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“YASAL ÖNALIM HAKKI” 
Didem Akalp Demirtabak 

 

ÖZ 

Bu çalışmada taşınmaz mülkiyetinin yasal kısıtlamalarından biri olan yasal önalım 

hakkı incelenmektedir. Yasal önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 732. ve 734. 

maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu hakkın düzenlenmesinin ilk amacı, paylı 

mülkiyet birliğine üçüncü kişilerin girmesini önlemektir. Bir diğer amacı ise, 

payların tek elde toplanmasının sağlanmasıdır. Yasal önalım hakkı uygulamada sıkça 

uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına sebep olan bir haktır. Bu uyuşmazlıklar sebebiyle 

de öğretide pek çok görüş ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı; öğretide ve 

uygulamada sıkça ortaya çıkan bu sorunlara, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanundaki 

düzenlemeler çerçevesinde çözüm yolları üretmektir. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with legal preemption right, which is one of the property 

limitations. Legal preemption right is regulated between the article 732 and 734. The 

first purpose of this right is to prevent the inclusion of the others who is not 

shareholders. Another purpose of this right is to hold the shares in one hand. Legal 

preemption right is a right which causes conflicts in implementation. Because of this 

conflicts many opinions have been defended in doctrine. The purpose of this study is 

to produce solutions for the problems which appears both in doctrine and 

implementation within the meaning of the new Civil Code. 
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ÖNSÖZ 
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GİRİŞ 

 
Yasal önalım hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. 

maddelerinde düzenlenen, taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamalarından 

biridir. Yasal önalım hakkı, paylı taşınmaz mülkiyetinde paydaşlardan birinin payını 

tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde kullanılabilir hale gelen bir 

haktır. 

Hakkın amacı, paylı taşınmaz mülkiyetine üçüncü kişilerin girmesinin 

önlenmesidir. Bu amaçla hareket eden paydaşlar arasında, yasal önalım hakkının 

yeterli şekilde düzenlenmediği 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde 

uygulama bakımından pek çok ihtilaf ortaya çıkmıştır. Bu ihtilaflar sebebiyle, 

öğretide bu konu hem genel eserlerde hem de monografilerde incelenmiştir. Bu 

ihtilaflar ayrıca pek çok İçtihadı Birleştirme Kararının da ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 743 

sayılı Türk Kanunu Medenisi’ndeki önalım hakkının sistemi değiştirilmiş ve yasal 

önalım hakkı daha detaylı olarak düzenlenmiştir. Sözleşmeden doğan önalım hakkına 

uygulanacak hükümler ise; yasal önalım hakkını düzenleyen hükümlere yollama 

yapılmak suretiyle belirlenmiştir. 

İnceleme konumuzu oluşturan “Yasal Önalım Hakkı” çalışmamızda üç 

bölümde incelenecektir. Çalışmamızın ilk bölümünde önalım hakkına ilişkin 

tanımlara yer verilmekte, yasal önalım hakkının hukuki niteliği açıklanmakta ve 

önalım hakkı benzer haklarla karşılaştırılmaktadır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, yasal önalım hakkının doğması ile 

kullanılabilir hale gelmesi için gereken şartlara yer verilmektedir. Öğretide ve 

uygulamada önalım olayını oluşturması tartışmalı olan hukuki işlemlere 

değinilmekte ve bu hukuki işlemler önalım hakkının amacıyla birlikte 

değerlendirilmektedir. İkinci bölümde ayrıca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 

kabulü ile yürürlüğe giren, önalım hakkının dava yoluyla kullanılmasına ilişkin 

esaslara, bildirim yükümlülüğüne ve önalım hakkının kullanılması için uyulması 

gerekli hak düşürücü sürelere değinilmektedir. 
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Çalışmamızın son bölümünde ise; önalım hakkının kullanılması ile ortaya 

çıkacak olan hukuki ilişkinin ne olduğu konusunda ileri sürülen görüşlere yer 

verilmekte ve önalım hakkının hangi hallerde sona ereceği üzerinde durulmaktadır. 

Çalışmamızın tamamında Türk Hukuku’nda yer alan düzenlemeler ile mehaz 

kanun İsviçre Medeni Kanunu ile İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler 

karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve Yargıtay kararları ile uygulamaya da yer 

verilmektedir. 

Çalışmamız, araştırmada vardığımız sonuçları içeren sonuç kısmıyla sona 

erecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÖNALIM HAKKI ve ÖZELLİKLE YASAL ÖNALIM HAKKI 

1. TERİM ve TANIM 
1.1. Terim 

 Önalım hakkı terimi; Türk hukuk mevzuatına 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun (MK) kabulü ile girmiştir1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabul 

edilmesinden önce yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin2 658. ve 

659. maddelerinde ve Mecellede3 önalım hakkı terimi yerine “şuf’a hakkı” terimi 

kullanılmaktaydı.  

Şuf’a kelimesinin sözlük anlamı; arttırma ve değer katmadır4. Önceki 

hukukumuzda, şuf’a; toplama, ilave etme ve artırma anlamında kullanılmaktaydı5. 

Şuf'a hakkı Mecelle’de şöyle tarif edilir: "Şuf'a; satın alınan bir mülkü, alıcıya her 

kaça mal oldu ise o miktar ile temellük etmektir" (Madde 950)6. 

 Önalım teriminin Latince karşılığı “preemption” kelimesidir7.  İsviçre 

Hukuku’na ilişkin Almanca metinlerde (ZGB Art. 682)8 ve Alman Hukuku’nda 

                                                 
1  Önalım hakkı terimi, kanun metninde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile ilk defa 

kullanılmasına rağmen, kanun yürürlüğe girmeden önce de hem öğretide hem de uygulamada 
kullanılmaktaydı. Jale Akipek, Türk Eşya Hukuku, Ayni Haklar, İkinci Kitap, Mülkiyet, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1973, s. 215–216; Haluk Tandoğan, 
Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, Kendisine Özgü Yapısı Olan ve Karma 
Sözleşmeler, Satış ve Çeşitleri Trampa, Bağışlama, Evrim Dağıtım, İstanbul 1988, s.  274; 
Kemal Gürsoy/Fikret Eren/Erol Cansel, Türk Eşya Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayınları, Ankara 1984, s. 215; Şükran Taman Şıpka, Türk Hukukunda Kanuni 
Önalım (Şuf’a) Hakkı, Alfa Basım Yayım, İstanbul 1994, s. 2. 

 Uygulama için bkz. Yarg. 6.HD. 26.5.1986T, 1986/5563E, 1986/7486K; YHGK 28.2.1990 T, 
1990/6-1 E, 1990/141 K; YHGK 23.11.1994T 1994/6-449 E, 1994/762K (Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası). 

2  743 Sayılı ve 17.02.1926 tarihli Türk Kanunu Medenisi (Resmi Ceride, 04.04.1926; Sayı 3393; 
Düstur C.7, s. 237). 

3  Osman Öztürk, Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İslami İlimler Araştırma Vakfı Neşriyatı, 
İstanbul 1973. 

4  Feyzi Necmeddin Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1959, s. 3. 
5  Sami Kasım Paylı, Kanunu Medenide Ayni Haklar, Şuf’a, İstanbul 1946, s. 9 vd.  
6  Öztürk, a.g.e., s. 280; Reşat Atabek, Şuf’a Hakkı, İstanbul Barosu Mecmuası, S. 1, , Yıl XIV, 

1940, s.729.  
7  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 3. 
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(BGB§1094)9 “Vorkaufsrecht” terimi ile ifade edilmektedir10. Önalım hakkı, İsviçre 

Hukuku’nun Fransızca metinlerinde de “Préemption” terimi ile ifade edilmektedir11.  

 Önalım hakkı teriminin kullanılması, hukuk dilinin sadeleştirilmesi 

bakımından önem taşımaktadır. Önalım terimi; öncelikli bir alım hakkını ifade ettiği 

halde, şuf’a terimi yukarıda belirtildiği üzere katlama, ilave etme anlamındadır. 

İsviçre Hukuku’na ilişkin Almanca ve Fransızca metinlerde de “öncelikle alma” 

teriminin karşılığı olan kelimeler kullanılmaktadır12. Önalım hakkı, mevcut kurumun 

niteliklerini daha isabetli olarak ifade etmektedir. 

1.2. Tanım 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu da,  743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde 

olduğu gibi,  sistem olarak, kavramlara ilişkin tanımlara yer vermek yerine, genel 

olarak uygulanacak hükümlere değinmekle yetinmiştir. Önalım hakkı, yasal önalım 

hakkı esas tutularak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732. ve 735. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Mevcut hükümleri incelediğimizde, yasa koyucunun genel 

sisteme uygun olarak önalım hakkına ilişkin bir tanım vermediğini görüyoruz. Mehaz 

kanun İsviçre Medeni Kanunu’nun; önalım hakkını düzenleyen (ZGB. Art.680—

682a ) hükümlerinde de önalım hakkına ilişkin bir tanım bulunmamakta, önalım 

hakkının nasıl kullanılacağı belirtilmektedir. 

  Türk Hukuk öğretisinde önalım hakkına (743 sayılı Türk Kanunu Medenisi 

dönemindeki karşılığıyla “şuf’a hakkı”)ilişkin bazı tanımlara yer vereceğiz. Bu 

tanımların bir kısmı önalım hakkının, özellikle de; inceleme konumuzu oluşturan 

yasal önalım hakkının yasa koyucu tarafından ihtiyaca cevap verebilecek derecede 

yeterli olarak düzenlenmediği, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde ileri 

sürülmüştür.  
                                                                                                                                          

8 Heinz Rey/Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser, Basler Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II Art 457- 977 ZGB, 2. Auflage, Helbing 
&Lichtenhahn, Basel Genf München, 2002, Art.682, N.1. 

9  Peter Bassenge, Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 66. Auflage, München 2007, § 1094,  N.1.  
10 Avusturya Hukukunda da, önalım hakkını ifade etmek için “Vorkaufsrecht” terimi 

kullanılmaktadır. Kelimenin kökeni “Vorrecht” kelimesidir. Bu kelime, “imtiyaz”, “öncelik” 
anlamındadır. Klaus Schurig, Das Vorkaufsrecht im Privatrecht, Duncker&Humblot, Berlin 
1975, s. 20. 

11 Code civil suisse, Edité par la Chancellerie fédérale 2006, Berne, s. 210.  
12 Oğuzman/Barlas’a göre, “öncelikle alım” hatta “öncelikli alım” teriminin kullanılması, kurumu 

daha isabetli olarak ifade etmektedir. M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, Arıkan 
Yayınevi, 14. Bası, İstanbul 2008, s.  126. 
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 Feyzioğlu, “şuf’a hakkı kanundan veya akitten doğan ve hak sahibinin tek 

taraflı bir irade beyanıyla hükümlerini husule getiren, subjektif ayni mahiyette öyle 

bir inşai haktır ki borçlu hakkın mevzuu olan şeyi, tamamen kendi ihtiyariyle, 

hissedarlardan gayri şahıslara salim bir bey akti neticesinde sattığı takdirde, şefie, 

kararlaştırılan bedeli ödeyerek meşfuun mülkiyetinin tercihen kendisine geçirilmesini 

veya şerh verilmemiş akti şuf’ada vaki zararının tazminini muayyen müddet içinde 

talep salahiyetini bahşeder” şeklinde bir tanım yapmaktadır13.  

 Tandoğan ise; “şuf’a (önalım) hakkı, yükümlünün (bağlananın) hakkın 

konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması halinde, hak sahibine (şefi’e, ön alıcıya) 

tek taraflı bir irade beyanıyla satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel 

karşılığında öncelikle kendisine naklini talep yetkisi veren, yenilik doğurucu (inşai) 

bir hak” olarak tanımlamaktadır14. 

 Saymen/Elbir, önalım hakkını “muayyen bir mala temellük etmek hususunda 

bir kimseye bahşolunan bir rüçhan hakkı”15 olarak değerlendirmektedir. 

 Tekinay önalım hakkını, “başkasına ait olup da onun tarafından üçüncü 

kişiye satılan bir şey üzerindeki mülkiyetin öncelikle devrini isteyebilmek yetkisine 

sahip olan kimsenin sahip olduğu hak” olarak tanımlamaktadır16. 

 (Hatemi)/Serozan/Arpacı; kanun veya sözleşmeden doğan yenilik doğuran 

hakların kullanılması yolu ile doğan devretme borcu ilişkileri başlığı altında 

yaptıkları değerlendirmede, “önalım hakkı yenilik doğuran bir hak olarak kanundan 

veya sözleşmeden doğan ve taşınmazlarda ve paylı mülkiyet ilişkisi söz konusu 

olduğunda paydaşlara tanınan bir hak olduğu” görüşünü savunmuşlardır17. 

 Oğuzman/Seliçi/ Oktay-Özdemir’e göre sözleşmeden doğan önalım hakkı; 

“taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde önalım hakkı 

sahibine tek taraflı beyanı ile taşınmazın alıcısı olabilme yetkisi veren yenilik 

                                                 
13  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 5. 
14  Tandoğan, a.g.e., s.  274. 
15  Ferit Hakkı Saymen, / Halid Kemal Elbir, Türk Eşya Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 

1963, s. 371.  

      16         Selahattin Sulhi Tekinay, Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri II/1, Filiz Kitabevi, İstanbul 1988,   
s. 16. 

17  Hüseyin Hatemi/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991, 
s. 8. 
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doğuran bir haktır18”. Yasal önalım hakkı ise; “paylı mülkiyete tabi bir taşınmazın 

paydaşlarından birinin payını veya bir kısmını üçüncü kişiye satması halinde diğer 

paydaşlara tanınan aynı şartlarla payın alıcısı olabilme yetkisini veren yenilik 

doğuran bir hak” olarak tanımlanmaktadır19.  

 Yukarıda yer verdiğimiz önalım hakkına ilişkin tanımları, tanımlarda 

bulunması gereken temel unsurların varlığı bakımından ve önalım hakkı konusunda 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yapılan değişiklikler açısından 

değerlendireceğiz. 

 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 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, 

tek taraflı ve karşı tarafa varması gereken bir beyan ile önalım hakkı sahibi bu 

hakkını kullanamamaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesinden önce yapılan tanımlarda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun 

olarak dava açılmasından bahsedilmemekteydi20.  

 Önalım hakkı kullanıldıktan sonra, önalım hakkı sahibi ile önalım hakkının 

muhatabı arasında bir satım ilişkisi doğar. Bir satım ilişkisinin doğması ve hükümleri 

önalım hakkı bakımından belirtilmesi gerekli önemli noktalardandır. Eski Medeni 

Kanun döneminde, yasal önalım hakkının kullanılması için payın tamamen satılması 

gerekirken, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle “payın 

tamamen veya kısmen” satılması halinde önalım hakkı kullanılabilecektir21.  

                                                 
18  M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, 11. Bası, 

İstanbul 2006, s. 424. 
19  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 437.  
20  Çiğdem Kırca, “Önalım Hakkı Konusunda Medeni Kanundaki Değişiklikler”, Prof. Dr. Ömer 

Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. 2, İstanbul 2002, s. 1178–1203; Abdülkadir Arpacı, 
“Eşya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişiklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış”, 
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s. 105. 

21  M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, 6. bası, İstanbul 1992, s. 503; 
Kırca, a.g.m., s. 1187; Ahmet Kılıçoğlu, Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras ve Eşya 
Hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara 2003, s. 316; Arpacı, Değişiklikler, s. 103; Mehmet 
Ayan, “Kanuni Şuf’a Hakkı”, Prof. Dr. Halil Cin’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı 
Armağanı, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1995, s.351.  
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 Feyzioğlu vermiş olduğu tanımda önalım hakkını subjektif- ayni nitelikte bir 

hak olarak değerlendirmektedir. Subjektif- ayni hak tabiriyle22 anlatılmak istenen; 

önalım hakkının “eşyaya bağlı hak” özelliğidir. Bu özellik yasal önalım hakkında 

hakkın doğduğu anda mevcut bir özellik iken; sözleşmeden doğan önalım hakkında 

ancak şerh verilmesi halinde söz konusu olabilmektedir.  

 Öğretide yapılan tüm bu tanımlar ile23 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 

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”. Önalım hakkı, 

mevzuatımızda taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümlerde düzenlenmektedir. Öğretide 

yapılan tanımlarda bu sebeple özellikle önalım hakkının konusu olarak taşınmazların 

ele alınması gerekmektedir.  

 Önalım hakkının konusunu taşınmaz olarak ele aldığımızda yasal önalım 

hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkını ayrı ayrı tanımlamak gerekmektedir. 

  Yasal önalım hakkı, paylı taşınmaz mülkiyetinde bir paydaşın payını tamamen 

veya kısmen pay sahibi olmayan üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara 

satılan payın dava açmak suretiyle öncelikli alıcısı olma hakkını veren, eşyaya bağlı 

kurucu yenilik doğuran, bir haktır.  

 Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise; taşınmaz malikinin taşınmazının 

tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye satması halinde önalım hakkı sahibine 

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

bir haktır.   

 

 

                                                 
22  Almanca “subjektiv-dingliche Rechte “ teriminin karşılığı olarak ileri sürülen subjektif- ayni hak 

teriminin kullanılması öğretide eleştirilmektedir. Ayni sıfatının başına konan subjektif kelimesi ile 
hakkın konusunun değil, hak sahipliğinin belli bir şahsa değil, bir mala bağlı olduğu ifade 
edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. M. Kemal Oğuzman, “Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar”,  
İÜHFM, C.XXXI, S. 1–4, İstanbul 1966, s.  3 vd.; aynı yönde Hasan Pulaşlı, “Yargıtay Kararları 
Işığında Şuf’a Hakkının Kullanılmasına İlişkin Bazı Sorunlar”, Uludağ Üniversitesi İktisat ve 
İdari Bilimler Dergisi, C.V, S.1, Mart 1984, s.243. 

23  Bu konuda diğer tanımlar için bkz. Akipek, Mülkiyet, s. 215- 216; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 
614. 
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2. ÖNALIM HAKKININ TÜRLERİ 

2.1. Genel Olarak 

 Önalım hakkını Türk Hukuku’nda yapılan ayrıma uygun olarak kanundan 

(MK. m.732) ve sözleşmeden doğan (MK. m. 735) önalım hakkı olarak 

inceleyeceğiz24.  

Mecelle döneminde yasal önalım hakkı, üç şekilde düzenlenmekteydi. 

Bunların ilki; satım sözleşmesine konu olan taşınmaz mal üzerinde tarafların pay 

sahibi olmaları, ikincisi; özel yol ve özel nehri birlikte kullanan kişilerin birbirlerine 

karşı önalım hakkı sahibi olmaları, üçüncüsü ise; bir taşınmaza bitişik komşu 

olmaları halidir25. Günümüzde ise; yasal önalım hakkı Türk Medeni Kanunu’nda 

düzenlenen yasal önalım hakkı ve diğer kanunlarda düzenlenen yasal önalım hakkı 

olarak ayrıma tabi tutulabilir26. 

 Sözleşmeden doğan önalım hakkını ise; hakkı kuran hukuki işlem 

bakımından ikiye ayırmak mümkündür. Sözleşmeden doğan önalım hakkı, 

sağlararası bir hukuki işlem ile kurulabileceği gibi, ölüme bağlı bir tasarruf yoluyla 

da kurulabilir27 28. 

 Ayrıca sözleşmeden doğan önalım hakkı, sözleşmede özel bir kayıt taşıyıp 

taşımamasına göre; adi önalım hakkı ve mevsuf önalım hakkı olarak ikiye 

ayrılmaktadır29. Önalım sözleşmesinde, bedel konusunda özel bir düzenleme yer 

                                                 
24  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  424–437; Atabek, a.g.m., s.730; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 

373, 374; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s.  637 vd; Tekinay, Takyitler, s. 16; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, 
s.  29; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 5–10; Müslim Tunaboylu, Önalım (Şuf’a) Davaları, 4. Baskı, Seçkin 
Yayınevi, Ankara 2008, s. 21–23.  

25 Mecelle m. 1008 (Öztürk, a.g.e., s. 287). 
26  Türk Medeni Kanunu’nun 732. ve 734. maddeleri arasında düzenlenen yasal önalım hakkı paylı 

taşınmaz mülkiyetinin kurulmasıyla doğar. Feyzioğlu, yasal önalım hakkını da paylı mülkiyetin 
kuruluş şekillerine bağlı olarak tali bir ayrıma tabi tutmanın mümkün olduğunu belirtmektedir 
(Kanundan doğan paylı mülkiyetteki yasal önalım hakkı, sözleşmeden doğan paylı mülkiyetteki yasal 
önalım hakkı gibi) Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 31. 

27 Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s.  637; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 29.  
28 Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s. 637; Tandoğan, a.g.e., s.  278; Tekinay, Takyitler, s. 16; Feyzioğlu, 

Şuf’a Hakkı, s.  29. 
29 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 427; Tekinay, Takyitler, s. 21; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  

s. 637; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  30.  
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alıyorsa, mevsuf (nitelikli) bir önalım hakkı söz konusu olur ve satım ilişkisinin 

hükümleri bu özel kayıtlara göre kurulmuş olacaktır30. 

 Sözleşmeden doğan önalım hakkı, sözleşmeden doğan kişisel hakkın tapuya 

şerh edilmiş olup olmamasına göre de bir ayrıma tabi tutulmaktadır (MK. m. 735) 31. 

Sözleşmeden doğan önalım hakkı tapu siciline şerh verilmişse, yalnızca önalım 

sözleşmesinin tarafı olan önalım yükümlüsüne ve onun külli haleflerine karşı değil, 

cüz’i haleflere karşı da ileri sürülebilecektir (MK. m.735)32. 

2.2. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  

 Önalım hakkı kanundan doğabileceği gibi; taşınmaz maliki ile üçüncü bir kişi 

arasında akdedilen bir önalım sözleşmesi ile de kurulabilir. Önalım sözleşmesine 

göre, malikin taşınmazını üçüncü bir kişiye satması halinde, önalım hakkı sahibi 

taşınmazın alıcısı olabilmesini sağlayan hakkını kullanabilecektir33. Sözleşmeden 

doğan önalım hakkı, mülkiyet hakkına hukuki işlemle getirilen bir sınırlamadır. Bu 

sözleşmesel hak İsviçre’de ortaya çıkış sürecinde genellikle kira sözleşmelerine 

konulan bir kayıt şeklinde görülmüştür34, bu sebeple önalım sözleşmeleri resmi şekle 

tabi değildir, önalım sözleşmelerinin adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir (BK. 

m.213). 

                                                 
30   Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  427; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.;  s. 637; Tekinay, 

Takyitler, s. 21; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  30. 

 Anonim ortaklık payının esas sözleşmelerde öngörülen hükümlerle senetli veya senetsiz önalım 
hakkının konusunu oluşturabileceği belirtilmektedir. Pay bedellerinin belirtilip belirtilmemesine göre 
adi veya mevsuf önalım hakkı söz konusu olacaktır. Bu konuda Bkz. Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin 
Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Sekizinci Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2000, s. 462. 

31  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,  a.g.e., s.  428; Tekinay, Takyitler, s. 33-34; Feyzioğlu, Şuf’a 
Hakkı, s. 33. 

32  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  428; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s. 638;  Tekinay, 
Takyitler, s. 19; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  214; aynı yönde BGE 85 II 565=JdT 1960 I 527. 

33  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 424. Sözleşmeden doğan önalım hakkı, 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisi’nden farklı olarak, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yasal önalım hakkından 
sonra ve tek maddede düzenlenmiştir. Yasal önalım hakkının tabi olduğu hükümler sözleşmeden 
doğan önalım hakkına da uygulanacaktır. Bu düzenleme gereğince, yasal önalım hakkının 
kullanılması ancak bir yenilik doğuran dava ile mümkün olduğundan, sözleşmeden doğan önalım 
hakkının kullanılması da ancak dava yoluyla sağlanabilecektir. Kırca, a.g.m., s.  1185–1186; Arpacı, 
Değişiklik, s. 106. 

34  Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, a.g.e., s. 424; Tandoğan, a.g.e., s.  279; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 
80; Yarg.6.HD. 25.2.1985T, 1985/65E, 1985/1969K (YKD 1985, S. 9, s. 13191) . 
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 Önalım sözleşmesinde hakkın konusunu oluşturan taşınmaz belirtilmelidir35. 

Sözleşmede önalım hakkının kullanılma şartları, bedel belirtilmek zorunda değildir.  

Taşınmazlarla ilgili olan ve kanunda açıkça belirtilen bazı nisbi haklar, tapu 

kütüğüne şerh verilebilir. Tapu kütüğüne şerh verilen haklar, sonradan taşınmaz 

üzerinde hak iktisap eden üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. Türk Medeni 

Kanunu’nun 1009. maddesinde şerh verilebilecek kişisel haklar sayılmıştır36. Tapu 

kütüğüne şerh verilen bu hakların ileri sürülebilecekleri çevrenin kapsamı 

genişlemektedir37. Tapu kütüğüne şerh verilebilecek haklardan birisi de, sözleşmeden 

doğan önalım hakkıdır. Sözleşmeden doğan önalım hakkı şerh edilince, baskın 

görüşe göre, şerhin iki etkisi meydana gelir38. Şerhin ilk etkisi, şerh verilen kişisel 

hakkın borç doğuncaya kadarki etkisidir39 bu etkiye “eşyaya bağlı borç etkisi” denir. 

Eşyaya bağlı borç etkisi sebebiyle, her malik kendi malik olduğu dönemde doğacak 

olan borçtan sorumlu olur40. Şerhin ikinci etkisi ise; ayni etkidir. Şerh verildikten 

sonra, taşınmazda hak kazananlar doğmuş olan borcun ifasında alacaklıya zarar 

verenlerin haklarının ortadan kaldırılmasına sebep olur41. 

 Sözleşmeden doğan önalım hakkının düzenlendiği 735. maddesinin ikinci 

fıkrasında, şerhin etkisinin şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona 

ereceği düzenlenmiştir.  

Sözleşmeden doğan önalım hakkını kuran sözleşmede, önalım hakkının 

kullanılmasına ilişkin özel hükümler konulmamışsa, önalım hakkının kullanılmasının 

ön koşulunu oluşturan satım olayı ile önalım hakkının kullanılması sonucu doğan 

                                                 
35  Tekinay, Takyitler, s. 21. 
36  Şerh edilebilir kişisel haklar sadece Türk Medeni Kanunu’nda sayılanlardan ibaret olmayıp, şerh 

edilebilecek kişisel haklar, Borçlar Kanunu’nda ve bazı özel kanunlarda da sayılmaktadır Mustafa 
Alper Gümüş, Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, 2. bası, Vedat Kitabevi, İstanbul 
2007, s.101.  

37  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 209;  Mustafa Dural/Suat Sarı, Türk Özel Hukuku Cilt I, 
Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, Üçüncü Bası,  Filiz Kitabevi, 
İstanbul 2006, s. 138; Oğuzman/Barlas, a.g.e., s.  108. 

38  Şerhin etkisi bakımından öğretide farklı görüşler ileri sürülmektedir. S. S. Tekinay/ S. Akman/H. 
Burcuoğlu/A. Altop, Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I, 5. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989, s.  383 vd; 
İsmet Sungurbey, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 1963, s. 79. 

39  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 209; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 
386. 

40  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 209.  
41  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 209.  
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satım ilişkisindeki hükümler aynı olacaktır42. Önalım hakkının kullanılması sonucu 

doğan satım ilişkisindeki şartlar taşınmaz payının üçüncü kişilere satılmasındaki 

koşullarla aynı hükümlere tabi olacaktır. Bu durumda adi önalım hakkından 

bahsedilir. 

 Önalım hakkının kuran sözleşmede önalım hakkına ilişkin özel kayıtlar 

bulunuyorsa bu durumda mevsuf (nitelikli) önalım hakkından bahsedilir43. Örneğin 

önalım sözleşmesinde bedel konusunda özel bir kayıt bulunuyorsa, önalım hakkının 

kullanılmasına sebep olan satım olayında tapuda yazılı olan satış bedelinin herhangi 

bir önemi kalmayacaktır. 

2.3. Kanundan Doğan Önalım Hakları 

 Önalım hakkı, sözleşme ile kurulabileceği gibi kanundan da doğabilir. Türk 

hukuku bakımından kanundan doğan önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 732. 

maddesi ile 734. maddeleri arasında düzenlenen paylı mülkiyetten doğan yasal 

önalım hakkıdır. İsviçre Hukuku’nda yasal önalım hakkı İsviçre Medeni Kanunu’nun 

681,681a,681b ve 682.maddelerinde düzenlenmiştir44. 

 İsviçre Hukuku’nda düzenlenen ancak Türk Hukuku’nda bulunmayan bir 

yasal önalım hakkı türü de; üst hakkından doğan yasal önalım hakkıdır. İsviçre 

Medeni Kanunu’nun 682. maddesinin ikinci fıkrasında; üst hakkı sahibine ve üst 

hakkı ile yüklü taşınmazın malikine karşılıklı olarak bir yasal önalım hakkı 

tanınmaktadır. Bu önalım hakkının düzenlenmesindeki amaç; taşınmaz veya irtifak 

hakkı sahibinin değişmesi halinde, taşınmazın üst hakkından arındırılmış olarak 

devredilmesinin sağlanmasıdır45. 

                                                 
42  Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, a.g.e., s. 427; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 30; Tunaboylu, a.g.e., s. 

22; Soysal Özenli, Uygulamada Önalım (Şuf’a) Davaları, Kazancı Hukuk Yayınları, Ankara 1990, 
s.  27; Mustafa Kılıçoğlu, Akdi ve Kanuni Şuf’a Davaları (Önalım), Adil Yayınevi, Ankara 1997, s. 
17. 

43 Saymen/Elbir, a.g.e., s.374; Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, a.g.e., s. 419;  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, 
s. 30; Tunaboylu, a.g.e., s. 22. 

44  Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise, İsviçre Borçlar Kanunu’nun 216. Maddesi ile, 216a-216e 
maddeleri arasında düzenlenmiştir.  

45  Rey/Honsell/Vogt/Geiser, ZGB Art 682, N. 5-6-7. Üst hakkından doğan yasal önalım hakkının 743 
Sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde de Türk Hukuku’nda mevcut olmadığı konusunda bkz. 
Akipek, Mülkiyet, s. 215; Haluk Burcuoğlu, “Türk Hukukunda Önalım Hakkına İlişkin 
Gelişmeler ve İsviçre Hukukunun Bu Gelişmelerdeki Etkileri Üzerine” (Koç Üniversitesi- 
“İsviçre Medeni Kanunu’nun 100. yılı ve Türk Medeni Kanunu’nun 80. Yılı Benzerlikler ve 
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2.3.1. Türk Medeni Kanunu’nda Düzenlenen Paylı Taşınmaz 
Mülkiyetinden Doğan Yasal Önalım Hakkı (MK. m. 732–734) 

Yasal önalım hakkı, taşınmaz mülkiyetine getirilen dolaylı yasal 

kısıtlamalardan biridir ve Türk Medeni Kanunu’nun 732. ve 734. maddeleri arasında 

düzenlenmektedir. 743 sayılı Medeni Kanunda yalnızca 659. maddede yasal önalım 

hakkı düzenlenmekteydi. Ayrıca 743 sayılı Medeni Kanun döneminde öncelikle 

‘Mukaveleden Mütevellit Şufa Hakkı’ düzenlenmekte iken, yeni Medeni Kanun ile 

öncelikle ‘Yasal Önalım Hakkı’ düzenlenmektedir 46. 

