında düzenlenmekte ve 

bu konu aşağıda ayrıntılarıyla ele alınacak olup; paylı mülkiyetten doğmaktadır. Söz 

konusu hak, taşınmaz mülkiyetinin özel hukuk nitelikli, kanundan doğan sınırlamaları 

arasında yer almakta olup,5 malikin tasarruf yetkisini sınırlandırmaktadır (Oğuzman vd. 

2017). 

                                                           
5 Özel hukuktan kaynaklanan kanundan doğan mülkiyet kısıtlamaları esasen, mülkiyetin içeriğinde  

    kısıtlanan yetkiye göre üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar; yararlanma yetkisi kısıtlamaları, tasarruf  

    yetkisi kısıtlamaları ve değerlendirme yetkisi kısıtlamalarıdır. Tasarruf yetkisi kısıtlamalarının başlıca  

    örneğini ise, yasal önalım hakkı oluşturmaktadır (Sirmen 2016). 
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3. YASAL ÖNALIM HAKKI 

3.1 Yasal Önalım Hakkının Genel Özellikleri ve Konusu 

Yasal önalım hakkı, “devir hakkının kısıtlamaları” başlığını taşıyan TMK m. 732’de 

hükme bağlanmaktadır. Buna göre, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki 

payının tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye satması durumunda, diğer paydaşlar 

önalım hakkını kullanabilmekte ve fakat paydaş ya da paydaşlar, önalım hakkını 

kullanmadığı zaman, yapılan satış geçerli olarak varlığını sürdürmektedir (Eren 2008).  

Yasal önalım hakkı ile getirilen kısıtlama, kanundan doğan ve özel hukuka dayanan bir 

kısıtlamadır. Bu kısıtlamanın, kamu yararıyla bir alakası olmadığı için, kamu hukuku 

nitelikli kısıtlamalardan değildir (Eren 2008). 

Kanun koyucunun, yasal önalım hakkını ele alırken güttüğü amaç, paydaşlar arasına 

yabancı kişilerin girmesine engel olmak ve payları mümkün olduğunca bir ya da birkaç 

paydaş elinde toplamak suretiyle paylı mülkiyet ilişkisini sona erdirmektir (Eren 2008).6 

Zira yasal önalım hakkı yalnızca üçüncü kişilere karşı kullanılabilir. Dolayısıyla, örneğin, 

(G), (S) ve (T)’den (S), paylı mülkiyete sahip oldukları bir taşınmazdaki payını (G)’ya 

satarsa, (T), (G)’ya karşı önalım hakkını kullanamaz ve dolayısıyla, önalım davasını 

açamaz. Bu durum, önalım hakkını paydaşlar arasına yabancı kişilerin girmemesi, 

mülkiyetin mümkün olduğunca bir ya da birkaç paydaşta toplanması amacına uygundur 

(Eren 2008, Akipek ve Akıntürk 2009, Oğuzman vd. 2017). 

Doktrinde, yasal önalım hakkının kanundan doğan “dolaylı” mülkiyet kısıtlaması mı, 

yoksa “doğrudan” mülkiyet kısıtlaması mı olduğu yönünde bir görüş birliği söz konusu 

değildir. Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, yasal önalım hakkı, TMK m. 732’nin kenar 

başlığı “devir hakkının kısıtlamaları” olmasına karşın, gerçekte paydaşın, önalım hakkına 

konu olan taşınmazdaki paylı mülkiyet hakkının devri serbestisini doğrudan doğruya 

                                                           
6 Yasal önalım hakkının diğer bir amacının, paylı mülkiyetten tek mülkiyete geçişin sağlanması olduğu da  

    ifade edilmektedir (Erkan 2006, Beleç 2007, Demirtabak 2008). 
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kısıtlamamaktadır.7 Nitekim önalım hakkı kullanılmadığı sürece mülkiyet hakkının 

kısıtlanması söz konusu olamaz. Dolayısıyla, kısıtlama yalnızca önalım hakkının 

kullanılmasıyla beraber ortaya çıkmaktadır (Beleç 2007, Eren 2008, 2011, Oğuzman vd. 

2017). 

Paylı mülkiyete tabi olmayan bir taşınmaz üzerinde yasal önalım hakkı söz konusu 

olamayacağı için bu taşınmazın, paylı mülkiyete tabi olması haline göre, değerinin daha 

yüksek olacağını söylemek mümkündür. Gerçekten de, paylı mülkiyetteki bir taşınmazın 

satışında, yasal önalım hakkının kullanılabileceği ihtimali, paylı mülkiyetin değerini 

negatif yönde etkilemektedir. 

TMK m. 732’ye göre, yasal önalım hakkının konusunun sadece paylı mülkiyete tabi 

taşınmazlar olabileceği anlaşılmaktadır. Taşınır satımı sözleşmesi, yasal önalım hakkının 

kullanılmasına imkân vermemektedir. Başka bir ifadeyle, paylı mülkiyet konusu 

taşınırlarda yasal önalım hakkı söz konusu olamaz (Kutlu 2010, Köylüoğlu 2011, Sirmen 

2016). Öte yandan, elbirliği (iştirak) şeklindeki taşınmaz mülkiyetinde de, görünürdeki 

paydaşların tek başlarına pay satması mümkün olmadığı için yasal önalım hakkı söz 

konusu olamaz. Buna karşılık, paylı mülkiyette bir miktar payın elbirliği şeklinde olması 

hâlinde, elbirliği şeklindeki bu pay üzerinde yasal önalım hakkı söz konusu olabileceği 

gibi, elbirlikçiler için de diğer paylar bakımından yasal önalım hakkı vardır (Erkan 2006, 

Yıldız 2008, Köylüoğlu 2011). 

Yasal önalım hakkının konusu taşınmaz payıdır. Taşınmaz mülkiyetinin konusu ise, TMK 

m. 704’te belirtilmektedir. Bu hüküm uyarınca araziler, tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya 

kaydedilmiş bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız 

bölümler taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturmaktadır. 

                                                           

7 Bu itibarla, yasal önalım hakkı için, taşınmaz mülkiyetinin dolaylı sınırlama biçimlerinden biridir  

    denilebilir. Ancak, buna karşılık, Takış (2005), Erkan (2006, 2014) ve Sirmen (2016), yasal önalım  

    hakkının kanundan doğan doğrudan mülkiyet sınırlamaları kapsamına girdiğini ileri sürmektedir. 
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TMK’de arazinin tanımı yapılmamıştır. Yürürlükten kalkan Tapu Sicil Nizamnamesinin 

8. maddesinin 2. cümlesinde arazi tanımı yapılmıştır.8 Buna göre: “Arazi, hudutları 

tefrika kafi vasıtalar ile tahdit ile tayin edilmiş bilumum sathı zemin”dir. Bu tanımdan 

anlaşılacağı üzere, toprağın arazi niteliği kazanabilmesi için sınırlarının tespit edilmesi 

gerekir. Toprak parçası, bir sınırlama ile belirli bir mal niteliği kazanır; kadastrosu 

yapılmış yerlerde bu sınırı kadastro planı, kadastrosu yapılmamış fakat zabıt defterine 

kaydedilmiş taşınmazlarda ise fen memurları veya mühendisleri tarafından yapılmış olan 

haritalar göstermektedir (Oğuzman vd. 2017). Bu şekilde sınırları tespit edilerek tapu 

siciline arazi olarak kayıt edilen taşınmaz, yasal önalım hakkının konusunu 

oluşturabilmektedir (Kutlu 2010). 

TMK m. 704’te tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli hakların 

taşınmaz mülkiyetinin konusu olabileceği düzenlenmektedir. Tapu kütüğünde bağımsız 

sayfa açılan haklar, devir ve intikal kabiliyeti olan kişiye bağlı (kişisel) irtifak haklarıdır. 

Hakkın bağımsızlığından amaç, irtifakın ne muayyen bir taşınmaz ne de münhasıran 

muayyen bir kişi lehine kurulmuş olmasıdır (Oğuzman vd. 2017).9  Bağımsız nitelikteki 

irtifak haklarının taşınmaz mülkiyetinin konusu olabilmesi için bir de süreklilik 

koşulunun sağlanması gerekmektedir. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için bu haklar, 

süresiz ya da en az otuz yıl süreli olarak kurulmalıdır (TMK m. 998; TST m. 10). Buna 

göre, süreklilik koşulunu sağlayan ve kural olarak bağımsız nitelikte olan üst hakkı, 

kaynak hakkı tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. Aynı sonuç, sürekli nitelikte 

kurulan, devredilebileceği ve mirasçılara geçeceği kararlaştırılan diğer irtifak hakları için 

de geçerlidir (Kutlu 2010). Köylüoğlu’na (2011) göre, tapu kütüğünde ayrı sayfaya 

kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, taşınmaz mal sayılsa dahi, önalım hakkının konusu 

olamaz. 

                                                           
8 08.10.1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tapu Sicili  

    Nizamnamesi, 94/5623 sayılı ve 18.5.1994 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe giren  

    Tapu Sicili Tüzüğünün (TST) 105. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır (07.06.1994 tarih ve 21953  

    sayılı RG). 
9 İrtifak hakkı, bir taşınmaz lehine yani taşınmazın maliki kim olursa onun bu irtifak hakkından  

    yararlanması şeklinde kurulmuş ise “eşyaya bağlı irtifak”, bir kişi lehine kurulmuş ise “kişiye bağlı  

    irtifak” söz konusudur. 
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İsviçre Medeni Kanunu’nda üst hakkı ile yüklü taşınmazlarda üst hakkı sahibine ve yüklü 

taşınmaz malikine yasal önalım hakkı tanınmaktadır (Şıpka 1994, Eren 2008, Oğuzman 

vd. 2017). Ancak bu hâlde, üst hakkı sahipleri arasında paylı mülkiyet ilişkisinin 

bulunması gerekmemektedir. Dolayısıyla, İsviçre Medeni Kanunu’nda farklı bir önalım 

hakkının düzenlendiğini söylemek mümkündür (Kutlu 2010). Kutlu (2010), yüklü 

taşınmaz malikinin veya üst hakkı sahibinin, haklarını üçüncü kişilere bir ivaz 

karşılığında devretmeleri durumunda birbirlerine karşı önalım hakkının tanınmasının 

menfaatler dengesine uygun olacağını ve dolayısıyla, İsviçre Medeni Kanunu’ndaki 

düzenlemeye benzer bir hükmün TMK’ye eklenmesinin uygun olacağını belirtmektedir. 

Türk hukukunda, üst hakkı sahipleri arasında paylı mülkiyet ilişkisi varsa ve paydaşlardan 

biri payını satarsa diğer paydaşların yasal önalım hakkı vardır.10 Ancak bu paylı mülkiyet 

ilişkisinin bir sonucudur. Bu nedenle üst hakkı, paylı mülkiyete tabi ise yasal önalım 

hakkının konusu olabileceği; buna karşılık, üst hakkı paylı mülkiyete tabi değilse yasal 

önalım hakkının konusu olamayacağı sonucuna varmak mümkündür (Kutlu 2010). 

Nitekim Yargıtay, bağımsız ve sürekli haklardan üst hakkının satılmasında da önalım 

hakkının kullanılabileceğini belirtmektedir.11 

Kat mülkiyeti, bir yapının bağımsız olarak kullanılmaya elverişli bir bölümü üzerinde, 

taşınmazın tamamındaki mülkiyetten ayrı ve bağımsız bir mülkiyet hakkıdır (Aybay ve 

Hatemi 2009).12 Kat mülkiyeti söz konusu değilse, bir arsaya paylı mülkiyet hükümlerine 

göre sahip olan paydaşlardan herhangi biri, kendi payı hakkında malik hak ve 

yükümlüklerine sahip olup payını devredebilir (TMK m. 688). Kat mülkiyetinde ise kat 

malikleri, arsa paylarını bağımsız bölüm üzerindeki kat mülkiyetinden ayrı olarak 

                                                           
10 “…MK'nın 826. maddesi hükmü uyarınca tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve  

    sürekli nitelikte bulunan üst hakkındaki payın üçüncü bir kimseye satılması halinde önalım hakkına  

    konu teşkil eder…” (Yar. 6. HD, E. 2007/13277, K. 2008/323,T. 21.1.2008.) 
11 “TMK`nın 826. maddesi hükmü uyarınca tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve  

    sürekli nitelikte bulunan üst hakkındaki payın üçüncü bir kimseye satılması halinde önalım hakkına  

    konu teşkil eder”. Yar. 6. HD, E. 2007/13277, K. 2008/323, T. 21.01.2008.  
12 Kat Mülkiyeti Kanunu m. 1’e göre, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza,  

    mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde,  

    bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Bağımsız bölüm, ana taşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına  

    kullanılmaya elverişli ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre müstakil mülkiyete konu olan  

    bölümleridir (KMK m. 2). Bu bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, kat mülkiyetidir. 
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devredemezler. Kat mülkiyetinin başkasına devri halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte 

geçer. Arsa payı, kat mülkiyetinden ayrı olarak devredilemez (KMK m. 5). Bağımsız 

bölümün satılması durumunda, ona bağlı arsa payı da beraber geçeceğinden; arsaya paylı 

mülkiyet hükümlerine göre malik olan diğer paydaşların (kat maliklerinin) bağımsız 

bölümü satın alan üçüncü kişiye karşı yasal önalım haklarının olması gerekecekti. Fakat 

Kat Mülkiyeti Kanunu, bu hâlde diğer paydaşların önalım hakkının olmadığını kabul 

etmiştir (KMK m. 8). Dolayısıyla, bağımsız bölümler yasal önalım hakkının konusu 

olamaz13. 

3.2 Yasal Önalım Hakkının Hukuki Niteliği 

Önalım hakkının hukuki niteliği konusunda doktrinde değişik görüşler ileri sürülmüştür. 

Yargıtay’ın eski içtihatlarında da birbirinden farklı sonuçlara varan birçok karar çıkmıştır. 

Ancak, bu tartışmalar artık önemini yitirmiş olup hem sözleşmeden doğan önalım 

hakkının hem de yasal önalım hakkının bir yenilik doğuran hak olduğu doktrin ve 

içtihatlarda genel kabul görmüştür (Çay 2007, Kutlu 2010, Köylüoğlu 2011). Yenilik 

doğuran hak görüşü dışındaki görüşlerden ayni hak görüşü üzerinde kısaca durulacak 

olup, özel borç ilişkisinden kaynaklanan alacak hakkı görüşü,14 esas itibariyle 

sözleşmeden doğan önalım hakkının hukuki niteliği hakkında ileri sürülmüş olduğu için 

çalışma kapsamında ele alınmayacaktır. 

Aynî hak görüşü,15 önalım hakkını açıklamaya çalışan en eski görüşlerden birisidir (Şıpka 

1994). Bu görüşe göre yasal önalım, belirli bir malın gelecekte elde edilmesini sağlayan 

beklemece (muntazır) haklara dâhil bir aynî haktır. Aynî hak olarak kabul edilme 

sebeplerinin başında, bu hakların en belirgin olan herkese karşı ileri sürülebilme 

özelliğinin yasal önalımda da var olduğu yanılgısı gelmektedir. Yasal önalım hakkının 

üçüncü kişilere etkisinin aynî hak niteliğinden kaynaklanması fikrî şu açıdan bir 

                                                           
13 Ancak, sözleşmeyle bunun aksinin kararlaştırılabilmesi mümkündür (m. 8/3). 
14 Bu kapsamda uzatılmış icap, satış vaadi, şartın gerçekleşmesi, yetkilendirme ve çift şartlı satış görüşleri  

    ileri sürülmüştür (Köylüoğlu 2011). 
15 Anayasa Mahkemesi de, verdiği bir kararında, yasal önalım hakkının hukuki niteliğini ayni hak olarak  

    değerlendirmiştir (AYM, E. 2003/34, K. 2007/94, T. 12.12.2007). 
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yanılgıdır ki; önalım hakkının muhatabı olacak üçüncü kişi, “herkes” değil yalnızca payı 

devralan ve mülkiyeti geçerli bir şekilde kazanan kişidir. Yoksa aynî haklardaki gibi; 

mülkiyet hakkına başka bir şekilde zarar veren ya da bu hakka herhangi bir şekilde engel 

olan “herkese karşı” bu hakkın kullanılması mümkün olamaz (Şıpka 1994). 

Bununla birlikte, aynî haklara egemen olan ilkelerden “numerus clausus (kapalı sayı)” 

ilkesini dahi yasal önalım hakkında bulmanın mümkün olduğu ve aynî haklara özgü 

“süreklilik” ilkesinin paylı mülkiyet ilişkisi devam ettiği sürece yasal önalımda da var 

olacağı düşüncesi bu görüş taraftarları tarafından belirtilmektedir (Feyzioğlu 1959). Fakat 

önalım hakkı Kanunun belirlediği bir süre içerisinde kullanılabilir. Buna karşılık, aynî 

hakların kullanılması muayyen bir süreye bağlı değildir. Bu hakların uyuşmazlık devam 

ettiği sürece her zaman kullanılabilmesi mümkündür (Oğuzman vd. 2017). Aynı şekilde, 

aynî hakların tipleri TMK’de; mülkiyet, irtifak, rehin hakları ile taşınmaz yükü şeklinde 

belirlenmiştir. Bunların dışında taraflar kendi isteklerine göre yeni aynî hak tipleri 

kuramayacaklarından dolayı; aynî haklara egemen olan numerus clausus ile süreklilik 

ilkeleri yasal önalım hakkında geçerli olamaz (Köylüoğlu 2011).16 

Önalım hakkının “aynî hak” olmadığı ve üçüncü kişilere etkisi bakımından ise “şahsî-

nispî” hak olamayacağı kabul edildiğinde bu hakkı, aynî hak niteliklerini taşıyan başka 

bir kalıba sokma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Böylece onun özellikle üçüncü kişilere 

karşı ve (tek taraflı bir hukukî işlemle) yeni bir satım sözleşmesi kurabilme etkisi 

açıklanmaya çalışılabilecektir. Bu da onu yalnızca yenilik doğuran hak kategorisine dâhil 

etmekle mümkündür. Yenilik doğuran hakların en belirgin ve onları açıklamaya yarayan 

özellikleri olan; “tek taraflı bir hukukî beyanla karşı tarafın rızasına gerek kalmadan (ve 

hatta onun karşı koymasına rağmen) yeni bir hukukî ilişki yaratma, önceden var olan bir 

hukukî ilişkiyi değiştirme ya da ortadan kaldırabilme etkileri”ni önalım hakkı da 

taşımaktadır. Nitekim önalım hakkı sahibi, hak doğduğu anda (üçüncü kişiye satış 

                                                           
16 Yasal önalım hakkı kişisel bir hak da değildir. Çünkü bu hak, kişisel haklardan farklıdır ve bu hakkı  

    karakterize eden bazı özellikleri vardır. Bu hak, taşınmazlarda geçerlidir ve konusu taşınmaz olan paylı  

    mülkiyetteki paya bağlıdır ve sadece paydaşlar bu hakka sahiptir. Ayrıca paydaşlar söz konusu bu  

    hakkı paydan ayrı devredemezler. Bu nedenle, önalım hakkı sahibinin şahsında değişiklik aynı  

    zamanda payın da devrini gerektirir. Bu hakkın mirasçılara geçişi de söz konusu payın miras yolu ile  

    kazanılması ile mümkündür (Feyzioğlu 1959, Şıpka 1994, Takış 2005). 
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gerçekleştiğinde) isterse bu hakkını kullandığını karşı tarafa bildirerek, önceki satışın 

aynı şartlarıyla “yeni bir satış ilişkisi” ihdas eder.17 Böylece yeni hukukî ilişki karşı tarafın 

katılımı veya rızası bulunmasa bile gerçekleşmiş olur. Yenilik doğuran hakların diğer 

ortak özelliklerini de (kısa hak düşümü süresine tâbi olma, tek taraflı bir hukukî işlemle 

sadece bir kez kullanılabilme vs.)18 önalım haklarının bünyesinde bulmak mümkündür 

(Şıpka 1994, Köylüoğlu 2011). 

Bununla birlikte, yenilik doğuran haklar, kural olarak, hak sahibince varması ve 

yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılabileceği gibi; kanunun açıkça 

öngördüğü hâllerde dava yoluyla kullanılabilir (Buz 2005).19 Bu dava yenilik doğuran 

davadır. Davanın kabulü halinde verilen hüküm de inşai hükümdür. Dava dışı yani, 

yenilik doğuran bir işlemle kullanıldıkları zaman hukuki durum, mahkeme kararına gerek 

kalmadan da kurulur. Bu hâlde açılacak dava ya tespit davasından ya da eda davasından 

ibarettir (Kuru vd. 2013). TMK, hak sahibinin hakkını kullanması için dava açması 

zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla, hakkın kullanılması bakımından açılan davanın da 

“yenilik doğuran dava” olduğunu kabul etmek gerekmektedir (Çay 2007).  

Yasal önalım hakkı, eşyaya bağlı bir haktır.20 Nitekim bu hak paylı mülkiyet ilişkisi 

içerisinde kanun tarafından, doğrudan doğruya “kişiye bağlı” olmayıp, “paylı mülkiyet 

payına” bağlanan bir haktır. Bir başka anlatımla, hak sahipliği paylı mülkiyette paya 

malik olmaya bağlanmıştır. Fakat yasal önalım hakkının paylı mülkiyet ilişkisinde eşyaya 

                                                           
17 Ancak, bu yeni satış ilişkisinin doğmasıyla, satıcı paydaş ile alıcı üçüncü kişi arasında mevcut olan  

    satış ilişkisinin ortadan kalkmayacağı ifade edilmektedir (Erkan 2006). 
18 Bu haklar, bir defa kullanılmakla sona eren haklardandır ve tükenici özelliğe sahiptirler. Ayrıca,  

    kullanıldıkları zaman geri dönüş mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, yenilik doğuran hakkın geri  

    alınması mümkün değildir. Fakat bu haktan önceden feragat mümkündür. Ayrıca, dava esnasında da  

    talepten feragat edilebilir (Şıpka 1994, Buz 2005). 
19 Yenilik doğurucu hakların, sonuçlarını doğurabilmesi için, kural olarak, dava açılmasına gerek yoktur.  

    Bu durum, ancak kanunda belirtilen, kamu düzenini gerektirecek ve kişilerin üzerinde serbestçe  

    tasarruf edemeyeceği istisnai hallerde mümkündür. Bu hallerde açılacak davaya, daha önce de  

    belirttiğimiz gibi, yenilik doğurucu (inşai) dava denir. Örneğin, boşanma davası yenilik doğurucu bir  

    davadır (Takış 2005). 
20 Yasal önalım hakkı eşyaya bağlı bir hak olması nedeniyle eşyaya bağlı bir borç ilişkisi de  

    doğurmaktadır. Doğrudan doğruya kanunun bir gereği olarak, tapu siciline şerhine ihtiyaç olmaksızın,  

    eşyaya bağlı bir borç ilişkisi doğurmaktadır. Yasal önalım hakkı konusu payın maliki olan her üçüncü  

    kişi bu hak kullanıldığı zaman önalım hakkı sahibine, bu payın mülkiyetini geçirmekle yükümlüdür  

    (Erkan 2006, Oğuzman vd. 2017). 
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bağlı hak olması niteliği, bu hakkın temel hukuki niteliğiyle alakalı değildir. Yalnızca, 

pay sahibine kanun tarafından tanınan özel bir durumdur (Erkan 2006, 2014).21 

Sonuç olarak yasal önalım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın, taşınmaz maldaki payının 

tamamını ya da bir kısmını üçüncü bir kişiye satması durumunda, açacakları dava üzerine 

verilen kararla diğer paydaş ya da paydaşlara aynı şartlarla bu payı öncelikle satın alma 

ve mülkiyetini kazanma imkânı veren, kanundan doğan, eşyaya bağlı, yenilik doğuran 

(inşai) bir dava ile kullanılan bir haktır (Eren 2008).22 Dolayısıyla, bu hak, artık Eski 

Medeni Kanunun aksine, alıcıya karşı yenilik doğuran özel bir irade beyanıyla 

kullanılamaz. 

3.3 Yasal Önalım Hakkıyla Karıştırılmaması Gereken Bazı Haklar 

3.3.1 Alım (iştira) hakkı 

Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamalarından biri olan alım hakkı, hak sahibine tek taraflı bir 

beyanla taşınmazı satın alma hakkı veren yenilik doğuran bir haktır (Oğuzman vd. 2017, 

Öztan 2011, Zapata 2014). Alım hakkı veren sözleşme, noter tarafından veya tapu müdürü 

tarafından yapılır ve resmi şekle tabidir (Öztan 2011, Zapata 2014). TBK m. 238 

gereğince, alım hakkı en fazla on yıl süreyle kararlaştırılabilir ve alım sözleşmesinde 

kararlaştırılan süre içerisinde kullanılmalıdır. TBK m. 239 gereğince ise, aksine anlaşma 

olmadıkça, alım hakkı devredilemez, fakat miras yoluyla geçebilir. Alım hakkının 

devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmış ise, devir işlemi hakkın kurulması için 

öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli değildir. 

                                                           
21 Köylüoğlu (2011) ise, önalım hakkının eşyaya bağlılık özelliğinin hakkın esas niteliğiyle alakalı  

    olmadığını; eşyaya bağlı hak kavramıyla yalnızca hak sahipliği açısından hakkın belirli bir şahsa değil  

    bir mala bağlı olduğunun belirtilmek istenildiğini ileri sürmüş ve önalım hakkını eşyaya bağlı bir hak  

    olarak nitelendirmemiştir. 
22 Örneğin, (A) ve (B), bir taşınmazın paydaşlarıdır. (A) payını (C)’ye satıp (C) adına tescili yaptırınca,  

    (B), (C)’ye karşı önalım hakkını kullanabilir. (B) önalım hakkını kullanırsa (B) ile (C) arasında bir satış  

    ilişkisi doğar. Bu satış ilişkisinin şartları, (A) ile (C) arasındaki satım sözleşmesinin şartlarıyla aynıdır.  

    Eğer (B) önalım hakkını kullanmadan (C) satın aldığı payı (Ü)’ye satarsa; (B) isterse (A-C) arasındaki  

    birinci satışa; isterse (C-Ü) arasındaki ikinci satışa dayanarak önalım hakkını kullanır (Sirmen 2016). 
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Alım hakkı sahibinin hakkını kullanacağına dair beyanda bulunması, hakkın kullanılması 

için yeterlidir. Alım hakkı sahibi hakkını kullanınca muhatap ile alım hakkı sahibi 

arasında bir satım sözleşmesi doğacaktır (Oğuzman vd. 2017). Alım hakkı kişisel bir 

haktır. Ancak, tapuya şerh edilmekle etkisi kuvvetlenir ve üçüncü kişilere karşı da ileri 

sürülebilir (Zapata 2014). Nitekim şerh verilebilecek haklardan biri de alım hakkıdır. 

Ancak, alım hakkı tapu siciline şerh verilmemiş olabilir. Tapu siciline şerh verilmemiş 

ise, alım hakkı sadece sözleşmenin tarafları arasında ileri sürülebilir. TMK m. 736’ya 

göre, alım hakkı tapu siciline şerh verilmişse, şerhte belirtilen süre içerisinde her malike 

karşı ileri sürülebilir. Şerhin etkisi ise, her hâlde, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl 

geçmekle sona ermektedir. 

Alım hakkının kullanılmasında önalım hakkı söz konusu olabilecektir. Nitekim tapuya 

şerh edilmiş alım sözleşmesinde alım hakkının kullanılması sonunda gerçekleşen satış, 

önalım olayıdır ve önalım hakkının doğması sonucuna yol açar (Şıpka 1994, Eren 2008). 

3.3.2 Geri alım (vefa) hakkı 

Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamalarından biri olan geri alım hakkı, taşınmazı başkasına 

devretmiş olan kimseye, tek taraflı irade beyanıyla o taşınmazı geri alma hakkı veren 

yenilik doğuran bir haktır. Bu hakkı içeren sözleşmeye de geri alım sözleşmesi denir 

(Öztan 2011, Zapata 2014). Sözleşme resmi şekle tabidir (TBK m. 237). TBK m. 238 

gereğince, geri alım hakkı en fazla on yıl süreyle kararlaştırılabilir ve geri alım 

sözleşmesinde kararlaştırılan süre içerisinde kullanılmalıdır. TBK m. 239 gereğince ise, 

aksine anlaşma olmadıkça, geri alım hakkı devredilemez, fakat miras yoluyla geçebilir. 

Geri alım hakkının devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmış ise, devir işlemi hakkın 

kurulması için öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli değildir. 

Geri alım hakkı sahibinin hakkını kullanacağına dair beyanda bulunması, hakkın 

kullanılması için yeterlidir. Bu hak, satıcıya, alıcıyla yaptığı anlaşmanın koşullarına göre 

sattığı taşınmazı bedeli karşılığında geri almak yetkisini verir (Öztan 2011). Geri alım 

hakkı kişisel bir haktır. Ancak, tapuya şerh verilmekle etkisi kuvvetlenir ve üçüncü 

kişilere karşı da ileri sürülebilir. Nitekim şerh verilebilecek haklardan biri de geri alım 
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hakkıdır. Ancak, geri alım hakkı tapu siciline şerh verilmemiş olabilir. Tapu siciline şerh 

verilmemiş ise, geri alım hakkı sadece sözleşmenin tarafları arasında ileri sürülebilir. 

TMK m. 736’ya göre, geri alım hakkı tapu siciline şerh verilmişse, şerhte belirtilen süre 

içerisinde her malike karşı ileri sürülebilir. Şerhin etkisi ise, her hâlde, şerhin verildiği 

tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona ermektedir. 

Geri alım hakkının kullanılmasında da önalım hakkı söz konusu olabilecektir. Nitekim 

tapuya şerh verilmiş geri alımda da, geri almak amacıyla yapılan satış, normal bir satış 

gibi sonuç doğurduğu için, hak sahibi önalım hakkını kullanabilecektir (Şıpka 1994, Eren 

2008). 

Görüldüğü üzere her ne kadar, yasal önalım, alım ve geri alım hakları taşınmaz 

mülkiyetinin kısıtlamalarından olsa da; alım ve geri alım hakları, gerek doğumu ve 

kullanılması, gerek niteliği ve özellikleri bakımından yasal önalım hakkından oldukça 

farklıdır. 

3.4 Yasal Önalım Hakkının Doğumu ve Kullanılması 

TMK’nin yasal önalım hakkına ilişkin 732. maddesinde önalım hakkının doğumu için 

gereken en önemli şart olarak “paylı mülkiyet ilişkisinin varlığı” aranmaktadır. Nitekim 

yasal önalım hakkı, yenilik doğuran bir hak olarak ikincil haklardandır. İkincil hakların 

var olması için temel bir hukuki ilişki bulunması gerekmektedir. Yasal önalım hakkı 

bakımından bu temel ilişki “özel hukuka tabi paylı bir taşınmaz mülkiyeti”dir 

(Demirtabak 2008). 

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyetin kurulmasıyla devir hakkının yasal bir kısıtlaması 

olarak aynı anda, kendiliğinden kanundan doğar. Dolayısıyla, paylı mülkiyette geçerli 

olan bu hakkın, payın satıldığı anda doğduğunu söylemek isabetli olmayacaktır. 