 Uygulamada yasal önalım hakkının kullanılmasına sıklıkla karşılaşılmasına 

rağmen, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde tek maddede düzenlenmiş olması, 

uyuşmazlıkların çözülmesinde zorluklarla karşılaşılmasına yol açmıştır47. 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu ile eski kanundan doğan bu sakıncalar giderilmeye çalışılmış 

ve yasal önalım hakkı daha kapsamlı şekilde düzenlenerek, sözleşmeden doğan 

önalım hakkına uygulanacak hükümler, yasal önalım hakkına yollama yapılması 

suretiyle belirlenmiştir. 

 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde de düzenlenen yasal önalım hakkı 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile pek çok açıdan değişikliğe uğramıştır. Bu 

değişiklikler madde sıralamasına göre şu şekildedir: Önalım hakkı ile yüklü taşınmaz 

payının yalnızca tamamının değil; bir kısmının da satılması, eski Medeni Kanundan 

farklı olarak, önalım olayını oluşturacak ve önalım hakkını kullanılabilir hale 

getirecektir48 (MK. m. 732). Türk Medeni Kanunu’nun 733. maddesinin ilk 

fıkrasında, cebri arttırmayla satımlarda önalım hakkının kullanılamayacağı açıkça 

düzenlenmektedir. Eski Medeni Kanunda bu konuda bir düzenleme olmamasına 

                                                                                                                                          
Farklılıklar” isimli sempozyumda 3 Kasım 2007 tarihinde yazar tarafından sunulan tebliğ metnidir. 
Tezin hazırlanması sırasında henüz yayımlanmadığı için, yazardan elde edilen tebliğ metnine atıf 
yapılmıştır). 

46 Mert Yaşar, “Yeni Medeni Kanunda Önalım Hakkına İlişkin Değişiklikler”, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 2002, s. 423-434. 

47  M. Kemal Oğuzman, “Medeni Kanunun Boşluklarının Yargıtay Kararları İle Doldurulduğu Bir 
Müessese: Şuf’a”, Medeni Kanunun 50. Yılı, Ankara 1977, s. 14; Nuri Hacıhabiboğlu, “Zararlı Bir 
Hukuk Müessesesi: Kanuni Şuf’a”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, 1955, s. 734 vd., yazar Türk 
Kanunu Medenisi’nin yürürlükte olduğu dönemde yazdığı makalesinde, yalnızca tek bir maddede 
düzenlenmiş olan kanuni şuf’a hakkının uygulanması sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek 
amacıyla verilen İçtihadı Birleştirme kararlarının sebebini kanuni şuf’a hakkını düzenleyen maddenin 
yeterince açık olmaması ve maddenin toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olmamasına 
bağlamaktadır. 

48  Kırca, a.g.m., s. 1187; Arpacı, Değişiklikler, s. 103. 
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rağmen, uygulama ve öğretide cebri artırma ile satımlarda önalım hakkının 

kullanılamayacağı kabul edilmekteydi49. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; önalım 

hakkından veya hakkın kullanılmasından feragatin nasıl gerçekleşeceği 

düzenlenmiştir. Eski Medeni Kanunda önalım hakkından feragatin ne şekilde 

gerçekleştirileceği özel olarak düzenlenmemişti; yalnızca 657. maddede taşınmazın 

yasal kısıtlamalarının ne şekilde ortadan kaldırılıp, değiştirileceği düzenlenmişti. 

Yeni Medeni Kanun ile yürürlüğe giren diğer bir düzenleme de, önalım olayının 

gerçekleştiğinin noter vasıtasıyla alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara 

bildirilmesi zorunluluğudur (MK.m.733/f.2).  

733. maddenin son fıkrası ile yasal önalım hakkının kullanılacağı süreler, 

bildirimden itibaren üç ay ve her halükarda satımdan itibaren iki yıl olarak 

belirlenmiştir. Son olarak; 734. madde ile önalım hakkının kullanımına ilişkin bir 

düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre; yasal önalım hakkı –ve 735. maddede 

yer alan yollama sebebiyle sözleşmeden doğan önalım hakkı- 743 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’ndan farklı olarak ancak dava yoluyla kullanılabilecektir.   

2.3.2. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Önalım Hakları 

 Türk Hukuku’nda kanundan doğan önalım hakları Türk Medeni Kanunu’ndan 

başka kanunlarda da düzenlenmiştir. 1164 sayılı ve 10.5.1969 tarihli Arsa Ofisi 

Kanunu, Arsa ofisine bir önalım hakkı tanımaktadır.  

Söz konusu düzenlemede yasal önalım hakkının genel özelliklerinden farklı 

olarak bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kanunda yer almayan noktalarda Medeni 

Kanun’da mevcut düzenlemeler uygulama alanı bulacaktır. Arsa ofisi lehine önalım 

hakkı tanınmasının nedeni kamu yararıdır50.  

 Türk Medeni Kanunu dışında düzenlenen yasal önalım haklarından biri de, 

1757 sayılı ve 19.7.1973 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’nun 123. maddesi’ 

nde yer almaktaydı. 19.7.1973 tarihli 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 

                                                 
49  Mithat Sancar, “Cebri Arttırma Yoluyla Satımlarda Önalım Hakkına İlişkin Bir Yargıtay Kararı”, 

Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 1987, Yıl. 13, S. 1-2, s. 72–87; Arpacı, Değişiklikler, s. 103–105.  

 Yarg.6.HD. 02.06.1980 T, 1980/3205 E, 1980/ 5679 K (Tunaboylu, a.g.e., s.440) . 
50  Arsa Ofisi lehine kabul edilen önalım hakkı mülkiyet hakkının kanuni takyitlerindendir. MK.731. 

maddesinin son fıkrası kamu yararı için konulan kısıtlamaların kaldırılamayacağını ve 
değiştirilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Kamu yararı söz konusu olduğu için bu haktan feragat 
etmek mümkün değildir. Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 9. 



 14 
 

Anayasa Mahkemesi tarafından 10 Mayıs 1978 tarihinde şekil yönünden iptal edilmiş 

ve yeni kanun tanınan l yıllık süre içerisinde T.B.M.M. tarafından çıkarılmadığı için 

yürürlükten kalkmıştır. Bu kanunun 123. maddesinde, “kiracıya ve ortakçıya işlediği 

toprağı öncelikle satın alma hakkı” tanınıyordu51. 

3. ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

 Önalım hakkının hukuki niteliğinin tespit edilmesi, yalnızca teorik bakımdan 

değil pratik bakımdan da önem taşımaktadır.  Bir hakkın hukuki niteliğinin tespit 

edilmesi, hakkın genel özelliklerinin belirlenmesini ve uygulanacak hükümlerin 

belirlenmesini sağlayacaktır. 

 Önalım hakkının hukuki niteliğine ilişkin olarak Türk Hukuku’nda, Alman 

Hukuku’nda ve İsviçre Hukuku’nda çok sayıda görüş ileri sürülmüştür.  Bu 

görüşlerin çoğunda önalım hakkı ile bu hakkı kuran anlaşmaların hukuki niteliği 

konusunda bir ayrım yapılmamaktadır52.  

  “Ayni Hak Teorisi” ve “Yenilik Doğuran Hak Teorisi” önalım hakkının 

hukuki niteliğine ilişkin olarak ileri sürülen teorilerdir. “Alacak Hakkı Teorisi”, “Çift 

Şartlı Satış Teorisi”, “Satış Vaadi Teorisi”, “İcap Teorisi”, “Önsözleşme Teorisi”, 

“Yetkilendirme Teorisi” başlıkları altında ileri sürülen teoriler önalım hakkının 

hukuki niteliğini açıklamaya yönelik olmayıp, önalım hakkını kuran önalım 

sözleşmesinin hukuki niteliğini açıklamaya yöneliktir53.  

 Yasal önalım hakkında, önalım hakkı kanundan doğmaktadır, önalım hakkını 

kuran bir sözleşme mevcut değildir. Bu sebeple; ileri sürülen teorilerden yalnızca 

önalım hakkının hukuki niteliğine ilişkin görüşler yasal önalım hakkının hukuki 

niteliğini açıklamaya yarayacaktır. İnceleme konumuz gereği yalnızca önalım 

hakkının hukuki niteliğini açıklamak üzere ileri sürülen teorilere değinmekle 

yetineceğiz.  

                                                 
51  Tekinay, Takyitler, s.38; Pulaşlı, a.g.m., s.239 dn. 1. 
52 Tahir Sebük, Şuf’a, Vef’a ve İştira Hakları, Kader Basımevi, İstanbul 1951, s. 30 vd; Tandoğan, 

a.g.e., s. 275 vd; Necip Kocayusufpaşaoğlu, Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1959, s.91 vd; Vedat Buz, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2005, s. 155. 

53  Sözleşmeden doğan önalım hakkının hukuki niteliğine ilişkin teoriler için bkz. Buz, a.g.e, s. 151–155; 
Harun Demirbaş, Yenilik Doğuran Haklar, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007, s.  47–52; Feyzioğlu, 
Şuf’a Hakkı, s.  8–19. 
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3.1. Ayni Hak Teorisi 

Ayni hak; “bir eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve bu 

sebeple herkese karşı ileri sürülebilen hak” olarak tanımlanabilir54. Ayni haklara 

hâkim olan prensipler; belirlilik, kamuya açıklık, inancın korunması, sınırlı sayı ve 

tipe bağlılık, hak düşürücü süre veya zamanaşımının işlememesi olarak 

sıralanabilir55.  

Öğretide ayni hak görüşünü savunanlar; ayni haklara hâkim olan genel 

prensiplerden; herkese karşı ileri sürülebilme, sınırlı sayı ve tipe bağlılık, süreklilik 

özelliklerinin önalım hakkında da bulunduğunu belirtmektedirler56.  

Yasal önalım hakkı, daha önce de belirttiğimiz gibi; paylı mülkiyet konusu 

bir taşınmazda pay sahiplerine, diğer paydaşların payını satması halinde üçüncü 

kişilerden önce alıcı olabilme yetkisi veren bir haktır. Yargıtay da yasal önalım 

hakkının bir ayni hak olduğunu belirten kararlar vermiştir57.  

 Ayni haklar, sahibine doğrudan doğruya bir hâkimiyet hakkı tanımaktadır58. 

Doğrudan doğruya hâkimiyet ilkesinin bir sonucu olarak, herkes bu hâkimiyet 

hakkına uyma ve o hakkı ihlal etmemek zorundadır59.  

“Herkes” tabiriyle anlatılmak istenen; hak sahibinin hakkına zarar veren veya 

hakkın kullanılmasını engelleyen kişilerdir. Yasal önalım hakkı, herkese karşı ileri 
                                                 

54  Ayni hak, eşya hukukunun temel konusunu oluşturmaktadır. Ayni hak kavramının tespit edilmesi 
konusunda öğretide farklı görüşler yer almaktadır. Bu görüşleri “klasik görüş”, “şahısçı 
görüş”,“birleştirici görüş” olmak üzere üç başlık altında toplayabiliriz. Bizim de katıldığımız görüş 
olan “birleştirici görüş” taraftarları, ayni hakkın bir kimseye doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve 
bu doğrudan doğruya hâkimiyetin sonucu olarak herkese karşı ileri sürülebilmektedir. Görüşler için 
bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 3-4; Hatemi /Serozan /Arpacı, Eşya Hukuku, s. 8. 

55  Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, a.g.e., s.  21; Rona Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, 2. Bası, Filiz 
Kitabevi, İstanbul 2007, s.61–70. 

56 Bkz. Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, 108–109–129;  Şıpka, Şuf’a Hakkı, s.  20. 
57 YİBK.20.6.1951 T, 23/5 (RG. 7950), “Gayrimenkul mülkiyetinin takyitlerinden olan kanuni şuf’a 

hakkı, gayrimenkulde hisse sahibi bulunan şahsa diğer bir hissenin üçüncü bir şahsa satılması 
halinde o hisse müşteriye neye mal olmuş ise o miktar ile belli bir süre içinde satın almak salahiyetini 
veren ayni bir haktır”. 

 YHGK 17.3.1982 T, 1981/6-299 E, 1982/270K. Yargıtay kararında kanuni şuf’a hakkının ayni bir hak 
olarak değerlendirilmesinin isabetsizliği konusundaki değerlendirme için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-
Özdemir, a.g.e., s. 437; Tekinay, Takyitler, s. 38. 

 Yargıtay yasal önalım hakkının ayni hak olduğuna ilişkin görüşünü ilerleyen tarihlerde verdiği bazı 
kararlarında da sürdürmektedir. Yarg.6.HD. 6.2.1980 T, 1979/6568E, 1980/924 (YKD.1980/6 s. 798) 
Yargıtay bu kararında önalım hakkını hem ayni bir hak hem de yenilik doğuran bir hak olarak 
nitelendirmektedir.   YHGK., 17.3.1982T , 6-299/270 (YKD 1983/1, s. 23). 

58 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 116- 117; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 125. 
59 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 119; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s.  124. 
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sürülebilen bir hak değildir. Yasal önalım hakkı yalnızca önalım hakkının konusunu 

oluşturan taşınmaz payını satın alan gerçek ya da tüzel kişilere karşı kullanılabilir, 

ancak hakkın varlığının kanuna dayanması sebebiyle hakkın mevcut olduğunun 

herkes tarafından bilindiği farzedilebilir60. 

 Herkese karşı ileri sürülebilme özelliği,  mutlak haklara mahsus bir özelliktir. 

Nisbi haklar, şerh verilseler dahi, hak konusu şey üzerinde doğrudan hâkimiyet 

sağlamazlar61. Mutlak hak olan ayni hak ile nisbi hak olan alacak hakkı ayrımı 

malvarlığı hukuku alanındaki temel ayrımı teşkil etmektedir. Ayni haklar, eşya 

üzerinde doğrudan bir hâkimiyet sağlarlar ve bu hâkimiyet sebebiyle herkese karşı 

ileri sürülebilmektedir. Nisbi haklar ise; eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet 

sağlamamakta ve herkese karşı değil sadece hakkın muhatabı olan ve tarafları 

önceden ve ferden belirlenmiş kişilere karşı ileri sürülebilmektedir. Alacak hakkı bir 

nisbi haktır. Bu alacak hakkının konusu bir eşya olabilir. Alacak hakkının konusunu 

bir eşyanın oluşturduğu hallerde de alacaklı eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet 

kuramaz; alacak hakkının sağlanabilmesi için borçlunun aracılığına ihtiyaç 

duymaktadır, doğrudan hâkimiyet borçlunun elindedir. Önalım hakkı sahibinin 

doğrudan hakimiyet hakkı olmadığından (MK.m.683)62, mülkiyet hakkı sahibi gibi 

istihkak davası ve elatmanın önlenmesi davaları açarak mülkiyet hakkını koruma 

hakkına sahip değildir.  

 Kanun koyucu ayni hak-nisbi hak ayrımını bazı hallerde yumuşatma gereği 

duymuştur. Bu hallerde, nisbi haklardan farklı olarak nisbi nitelikteki talep hakları 

sadece muhatabına karşı değil, eşya üzerinde sonradan ayni hak kazananlara karşı da 

ileri sürülebilmektedir63. Yasal önalım hakkı, önalım hakkı sahibine bir hâkimiyet 

hakkı tanımamaktadır; ancak yasal önalım hakkında, ayni haklardan farklı olan; 

“eşyaya bağlı borç ilişkisi” söz konusu olmaktadır. Eşyaya bağlı borçlar; bir 

kimsenin bir eşyanın maliki olması sebebiyle borçlu olduğu borç ilişkileridir. Eşyaya 

                                                 
60 Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s. 615; Tekinay, Takyitler, s. 436. 
61  Şerhin etkisi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 209 vd.  
62 M. Kemal Oğuzman, “Eşyaya Bağlı Haklara Hakim Olan Esaslar”, Halil Arslanlı’nın Anısına 

Armağan, İstanbul 1978, s. 109. 
63 Rona Serozan, “Nisbi Hakların Güçlendirilmesi”, İÜHFM, Cilt XL, Sayı 1-4, İstanbul 1974, s. 459-

479; Şafak Erel, Eşyaya Bağlı Borç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları, 
Ankara 1982, s. 2-4. 
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bağlı borçta borçlu her zaman malın maliki olan kişidir. Mülkiyet el değiştirdiğinde, 

borçlu da değişecektir64. Yasal önalım hakkında, kanun gereği eşyaya bağlı borç 

ilişkisi mevcut iken; sözleşmeden doğan önalım hakkında ise; tapuya şerh verilmesi 

halinde eşyaya bağlı borç ilişkisi doğmaktadır65.  

Ayni haklara egemen olan temel prensiplerden biri de hak düşürücü süreye ve 

zamanaşımına tabi olmamasıdır. Yasal önalım hakkının kullanılması ise; Medeni 

Kanun’un 733. maddesinde bir hak düşürücü süreye bağlanmıştır. Günümüzde ayni 

hak görüşü terkedilmiştir.  

3.2. Yenilik Doğuran Hak Teorisi 

 Önalım hakkının hukuki niteliğine ilişkin teorilerden biri de “Yenilik 

Doğuran Hak” teorisidir. Bu teoriyi incelemeden önce genel olarak yenilik doğuran 

hak kavramına değineceğiz. 

 Hak, çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre66,  hukuk düzeni tarafından korunan 

menfaati ifade eder. Bu menfaat sahibine korunmadan yararlanma yetkisi verir. 

Hakları çeşitli kriterlere göre gruplandırmak mümkündür67. Yenilik doğuran haklar, 

Romalı hukukçular tarafından bilinmemekle beraber Pandekt hukukçuları tarafından 

ileri sürülen bir hak türüdür68.  

 Haklar, hak sahibine sağladıkları yetkinin içeriğine göre; yararlanma ve 

düzenleme hakları olmak üzere iki başlık altında incelenir. Yararlanma hakları69 hak 

sahibine bir menfaatten yararlanma hakkı tanır. Yararlanma hakları, hak sahibine bir 

hukuki hâkimiyet tanıdığı gibi; bir talep yetkisi de bahşetmektedirler, üçüncü kişilere 

de hak sahibinin hakkından tam olarak yararlanabileceği şekilde davranma 

                                                 
64 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 16; Serozan, Taşınır Eşya, s. 35. 
65 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  441. 
66 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 109; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s.122. 
67 Hakkın korunduğu hukuk dalı açısından, ileri sürülebilecekleri çevre açısından, konusunun para ile 

ölçülebilir olup olmaması açısından, devredilebilir olup olmamaları açısından, kullanılmasının etkisi 
açısından, kullanabilecek kişiler açısından, hak sahibinin belirlenmesi açısından, sağladıkları yetkinin 
içeriği açısından gruplandırmak mümkündür. 

68 Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt I-II, Çev: Avukat Cevat Edege, Ankara 
1983. 

69 Öğretide yararlanma haklarına birincil haklar, düzenleme haklarına ikincil haklar denilmektedir. Bkz. 
Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2006, s. 44–45; 
Ergun Önen, İnşai Dava, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1981, s. 3 
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yükümlülüğü yüklemektedir70. Düzenleme hakları ise; yararlanma haklarından farklı 

olarak sahibine bir hâkimiyet hakkı tanımamakta ve bir talep yetkisi de 

vermemektedir. Düzenleme hakları hak sahibine üçüncü kişilerle olan ilişkilerini 

kurmak, değiştirmek veya sona erdirmek suretiyle biçimlendirme yetkisi 

tanımaktadır71.  

 Düzenleme haklarından biri de yenilik doğuran haklardır. Yenilik doğuran 

haklar da bir düzenleme hakkı olarak yararlanma haklarını etkileyen ve üçüncü 

kişilerle olan hukuki ilişkilerini biçimleyen haklardır72.  

 Yenilik doğuran haklar; “tek taraflı bir hukuki işlem ile bir hukuki ilişkiyi 

kurmak, içeriğini değiştirmek veya sona erdirmek suretiyle başka bir şahsın hukuk 

alanında değişiklik meydana getirebilme yetkisi veren haklar” olarak tanımlanabilir 

73. Yenilik doğuran haklar hak sahibine olağanüstü bir güç ve yetki sağlamaktadır 74. 

Hukuk düzeninde yer alan diğer hakların etkisini göstermesi kural olarak tarafların 

iradelerinin uyuşmasını bağlıdır75. Yenilik doğuran hakların kurucu, bozucu ve 

değiştirici etkisini doğurması kural olarak diğer tarafın iradesine bağlı kılınmamıştır. 

Bu yüzden yenilik doğuran haklar hak sahibine olağanüstü güç ve yetki vermektedir. 

Bu gücün kaynağı kanun veya sözleşme olabilir. Yenilik doğuran haklar, hak 

sahibine tek taraflı beyanla bir sonuç ortaya çıkarma yetkisi verirken, hakkın 

muhatabı olan kişiye de ortaya çıkan sonuca katlanma yükümü getirir76.   

 Yenilik doğuran haklar ileri sürülebilecekleri çevre açısından kural olarak 

nisbi hak niteliğindedirler77. Nisbi hak niteliğinde olmaları sebebiyle, sadece belirli 

bir kişi ya da kişilere karşı ileri sürülebilmektedir ve yalnızca belirli kişi ya da 

kişilerin bu hakkı ihlal etmemesi beklenmektedir. Yasal önalım hakkı (MK. m.732–

734);  kanundan kaynaklanan bir yenilik doğuran hak niteliğindedir. Yasal önalım 

                                                 
70 Eren, a.g.e., s. 44–45; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 148.  
71 Eren, a.g.e., s. 44–45; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 148.  
72  Yenilik doğuran haklar, diğer hakların aksine başka kişilerce ihlal edilemez Hasan Ayrancı, 

Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s. 125. 
73  von Tuhr, a.g.e., s. 22; Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 111; Eren, a.g.e., s. 58; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 

137; Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, 3. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2004; s. 128; Buz, 
a.g.e., s. 61. 

74  Buz, a.g.e., s. 188; Ayrancı, Sözleşmelerin Yüklenilmesi, s. 124 vd.  
75  Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 137. 
76 Serozan, Nisbi Haklar, s.  460. 
77 Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 150. 
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hakkında önalım hakkı sahibinin hakkını kullanarak satılan payın maliki olmasına 

karşılık, önalım yükümlüsünün önalım hakkının kullanılması ile ortaya çıkacak olan 

yeni hukuki duruma katlanma mecburiyeti vardır. 

Yenilik doğuran haklar yöneldikleri sonuca göre; kurucu, bozucu, değiştirici 

yenilik doğuran haklar olmak üzere ayrılırlar. Kurucu yenilik doğuran haklar, 

kullanılmaları ile mevcut hukuki ilişkiyi değiştiren, yeni bir hukuki ilişki kuran 

haklardır. Bu haklara öğretide yeni bir hukuki durum yarattığı için ‘olumlu yenilik 

doğuran haklar’ da denilmektedir78. Yasal önalım hakkı kurucu yenilik doğuran 

haklara örnek olarak gösterilebilir79.  

 Yenilik doğuran hakların genel özelliklerinden biri, tek taraflı bir hukuki 

işlem ile kullanılmalarıdır. Tek taraflı bir hukuki işlem ile kullanılmaları sebebiyle, 

hakkın kullanılması ile amaçlanan hukuki sonucun meydana gelmesinde hakkın 

kullanılmasından etkilenecek olan ve hukuki durumunda değişiklik meydana gelecek 

olan kişinin muvafakati aranmadığı gibi dava açılması gerekliliği de 

bulunmamaktadır. Yenilik doğuran hakların, kamu düzenini ilgilendirdiği ve üçüncü 

kişinin menfaatinin korunmasının gerektiği durumlarda kanun koyucu hak sahibinin 

tek taraflı beyanı ile hakkını kullanmasını hakkaniyete aykırı bulmuş ve bu 

durumlarda hakkın kullanılması için dava açmayı gerekli kılmıştır80. Bu davalara 

‘yenilik doğuran davalar’ denilmektedir. 

 Günümüzde ağırlıklı olarak kabul gören görüş önalım hakkının kurucu 

yenilik doğuran bir hak olduğudur81. Yasal önalım hakkının kullanılmasıyla önalım 

hakkı sahibi ile muhatap arasında bir satım ilişkisi kurulur. Önalım hakkı sahibine 

dava açarak hakkı kullanma yetkisi vermektedir82. Önalım hakkı yalnızca önalım 

                                                 
78 Önen, a.g.e., s. 21; Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, Vedat Kitabevi, İstanbul 2007, s. 48. 
79 Bu konuda öğretide iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre, yasal önalım hakkı değiştirici 

yenilik doğuran haklardandır. Bu görüş için bkz. Saymen/Elbir, a.g.e., s.  35. Kurucu yenilik doğuran 
bir hak olduğu yönünde bkz. Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 126; Hatemi, a.g.e., s. 128;  Eren, a.g.e., s. 
60; Dural/Sarı (Sarı),a.g.e., s. 151. 

80 Buz, a.g.e., s. 183; Önen, a.g.e., s. 51.  
81 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 437; Tekinay, Takyitler, s. 18; Ayan, a.g.m., s. 336;  

Kırca, a.g.m., s.1183, Yaşar, a.g.m., s.424. 

 Yargıtay da yasal önalım hakkının yenilik doğuran bir hak olduğu yönünde içtihadı birleştirme 
kararları vermiştir. YİBK 26.12.1951T, 1951/1E, 1951/6K Sayılı Karar (RG. 8084); YİBK 11. 2. 
1959, 1958/10E, 1959/12K, (RG. 10194). 

82 Binz- Gehring, Doris : Das Gesetzliche Vorkaufstrecht im Schweizerichen Recht, Diss, Bern 1975, 
s. 38. İsviçre Hukukunda tek taraflı beyanla hak sahibi hakkını kullanabilir. 
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olayının gerçekleşmesi halinde kullanılabilen yenilik doğuran bir haktır. Önalım 

olayı ile önalım hakkının kullanılabilirliği şarta bağlanmaktadır, önalım hakkının 

şarta bağlı olarak kullanıldığı anlaşılmamalıdır83. 

4. YASAL ÖNALIM HAKKININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

4.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Dolaylı Kısıtlamalarından Biri Olma Özelliği 

 Yasal önalım hakkı, bir veya birkaç kişinin yararını korumak amacıyla 

konulan özel hukuk kısıtlamalarından biri olarak, bir kanun hükmüne dayanır ve 

taşınmaz mülkiyetinin dolaylı kısıtlamalarından biridir84. Dolaylı kısıtlamalarda 

kanun, doğrudan doğruya kısıtlamalardan farklı olarak, malikin mülkiyete ait bazı 

yetkileri kullanmaması yükümlülüğü getirmemekte; hak sahibine yenilik doğuran bir 

hak sağlamaktadır85 ve hak sahibinin yenilik doğuran hakkını kullanması ile malike 

hak sahibine mülkiyeti devretme veya sınırlı ayni hak kurma borcu yüklemektedir. 

Önalım hakkı da eşyaya bağlı borç şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

4.2. Eşyaya Bağlı Hak ve Eşyaya Bağlı Borç Özelliği 

Oğuzman eşyaya bağlı hakları şu şekilde tarif etmektedir: “Mülkiyet hakkının 

ayni hak olmasının mal üzerinde sağladığı yetkiler dışında, malikin muayyen kişilere 

karşı kullanabileceği yenilik doğuran haklar ve şahsi talep hakları ile malikin söz 

konusu mülkiyete sahip olduğu için, bu mülkiyetin kapsamı dışındaki bir mal 

üzerinde sahip olduğu haklar, eşyaya bağlı haklardır86 ” 

                                                                                                                                          
 Türk hukuku bakımından tek taraflı beyan ile kullanılabilirlik mümkün değildir. Yürürlükteki 

mevzuat bakımından, yasal önalım hakkının ancak dava yoluyla kullanılması mümkündür (MK m. 
734).  

83 Christopher Noellp, Eine Studie zur Erfassung des Vorkaufs-Rückkaufs und Kaufsrehct, 
Basel/Frankfurt 1987, s. 33. Türk hukukunda dava açılmak suretiyle kullanılan yasal önalım hakkının 
kullanılması için açılan davanın şarta bağlı olarak açılması hem hakkın niteliği gereği hem de usul 
hukuku kuralları gereği mümkün değildir.  

84 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  431-435. 
85 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 435. 
86 Yasal önalım hakkı eşyaya kanunen bağlanmış haklardandır. Eşyaya kanunen bağlanmış haklarda 

taraflar ancak kanunun aradığı şartlara uyarak değişiklik yapabilirler. Örneğin yasal önalım hakkından 
feragat edilmesi, kanunen öngörülen şeklin gerçekleşmesi ile mümkündür. Oğuzman, Eşyaya Bağlı 
Haklar, s.  108. 
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 Yasal önalım hakkı, kanundan doğan eşyaya bağlı yenilik doğuran haklardan 

biridir87. Yasal önalım hakkı, kişiye değil paya bağlı bir haktır88. Yasal önalım 

hakkının eşyaya bağlı bir hak olmasının sonuçları şu şekilde sıralanabilir: Paylı 

taşınmaz mülkiyetine bağlı bir hak olan yasal önalım hakkı, payın devredilmesinden 

bağımsız olarak devredilemez. Taşınmaz payı devredilince, taşınmaz payına bağlı 

olan bu hak da devredilmiş olur. Payın üçüncü kişiye geçmesi halinde, paya bağlı 

olarak kullanılabilen yasal önalım hakkı da payı devralan yeni malike geçecektir. 

Payın devredilip, yasal önalım hakkının devredilmemesi söz konusu olmayacaktır89. 

Hakkın bağlı bulunduğu paylı taşınmaz mülkiyeti taksim edilirse ve taksim 

sonucunda paysız hale gelirse, yasal önalım hakkı da ortadan kalkar90 

 Yasal önalım hakkı bakımından kanun gereği bir eşyaya bağlı borç ilişkisinin 

doğması ile kastedilen; taşınmazı paylı mülkiyet ilişkisi kurulup yasal önalım hakkı 

doğduktan sonra pay iktisap edenlerin, yasal önalım hakkının muhatabı olmaları ve 

hak kullanıldığında taşınmaz mülkiyetini nakil borcu altında olmalarıdır91. Yasal 

önalım hakkında, eşyaya bağlı borç etkisi kanun gereği olarak bulunmaktadır.  

4.3 Munzam (Ayni) Etkinin Bulunmaması  

 Şerhin iki etkisinden biri olan munzam etki, şerhten sonra bütün hakların 

değil; şerh edilen kişisel hakkın gereği gibi yerine getirilmesini engelleyen hakların 

bertarafını sağlar. Munzam etki; şerh edilen kişisel hakka ilişkin borcun 

doğmasından sonra söz konusu olur. Sözleşmeden doğan önalım hakları bakımından 

                                                 
87 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  437;  Tekinay, Takyitler, s. 39; Gürsoy/Eren/Cansel, 

a.g.e.,  s. 614; Akipek , Mülkiyet, s. 216; İsmail Gökhan Esin, “(Kanundan Doğan Şuf’a Hakkı ve 
Şerhedilmiş Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Haklar Örneğinde) Gayrimenkul 
Mülkiyetinin Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Özel Hukuk Takyitlerinin Çatışması”, Prof. Dr. 
Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul Marmara Hukuk Fakültesi Yayını, 
İstanbul 1999, s.226. 

88 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 437; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 614; Akipek, Mülkiyet, 
s. 216; Esin, a.g.m., s. 226; Tekinay, Takyitler, s.39. 

 Yasal önalım hakkı paya bağlı bir haktır ancak önalım hakkı kullanılıp satım ilişkisi kurulduktan 
sonra önalım hakkı sahibinin kendi payını temlik etmesi önalım davasının reddini gerektirmez, ancak 
payı için satış vaadinde bulunan paydaşın bir başka pay satıldığında önalım hakkını kullanması 
uyandırılan güvene aykırı davranış teşkil eder. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  437, dn 
1043. 

89 Oğuzman, Eşyaya Bağlı Haklar, s.  121–125. 
90  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 437. 
91 M. Kemal Oğuzman, “Eşyaya Bağlı Borçlara Hakim Olan Esaslar”, Medeni Kanunun 50. Yılı 

Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 225–250; Tandoğan, a.g.e.,  s.  281; Esin, a.g.m., s. 227.  
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ayni etki, hakkın tapu kütüğüne şerh verilmesiyle etkisini gösterir92. Taşınmaz 

mülkiyetine kanunla getirilen kısıtlamalardan biri olması sebebiyle yasal önalım 

hakkının şerh edilmeksizin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi bu hakkın eşyaya 

bağlı borç etkisine sahip olması halinde mümkündür93.  

 Bununla beraber yasal önalım hakkı açısından şerhin eşyaya bağlı borç 

etkisinin kanun uyarınca bulunduğu kabul edilmekte iken; yasal önalım hakkının 

munzam etkiye sahip olmadığı görüşü savunulmaktadır94. Bu sebeple yasal önalım 

hakkı kullanıldıktan sonra gerçekleşen devirlerde, yeni malike karşı yasal önalım 

hakkının kullanılması ile kurulan satım sözleşmesinden doğan alacak hakkının ileri 

sürülmesi, MK.m.1010/f.1 uyarınca tasarruf yetkisinin sınırlamasının şerh verilmesi 

halinde mümkündür.   

 
5. YASAL ÖNALIM HAKKININ BENZER HAKLARLA 
KARŞILAŞTIRILMASI  

5.1. Alım Hakkı  

 Malikin mülkiyet hakkına ilişkin kısıtlaması kanundan kaynaklanabileceği 

gibi bir hukuki işlemden de kaynaklanabilir. Alım hakkı bir sözleşmeden doğuyorsa, 

bu sözleşmeye alım hakkı sözleşmesi denir95.  

                                                 
92  Sözleşmeden doğan önalım hakkı şerh verilmiş ise ve şerhten sonra rehin tesisi, sınırlı ayni hak tesisi 

söz konusu olursa, bu hakların önalım hakkı sahibine karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği, önalım 
hakkının adi önalım hakkı veya nitelikli önalım hakkı olmasına göre farklılık taşımaktadır. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz. Tandoğan, a.g.e., s.  282. 

93  Tandoğan, a.g.e., s.  281; Kırca, a.g.m., s.1180. 
94  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 439. 
95  Alım hakkı bazı hallerde kanundan da kaynaklanabilir. Evlilik birliği devam ederken eşler arasında 

edindikleri bazı malvarlıkları yönünden paylı mülkiyet ilişkisi doğmaktadır. Bu paylı mülkiyet ilişkisi 
eşlerin istemi ile kurulabileceği gibi, paylı mülkiyet karinesinden de kaynaklanabilir (MK.m.222/f.2) . 
Bu düzenlemeye göre, eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı 
mülkiyetinde sayılır. Evlilik birliğinin sona ermesi halinde söz konusu malların nasıl paylaşılacağı, 
paylı mülkiyetin sona ermesine ilişkin genel hükümlerin yanı sıra, MK.m.226/f.2’de de özel olarak 
düzenlenmiştir. Bu düzenleme, maddedeki şartların gerçekleşmesi halinde eşlere bir yasal alım hakkı 
tanımaktadır.  

Ayrıca MK.m.255’in gerekçesinde de, “evliliğin ölümle son bulması halinde diğer mirasçıların taksim 
isteminde bulunmaları sonucunda sağ kalan eşin ortak konuttan çıkmak zorunda kalması veya ev 
eşyasının elinden alınması suretiyle mağdur edilmesini önlemek üzere eşe bir tür yasal önalım hakkı 
tanınmıştır. Maddenin gerekçesinde alım hakkı yerine yanlışlıkla yasal önalım hakkından 
bahsedilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Suat Sarı, Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi 
Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Beşir Kitabevi, İstanbul 2007, s. 288 vd; Ali Haydar 
Yağcıoğlu, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, İstanbul 2006, s. 
24vd; Kılıçoglu, a.g.e., s. 73. 
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 Alım hakkı, hak sahibine tek taraflı bir beyan ile taşınmazın alıcısı olabilme 

yetkisi veren yenilik doğuran bir haktır96. Alım hakkının konusu genellikle bir 

taşınmazdır; ancak alım hakkının konusunu taşınırlar da oluşturabilir97. 

 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 doğacaktır98. Malik üçüncü kişi lehine bir 

alım hakkı tanıdığı zaman mülkiyeti devir yetkisini kısıtlamaktadır. BK. m. 213 

gereğince alım sözleşmesi resmi şekle tabidir. Resmi şekil şartı, alım sözleşmesinin 

konusunun taşınmaz olduğu durumlarda geçerlidir; ancak taşınırların söz konusu 

olduğu hallerde resmi şekle uyulması zorunluluğu yoktur99. Borçlar Kanunu 

Tasarısının100 236. maddesinde de alım sözleşmelerinin resmi şekilde 

düzenlenmedikçe101 geçerli olmayacağı buna karşılık önalım sözleşmelerinin yazılı 

şekilde yapılmasının yeterli olduğu belirtilmektedir102.  

 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. Alım hakkı tapu siciline şerh verilmiş 

                                                 
96  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 420; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 642; Selahattin Sulhi 

Tekinay, “İştira ve Vefa Hakları”, İBD, C: 6, S. 1–22,1987, s. 509; Cevdet Yavuz, Türk Borçlar 
Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmiş 7. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2007, s. 201.  

97  Tandoğan, a.g.e., , s. 278; Yavuz, a.g.e., s. 201. 
98  Oğuzman/Seliçi/Oktay/Özdemir, a.g.e., s. 421. 
99  Tandoğan, a.g.e., s. 275–277. Alım hakkı sahibi alım hakkını kullanınca, taşınmazın maliki alım hakkı 

konusu taşınmazı devretme borcu altına girer, borcunu ifa etmezse alım hakkı sahibi MK. m. 716 
hükümlerince açacağı dava ile mülkiyetin kendisine geçirilmesi yönünde karar verilmesini ister. 
Mahkeme kararı ile mülkiyet kazanılmış olur, tescil açıklayıcı olacaktır. Oğuzman/Seliçi/Oktay-
Özdemir, a.g.e., s. 421. 

100  T.C. Adalet Bakanlığı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Ankara Şubat 2008, s. 58. 
101  Resmi şekli hangi makamın gerçekleştireceği konusunda öğretide farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir 

görüşe göre, resmi senedi Tapu Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca tapu sicil memurlarınca 
düzenlenmelidir. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 420; Kocayusufpaşaoğlu, Satış Vaadi, s. 
123; Tandoğan, a.g.e., s. 279. Diğer görüşe göre ise, resmi senedi düzenlemeye Noterlik Kanununun 
60. maddesine göre noterler de yetkilidir. Tekinay, Takyitler, s. 3; İlhan Helvacı, “İsviçre Borçlar 
Kanunu’nun Sözleşmeden Doğan Ön-Alım, Alım ve Geri Alım Haklarına İlişkin Değişiklikleri”, 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, 
Yıl: 19-20, Sayı: 1–2, 1999–2000, s. 400.  

102  Borçlar Kanunumuzun 213. maddesinin mehazını teşkil eden İsviçre Borçlar Kanunu’nun 216. 
maddesinin 2. ve 3. fıkraları 1 Ocak 1994 tarihinde değişikliğe uğramıştır. Eski düzenlemeye paralel 
olarak taşınmazları konu edinen alım ve geri alım sözleşmelerini resmi şekle tabi kılınmıştır. Helvacı, 
a.g.m., s.  400. 
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ise; şerh anlaşmasında belirtilen süre içinde her malike karşı ileri sürülebilir (MK. 

m.736)103.  

 Alım hakkının belli bir süre ile sınırlı olması konusunda yürürlükteki 

mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır ve alım sözleşmesinde de herhangi bir 

süre belirlenmemişse; MK. m.2’de düzenlenen dürüstlük kuralı ile MK.m.23/f.2’de 

düzenlenen kişisel özgürlüğün vazgeçilemezliği ve sınırlandırılamazlığı ilkeleri, 

taşınmaz malikinin tasarrufta bulunma özgürlüğünü tespitte yardımcı olacaktır104. 

Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 237. maddesinde ise alım hakkının en çok on yıllık süre 

için kararlaştırılabileceği düzenlenmiştir. Alım hakkı, yasal önalım hakkından farklı 

olarak hukuki işlemle taşınmaz mülkiyetine getirilen kısıtlamalarından biridir. Yasal 

önalım hakkının kullanılabilir hale gelmesi, önalım olayının oluşmasına bağlı iken; 

alım hakkının kullanılabilir hale gelmesi için ise; önalım olayı benzeri bir işlemin 

gerçekleşmesi gerekmez. Alım hakkı sahibi; hakkını tek taraflı bir beyan ile 

kullanınca, alım hakkı sahibi ile taşınmaz maliki arasında alım sözleşmesinde yer 

alan hükümlere göre bir satım ilişkisi doğar105. Yasal önalım hakkının doğması için; 

tarafların aralarında anlaşmaları gerekmediği için, yasal önalım hakkının 

kullanılması ile meydana gelecek satım ilişkisi, önalım olayını gerçekleştiren hukuki 

işlemin şartlarına tabi olacaktır. 

5.2. Geri Alım Hakkı  

 Geri alım hakkı da alım hakkı gibi; taşınmaz mülkiyetine hukuki işlemle 

getirilen sınırlamalardan biridir. Hak sahibine sattığı malı tek taraflı irade beyanı ile 

geri alabilme imkanı tanıyan hak geri alım hakkı olarak adlandırılmıştır (MK. m. 

736, 1009)106. Geri alım hakkına, günümüzde özellikle taşınmaz rehininin 

hükümlerini bertaraf etmek amacıyla başvurulmaktadır107. Öğretide teminat amacıyla 

                                                 
103  Alım anlaşması ile alım anlaşmasının şerhine ilişkin anlaşma birbirinden farklıdır. Şerh anlaşması için 

bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 181, 420 vd. 
104  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 422; Tekinay, Takyitler, s. 7; İsviçre Federal 

Mahkemesinin bu yöndeki kararları için bkz. BGE 102 II 243=JdT 1977 I 258; BGE 97 II 53=JdT 
1972 I 52. 

105  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 418; Yavuz, a.g.e., s. 203. 
106  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 422; Haluk Nami Nomer, Vefa Hakkı, Beta Yayınevi,  

İstanbul 1992, s. 3. 
107  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 423;  Nomer, Vefa Hakkı, s. 2. 
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yapılan vefaen satımların lex commissoria yasağını aşması bakımından bir kanuna 

karşı hile hali meydana getirip getirmediği tartışılmaktadır108.  

 Geri alım hakkını kuran sözleşmeye “geri alım sözleşmesi” denir. Bu 

sözleşme resmi şekle tabidir (BK.m.213). Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 

236.maddesinin ikinci fıkrasında geri alım sözleşmesin resmi şekilde yapılması 

gerektiği belirtilmiştir. Öğretide, geri alım anlaşmasının satım sözleşmesinden sonra 

fakat, mülkiyetin devrinden önce yapılması gerektiği ve satımın bir yan anlaşması 

niteliğini taşıması gerektiği kabul edilmektedir109. 

 Geri alım hakkının ne kadar bir süre için geri alım hakkı sahibine tanınacağı 

konusunda yürürlükteki mevzuatta açık bir hüküm bulunmazken; Borçlar Kanunu 

Tasarısı’nın 237. maddesine göre, geri alım hakkı en çok yirmi beş yıllık süre için 

kararlaştırılabilir. Geri alım hakkı da alım hakkı gibi, tapu siciline şerh verilebilir 

(MK.m.1009)110.  

 Geri alım hakkı, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamalarından biri olarak 

düzenlenmiştir; ancak öğretide taşınırların da geri alım hakkının konusunu 

oluşturabileceği kabul edilmektedir111.  

 Yasal önalım hakkı, alım hakkında da belirttiğimiz gibi, taşınmaz mülkiyetine 

kanunla getirilen kısıtlamalardandır ve tapuya şerh verilmeksizin taşınmazın her yeni 

malikine karşı ileri sürülebilir. Geri alım hakkının kullanılabilir hale gelmesi, yasal 

önalım hakkındaki gibi bir önalım olayının gerçekleşmesine bağlı değildir. Geri alım 

ve alım hakkının kullanılması, hak sahibinin tek taraflı beyanı ile gerçekleşmekte 

iken; yasal önalım hakkının kullanılması, önalım hakkı sahibinin bildirimden itibaren 

üç ay veya her halukarda satımdan itibaren iki yıl içinde dava açması ile 

mümkündür. 

                                                 
108 Lex Commissoria yasağı  konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan Helvacı, Türk Medeni Kanununa 

Göre Lex Commissoria ( Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı (MK m. 788/c. 2 ve MK m. 
863), Alfa Yayınevi, İstanbul 1997. 

 Vefaen satımlar bakımından ayrıca bkz. Nomer, Vefa Hakkı, s. 37 vd; Saibe Oktay-Özdemir, 
“Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel 
Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, Yıl: 19-20, Sayı: 1-2, 1999-2000, s. 657-683. 

109  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 423;  Nomer, Vefa Hakkı, s. 17. 
110  Alım hakkının tapuya şerh verilmesi konusunda yapılan açıklamalar, geri alım hakkının şerh verilmesi 

bakımından da geçerlidir.  
111  Nomer, Vefa Hakkı, s.  24. 
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 Geri alım hakkı bakımından ele almamız gereken bir diğer nokta da geri alım 

hakkının taşınmazın tamamı için değil de taşınmazın bir payı için tanınması halidir. 

Örneğin A ve B bir taşınmazda yarı yarıya paylı mülkiyet sahibi ise ve A kendi 

payını C’ye satması ve C’ nin de bu pay için kendisine bir vefa hakkı tanıması 

halinde iki ayrı önalım olayı meydana gelecektir. A, kendi payını C’ye sattığında 

diğer paydaş B’nin yasal önalım hakkı kullanılabilir hale gelir. B yasal önalım 

hakkını kullanarak, C’ye satılan payın maliki olabilir. İkinci önalım olayı ise; geri 

alım hakkının kullanılması ile doğan satım ilişkisi üzerine diğer paydaşların önalım 

haklarını kullanmaları ile ortaya çıkar112.  

5.3 Opsiyon Hakkı 

 Opsiyon hakkı, bir sözleşmede taraflardan birine tek taraflı bir irade beyanı 

ile belirli içerikte bir sözleşme kurma veya mevcut sözleşmenin süresini uzatma 

yetkisi veren bir haktır113. Opsiyon hakkı, öğretide, önalım, alım ve geri alım 

haklarının bir üst kavramı olarak kabul edilmektedir114. Opsiyon hakkı, kurulacak 

olan hukuki ilişkiye göre satım opsiyonu, kira opsiyonu gibi çeşitli şekilde 

düzenlenebilir115. Opsiyon hakkını kuran sözleşmede, taraflar hangi konuda opsiyon 

hakkına sahip olduklarını ve bu hakkın kullanılması ile kurulacak sözleşmenin 

içeriğini tespit etmişlerdir. Ayrıca opsiyon hakkı, genellikle prim adı verilen bir 

                                                 
112  Örnek ve açıklama için bkz. Nomer, Vefa Hakkı, s. 24 vd. 
113  Necip Kocayusufpaşaoğlu/Hüseyin Hatemi/Rona Serozan/Abdulkadir Arpacı, Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, Birinci Cilt: Borçlar Hukukuna Giriş-Hukuki İşlem-Sözleşme,  4. Bası, Filiz 
Kitabevi, İstanbul 2008, s. 110; Eren, a.g.e., s.  282; Kocayusufpaşaoğlu, Satış Vaadi, s. 101. 
Kocayusufpaşaoğlu bu kavramın daha çok ticaret hayatında karşılaşılan bir kavram olduğunu 
belirtmektedir. Yazar yukarıda yer alan tanıma ek olarak opsiyon hakkının bir bedel karşılığında 
tanınacağını belirtmektedir.  

 Buz, a.g.e., s. 160.  Buz, bu hakkın genellikle prim adı verilen bir bedelin ödenmesi karşılığında 
tanındığını belirtmektedir.   

 Serozan, Taşınır Eşya, s.232 vd; Hasan Ayrancı, Ön Sözleşme, Yetkin Yayınları, Ankara 2006, s. 
96; Ahmet Kırman, “Opsiyon Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve İşlemin Vergisel Boyutu”, Prof. Dr. 
Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1998, s. 713-745. 

114  Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 110; Kocayusufpaşaoğlu, Satış 
Vaadi, s. 101; Buz, a.g.e., s. 76, 162; Serozan, Taşınır Eşya, s. 232; Gül Doğan, Ön Sözleşme 
(Sözleşme Yapma Vaadi), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 2006, s. 93; 
İsmail Kırca, Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Ankara 2000, s. 187.  

 Önalım, alım, geri alım haklarının hukuki niteliğine ilişkin olarak ileri sürülen görüşlerin opsiyon 
hakkının hukuki niteliği için de geçerli olduğu konusunda bkz. Buz, a.g.e., s.  162.              

115  Örneğin A, B’ ye bir kira opsiyonu tanımışsa, B bu opsiyon hakkını kullanarak kira sözleşmesini 
kurabilir veya mevcut sözleşmenin süresini uzatabilir. Örnek için bkz. Eren, a.g.e., s. 282. 
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bedelin verilmesi karşılığında hak sahibine tanınmaktadır 116.    

 Opsiyon hakkı, önalım hakkı gibi, yenilik doğuran bir haktır. Opsiyon hakkı 

da, önalım hakkı gibi genellikle kurucu yenilik doğuran hak olarak karşımıza çıkar; 

ancak örneğin opsiyon hakkı bir uzatma opsiyonu olarak karşımıza çıktığında, 

opsiyon hakkı değiştirici yenilik doğuran hak niteliğinde olacaktır. Opsiyon hakkı, 

hak sahibinin tek taraflı beyanı ile kullanılabilirken, inceleme konumuzu oluşturan 

yasal önalım hakkının kullanılması için hak sahibinin dava açması gerekmektedir. 

Yasal önalım hakkı kanundan doğmaktadır ve hak sahibi, hak sahibi olabilmek için 

önalım hakkı yükümlüsüne bir bedel ödemek zorunda değildir. Önalım hakkı sahibi, 

hakkı kullandıktan sonra meydana gelen satım sözleşmesinden doğan borcunu ifa 

etmek için bir bedel öder. Opsiyon hakkı ise; genellikle prim adı verilen bir bedelin 

ödenmesi karşılığında tanınmaktadır117                         

 Opsiyon hakkı, yenilik doğuran bir haktır ve kural olarak nisbi bir nitelik 

taşır118. Opsiyon hakkının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için; tapu siciline 

şerh verilmesi gerekmektedir (MK. m.1009/f.2), ancak her opsiyon hakkının tapu 

siciline şerh verilmesi mümkün değildir. Opsiyon hakkının tapu siciline şerh 

verilebilmesi için kanunda sayılan haklardan biri olması gerekmektedir119. Oysa yasal 

önalım hakkı tapu siciline şerh verilmeksizin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.  

 Opsiyon hakkının kullanılması için kural olarak bir başka ilişkinin 

gerçekleşmesi gerekmez120; ancak yasal önalım hakkının kullanılması için önalım 

olayının gerçekleşmiş olması, önalım yükümlüsü paydaş ile üçüncü kişi arasında bir 

satım sözleşmesi yapılması gerekmektedir.       

 Opsiyon hakkı, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin bir kira 

sözleşmesine ilişkin bir opsiyon hakkı tanınabileceği gibi, bir sözleşmenin süresini 

uzatmaya ilişkin uzatma opsiyonu da tanınabilir; ancak yasal önalım hakkı ortaya 

                                                 
116  Buz, a.g.e., s. 163. 
117  Buz, a.g.e., s. 163. Borsa opsiyon işlemlerinde primin peşin ödendiği hakkında bkz. Kırca, Opsiyon , 

 s. 193. 
118  Buz, a.g.e., s. 165.  
119  Kanun tarafından şerh verilmesi imkanı kabul edilen kişisel haklar için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-

Özdemir, a.g.e., s. 180 vd. 
120  Alım ve geri alım haklarının kullanılabilir olması için de önalım olayı benzeri bir hukuki ilişkinin 

gerçekleşmesi gerekmez.  
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çıkış şekillerine göre alt başlıklara ayrılmamaktadır121. Yasal önalım hakkı, yalnızca 

paylı mülkiyette paydaşlardan birinin payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye 

satması halinde ortaya çıkar. 

5.4. Ön Sözleşme 

 Taraflardan birinin veya her ikisinin yaptıkları bir sözleşme ile, ileride 

birbirleriyle ya da üçüncü bir kişiyle borç sözleşmesi yapmayı taahhüt etmesine ön 

sözleşme denir122. Bir ön sözleşmeden bahsedebilmek için, tarafların ileride 

gerçekleştirecekleri bir borç sözleşmesinin olması gerekmektedir.  

Bir ön sözleşmenin yapılması için taraflardan yalnız birinin taahhütte 

bulunması yeterli iken; karşılıklı taahhütleri içermesi de mümkündür123. BK. m. 

22/f.2’de esas sözleşmenin geçerliliğinin bir şekle tabi kılındığı hallerde ön 

sözleşmenin de aynı geçerlilik şekline tabi olacağı düzenlenmiştir124.  

 Yasal önalım hakkı, kanundan doğduğu için herhangi bir şekil söz konusu 

değildir; ancak sözleşmeden doğan önalım hakkının yazılı şekilde yapılmasının 

yeterli olduğu kanunda düzenlenmiştir (BK. m.213/f. 2).  

 

                                                 
121  Doğan, a.g.e.,  s. 93. 
122  M. Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005, s. 

148; Selahattin Sulhi Tekinay, / Sermet Akman, / Haluk Burcuoglu, / Atilla Altop, Tekinay Borçlar 
Hukuku,  Genel Hükümler, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993,  s. 142; Eren, a.g.e., s. 277; 
Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 100; Kocayusufpaşaoğlu, Satış 
Vaadi, s. 46; Mustafa Çenberci, Gayrimenkul Satış Vaadi, İkinci Bası, Sevinç Matbaası, Ankara 
1973, s.  7; Doğan, a.g.e., s.  51. 

123  Bu durumda esas sözleşmeden ön sözleşmenin farkı kalıp kalmayacağı öğretide tartışılmıştır. Bu 
tartışmalar için bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e.; s. 149; Kocayusufpaşaoğlu, Satış Vaadi, s. 50. 

124  Taşınmaz satış vaadi bu kuralın bir istisnasını oluşturur. Taşınmaz satımı sözleşmeleri resmi şekle 
tabidir (MK.m.706) ve bu resmi şekil şartı Tapu Kanununun 26. maddesi gereğince tapu sicil 
memurları tarafından yerine getirilir. BK. m. 22/f.2 uygulanırsa, taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin 
de yalnızca tapu sicil memurları tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak taşınmaz satış vaadi 
sözleşmeleri bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır ve taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri hem tapu 
memuru hem de noterler tarafından düzenlenebilmektedir. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s. 
313. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PAYLI MÜLKİYETTE YASAL ÖNALIM HAKKININ DOĞMASI VE 

KULLANILMASI 

1. MÜLKİYET HAKKI VE BİR TÜRÜ OLAN PAYLI 
MÜLKİYETİN GENEL ESASLARI 

 Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanmış bir hak olmamakla 

beraber, mülkiyet hakkının niteliğini ve kapsamını Türk Medeni Kanunu 

belirlemektedir (MK. m.683). 683. maddeye göre,  “bir şeye malik olan kimse, hukuk 

düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve 

tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.”  

 Mülkiyet hakkı, hakkın sahibi olan kişiye, hak sahibi olan kişilerin sayısına 

ve hakkın konusu olan eşyanın konusuna göre çeşitli şekilde ayrımlara tabi 

tutulabilir. Mülkiyet hakkı, mülkiyete konu olan malın niteliğine göre taşınır 

mülkiyeti (MK. m. 762–778)  ve taşınmaz mülkiyeti (MK. m. 704–761) olmak üzere 

ikiye ayrılır.  

 Mülkiyet hakkı bakımından; hakkın sahibinin (sujesinin) tek kişi ya da birden 

çok kişi olmasına göre bir ayrım daha yapılmaktadır. Mülkiyet hakkının sağladığı 

yetkiler ve yüklediği ödevler tek kişiye aitse; “tek kişi mülkiyeti”, mülkiyet konusu 

olan eşyanın maliki birden fazla kişi ise ve malikin yetki ve ödevlerini bu kişiler 

birlikte gerçekleştiriyorsa “birlikte mülkiyetten” söz edilir1.   

 Birlikte mülkiyet, maliklerin kendi aralarındaki ilişkilerine göre ve maliklik 

durumlarının belirleneceği esasa göre; “paylı mülkiyet” ve “elbirliği mülkiyeti” 

olmak üzere ayrılırlar. Maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamında birden 

çok kimse belli paylarla malik ise; “paylı mülkiyet” söz konusu olur (MK. m.688). 

Birden çok kişinin mülkiyet hakları paylarla belirlenmemişse ve kanunla veya 

kanunda öngörülen sözleşmeler yoluyla oluşan bir topluluk dolayısıyla mallara 

                                                 
1 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 247. 
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birden çok kişinin birlikte malik olması halinde “elbirliği mülkiyeti” söz konusu olur 

(MK. m.701) 2. 

  Mülkiyet hakkı, sahibinin tayin edilmesine göre de ‘eşyaya bağlı mülkiyet’ ya 

da ’kişiye bağlı mülkiyet’ olmak üzere ikiye ayrılır. Mülkiyet hakkı sahipliği, bir 

eşya üzerindeki mülkiyet hakkına bağlı olarak belirleniyorsa, eşyaya bağlı 

mülkiyetten, bir kişiye bağlı olarak belirleniyorsa kişiye bağlı mülkiyetten 

bahsedilir3.  

 Yasal önalım hakkı, paylı bir mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki 

payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde diğer paydaşlara tanınan 

bir haktır (MK.m.732) Mülkiyet hakkı, sahibine hakkın konusu olan şeyi kullanma, 

semerelerinden yararlanma ve tasarruf yetkileri sağlar4. Yasal önalım hakkı, taşınmaz 

mülkiyetinin kanuni kısıtlamalarından biri olarak mülkiyet hakkının içeriğini dolaylı 

olarak sınırlamakta ve mülkiyetin somut içeriğini belirlemektedir5. Yasal önalım 

hakkı ile yüklü taşınmazın payının malikinin tasarruf yetkisi şartların gerçekleşmesi 

halinde kısıtlanmış olmaktadır. 

 Yasal önalım hakkı, hukuki nitelik bölümünde açıkladığımız gibi; yenilik 

doğuran bir haktır. Yenilik doğuran haklar düzenleme haklarındandır. Düzenleme 

hakları hukuki sonuç doğurmak için temel bir ilişkiye ihtiyaç duymaktadır. Yasal 

önalım hakkı bakımından bu temel ilişki paylı mülkiyet ilişkisidir6. 

 MK.  m.688’/f.1’de paylı mülkiyet; birden çok kimsenin maddi olarak 

bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olması olarak 

tanımlanmıştır. Paylı mülkiyette paydaşların her biri mülkiyetin konusu olan şey 

üzerinde, hukuki tasarrufta bulunmalarını sağlayan ve nicelik olarak belirleyen bir 

paya sahiptir. “Pay” kelimesi bir bölünmeyi ifade etmekle beraber, paylı mülkiyet 

konusu şeyin ayrı ayrı parçalara ayrılmasını ifade etmemektedir. Pay kavramı; 

mülkiyet hakkına ilişkin olan soyut ve fikri bir bölünmeyi ifade etmektedir7. Örneğin 

                                                 
2  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 248. 
3 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  247. 
4 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 112; Dural/Sarı (Sarı) , a.g.e., 125. 
5 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  592. 
6  Düzenleme hakları konusunda bkz. Birinci Bölüm 3.2. numaralı başlık. 
7  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 251; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 

565; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s. 39; Kurşat, a.g.e., s. 23vd. 
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iki dönümlük bir araziye ½ oranında hisseyle malik olan paydaşların her biri birer 

dönümlük arsanın maliki değildirler. Kısacası; paydaşların mülkiyet hakları mülkiyet 

konusu şey üzerinde fiilen bölünmüş değildir, payları oranındaki mülkiyet hakları, 

mülkiyet konusu şeyin tamamına yayılmaktadır8. Bu esas da kanun maddesinde 

açıkça belirtilmektedir.  

2. PAYLI MÜLKİYETİN KURULMASI ve YASAL ÖNALIM 
HAKKININ DOĞMASI 

 Paylı mülkiyet hukuki işlem yoluyla, resmi bir makamın kararıyla ya da 

mahkeme kararıyla dolaylı olarak kurulabilir ya da doğrudan doğruya kanundan 

doğabilir9.  

 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. Paylı mülkiyette yasal önalım hakkının doğumuna ilişkin farklı 

görüşler ileri sürülmüştür. Birinci görüşe göre; yasal önalım hakkı paylı mülkiyetin 

kurulma anıyla aynı anda kanunun gereği olarak meydana gelmektedir10. Diğer bir 

görüşe göre ise; yasal önalım hakkı;  paylı mülkiyet ilişkisinin kurulması ile değil, 

payın üçüncü kişiye satılması halinde doğar11. 

 Öğretide hâkim olan görüş; yasal önalım hakkının paylı mülkiyetin kurulması 

ile doğduğu ve payın başkasına satılması ve önalım olayının gerçekleşmesi ile 

kullanıldığıdır. Bu görüşe biz de katılmaktayız. Paylı mülkiyet ilişkisinin kurulması 

ile önalım hakkı doğmaktadır. Payın bir üçüncü kişiye satılması halinde de önalım 

olayı gerçekleşir ve önalım hakkı kullanılabilir hale gelir. Kısacası önalım hakkının 

                                                 
8  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 565; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 398. 
9  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 250; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 401; Akipek, Mülkiyet, 

s. 25.  
10  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  96; Akipek, Mülkiyet, s.  215; Gürsoy /Eren/Cansel, a.g.e., s. 615; Esin, 

a.g.m., s. 229; Tunaboylu, a.g.e., s. 24; Ferhat Erçin, “Kanuni Şuf’a Hakkının Kullanılmasına İlişkin 
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. Maddesi Üzerine Düşünceler”, Legal Hukuk Dergisi, 
Ekim 2006, s. 3013; Esin, a.g.m., s. 229. 