Belirtmek gerekir ki, hakkın doğması değil, yalnızca kullanılması satışın yapılmasına 
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bağlıdır (Feyzioğlu 1959, Erkan 2006, Demirtabak 2008, Eren 2008).23 Buna karşılık, 

Şıpka (1994),24 Takış (2005) ve Köylüoğlu (2011) ise, önalım hakkının paylı mülkiyet 

veya sözleşme ilişkisiyle gerçek anlamda doğmayacağını, bu ilişkilerle yalnızca hakkın 

doğum şartlarını yaratan bir ortamın hazırlanmış olacağını, dolayısıyla, gerçek anlamda 

doğumun satışla meydana geleceğini ileri sürmektedirler. 

Paylı mülkiyetin kurulması ile yasal önalım hakkı da doğmaktadır. Ancak, yasal önalım 

hakkının kullanılması için önalım olayının gerçekleşmesi ve dava açılması ile önalım 

hakkından ya da hakkın kullanılmasından feragat edilmemiş olması gerekmektedir. 

Yargıtay, isabetli olarak, yasal önalım hakkının, zaten payın satılması durumunda 

kullanılabileceği gerekçesiyle, davacının haricî satışlara itiraz etmemesinin onun 

kötüniyetli olduğunu göstermeyeceğini belirtmektedir.25 

Yasal önalım hakkının doğması ve kullanılması için, tapu siciline şerhi gerekli değildir. 

Nitekim yasal önalım hakkının varlığının kanuna dayanması, bu durumun herkesçe 

bilindiği varsayımına neden olmaktadır (Eren 2008, Oğuzman vd. 2017). Dolayısıyla, 

paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda bir pay satın alan kişi, hak sahibi bir paydaşın, yasal 

önalım hakkını kullanmak suretiyle bu payı kendisinden alma hak ve ihtimalinin 

bulunduğunu her zaman göz önünde tutmalıdır (Eren 2008). 

Yasal önalım hakkı konusu payın bir kısmı için önalım hakkının kullanılması söz konusu 

olamaz. Nitekim Yargıtay da, önalım hakkının satılan payın tamamı için 

kullanılabileceğini belirtmektedir.26 Buna karşılık, paydaşlardan biri, payının bir kısmını 

üçüncü bir kişiye satarsa, satılan kısmi pay için önalım hakkı kullanılabilir (Yıldız 2008). 

                                                           
23 “Bu hak, paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda vücut bulur. Payın satılması ile de kullanılabilir hâle  

    gelir.” Yar. 6. HD, E. 2003/7166, K. 2003/7123, T. 13.10.2003. Aynı şekilde, Yar. 14. HD, E.  

    2015/6448, K. 2016/10863, T. 26.12.2016. 
24 Şıpka (1994), önalım hakkının paylı mülkiyetle aynı anda doğmadığını belirtmektedir. Yazar, önalım  

    hakkının doğumunu hukuki doğum ve fiili doğum olmak üzere iki ayrı şekilde ele almaktadır. 
25 Yar. 14.HD, E. 2014/6257, K. 2015/712, T. 21.01.2015. 
26 Yar. 14.HD, E. 2013/14835, K. 2014/1211, T. 03.02.2014. 
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Yasal önalım hakkı, yenilik doğuran bir irade beyanıyla değil, ancak alıcıya karşı açılacak 

yenilik doğuran bir davayla kullanılabilir. Dolayısıyla, bu hakkın dava dışında, tek taraflı 

bir irade beyanıyla (eski Medeni Kanun zamanında olduğu gibi) ya da herhangi bir şekilde 

kullanılması mümkün olmamaktadır. Kanunun (TMK m. 734) gerekçesinde, uygulamada 

irade beyanıyla istenilen sonucun elde edilebilmesi için sonuçta bir davanın açılması 

gerektiği, dolayısıyla, hakkın dava yoluyla kullanılmasının hükme bağlandığı ifade 

edilmiştir. Ancak bu durum doktrinde genel olarak eleştirilmiş ve isabetli bulunmamıştır. 

Örneğin Eren’e (2008) göre, düzenleme yerinde değildir. Zira kanun koyucu tarafından, 

hakkın kullanılmasının, özel yenilik doğuran hak yerine yenilik doğuran davaya 

bağlanması, yalnızca yargısal bürokrasinin artmasına neden olmuştur. Aynı şekilde, 

Erkan (2014) da, TMK m. 734 gereğince, yasal önalım hakkının dava yoluyla 

kullanılması zorunluluğunun hem hak arama özgürlüğüne hem de gereği olmamasına 

rağmen, yargının usulî işlemlerle iş yükünü artırması nedeniyle usul ekonomisine aykırı 

olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık, Anayasa Mahkemesi, yasal önalım hakkının dava 

yoluyla kullanılmasının, mağduriyetlerin giderilmesiyle beraber genellikle uygulamada 

bu hak açısından dava yoluyla sonuca gidilebilmesi sebepleriyle isabetli olduğu ve bu 

itibarla hak arama özgürlüğüne aykırılıktan söz edilemeyeceği görüşündedir.27 

3.5 Yasal Önalım Hakkının Kullanılması İçin Gereken Şartlar 

3.5.1 Paylı mülkiyete tabi taşınmaz ve paydaşlık sıfatı 

Birden çok kişi bir eşya üzerinde belli paylara sahipseler, bu hâlde paylı mülkiyet söz 

konusudur. Ancak, burada, malikler için belli olan, eşyanın tamamı üzerindeki bir pay 

olup, taksim edilmiş bir eşya söz konusu değildir. Dolayısıyla, paylı mülkiyette 

paydaşların henüz eşya üzerinde fiilen kullanabilecekleri paylarını karşılayan taksim 

edilmiş bir hakları mevcut değildir. Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri kendi payı 

üzerinde mülkiyet hakkından doğan hak ile yetkileri kullanabilir. Bu itibarla, payını bir 

başkasına devredebilir, üzerinde rehin kurabilir, satış vaadi sözleşmesi yapabilir 

(Kılıçoğlu 2004). Paylı mülkiyet, hukuki işlem yoluyla, resmi bir makamın kararıyla ya 

                                                           
27 AYM, E. 2003/34, K. 2007/94, T. 12.12.2007. 
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da mahkeme kararıyla dolaylı olarak kurulabilir ya da doğrudan doğruya kanundan 

doğabilir (Oğuzman vd. 2017). 

Yasal önalım hakkı, yalnızca paylı mülkiyette söz konusudur. Diğer mülkiyet türlerinde, 

özellikle elbirliği mülkiyetiyle kat mülkiyetinde uygulanmaz (Eren 2008, Tunaboylu 

2008). Nitekim Kat Mülkiyeti Kanunu m. 8’e göre, kat mülkiyeti kurulmuş bir taşınmazın 

bağımsız bölümlerinden birinin ya da kat irtifakı bağlanmış arsa payının satılması 

durumunda diğer kat maliklerinin ya da irtifak hakkı sahiplerinin yasal önalım hakkı 

bulunmamaktadır. Buna karşılık, bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi 

payını başkasına satması durumunda diğer paydaşlar, yasal önalım hakkını 

kullanabilirler. Ancak, sözleşmeyle kanun hükmünün aksinin kararlaştırılabilmesi 

mümkündür.  

Yasal önalım hakkı, kişiye değil, paya bağlı bir haktır (Öztan 2011). Bu hak, pay 

dolayısıyla elde edildiği için, pay kimin mülkiyetine geçerse, onun tarafından 

kullanılabilmesi mümkündür. Dolayısıyla, aynî nitelikte bir hak değildir (Eren 2008, 

Akipek ve Akıntürk 2009, Oğuzman vd. 2017). Öte yandan, paya bağlı olan bu hakkın 

paydan ayrı ve bağımsız olarak başkasına devredilmesi ya da miras yoluyla geçirilmesi 

mümkün olmamaktadır. Zira bu hak, kanun gereği doğrudan doğruya ve münhasıran 

sahibinin (paydaşın) şahsında doğmaktadır (Eren 2008). 

Paylı mülkiyette paydaş olanlar, hem bir önalım yükümlüsü hem de yasal önalım hakkı 

sahibidirler. Nitekim paydaş kendi payını üçüncü bir kişiye sattığında önalım yükümlüsü 

iken, başka bir paydaşın payını satması durumunda önalım hakkı sahibi olur (Feyzioğlu 

1959). Önalım hakkının kullanıldığı anda, bu hakkı kullanan kişinin “paydaş” olması 

zorunludur. Paydaşlık sıfatı, payın mülkiyetinin kazanılması ile kazanılır. Taşınmaz 

mülkiyetinin tescille kazanıldığı durumlarda, tapudaki kayda bakılarak kimlerin paydaş 

olduğu tespit edilebilecektir. Taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce kazanıldığı 

durumlarda ise, tescil açıklayıcı nitelikte olacağı için, payın mülkiyeti tescilden önce 

geçmiş ve paydaşlık sıfatı da tescilden önce kazanılmış olacaktır. Tescilden önce 

mülkiyeti kazanma durumlarından TMK m. 705’te belirtilenler; miras, mahkeme kararı, 

cebri icra, işgal, kamulaştırmadır. Maddede sayılanlar dışında, TMK m.713’te 
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düzenlenen olağanüstü zamanaşımı hâlinde de mülkiyet ve paydaşlık sıfatı tescilden önce 

kazanılmaktadır (Demirtabak 2008). 

Ölüm olayı ile miras bırakanın tüm malvarlığı külli halefiyet ilkesi gereğince herhangi 

bir işleme gerek kalmaksızın mirasçıların malvarlığına intikal eder. Taşınmazlara da 

mirasçılar elbirliği hâlinde malik olurlar ve mülkiyeti tescilden önce kazanırlar, tescil 

açıklayıcı olacaktır. Mirasbırakanın mirasçısı tek kişi ise, tek başına malik olacaktır. 

Örneğin, mirasbırakan A bir taşınmazda B ile paylı mülkiyet sahibi ise ve tek mirasçısı 

varsa, A’nın mirasçısı, mülkiyeti A’nın ölümü ile kazanır ve B ile birlikte taşınmazda 

paylı malik olur. A’nın mirasçısı “paydaş” sıfatını tescilden önce kazanır ve fakat B’nin 

taşınmaz payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde yasal önalım hakkını tescil yapılmadan 

önce veraset ilamına dayanarak kullanabilecektir. Tescilden önce mülkiyetin kazanılması 

durumlarının tümünde, tapu sicilinde malik olarak gözükmemesine rağmen paydaş olan 

kişinin, yasal önalım hakkını kullanmaya yetkili olduğu kabul edilmektedir (Feyzioğlu 

1959). 

Paydaş, taşınmaz üzerindeki mülkiyet payını kural olarak satma hakkına sahiptir. Fakat 

bu payı dilediği üçüncü bir kişiye satamamaktadır. Zira üçüncü kişiye bir satış yapması 

ve diğer paydaş ya da paydaşların söz konusu kişiye karşı dava açmak suretiyle önalım 

hakkını kullanmaları durumunda, üçüncü kişiyle hak sahibi paydaş ya da paydaşlar 

arasında yalnızca ilk satıştaki şartlar dâhilinde bir satım sözleşmesi meydana gelmez. 

Aynı zamanda satılan malın mülkiyeti de kendilerine geçer. Dolayısıyla, payını üçüncü 

bir kişiye satacak olan paydaşın, diğer paydaş ya da paydaşların önalım hakkını 

kullanmalarının yol açacağı sonuçları göz önünde tutarak ona göre davranması 

gerekmektedir (Eren 2008). Üstelik bazı yazarlara göre, paydaş, mülkiyetin devri borcunu 

doğuran satım sözleşmesini yapmak, sözleşmenin içeriğini belirlemek özgürlüğüne sahip 

olmakla beraber, hak sahibinin önalım davası açmak suretiyle hakkını kullanması 

durumunda, satılan payın mülkiyeti davacıya geçeceğinden, nihai aşamada söz konusu 

borcunu ifa edemeyecektir (Eren 2008, Oğuzman vd. 2017). 
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3.5.2 Paylı mülkiyete tabi taşınmazdaki payın tamamen veya kısmen satılması  

          (önalım olayı) 

Önalım hakkının kullanılmasına imkân veren duruma “önalım olayı” denir (Şıpka 1994, 

Eren 2008). Söz konusu olayın gerçekleşmesi için, paydaşın payının tamamını ya da bir 

kısmını paydaş olmayan üçüncü bir kişiye satması ya da ekonomik anlamda satım benzeri 

hukuki bir işlemle devretmesi gerekmektedir (Demirtabak 2008). Önalım olayı, zorla 

olmayan, isteğe bağlı; ivazlı ve cüz’i halefiyet yoluyla gerçekleşen devir işlemleri ile 

özellikle de satım sözleşmesiyle gerçekleşmektedir. Nitekim “satım sözleşmesi” hem 

isteğe bağlı, hem ivazlı hem de cüz’i halefiyet yoluyla gerçekleşen bir devir işlemidir. 

Öte yandan, cebri artırma, kamulaştırma gibi cebri; bağışlama gibi ivazsız ve mirasın 

geçmesi ya da mirası paylaşma gibi külli halefiyet yoluyla gerçekleşen devirlerde önalım 

olayı ve hakkından bahsedilememektedir (Eren 2008). 

Önalım hakkının kullanılması önalım olayının doğmasına bağlıdır. Önalım olayının bu 

bağlamda “şart” niteliği taşıyıp taşımadığı tartışılmaktadır. Doktrinde Oğuzman vd. 

(2017), önalım hakkını şarta bağlı bir alım hakkı olarak nitelendirmekte ve bu şartın 

taşınmaz payının üçüncü bir kişiye satılması olduğunu ifade etmektedir. Şıpka (1994) ise, 

önalım olayının hukuki anlamda bir şart olmadığını belirtmektedir. 

Dava yoluyla kullanılan yenilik doğuran hakların şarta bağlı olarak kullanılması mümkün 

değildir. Ancak, önalım olayı hakkın kullanılabilir hâle gelmesinin bir şartıdır, hakkın 

kullanılmasının şarta bağlanması değildir (Demirtabak 2008). 

TMK’de yasal önalım hakkının düzenlendiği hükümlerde hangi hukuki işlemlerin 

gerçekleşmesi durumunda yasal önalım hakkının kullanılabilir hâle geleceği 

belirtilmemiştir. Sadece, TMK m. 732’de, yasal önalım hakkının üçüncü kişiye yapılan 

satışlarda kullanılabilir hâle geleceği düzenlenmiştir. Bu hüküm dar anlamda 

yorumlandığında, önalım hakkının yalnızca “satım” sözleşmesi kurulması durumunda 

kullanılabilir hâle geldiği sonucuna ulaşılabilir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, 

yasal önalım hakkının amaçlarından biri de, paylı mülkiyete, yabancı kişilerin dâhil 

olmasının önüne geçilmesidir. Üçüncü kişiler, yalnızca satım sözleşmesi ile değil, 
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ekonomik anlamda satım benzeri hukuki işlemler ile de paylı mülkiyete dâhil olabilirler 

(Feyzioğlu 1959, Şıpka 1994). Nitekim TBK m. 240, önalım hakkının, taşınmazın satışı 

ya da ekonomik açıdan satışa eşit değerde her türlü işlemin yapılması durumunda 

kullanılabileceğini düzenlemektedir.28 Sonuç olarak, esasen taşınmaz payının satımı ile 

önalım olayı gerçekleşecektir. Ancak, satım sözleşmesinin yanında, taşınmaz 

mülkiyetinin bir bedel karşılığında nakline yönelik olan ve malikin iradesi ile gerçekleşen 

sözleşmeler bakımından önalım olayının doğacağını ve önalım hakkının kullanılabilir 

hâle geleceğini kabul etmek gerekir (Kırca 2002). 