11  Şıpka, önalım hakkının doğmasını sağlayan kanuni bir koşul olarak ele almakta ve bunun paylı 
mülkiyette temel ilişkiye bağlı olduğunu ve önalım hakkının fiilen doğmasının bir şarta 
bağlanamayacağını, bu sebeple önalım hakkının paylı mülkiyetle aynı anda doğmadığını 
belirtmektedir.  Yazar önalım hakkının doğumunu hukuki doğum ve fiili doğum olmak üzere iki ayrı 
şekilde ele almaktadır. Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 43 vd. 
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varlığı paylı mülkiyet ilişkisine bağlı iken; kullanılması önalım olayının 

gerçekleşmesine bağlıdır. Nitekim Yargıtay uygulamasında da önalım hakkının paylı 

mülkiyetin kurulması ile doğduğu, önalım olayının gerçekleşmesi ile kullanılabilir 

hale geldiği kabul edilmektedir12.  

3. PAYLI MÜLKİYETİN YASAL ÖNALIM HAKKI BAKIMINDAN 
KONUSU  

3.1. Taşınmazlar Bakımından  

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yasal önalım hakkı da sözleşmeden 

doğan önalım hakkı da ‘Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları’  başlığı altında 

incelenmiştir.  Ayrıca Borçlar Kanunu’nun sözleşmeden doğan önalım hakkını 

düzenleyen hükümleri de ‘Gayrimenkul Satımı’ başlığı altında düzenlenmektedir.  

 Hem sözleşmeden doğan önalım hakkının, hem de yasal önalım hakkının 

tartışmasız olarak konusunu taşınmazlar oluşturur. Taşınmaz mülkiyetinin 

konusunun neler olabileceği, MK’ nın 704. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye 

göre; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat 

mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz mülkiyetinin konusunu 

oluştururlar13.  

3.1.1. Arazi 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesi’nde taşınmaz 

mülkiyetinin konusunu oluşturan taşınmazlar sayılmaktadır. Bu sayılanlar sınırlı 

sayıdadır ve Türk Medeni Kanunu’nun 998. maddesi gereğince tapu siciline 

kaydedilebilecek olan şeylerdir. Medeni Kanunun 704. maddesinde yer almayan 

ancak başka kanunlarda taşınmaz olarak değerlendirilen şeyler Medeni Kanun 

açısından taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturamaz14. 

                                                 
12  Yarg. 6. HD 7.2.2005 T 2004/10448 E, 2005/709 K; Yarg. 6. HD 19.09.2005 T 2005/8551 E, 

2005/8234 K; Yarg. 6. HD 13.10.2003T, 2003/7185 E,  2003/7136 K (Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası). 

13  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesi 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 632. 
maddesini karşılamaktadır. Maddenin ikinci bendine tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilmiş olma 
unsuru eklenmiştir. Üçüncü bende de yeni bir düzenleme getirilerek kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı 
bağımsız bölümler eklenmiştir. Daha önceki düzenlemede yer alan ‘madenler’ ise, yeni düzenlemede 
yer almamaktadır. Madenler 3213 sayılı yasa ile yeni bir rejime tabi tutulmuşlardır. 3213 sayılı 
Yasanın 5. maddesinde hakların bölünmezliği, devir ve intikali düzenlenmiştir. 

14  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  285. 
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Bu maddede sayılanlardan birisi de arazidir. Arz üzerinde bir yerin mülkiyete 

konu edilebilmesi için, doğaları gereği ayrı birer varlık teşkil eden taşınırlar gibi, 

diğer yerlerden ayrılabilir hale getirilmelidir15.  

 Arazi kavramının ne olduğuna ilişkin Türk Medeni Kanunu’nda ve Tapu 

Sicili Tüzüğü’nde bir tanım yer almamaktadır; ancak yürürlükten kalkmış olan Tapu 

Sicili Nizamnamesinde bulunan arazi tanımı şöyle idi: “Arazi; hudutları tefrike kafi 

vasıtalar ile tahdit ve tayin edilmiş bilumum sathı zemindir. “ Tanımda da belirtildiği 

gibi; arazinin belirlenebilmesi açısından en önemli unsur “sınırların belirlenmesi” 

unsurudur16. Medeni Kanun özel mülkiyetin konusu olan taşınmazların tapu siciline 

kaydedilmesini zorunlu kılmaktadır17; ancak bu zorunluluğun yerine getirilebilmesi 

taşınmazların kadastrosunun tamamlanmış olmasına bağlıdır. Kadastronun amacı; 

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. maddesinde; taşınmaz malların sınırlarını arazi 

ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilini kurmak olarak belirtilmiştir. 

Kadastrosu yapılmış olan yerlerde; bir arazi parçasının diğer bölümlerden ayrılmasını 

sağlayan sınırlama kadastro planına dayanır ve bu sınırlandırılmış araziye kadastro 

parseli denir18. Bu sınırlama işlemi bir imar planına dayanıyorsa; bu araziye imar 

parseli denir19 İmar planı ve imar uygulaması yapılan yerlerde bir taşınmazın plan ve 

mevzuata uygun olarak parsellere ayrılması mümkündür20. Paylı mülkiyet konusu 

taşınmaz tapu kütüğünde tek parsel halinde kayıtlı bulunur.  

                                                 
15  Bertan, Suad: Ayni Haklar, Medeni Kanunun 618-764. Maddelerinin Şerhi, Ankara Yayınevi, 

1976, s. 463; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 138; Mehmet Ünal/Veysel Başpınar, Şekli 
Eşya Hukuku, 3. Bası, Yetkin Yayınevi,Ankara 2007, s. 261. 

16  Sınırların belirlenmesi; mutlaka sınırlarının ölçme ile tespit edilip işaretlenmesi ile gerçekleşmesini 
gerektirmemektedir. Sınırın belirlenebilir olması yeterli görülmektedir. Oğuzman/Seliçi/Oktay-
Özdemir, a.g.e.,s.  138; Ünal/Başpınar, a.g.e., s. 262. Arazinin mülkiyetinin faydalı olacak derecede 
altı ve üstü kapsadığı yönündeki görüşler için bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, 
s. 245. 

17  Saibe Oktay, Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımı ile 
Kazanılması, Kazancı Yayınevi, İstanbul 1990, s.  1. 

18  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 138; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 
245. 

19  Gül Filiz Ercan Aslantaş/Özlem Şimşek/Ahmet Berberoğlu, İmar Hukukunda Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2006,  s. 33. 

20  Aslantaş/Şimşek/Berberoğlu, a.g.e., s. 33. Yargıtay 3.4.1946 tarihli 1944/39E, 1947/7K sayılı İçtihadı 
Birleştirme Kararında, “Ankara İmar Kanunu ile şuyulandırılan iki gayrimenkul müşterek bir hale 
geldikten sonra, hissedarlardan biri hissesini üçüncü şahsa satarsa MK. m. 659 (yeni MK.m.732) 
gereğince diğer hissedarların şuf’a hakkı doğar” yönünde karar vermiştir (RG. 6556). 
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 İfraz, tek parsel olarak kayıtlı bulunan taşınmazın teknik yöntemlere göre 

hazırlanan haritalarla belli parsellere bölünmesidir. Her yeni parsel için kütükte yeni 

sayfa açılır ve ifraz edilen taşınmazın kayıtlı olduğu önceki sayfadaki kayıtlar yeni 

sayfaya nakledilir ve eski sayfa kapatılır.   

Paylı mülkiyetin konusu olan arazinin kapsamı, önalım hakkının kullanılması 

halinde önem taşımaktadır. Mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetki veren, herkese 

karşı ileri sürülebilen ve eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ayni 

bir haktır. Mülkiyetin konusu olan eşya basit eşya olabileceği gibi birleşik eşya da 

olabilir. Mülkiyetin konusu olan eşyanın birleşik eşya olması demek, asıl eşya ile 

bütünleyici parçaların bir bütün teşkil etmesi ve bir bütün olarak mülkiyetin konusu 

oluşturması demektir21. Mülkiyetin kapsamının ne olduğunun belirlenmesi önalım 

hakkının hangi eşyalar için kullanılmasının söz konusu olabileceğinin belirlenmesi 

açısından da önem taşımaktadır.   

Mülkiyet hakkının kapsamı, Türk Medeni Kanunu’nun 684–687 maddeleri 

arasında belirtilmiştir. Bütünleyici parçalar, doğal ürünler, eklentiler mülkiyet 

hakkının kapsamında yer almaktadır. Bir taşınmaza sahip olan malik taşınmazın 

üzerindeki bütünleyici parçaların da maliki olur ( MK. m. 684) . Aynı husus 686. 

maddede düzenlenen doğal ve hukuki ürünleri açısından da geçerli olacaktır. Önalım 

hakkı bütünleyici parçaları, doğal ve hukuki ürünleri de kapsayacaktır. Türk Medeni 

Kanunu’nun 686. maddesinde düzenlenen ‘eklenti’ler yönünden ise; bir 

değerlendirme yapmak gerekmektedir. Eklentiler, bütünleyici parçalardan farklılık 

gösterirler. Eklentiler asıl şeyden bağımsız hukuki varlığı olan ve asıl şey üzerindeki 

mülkiyete bağlı olmaksızın ayrı bir mülkiyetin konusunu oluşturabilen taşınır 

mallardır. Eklenti, taşınır bir mal olmakla birlikte, asıl şeye sürekli olarak 

özgülenmesi söz konusudur, ancak bu özgülemede eklenti malikinin rızası önem 

taşımaktadır. Eklenti malikinin rızası eklentiyi ayrı tutmak yönünde olmadığı sürece 

eklenti de asıl şeye bağlı olarak önalım hakkının konusuna dahil olmalıdır  

 

 

                                                 
21  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 236. 
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3.1.2. Bağımsız ve Sürekli Haklar 

  Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesine göre; tapu kütüğünde ayrı sayfaya 

kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar da taşınmazların konusunu oluşturmaktadır.  
22. Bu hakların taşınmazlar olarak sayılmaları neticesinde, bu hakların niteliği 

değişmemekte; yalnızca bazı durumlarda taşınmaz hükmüne tabi olacağı anlamını 

taşımaktadır23. Taşınmaz sayılarak, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilebilen 

bağımsız ve sürekli haklar; devir ve intikal kabiliyetine sahip olan, kişiye bağlı irtifak 

haklarıdır. 

  Mülkiyet hakkı, hak sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma, tasarrufta 

bulunma yetkilerini veren bir ayni haktır. İrtifak hakkı ise; malikin tüketme ve 

tasarrufta bulunma yetkisi dışındaki yetkilerinin kısmen veya tamamen hak sahibine 

tanındığı bir ayni haktır24. İrtifak hakları hak sahibine tanıdığı yetkilere göre ve hak 

sahibinin yararlanma şekline göre ve hak sahibinin belirlenme şekline göre çeşitli 

isimler alır25.  

 Bağımsızlık tabiriyle ifade edilmek istenen; irtifak hakkının devir 

kabiliyetinin olması ve mirasçılara geçebilme özelliğine sahip olmasıdır. İrtifak 

hakları belirli bir taşınmaz lehine ya da belirli bir şahıs lehine kurulmuş olabilir. 

İrtifak hakkı belirli bir şahıs lehine kurulmuşsa “kişisel irtifak” adını alır26. Üst hakkı 

(MK. m. 826) ve kaynak hakkı (MK. m. 837) da kişisel irtifak haklarındandır; ancak 

bu haklardiğer kişisel irtifak haklarından ve özellikle intifa (MK. m.794) ve oturma 

hakkından (MK. m. 823–824) farklı olarak devredilebilir ve mirasçılara geçebilir, 

ancak taraflar bunun aksini kararlaştırabilir27.  

 Devredilebilir olmaları ve mirasçılara geçebilmeleri bu irtifak haklarının 

bağımsız olmaları anlamını taşımaktadır, tarafların aksini kararlaştırmaları halinde 

                                                 
22 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  139. 
23 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, a.g.e., s. 139. 
24 Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 126. 
25 Hak sahibine eşya üzerinde tam yararlanma yetkisi tanıyan irtifak hakkı intifa hakkıdır. İntifa hakkı 

sahibi eşyayı kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisine sahip olacaktır. Hak sahibine bir yapıdan 
konut olarak yararlanma yetkisi veren irtifak hakkına oturma hakkı denir.  

26 Medeni Kanunumuz yalnızca intifa ve oturma haklarının el değiştiremez kişiye bağlı irtifaklar olarak 
düzenlemiştir. Bu haklar dışındaki kişisel irtifak haklarının ise, el değiştirilebilir şekilde kurulması 
kanunen mümkündür.  

27  Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 115; Dural/Sarı (Sarı) a.g.e., s.  128. 
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üst hakkı ile kaynak hakkı, intifa ve oturma hakları gibi devredilemez ve mirasçılara 

geçemez nitelikte olacaktır 28 ve bağımsızlık niteliğini taşımayacaklardır. 

 Bu irtifaklar ayrıca süreklilik niteliğine sahip oldukları takdirde tapu 

kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilebilirler29. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi 

için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekir (MK. m. 998/f.3,son 

cümle) 

 Üst hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 826. maddesinde tanımlanmaktadır. Bu 

hükme göre; üst hakkı, üçüncü bir kişiye arazinin altında veya üstünde yapı yapma 

veya mevcut yapıyı muhafaza etme yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır. Bu irtifak 

hakkının tapuya “bağımsız ve sürekli hak” olarak kaydedilmesi zorunlu değildir. Üst 

hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte ise; üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu 

kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilir  ( MK. m. 826/f.3) 30. Tapu kütüğüne bağımsız 

ve sürekli bir hak olarak kaydedilen üst hakkı, hak olma niteliğini kaybetmemekle 

beraber, bazı yönlerden taşınmaz gibi işlem görmesine neden olacaktır31. Arazisi 

üzerinde bir inşaat yapılmasına ya da mevcut inşaatın kurulmasına katlanma 

yükümlülüğü olan taşınmaz malikinin arazi üzerinde hukuki tasarrufta bulunma 

yetkileri devam eder.  

 Türk Hukuku’nda üst hakkı yasal önalım hakkının konusunu oluşturabilmekle 

birlikte32; üst hakkından doğan bir yasal önalım hakkı tanınmış değildir33; ancak 

İsviçre Hukuku’ndaki mevcut düzenlemede taşınmaz malikine üst hakkı konusunda, 

üst hakkı sahibine de inşa edilen yapının üzerinde bulunduğu arsa için yasal önalım 

hakkı tanınmıştır (İsv. MK. m.682/2) 

                                                 
28  Oğuzman/Barlas, a.g.e., s.  114 vd.; Dural/Sarı (Sarı) a.g.e., s. 128. 
29  Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, a.g.e.,  s. 139; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 

246. 
30  Üst hakkının tapuya tescil edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Berat Gürzumar, 

Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı ( Kamu Malı Taşınmazlar Üzerindeki Üst Hakkı ve Yap İşlet 
Devret Modeli Dahil), Beta Yayınevi, İstanbul 2001, s. 58. 

31 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,a.g.e.,  s. 402, Jale Akipek, Üst Hakkı Kavramı , Muhtevası ve 
Mahiyeti, H.C. Oğuzoğlu’na Armağan, Ankara 1972, s. 25 vd; Gürzumar, a.g.e., s. 60. 

32 Yarg.6.HD. 21.01.2008 T, 2007/13277E, 2008/323K (YKD 2008/5, s. 864–866). 
33  Türk Hukuku’nda da üst hakkından doğan bir yasal önalım hakkı bulunması gerektiği yönündeki 

görüş için bkz. İsmet Sungurbey, Medeni Kanun Öntasarısının Nesneler Hukukunun Eleştirisi, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1972, s. 263.  
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 İsviçre Medeni Kanunu’nun 682. maddesinin 2. fıkrasında üst hakkı tanıyan 

kişinin, bağımsız ve sürekli bir “üst hakkı edinen kişiye” ve “lehine bu tür bir irtifak 

hakkı tesis edilenin”, üst hakkı ile takyit edilmiş bir taşınmazı edinene karşı sahip 

olduğu yasal önalım hakkı düzenlenmektedir34.  

3.1.3. Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölümler 

 Kat mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşididir.  Kat mülkiyetine tabi 

bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı özel bir kanun olan Kat Mülkiyeti 

Kanunu’na tabidir (MK. m.998/son). Kat Mülkiyeti Kanunu; kat mülkiyetine ilişkin 

hükümlere yer verdiği gibi; kat irtifakından da bahsetmektedir.  

 Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 8. maddesinin ilk fıkrasında, “kat mülkiyeti 

kurulmuş bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden birinin veya kat irtifakı 

bağlanmış arsa payının satılması halinde diğer kat maliklerinin veya irtifak hakkı 

sahiplerinin öncelikle satın alma hakkı yoktur” hükmü yer almaktadır35. Örneğin; A 

bağımsız bölümlerden birine sahip iken, B bir başka bağımsız bölüm sahibi ise; 

A’nın veya B’nin bağımsız bölümlerini satmaları halinde, birbirlerine karşı önalım 

hakları yoktur.  

 Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında ise; “bir bağımsız 

bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki 

paydaşlar, öncelikle satın alma hakkını kullanabilirler” hükmü yer almaktadır. 

Örneğin; A, B ve C paylı mülkiyete tabi bir bağımsız bölümün paydaşları iseler; 

paydaşlardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması halinde önalım haklarını 

kullanabilirler. 

 Kat irtifakı da, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanmıştır: 

“Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya 

yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki 

veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına 

kat irtifakı, bu hakka sahip olanlara kat irtifakı sahibi denir”36.  

                                                 
34  Rey/Honsell/Vogt/Geiser, ZGB, Art 682, N.1. 
35  Yarg.6.HD. 12.5.1986 T, 1986/5218E, 1986/6747K, Yarg. 6.HD. 26.10.1971 T, 1971/3766 E, 

1971/4500 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 
36  Kat irtifakının bir irtifak çeşidi olduğu, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesinde ve 3. maddesinin 3. 

fıkrasında ifade edilmiştir. Kat irtifakı, paylı mülkiyete tabi bir arazide, paya bağlı bir haktır. Kat 
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 Kat irtifakı bakımından, KMK.m.8’de yer alan ifade 13.04.1983 Tarihli 2814 

sayılı kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenmiştir. Bu kanundan önce, yürürlükte 

olan mevzuatta, kat irtifakında yasal önalım hakkı bakımından bir düzenleme yer 

almamaktaydı37. Bu eksiklik giderilmiş ve kat irtifakı bakımından da düzenleme 

yapılmıştır, kat irtifakının söz konusu olduğu hallerde de önalım hakkının 

kullanılmasına imkan olmadığına yer verilmiştir38. 

 8. maddenin 3.fıkrasında ise; sözleşmede bu maddenin aksine hüküm 

konulabileceği belirtilmiştir39. Sözleşme ile, kat mülkiyetinin veya kat irtifakının 

kurulmasına ait resmi senet kastedilmektedir (KMK. m.2/e) 40.  

3.2. Taşınırlar Bakımından  

 Yasal önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda “taşınmaz mülkiyetinin 

kısıtlamaları” bahsinde incelenmektedir. Kanun açıkça yasal önalım hakkının paylı 

bir taşınmaz mülkiyetinde söz konusu olabileceğini düzenlemiştir, taşınırların yasal 

önalım hakkının konusunu oluşturmayacağı öğretide çoğunlukla kabul 

edilmektedir41. 

 

                                                                                                                                          
irtifakı sahibi bakımından, kat irtifakı paya bağlı bir hak iken, kat irtifakı yükümlüsü bakımından da 
paya bağlı bir yapma borcudur. Eşya Hukuku bakımından irtifak hakkının asli borcunu hiçbir zaman 
yapma borcu teşkil edemez. Bu sebeple, kat irtifakı gerçek anlamda bir irtifak hakkı değildir. 
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 495. 

37  2814 Sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, mevzuatta kat irtifakı halinde ne olacağı 
düzenlenmemişti. Bu sebeple öğretide bu konuda farklı görüşler ileri sürülmekteydi. Bu görüşler ve 
tartışmalar için bkz. Necip Kocayusufpaşaoğlu, “Kat İrtifakında Kanuni Şuf’a Hakkı Kullanılabilir 
mi?”, Ord. Prof. Reşat Kaynar’a Armağan, Siyasal Bilimler Fakültesi Yayını, İstanbul 1981, s.  
129- 139; Ethem Saba Özmen, Kat İrtifakı, Yaklaşım Yayınları, İstanbul 1997, s. 211–218.  

38  Yarg. 6.HD.2.11.2004 T, 2004/5776E, 2004/7578 K (YKD C. 31, S. 3, Mart 2005, s. 359). 
39  Kat maliklerinin aksine bir düzenleme yapıp yapamayacağı konusunda farklı görüşler için bkz. Ali 

Haydar Karahacıoğlu, Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2006. 
40  Özmen, a.g.e., s. 215. Kat irtifakının kurulması için, resmi senet düzenlenmesi ve tescil yapılması 

gerekmektedir ayrıca kat irtifakında veya kat mülkiyetinde bağımsız bölümlerin satımında önalım 
hakkı tanınmasının resmi şekilde yapılması gerektiği yönünde bkz. N. Şafak Erel, Eşyaya Bağlı Borç, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982, s. 240. 

41  Tekinay, Takyitler, s. 46; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s. 614; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  147; Şıpka, 
Şuf’a Hakkı, s. 92. Belirtilen yazarlar taşınırların tapuya tescil edilememesi sebebiyle yasal önalım 
hakkının konusunu oluşturmayacağını ayrıca madde hükmünün yalnızca taşınmazları kapsayacak 
şekilde düzenlendiğini belirtmektedirler. Bertan, a.g.e., s. 786; Tunaboylu, a.g.e., s. 20; Binz-Gehring, 
a.g.e., s.  81.  

 Sözleşmeden doğan önalım hakkı inceleme konumuzu oluşturmamakla birlikte kanaatimizce de 
sözleşmeden doğan önalım hakkının konusunu taşınırlar oluşturabilir ancak bu hallerde hak tapuya 
şerh verilemez ve üçüncü kişilere karşı etkili hale gelmez. 
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4. PAYLI MÜLKİYET İLİŞKİSİNDE YASAL ÖNALIM HAKKININ 
KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

4.1. Genel Olarak  

 Paylı mülkiyet, önceki bölümde detaylı olarak açıkladığımız gibi, hukuki 

işlem yoluyla, resmi bir makamın tasarrufuyla, mahkeme kararıyla veya kanun icabı 

kurulabilir42. Paylı mülkiyetin kurulması ile yasal önalım hakkı da doğacaktır43. 

Ancak yasal önalım hakkının kullanılması için ; önalım olayının gerçekleşmesi, 

önalım olayının bildirilmesi ve önalım hakkının kullanılması için dava açılması ile 

önalım hakkından veya hakkın kullanılmasından feragat edilmemiş olması 

gerekmektedir. 

 Önalım olayı doğuracak hukuki işlemler bakımından 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, Borçlar Kanunu Tasarısı ile İsviçre 

Borçlar Kanunu ve İsviçre Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeler birlikte 

değerlendirilecektir.  İsviçre Borçlar Kanunu’nda 4 Ekim 1991 tarihinde yapılan 

değişiklik ile sözleşmeden doğan önalım hakkına ilişkin düzenlemeler Medeni 

Kanundan çıkarılarak, Borçlar Kanunu’nun 216a-216e hükümleri arasına alınmıştır. 

 Önalım olayı meydana geldikten sonra, Medeni Kanun’un 733. maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince alıcı veya satıcı (paydaş),  diğer paydaşlara yapılan satımı 

noter aracılığıyla bildirmek zorundadır. Bu bildirim, önalım davasının açılması için 

uyulması gereken sürelerin başlangıcının tespit edilmesi bakımından önem 

taşımaktadır. Bildirimin amacı, hukuki niteliği, şekli, tarafları ve bildirimin 

yapılmaması halinde ortaya çıkacak durumlar incelenecektir. 

 Önalım hakkının kullanılmasının şekli şartı olan dava açma şartı,İsviçre 

Medeni Kanunu’ndaki düzenleme ile birlikte incelenecektir. 

 Son olarak; önalım hakkının kullanılması için, önalım hakkından veya hakkın 

kullanılmasından belli bir satım sözleşmesi için feragat etmemiş olmak 

gerekmektedir. Önalım hakkından veya önalım hakkının kullanılmasından belirli bir 

                                                 
42 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s. 250; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 

567 vd. 
43 Paylı mülkiyetin hangi anda kurulmuş sayılacağı ve yasal önalım hakkının hangi anda doğacağı 

konusunda bkz. İkinci Bölüm 2. numaralı başlık. 
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satım sözleşmesi için feragat etmek için gerekli olan şartlar İsviçre Medeni 

Kanunu’ndaki düzenleme ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

4.2. Paydaş Sıfatına Sahip Olmak 

 Yasal önalım hakkı, paya bağlı bir haktır44. Paylı mülkiyette paydaş olanlar, 

hem bir önalım yükümlüsü hem de yasal önalım hakkı sahibidirler, paydaş kendi 

payını üçüncü bir kişiye sattığında önalım yükümlüsü iken, başka bir paydaşın payını 

satması halinde önalım hakkı sahibi olur45. Önalım hakkının kullanıldığı anda hakkı 

kullanan kişinin “paydaş” olması gerekir46. 

 Paydaşlık sıfatı, payın mülkiyetinin kazanılması ile kazanılır. Taşınmaz 

mülkiyetinin tescille kazanıldığı hallerde, tapudaki kayda bakılarak kimlerin paydaş 

olduğu tespit edilebilecektir. Taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce kazanıldığı 

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

geçmiş ve paydaşlık sıfatı da tescilden önce kazanılmış olacaktır. 

 Tescilden önce mülkiyeti kazanma hallerinden MK.m.705’te belirtilenler; 

miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırmadır. Bu maddede sayılanlar 

dışında, MK.m.713’te düzenlenen olağanüstü zamanaşımı halinde de mülkiyet ve 

paydaşlık sıfatı tescilden önce kazanılmaktadır. 

 Ölüm olayı ile mirasbırakanın tüm malvarlığı külli halefiyet ilkesi gereği47 

herhangi bir işleme gerek kalmaksızın mirasçıların malvarlığına intikal eder48. 

Taşınmazlara da mirasçılar elbirliği halinde 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; ancak B’nin taşınmaz payını üçüncü bir kişiye satması halinde yasal önalım 

                                                 
44  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 437; Tekinay, Takyitler, s. 39. 
45  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 156. 
46  Kılıçoğlu, Şuf’a Davaları, s. 45. 
47 Külli halefiyet ilkesi vasiyet alacaklıları bakımından geçerli değildir. Vasiyet alacaklıları, 

mirasbırakanın ölümü ile mirasçılarına karşı bir alacak hakkı elde ederler. Necip Kocayusufpaşaoğlu, 
Miras Hukuku, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1987, s. 267. 

48 Mustafa Dural/Turgut Öz, Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, Üçüncü Bası, Filiz 
Kitabevi, İstanbul 2006, s.12- 15; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 41. 



 41 
 

hakkını tescil yapılmadan önce kullanabilir mi? Mülkiyet tescilden önce 

kazanıldığından; mirasçı veraset ilamına dayanarak yasal önalım hakkını 

kullanabilecektir49. Tek kişi değil, birden fazla mirasçı bulunuyorsa, mirasçılar 

arasında elbirliği mülkiyeti söz konusu olacaktır50. Elbirliği mülkiyetinde malik 

olanların tek başlarına tasarruf yetkileri yoktur. Elbirliği mülkiyetinde ortaklar kural 

olarak yönetim ve tasarruf işlemleri için oybirliği ile karar verirler(MK. M.702/f.2) 

Mülkiyetin tescilden önce kazanılma hallerinden biri de mahkeme kararıdır. 

Mahkemelerin yenilik doğuran kararları ile tescilden önce mülkiyet kazanılır 51. 

Cebri icra ile satımlarda önalım hakkının kullanılamayacağına ilişkin 

düzenleme farklı bir sorun teşkil etmekte iken52; cebri icra ile bir taşınmaz payının 

mülkiyetini53 kazanan kişinin paydaş olarak yasal önalım hakkını ne zaman 

kullanabileceği farklı bir inceleme konusudur. Cebri icra yoluyla satımlarda mülkiyet 

tescilden önce kazanılır, İİK m.134 gereğince alıcı taşınmazın mülkiyetini ihalenin 

kesinleştiği anda kazanır. 

                                                 
49 Feyzioğlu, Şuf'a Hakkı, s.  157. 
50 Taşınmazın tamamının üzerinde elbirliği mülkiyetinin olması ile paylı mülkiyetin söz konusu olduğu 

bir taşınmazda paylardan birinde elbirliği mülkiyetinin bulunması farklıdır. Örneğin bir taşınmazın 
tamamının maliki olan A’nın ölümü ile mirasçıları B ve C taşınmazın tamamı üzerinde elbirliği 
halinde malik olurlar ve pay oranları belirli olmadığı için yasal önalım hakkı söz konusu olmayacaktır. 
Oysa bir taşınmazın 1/2 payına sahip A ölünce mirasçıları B ve C 1/2lik pay üzerinde elbirliği halinde 
malik olurlar ve diğer paydaşın payını üçüncü kişiye satması halinde yasal önalım haklarını elbirliği 
halinde mülkiyet hükümlerine göre kullanırlar. 

51 MK.m.716/f.1’de yer alan düzenlemeye göre; mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukuki sebebe 
dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan 
kimse, malikin kaçınması halinde hakimden mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. Bu durumda 
mülkiyet hakimin kararı ile birlikte geçecek ve paydaşlık sıfatı hakimin kararı ile kazanılacaktır. 
Taşınmaz satış vaadinden doğan borcun ifa edilmemesi halinde alıcının açacağı davanın ve 
mahkemenin vereceği hükmün niteliği tartışmalıdır. Bir görüşe göre; alıcı açacağı dava ile taşınmaz 
malikinin satım sözleşmesinin kurulması için gereken irade beyanında bulunmasını talep edecektir. 
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 315. 

 Diğer bir görüşe göre ise; taşınmaz satış vaadinin ifası davasında MK.m.716’ya göre mülkiyetin 
alıcıya geçmesine karar verilebilir ve mahkemenin kararı ile alıcı malik olur; ikinci bir davanın 
açılmasına gerek yoktur.Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s.  695; Tandoğan, a.g.e., 
s. 246. 

 Uygulamaya göre, taşınmaz satış vaadinden doğan borcun ifası için açılan davada hakimin vereceği 
karar ile MK.m. 716’ya göre  mülkiyet alıcıya  geçecektir, ayrı bir dava açmak gerekmemektedir . 
YİBK 25.10.1971, 1970/1 E, 1971/2K (RG. 14040). 

52  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 160. 
53  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 323.  
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 Tescilden önce mülkiyetin kazanılması hallerinin tümünde, tapu sicilinde 

malik olarak gözükmemesine rağmen paydaş olan kişinin yasal önalım hakkını 

kullanmaya yetkili olduğu öğretide kabul edilmektedir54. 