Doktrinde, Demirtabak’a (2008) göre, önalım olayının meydana gelmesi için, satım 

sözleşmesinden doğan borcun ifasının gerçekleşmesi, üçüncü kişi (alıcı) adına tescilin 

yapılması gerekir. Üçüncü kişinin adına tescilin yapılması, TMK m. 734 hükmü 

karşısında gereklidir. Zira hükümde, önalım hakkının alıcıya karşı dava açılarak 

kullanılacağı düzenlenmiştir. Buna karşılık, Şıpka (1994), Takış (2005), Beleç (2007) ve 

Eren’e (2008) göre ise, önalım hakkının kullanılması, paydaş ile üçüncü kişi arasındaki 

borçlandırıcı işlem olan satım sözleşmesinin yapılmasına bağlı olup sözleşmenin ifası, 

yani tescil işleminin yapılması gerekli değildir. Aynı şekilde, Sirmen’e (2016) göre de, 

önalım hakkının kullanılması için, üçüncü kişi ile yapılan satışın ya da ekonomik açıdan 

satışa eşit değerde işlemin geçerli olması gerekir. Dolayısıyla, satım sözleşmesi geçerli, 

ancak, tescil işlemi geçersiz olsa dahi önalım hakkı kullanılabilmektedir. Yargıtay’ın 

güncel kararlarında ise,29 TMK'nin 732. maddesi gereğince önalım hakkının, payın 

satılması ile kullanılabilen bir hak olduğu ve bu hakkın kullanılabilmesi için satım 

sözleşmesinin kurulmasının yeterli olmayıp, satışın geçerli olması için mülkiyetin tapu 

kütüğüne tescil edilmesinin gerekli olduğu belirtilmektedir. Esasen konuyla ilgili 

doktrindeki tartışma Yargıtay kararlarına da yansımıştır. Nitekim söz konusu kararların 

oyçokluğu ile alındığını belirtmek gerekir. Bu kararlardaki muhalif oya göre, yasal 

önalım hakkıyla ilgili olarak TMK'nin 732, 733 ve 734. maddelerinde satıştan söz 

                                                           
28 Örneğin, ihtiyari açık arttırma, karma bağışlama, misli eşya ile yapılan trampa sözleşmeleri önalım  

    olayını meydana getirmektedir (Erkan 2006). Buna karşılık, aşağıda da belirtileceği üzere, taşınmazın,  

    mirasın paylaşımında mirasçılardan birine özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla satışı ve kamu  

    hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla edinilmesi durumlarında önalım hakkı  

    kullanılamamaktadır. 
29 Yar. 14. HD, E. 2016/12592, K. 2017/5914, T. 11.09.2017. Aynı yönde, Yar. 14. HD, E. 2016/10716,  

    K. 2017/3718, T. 04.05.2017 ve Yar. 14. HD, E. 2016/10713, K. 2017/3719, T. 04.05.2017. 
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edildiğinden, önalım hakkının kullanılabilmesi için geçerli bir satım sözleşmesinin 

kurulmasının yeterli olduğu kabul edilmektedir. 

Tescil, satım sözleşmesindeki geçersizliğe rağmen gerçekleşmişse, yolsuz tescil söz 

konusudur. Yolsuz tescil, gerçek hak durumuna uymayan tescildir (Oğuzman vd. 2017).30 

TMK m. 1024/2’ye göre, bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan ya da hukuki 

sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. Örneğin, satım sözleşmesindeki şekil şartının 

yerine getirilmemesi, sözleşmenin geçersiz olmasına neden olmaktadır. Geçersiz 

sözleşmeye rağmen tescil yapılmışsa, tapu sicilinin düzeltilmesi davasını açmak 

gerekmektedir. 

Önalım hakkı sahibinin hakkını kullanmak üzere harekete geçmesi için, önalım hakkı 

yükümlüsünün, üçüncü bir kişiyle satım sözleşmesi yapması gerekir. Satım 

sözleşmesinin, önalım hakkının kullanılmasına imkân vermesi açısından, her şeyden önce 

bunun, kanundaki şartlara uygun şekilde kurulmuş, geçerli bir satım sözleşmesi olması 

gerekmektedir (Şıpka 1994). Aksi takdirde, önalım olayı gerçekleşmez ve önalım hakkı 

kullanılabilir hâle gelmez (Oğuzman vd. 2017). Örneğin, taraflar, sözleşmenin esaslı 

noktalarında anlaşamadığı takdirde bu sözleşme, kurulmamış olacağı için yok 

hükmündedir. Yine, resmi şekle aykırı,31 muvazaalı,32 ehliyetsiz bir kişi tarafından 

yapılan ya da içeriği hukuka, ahlaka aykırı veya imkânsız olan satım sözleşmeleri geçersiz 

olacağından, bu gibi durumlarda da önalım hakkı kullanılamaz (Eren 2008). 

Önalım olayını meydana getirecek olan ve dolayısıyla, önalım hakkının kullanılmasını 

sağlayacak olan satım sözleşmesinin muvazaa nedeniyle geçersiz kılınması mümkündür 

(Feyzioğlu 1959). Muvazaalı satışlarla ilgili özellikle, örneğin, görünüşteki bağışlama 

                                                           
30 Taşınmaz mülkiyetinin naklinde “illilik (sebebe bağlılık)” prensibi geçerlidir. Borçlandırıcı işlem,  

    geçersizlik sebeplerinden biri sebebiyle sakatlanmışsa, illilik prensibi gereğince tasarruf işlemi olan  

    tescil de geçersiz olacaktır. 
31 Yasal önalım hakkını kullanabilir hâle getiren önalım olayı bakımından, satım sözleşmesi taşınmaz  

    satımına ilişkin resmi şekle uyulmaksızın gerçekleştirilmişse, sözleşme kesin hükümsüz olacaktır ve o  

    satım sözleşmesi bakımından önalım hakkı kullanılabilir hâle gelmeyecektir. 
32 Muvazaa, tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve fakat gerçek iradelerine uymayan ve  

    aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda anlaşmalarıdır (Yılmaz  

    2010). 
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arkasında yapılan gizli satış biçimindeki nispi muvazaalı işlemler ile hak sahibinin dava 

açmasına engel olmak için yüksek bedelle yapılan bedelde muvazaalı satışlar üzerinde 

durmak gerekmektedir. Nispi muvazaada, sözleşmenin mahiyetinde muvazaa vardır. 

Görünüşteki işlem örneğin, bağışlama muvazaalı olduğu için geçerli değildir. Gizli işlem 

niteliğindeki satış ise, gerekli biçimde yapılmadığı, özellikle taraflar, satış iradelerini 

resmi şekilde beyan etmediklerinden, şekil noksanlığı sebebiyle geçerli değildir (Eren 

2008). Bu çeşit muvazaada her iki işlem de geçerli olmadığı için önalım olayının 

gerçekleştiğinden söz edilemez (Eren 2008, Oğuzman vd. 2017).33 Buna karşılık, 

Yargıtay,34 tapuda trampa olarak gösterilen pay devrinin gerçekte satış olduğu 

kanıtlandığı takdirde, (gizli işlem olan satım sözleşmesi şekil eksikliği nedeniyle geçersiz 

de olsa) önalım hakkının kullanılabileceğini belirtmiştir.35 

Önalım hakkı sahibinin önalım hakkını kullanmasını engellemek amacıyla çok yüksek 

bir bedel, satış bedeli olarak gösterilmiş veya uygulamada genellikle karşılaşıldığı üzere, 

tapu vergi ve masraflarından kaçınmak amacıyla taşınmazın bedeli düşük gösterilmiş 

olabilir (Feyzioğlu 1959, Şıpka 1994). Her iki durumu ayrı ayrı değerlendirmek 

gerekmektedir. Birinci ihtimalde, tapuda gösterilen satış bedeli, önalım hakkı sahibinin 

hakkını kullanmasını engellemek kastıyla gerçek bedelden daha yüksekse, satış bedelinde 

muvazaa olduğu iddiasını önalım hakkının kullanılmasını engellemek amacıyla hareket 

eden, satım sözleşmesinin tarafı olan davalı ileri süremeyecektir. Zira davalının bunu ileri 

sürmesi “hakkın kötüye kullanılması” olarak değerlendirilecektir (Şıpka 1994). 

Muvazaanın varlığı nedeniyle menfaati zarar gören önalım hakkı sahibi davacı ise, 

muvazaa iddiasında bulunabilir ve bu iddiasını her türlü delil ile ispatlayabilir.36 Bu 

                                                           
33 Davacı, muvazaa iddiasında bulunmuş ise, iddiasını ispat etmelidir. Davacı, payın satışına ilişkin  

    sözleşmenin tarafı olmadığı, üçüncü kişi konumunda bulunduğu için muvazaa iddiasını her türlü delil  

    ile örneğin, tanıkla ispat edebilir. Öte yandan, davalı muvazaa iddiasını örneğin, satış bedelinin tapuda  

    gösterilenden fazla olduğunu yalnızca yazılı delil ile ispat edebilir (Tunaboylu 2008). 
34 Yar. 14. HD, E. 2012/4630, K. 2013/8413, T. 31.05.2013. 
35 Ancak, Yargıtay’a göre bunun için, taşınmazın keşfen belirlenen değeri üzerinden önalım hakkını  

    kullanıp kullanmayacağının davacıya sorulması ve buna dayanarak karar verilmesi gerekir. 
36 “Davacılar, satış sözleşmesinin tarafı bulunmadığından bedelde muvazaa iddiasını tanık dahil her türlü  

    delil ile kanıtlaması mümkündür. (…) Keşif ile belirlenen bedel tek başına bedelde muvazaa iddiasını  

    kanıtlamaya yeterli olmayıp, davacının diğer kanıtlarını doğrulamak bakımından önem taşımaktadır”.  

    Yar. 14. HD, E. 2016/14061, K. 2017/4519, T. 30.05.2017. “Davacı, satış sözleşmesinin tarafı  

    olmadığından bedelde muvazaa iddiasını tanık dahil her türlü delil ile kanıtlayabilir. (…) Keşifle  

    belirlenen bedel, tek başına bedelde muvazaa iddiasını kanıtlamaya yeterli olmayıp davacının diğer  

    delillerini doğrulamak bakımından önem taşımaktadır”. Yar. 14. HD, E. 2016/17494, K. 2017/2471, T.  
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ihtimalde, muvazaa iddiasında bulunan önalım hakkı sahibi gerçek bedel üzerinden 

önalım hakkını kullanabilir (Erkan 2006). İkinci ihtimal ise, önalım hakkı sahibinin düşük 

bedel üzerinden önalım hakkını kullanması durumunda tarafların bedelde muvazaa 

iddiasında bulunmaları durumudur. Önalım yükümlüsü, satış bedelinin tapuda gösterilen 

bedelden daha yüksek olduğunu ileri sürememelidir.  Önalım yükümlüsü davalının tapu 

masraflarından kaçmak amacıyla bedeli düşük göstermesinin karşılığında ayrıca muvazaa 

iddiasında da bulunması, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmelidir 

(Oğuzman vd. 2017). Bu durumda, muvazaa iddiasında bulunulması önalım hakkının 

kullanılmasına engel teşkil etmemektedir.37 Yargıtay, davalının, taraf olduğu işlemde 

muvazaa yapıldığı iddiasını, üçüncü kişi konumundaki davacıya karşı ileri 

süremeyeceğini ve bu yöndeki savunmasının dinlenmeyeceğini belirterek tapuda 

gösterilen satış bedeliyle davalı tarafça ödenen harç ile masraflar toplamı olan önalım 

bedeli üzerinden önalım hakkının kullanılacağına karar vermektedir.38 

TBK’de irade bozuklukları, yanılma, aldatma ve korkutma (TBK m. 30 vd.) olarak 

düzenlenmiştir. Satım sözleşmesinin irade bozukluğu hâllerinden biri nedeniyle iptal 

edilebilecek olduğu durumlarda, satım sözleşmesi iptal edilirse önalım hakkının 

kullanılması kesin olarak geçersiz hâle gelecektir. Satım sözleşmesi yapılmış ve fakat 

taraflardan birinin iradesi sakatlanmışsa ve iradesi sakatlanan taraf kanuni süre içinde ve 

önalım davası açıldıktan sonra, ancak, karar verilmesinden önce iptal hakkını 

kullanmışsa, bu durum, önalım davasının “ön sorunu” olarak değerlendirilir (Şıpka 1994). 

Öte yandan, her sözleşmede olduğu gibi önalım hakkının kullanılmasını sağlayacak olan 

satım sözleşmesinde de taraflar, TBK m. 28’de düzenlenen gabin (aşırı yararlanma) 

iddiasında bulunabilirler. Gabinin varlığı hâlinde, önalım olayını doğuracak satım 

sözleşmesinin tam ve geçerli bir sözleşme olduğu söylenemez. Gabin iddiası, önalım 

                                                           
    28.03.2017. “Bedelde muvazaa iddiasını kanıtlayamaması halinde iddia edilen bedel ile tapuda  

    gösterilen bedel arasındaki fark üzerinden davada kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet  

    ücretine hükmedilmesi gerekir. (…) Bu durumda iddia olunan bedel ile mahkemenin kabul ettiği  

    önalım bedeli arasındaki fark üzerinden davada kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına vekalet  

    ücreti takdiri ile yargılama giderinin bu orana göre paylaştırılması gerekirken satış bedelinin tamamı  

    üzerinden davacı yararına vekalet ücreti takdir olunarak yargılama giderlerinin tümünün davalıdan  

    tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir”. Yar. 14. HD,  

    E. 2016/12858, K. 2017/3163, T. 18.04.2017. 
37 Erkan’a (2006) göre, önalım hakkı tapuda gösterilen düşük bedel üzerinden de kullanılamaz. Bu  

    ihtimalde, önalım hakkı mahkemenin tayin edeceği rayiç bedel üzerinden kullanılır. 
38 Yar. 14. HD, E. 2013/15940, K. 2014/1542, T. 06.02.2014. 
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hakkı sahibinin hakkını kullanmasına engel olmak amacıyla yapılmışsa, TMK m.2 

gereğince önalım hakkı sahibi bu durumu ileri sürebilir. Önalım hakkı sahibi hakkını 

kullandıktan sonra, ancak, adına tescil yapılmadan önce gabin nedeniyle sözleşmeyle 

bağlı olunmadığı konusunda beyanda bulunulmuşsa ve bu beyan sonucunda satım 

sözleşmesi geçersiz hâle gelirse, önalım hakkının kullanılma nedeni olan önalım olayı da 

geçersiz hâle gelecektir (Demirtabak 2008). 

Önalım olayını gerçekleştiren, diğer bir ifadeyle önalım hakkının kullanılmasına imkân 

veren diğer bir hâl, “isteğe bağlı artırma” yoluyla yapılan satışlardır. Bu, ‘isteğe bağlı özel 

artırma’ biçiminde yapılabileceği gibi, ‘isteğe bağlı açık artırma’ biçiminde de 

yapılabilecektir. İki durumda da önalım hakkı kullanılabilecektir (Şıpka 1994, Eren 

2008). 

Önalım hakkının kullanılmasına imkân veren diğer bir hâle örnek olarak, ifa yerine geçen 

edim, satış olgusunu teşkil edebileceğinden verilebilir (Eren 2008). Yine, yukarıda da 

belirtildiği üzere, tapuya şerh edilmiş alım ve geri alım sözleşmelerinde alım ve geri alım 

haklarının kullanılması sonucunda önalım hakkının kullanılması mümkündür. Aynı 

şekilde, paylı mülkiyete tabi olmak şartıyla, bağımsız ve sürekli haklardan üst hakkının 

satılması sonucunda önalım hakkının kullanılması mümkündür. 

3.5.3 Paylı mülkiyete tabi taşınmazdaki payın üçüncü kişilere satılması 

Yasal önalım hakkı, payı satın alan üçüncü kişilere karşı kullanılabilir. Payı, paydaş ya 

da paydaşlar satın aldığında, hakkın kullanılabilmesi mümkün değildir.39 Bu durum, 

TMK m. 732’de, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya 

kısmen üçüncü kişiye satması durumunda, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler 

denilerek hükme bağlanmıştır. Bu durum, yasal önalım hakkının, paylı mülkiyet birliğine 

yabancı kişilerin girmesinin önlenmesi amacına uygundur. 

                                                           
39 Hâkim, bu durumu re’sen dikkate alır (Tunaboylu 2008, Yıldız 2008). 
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Üçüncü kişi, değişik zamanlarda birden çok pay satın alabilir. Üçüncü kişi ilk payı satın 

aldıktan sonra, paydaşların önalım hakkını kanunda belirtilen süreler içinde 

kullanmamaları sonucunda (ya da sürelere bakılmaksızın hak sahiplerinin haklarını 

kullanmaktan söz konusu satım için feragat etmiş olmaları hâlinde), üçüncü kişi de paylı 

mülkiyetin paydaşlarından biri olur. Dolayısıyla, bir sonraki pay satın almalarında artık 

‘üçüncü kişi’ değil, ‘paydaş’ olacağı için diğer paydaşların önalım haklarını kullanmaları 

söz konusu olamayacaktır. Buna karşılık, üçüncü kişi, örneğin, aynı gün (veya kısa bir 

süre sonra) aynı işlemle iki ayrı pay satın alabilir ve önalım hakkı, satıma konu olan her 

pay için ayrı ayrı kullanılabilir hâle gelir. Bu durumda, üçüncü kişi paydaş olarak kabul 

edilemez ve önalım hakkı satılan her pay için ayrı ayrı kullanılabilecektir (Demirtabak 

2008). Söz konusu örnekte, Yargıtay, bir diğer paydaşın, birinci satış için de önalım 

hakkını kullanma süresi geçmemişse, her iki satışa konu toplam paylar için önalım 

hakkını kullanabileceği sonucuna varmaktadır.40 

3.5.4 Hak sahibi paydaşın üçüncü kişi aleyhine önalım davası açması 

TMK m. 734/1’e göre, önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Yenilik 

doğurucu niteliğindeki dava aşağıda detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

3.6 Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasının Tartışmalı Olduğu veya Mümkün     

       Olmadığı Hâller 

TMK m. 733/1 uyarınca, cebrî artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkının kullanılması 

mümkün değildir. Cebri artırmayla satışlar, malikin rızası olmaksızın resmi makamlar 

tarafından yapılan satımlardır. Dolayısıyla, cebri artırmayla satışlarda, gerçek anlamda 

bir satım sözleşmesinin bulunmadığını söylemek mümkündür. 

Bu konuda, cebri artırma ile taşınmaz satımlarında uygulanan İcra ve İflas Kanunu (İİK) 

m. 134’te yer alan düzenlemeden bahsetmek gerekir. Bu düzenlemenin ikinci fıkrasında, 

ihalenin feshini kimlerin isteyebileceği açıkça düzenlenmiştir. İhalenin feshini sadece 

                                                           
40 Yar. 14. HD, E. 2012/4333, K. 2013/5935, T. 16.04.2013. 
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satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve son olarak pey sürmek suretiyle 

ihaleye iştirak edenler isteyebilirler. Paylı bir taşınmaz mülkiyetinde pay sahibi olup da 

payı satılmayan kişiler, İİK m. 134’te belirtilen ilgililerden sayılmaktadırlar. Bu kişiler, 

paydaşlardan birisinin payını üçüncü bir kişiye satması durumunda, yasal önalım 

haklarını kullanamamakla beraber, İİK m. 134 gereğince, ihale tarihinden itibaren yedi 

gün içinde şikâyet yoluyla ihalenin feshini isteyebilirler (Demirtabak 2008). 

Yine, yukarıda da belirtildiği üzere, kamulaştırma, bağışlama, mirasın geçmesinde de 

önalım hakkı kullanılamaz. Yargıtay, 23.03.1957 tarih ve 12/2 sayılı İçtihadı Birleştirme 

Kararında,41 karı, koca, çocuk veya akraba ile yapılan sözleşmelerde şeklen satım 

sözleşmesi bulunsa dahi, gerçekte satış dışında, miras hukukuna ilişkin maksatların veya 

bağışlama gibi düşüncelerin hâkim bulunması nedeniyle, önalım hakkının 

kullanılamayacağını kabul etmiştir (Sirmen 2016). Öte yandan, Yargıtay’a göre, örneğin, 

evlatlığa yapılan pay devrinin, evlat edinmeden önce gerçekleşmesi hâlinde, önalım olayı 

söz konusudur.42 Ancak, yapılan satım sözleşmesinin gerçek bir satım sözleşmesi olduğu, 

yani tarafların amacının gerçekten satış olduğu ve bedelin de tam ve objektif bir bedel 

olduğu durumlarda, devrin sırf eşe, evlada veya yakın akrabaya yapılmış olması, önalım 

hakkının kullanılmasına engel oluşturmamalıdır (Erkan 2006). 

Önalım hakkı, ancak payın satılması durumunda kullanılabileceği için üzerinde paylı 

mülkiyet bulunan taşınmazın tamamen ya da kısmen satılması durumunda kullanılamaz. 

Zira taşınmaz tamamen ya da kısmen paydaşların hepsi tarafından satıldığında, paydaşlar 

aynı zamanda paylı mülkiyet ilişkisini de oybirliğiyle tamamen ya da kısmen ortadan 

kaldırmış olmaktadırlar (Eren 2008). Öte yandan, bağımlı, yani eşyaya bağlı paylı 

mülkiyette de, paydaşların önalım hakkı bulunmamaktadır (Sirmen 2016). 

                                                           
41 21.08.1957 tarih ve 9687 sayılı RG. 
42 Yar. HGK, E. 2014/6-315, K. 2015/1744, T. 24.06.2015. 
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Yargıtay, bir HGK kararında, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yapılan pay devrinde 

gerçek satış niteliği bulunmadığı gerekçesiyle, önalım hakkının kullanılamayacağını 

belirtmiştir.43 

Doktrinde, Şıpka (1994) ve Oğuzman vd. (2017), “taşınmaz satış vaadi” sözleşmesinin, 

önalım hakkının kullanılmasına yol açmayacağını belirtmektedirler. Zira taşınmaz satış 

vaadi sözleşmesi bir satım sözleşmesi değildir ve dolayısıyla, bu sözleşme önalım hakkını 

kullanabilir hâle getirmez. Buna karşılık, Erkan (2006) ve Eren’e (2008) göre ise, 

taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, önalım hakkının kullanılmasına yol açmaktadır. Zira 

satış vaadi borçlusunun borcunu yerine getirmemesi durumunda açılan davada hâkim, 

tescile bile karar verebilmektedir. Yargıtay ise, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ile 

önalım olayının doğmadığını ve önalım hakkının kullanılabilir hâle gelmediğini kabul 

etmektedir.44 Zira Yargıtay yukarıda belirtildiği üzere güncel kararlarında da,45 satım 

sözleşmesinin kurulmasının dahi yeterli olmadığını ve satışın geçerli olması için 

mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmesinin gerekli olduğunu belirtmektedir. 

Henüz tam olarak kurulmamış olan satım sözleşmesi, önalım olayını gerçekleştirmez. 

Meseleye bu açıdan bakıldığında, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı anda, 

önalım olayını gerçekleştirecek olan satım sözleşmesi “henüz” kurulmadığı için yasal 

önalım hakkının da, geçerli bir satım sözleşmesi kurulana kadar kullanılamayacağını 

söylemek mümkündür. Ayrıca, satım sözleşmesinden önceki hazırlık ve görüşme 

hâllerinde de satım sözleşmesi henüz kurulmadığı için önalım hakkı kullanılamaz. 

Paylı bir taşınmazda taşınmazın paydaşlar arasındaki anlaşmayla fiilen paylaşılmış ve bu 

şekilde kullanılması durumunda önalım hakkının kullanılmasının mümkün olmadığı 

Yargıtay tarafından kabul edilmektedir. Ancak, bunun için fiilî paylaşmaya bütün 

paydaşların katılması gerekir. Bu durumda, paydaşlar aralarındaki anlaşmayla 

paylaşmaya konu paylı taşınmazın belirli bir kısmını fiilen kullanmaktadırlar. Söz konusu 

                                                           
43 Yar. HGK, E. 2015/6-324, K. 2015/2787, T. 04.12.2015. 
44 Yar. HGK, E. 1994/6-663, K. 1994/841, T. 14.12.1994. 
45 Yar. 14. HD, E. 2016/12592, K. 2017/5914, T. 11.09.2017. Aynı yönde, Yar. 14. HD, E. 2016/10716,  

    K. 2017/3718, T. 04.05.2017 ve Yar. 14. HD, E. 2016/10713, K. 2017/3719, T. 04.05.2017. 
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kullanım şekli bir eylemli bölüşmedir (Yıldız 2008). Taşınmazın eylemli olarak taksim 

edilmiş olması hâlinde yasal önalım hakkının kullanılamayacağına ilişkin olarak 

mevzuatta açık bir hüküm yer almamaktadır (Tunaboylu 2008). Yargıtay, fiilî taksim 

durumunda önalım hakkının kullanılmasının yerine göre TMK m. 2’de düzenlenen 

hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceğini kabul etmiştir.46 Dolayısıyla, Yargıtay 

uygulamasına göre, taşınmazın fiilen taksim edildiği savunması dürüstlük kuralına 

bağlıdır ve davanın her aşamasında ileri sürülebilir ve davalı fiilen taksim iddiasını her 

türlü delille ispatlayabilir (Tunaboylu 2008). 

Ancak, Şıpka (1994) ve Oğuzman vd. (2017), fiili paylaşım hâlinde paydaşın (ya da 

paydaşların) önalım hakkını kullanmaktan vazgeçtikleri anlamını çıkarmanın, zorlama bir 

yorum olduğunu ileri sürmektedirler. Yazarlara göre, paydaşlar kullanacakları yerleri 

fiilen belirlemekle beraber, paylı mülkiyet ilişkisinin diğer paydaşlarla süreceğini 

düşünmektedirler. Kaldı ki, Yargıtay kararlarına konu olaylarda paylı mülkiyet ilişkisi 

sona ermemiştir, sürmektedir. Hukukî sonuç doğurmaya yönelik paydaşlığın giderilmesi 

ve taksim söz konusu değildir. Üstelik paylı mülkiyet ilişkisinde paydaşların taşınmazı 

fiilen paylaşıp ayrı ayrı kullanmalarının olağan olduğu ve bunun paylı mülkiyet ilişkisini 

ortadan kaldırmayacağı da ortadadır. Bu nedenlerle, Köylüoğlu (2011) da, paylı 

taşınmazın paydaşlar arasında fiilen paylaşılmış olması durumunda önalım hakkının 

kullanılmasının TMK m. 2’de yer alan dürüstlük kuralına aykırı olmayacağını ileri 

sürmektedir. Gerçekten de, paylı mal fiilen paylaşılmış olsa bile, bir paydaşın önalım 

hakkını kullanmak istemesi her durumda dürüstlük kuralına aykırı sayılmamalıdır 

(Sirmen 2016). 

                                                           
46 “Önalım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında  

    taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu  

    yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen  

    davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım hakkını kullanması T.M.K.nın2. maddesinde yer alan  

    dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz. Kötüniyet iddiası 14.02.1951 tarihli ve 17/1 sayılı İçtihadı  

    Birleştirme Kararı uyarınca davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de  

    kendiliğinden nazara alınması gerekir. Bu gibi halde savunmanın genişletilmesi söz konusu değildir.  

    Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir”. Yar. 14. HD, E. 2017/1622, K. 2017/4513,  

    T. 30.05.2017. Aynı yönde, Yar. 14. HD, E. 2017/62, K. 2017/2861, T. 10.04.2017. 
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3.7 Yasal Önalım Hakkının Sona Ermesi 

Önalım hakkını ele alan hükümler emredici değil, düzenleyici niteliktedirler. Zira yasal 

önalım hakkı, sahibinin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği bir haktır. Dolayısıyla, 

yasal önalım hakkından feragat mümkündür (Eren 2008). Nitekim TMK m. 733/2’deki 

düzenlemeye göre önalım hakkından feragate izin verilmektedir. Yasal önalım hakkı, 

paydaşlar arasında yapılan bir sözleşme ile tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir 

veya içeriği daraltılıp genişletilmek suretiyle değiştirilebilir (Sirmen 2016). Ancak, bu tür 

sözleşmelerin geçerli olması resmi şekilde yapılmalarına bağlı olmaktadır.47 Sözleşmeye 

resmilik verecek makam ise, tapu sicil müdürlükleridir (Eren 2008).48 Bu tür 

sözleşmelerin geçerli olmaları, ayrıca tapu siciline şerh verilmelerine de bağlı olmaktadır 

(m. 733/2). 

Feragatte, feragat eden paydaş “bütün” satışlar hususunda önalım hakkını kullanmaktan 

vazgeçmektedir.49 Feragatin muhatabı, diğer paydaş ya da paydaşlar iken, konusu, üçüncü 

kişiler ile yapılacak satışlardır (Eren 2008). Hak sahibi, hakkından tüm paydaşlar lehine 

feragat edebilir. Bu duruma “mutlak feragat” denmektedir. Mutlak feragatte, “hakkın 

kendisinden vazgeçme” söz konusudur. Öte yandan, yalnızca bir ya da birkaç paydaş 

lehine feragat etmek de söz konusu olabilir. Bu duruma ise, “kısmi feragat” 

denilmektedir. Kısmi feragatte, “hakkın kendisinden değil, kullanılmasından vazgeçme” 

söz konusudur (Şıpka 1994, Eren 2008). 

Öte yandan, bütün satışlarda değil de, yalnızca muayyen bir satışta önalım hakkını 

kullanmak yetkisinden vazgeçmek de söz konusu olabilir. Bu durumda, vazgeçen paydaş, 

diğer satışlar için önalım hakkına sahip olmaktadır (Eren 2008). Muayyen bir satışta 

önalım hakkını kullanmaktan vazgeçmenin geçerliliği yazılı şekle tabidir ve bu 

                                                           
47 Kutlu’ya (2010) göre, önalım hakkı sahibinin hakkını kullanıp kullanmaması tamamen onun  

    takdirindedir. Dolayısıyla, önalım hakkı sahibinin, hakkından feragat edebilmesi için muhatap ile  

    sözleşme yapmak zorunda olması yenilik doğuran hak niteliğine aykırıdır. 
48 Demirtabak (2008) ve Oğuzman vd. (2017) ise, önalım hakkından feragatte, resmi şekil şartını kural  

    olarak noterlerin yerine getireceğini ileri sürmektedirler. 
49 Paydaş, ileride yapılacak tüm satışlar hususunda önalım hakkını kullanmaktan feragat ettiği zaman,  

    gerçek anlamda haktan feragat ya da hakkın ortadan kaldırılması söz konusu olmaktadır. 
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vazgeçme, satıştan önce ya da sonra yapılabilir (TMK m. 733/2).50 Belirtmek gerekir ki, 

kanun koyucu, bu çeşit vazgeçmenin tapu siciline şerh verilmesini zorunlu tutmamıştır. 

Önalım davasından feragat hâlinde ise, önalım hakkının kullanılmasından feragat 

edilmemektedir. Önalım hakkı kullanılmakta ve fakat açılan davadan feragat 

edilmektedir. Davadan feragat edilmesi ise, TMK hükümlerine değil, 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu (HMK) hükümlerine tabidir. Davadan feragat, davacının talep 

sonucundan vazgeçmesidir. Davacı, mahkemeye karşı tek taraflı irade beyanında 

bulunarak davasından feragat edebilir. Bu beyan sözlü olarak yapılırsa duruşmada 

tutanağa geçirilir. Bu beyan yazılı dilekçe ile de gerçekleştirilebilir (Kuru vd. 2013). 

Önalım davasından feragat edilmesi hâlinde önalım hakkı sahibi davacı, dava konusu 

yaptığı hakkından feragat etmektedir. Kısacası burada, önalım hakkı sahibi önalım 

hakkından dava açıldıktan sonra feragat etmektedir (Demirtabak 2008). 