4.3. Önalım Olayının Gerçekleşmesi 

4.3.1. Genel Olarak 

 Yasal önalım hakkı, kanundan doğan yenilik doğuran bir haktır. Yenilik 

doğuran haklar; kesinlik ve açıklık isteyen ve dolayısıyla kural olarak kullanılmaları 

kanuni ya da iradi şarta bağlanamayan haklardır55.  

 Önalım hakkının kullanılması önalım olayının doğmasına bağlıdır. Önalım 

olayının bu bağlamda “şart” niteliği taşıyıp taşımadığı tartışılmaktadır. Öğretide bir 

görüş, önalım hakkını şarta bağlı bir alım hakkı olarak nitelendirmekte ve bu şartın 

taşınmaz payının üçüncü bir kişiye satılması olduğunu ifade etmektedir56. Diğer bir 

görüşe göre ise; önalım olayı hukuki anlamda bir şart değildir57. 

Yasal önalım hakkı (ve MK.m. 735/son gereğince sözleşmeden doğan önalım 

hakkı ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki mevcut düzenleme sebebiyle, dava 

yoluyla kullanılır. Dava yoluyla kullanılan yenilik doğuran hakların şarta bağlı olarak 

kullanılması mümkün değildir58; ancak bir hakkın şarta bağlı olarak kullanılamaması 

ile hakkın şarta bağlı olup olmayacağı farklı konulardır. Önalım olayı hakkın 

kullanılabilir hale gelmesinin bir şartıdır, hakkın kullanılmasının şarta bağlanması 

değildir.  

 Kanundaki mevcut düzenlemede; paylı bir mülkiyette bir paydaşın taşınmaz 

üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde önalım 

                                                 
54  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 157; Tekinay, Takyitler, s. 46–47. 
55  Yenilik doğuran hakların kullanılmasına ilişkin beyanın sonuç doğurması kural olarak şarta bağlı 

tutulamaz. Yenilik doğuran hak, dava yoluyla kullanılacaksa, şarta bağlı olmama kuralı kesin 
niteliktedir. Yenilik doğuran haklara ilişkin kuralların yanı sıra yargılama hukuku bakımından da 
yenilik doğuran hakların dava yoluyla kullanılırken şarta bağlanamaz. Yenilik doğuran haklar tek 
taraflı bir beyan ile kullanılabiliyorlarsa, kural olarak şarta bağlanamamakla beraber istisnai bazı 
hallerde şartın kullanılması uygun görülmektedir. Oğuzman/Barlas, a.g.e., s.  128; Dural/Sarı (Sarı), 
a.g.e., s. 155–156; Buz, a.g.e., s. 258 vd.  

56  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 425; Nomer, Vefa Hakkı, s. 16. 
57  Binz-Gehring, a.g.e., s. 122, s.149; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 43. 
58  Yasal önalım hakkı bakımından, önalım olayı bir kanuni şart olarak değerlendirilebilir. Kanuni şart 

kavramı için bkz. Lale Sirmen, Türk Özel Hukukunda Şart, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Ankara, 1992, s. 84 vd.; Hasan Pulaşlı, Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, 
Dayınlarlı Yayınları, Ankara, 1989, s. 94 vd; Ayan, a.g.m., s. 349. 
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hakkının kullanılabileceği belirtilmektedir (MK. m. 732). Eski Medeni Kanun’un 

659. maddesinde ise; kanuni şuf’a hakkı, “bir gayrimenkulün hissedarları onun şayi 

bir hissesini satın alan üçüncü şahsa karşı kanuni şufa hakkını haizdir” biçiminde 

düzenlenmektedir.  

 Önalım olayının gerçekleşmesi için, paydaşın payını tamamen veya kısmen 

paydaş olmayan üçüncü bir kişiye satması veya ekonomik anlamda satım benzeri 

hukuki bir işlemle devretmesi gerekmektedir. Önalım olayı, malikin yaptığı taşınmaz 

payını konu edinen her hukuki işlem ile kullanılabilir hale gelmez59. 

4.3.2. Üçüncü Kişiye Satım 

 Yasal önalım hakkı, alım ve geri alım haklarından farklı olarak hak sahibinin 

istediği anda değil, önalım olayının gerçekleştiği anda kullanılabilir hale gelir60. 

Başka bir deyişle, önalım hakkının kullanılması için yalnızca hak sahibinin hakkını 

yoluyla kullanmak için harekete geçmesi yeterli değildir.  

Önalım hakkı sahibinin hakkını kullanmak üzere harekete geçmesi için, 

önalım hakkı yükümlüsünün üçüncü bir kişiyle61 bir satım sözleşmesi yapması 

gerekmektedir. Önalım hakkının kullanılacağı haller eski Medeni Kanun döneminde 

de ayrıntılı olarak belirtilmediği için, hangi hukuki işlemlerde önalım hakkının 

kullanılabilir hale geldiği konusunda pek çok görüş ileri sürülmüştür.  

Yasal önalım hakkının iki amacı vardır. İlk amacı, paylı mülkiyetten tek 

mülkiyete geçişin sağlanmasıdır. İkinci amacı ise; paydaşın istemediği bir üçüncü 

kişiyle ortaklık ilişkisine girmesinin ve bu yolla ortaklık ilişkisinin tehlikeye 

sokulmasının önlenmesidir62. Paydaşlara yapılan satımlarda, paylı mülkiyet birliğine 

yabancılar dahil olmamaktadır; yasal önalım hakkının amacı gerçekleşmektedir. 

Yasal önalım hakkı ile güdülen amacın belirlenmesi, özellikle önalım olayının 

gerçekleşmesi ve hakkı kullanılabilir hale getiren hukuki işlemlerin tespiti 

bakımından önem taşımaktadır. 

                                                 
59  Feyzi N. Feyzioğlu, “Şuf’a Hakkının Kullanılması İçin Gereken Şartlar”, İstanbul Barosu Dergisi, 

Cilt: XXVI, S.10, Ekim 1952, s.465. 
60  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 183. 
61 Ömer Uğur Gençcan, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 2. Cilt, Yetkin Yayınları, Ankara 2004, s. 

2634–2635. 
62  Erçin, a.g.m., s. 3012. Sözleşmeden doğan önalım hakkında ise amaç bir taşınmazı tercihen satın 

alabilmektir. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 438; Akipek, Mülkiyet, s. 215. 
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 Yasal önalım hakkı, paydaşa değil, yalnızca paydaş olmayan, üçüncü kişilere 

yapılan satışlarda kullanılabilir63, çünkü yasal önalım hakkının amacı paylı mülkiyet 

birliğine yabancı kişilerin girmesinin önlenmesidir64. Bir payın paydaşlardan birine 

satılması halinde diğer paydaşların önalım hakkı yoktur ve hâkim bunu re’sen 

dikkate alır 65. 

 Üçüncü kişi,  değişik zamanlarda birden çok pay satın alabilir. Üçüncü şahıs 

ilk payı satın aldıktan sonra, paydaşların önalım hakkını kanunda belirtilen süreler 

içinde kullanmamaları neticesinde (veyahut sürelere bakılmaksızın hak sahiplerinin 

haklarını kullanmaktan söz konusu satım için feragat etmiş olmaları halinde), üçüncü 

kişi de paylı mülkiyetin paydaşlarından biri olur. Bir sonraki pay satın almalarında 

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

kullanmaları söz konusu olamayacaktır66.  

 Alıcı üçüncü kişi, aynı gün aynı işlemle iki ayrı pay satın alabilir. Önalım 

hakkı, satıma konu olan her pay için ayrı ayrı kullanılabilir hale gelir. Bu durumda 

alıcı üçüncü kişi paydaş olarak kabul edilemez önalım hakkı satılan her pay için ayrı 

ayrı kullanılabilir67.  

 Üçüncü kişi, öncelikle bir payı örneğin bağışlama sözleşmesi neticesinde, 

daha sonra bir payı da satım sözleşmesi neticesinde iktisap etmişse, durum ne 

olacaktır? Bağışlama sözleşmesi yapıldığı hallerde önalım hakkının kullanılabilir 

hale gelmediği öğretide kabul edilmektedir. Buna göre, üçüncü kişi bağışlama 

                                                 
63  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 438; Sebük, a.g.e., s. 85-87. Sözleşmeden doğan önalım 

hakkında üçüncü şahsa satım yapılmış olması şartı aranmamaktadır. Yapılan herhangi bir satış da 
sözleşmeden doğan önalım hakkını kullanılabilir hale getirecektir.  

 YHGK 13.4.2005 T, 2005/6-230E,  2005/244K : “Yasal önalım hakkının kullanılması, ancak paydaş 
olmayan birisine yapılan satışta söz konusu olur” (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 

64  Bu sebeple kamunun menfaatinin bulunduğunu söylemenin mümkün olduğundan hareketle hangi 
hukuki işlemlerin önalım hakkını kullanılabilir hale getirdiğinin tespitinin önemli olduğu konusunda 
bkz. Akipek, Mülkiyet, s. 216. 

65  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 438; Mustafa Reşit Karahasan, Yeni Türk Medeni 
Kanunu, Eşya Hukuku, Birinci Cilt, Arkan Yayınevi, İstanbul 2007, s. 1131; Tunaboylu, a.g.e., s. 
403 vd.; Ekrem Yıldız, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Göre Önalım Davaları, Vedat Basım 
Yayın, İstanbul 2005, s. 30; Özenli, a.g.e., s. 109; Ayan, a.g.m., s. 336.    
Ayrıca bkz. Yarg. 6.HD.29.05.1995 T, 1995/9343 E, 1995/6730 K; Yarg. 6.HD.06.06.1994 T, 
1994/6778 E, 1994/6072 K: “Paydaş üçüncü şahıs sayılamayacağına göre paydaşın paydaş aleyhine 
şuf'a hakkı söz konusu olmaz” (Tunaboylu, s. 416–417). 

66  Yarg. 6.HD.14.06.1995 T, E.1995/5905, K. 1995/6081 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
67  Yarg. 6.HD.25.12.1978 T, E.1978/8819, K.1978/9345; Yarg. 6.HD.15.04.1986 T, E.1986/4080, K. 

1986/5324 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
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sözleşmesi ile paydaş durumuna gelecektir ve satım sözleşmesi ile pay iktisap ettiği 

anda paydaş konumunda olacak ve paydaşa karşı önalım hakkı kullanılamayacaktır.  

4.3.3. Satım ve Ekonomik Anlamda Satım Benzeri Hukuki İşlemler 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesi’nde, yasal önalım 

hakkının üçüncü kişiye yapılan satım sözleşmesi ile kullanılabilir hale geleceği 

belirtilmiştir. Bu hüküm dar anlamda yorumlandığında, önalım hakkının yalnızca 

“satım” sözleşmesi kurulması halinde kullanılabilir hale geldiği sonucuna 

ulaşılabilir; ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, yasal önalım hakkının amacı paylı 

mülkiyete yabancı kişilerin dâhil olmasının önlenmesidir. Üçüncü kişiler, yalnızca 

satım sözleşmesi ile değil, ekonomik anlamda satım benzeri hukuki işlemler ile de 

paylı mülkiyete dâhil olurlar68.  

Eski Medeni Kanun döneminde öğretideki görüşler ve Yargıtay’ın vermiş 

olduğu kararlar, yasal önalım hakkının sadece “satım sözleşmesi” yapılması halinde 

kullanılabileceği yönündedir69. Buna göre, mülkiyetin devri borcunu doğuran 

bağışlama, trampa sözleşmelerinde, vakıf kurulmasında70, miras hukukuna ilişkin 

işlemlerde yasal önalım hakkının kullanılamaz.  

 Türk Medeni Kanunu’nda yasal önalım hakkının düzenlendiği hükümlerde 

hangi hukuki işlemlerin gerçekleşmesi halinde yasal önalım hakkının kullanılabilir 

hale geleceği belirtilmemiştir. 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 239–241. maddeleri arasında da önalım 

hakkına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır71. Tasarıda, önalım hakkının, taşınmazın 

satışı ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer her türlü işlemin yapılması hâllerinde 

kullanılabileceği ve taşınmazın, mirasın paylaşımında mirasçılardan birine 

özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla satışı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve 

                                                 
68  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 184; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 44. 
69  Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 616; YİBK 27.3.1957 T 1956/12E, 1957/2 K (RG. 9687). 
70  Vakfa özgülenecek olan malvarlığı değerinin paylı mülkiyet konusu olması halinde MK.m.692/f.1 

uygulama alanı bulacaktır. Bir veya birkaç paydaşın kendilerine ait payı vakfa özgülemesi de 
mümkündür. Vakıflar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tufan Öğüz, Türk Hukukunda Vakıf Tüzel 
Kişiliğinin Hukuki Esasları, Beşir Kitabevi, İstanbul 2007, s. 53 vd. Bir paydaşın payını vakfa 
özgülemesi halinde önalım olayı meydana gelmez. 

71 T.C Adalet Bakanlığı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Ankara Şubat 2008, s.59.  
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bunlara benzer amaçlarla edinilmesi hâllerinde önalım hakkının kullanılamayacağı 

belirtilmektedir (BKT.m.239/f.2). 

 İsviçre Borçlar Kanunu’nun 216c maddesindeki düzenleme72, Türk Borçlar 

Kanunu Tasarısı ile aynı şekildedir73. İsviçre Hukuku’nda kanun değişikliğine kadar 

önalım olaylarının neler olduğunu açıklamamış idi, bu nedenle önalım hakkının 

kullanılıp kullanılamayacağı birçok durumda tartışılmaktaydı.  Yeni yasal tanım; 

kural olarak bu hususta yardımcı olmakla birlikte tartışmalı hukuki işlemlere açıklık 

getirmemiştir. İsviçre Borçlar Kanunu’nun 216c maddesinde de önalım olayına 

ilişkin genel bir kural getirmekte ve düzenlemeyi sadece güncellemektedir.  

  İsviçre Borçlar Kanunu’nda klasik önalım olayından yola çıkılmış ve bu 

ekonomik açıdan satıma benzer diğer olaylara da teşmil edilmiştir. Diğer taraftan, 

düzenlemede sınırlı sayıda olmayan bazı istisnalara yer verilmiştir 74. Kanun koyucu 

tanımda varlığı ispat olunduğu takdirde meydana gelecek olan önalım olayının 

şartlarını saymıştır 75.  

 Buna karşılık, ekonomik bakımdan hangi hukuki işlemlerin satımla aynı 

nitelikte olduğuna genel bir cevap verilemez. Burada somut işlemin şartları dikkate 

alınarak yorum yapılması gerekmektedir. Hükmün lafzından kanun koyucunun 

amacının mümkün olduğu kadar önalım hakkı sahibine bu hakkını kullanması için 

imkân vermekte olduğu anlaşılmaktadır. 216c mahkemelere geniş bir uygulama alanı 

sağlayan genel hüküm niteliğindedir76.  

 Sonuç olarak; taşınmaz payının satımı ile önalım olayı gerçekleşecektir. 

Satım sözleşmesinin yanında, taşınmaz mülkiyetinin bir bedel karşılığında nakline 

                                                 
72  İsviçre Borçlar Kanunu bakımından 216a ve 216e maddeleri arasında sözleşmeden doğan önalım 

hakkı düzenlenmekle beraber, uygun düştüğü ölçüde yasal önalım hakkına da bu maddelerin 
uygulanabileceği belirtilmiştir.  

73  Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki hükmün İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki hükme göre daha dar kapsamlı 
olduğu, maddenin ikinci fıkrasına İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki gibi “özellikle” ifadesinin 
eklenmesi gerektiği yönünde bkz. Erden Kuntalp/Nami Barlas, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na 
İlişkin Değerlendirmeler, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2005, s.129. 

74 Urs Hess, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolf Wiegand, Kommentar Zum Schweizerischen 
Privatrecht-Obligationenrecht (Art. 1–529 OR), 2. Auflage, Basel und Frankfurt am Main, 2003, 
Art, 216c, N. 1–2. 

75  İsviçre Hukuku bakımından da tartışmasız olan husus taşınmazın satımıdır. 
Hess/Honsell/Vogt/Wiegand, OR Art 216c, N.3. 

76 Hess/Honsell/Vogt/Wiegand, OR Art. 216c, N.4. 
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yönelik olan ve malikin iradesi ile gerçekleşen sözleşmeler bakımından önalım 

olayının doğacağı ve önalım hakkının kullanılabilir hale geleceği söylenebilir77. 

4.3.4. Önalım Olayını Gerçekleştiren Satım Sözleşmesinin Özellikleri 

4.3.4.1. Genel Olarak 

 Önalım olayının gerçekleşmesi için, önalım yükümlüsü taşınmaz maliki ile, 

paydaş olmayan üçüncü kişi arasında bir satım sözleşmesi gerçekleşmelidir.  

 Önalım olayının meydana gelmesi için, satım sözleşmesinden doğan borcun 

ifasının gerçekleşmesi; alıcı üçüncü kişi adına tescilin yapılması gerekir. Türk 

Hukuku bakımından, uygulamada taşınmazın devrini sağlayan sözleşme ile tescili 

talep işlemi aynı anda gerçekleşmektedir. Alıcı üçüncü kişinin adına tescilin 

yapılması, Medeni Kanunun 734. maddesindeki hüküm karşısında gereklidir. Zira 

maddede, önalım hakkının alıcıya karşı dava açılarak kullanılacağı düzenlenmiştir.  

Önalım olayını gerçekleştirecek olan satım sözleşmesi; tam ve gerçek olarak 

kurulmalıdır, herhangi bir hükümsüzlük sebebi söz konusu olmamalıdır, aksi 

takdirde önalım olayı gerçekleşmez ve önalım hakkı kullanılabilir hale gelmez78. 

4.3.4.2.Tam ve Gerçek Bir Satım Sözleşmesi Bulunmalıdır 

 Bir sözleşmenin kurulması için, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade 

beyanında bulunmaları ile sözleşme kurulmuş olur (BK. m.1). 

 Henüz tam olarak kurulmamış olan satım sözleşmesi önalım olayını 

gerçekleştirmez. Örneğin önalım yükümlüsü malikin, üçüncü kişiye satım 

sözleşmesini kurmak için bir icapta bulunması 79 veya taşınmaz satış vaadinde 

bulunması 80 önalım olayını gerçekleştirecek olan satım sözleşmesinin kurulmasını 

sağlamaz81.  

                                                 
77  Kırca, a.g.m., s. 1185.  
78 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  425. 
79 Meier Hayoz, “Şuf’a Akdi”, Çeviren: Ümit Doğanay, İHFM, C. 33, s. 280 vd; Feyzioğlu, Kullanım 

Şartları, s. 572; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 55. 
80 Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin önalım hakkını kullanılabilir hale getirip getirmeyeceği hakkında 

öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, satış vaadi sözleşmesi bir satım sözleşmesi 
değildir, bu sebeple bu sözleşme önalım hakkını kullanabilir hale getirmez. Oğuzman/Seliçi/Oktay-
Özdemir, a.g.e., s.  425, dn. 984.  

 Diğer görüşe göre ise; taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satım sözleşmesi arasındaki farkın 
abartılmaması gereklidir. Bu farkın abartılması önalım hakkı sahibinin hakkını kullanmasını önlemek 
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4.3.4.3. Geçerli Bir Satım Sözleşmesi Olmalıdır. 

Önalım olayının gerçekleşmesi için tam ve gerçek bir satım sözleşmesinin 

yanı sıra; geçerli bir satım sözleşmesi kurulmuş olmalıdır. Genel olarak geçerli bir 

sözleşmenin kurulabilmesi için aranan şartlar, önalım olayını oluşturacak olan satım 

sözleşmesinin kurulması için de aranacaktır82.  Geçerlilik şartlarının eksikliği halinde, 

eksik olan şarta bağlı olarak sözleşme kesin hükümsüzlükle ya da iptal edilebilirlikle 

sakatlanacak ve önalım olayını gerçekleştirecek olan satım sözleşmesi geçersiz 

olacaktır. 

4.3.4.3.1 Kesin Hükümsüzlük Hali 

 Kesin hükümsüzlük halleri kanunda sayılmıştır. Borçlar Kanunu’nun 19. 

maddesinin 2. fıkrasında ve 20. maddesinin 1. fıkrasında sayılmıştır. İrade beyanında 

bulunan kimsenin ehliyetsizliği, sözleşmenin konusunun imkânsız olması; kanunun 

emredici hükümlerine, genel ahlaka, adaba, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı 

olması, sözleşmenin sıhhati için aranan şekle uyulmaması, tasarruf işlemlerinde 

işlemi yapanın tasarruf yetkisine sahip bulunmaması halinde sözleşme kesin 

hükümsüz olur. Ayrıca sözleşmenin muvazaalı olması halinde de sözleşme kesin 

hükümsüz olur83.  

 Kesin hükümsüz olan hukuki işlem başlangıçtan itibaren geçersizdir ve 

hukuki işlemin yapılması ile gerçekleşmesi amaçlanan hukuki sonucu 

doğurmayacaktır. Kesin hükümsüzlük hali, üzerinden bir sürenin geçmesi ya da 

hükümsüzlük sebebinin ortadan kalkması ile geçerli hale gelmez84. Bir sözleşmenin 

kesin hükümsüz olduğunu herkes, her zaman ileri sürebileceği gibi; taraflar ileri 

sürmese dahi hâkim re’sen dikkate almak zorundadır, ancak kesin hükümsüzlüğü 

ileri süren taraf bakımından hakkın kötüye kullanılması söz konusu ise; kesin 

hükümsüzlüğü ileri süren korunmaz. Bir hukuki işlemin geçersiz olması kimin 

menfaatini etkiliyorsa, onlar tarafından herkese karşı ileri sürülebilmektedir. 

                                                                                                                                          
isteyenlerin bazı hileli davranışlara yönelmesine sebep olur. Bu sebeple taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi söz konusu olduğunda önalım hakkı kullanılabilir hale gelecektir. Tekinay, Takyitler, s. 
23; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s.  656. 

81  Önalım Olayının Gerçekleşmesi için bkz. s.  50 vd. 
82  Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.  70; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 376. 
83  Muvazaanın yaptırımı konusundaki farklı görüşler için bkz. İkinci Bölüm 4.4.3.3.1 numaralı başlık. 
84  Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 168;  Dural/Sarı (Sarı) a.g.e., s. 179. 
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Hükümsüzlüğün ileri sürülmesi için dava açılması zorunlu değildir; hatta 

hükümsüzlüğe ilişkin bir beyanda dahi bulunulması gerekmemektedir85. 

Önalım olayını gerçekleştirecek olan satım sözleşmesinin kurucu unsurları, 

tarafların belirli bir hukuki sonuca yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade 

beyanlarıdır. Tarafların iradeleri birbirine uygun değilse; sözleşmenin kurucu 

unsurları bulunmamaktadır. Kurucu unsurları olmayan bir sözleşme bakımından 

yokluk söz konusudur. 

Satım sözleşmesinin kurucu unsurları mevcut olmakla beraber; geçerlilik 

şartlarından kamu düzenini ilgilendirecek öneme sahip olanların eksik olması 

halinde, hukuk düzeni tarafların irade beyanlarıyla gerçekleştirmek istedikleri hukuki 

sonucun meydana gelmesini engellemekte ve sözleşmeyi “kesin hükümsüz” 

kılmaktadır86. Sözleşmenin kesin hükümsüz olması halinde önalım olayı 

hükümsüzlüğün söz konusu olduğu satım sözleşmesi bakımından doğmayacaktır; 

ancak önalım hakkı her yeni satım sözleşmesi bakımından yeniden kullanılabilir hale 

gelecektir. Sözleşmenin hükümsüzlüğünü hakim, taraflar ileri sürmese dahi re’sen 

dikkate almak zorundadır. 

Satım sözleşmesinin konusu imkânsız ise; örneğin yasal önalım hakkının 

konusu olan taşınmaz payı satım sözleşmesinin yapıldığı sırada kamu malı haline 

gelmiş ise; satım sözleşmesi hükümsüz olur.  

 Yasal önalım hakkının konusu taşınmaz payıdır. Medeni Kanunun 706. 

maddesine göre, “taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli 

olması, resmi şekilde düzenlenmiş olmalarına bağlıdır”. Ayrıca BK. m. 213. 

gereğince de taşınmaz satımı sözleşmeleri resmi şekilde yapılmalıdır. Şekil şartına 

uyulmaksızın sözleşmenin yapılması halinde yaptırımın ne olacağı konusunda 

öğretide farklı görüşler ileri sürülmüştür 87.  

                                                 
85 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 138; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 376 vd.; 

Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s.  179. 
86  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 137; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 376;  Eren, a.g.e., 

s. 299. 
87 Bu görüşler yokluk görüşü, iptal edilebilirlik görüşü, kesin hükümsüzlük görüşü ve kendine özgü 

hükümsüzlük görüşü, fiili sözleşme görüşü olmak üzere beş başlıkta incelenebilir. 
Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s.  308; Eren, a.g.e., s. 259-265; 
Ahmet Kılıçoğlu, “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Taşınmaz Satımında Şekil ve 
Hakkın Kötüye Kullanılması”, Yargıtay Dergisi, Cilt 15, Ocak-Ekim 1989, Sayı 1-4, s. 297. 
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Bu görüşlerin ileri sürülmesinin nedeni; İsviçre-Türk Hukuklarında BK. 

m.11’deki düzenlemenin yeterince açık olmamasıdır88. İleri sürülen görüşlerden 

çoğunluğun kabul ettiği iki görüşe değineceğiz. Birinci görüş kesin hükümsüzlük 

görüşüdür. Bu görüşü ileri sürenlere göre, işlem yapıldığı andan itibaren 

hükümsüzdür89. İkinci görüş ise; kendine özgü hükümsüzlük görüşüdür. Bu görüşü 

ileri sürenlere göre, sözleşme yapıldığı andan itibaren hükümsüzdür ancak bu 

hükümsüzlüğü taraflardan biri bu şekil eksikliğini açacağı davada ileri sürmezse 

işlem hukuki sonuçlarını doğuracaktır90. Kanaatimizce de şekle uyulmaksızın yapılan 

işlem başlangıçtan itibaren kesin hükümsüz olacaktır ve hakim bunu re’sen dikkate 

alabilecektir.  

 Yasal önalım hakkını kullanabilir hale getiren önalım olayı bakımından da 

satım sözleşmesi taşınmaz satımına ilişkin şekle uyulmaksızın gerçekleştirilmişse, 

sözleşme kesin hükümsüz olacaktır ve o satım sözleşmesi bakımından önalım hakkı 

kullanılabilir hale gelmeyecektir. 

 Taşınmaz mülkiyetinin devrinin amaçlandığı satım sözleşmelerinde, satım 

sözleşmesi borçlandırıcı işlemi, mülkiyetin geçirilmesini sağlayacak olan tescil talebi 

ise tescille birlikte tasarrufi işlemi oluşturmaktadır91. Satım sözleşmesindeki 

geçersizliğin, tasarrufi işlemi nasıl etkileyeceği önem taşımaktadır. Taşınmaz 

mülkiyetinin naklinde illilik prensibi geçerlidir. Borçlandırıcı işlem, geçersizlik 

sebeplerinden biri sebebiyle sakatlanmışsa “sebebe bağlılık” prensibi gereğince 

tasarrufi işlem olan tescil de geçersiz olacaktır92.  

                                                                                                                                          
 Bu konu hakkında bkz. Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 312 vd. 

 Burada dikkat edilmesi gereken husus, MK.m.2/II’nin ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması 
teşkil etmemesidir. Hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilen durumlarda bu durum bir ön 
sorun olarak değerlendirilmelidir. 

88  Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 307. 
89 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 127; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 102; 

Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s.  309. 
90 Akipek, Mülkiyet, s. 107-108; Tandoğan, a.g.e., s. 234, Eren; a.g.e., s.263; Gürsoy/Eren/Cansel, 

a.g.e., s. 510. 
91  Tescil talebinin hukuki niteliği konusunda öğretide üç farklı görüş bulunmaktadır. İlk görüş tescili 

ayni bir sözleşme saymaktadır. Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku, s. 489. İkinci görüş, tescili 
borç işleminin içine dahil olarak görmektedir. Üçüncü görüş ise; tescili talepte bulunanın tek taraflı 
tasarruf işlemi olarak görmektedir. Günümüzde hakim olan görüş üçüncü görüştür. Görüşler hakkında 
ayrıntılı bilgi ve eleştiriler için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 172- 173. 

92 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 287 vd.  
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Tescil, satım sözleşmesindeki geçersizliğe rağmen gerçekleşmişse, yolsuz 

tescil söz konusudur. Yolsuz tescil, gerçek hak durumuna uymayan tescildir93. MK. 

m. 1024/f.2’ye göre; bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki 

sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. Örneğin satım sözleşmesindeki şekil 

şartının yerine getirilmemesi, sözleşmenin batıl olmasına sebebiyet vermektedir. 

Batıl sözleşmeye rağmen tescil yapılmışsa, düzeltme (tashih) davası açmak 

gerekmektedir. Bu davayı açma hakkı olanlar MK. m. 1025/f.1.c.1’de belirtilmiştir; 

yolsuz tescil sebebiyle ayni hakkı zedelenenler tashih davası açarak, tescilin 

düzeltilmesini talep edebilirler. 

 Taşınmaz satımında kanunda öngörülen resmi şekil şartına uyulmaması 

halinde kesin hükümsüzlük yaptırımı ile karşılaşılacağına değindik. Bir hukuki işlem 

şekil eksikliği sebebiyle geçersiz olmuşsa ve taraflar henüz borçlarını ifa 

etmemişlerse, ifaya zorlanamazlar ancak daha önce ifa ettiklerini sebepsiz 

zenginleşme hükümlerince geri isteyebilirler, ancak somut ihtilaf değerlendirilmek 

suretiyle şekle aykırılıktan istifade edecek tarafın hakkını kötüye kullanıp 

kullanmadığı hususunun da hakim tarafından re’sen dikkate alınması gerekir94. 

Önalım hakkı kullanılırken, şekle aykırılıktan istifade edecek olan tarafın bu 

aykırılığı ileri sürmesi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecektir. 

Önalım hakkı yükümlüsü ile üçüncü kişi arasında akdedilen satım sözleşmesinde 

bedel, tarafların anlaşmaları ile gerçek bedelinden daha düşük gösterilmiş olabilir. 

Bedelin düşük olması sebebiyle, önalım hakkı sahibi hakkını kullanmak için dava 

açtığında, bedelin düşük gösterilmesi konusunda üçüncü kişiyle anlaşma yapan 

önalım yükümlüsünün bedelin düşük gösterildiğini ileri sürmesi bir hakkın kötüye 

kullanılması halidir. Bu durumda önalım yükümlüsü bu hükümsüzlüğü ileri 

sürmeyeceğine dair oluşan güveni boşa çıkarmakta ve çelişkili davranış yasağını 

                                                 
93 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.218; Yarg. 1.HD.17.11.2003 T, 2003/1323E, 2003/12714K 

(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
94 Halil Akkanat, “Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının MK. m. 2 Hükmü Aracılığı ile Aşılması: 

Örnek Bir Yargıtay Kararı ve Değerlendirmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İkinci Cilt, 
Vedat Yayınevi, İstanbul 2007, s. 1655–1668; Kılıçoğlu, a.g.m., s. 303; Lale Sirmen, “Taşınmaz 
Satımında Bedelin Düşük Gösterilmesinin Hukuki Sonuçları”, SÜHFD, Prof. Dr. Jale Akipek’e 
Armağan, Konya 1991, s. 313vd. 