Önalım davası bakımından öngörülen ve aşağıda incelenecek olan hak düşürücü sürelerin 

niteliği gereği sona ermesi ile birlikte önalım hakkının kendisi de ortadan kalkmaktadır. 

Önalım hakkı sahibi sıfatı ile önalım yükümlüsü sıfatlarının birleşmesi durumunda 

önalım hakkı ortadan kalkmaktadır. Paylı bir taşınmaz mülkiyetinde, örneğin, iki paydaş 

malikse ve paydaşlardan birisinin payını diğer malike satması durumunda, önalım hakkı 

sahibi ile önalım yükümlüsü sıfatı birleşmektedir (Demirtabak 2008). Yasal önalım hakkı, 

bu durumda olduğu gibi, taşınmazın, paylı mülkiyet hâlinden tek kişi mülkiyetine ya da 

elbirliği mülkiyetine dönüşmesiyle de sona ermektedir. Nitekim bu tür mülkiyet 

çeşitlerinde aslında önalım hakkı söz konusu olmamaktadır (Eren 2008). 

Yukarıda da belirtildiği üzere, yasal önalım hakkı, paylı mülkiyet konusu taşınmazlarda 

olabilmektedir. Dolayısıyla, taşınmaz mülkiyetinin kaybı hususuna da değinmek 

                                                           
50 Sirmen (2016), önalım olayının gerçekleşmesinden sonra belli bir satış için önalım hakkını  

    kullanmaktan vazgeçmenin, kanundan doğan mülkiyet kısıtlamasının ne ortadan kaldırılması ne de  

    değiştirilmesi niteliğinde olduğunu; buna karşılık, önalım olayının gerçekleşmesinden önce belli bir  

    satış için önalım hakkını kullanmaktan vazgeçmenin, kanundan doğan mülkiyet kısıtlamasının ortadan  

    kaldırılması niteliğinde olduğunu ve fakat bu işlemin TMK m. 731/2’deki düzenlemenin aksine sadece  

    yazılı şekilde yapılmasının TMK m. 733/2 hükmü karşısında yeterli olduğunu belirtmektedir. 
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gerekmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı, mülkiyetin nisbi kaybı ve mutlak kaybı 

olarak incelenebilir (Oğuzman vd. 2017). Taşınmaz mülkiyetinin nisbi kaybı, malikin 

değiştiği durumlarda söz konusu olur. Örneğin, paydaşlardan A’nın payını B’ye 

devretmesi hâlinde, A, taşınmaz payının mülkiyetini nisbi olarak kaybetmektedir. Yasal 

önalım hakkı da paya bağlı bir hak olduğundan, payın devredilmesi ile yasal önalım hakkı 

da o paydaş için son bulacaktır. Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybını ise, üç başlıkta 

incelenebilir (TMK m. 717). Bunlardan ilki, taşınmazın tamamen yok olmasıdır. 

Taşınmaz doğal olaylar sonucunda tamamen ve devamlı olarak yok olmuşsa taşınmaz 

mülkiyeti de sona erer (TMK m. 717/1). Örneğin, deprem sonucu sular altında kalan bir 

taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı sona erer ve bununla beraber yasal önalım hakkı da 

sona erer. Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybı başlığı altında incelenecek ikinci hâl, 

taşınmaz mülkiyetinin terk edilmesidir. Taşınmaz mülkiyetinin terk edilmesi için, malikin 

tek taraflı irade beyanı ile tapu idaresinden talepte bulunması ve mülkiyet hakkının terkini 

gerekmektedir. İki şart gerçekleşince; mülkiyet hakkı terk edilmiş olur. Mülkiyet 

hükümlerine tabi bir pay hakkından feragat etmek, payın terki anlamını taşımaktadır. 

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı hâllerinden üçüncüsü ise, kamulaştırmadır. Kamulaştırma, 

devlet ya da bir kamu tüzel kişisinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda tek taraflı 

bir idari karar ile özel mülkiyete tabi bir taşınmazı tespit edilen kamulaştırma bedelini 

ödemek suretiyle iktisap etmesidir. Bu şekilde mülkiyet özel mülkiyetten kamu 

mülkiyetine dönmektedir. Mülkiyetin kamu hukuku tüzel kişisine geçmesi ile taşınmaz 

üzerindeki özel mülkiyet sona erecektir. Söz konusu taşınmaz, paylı mülkiyete tabi bir 

taşınmaz ise, paydaşların taşınmazı kamulaştırmak suretiyle iktisap eden idareye karşı 

yasal önalım haklarını kullanmaları söz konusu değildir. Zira daha önce de belirtildiği 

üzere, önalım hakkı ancak satım veya satım benzeri hukuki işlemlerin gerçekleşmesi 

hâlinde kullanılabilir. Kamulaştırma ile özel mülkiyete tabi taşınmaz üzerinde mülkiyet 

sona erdiğinden yasal önalım hakkının dayanağı olan temel ilişki ve dolayısıyla yasal 

önalım hakkı da ortadan kalkacaktır (Demirtabak 2008). 

Paylı mülkiyet, tamamen sona erebileceği gibi kısmen de sona erebilir (Oğuzman vd. 

2017). Bir paydaşın, payını üçüncü kişiye kendi iradesi ile satmasıyla veya bir paydaş, 

kendi iradesi söz konusu olmaksızın cebri icra yoluyla payının satışa çıkarılmasıyla paylı 

mülkiyetten çıkabilir. Bu kısmen sona ermedir. Paylı mülkiyetin tam olarak sona ermesi 
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hâllerinden biri, paydaşların hep birlikte paylarını üçüncü bir kişiye devretmesi hâlidir. 

Paylı mülkiyetin tüm paydaşlar bakımından sona erme hallerinden diğeri ise, paylaştırma 

(taksim) hâlidir. Paylı mülkiyette taksim, tarafların anlaşmalarıyla veya mahkeme 

kararıyla mümkün olabilir. Paylı mülkiyette taksimin gerçekleşmesi ile birlikte paylı 

mülkiyet ilişkisi ortadan kalkacağından, yasal önalım hakkının doğması için gereken 

temel ilişki de sona erecektir (Demirtabak 2008). 
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4. ÖNALIM DAVASI 

4.1 Önalım Davasının Tanımı ve Niteliği 

TMK m. 734’te, önalım hakkının, alıcıya karşı ancak dava açılmak suretiyle 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemeden önce de, öğretide ve 

uygulamadaki yargı kararlarında önalım hakkının dava yoluyla kullanılması imkânı söz 

konusuydu ve genel hükümlere göre “şuf’a davası” olarak bilinen bir dava açılıyordu. 

Ancak, söz konusu dava, doğrudan önalım hakkının kullanılmasına ilişkin olmayıp, daha 

ziyade önalım hakkı konusunda bir ihtilaf bulunması durumunda açılan bir davaydı (Çay 

2007). 

Önalım hakkı sahibinin alıcıya karşı bu hakkını kullanmak amacıyla açtığı ve sonunda 

hâkimin davacı adına payın satışına ve mülkiyetinin tesciline karar verdiği yenilik 

doğurucu davaya önalım davası denir (Eren 2008). Dava, bir tespit ya da eda davası değil, 

mahiyeti itibariyle yenilik doğurucu bir davadır (Eren 2008, Oğuzman vd. 2017). Eski 

Medeni Kanun döneminde söz konusu olan ve şuf’a davası olarak nitelendirilen davadan 

farklı olarak, genel zamanaşımı hükümlerine tabi olmayan, yasada belirlenen önalım 

hakkının kullanılma süresi ve şartlarına göre açılabilecek bir davadır. 

Yeni bir hukuki durum yaratan ya da mevcut hukuki durumu değiştiren veya ortadan 

kaldıran davalar, yenilik doğurucu (inşai) davalardır. Bu davalar mutlaka yenilik doğuran 

bir hakka dayanmalıdır. Yenilik doğuran hak, yalnızca dava açarak kullanılabiliyor ise, 

yenilik doğurucu dava söz konusudur (Eren 2008). Davacı, yenilik doğurucu davayla bir 

yenilik doğurucu hakkını kullanır ve bu hakkına dayanmak suretiyle mahkemeden, yeni 

bir hukuki durum yaratılmasını ya da mevcut hukuki durumun değiştirilmesini ya da 

ortadan kaldırılmasına karar verilmesini ister (Kuru vd. 2013). 

Doktrinde, Eren’e (2008) göre, önalım davasının kazanılması durumunda, var olan 

hukuki durumda bir değişiklik ortaya çıktığından dolayı dava “değiştirici yenilik 

doğurucu” bir davadır. Zira davanın kabulü neticesinde hükmedilecek inşai karar, 
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satıcıyla alıcı arasında kurulan satış ve mülkiyet ilişkisini kaldırmakta, alıcıyla davacı 

arasında kurarak değiştirmektedir. Öte yandan, Çay’a (2007) göre ise, önalım davası 

“kurucu yenilik doğuran” bir davadır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, önalım hakkı sahibi bu hakkını, TMK m. 716/1’de 

düzenlenmiş olan “tescile zorlama davası” açarak kullanacaktır (Sirmen 2016). Önalım 

hakkı sahibinin tescile zorlama davası açmakla hem önalım hakkını kullanması, hem de 

bu hakkın kullanılmasıyla doğan satış ilişkisine dayanarak payın mülkiyetinin kendisine 

geçirilmesine karar verilmesini talep etmesi söz konusudur. Dolayısıyla, önalım hakkının 

dava açılarak kullanılmasıyla bir satış ilişkisi meydana gelmekte ve buna dayanılarak da 

TMK m. 716/1’e göre, payın mülkiyetinin önalım hakkı sahibine geçirilmesine karar 

verilmesi talep edilmektedir. Mahkeme de, önalım hakkının kullanılması için gerekli 

şartların gerçekleşmiş olup hakkın kullanıldığını tespit ederek mülkiyetin davacıya 

geçtiğine karar vermektedir (Sirmen 2016). 

Uygulamada ve Yargıtay kararlarında ise,51 tescile zorlama davası veya benzeri bir ifade 

kullanılmamakta, bu tür davalar “tapu iptal ve tescil davası” olarak adlandırılmaktadır. 

Esasen burada “iptal” sözcüğünün kullanılması isabetsizdir. Tapunun iptal edilmesi gibi 

bir durum söz konusu değildir. Burada bir “terkin” işlemi söz konusudur. Gerçekten de 

terkin, tapu kütüğündeki tescilin çizilerek etkisiz hâle getirilmesidir. Dava sonucunda 

verilecek tescil hükmü ile tapu müdürü önce, davalının adını mülkiyet hanesinden terkin 

edecek ve sonrasında ise, davacının adını mülkiyet hanesine tescil edecektir. 28738 sayılı 

Tapu Sicili Tüzüğünün ikinci maddesine göre tüzüğün kapsamı; taşınmazlarla alakalı 

mülkiyet hakkı, sınırlı aynî haklar ve şahsi hakların tapu kütüğüne tescil, değişiklik, terkin 

ve düzeltme işlemleriyle sicil ve belgelerin arşivlenmesinin usul ve esaslarını 

kapsamaktadır. Görüldüğü üzere, tapu sicilinde iptal etmek gibi bir durum söz konusu 

olmayıp, esasen yapılan bir terkin işlemidir. 

                                                           
51 “Dava önalım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir”. Yar. 14. HD, E. 2017/5322, K.  

    2017/8167, T. 07.11.2017. “Dava, önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir”.Yar.  

    14. HD, E. 2017/756, K. 2017/7300, T. 09.10.2017. “Dava, önalım hakkına dayanan tapu iptal tescil  

    isteğine ilişkindir”. Yar. 14. HD, E. 2017/3358, K. 2017/6839, T. 26.09.2017. 



39 
 

Önalım hakkı sahibi tescile zorlama davasıyla birlikte, mülkiyet payı adına tescil edilmiş 

olan alıcının, dava süresince tasarruf yetkisinin kısıtlanması için tapuya şerh verilmesini 

talep etmelidir. Nitekim davalı konumundaki alıcının, dava açılmasıyla tasarruf yetkisi 

kendiliğinden kısıtlanmadığından, dava konusu pay üzerinde tasarrufta bulunması 

mümkündür. 

4.2 Önalım Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 

HMK m. 2’ye göre, dava konusunun (müddeabîhin) değer ve miktarına bakılmaksızın 

malvarlığı haklarına ilişkin davalar ile şahıs varlığına ilişkin davalarda (genel, asıl) 

görevli mahkeme,52 aksine bir düzenleme olmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Konusu 

para ya da parayla ölçülebilen bir şey (mal, hak) olan davalar, malvarlığı (mamelek) 

hukukundan doğan davalardır (Kuru vd. 2013). Önalım davasında görevli mahkeme, 

aksine bir düzenleme olmadığı için genel görevli mahkeme olan “asliye hukuk 

mahkemesi”dir.53 

HMK m. 6’ya göre, genel yetkili mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel kişinin davanın 

açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak, kanun, genel yetkili mahkemeden 

başka, bazı davalar için özel yetki kuralları koymuştur (HMK m. 8 vd).  Söz konusu 

kurallar, kural olarak kamu düzenine ilişkin değildir; buna karşılık, bazı özel yetki 

kurallarıysa, istisnaen kamu düzenine ilişkindir. Kamu düzenine ilişkin yetki kuralları 

kesin yetkiyle ilgilidir, yani dava yalnız kesin yetkili yerde açılabilir, başka yerde 

açılamaz (Kuru vd. 2013).54 

                                                           
52 Görev kuralları, kamu düzenindendir ve mahkemenin görevli olması dava şartlarındandır. Dolayısıyla,  

    mahkeme, davanın her aşamasında görevli olup olmadığını kendiliğinden inceler ve görevsiz olduğu  

    kanısına varacak olursa re’sen görevsizlik kararı verir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğu  

    için, taraflar sözleşmeyle görevli mahkemeyi değiştirememektedirler. Yani, görev sözleşmesi  

    yapılabilmesi caiz değildir. 
53 “Dayanağı TMK’nin 732 vd..maddeleri olan yasal önalım hakkı eşya hukukuna dayalı ve mal varlığı  

    hakkına ilişkin olup doğrudan ticari işletmeyle ilgili olmadığından davanın asliye hukuk mahkemesinde  

    görülmesi gerekir”. Yar. 14. HD, E. 2014/6783, K. 2014/10188, T. 18.09.2014. 
54 Yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu durumlarda, yetki itirazı ilk itiraz değil, dava şartıdır. Taraflar  

    daima yetki itirazında bulunabilecekleri gibi mahkeme de daima re’sen yetkili olup olmadığını inceler  
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HMK m. 12’ye göre, taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde 

değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine veya alıkoyma hakkına 

ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi “kesin yetkili”dir. Kuru vd. 

(2013), önalım davasının, taşınmazın aynına (taşınmaz üzerindeki bir ayni hakka) ilişkin 

davalardan biri olduğu için “taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi”nde açılacağını ifade 

etmektedirler. Yargıtay da bu görüştedir.55 Dolayısıyla, uygulamada önalım davası, 

taşınmazın aynına ilişkin bir dava kabul edilerek, taşınmazın bulunduğu yer 

mahkemesinde açılmaktadır. 