 Bu yöndeki İsviçre Federal Mahkemesi Kararları için bkz. BGE 104 II 99; 84 II 636; 84 II 636; 78 II 
221. 
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ihlal etmektedir95. Çelişkili davranış yasağını ihlal etme bakımından, önalım 

hakkında bir durum daha söz konusu olabilir. Önalım hakkı sahibi önalım hakkını 

kullanmayacağı izlenimini yaratmış olduğu için taraflar tapu masraflarından 

kaçınmak amacıyla bedeli düşük göstermişlerse ve önalım hakkı sahibi de bu düşük 

bedelden faydalanarak önalım hakkını düşük bedel üzerinden kullanırsa, o halde de 

çelişkili davranış yasağını ihlal etmiş olur96. 

 Kesin hükümsüzlük hallerinden birinin varlığı halinde gerçekleştirilmek 

istenen hukuki sonuca ulaşılamamaktadır, ancak gerçekleştirilmesi amaçlanan 

hukuki sonuca benzer hukuki amaç güden bir hukuki muamelenin geçerlilik şartları 

mevcutsa, şartları gerçekleşen hukuki muamelenin geçerli olması kabul edilir. Bu 

hukuki işleme tahvil denir97. Örneğin; taşınmaz satımı sözleşmesi, tapu memuru 

tarafından değil, noter tarafından düzenlenmişse taşınmaz satım sözleşmesi olarak 

geçersizdir, ancak bu sözleşmeyi taşınmaz satış vaadi sözleşmesi saymak 

mümkündür. Taşınmaz satım sözleşmesinin geçersizliğine karşın, tahvil yoluyla 

taşınmaz satış vaadi sayılması ile önalım olayının doğduğu yönündeki görüş kabul 

edilirse önalım hakkının kullanılabilir hale geldiği söylenebilecektir98. 

4.3.4.3.1.1. Muvazaanın Varlığı Halinde   

 Muvazaa, iki tarafın iradesi ile beyanları arasında istenerek oluşturulan 

uyumsuzluk ile yapılan sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması ya da görünürdeki 

sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurmasıdır99.    

                                                 
95 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 197;  Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s.213; Jale Akipek/Turgut Akıntürk, Türk 

Medeni Hukuku, Birinci Cilt, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 6. Bası, Beta Yayınevi, 
Ankara 2007, s. 176–193. 

96  Şekil eksikliği sebebiyle sözleşme hükümsüz hale gelmiş ise ve bu hükümsüzlük sebebiyle bazı 
zararlar meydana gelmişse bu zararların tazmin edilmesi gerekir. Bu zararların tazmini konusunda 
bkz. Muzaffer Şeker, “Şekil Noksanı Nedeniyle Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan 
Sorumluluk Halleri ve Zararın Tazmini”, Legal Hukuk Dergisi, Ocak 2008, S: 61, s. 49–63; ayrıca 
bkz. Serkan Ergüne, Olumsuz Zarar, Beta Yayınevi, İstanbul 2008, s. 307, 319. 

97  Oğuzman/Barlas, a.g.e., s.169; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 128; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
Borçlar Hukuku, s. 110. 

98  Yargıtay taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ile önalım olayının doğmadığını ve önalım hakkının 
kullanılabilir hale gelmediğini kabul etmektedir. YHGK 14.12.1994 T, 1994/6-663E, 1994/841K 
(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

99  Oğuzman/Öz, a.g.e.,  s. 108 vd.;  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 408; Eren, 
a.g.e., s. 315; Nejat Aday, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, Kazancı Kitap, İstanbul 
1992, s. 3 vd. 
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 Muvazaa, tarafların amaçlarına göre çeşitlilik gösterir100. Görünürdeki 

sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması gizli sözleşme ile kararlaştırılmışsa taraflar 

arasında, adi muvazaadan söz edilir. Ancak eğer görünürdeki sözleşme ile başka bir 

sözleşmenin varlığı gizleniyorsa ve taraflar gizli sözleşmenin hüküm doğurmasını 

kabul etmişlerse, mevsuf muvazaadan söz edilir101. Muvazaa sözleşmenin tümünü 

kapsıyorsa, tam muvazaadan, bir kısmını kapsıyorsa, kısmi muvazaadan söz edilir102. 

 Bir sözleşmenin muvazaalı olarak gerçekleştirilmesi halinde görünüşteki 

işlem hüküm doğurmaz. Bu hükümsüzlüğün ne olduğu konusunda öğretide farklı 

görüşler bulunmaktadır. İlk görüşe göre; muvazaalı işlem kesin hükümsüzdür103. 

İkinci görüşe göre ise; muvazaalı işlem hiç kurulmamıştır ve yokluk söz 

konusudur104.  

 Önalım olayını meydana getirecek olan ve dolayısıyla önalım hakkının 

kullanılmasını sağlayacak olan satım sözleşmesinin muvazaa yoluyla geçersiz 

kılınması uygulamada sıkça görülen bir durumdur105.  

4.3.4.3.1.1.1 Adi (Mutlak) Muvazaa Halinde 

Adi muvazaa halinde, sözleşmenin tarafları kurmuş oldukları hukuki işlemin 

hiçbir sonuç doğurmayacağını kararlaştırırlar106. Taşınmaz payını satmak isteyen 

paydaş açısından normal şartlarda payını üçüncü kişiye satması ile payını 

paydaşlardan birine satması arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu tür muvazaalı 

işlemlerin amacı; taşınmazın paydaşlarından birinin gerçekte payını bir üçüncü kişiye 

satmamasına rağmen, görünürde payını satmış gibi göstererek önalım hakkı sahibini 

hakkını kullanmaya teşvik etmektir107.  

                                                 
100  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 400; Eren, a.g.e., s. 315. 
101  Eren, a.g.e., s. 315. 
102 Oğuzman/Öz, a.g.e.,  s. 109; Eren, a.g.e., s. 318–319. 
103 Oğuzman/Öz, a.g.e., s.  109–110. 
104  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s.411; Eren, a.g.e., 318; 

Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 355. 
105  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 400; YHGK 25.2.1987 T, 1986/6-208E, 1987/118K (Kazancı İçtihat 

Bilgi Bankası) 
106  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 407–412; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 109; Eren, 

a.g.e., 318; Eraslan Özkaya, Açıklamalı- İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, Seçkin 
Yayınevi, Ankara 2003, s. 161. 

107  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 400,420; Sebük, a.g.e., s. 87; Aday, Muvazaa, s.80. 



 54 
 

Önalım hakkı sahibi, mevcut satım sözleşmesinin muvazaalı olduğunu önalım 

hakkını kullanıp bedeli ödedikten sonra öğrenebileceği gibi, henüz bedeli ödemeden 

de öğrenebilir. Önalım hakkı sahibinin payın mülkiyetini kazandıktan sonra söz 

konusu muvazaalı durumu öğrenmesi halinde hangi hükümlere başvurması gerektiği 

konusunda iki ayrı görüş bulunmaktadır. Birinci görüşü savunanlara göre108, önalım 

hakkı sahibi hile hükümlerine başvurarak muvazaayı öğrenmesinden itibaren 1 yıl 

içinde bedeli geri almayı ve mevcut hukuki durumun değiştirilmesini talep etme 

hakkına sahip olur. İkinci görüşü savunanlar ise; hile hükümlerine değil hata 

hükümlerine başvurmanın gerektiğini savunmuşlardır. Hata hükümlerine başvurarak 

önalım hakkına ilişkin beyanın iptalini ve satış bedelinin geri verilmesini talep 

etmenin gerektiğini savunmaktadırlar109. Aslında bu iki görüş arasında pratik bir 

sonuç farkı bulunmamaktadır. Tek fark; BK.m. 31/f.2’de yer alan hükmün 

uygulanması açısındandır. Zira bu hükme göre, hile ile sakatlanmış bir sözleşmeye 

icazet verilmesi tazminat hakkına halel getirmez. 

Kabul ettiğimiz görüşe göre muvazaanın yaptırımı kesin hükümsüzlüktür. 

Önalım olayını gerçekleştiren satım sözleşmesi kesin hükümsüz olunca, tescil de 

yolsuz hale gelecektir. Satım sözleşmesinin geçersiz olduğunu çünkü hukuki işlemin 

muvazaalı olduğunu, muvazaalı işlemin taraflarından biri olan önalım davasının 

davalısı ileri sürerse, “hakkın kötüye kullanılması yasağı” ile karşılaşır . 

4.3.4.3.1.1.2 . Mevsuf Muvazaa Halinde  

 Muvazaa ile ilgili genel bilgiler verirken, gizli sözleşme ile tarafların 

görünürdeki sözleşme yerine başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurmasını 

kararlaştırması halinde mevsuf muvazaanın söz olacağına değindik. Mevsuf muvazaa 

kendi içinde türlere ayrılmaktadır110.  

Mevsuf muvazaa ile ilgili olarak değinilmesi gereken bir konu da “şahısta 

muvazaa”nın söz konusu olup olamayacağıdır. Öğretide bu konuda farklı görüşler 

                                                 
108 Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 420; Sebük, a.g.e., s. 87;  Özenli, a.g.e., s. 135; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 71. 
109  Aday, Muvazaa, s. 80. 
110  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 111; Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 348 

vd. 
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mevcuttur. Bazı yazarlar111, şahısta muvazaanın ayrı bir muvazaa olduğunu 

savunurken, bazı yazarlar da bunun özel bir muvazaa türü olmadığını, adi 

muvazaanın bir görünümü olduğunu belirtmektedirler112. Sözleşmenin yapılması 

kendisine menfaat sağlanan kişi ile sözleşmenin tarafları farklı ise,  sözleşmenin 

tarafları arasında muvazaa söz konusu olur. Örneğin; diğer paydaşın önalım hakkını 

kullanmasına engel olmak için, gerçekte üçüncü kişi ile yapılan satım sözleşmesi 

paydaşlardan biri ile yapılmış gösterilerek tapuya tescil edilmesi halinde, 

sözleşmenin taraflarında muvazaa söz konusu olur.  

Sözleşmenin niteliğinde muvazaa hallerinde, taraflar gizli işlemi yaparak 

görünürdeki işlemin niteliğini değiştirirler. Görünürdeki işlem ile gizli işlemin 

nitelikleri farklıdır113. Mevsuf muvazaanın en sık karşılaşılan türü, sözleşmenin 

niteliğinde muvazaa halidir. Bu durumda pay sahibi satıcı ile üçüncü kişi alıcı 

arasında bir satım sözleşmesi yapılmıştır (gizli işlem); ancak önalım hakkı sahibinin 

hakkını kullanmasına engel olmak amacıyla bu satım sözleşmesi tapuda bağış olarak 

gösterilmişse (görünürdeki işlem), bu durumda sözleşmenin niteliğinde muvazaadan 

bahsedilir114. Bunun tersi de mümkündür. Taraflar arasında bir bağışlama sözleşmesi 

yapılmasına rağmen bir satım sözleşmesi yapılmış olarak gösterilebilir. Sözleşmenin 

niteliğinde muvazaa; tam muvazaadır; çünkü muvazaa sözleşmenin tamamını 

kapsamaktadır115. 

Sözleşmenin niteliğinde muvazaa olduğunu kimlerin ileri sürebileceği 

meselesi önem taşımaktadır.  Sözleşmenin muvazaalı bir sözleşme olduğunu; 

                                                 
111  Eren, a.g.e., s. 320; Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku, s. 573; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 

Borçlar Hukuku, s. 411; Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 351, 
Özkaya, a.g.e., s. 166. 

112  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 109. 
113  Eren, a.g.e., s. 319; Aday, Muvazaa, s. 14. 
114   Sözleşmenin niteliğinde muvazaa olması halinde, sözleşmenin taraflarının sözleşmenin muvazaalı 

olduğunu ileri sürerek yolsuz tescil davası açmasının mümkün olup olmadığı öğretide farklı görüşlerin 
ortaya çıkmasına sebep olmuş bir konudur. Bir görüşe göre, görünürdeki sözleşme yapılırken resmi 
şekil şartına uyulmuş olsa bile asıl yapmak istedikleri sözleşmenin resmi şekilde yapılmaması 
sözleşmeyi batıl kılmaz. Yargıtay’ın bu konuda verdiği 7.10.1953 tarihli ve 8/7 sayılı İçtihadı 
birleştirme kararı bu görüşe ters düşmektedir. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 
438vd.; Özkaya, a.g.e, s.163. 

 Diğer görüş ise Yargıtay’ın verdiği karara uygun bir değerlendirme yaparak, tarafların yapmak 
istedikleri asıl sözleşmenin resmi şekil şartını yerine getirmemesinin, sözleşmeyi kesin hükümsüz 
kılacağı görüşünü benimsemişlerdir. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  302; YHGK 
2.10.2002T, 2002/6–618 E, 2002/659 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

115  Eren, a.g.e., s. 319. 
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bağışlama sözleşmesi olarak gözükmesine rağmen, satım sözleşmesi yapılmasının 

taraflarca amaçlandığını; öncelikle önalım hakkı sahibi davacı ileri sürebilir. Önalım 

konusunu oluşturan taşınmazın dava tarihindeki değeri esas alınarak görevli 

mahkeme tespit edilir. Önalım hakkı sahibi davacı bu iddiasını her türlü delille ispat 

edebilir116, ancak davacı tüm delillerini dava dilekçesinde ileri sürmek zorundadır 117. 

Önalım hakkı sahibi davacının açtığı davanın davalısının işlemin muvazaalı 

olduğunu ileri sürmesi “hakkın kötüye kullanılması “olarak değerlendirildiği için 

önalım hakkı kullanılabilir118.  

Mevsuf muvazaanın diğer bir türü de sözleşmenin konusunda ve şartlarında 

muvazaa halidir. Tarafların anlaşmaya vardıkları gizli sözleşme ile görünürdeki 

sözleşme, niteliği itibariyle aynı olmakla beraber, konusu ve şartları farklılık 

gösteriyorsa sözleşmenin konusunda ve şartlarında muvazaa halinden bahsedilir. 

Örneğin; sözleşmeyi yapan taraflar arasında taşınmazın bedeli yüksek gösterilerek 

önalım hakkı sahibinin yüksek bedelle önalım hakkını kullanması isteniyorsa, 

sözleşmenin niteliğinde değil, şartlarında muvazaa söz konusu olur 119. Bu muvazaa 

nitelik olarak kısmi muvazaadır; çünkü muvazaa hali sözleşmenin yalnızca bir 

kısmına ilişkindir120. Örnek olarak belirttiğimiz gibi; uygulamada taşınmaz 

satımlarında satım bedelinin yüksek veya düşük gösterilmesi konusuna sıklıkla 

rastlanmaktadır121. 

                                                 
116  YHGK.  E. 1978/6–4, K.1978/258, T. 22.3.1978: “Tapuda trampa olarak yapılan sözleşmenin 

yanlarından olmayan davacı bu sözleşmenin satış olduğu iddiasını her türlü delille kanıtlayabilir” 
(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

 Yarg. 6. HD. 16.3.2004 T, 2004/1094E, 2004/1756K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). Sözleşmenin 
niteliğinde muvazaaya ilişkin kararlar için ayrıca bkz. Yarg. 6. HD. 11.3.2002T, 2002/1373E, 
2002/1583K (YKD C.28, S.10, Ekim 2002, s.1501- 1502)  

 Yazılı sözleşmenin muvazaalı olduğunu iddia eden taraf sözleşmenin tarafı ise; ancak yazılı delil ile, 
sözleşmenin tarafı değilse her türlü delille iddiasını ispatlayabilir. Tunaboylu, a.g.e., s. 203–204. 

117  Yıldız, a.g.e., s. 85. 
118  Hakkın kötüye kullanılması hakkında detaylı bilgi için bkz. Sebük, a.g.e., s. 88; Feyzioğlu, Şuf’a 

Hakkı, s.418 vd.; Sirmen, Taşınmaz Satımında Bedel, s. 319; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e.,  s. 210 vd.  
119  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,s. 301; Eren, a.g.e., s. 319; Özkaya, a.g.e, s.164. 
120  Eren, a.g.e., s. 319. 
121  Federal Mahkeme, bu gibi hallerde görünüşteki bedelle yapılan sözleşmenin tarafların gerçek iradesini 

göstermediği gerekçesiyle, gerçek bedelin de de resmi şekil içinde gösterilmemesinin her iki 
sözleşmenin butlanına yol açacağına karar vermiştir. BGE 78 II 224; 86 II 404; 88 II 160; 90 II 156; 
98 II 316; 104 II 101. 
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Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi taşınmaz satımı sözleşmesinin 

şekli, MK. m.706’da belirtilmektedir. Bu hükme göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini 

amaçlayan sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Taşınmaz 

satımları ile ilgili bir diğer hüküm de, Borçlar Kanunu’nun 213. maddesinde yer 

almaktadır. Bu maddede de taşınmaz satımının geçerli olması için, resmi senetle 

düzenlenmesi gerektiğine değinilmiştir.  

Resmi şekil; sözleşmeyi kuran irade beyanlarının kanunda belirtilen usule 

göre resmi memurun düzenlediği resmi senette açıklanması ile gerçekleşir122. 

Taşınmazın mülkiyetinin devrine yönelik her türlü sözleşme resmi şekilde yapılmak 

zorundadır. Uygulamada taraflar resmi senette yer alan satış bedeli kısmını gerçek 

değeriyle göstermezler. Resmi senette gösterilen bedel gerçek bedelden genellikle 

daha düşüktür.  

Uygulamada çoğunlukla taşınmazın bedeli düşük gösterilse dahi123, önalım 

hakkı sahibinin önalım hakkını kullanmasını engellemek amacıyla çok yüksek bir 

bedel de satış bedeli olarak gösterilebilir124. 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. 

Davalının bunu ileri sürmesi “hakkın kötüye kullanılması” olarak 

                                                                                                                                          
 Federal Mahkeme tarafların sözleşmeden doğan borcun tamamını ifa etmesine rağmen, şekil 

eksikliğini bir butlan sebebi olarak ileri sürmesini hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmiş 
ve bu durumu kabul etmemiştir. BGE 104 II 99. 101; 86 II 402; IT 192 I 423,438–439. 

122  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 124; Eren, a.g.e., s. 253-266. 
123  YHGK 19.10.1994 T, 1994/6-343 E, 1994/525 K, “Objektif olayların yarattığı kıymet 

değişikliklerinin Şufa hakkı sahibinin ödeme borcuna yansıtılması icabeder. Hakikatı yansıtmayan 
sicildeki düşük satış bedelinin kabul edilmesi, Şufa hakkının kullanıldığı tarih ile satış günü arasında 
geçen sürede taşınmazın değerinde, enflasyon ve diğer objektif nedenlerle meydana gelen artışların 
gözetilmemesi, hukukun amacı olan adaletin somutlaşmasını önlediği ve çıkarlar dengesini bozduğu 
tartışılmayacak kadar açık bir olgudur”(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 

 Bu konuda bilgi için ayrıca bkz. Şükran Şıpka, “Yargıtay Kararları Doğrultusunda Taşınmazdaki 
Değer Artışlarının Kanuni Önalım (Şuf’a) Bedeline Yansıtılması”, Mukayeseli Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, No: 20, İstanbul 1996, s. 31-40. 

124  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 421-422; Aday, Muvazaa, s. 79; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 76. 

 Satış Bedelinin yüksek gösterilmesine ilişkin kararlar için bkz. Yarg. 6.HD. 10.07.2001T, 
2001/4511E, 2001/5870K; Yarg. 6.HD. 8.5.2007T, 2007/2753E, 2007/5600K (Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası). 
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değerlendirilecektir125. Muvazaanın varlığı sebebiyle menfaati zarar gören önalım 

hakkı sahibi davacı ise, muvazaa iddiasında bulunabileceği gibi126, bu iddiasını her 

türlü delille ispatlayabilir; ancak uygulamada bedelde muvazaa iddiası çoğunlukla 

tanık ve keşif deliliyle yapılmaktadır127. 

İkinci ihtimalde, tapuda gösterilen bedel vergi ve harçları düşük miktarda 

ödemek amacıyla gerçek bedelden daha düşük gösterilmiştir. Satım sözleşmesinin 

esaslı unsurlarından biri olan satış bedelinin düşük gösterilmesinin resmi şekilde 

yapılması zorunlu olan taşınmaz satımı sözleşmesini nasıl etkileyeceği öğretide farklı 

görüşlerin ileri sürüldüğü bir konudur128. Genel olarak görüşlere değinmek gerekirse; 

ilk görüşe göre, muvazaa sebebiyle hükümsüz olan görünüşteki sözleşmede 

gerçekleştirilen resmi şekil, gizli sözleşmede yerine getirilmesi gereken şekil şartını 

gerçekleştirilmiş kabul edilir129. İkinci görüşe göre ise; görünüşteki sözleşme 

muvazaa sebebiyle, gizli sözleşme de şekle aykırılık sebebiyle hükümsüz olacaktır130. 

Bizim de katıldığımız ikinci görüşe göre, görünüşteki sözleşme muvazaa sebebiyle, 

gizli sözleşme de şekle aykırılık sebebiyle hükümsüz olacaktır. Satış bedelinin 

gerçekte gösterilen bedelden daha düşük olduğu iddiasını kimler ileri sürebilecektir? 

Önalım hakkı sahibi, önalım hakkını tapuda yazılı bedel üzerinden kullanacaktır. Bu 

konuda öğretide özellikle şu hususlara değinilmektedir131: Tapuda gösterilen bedelin 

gerçek değerden daha yüksek olduğu durumlarda önalım hakkı sahibi muvazaa 

                                                 
125  Aday, Muvazaa, s. 79; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s.  77. 
126  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 421; Sebük, a.g.e., s. 89; Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku, s. 612; 

Şıpka, Şuf’a Hakkı s. 76; Şıpka, Önalım Bedeli, s. 33. 
127  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 422,  yazar tüm ispat vasıtalarını kullanmasına rağmen iddiasını ispat 

edemeyen davacı önalım hakkı sahibinin davasının hemen reddedilmesinin doğru olmadığını, davalı 
önalım yükümlüsüne yemin teklif etmesinin hatırlatılması gerektiğini ancak davalının tapudaki 
bedelin doğru olduğuna ilişkin yemin etmesi üzerine önalım hakkı sahibine tapudaki bedel üzerinden 
önalım hakkını kullanmak isteyip istemediğinin sorulması gerektiğini savunmaktadır. Önalım hakkı 
sahibinin bu bedel üzerinden hakkını kullanmak istememesi üzerine davasının reddedilmesi 
gerektiğini savunmaktadır. Aynı yönde YHGK. 31.05.1978- 17/408 ,YHGK. 17.06.1987-6-699/524, 
Yarg. 6.HD. 12.04.2001–2817/2993, Yarg. 6.HD.11.07.2002–4683/4913, Yarg.6. HD. 24.02.2004 T 
2004/68E,  2004/1055K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

128  Görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.; s. 302 vd, 
Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 422-432. 

129  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 439.  
130  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 302; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 486; Akipek, Mülkiyet, 

s. 111. 
131  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 422-423; Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku, s. 518-519; Şıpka, Şuf’a 

Hakkı, s. 77-78; Aday, Muvazaa, s. 80. 
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iddiasında bulunabilmektedir; ancak satım sözleşmesinin tarafı olan davalı muvazaa 

iddiasında bulunamamakta, zira bu iddiası hakkın kötüye kullanılması olarak 

değerlendirilmektedir. Bu durumun tam tersi olduğunda; tapuda gösterilen bedel 

gerçek bedelden daha düşük olduğunda, düşük bedel üzerinden önalım hakkını 

kullanacak olan önalım hakkı sahibinin muvazaa iddiasında bulunması mı hakkın 

kötüye kullanılması sayılacak; yoksa bedeli düşük göstererek vergi ve harçları düşük 

ödeme kastında olan satım sözleşmesinin tarafı olan pay sahibinin mi muvazaa 

iddiasında bulunması hakkın kötüye kullanılması sayılacaktır? 

Bu konuda öğretide iki görüş bulunmaktadır. Tapuda gösterilen bedelin 

gerçek bedelden daha düşük olduğunu bilen ve önalım hakkını kullanmayacağı 

konusunda güven yaratan önalım hakkı sahibinin, bu hakkını kullanmasının 

BK.m.41/II gereğince ahlaka aykırı bir fiil olarak değerlendiren bir görüş 

bulunmaktadır132. İkinci görüşe göre ise; 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 değerlendirilmelidir133. 

4.3.4.3.2. İptal Edilebilirlik Hali 

 Kesin hükümsüzlük sebeplerini anlatırken belirttiğimiz üzere, sözleşmenin 

kurulması için, kurucu unsurların yanı sıra geçerlilik şartlarının da mevcut olması 

gerekmektedir. Geçerlilik şartlarının bir kısmı, kamu düzenini ilgilendirebilecek 

nitelikte iken, bir kısmı yalnızca tarafları korumayı amaçlar134. Tarafların 

korunmasına yönelik olan geçerlilik şartlarından birinin eksikliği halinde hukuki 

işlem sakat doğar. Sakat doğan hukuki işlemlerin bir kısmı bu sakat hukuki işlemden 

etkilenecek olan tarafa tanınan iptal hakkının kullanılmasıyla kesin hükümsüz hale 

                                                 
132 İsmet Sungurbey, Medeni Hukuk Sorunları, Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 5. Cilt, 

İstanbul 1984, s. 334. Yazar önalım hakkı sahibinin tapudaki düşük bedelden hakkını kullanmasının 
alıcı üçüncü kişiyi cezalandırmak olduğunu, buna karşılık önalım hakkı sahibinin düşük bedel 
sebebiyle sebepsiz zenginleşeceğini söylemektedir. Sebük, a.g.e., s. 89. Yazar bir sebep belirtmeksizin 
bu durumu isabetli bulmadığını ifade etmektedir.  

133 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 49; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s. 303; Tekinay, Takyitler, s. 52; 
Yavuz, a.g.e., s. 210; Tandoğan, a.g.e., 322. 

134  Dural/Sarı (Sarı),a.g.e., s. 182. 
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gelirken, bir kısmı da iptal hakkının kullanılmaması sebebiyle baştan itibaren geçerli 

hale gelecektir. 

 Borçlar Kanununda iptal edilebilirlik nedenleri, hata (BK. m. 23-27),hile 

(BK. m. 28), ikrah (BK. m.29-30) ve gabin (BK. m.21) olarak düzenlenmiştir. 

Önalım olayını meydana getirecek olan satım sözleşmesinde iptal edilebilirlik 

sebeplerinden birinin varlığı halinde iradesi sakatlanan taraf bozucu yenilik doğuran 

bir hak olan iptal hakkını tek taraflı bir beyan ile kullanarak sözleşmeyi hükümsüz 

hale getirecek ve önalım olayının mevcut satım ilişkisi için gerçekleşmesini 

engelleyecektir ya da süresi içinde bu hakkını kullanmayarak sözleşmeyi baştan 

itibaren geçerli kılacaktır.  

 Satım sözleşmesinin irade sakatlığı hallerinden biri sebebiyle iptal 

edilebilecek olduğu durumlarda da süresi içinde kullanılan önalım hakkının 

kullanılması askıda hükümsüzdür. Satım sözleşmesi iptal edilirse önalım hakkının 

kullanılması kesin olarak hükümsüz hale gelecektir. 

 Satım sözleşmesi yapılmış ancak 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 değerlendirilir135.  

4.3.4.3.2.1. Gabinin Varlığı Halinde  

 Gabin, bir sözleşmede bir tarafın edimi ile diğer tarafın edimi arasında açıkça 

bir nispetsizlik bulunması halidir (BK. m. 21) . Gabin, yalnızca iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelerde söz konusu olabilir. Yalnızca taraflar arasında açık bir 

nispetsizlik bulunması gabin halinin var olduğunu göstermez. Kanunda aranan diğer 

şartların da bir arada olması halinde gabin halinden bahsedilebilir. Gabinin 

varlığından bahsetmek için, tarafların edimleri arasında bir nispetsizlik bulunmasının 

yanı sıra, bu nispetsizliğin zarar gören tarafın güç durumda olmasından 

düşüncesizliğinden veya tecrübesizliğinden kaynaklanıyor olması gerekmektedir ve 

                                                 
135  Şıpka, Şuf’a Hakkı, s.  64. 
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bu durumu zarar veren tarafın bilmesi gerekmektedir136 . Ayrıca yararlanma kastının 

var olması gerekir, yalnızca yararlananın bu durumu bilmesi yetmez137. 

 Kanunda aranan şartların gerçekleşmesi halinde, zarar görenin sözleşmenin 

yapıldığı andan itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi iptal ettirmesi mümkündür. 

Kanunda sözleşmenin feshi tabiri kullanılsa da, zarar görene tanınan hak bir fesih 

hakkı değil iptal hakkıdır, zira sözleşme kurulduğu andan itibaren geçerlidir. Gabin 

hali bozulabilir geçerlilik halidir, iptal hakkının kullanılması ile sözleşme baştan 

itibaren hükümsüz olacaktır138.  

Her sözleşmede olduğu gibi önalım hakkının kullanılmasını sağlayacak olan 

satım sözleşmesinde de taraflar gabin iddiasında bulunabilirler139. Önalım olayının 

gerçekleşmesi tam ve gerçek bir satım sözleşmesinin yanı sıra, geçerli bir 

sözleşmenin bulunmasına da bağlıdır. Yasal önalım hakkının konusu bir taşınmaz 

payıdır. Taşınmaz payının gerçek değeri ile satım değeri arasında büyük bir 

nispetsizlik varsa ve bu nispetsizlik alıcının tecrübesizliğinden, zor durumda 

olmasından veya düşüncesizliğinden kaynaklanıyorsa, gabinden bahsedilebilir. 

Gabinin varlığı halinde, önalım olayını doğuracak satım sözleşmesinin tam ve geçerli 

bir sözleşme olduğu söylenemez. Gabinin varlığının önalım hakkının 

kullanılmasından önce veya sonra ileri sürülmüş olmasına bağlı olarak bir ayrım 

yapılmaktadır: Hakkın kullanılmasından önce gabin sebebiyle iptal beyanında 

bulunmuşsa ve bu beyan önalım hakkı sahibinin hakkını kullanmasına engel olmak 

amacıyla yapılmışsa, MK.m.2 gereğince önalım hakkı sahibi bu durumu ileri 

sürebilir140.   

Önalım hakkı sahibi hakkını kullandıktan sonra ancak adına tescil yapılmadan 

önce gabin sebebiyle iptal beyanında bulunulmuşsa141 ve bu beyan sonucunda satım 

                                                 
136  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 114; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 458 vd;  Eren, 

a.g.e., s.381; Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2008, s. 48. 
137 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 115; Kocayusufpaşaoğlu/Haemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s.491; 

Nomer, Borçlar Hukuku, s. 48. 
138 Oğuzman/Öz, a.g.e., s.115; Nomer, Borçlar Hukuku, s.48. 
139 Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 189. 
140 Karahasan, a.g.e., s.1156. 
141  Davanın açılması halinde davanın sadece alıcıya değil, önalım hakkı sahibine de yöneltilmesi 

gerektiği yönünde bkz. Volf Çernis, “Şuf’a Hakkını Akim Bırakmağa Matuf Bir Teşebbüs Olarak 
Gabin Davası”, Adalet Dergisi, 1956, Yıl: 47, C: 2, S: 7, s.836 vd; Serda Kurtoğlu, “Şuf’a Talebi 
Karşısında Gabin İddiası”, Ankara Barosu Dergisi, 1957, Yıl: Yıl: 14, S. 5, s.203–207. 
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sözleşmesi geçersiz hale gelirse, önalım hakkının kullanılma sebebi olan önalım 

olayı geçersiz hale gelir ve bu durumda önalım hakkı hükümsüz hale gelir.  

Önalım hakkı sahibi hakkını kullanmış ve hak sahibi lehine tescil yapılmışsa, 

tescilin hukuki sebebi olan sözleşme hükümsüz hale gelecek ve tescil de yolsuz tescil 

olacaktır. 

5. ÖNALIM OLAYI AÇISINDAN ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI 
HUKUKİ İŞLEMLER 

5.1. İhtiyari Açık Artırmalar (BK. m.225–231) 

 Artırma, önceden belirlenmiş zaman ve yerde önceden belirlenmiş şartlarla 

bir kimse ile hazır bulunan kimseler arasında en iyi teklifi yapanla satım 

sözleşmesinin kurulmasına dair yapılan müzakeredir142. Artırmada hazır bulunanlar 

birbirini izleyen fiyat teklifleri ileri sürerler143. Bu fiyat ileri sürme işlemine “pey 

sürme”, en yüksek fiyatı verenle sözleşmenin kurulmasına” ihale” denir144. Artırma 

ile satımın üç türü vardır: Cebri artırma ile satım, ihtiyari açık artırma ile satım, 

ihtiyari özel artırma.  

 İhtiyari açık artırma, satıma konu olan şeyin malikinin tasarruf yetkisine 

sahip olarak satımı gerçekleştirdiği artırma türüdür. Bir artırmanın açık artırma 

sayılması için, artırma şartnamesinde öngörülen şartları yerine getiren herkesin 

artırmaya katılabilmesi, yapılacak artırmanın önceden kamuya duyurulması ve 

satıcının yararının gözetilerek veya satıma ilişkin iradesi değerlendirilerek yapılması 

gerekmektedir. Şartlara uyularak gerçekleştirilen artırmada en yüksek peyi ileri 

sürene ihale edilmesi ile satım sözleşmesi gerçekleşir (BK. m.225). Artırma konusu 

bir taşınır ise, sözleşmenin gerçekleşmesi ile ve teslim gerekmeksizin mülkiyet 

alıcıya geçer (BK. m.231/f.1/c.1). Artırma konusu bir taşınmaz ise, mülkiyet alıcıya 

tapu siciline kaydedilmekle geçecektir (BK. m. 231/f.1/c.2).  

                                                 
142  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 49; Yavuz, a.g.e., s. 210. 
143  Tandoğan, a.g.e., s. 320. 
144  İhtiyari açık arttırmalar zorunlu arttırmalar olmadığı için, malik malını en yüksek peyi ileri sürene 

ihale etmek zorunda değildir. Malik ihale etmeme isteğini ihaleyi yönetene bildirmek zorundadır. 
Aydın Zevkliler/Ayşe Havutçu, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 9. Bası, Seçkin Yayınları, 
Ankara 2007, s. 102. 
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 Paylı mülkiyetteki payın üçüncü bir kişiye ihtiyari açık artırma yoluyla 

satılmasının mümkün olduğu öğretide ve uygulamada kabul edilmektedir145.Bu tür 

satımlar, bir satım türü olarak değerlendirildiği için, önalım olayını doğuracaktır ve 

önalım hakkının kullanılabilir hale gelmesini sağlayacaktır146. 

 Taşınmazlar bakımından önemli olan, önalım olayının ne zaman 

gerçekleşmiş sayılacağı ve önalım hakkının ne zaman kullanılabilir olacağıdır. 

Önalım olayının gerçekleşmesi ve önalım hakkının kullanılabilir hale gelmesi için, 

sözleşmenin ihale ile kurulması yeterli midir yoksa taşınmazların tapuya tescil 

işleminin gerçekleşmesi halinde mi önalım olayı gerçekleşecektir? 

 İhtiyari açık artırma yoluyla bir taşınmazın alınması halinde, sözleşme ihale 

ile kurulmuş olur (BK. m.225/f.2);  mülkiyet ise tapu siciline kaydedilmekle alıcıya 

geçer (BK.231)147. Yasal önalım hakkının kullanılması için gereken üç aylık hak 

düşürücü süre bildirimin yapılmasından itibaren işlemeye başlayacaktır148, iki yıllık 

üst süre ise, satımdan itibaren başlayacaktır. Kanun metninde, önalım davasının 

alıcıya yöneltilebileceği belirtildiği için, iki yıllık sürenin de alıcı adına tescilden 

itibaren başlaması gerekir. 

5.2. Şarta Bağlı Taşınmaz Satışları ( BK. m.214) 

 Şart, hukuki işlemin sonuç doğurmasının ileride gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği bilinmeyen ve kesin olmayan bir olguya bağlanmasıdır149. 

Taraflar yaptıkları satım sözleşmesinin hüküm ifade etmesini bir şarta bağlamışlarsa 

                                                 
145 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 425, dn. 989; Tekinay, Takyitler, s.22; 

Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 616; Kırca, a.g.m., s. 1184; YİBK 9.3.1955, 1954/27 E, 1955/3 K (RG. 
9009). 

146 Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, , s. 238; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 81. 
147  YHGK 14.6.2000 T, 2000/6-981E, 2000/1051 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
148 Hak düşürücü sürenin başlangıcı, özellikle eski Medeni Kanun döneminde tartışılmış bir konudur. 

Eski Medeni Kanun döneminde, hak düşürücü sürenin öğrenmeden itibaren başlayacağı kabul edildiği 
için, öğrenme bakımından ihalenin öğrenilmesinin mi yoksa yapılan ihale ile kurulan satım 
sözleşmesinin öğrenilmesi ile mi başlayacağı konusu tartışılmıştır.  

 Yargıtay 15.3.1940 tarihinde verdiği bir içtihadı birleştirme kararında ihtiyari arttırmalarda hak 
düşürücü sürenin başlangıcı ilan tarihi değil, önalım hakkı sahibinin satışı öğrenmesinden itibaren bir 
ay olarak karara bağlamıştır. YİBK 15. 3.1940T, 17/57 (RG. 4506). 

149  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 675; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s.  328–329; Eren, 
a.g.e., s.  1115. 
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geciktirici şart söz konusu olur150. Satım sözleşmesinin hükümsüz hale gelmesi bir 

şarta bağlanmışsa bozucu şart söz konusu olur 151. 

Bir taşınmaz satımı söz konusu olduğunda, borçlandırıcı işlem olan satım 

sözleşmesi şarta bağlanabilir; ancak tescil talebini şarta bağlamak, mevzuattaki 

hükümler uyarınca mümkün değildir. Tapu Sicil Tüzüğü’nün 11. maddesinde tescil 

talebinin bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamayacağı 

belirtilmektedir; bu sebeple taşınmazlara ilişkin tasarruf işlemleri şarta 

bağlanamaz152. Tasarruf işlemleri şarta bağlanamaz; ancak tescilin hukuki sebebi olan 

satım sözleşmesi şarta bağlanabilir; ancak sözleşme geciktirici bir şarta bağlanmışsa, 

geciktirici şart gerçekleştikten sonra tescil yapılabilir (BK.m.214/f.1)153. Tescilin 

hukuki sebebi olan sözleşme bozucu şarta bağlanmışsa tescilin akibetinin ne olacağı 

öğretide tartışılmaktadır. Birinci görüşe göre154; satım sözleşmesi bozucu şarta bağlı 

ise tescil yapılamaz. İkinci görüşe göre ise155; tescil şartsız olarak yapılabilir ve 

bozucu şart gerçekleşince alıcı satıcıya devir borcu altına girer. Üçüncü görüşe göre 

ise156; tescilin etkisi bozucu şarta bağlanabilir.  

Öğretide ve uygulamada baskın olan görüş, satım sözleşmesinin bozucu şarta 

bağlı olması halinde tescilin yapılamayacağı görüşüdür157. Mevcut düzenleme 

gereğince, önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır (MK. m. 734). Satıcı 

paydaşa karşı önalım davası yöneltilemeyeceğinden; şarta bağlı olarak yapılmış 

                                                 
150  Oğuzman/Öz, a.g.e., s.  874- 875; Sirmen, Şart, s. 53 vd.;  Pulaşlı, Şart, s. 57; Eren, a.g.e., s.  1015; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 330. 
151  Oğuzman/Öz, a.g.e.,  s.  881; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s.  330; Sirmen, 

Şart, s. 53 vd.; Pulaşlı, Şart, s. 57; Eren, a.g.e., s.  8. 
152 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 882; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 333; Eren, a.g.e., 

s.  1121; Tandoğan, a.g.e., s. 105; Kocayusufpaşaoğlu, Satış Vaadi, s. 90. Tescilin şarta 
bağlanamayacağı kuralına kanun iki istisna getirmiştir.Bunlardan biri art mirasçı atama halidir. Diğeri 
ise; dönme şartlı bağışlamadır. Borçlar Kanunu’nun 242. maddesine göre, bağışlananın bağışlayandan 
önce ölmesi halinde bağışlanan şey bağışlayanın malvarlığına dönecektir. Zevkliler/Havutçu, a.g.e., s. 
182. 

153 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 882. 
154 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 882; Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku, s. 559.  
155  Sirmen, Şart, s. 106; Nomer, Borçlar Hukuku, s. 191. 
156  Serozan, Sözleşmeden Dönme, s.  102 vd; yazar ayni hak devirleri yönünden BK. m.214’e ve TST 

m.13’e ters düşmemektedir. Bozucu şart gerçekleşince tescil kendiliğinden yolsuz olacaktır, şerh 
verilmek suretiyle üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir hale gelmemektedir, üçüncü kişilere karşı 
tescilin hukuki sebebi olan bozucu şartın gerçekleşmesi sebebiyle hükümsüz hale geldiği ancak 
üçüncü kişilerin kötü niyetli olması halinde ileri sürülebilir. 

157 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 882. 
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satım sözleşmelerinin tapuda alıcı adına tescil edilmiş olması gerekir. Katıldığımız 

görüşe göre, sözleşmenin bozucu şarta bağlı bir sözleşme olması halinde tescil 

yapılamaz, ancak geciktirici şarta bağlı sözleşmede şart gerçekleştikten sonra tescil 

yapılır. Bu halde önalım olayı meydana gelir. 

Önalım hakkının kullanılmasını engellemeye yönelik şartlar, önalım hakkına 

etki etmemelidir. Özellikle de önalım hakkının kullanılmaması bozucu şartına bağlı 

olarak yapılan satım sözleşmesinde kötü niyet esas kabul edilir158. 

5.3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri   

 Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi; taraflardan birine veya her ikisine ileride 

esas satım sözleşmesinin yapılmasını istemek hakkı sağlayan bir ön sözleşmedir. 

Türk öğretisinde 159 taşınmaz satış vaadinin bir ön sözleşme olduğu görüşü hakimdir. 

 Borçlar Kanunu’nun 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince sözleşme yapma 

vaatleri de esas sözleşmenin tabi olduğu şekilde yapılmalıdır. Taşınmaz satış vaadi 

sözleşmesi, bu hüküm gereğince taşınmaz sözleşmesinin şekline tabi olmalıdır. 

Taşınmaz satımının geçerliliği resmi şekilde yapılmasına bağlıdır (BK. m. 213/ c.1). 

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi de resmi şekilde yapılmalıdır. Taşınmaz satışı 

sözleşmesinin geçerliliği için aranan resmi şekil tapu sicil muhafızları ve memurları 

tarafından yerine getirilen şekildir; ancak Noterlik Kanunu’nun 60. maddesinin 

üçüncü bendinde yer alan düzenleme uyarınca taşınmaz satış vaadi sözleşmesini 

noterler de resmi şekilde düzenleyebilmektedirler160.  

 Yasal önalım hakkının konusunu oluşturan payın mülkiyeti de bir taşınmaz 

satış vaadi sözleşmesinin konusunu oluşturabilir. Öğretide taşınmaz satış vaadi 

sözleşmesinin önalım hakkını kullanılabilir hale getirip getirmediği tartışmalıdır. 

Katıldığımız görüşe göre ve uygulamaya göre, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine 

dayanılarak üçüncü kişi aleyhine önalım davası açılamaz161; çünkü tapuda malik 

olmayan kişiye önalım davası yöneltilemez; ancak kendisine satış vaadinde 

bulunulan kişi bu satış vaadi sözleşmesine dayanarak tescil için dava açmışsa ve 

                                                 
158  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 224–225; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 83. 
159  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s. 311; Çenberci, a.g.e., s. 15, Kocayusufpaşaoğlu, Satış 

Vaadi, s.  67; Doğan, a.g.e., s. 34. 
160  Yavuz, a.g.e., s. 187. 
161  Aynı yönde bkz. Lütfü Dalamanlı, Gayrimenkul Satış Vaadi, Kazancı Yayınevi, Ankara 1986, s. 

112 vd. 
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mahkeme kararı kesinleşmişse, üçüncü kişiye satım yapılmış ve mülkiyet geçmiş 

olacaktır ve önalım hakkı kullanılabilir hale gelecektir162.  

5.4. Taşınır Satımlarında  

 Medeni Kanunun 762. maddesi’nde ise, taşınır mülkiyetinin konusu, “niteliği 

itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz 

mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçler” olarak belirtilmiştir. Borçlar 

Kanunu’nun 184. maddesi’nde taşınır satımının konusu,“menkul satımı araziden 

veya gayrimenkul olmak üzere tapu siciline kaydedilen haklardan başka her türlü 

şeyin satımı” şeklinde ifade edilmektedir. Yasal önalım hakkının düzenlendiği 732. 

maddede; önalım hakkının kullanılması için, “bir paydaşın paylı taşınmaz üzerindeki 

payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması” halinde kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Bu düzenleme karşısında yasal önalım hakkının taşınır satımında da 

kullanılabileceğini söylemek mümkün değildir. Öğretide163 taşınır satımında yasal 

önalım hakkının kullanılamayacağı kabul edilmiştir.   

 Taşınırların satımında yasal önalım hakkının söz konusu olamayacağının 

kabul edilmesindeki temel sebep; kanun metnidir. Kanuni düzenleme, yasal önalım 

hakkının konusunu bir taşınmaz payının oluşturabileceği yönündedir164.    

5.5.  Tapusuz Taşınmazların Satımında 

 Türk Medeni Kanunu’nun sistemi gereğince, özel mülkiyete tabi taşınmazlar 

bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir (MK. m.1004). Eski Medeni Kanun 

döneminde de özel mülkiyete tabi taşınmazlar tapu kütüğü denilen ana deftere 

kaydolunmaktaydı. Tapulama tabiriyle anlatılmak istenen; bir taşınmazın tapu 

kütüğünün ayrı bir sayfasına kadastro işleminin yapılması ile kaydedilmeyi ifade 

eder 165. Tapulama işlemleri ülkemizde hala tamamlanmış değildir; bu işlemler 

tamamlanmadığı için, tapusuz taşınmazlar varlığını devam ettirmektedir 166. 

                                                 
162  Mehmet Handan Surlu, Açıklamalı- İçtihatlı Gayrimenkul Satış Vaadi, Satış Vaadine Dayalı 

Tapu İptali ve Tescil, Elatmanın Önlenmesi Davaları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 262. 
163  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  147; Bertan, a.g.e.,  s. 786. 
164  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 147.  
165  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 142; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 

272; Ünal/Başpınar, a.g.e., s. 260. 
166  Bu konuda bkz. Oktay, a.g.e., s. 3. 
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 Tapusuz taşınmazlar bakımından öğretide üzerinde mülkiyet hakkı bulunup 

bulunmamasına göre bir ayrım yapılmaktadır; üzerinde mülkiyet hakkı bulunan 

tapusuz taşınmazlar ve üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan tapusuz taşınmazlar. 

Üzerinde mülkiyet hakkı bulunan tapusuz taşınmazlar bakımından malikin taşınmazı 

tapuya kaydettirmesi gerekir ki, taşınmazı üzerinde tasarrufta bulunabilsin. Üzerinde 

mülkiyet hakkı bulunan tapusuz taşınmazlar gibi üzerinde mülkiyet hakkı 

bulunmayan tapusuz taşınmazlar da bir sözleşmenin konusunu oluşturabilirler167.

 Yasal önalım hakkının kullanılması, malik ile üçüncü kişi arasında tam ve 

geçerli bir satım sözleşmesinin kurulmasına bağlıdır. Tapusuz taşınmazların 

satımında öğretide ve uygulamada önalım olayının meydana geldiği kabul 

edilmemektedir168. 

 Üzerinde mülkiyet bulunan tapusuz taşınmazlarda malikin taşınmaz üzerinde 

tasarrufta bulunabilmesi, taşınmazın tapulanmasına bağlıdır169. Kural olarak üzerinde 

mülkiyet hakkı bulunan tapusuz taşınmazları konu alan bir satım sözleşmesi 

yapılabilir ancak borçlandırıcı işlem olan satım sözleşmesinin yapılması için tapusuz 

taşınmazın tapulamasının yapılmış olması gerekmezken, tapuya kaydedilmedikçe 

tasarrufi işlem olan mülkiyetin devri işlemi yapılamaz. Bununla beraber tapuya 

kaydedilmedikçe tapu memuru borçlandırıcı işlemi düzenlemekten kaçınacak, 

dolayısıyla önalım olayı gerçekleşmeyecektir. Öte yandan BK. m.213 ve MK.m.706 

hükümlerine aykırı olarak şekle aykırı satım sözleşmesi geçersiz olacağından yine 

önalım hakkı kullanılamayacaktır. Üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan tapusuz 

taşınmazlar bakımından ise; esasen yasal önalım hakkı yoktur. 

5.6. Trampa Sözleşmesi (BK. m.232–233) 

  Trampa sözleşmesi, taraflardan birinin bir şeyi teslim ve mülkiyeti geçirme 

borcuna karşılık, diğer tarafın da bir şeyi teslim ve mülkiyeti geçirme borcu altında 

olduğu sözleşmedir170. Trampa sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen, rızai bir 

sözleşmedir. Trampa sözleşmesi; satım sözleşmesinden farklı olarak para borcu 

                                                 
167  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 317. 
168  Hatemi/Serozan/Arpacı,  Eşya Hukuku, s. 577; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 281–282; Şıpka, Şuf’a 

Hakkı, s. 96; Özenli, a.g.e.,  s. 73; Tunaboylu, a.g.e., s. 431-432. 
169  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s.  316. 
170  Tandoğan, a.g.e., s. 335; Yavuz, a.g.e., s. 217; Zevkliler/Havutçu, a.g.e., s. 139. 
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içermeyen bir sözleşmedir. Trampa sözleşmesinde; tarafların edimlerinin birbirlerine 

denk olması gerekir; bu denkliği sağlamak için taraflardan birinin diğerine bir miktar 

denklik parası ödenmesi kararlaştırılabilir171. Denklik parası bir yan edim 

niteliğindedir. Denklik parası ödenmesinin kararlaştırılması, sözleşmenin niteliğini 

değiştirmeyecektir; ancak denklik parası olarak ödenen para sözleşmenin asli edimi 

haline gelmiş ise, sözleşmenin bir satım sözleşmesi haline gelip gelmediği 

değerlendirilmelidir172.  

  Satım sözleşmesinin konusunu oluşturan her şey, trampa sözleşmesinin de 

konusunu oluşturabilir. Sözleşmede borçlanılan edimleri borçlanmanın şekle tabi 

olduğu durumlarda; tüm trampa sözleşmesi geçerlilik şekline uygun olarak 

yapılacaktır173.  

 Yasal önalım hakkı, paylı taşınmaz mülkiyetinde paydaşlardan birinin 

payının tamamını veya bir kısmını paydaş olmayan üçüncü bir kişiye satması halinde 

kullanılabilir (MK. m.732). Yasal önalım hakkının kullanılabilmesi için, paydaş ile 

üçüncü kişi arasında tam ve geçerli bir sözleşmenin yapılması gerekir. Satım 

sözleşmesinde taraflardan birinin borcu para iken; diğer tarafın borcu bir şeyi teslim 

ve mülkiyeti devretmektir (BK. m.182). Trampa sözleşmesinde ise; tarafların para 

borcu söz konusu değildir.  

 Öğretide çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre, paydaş ile üçüncü kişi arasında 

yapılan trampa sözleşmesi, önalım olayının doğmasına engel olur174. Yargıtay da 

27.3.1957 tarihinde verdiği 12/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında trampa halinde 

                                                 
171   Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 245. 
172  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 246. 
173  Herman Becker, İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, İkinci Bölüm, Çeşitli Sözleşme İlişkileri, Madde 

184-551, Çev. A. Suat Dura, Ankara 1993, s. 203; Tandoğan, a.g.e., s.337; Yavuz, a.g.e., s. 218. 
Örneğin bir taşınmaz ile taşınırın mübadele edilmesini konu alan trampa sözleşmesi, taşınmazlar için 
aranan resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Yarg. 8. HD. E. 2005/3383 K. 2005/4684 T. 23.6.2005 
(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

174 Tekinay, Takyitler, s.  42. Yazar satış biçiminde olup da satıştan başka bir amaca yönelik 
sözleşmelerde önalım hakkının gerçekleşmeyeceğini belirtmektedir. Sözleşmenin içeriğine hakim olan 
unsurların satım sözleşmesinden başka bir ilişki kurma amacı güdüldüğü anlaşıldığında yasal önalım 
hakkının kullanılamayacağını belirtmektedir.  

 Tunaboylu, a.g.e., s. 422; Yarg. 6.HD. E. 2002/6–618, K. 2002/659, T. 2.10.2002 (Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası). 
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önalım olayının gerçekleşmeyeceğini ve önalım hakkının kullanılabilir hale 

gelmeyeceğini belirtmiştir175. 

 İsviçre Hukuku’nda ise, trampa sözleşmesi taraflardan birinin borcunun 

mülkiyeti devir borcu olması sebebiyle ekonomik anlamda satım benzeri hukuki 

işlemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Gerçek bir taşınmaz trampasının söz 

konusu olduğu hallerde, yani karşı tarafın taşınmazın karşı edimini likit olarak 

ödeyemediği hallerde önalım olayı doğmayacaktır176. Trampa sözleşmesi 

bakımından karşı edim olarak paraya çevrilebilen bir şey verilirse önalım olayı doğar 

ve önalım hakkı kullanılabilir hale gelir177. 

 Tapu kaydında yapılan temlikin trampa olarak gözüktüğü hallerde davacı bu 

temlikin trampa değil bir satım sözleşmesi olduğunu iddia ediyorsa, bu iddiasını 

yasal delillerle ispatlamak zorundadır178.  

 Türk Hukuku bakımından trampa sözleşmesi yapılması halinde önalım 

olayının doğduğunu ve önalım hakkının kullanılabilir hale geldiğini söylemek, 

yürürlükteki Türk Medeni Kanunu bakımından mümkün değildir. 

5.7. Bağışlama Sözleşmesi (BK. m. 234–247)  

 Bağışlama sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nun 234. maddesinde 

tanımlanmaktadır. Bu hükme göre bağışlama; “ hayatta olan kimseler arasında bir 

tasarruftur ki onunla mukabilinde bir ivaz taahhüt edilmeksizin malının tamamını 

veya bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder179.” Bağışlama sözleşmesinde, 

bağışlayan bağışlama sebebiyle kendi malvarlığından kazandırıcı bir muamele 

yapmaktadır180. Bu kazandırıcı muamelenin amacı bağışlananı zenginleştirmektir. Bu 

muamele, ivazsız olarak yapılmaktadır. Bu satım sözleşmesinin, yalnızca şeklinin 

değil, içeriğinin de satım sözleşmesinin amacına uygun olması gereklidir. Bağışlama 

                                                 
175  RG. 9687. 
176  Hess/Honsell/Vogt/Wiegand, OR Art 216c,N.10. 
177  Hess/Honsell/Vogt/Wiegand, OR Art 216c, N.10. 
178  Yarg.6. HD. 4.12.2003T, 2003/8630E, 2003/8729K (YKD, C.30 S. 6, Haziran 2004, s. 863). 
179  Kanunda yer alan bu hükmün eleştirisi için bkz. Tandoğan, a.g.e, s.  341–342, Yazar bağışlamayı şu 

şekilde tanımlamaktadır: Bağışlama hayatta olan kimseler arasında yapılan bir akittir ki bununla 
bağışlayan bir karşılık elde etmeksizin, bağışlananı zenginleştirmek gayesiyle ona kendi 
mamelekinden bir tevcihte kazandırıcı işlemde bulunur. Yavuz, a.g.e.,  s. 222. 

180  Tandoğan, a.g.e., s. 346; Yavuz, a.g.e., s. 222; Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 
7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2007, s. 187; Zevkliler/Havutçu, a.g.e., s. 143 vd. 
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sözleşmesinde bağışlayan bağışlanana kendi mamelekinden bir kazandırmada 

bulunmaktadır. Bağışlama sözleşmesinde; bağışlayan bu kazandırıcı işlemi herhangi 

bir karşılık olmaksızın gerçekleştirmektedir181.  

Satım sözleşmesinde ise; tarafların yaptıkları hukuki işlemler ivazlıdır. Ayrıca 

satım sözleşmesinde kazandırma sebebi tarafların karşılıklı olarak alacak hakkı elde 

etmeleri sebebi iken, bağışlama sözleşmesinde kazandırma sebebi bir bağışlayanın 

bağışlananın malvarlığında karşılıksız bir menfaat sağlamaktır182. Önalım olayının 

gerçekleşmesi için, pay sahibi ile üçüncü kişi arasında tam ve geçerli bir satım 

sözleşmesinin yapılması gereklidir. Bu satım sözleşmesi yalnızca şekil olarak değil 

amaç ve içerik olarak da bir satım sözleşmesi olmalıdır. Satım sözleşmesinin esaslı 

unsuru, tarafların borcu olan mal ve paranın birbiriyle değişmesi konusunda 

tarafların anlaşmalarıdır. Bu edimler birbirlerinin karşılığını teşkil etmektedir. 

Bağışlama sözleşmesinde ise; böyle bir karşılık yoktur. Pay sahibi ile üçüncü kişi 

arasında bir bağışlama sözleşmesi yapılmışsa, önalım olayının doğması için gerekli 

olan satım sözleşmesi mevcut olmadığından önalım hakkı kullanılamayacaktır. 

Öğretide183 ve uygulamada da184, bağışlama sözleşmesinin önalım olayı meydana 

getirmeyeceği kabul edilmiştir.   

Karma bağışlama olması halinde önalım hakkının kullanılabilir hale gelip 

gelmeyeceği önemlidir. Karma bağışlama, bir şeyin kısmen bağışlanıp kısmen de 

belirli bir ivaz karşılığında temlik edildiği akitlerdir185. Karma bağışlamalarda, 

bağışlama sözleşmesi değil de ivazlı olan satım sözleşmesi ağır basıyorsa bu 

                                                 
181  Kısaca kazandırıcı işlem, işlemi yapana bir menfaat ya da başka bir karşılık sağlıyorsa ivazlı bir 

kazandırıcı işlem söz konusudur. Kazandırıcı işlem, işlemi yapana bir karşılık sağlamıyorsa ivazsız bir 
hukuki işlem söz konusu olur. Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 176.  

182  Oğuzman/Barlas, a.g.e., s.144–145; Dural/Sarı (Sarı),a.g.e., s. 177. 
183  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 425; Tekinay, Takyitler, s.  42; Gürsoy/Eren/Cansel, 

a.g.e., s. 616; Özenli, a.g.e., s.  102. 
184  YİBK. 27.3.1957,12/2, RG. 9687; YHGK 26.9.1979 T, 1978/6–284E, 1979/1263K (Kazancı İçtihat 

Bilgi Bankası). 

 “Bedelsizlik savunması hibeyi de kapsar. Bu nedenle davalı tarafın cevap dilekçesi ile daha sonraki 
beyanları arasında savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi sözkonusu olamaz. Hibe gibi 
mülahazaların hakim olduğu ahvalde MK. nun hakiki satışlarda kabul eylediği şuf’a hakkı cereyan 
etmez. Şuf’alı payın satış tarihindeki gerçek değerinin bilirkişi aracılığı ile usulen saptanması ve 
ondan sonra dosyada mevcut bütün delillerin bir arada değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekir” YHGK  26.12.2001T, 2001/6-1169E, 2001/1174K; Yarg. 6. HD. 24.2.2004T, 
2004/262E, 2004/1057K; Yarg.6.HD. 26.2.2004 T, 2004/989E, 2004/1144K (Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası). 

185  Tandoğan, a.g.e., s.72 vd. 
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durumda önalım olayının meydana geldiğini ve önalım hakkının kullanılabilir hale 

geldiğini söyleyebiliriz186. 

5.8. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (BK. m.511–519) 

 Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taraflardan birinin diğerine ölünceye 

kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartıyla diğer tarafın bir malvarlığı veya bazı 

malların temlikini borçlandığı sözleşmedir (BK. m.511). Ölünceye kadar bakma 

sözleşmesinde bakım alacaklısının borcu, sözleşmede kararlaştırılan bir malvarlığı 

değerini bakım borçlusuna devretmektir187. Bakım borçlusu ise bu devir karşılığında 

ikamet etme, beslenme-giydirme, görüp gözetme borcu altına girmektedir. Bakım 

alacaklısının borcu ise, bir malvarlığı değerinin devridir. Bakım alacaklısının 

devredeceği malvarlığı değerinin konusunu taşınmaz oluşturuyorsa, taşınmaz 

mülkiyetinin devri için gereken usule tabi olacaktır. Bakım alacaklısı, taşınmazı 

bakım borçlusu adına tescil ettirecektir.  

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklısı bakım borçlusuna bir 

malvarlığı değeri olarak paylı taşınmaz mülkiyetinde sahip olduğu payı devredebilir. 

Önalım hakkı bakımından sorun, bu devir işleminin bir önalım olayı doğurup 

doğurmayacağıdır. Önalım olayı, pay sahibi ile üçüncü kişi arasında yapılan tam ve 

geçerli bir satım sözleşmesi sonucunda gerçekleşecektir. Yalnızca satım 

sözleşmesinin değil, ekonomik anlamda satım benzeri hukuki işlemlerin de önalım 

olayı doğuracağı kabul edilse dahi, ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım 

borçlusunun borcu satım sözleşmesinden farklı olarak, para değildir188.Bakım 

borçlusunun borcu miktar yönünden belli olmadığı için, bu sözleşmenin satım 

sözleşmesi olarak sayılması mümkün değildir189.  

                                                 
186  Hess/Honsell/Vogt/Wiegand, OR Art. 216c, N. 8. Karma bağışlama sözleşmelerinde önalım hakkının 

kullanılamayacağı yönünde bkz. BGE 101 II 59=JdT 1975 I 384. 
187  Malvarlığı değerini devretme borcu ölünceye kadar bakma sözleşmesinin türüne göre farklı anlamlar 

taşımaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin farklı türleri ve malvarlığı değerlerinin devri 
konusunda bkz. Alpaslan Akartepe, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 
2005, s. 80 vd; Yavuz, a.g.e.,  s. 826. 