Esasen burada taşınmazın aynına ilişkin bir dava söz konusu değildir.56 Ancak, önalım 

davası sonucunda önalım hakkı sahibinin ayni hak (mülkiyet hakkı) kazanması söz 

konusudur. Bu durumda genel yetki kuralı gereğince, davalının davanın açıldığı tarihteki 

yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğunu söylemek mümkündür. Taşınmazın yeri ile 

davalının yerleşim yerinin farklı olması durumunda usul ekonomisi ilkesinin ihlal 

edileceği söylenebilir. Bu nedenle, önalım davalarına ilişkin yetkili mahkemenin, 

taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olduğunu belirten bir yasal düzenleme ile yetki 

konusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

4.3 Önalım Davasının Tarafları 

4.3.1 Davacı 

Önalım davasının davacısı, paylı mülkiyete konu taşınmazda payını üçüncü kişiye satan 

paydaşın, paydaş ya da paydaşlarıdır (Eren 2008). Paydaşların hepsinin beraber söz 

konusu davayı açma zorunlulukları yoktur (Eren 2008).57 Davacı sıfatı yalnızca paydaşa, 

                                                           
    ve yetkisiz olduğu kanısına varacak olursa yetkisizlik kararı vermelidir. Kesin yetki hâllerinde, yetki  

    sözleşmesi yapılabilmesi caiz değildir. 
55 “Somut olayda dava; yasal önalım hakkına dayanan şufa davası olup, dava niteliği itibari ile taşınmazın  

    aynına ilişkindir”. Yar. 20. HD, E. 2017/6045, K. 2017/3858, T. 02.05.2017. 
56 Köylüoğlu (2011) da, önalım davasının, olması gereken hukuk bakımından taşınmazın aynına ilişkin  

    bir dava olmadığını belirtmektedir. Bununla birlikte, yazar, bu davanın taşınmaz üzerindeki bir şahsi  

    hakka dayandığını ve sözleşmeye dayalı bir alacak davası niteliğinde olduğunu ileri sürmektedir. 
57 Eren’e (2008) göre, birden fazla paydaş var olup da payları aynıysa eşit; buna karşılık, farklıysa farklı  

    nispette dava açabilirler. 
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özellikle de payın satıldığı zamanda bu sıfata sahip paydaşa aittir. Dolayısıyla, satım 

sözleşmesine dayanmak suretiyle devredene karşı payın devri konusunda yalnızca kişisel 

bir talep hakkına sahip kimse davacı sıfatına sahip olamamaktadır.58 Yukarıda da 

belirtildiği üzere, elbirliği mülkiyetinde önalım hakkı söz konusu olmadığından ortaklar 

bu davayı açamamaktadırlar. Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazda da bir bağımsız bölüm 

malikinin üçüncü kişiye yaptığı satış aleyhine diğer bağımsız kat maliki önalım davası 

açamamaktadır (Eren 2008). Öte yandan, Yargıtay’a göre, bağımsız ve sürekli haklardan 

tapu kütüğünde müstakil bir sayfaya kaydedilmiş olan üst hakkı, bir çeşit mülkiyet 

hakkıdır. Dolayısıyla, üst hakkının paylı mülkiyet konusu olması da mümkün olmaktadır 

(Eren 2008). 

Birden fazla paydaşın dava açmak suretiyle önalım hakkını kullandığı zaman, her 

paydaşın payı oranında mı, yoksa eşit olarak mı yararlanacağı konusunda doktrinde görüş 

birliği yoktur. Erkan (2006) ve Eren’e (2008) göre, davacı her paydaş satılan pay üzerinde 

payı oranında hak sahibi olmalıdır. Zira böyle bir görüş, paylı mülkiyet ilişkisine daha 

fazla uymaktadır. Buna karşılık, Yargıtay, 11.06.1947 tarih ve 5/18 sayılı İçtihadı 

Birleştirme Kararında,59 önalım hakkını kullanan her paydaşın, satılan payı, taşınmaz 

üzerindeki payının oranına bakılmaksızın eşit olarak kazanacağını kabul etmiştir. 

Örneğin, (A), (B), (C) ve (D) bir taşınmazın paydaşlarıdır. (A), payını (Ü)’ye sattığı 

takdirde, (B), (C) ve (D), üçü birden bu haklarını kullanırlarsa,60 kendi paylarının oranı 

ne olursa olsun, (A)’nın payının eşit ölçüde alıcısı olurlar. Yani (A), 2/8’lik payını (Ü)’ye 

sattığında, 1/8 paya sahip olan (B), 2/8 paya sahip olan (C), 3/8 paya sahip olan (D), 

(A)’nın payının 1/3’er oranında alıcısı olurlar (Sirmen 2016). 

                                                           
58 Paylı mülkiyet sahibi olmayan intifa ve oturma hakkı sahipleriyle kişisel hak sahipleri bu davayı  

    açamazlar. Örnek olarak, kira, ürün kirası, alım, geri alım sahipleri verilebilir. 
59 24.07.1947 tarih ve 6666 sayılı RG. 
60 “6100 sayılı HMK’nın 65. maddesi uyarınca asli müdahale yoluyla veya diğer paydaşların açtığı  

    önalım davasının HMK’nın 166. maddesi uyarınca davaların birleştirilmesi yoluyla davaya diğer  

    paydaşların katılması halinde, eğer asli müdahale talebi veya birleştirilen dava süresi içinde açılmışsa o  

    paydaşlar da önalıma konu paydan eşit oranda yararlanırlar.” Yar. 14. HD, E. 2017/2976, K.  

    2017/5302, T. 20.06.2017. 
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4.3.2 Davalı 

Önalım davasının davalısı, önalım hakkına konu taşınmazda satılan payın alıcısı, yani 

yeni malikidir (Eren 2008). Yasal önalım hakkından doğan borç, kanun gereği eşyaya 

bağlı bir borç oluşturduğundan satış yolu ile devredilen pay üzerindeki mülkiyet hakkını 

kim kazanmış ise, davalı da o olmaktadır (Eren 2008, Oğuzman vd. 2017). Dolayısıyla, 

davalı, satım sözleşmesinden sonra pay üzerindeki mülkiyet hakkını kuracak tescilin 

yapılmış olup olmamasına göre değişmektedir (Eren 2008). Bu hak, tapuya tescil 

edilmeden önce, mülkiyet henüz kendi üzerinde olduğundan satıcı paydaşa, tescilden 

sonraysa alıcıya, yani yeni malike yöneltilir (Eren 2008, Akipek ve Akıntürk 2009, 

Sirmen 2016, Oğuzman vd. 2017). Fakat Türk hukuk sistem ve uygulamasına göre, tapu 

memuru tarafından yapılan satım sözleşmesini takiben hemen tescil yapıldığından alıcı, 

mülkiyeti kazanmaktadır (Demirtabak 2008). Dolayısıyla, davalı, pay üzerindeki 

mülkiyet hakkını kazanan alıcıdır (Eren 2008). Zira TMK m. 734/1’e göre, önalım hakkı, 

alıcıya karşı kullanılmaktadır. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, yasal önalım hakkı 

paydaşlar arasında kullanılamaz. Dolayısıyla, alıcı paydaş ise, önalım hakkı kullanılamaz. 

Payın alıcısı konumundaki yeni malik, paylı mülkiyetteki bir taşınmazın satışı işleminde, 

hak sahibinin önalım hakkını kullanmak istemesi durumunda, önalım davasında kanun 

gereğince davalı sıfatıyla yer almaktadır. Önalım davasında, bedelde muvazaa iddiasının 

olmadığı hallerde, yargılama giderleri, harç ve vekalet ücreti davalı üzerinde 

bırakılmaktadır. Bu durumda davalı, satış bedeli ve payına düşen tapu giderlerini alacak 

olsa da, yargılama giderleri, harç ve vekalet ücretini kendisi ödeyeceğinden, davalının 

zarar göreceği ortadadır. Bu kapsamda, önalım davalarındaki harç oranlarının gözden 

geçirilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflar arasında eşit olarak 

paylaştırılmasına dair düzenleme yapılması, hakkaniyet gereği davalı sıfatını taşıyan yeni 

malikler açısından olumlu olacaktır. Esasen bu durum da, paylı mülkiyetteki payın satışı 

işlemlerinde değerinin azalmasına ve satış bedelinin olduğundan daha yüksek beyan 

edilmesine neden olmaktadır. 
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4.4 Önalım Davasının Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süreler 

Önalım davasının hak düşürücü nitelikteki belirli süreler içerisinde açılması gerekir. Aksi 

takdirde, hak düşer. Nitekim TMK m. 733/3’e göre önalım hakkı, satışın hak sahibine 

bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle 

düşmektedir. Buradaki üç aylık ve iki yıllık süreler, hukuki nitelikleri itibariyle 

zamanaşımı süreleri değil, hak düşürücü sürelerdir (Eren 2008, Yıldız 2008).61 Söz 

konusu üç aylık süreye, “nispi hak düşürücü süre”; buna karşılık, iki yıllık süreye ise 

“mutlak hak düşürücü süre” denilir. Dava, alıcıya karşı bu süreler içerisinde 

açılmadığında, artık ona karşı önalım hakkı kesin olarak düşmekte, dava açılamamaktadır 

(Eren 2008). Hak düşürücü süreler olduklarından zamanaşımı sürelerinde olduğu gibi, 

bunların durması ya da kesilmesi de söz konusu olmamaktadır. Üstelik hâkim 

yargılamanın her aşamasında bu süreleri kendiliğinden göz önünde tutmak zorunda 

olduğu gibi, taraflar da bunu her zaman itiraz olarak ileri sürebilmektedirler (Eren 2008). 

Üç aylık nispi sürenin işlemeye başlaması ve dolayısıyla, davacının (hak sahibinin) 

önalım davasını açabilmesi için alıcının ya da satıcının, satışı, diğer bütün paydaşlara 

bildirmesi gerekmektedir. Alıcı ya da satıcı tarafından diğer paydaşlara yapılacak olan 

satış bildiriminin “noter” aracılığıyla yapılması gerekir (TMK m. 733/3). Önemle 

belirtmek gerekir ki, noter bildirimi dışında satışın yapıldığının başka yollardan 

öğrenilmesi, üç aylık sürenin başlaması için yeterli değildir. Bu itibarla, tapu memurunun 

TMK m. 1019 uyarınca tapu kütüğünden belirlediği yasal önalım hakkını doğuran bir 

satışı hak sahiplerine bildirmesi de üç aylık sürenin başlaması için yeterli değildir (Eren 

2008). Ancak, bununla birlikte, tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri 

onlara tebliğ etmekle yükümlü olduğuna göre (m. 1019), taşınmaz pay satışı 

gerçekleştiğinde diğer pay sahiplerine de bu durumu bildirmekle yükümlüdür. Bu 

                                                           
61 “Bu süre hak düşürücü süre olup mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir”. Yar.  

    6. HD, E. 2005/955, K. 2005/2510, T. 21.03.2005. 
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bildirimin yapılmadığı takdirde ise, uğranılan zararlardan dolayı TMK m. 1007 

gereğince, Devletin sorumluluğuna gidilebilmesi mümkündür (Sirmen 2016).62 

Yasal önalım hakkı sahibi, kendisine alıcı ya da satıcı tarafından yapılacak noter 

bildiriminden itibaren üç aylık süre içerisinde, bu hakkını dava yoluyla kullanmaz ise, 

yalnızca, o payı kazanan kişiye karşı önalım hakkını kaybetmiş olur. Öte yandan, payın 

mülkiyetini kazanan alıcı, bu payı üçüncü bir kişiye yeniden satarsa, davacı paydaş ya da 

paydaşların, yeni alıcıya karşı önalım hakkını kullanabilmeleri mümkündür. Bu itibarla, 

her satış, öncekinden bağımsız olarak paydaşlara yeni bir önalım hakkı kullanma ve 

dolayısıyla, önalım davası açma imkânı sağlamaktadır (Kırca 2002, Eren 2008, Oğuzman 

vd. 2017).63 

Paylı mülkiyette birden fazla paydaşın var olması durumunda, paydaşların tümünün tek 

başına önalım hakkını kullanması mümkündür. Bu durumda, üç aylık süre, her paydaş 

için diğerinden bağımsız olarak işlemeye başlamaktadır (Eren 2008). Yukarıda 

belirtildiği üzere, alıcı ya da satıcı, satışı hak sahibine noter aracılığıyla bildirmediğinde, 

üç aylık süre işlemeye başlamamaktadır. Bu şekilde bir bildirim yapılmadan, hak 

sahibinin satışı öğrendiği iddiasıyla üç aylık sürenin hak sahibinin satışı öğrendiği tarihte 

başlamış olduğunu ileri sürmek mümkün değildir (Sirmen 2016). Bu durumda, hak sahibi, 

önalım davasını satışın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde açabilir.64 Dolayısıyla, iki 

yıllık hak düşürücü sürenin işlemesi noter bildirimi yapılmasına bağlı değildir (Eren 

2008). Bu nedenle, her ne kadar doktrinde (Erkan 2006, Demirtabak 2008), yasal önalım 

hakkının kullanılması için varlığı gereken bir şart olarak, önalım olayının, satıcı paydaş 

veya alıcı üçüncü kişi tarafından önalım hakkı sahibine bildirilmesi olduğu ifade edilse 

de, bu bildirim yasal önalım hakkının kullanılması için gereken bir şart değildir. Nitekim 

                                                           
62 Tapu sicilini tutanlar için önceden beri var olan, fakat uygulamada üzerinde pek fazla durulmayan bu  

    yükümlülük, sadece alıcı ve satıcıya bildirim zorunluluğu getirilmekle ortadan kalkmış değildir. 
63 “Süresinde ön alım hakkını kullanmayan paydaşın sadece o pay satışı için ön alım hakkı düşer, başka  

    pay satışları için ön alım hakkı ise sona ermez”. Yar. HGK, E. 2005/6-230, K. 2005/244, T.  

    13.04.2005. 
64 “Davacının kendisine yapılan bir bildirim olmadığından, satıştan itibaren iki yıl içinde açtığı dava  

    süresindedir ve davacı dava yoluyla önalım hakkını kullanmıştır”. Yar. HGK, E. 2005/8-358, K.  

    2005/470, T. 21.09.2005. 
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önalım hakkı sahibi, bildirimi beklemeksizin, satışın yapıldığı tarihten itibaren istediği 

zaman (iki yıl içinde) dava açabilir. 

Alıcı ya da satıcının satışı hak sahibine noter kanalıyla bildirmemeleri bir kusur 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, örneğin, alıcı, taşınmaz ve payın değerinin arttığını, bu 

artışın keşif ve bilirkişi kanalıyla tespit ettirilerek önalım bedelinin buna göre yükseltilip 

ödenmesi gerektiğini öne sürememektedir (Eren 2008).65 Alıcı ve satıcı kanundan doğan 

bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmedikleri takdirde, önalım hakkı sahibinin 

bundan doğacak olan zararlarını tazmin etmekle yükümlü olurlar (Kırca 2002, Sirmen 

2016). 

4.5 Önalım Davasında Davacının Önalım Bedelini Yatırması 

Davacı (önalım hakkı sahibi), davanın karara bağlanabilmesi için (adına payın tesciline 

karar verilmeden önce), önalım bedelini hâkimin göstereceği yere, yine hâkimin 

belirleyeceği süre içerisinde yatırması gerekmektedir. Önalım bedeli, satış bedeli ve 

alıcıya düşen tapu giderlerinden oluşmaktadır (TMK m. 734/2).66 Önalım bedeli, önalım 

davası açısından bir dava şartıdır. Bu şart yerine getirilmeden önalım davasının 

görülebilme imkânı yoktur. Hâkimin önalım hakkı sahibine, satım bedelini ve tapu 

giderlerini yatırması için süre verdiği ve yer tayin ettiği karar, “depo kararı” olarak 

adlandırılmaktadır (Demirtabak 2008). 

                                                           
65 “Önalım hakkına konu edilen pay 29.09.2003 tarihinde tapuda 300.-YTL bedelle satılmıştır. Davalı,  

    pay satışını noter aracılığı ile önalım hakkını kullanan davacıya bildirmediğinden, satış tarihi ile dava  

    tarihi arasındaki sürenin geçmesine kendi eylemiyle sebebiyet verdiğine göre 27.07.2005 tarihinde  

    açılan dava nedeniyle aradan uzunca zaman geçtiğini savunarak gerçek bedelin belirlenmesini  

    isteyemez“. Yar. 6. HD, E. 2005/9362, K. 2005/10825, T. 28.11.2005. “Davalı alıcı, satışı noter  

    aracılığı ile davacıya bildirmediğine göre, satış tarihi ile dava tarihi arasındaki sürenin geçmesine kendi  

    eylemiyle sebebiyet verdiğinden önalım bedelinin keşfen belirlenmesini isteyemez”. Yar. 6. HD, E.  

    2007/2017, K. 2007/4445, T. 16.04.2007. 
66 “Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların  

    toplamandan ibarettir. Önalım hakkı sahibi, önalım bedelini belirlenen süre içinde, hakimin  

    belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür”. Yar. HGK, E. 2009/6-221, K. 2009/265, T.  

    17.06.2009. 



46 
 

Kanun koyucu, önalım bedelinin nakden yatırılmasını öngörmektedir. Önalım hakkı 

sahibinin, nakit dışında bir güvenceyi depo etmesi, TMK’nin açık hükmü karşısında 

yeterli değildir. Dolayısıyla, örneğin, önalım bedelinin teminat mektubu biçiminde 

yatırılmaması gerekmektedir. Ancak, Yargıtay, bir Hukuk Genel Kurulu kararında 

davalının açıkça muvafakat etmesi durumunda, önalım bedelinin teminat mektubuyla da 

yatırılabileceğine hükmetmiştir (Eren 2008).67 Doktrinde Yıldız’a (2008) göre de, 

davacının bu yönde bir isteğinin olması, davalının da bu isteği kabul etmesi hâlinde, 

teminat mektubu ve yabancı parayla da depo yapılabilmelidir. Fakat bunun için mutlaka 

davalı alıcının bu yöndeki davacı talebini açıkça kabul etmesi şarttır. 

Önalım bedeli, mahkemenin kararından önce, mahkemenin belirlediği yere ve belirlediği 

sürede depo edilmelidir. Davacıya bunun için süre verilmelidir. Davacı önalım hakkı 

sahibi depo yükümlüsüdür. Depo yükümlüsü, önalım bedelini hâkim tarafından 

belirlenen yere şahsen yatırmak zorunda değildir. Depo kararının gereğini üçüncü bir kişi 

de yerine getirebilir. Önalım hakkını birden fazla paydaş kullanıyor ise, bu durumda 

aralarında “ihtiyari dava arkadaşlığı” söz konusu olur ve örneğin, önalım hakkını üç 

paydaş birlikte kullanıyorsa, her biri önalım bedelinin üçte birini depo etmek suretiyle 

haklarını kullanabilirler (Yıldız 2008). 

4.6 Önalım Kararının Hüküm ve Sonuçları 

Yapılan yargılama faaliyeti sonunda, hâkimin davanın kabulüne yönelik verdiği kararı 

(önalım kararı), önalım davasına uygun olarak yenilik doğurucu karar niteliğindedir. 

Önalım davası sonunda hâkimin vereceği karar ile önalım hakkı sahibi paydaşla alıcı 

üçüncü kişi arasında kendiliğinden iki tür ilişki doğmaktadır (Eren 2008, Kuru vd. 2013). 

                                                           
67 “… anılan hükmün emredici nitelikte olmadığı, bir önalım davasında davalı tarafın açıkça muvafakat  

    etmesi halinde, bu yükümlülüğün teminat mektubu sunulmak suretiyle de yerine getirilmesinin  

    mümkün bulunduğu (…) Davada, davalı taraf, davacının satış bedelini ve tapu giderlerini karşılayan  

    teminat mektubu sunmasına itiraz etmemiş, ancak, bu konuda açık bir muvafakatte de bulunmamıştır.  

    Davalı vekili, teminat mektubunun sunulmasından sonraki 02.05.2006 günlü dilekçesinde, teminat  

    mektubunun kararla birlikte nakde çevrilerek nemalandırılmasını istemiş ise de, bu dilekçede davacı  

    tarafın teminat mektubu sunmasına muvafakat edildiği yönünde herhangi bir beyan bulunmadığı gibi,  

    dilekçenin sonuç bölümünde de davanın reddi istenilmiştir. Bu içerikteki bir dilekçeye dayanılarak,  

    teminat mektubu sunulmasına davalı tarafın açıkça muvafakat etmiş olduğunun kabulüne olanak  

    yoktur”. Yar. HGK, E. 2009/6-221, K. 2009/265, T. 17.06.2009. 
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İlk ilişki, davacıyla davalı arasında kurulan (ilk satıştaki şartların aynısını taşıyan) satış 

ilişkisidir (Eren 2008, Oğuzman vd. 2017). Taraflar arasında kurulan ikinci ilişki, 

mülkiyeti geçiren ilişkidir. Nitekim bu dava üzerine hâkimin vereceği karar, mülkiyeti, 

alıcı üçüncü kişiden önalım hakkı sahibine geçirmektedir (Eren 2008, Akipek ve Akıntürk 

2009, Oğuzman vd. 2017). 

TMK m. 705 gereğince, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescil ile olmaktadır. Buna 

karşılık, miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleriyle kanunda 

öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılmaktadır. Fakat bu hâllerde 

malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu siciline tescil edilmesine bağlıdır. 

Yasal önalım hakkı sahibi, (kesinleşmiş) mahkeme kararı ile mülkiyeti kazanmakta ve 

fakat taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için, adına açıklayıcı tescilin yapılması 

gerekmektedir. Yasal önalım hakkı sahibi, mahkeme kararına dayanarak, adına tescil 

yapılmasını tapu memurundan talep edebilir. Bu talep, bir zamanaşımı ya da hak düşürücü 

süreye bağlı değildir. Mülkiyet, daha önce hâkimin vermiş olduğu karar ile geçtiği için, 

tescil, kurucu nitelikte değil, yalnızca açıklayıcı, bildirici niteliktedir (Oğuzman vd. 

2017).68 Fakat kararın bu sonucu doğurabilmesi için kesinleşmiş olması gerekmektedir. 

TMK m. 734’e göre önalım hakkı, hakkın, sahibinin irade beyanıyla kullanılması 

durumunda değil, açılacak dava sonunda mahkeme tarafından verilecek olumlu kararın 

kesinleşmesi ile inşai sonuçlarını doğuracak ve bu nedenle, davacıyla davalı arasında ilk 

satıştaki şartlar ile bir satım sözleşmesi kurulacaktır (Eren 2008). 

 

 

                                                           
68 Buna karşılık, Köylüoğlu (2011), önalım davası sonunda mahkemenin vereceği kararı, pozitif  

    hukuktaki düzenlemenin aksine yenilik doğuran nitelikte bir karar olarak değerlendirmemekte ve  

    mülkiyetin, hükmün kesinleşmesiyle birlikte önalım hakkı sahibine geçmeyeceğini ileri sürmektedir.  

    Yazara göre, hükmün kesinleşmesinden sonra yapılacak tescil ise, açıklayıcı olmayıp kurucu  

    niteliktedir. Buna karşılık, yazar, önalım davasının olması gereken hukuk bakımından, TMK ile birlikte  

    kurucu yenilik doğuran bir dava niteliği kazandığını da ileri sürmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyete konu taşınmaza sahip paydaşlardan birisinin, sahip 

olduğu payını tamamen ya da kısmen, üçüncü bir kişiye satması (ya da ekonomik 

bakımdan satışa eşit değerde herhangi bir işlemi gerçekleştirmesi) durumunda, diğer 

paydaşlara, bu payı, aynı şartlarla öncelikle satın alma imkânı veren, kanundan doğan bir 

haktır. Öte yandan, yasal önalım hakkı, üçüncü kişilere etkisi bakımından şahsi haklardan 

farklı bir yapıya sahip olmakla beraber ayni bir hak da değildir. Esasen bu hak, hakkın 

konusu olan taşınmaz payının mülkiyetini kazanan her üçüncü kişiye karşı 

kullanılabilmekte ve sonuçlarını doğurabilmektedir. O hâlde denilebilir ki, şahsi 

haklardan daha etkili bir hak söz konusudur. Bu durum, ayni haklardan farklı olarak başka 

bir hukuki müesseseyle açıklanabilir: Hukuki niteliği bakımından yasal önalım hakkı, 

yenilik doğuran bir haktır. Ayrıca bu hak, paylı mülkiyet ilişkisindeki paya bağlı bir hak 

olması nedeniyle eşyaya bağlı bir haktır. İşte bu hakkın, diğer benzer yenilik doğuran 

haklardan ayrılan en belirgin özelliği, eşyaya bağlı bir yenilik doğuran hak olmasıdır. 

Bilindiği üzere, şerhin eşyaya bağlı borç etkisi, şahsi hakkı hiçbir zaman ayni hakka 

çevirmese de, o hakkı kuvvetlendirmektedir. Ancak, paylı mülkiyetten kaynaklanan yasal 

önalım hakkının şerh verilmesine gerek yoktur, mümkün de değildir. Zira yasal önalım 

hakkı, kendi doğası gereği şerhin işlevlerini taşımaktadır. Paylı mülkiyete tabi taşınmaz 

payına kim malik olursa, yasal önalım hakkı sahibi hakkını kullandığı zaman payı hak 

sahibine devretme yükümlülüğü de ona ait olacaktır. 

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyetin kurulmasıyla devir hakkının yasal bir kısıtlaması 

olarak aynı anda ve kendiliğinden doğar. Dolayısıyla, bu hakkın doğması değil, sadece 

kullanılması önalım olayının gerçekleşmesine bağlıdır. Her ne kadar, doktrinde görüş 

birliği olmasa da, yasal önalım hakkı kullanılmadığı sürece mülkiyet hakkının 

kısıtlanması söz konusu olmadığı için, buradaki taşınmaz mülkiyeti kısıtlamasının; 

kanundan doğan, özel hukuk nitelikli, dolaylı bir kısıtlama olduğunu savunmak 

mümkündür. 
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Paylı mülkiyetteki bir taşınmazın satışında, yasal önalım hakkının kullanılabileceği 

ihtimali, paylı mülkiyetin değerini negatif yönde etkilemektedir. Paylı mülkiyete tabi 

olmayan bir taşınmaz üzerinde yasal önalım hakkı söz konusu olamayacağı için bu 

taşınmazın, paylı mülkiyete tabi olması haline göre, değerinin daha yüksek olacağını 

söylemek mümkündür. 

Her ne kadar, Yargıtay, genelde oyçokluğu ile vermiş olduğu kararlarda aksi görüşte olsa 

da, yasal önalım hakkının kullanılması için, üçüncü kişiyle yapılan satışın ya da ekonomik 

bakımdan eşit değerde bir işlemin geçerli olması gerekli ve yeterlidir. Dolayısıyla, tescil 

yapılmasa veya geçersiz olsa dahi önalım olayı gerçekleşmiş olup, artık önalım hakkının 

kullanılabilir hâle geldiğini kabul etmek gerekir. 

Kat mülkiyetine tabi bir anataşınmazda, her ne kadar arazi üzerinde kat maliklerinin 

payları mevcut olsa da, bu pay bağımsız bölümlere ayrılmaz bir biçimde bağlanmış 

olduğundan ve artık pay bağımsız bölümden ayrı olarak tasarrufa konu edilemeyeceği 

için, kat malikleri arasında yasal önalım hakkının kullanılması mümkün değildir. Buna 

karşılık, bağımsız bölümde paylı mülkiyet ilişkisi söz konusu ise, diğer paydaşların yasal 

önalım hakkını kullanması önünde bir engel bulunmamaktadır. 

Doktrinde de çoğunlukla kabul gördüğü üzere, paylı malın fiilen paylaşılmış olduğu 

durumlarda, paydaş veya paydaşların önalım hakkını kullanmak istemesi, Yargıtay aksi 

görüşte olsa da, her durumda dürüstlük kuralına aykırı sayılmamalıdır. Nitekim fiilî 

paylaşımın yapılması hâlinde, paydaşların önalım hakkını kullanmaktan vazgeçtiğinin 

kabulü mümkün gözükmemektedir. Zira burada, resmi şekilde yapılmış önalım 

hakkından feragat veya yazılı şekilde yapılmış önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme 

söz konusu değildir. Öte yandan, burada paydaşlığın giderilmesi ve hukuki bir taksim de 

söz konusu değildir. Ayrıca, paydaşların taşınmazı fiilî olarak paylaşıp ayrı ayrı 

kullanmaları da olağan bir durumdur. 

Tapuda gösterilen satış bedeli, önalım hakkı sahibinin hakkını kullanmasını engellemek 

amacıyla gerçek bedelden daha yüksek gösterilmişse, muvazaanın varlığı nedeniyle 

menfaati zarar gören önalım hakkı sahibi davacı, davalıya karşı bedelde muvazaa 
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iddiasında bulunabilir. Bu iddiasını ise her türlü delille ispatlayabilir. Tapu vergi ve 

masraflarından kaçınmak amacıyla taşınmazın satış bedelinin gerçek bedelinden daha 

düşük gösterilmiş olması durumunda ise, davalının, taraf olduğu işlemde muvazaa 

yapıldığı iddiasını, üçüncü kişi konumundaki davacıya karşı ileri sürmesi ise mümkün 

değildir. Bu durumda Yargıtay, tapuda gösterilen satış bedeli ve davalı tarafça ödenen 

harç ile masraflar toplamı olan önalım bedeli üzerinden söz konusu hakkın 

kullanılacağına karar vermektedir. 

Birden çok paydaş, yasal önalım hakkını kullandığı zaman, davacı her paydaş, satılan pay 

üzerinde (pay oranları ne olursa olsun) payları oranında değil, eşit olarak hak sahibidir. 

Ancak, önalım davası sonucunda verilen hüküm kesinleştikten sonra, hak düşürücü süre 

geçmemiş olsa bile, diğer paydaşların önalım hakkını kullanmaları artık mümkün 

olmayacaktır. 

Önalım davasında, bedelde muvazaa iddiasının olmadığı hallerde, yargılama giderleri, 

harç ve vekalet ücreti davalı üzerinde bırakılmaktadır. Bu durumda davalı, satış bedeli ve 

payına düşen tapu giderlerini alacak olsa da, yargılama giderleri, harç ve vekalet ücretini 

kendisi ödeyeceğinden, davalının zarar göreceği ortadadır. Bu kapsamda, önalım 

davalarındaki harç oranlarının gözden geçirilmesi, yargılama giderleri ve vekalet 

ücretinin taraflar arasında eşit olarak paylaştırılmasına dair düzenleme yapılması, 

hakkaniyet gereği davalı sıfatını taşıyan yeni malikler açısından olumlu olacaktır. 

Yasal önalım hakkı, her ne kadar yenilik doğuran bir hak olsa da, bu hakkın kullanılması, 

tek taraflı bir irade beyanıyla değil, TMK m. 734/1 hükmü gereğince alıcıya karşı ancak 

dava yoluyla mümkündür. Önalım davası, yenilik doğuran bir dava olup, niteliği itibariyle 

bir tescile zorlama davasıdır. Gerçekten de, tescile zorlama davalarının özünde şahsi 

haklar vardır. Önalım davasında da, aslında şahsi haklardan daha etkili bir hak ileri 

sürülmektedir. Dava sonucunda, payın önalım hakkını kullanan davacı adına tescil 

edilmesine karar verilecektir. Tescilin kurulmasını sağlayan unsur mahkeme kararıdır ve 

bu karar yenilik doğuran bir karardır. Tapuya yapılacak olan tescil ise, açıklayıcı 

niteliktedir.  
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Uygulamada ve Yargıtay kararlarında, tescile zorlama davası veya benzeri bir ifade 

yerine “tapu iptal ve tescil davası” ifadesinin kullanılması ise isabetsizdir. Zira tapunun 

iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, burada bir terkin işlemi söz konusudur. 

Önalım davasında görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı için genel görevli 

mahkeme olan asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, uygulama ve 

doktrindeki genel kabule göre, önalım davası taşınmazın aynına ilişkin bir dava 

olduğundan, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak, önalım hakkının ayni 

nitelikte bir hak olmaması ve fakat dava sonucunda önalım hakkı sahibinin ayni hak 

(mülkiyet hakkı) sahibi olabilmesi karşısında, genel yetki kuralı söz konusu 

olabileceğinden, yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
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