188  Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım borçlusunun borçları, bakım alacaklısının kişisel 
ihtiyaçlarını oluşturan borçlar ile bakım alacaklısının manevi yönden ihtiyaçlarının karşılanmasının 
sağlanmasıdır (BK. m.514/f.1-2). Bakım borçlusunun borcu satım sözleşmesinde alıcının borcu gibi, 
para gibi belirlenebilir nitelikte bir edim değildir. Akartepe, a.g.e., s. 89. 

189  Özenli, a.g.e., s. 103. 
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Sonuç olarak; ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan borcun ifası 

amacıyla bir taşınmaz payının devredilmesi halinde, önalım hakkı kullanılabilir hale 

gelmez190.  

5.9. Paydaşlar Arasındaki Satışlarda 

 Yasal önalım hakkı, paylı taşınmaz mülkiyetinde paydaşlardan birinin payını 

üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara tanınan bir haktır (MK. m. 732). 

Üçüncü şahıs tabiriyle, paydaşların dışındaki kişiler kastedilmektedir. Paydaşlar 

dışındaki üçüncü kişilere pay satılması halinde yasal önalım hakkı 

kullanılabilecektir; ancak paydaşlar arasındaki satışlarda önalım hakkı kullanılamaz, 

hakim bunu re’sen dikkate alacaktır191.  

 Yasal önalım hakkının amacı, paylı mülkiyet ilişkisinde paydaşların arasına 

üçüncü kişilerin girmesine engel olmaktır. Paydaşlar arasındaki satışlarda önalım 

hakkının kullanılmaması, hakkın amacına uygun düşmektedir.   

 Üçüncü kişinin paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda farklı zamanlarda birden 

fazla pay satın alması durumunda paydaşlar önalım haklarını kullanabilecekler 

midir? Üçüncü kişi söz konusu taşınmazda ilk defa pay iktisap ettiğinde, paydaşlar 

süresine ve usule uygun olarak önalım haklarını kullanmamışlar ise; üçüncü kişi 

“paydaş” olacaktır. Üçüncü kişi daha sonraki pay satın almalarında, bu işlemi paydaş 

olarak gerçekleştireceğinden ve paydaşa karşı önalım hakkı kullanılamayacağından, 

diğer satın almalarında önalım hakkı kullanılamayacaktır.  

 Paydaşlara yapılan satımlar başlığı altında değerlendirilmesi gereken bir diğer 

önemli nokta da, ikiden fazla paydaşın malik olduğu paylı bir taşınmazda, 

paydaşlardan birinin payını üçüncü kişiye satması halinde paydaşlardan biri adına 

tescil yapılmışsa, diğer paydaşların yasal önalım hakkını kullanması halinde ne 

olacağıdır. Bu durumda, diğer paydaşların yasal önalım hakkı sona ermemektedir. 

Yasal önalım hakkını süresi içinde kullanmak isteyen paydaşlar bu haklarını adına 

tescil yapılan paydaşa yönelteceklerdir. Adına tescil yapılan paydaşa karşı önalım 

                                                 
190  Hayoz, a.g.m., s. 282; Karahasan, a.g.e., s. 1139. 
191  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 438; Tekinay, Takyitler, s. 41; aynı yönde bkz. 

Yarg.6.HD.4.6.2001T, 2001/4457E, 2001/4599K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)  
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hakkının kullanılamayacağını, çünkü paydaşlar arasındaki satımlarda önalım olayının 

meydana gelmediğini söylemeyi uygun bulmuyoruz.  

5.10. Payın Bir Ortaklığa Sermaye Olarak Konulması 

 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 139–144. maddeleri arasında, ticaret 

şirketlerinde sermaye koyma borçlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Türk 

Ticaret Kanununun 139. maddesinde, her hürlü taşınmazın ve taşınmazların 

faydalanma ve kullanma haklarının sermaye olarak ticari şirkete getirilebileceği yer 

almaktadır. Sermaye olarak taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmazların kullanma ve 

faydalanma haklarının konulması taahhüdü yer alan şirket sözleşmesi hükümleri 

resmi şekil aranmaksızın geçerli olur (TTK. m.140/f.2). 

Bir ortaklığa sermaye olarak taşınmaz payının konulması bakımından İsviçre 

Hukuku’nda bir ayrım yapılmaktadır. Satım benzeri bir durumun olup olmadığına 

bakılır. Taşınmaz maliki tarafından tek başına veya ağırlıklı olarak malik tarafından 

idare edilen ortaklığa taşınmaz payının verilmesi halinde önalım olay doğmaz. Aynı 

şekilde taşınmaz payının ortaklığa getirilmesi konusunda bir taahhütte bulunulmuşsa 

ve bu taahhüdün yerine getirilmesi yalnızca malikten talep edilebiliyorsa, 3. kişiden 

talep edilemezse, önalım olayı doğmaz. Önalım olayı yalnızca taşınmazın değerinin 

paraya dökülmesi işleminin ön planda olduğu hallerde doğar ve önalım hakkı 

kullanılabilir hale gelir192. 

Türk Hukuku bakımından ise; bir taşınmaz payının ortaklığa konulması 

bakımından İsviçre Hukuku’nda yapılan ayrıma benzer bir ayrım 

yapılmamaktadır193. Yargıtay’ın 27.3.1957 tarihli 12/2 sayılı içtihadı birleştirme 

kararında da sermaye konulması halinde önalım hakkının kullanılabilir hale 

gelmeyeceği açıklanmıştır194. 

5.11. Payların Hep Birlikte Devri Halinde  

 Paydaşların tamamının aralarında anlaşarak taşınmaz üzerindeki paylarının 

tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye devretmeleri halinde önalım hakkı 

kullanılamaz; çünkü burada tüm paydaşların rızası söz konusudur. Bu durumda 

                                                 
192  Hayoz, a.g.m., s. 282; Hess/Honsell/Vogt/Wiegand, OR Art. 216c, N.9. 
193 Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  260; Karahasan, a.g.e., s. 1133. 
194  RG. 9687. 
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önalım olayını doğuran satım sözleşmesinden farklı olarak; bir paydaşın yalnızca 

kendi iradesi ile kendisine ait bir payını satması söz konusu değildir195.  

 Paydaşların paylarını hep birlikte devri halinde esasen hiçbir paydaş 

kalmamaktadır, bu sebeple önalım hakkı söz konusu olmayacaktır. 

5.12. Miras Hukukuna İlişkin Amaçlar Bakımından Önalım Olayı 

Yargıtay 27.3.1957 tarihli 12/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında miras 

hukukuna ilişkin amaçlar bakımından önalım hakkının söz konusu olmayacağını 

belirtmiştir. 

Miras Hukukuna ilişkin amaçlar bakımından yasal önalım hakkının 

kullanılamayacağı yönündeki kararın gerekçesinde, akrabalara yapılan satışlarda 

gerçek bir satım sözleşmesi olmadığı ve yasal önalım hakkının yalnızca gerçek satım 

sözleşmelerinde kullanılabilir hale geldiği belirtilmektedir.  

Miras hukukuna ilişkin tüm işlemlerin bu amaçla yapıldığını söylemek 

mümkün değildir. Bir hukuki işlemin tarafının paydaşın akrabası olması, işlemin 

satım dışı bir işlem olduğunu göstermez. 

İsviçre Hukuku’nda da, yasal mirasçılara yapılan devirlerin önalım olayı 

teşkil etmeyeceği belirtilmektedir. Hatta yasal mirasçılara yapılan devir işlemlerinin 

aslında bir satım işlemi olmasına rağmen, önalım olayını gerçekleştirmediği 

belirtilmektedir196. 

5.13. Cebri Artırmayla Satışlarda 

 Artırma daha önce de tanımladığımız gibi197; önceden belirlenmiş zaman ve 

yerde önceden belirlenmiş şartlarla bir kimse ile hazır bulunan kimseler arasında en 

iyi teklifi yapanla satım sözleşmesinin kurulmasına dair yapılan müzakeredir. 

Artırmanın çeşitlerinden biri de cebri arttırmadır.  

 Satım sözleşmesi; sözleşmenin taraflarının anlaşmaları ile kurulur, ancak 

cebri artırmayla satışlar, malikin rızası olmaksızın resmi makamlar tarafından 

yapılan satımlardır198. Örneğin hacizli malların, rehinli malların satımı, 6183 sayılı 

                                                 
195  Tekinay, Takyitler, s. 43. 
196  Hess/Honsell/Vogt/Wiegand, OR Art 216c, N.11. 
197  İkinci Bölüm 5.1 numaralı başlık. 
198  Tandoğan, a.g.e., s. 320; Yavuz, a.g.e., s.  210; Aral, a.g.e., s. 183. 
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Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan satımlar cebri 

arttırmayla yapılan satımlardır199. Esasen ”cebri arttırma ile satım” tabiri 

kullanılmakta ise de; cebri arttırmalarda gerçek anlamda bir satım akdi 

bulunmamaktadır200. 

 Türk Medeni Kanunu’nun 733 maddesinin ilk fıkrasında cebri artırmayla 

satışlarda önalım hakkının kullanılamayacağı açıkça düzenlenmiştir201. Cebri 

artırmayla satımlarda, malikin rızası söz konusu olmadığı için, önalım hakkını 

kullanmak mümkün değildir202; ancak burada özellikle belirtmemiz gereken bir husus 

da cebri arttırma ile taşınmaz satımlarında uygulanan İİK.m.134’te yer alan 

düzenlemedir. Bu düzenlemenin ikinci fıkrasında, ihalenin feshini kimlerin 

isteyebileceği açıkça düzenlenmiştir. İhalenin feshini yalnız satış isteyen alacaklı, 

borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler 

isteyebilirler. Paylı bir taşınmaz mülkiyetinde pay sahibi olup da payı satılmayan 

kişiler, İİK m.134. maddesinde belirtilen ilgililerden sayılmaktadırlar. Bu kişiler 

paydaşlardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması halinde, yasal önalım haklarını 

kullanamamakla beraber, İİK’nun 134. maddesindeki düzenleme gereğince ihale 

tarihinden itibaren yedi gün içinde ihalenin feshini talep edebilirler203.  

 İsviçre Hukuku’nda, sözleşmeden doğan önalım hakkında cebri arttırma ile 

satımlarda önalım hakkı kullanılamazken (İsv. BK. m. 216c), yasal önalım hakkında 

                                                 
199  Tandoğan, a.g.e., s. 320; Yavuz, a.g.e., s.  210; Aral, a.g.e., s.183. 
200  Tandoğan, a.g.e., s. 321; İsmet Sungurbey, “Medeni Kanun Öntasarısında Yöntem ve İçeriğe İlişkin 

Temel Yanılgılar”, Yasa Hukuk Dergisi, Aralık 1985, s. 1674. 
201  743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin yürürlükte olduğu dönemde, cebri icra ile satımlarda yasal 

önalım hakkının kullanılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı. Bu sebeple öğretide 
cebri icra ile satımlarda yasal önalım hakkının kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmaktaydı. Cebri 
icra ile satımlarda yasal önalım hakkının kullanılamayacağı görüşünü ileri sürenler, Yargıtay’ın 
27.3.1957 tarihli ve 12/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında yasal önalım hakkının yalnızca gerçek 
bir satım sözleşmesi söz konusu olduğunda kullanılabileceği yönündeki kararını dayanak olarak 
göstermektedirler. Akipek, Mülkiyet, s. 216. 

 Cebri icra ile satımlarda yasal önalım hakkının kullanılabileceği yönünde bkz. Fikret Arık, “Şuf’a 
Hakkı Üzerine Bir İnceleme”, Adliye Ceridesi, Yıl:1943, s. 789 vd.  

202  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s. 425; Serozan, Taşınır Eşya, s. 232; Kırca, a.g.m., s.1187; 
Gençcan, a.g.e., s.2640. 

203  Yarg. 12.HD. 07.03.2003 T,1684 E, 4544K (Gönen Eriş,  En Son Değişikliklerle Gerekçeli-
Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s. 683). 
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ise, cebri arttırma ile satımlarda önalım hakkı ilk ihale edilene karşı kullanılabilir 

(İMK. m. 681/f.1)204.  

5.14. Fiilen Taksim Halinde Önalım Hakkının Kullanılması 

 Paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda, paydaşlar taşınmazın kullanımını fiilen 

taksim etmiş olabilirler. Fiilen bölünme, önalım hakkının konusunu oluşturan 

taşınmazın paydaşlar arasında özel olarak paylaşılması ve her bir paydaşın kendisi 

için belirlenen yeri kullanması halidir205.  

 Taşınmazın eylemli olarak taksim edilmiş olması halinde yasal önalım 

hakkının kullanılamayacağına ilişkin olarak mevzuatta açık bir hüküm yer 

almamaktadır206. Yargıtay yasal önalım hakkının fiilen bölünme halinde 

kullanılmasının dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağını karara bağlamıştır207.  

Yargıtay verdiği kararlarında, bir paydaşın fiilen bir alanı kullanıyor iken diğer 

paydaşın payını bir üçüncü kişiye satması halinde yasal önalım hakkını 

kullanmasının  “çelişkili davranış yasağına” aykırılık teşkil ettiği görüşündedir208.  

 Oğuzman ise, Yargıtay’ın vermiş olduğu fiilen taksim halinde yasal önalım 

hakkının kullanılmasının dürüstlük kuralına aykırılığın kabulü tartışılabilir kararlar 

olarak değerlendirmiştir209. Oğuzman’a göre, Yargıtay’ın fiilen taksim halinde 

varmış olduğu sonuç tartışılmalıdır. Fiilen taksim yapılmış olduğu hallerde dahi, bir 

                                                 
204  Kırca, a.g.m., s. 1187. 
205  Yarg.6.HD. 20.10.2003 T, 2003/7512 E, 2003/7392 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası), aynı yönde 

bkz. Yarg. 6.HD. 5.3.2002 T, 2001/9712 E, 2002/1375 K (YKD, C.28, S. 9, Eylül 2002, s. 1331), 
Yarg. 6.HD. 5.3.2002 T, 2001/9920 E, 2002/1377 K (YKD, C.28, S. 11, Kasım 2002, s. 1645),  

  Yarg. 6.HD. 2.12.2003T, 2003/7622E, 2003/8664K (YKD, C.30, S. 3, Mart 2004, s. 375). 
206 Tunaboylu, a.g.e., s. 440 vd. 
207  Yargıtay birden çok kişinin konut yapmasına uygun olan taşınmazlarda, paydaşlar arasında taşınmazın 

kullanımına ilişkin bir anlaşma varsa ve paydaşlar bu anlaşma gereğince kendilerine tahsis edilen 
yerleri belirlemişlerse bu anlaşma hem anlaşmanın tarafları için hem de onların cüz’i halefleri için 
bağlayıcı olacaktır. Yargıtay fiilen taksim halinde önalım hakkının kullanılmasını, ancak tüm 
paydaşların katıldığı bir anlaşma bulunduğunda ve paylı mülkiyet konusu eşyanın tamamı için fiilen 
bir taksimin gerçekleştiği hallerde kabul etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tufan Öğüz, Müşterek 
Mülkiyette Taksim Engelleri, Alfa Yayınevi, İstanbul 1995, s. 125 dn. 361. 

208  Tekinay, Takyitler, s. 45; Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku, s. 615; Turan Ateş, “Önalım 
Davası”, Legal Hukuk Dergisi, Mart 2005, s. 925. 

 Yargıtay fiilen taksime katılmamış olan paydaşın önalım hakkını kullanabileceği yönünde kararlar 
vermiştir ( Yarg. 6. HD. 13.12.2005 T, 10640/11551, YHGK 03.11.1993 T, 1993/6-511E, 1993/703K, 
Tunaboylu, a.g.e., s. 449). 

209  M. Kemal Oğuzman, “Dürüstlük Kuralına (MK m. 2) Başvurma Hususunda Bazı Yargıtay 
Kararlarının Eleştirilmesi”, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Ankara 1988, s. 413. 
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paydaşın payını üçüncü kişiye satması halinde fiilen taksim anlaşmasının cüz’i 

halefleri bağlamaması sebebiyle diğer paydaşların menfaatlerinden söz edilebilir. 

Yasal önalım hakkının amacı paylı mülkiyete yabancı kişilerin dahil olmasının 

önlenmesidir. Fiilen taksim yapılmış olması halinde paydaş paylı mülkiyetteki 

paydaşlarla birlikte paylı mülkiyete devam edeceğini düşünmektedir; bu sebeple 

yasal önalım hakkını kullanması dürüstlük kuralına aykırılık olarak 

değerlendirilmemelidir210.  

 Taşınmazın fiilen taksim edildiği savunması dürüstlük kuralına bağlıdır ve 

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

delille ispatlayabilir211. 

6. ÖNALIM OLAYININ BİLDİRİLMESİ 

 Türk Medeni Kanunu’nun 733. maddesinin üçüncü fıkrasında önalım 

olayının alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirileceği 

düzenlenmiştir212. Madde gerekçesinde; bu hüküm sayesinde uygulamada en büyük 

sıkıntıya neden olan, “önalım hakkı sahibinin, satıştan haberdar olmadığı iddiasıyla 

bu hakkın kullanılabileceği üst süre olan 10 yılın bitimine kadar” bu hakkını 

kullanmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. 

 Kanun koyucunun noter vasıtasıyla bildirim yükümlülüğüne Türk Medeni 

Kanunu’nda yer vermesinin sebebi; önalım hakkı sahibini korumak değil, önalım 

yükümlüsünün bu hakla uzun süre karşı karşıya kalmasının önlenmesidir. Öğretide 

ileri sürülen görüşlere göre ise; bu düzenleme ile 733. maddenin son fıkrasında yer 

alan üç aylık hak düşürücü sürenin başlangıcının saptanmasındaki belirsizliğin ve 

ispat sorununun213 ortadan kaldırılması amaçlanmıştır214.   

                                                 
210  Oğuzman, Dürüstlük Kuralı, s. 414. 
211  Tunaboylu, a.g.e., s. 441 vd. 
212  İsviçre Hukuku’nda “satıcının bildirim yükümlülüğü” düzenlenmektedir. İsviçre öğretisinde bildirim 

yükümlüsünün kim olduğunun tespitinin önemli olduğu, taşınmazın malikinin bildirim yükümlüsü 
olduğu görüşü ileri sürülmüştür. Hans Giger, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Band IV, 
2. Abteilung, Die einzelnen Vertragverhltnisse, 1. Teilband: Kauf und Tausch 3. Abschnitt Der 
Grundstückkauf, Bern 1997, Art. 216d, N.7; Helvacı, a.g.m., s. 412. 

213  Kırca, a.g.m., s.  1195. 
214  İsviçre Medeni Kanunu’nun 681a maddesinde, “satıcı önalım hakkı sahibini satım sözleşmesinden ve 

içeriğinden haberdar etmekle yükümlüdür” şeklinde bir düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenleme 
Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeden farklıdır. Türk Medeni Kanunu’nda bildirim yapmak 
zorunda olan yalnızca satıcı değildir; alıcı da bildirim yapmak zorundadır. Ayrıca Türk Medeni 
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 Önalım hakkının kullanılması için kanunen öngörülen üç aylık süre önalım 

olayının paydaşlara bildirildiği tarihten itibaren başlayacaktır; ancak üç aylık sürenin 

başlaması her ne kadar “noter aracılığıyla bildirime” bağlanmışsa da, öğretide önalım 

hakkı sahibinin, bildirim yapılmamasına rağmen önalım olayını öğrenmesinin hak 

düşürücü süreyi başlatacağı görüşü ileri sürülmektedir215. Bu görüşü savunanlara göre, 

bildirim yapılmadan öğrenme halinde; hak düşürücü sürenin geçtiği konusundaki ispat 

yükü davalıya aittir216. YHGK 13.4.2005 Tarihli, 2005/6–280 Esas ve 2005/244 Karar 

sayılı kararında, öğrenme ile hak düşürücü sürenin başlamayacağını açıkça belirtmiştir. 

Yargıtay 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra “bildirim” 

ile ilgili olarak verdiği kararlarında, bildirim yapılmadığı için, önalım olayından üç 

aylık hak düşürücü süre içinde haberdar olmayan paydaşların iki yıllık azami sürede 

durumdan haberdar olmaları halinde açtıkları davayı, süresi içinde açılmış kabul 

etmektedir. Ayrıca Yargıtay kararlarında hak düşürücü sürenin geçmesine, “alıcı veya 

satıcı” bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyerek kendi eylemlerinin, sebep olduğunu 

belirtmektedir217. 

 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda 658. maddesinin ikinci fıkrasında “meşfu 

satıldıkta satıcı keyfiyeti şefie haber vermeğe mecburdur” ifadesi yer almaktaydı. Eski 

Medeni Kanun’da önalım olayının üçüncü kişilere bildiriminin ne şekilde 

gerçekleştirileceği konusunda bir hüküm yer almamaktaydı. Bu belirsizlik de önalım 

davalarında önalım hakkının süresi içinde kullanılıp kullanılmadığını ispat konusunda 

sıkıntılara sebep olmuştur218. 

                                                                                                                                          
Kanunu’nda bildirimin noter vasıtasıyla yapılması gerektiği açıkça belirtilmekteyken, İsviçre Medeni 
Kanunu’nda bildirimin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda açık bir düzenleme yoktur. 
Burcuoğlu, Önalım Hakkı, s.4. 

215  Gümüş, a.g.e., s.  143; Şeref Ertaş, Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Eşya Hukuku, 
6. Bası, Seçkin Yayınları,  Ankara 2005, s.  382.  

 Bu konuda Kırca farklı görüştedir. Kırca’ya göre, yeni düzenleme hak düşürücü sürenin başlamasında 
öğrenmeyi değil bildirimi esas almaktadır ve bu sebeple Yargıtay’ın daha önce verdiği kararların 
(Yarg. 6.HD. 12.2.1991 T. E.1430 K.1823) benzerlerinin değişiklikten sonra verilemeyeceğini 
belirtmektedir ve bu konuda Kırca’nın da ileri sürdüğü görüşün uygulanması gerektiğini kabul 
etmiştir.  

216  Gümüş, a.g.e., s. 143; Ertaş, a.g.e., s. 382. 
217   Yarg.6. HD 19.9.2006 T, 2006/5998 E, 2006/8806 K; Yarg.6. HD. 31.1.2006 T 2005/10546 E, 

2006/554 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); aynı yönde bkz. Yarg. 6.HD. 22.2.2005 T, 
2004/10357E,2005/1348K (YKD, C.31,S. 7 Temmuz 2005, s. 1012). 

218  Yargıtay’ın 743 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde vermiş olduğu bir 
karara göre; hak düşürücü sürenin başlaması için, önalım hakkı sahibinin; satımın konusunu, bedelini, 
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 Önalım olayının ilgililere bildirilmesi hususunda mehaz kanunda, Türk Medeni 

Kanunu’ndan farklı düzenlemeler yer almaktadır. İsviçre Medeni Kanunu’nun 969. 

maddesinde, tapu memurunun tapu sicilinde ilgililerin bilgisi dâhilinde olmayan, tapu 

sicili tasarruflarını bildirim yükümlülüğü düzenlenmiştir219. Bu hükme 1991 yılındaki 

değişiklik ile; “önalım hakkı tapu kütüğüne şerh verilmişse veya kanundan dolayı 

mevcutsa ve tapu sicilinden anlaşılıyorsa, üçüncü kişilerin mülkiyet hakkını 

kazandıkları özellikle bildirilir” ifadesi eklenmiştir. Bu değişiklik ile, yasal önalım 

hakkına ilişkin olarak da tapu memuruna bir bildirme zorunluluğu getirilmiştir220 

 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda satıcının önalım hakkı sahibine önalım 

olayını haber verme yükümlülüğünün yanı sıra, 927. maddede de tapu memurunun 

tebliğ zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme yer almaktaydı. 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nda da söz konusu hüküm aynı şekliyle korunmuştur (MK. m.1027).  Burada 

önemli olan; Tapu Memurunun tebliğ zorunluluğunun kapsamında önalım hakkının 

konusu olan payın satıldığının diğer paydaşlara bildirmesinin yer alıp almadığının 

belirlenmesidir; çünkü Türk Medeni Kanunu’nda İsviçre Medeni Kanunu’ndakinden 

farklı olarak, yasal önalım hakkına ilişkin açık bir düzenleme mevcut değildir. Yasal 

önalım hakkı bakımından, paylı mülkiyette paydaşlardan birinin üçüncü kişiyle yaptığı 

satım sözleşmesi ve sözleşmenin tescilini Tapu Memurunun bildirmesi gereği 

bulunmamaktadır221. 

 Bildirimin kimlere karşı yerine getirilmesi gerektiğini incelemeden önce, Türk 

Hukuku’nda uygulamada sıklıkla karşılaşılabilecek bir soruna değineceğiz. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile satıcı veya alıcıya “noter 

aracılığıyla bildirim” yükümlülüğü getirilmiştir. Bunun yanı sıra İsviçre 

Hukuku’ndakinin aksine Türk Hukuku’nda tapu memurunun yapılan işlemleri bildirim 

                                                                                                                                          
ödeme koşullarını ve alıcıyı öğrenmiş olması gerekmektedir. YHGK 1987/6-466E, 1987/898K. 
9.12.1987T (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

219  İMK. m. 969: Tapu Memuru tarafların kendi haberleri olmaksızın gerçekleşen hukuki işlemlerinin 
tescilini (şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı ile yasal önalım hakkı) ilan etmek zorundadır. 
Hak düşürücü süre ilandan itibaren başlayacaktır. Giger, OR Art. 216d, N. 7. 

220  Kırca, a.g.m., s. 1190. 
221  Burcuoğlu, Önalım Hakkı, s.4, Yaşar, a.g.m.,s.428. 

 Öğretide bu durum eleştirilmektedir. Şöyle ki, bu durumu eleştiren yazarlar, tapu memuruna yasal 
önalım hakkı bakımından bir zorunluluk getirilmemiş olmasının mahkemeleri ve Yargıtay’ı çok fazla 
uğraştıracak sorunlara ve tereddütlere sebep olacağı noktasına değinmişlerdir. 

 Bu konuda bkz. Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 139; Kırca, a.g.m., s. 1190; Kılıçoğlu, a.g.e., s.318. 
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yükümlülüğü yoktur. Uygulama bakımından sorun teşkil edecek temel nokta şudur: 

Alıcı veya satıcı önalım hakkı sahibine “noter aracılığıyla bildirim” yapmamışlarsa ve 

satışın üzerinden iki yıl geçmişse, yasal önalım hakkı sahibinin hakkının ne olacağı 

konusunda mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı gibi, Yargıtay kararlarında da bu 

konuda bir açıklık yoktur222. 

 Yasal önalım hakkı sahibinin hakkını “bildirim yapılmadığı için” kullanamaması 

ve satım sözleşmesinin kurulmasının üzerinden iki yıl geçmesi halinde hakkının ne 

olacağı sorusu satıcı paydaşın veya adına tescil yapılmışsa alıcının noter vasıtasıyla 

yapacağı bildirimin hukuki niteliği ile ilgilidir. Bu noktada bildirimin bir yükümlülük 

mü yoksa bir külfet mi olduğu tartışılmalıdır.  

 Yargıtay bazı kararlarında bildirimin bir yükümlülük olduğunu belirtmektedir. 

Söz konusu kararlar incelendiğinde, henüz iki yıllık azami hak düşürücü süre sona 

ermeden ancak üç aylık süre geçtikten sonra bildirim yapılması halinde, bildirimin 

uygun sürede yapılmış sayılacağı, çünkü bildirimin bir yükümlülük olduğu 

belirtilmektedir. Bildirimin yapılmaması halinde dahi dava iki yıllık azami hak 

düşürücü süre içinde açılmış ise, dava süresinde açılmış sayılacaktır223. Bildirimin bir 

yükümlülük olduğu kabul edildiğinde, iki yıllık hak düşürücü sürenin kaçırılmasına 

sebebiyet veren alıcı veya satıcı, önalım hakkı sahibine tazminat ödemek zorunda 

kalacaktır. 

                                                 
222  İsviçre Borçlar Kanunu’nun 216d maddesi gereğince, Eğer sonradan bilgilendirmenin önalım 

hakkının kullanılması hakkındaki kararı etkileyecek derecede eksik ya da yanlış yapıldığı anlaşılırsa, 
süre yeniden işlemeye başlar. Eksiklik veya yanlışlığın önemli ve kararı etkileyici bir hususta olması 
gerekir (Örneğin satım bedeli). Giger, OR Art 216d, N.8. 

 Türk Medeni Kanunu’nda yer alan hüküm, her ne kadar ispat sorununu ortadan kaldırmak için 
düzenlenmiş olsa da, bu düzenleme uygulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına sebep olacak 
niteliktedir.  

 Arpacı’ ya göre bu düzenleme şu şekilde olmalıydı: “Yapılan satış tapu memuru tarafından diğer 
paydaşlara bildirilir; önalım hakkı bu bildirimden veya paydaşların satışı başka biçimde 
öğrenmelerinden itibaren üç ay ve her halde satıştan başlayarak beş yıl sonra düşer”.(Arpacı, 
Değişiklikler, s.104–105). 

 Kanaatimizce de, düzenleme bu şekilde yapılmış olsaydı uygulamada pek çok sorunun ortaya 
çıkmasının önüne geçilmiş olabilirdi. 

 Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 240. maddesinin ilk fıkrasında da bildirim, “satıcı, satış sözleşmesinin 
yapıldığını ve içeriğini önalım hakkı sahibine noter aracılığıyla bildirmek zorundadır” şeklinde 
düzenlenmiştir. 

223  YHGK 21.9.2005T, 2005/6–358 E, 2005/470K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
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Bildirimin bir külfet (obliegenheit) olduğu224kabul edilirse, satıcı veya alıcı 

bildirimde bulunmadığı için bir tazminat ödemek zorunda kalmayacak, ancak üç aylık 

sürede bu kısıtlamayla karşı karşıya kalmak yerine iki yıl süresince önalım hakkı 

sahibinin talebiyle karşı karşıya kalma tehlikesine maruz kalacaktır.  

MK. m. 733/f.3’te yer alan düzenleme gereğince, alıcı ya da satıcı paydaş, diğer 

paydaşlara satım sözleşmesinin kurulduğunu bildirecektir. Bildirim yapılacak olan 

paydaş için bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Alıcı veya satıcı paydaşın bildirim 

yapacağı paydaşlar paya elbirliği ile malik olabilirler. Örneğin; A ve B bir taşınmaz 

üzerinde ½ pay oranı ile maliktirler. B’ nin ölümü ile B’ nin mirasçıları, B’ nin sahip 

olduğu pay üzerinde elbirliği halinde malik olurlar225. Bu durumda bildirim, örneğin 

miras ortaklığına bir temsilci atanmamış olması durumunda, elbirliği halinde mülkiyette 

hak sahibi olanlara ayrı ayrı yapılacaktır. Bu durumda da hak düşürücü sürenin hangi 

malike yapılacak bildirimden sonra başlayacağı önem taşımaktadır. Bildirim, elbirliği 

mülkiyetindeki ortakların hepsine yapılıncaya kadar, hak düşürücü sürenin başlamasına 

sebep olmayacaktır226.   

Elbirliği halinde mülkiyet, Medeni Kanun’un 701. maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeye göre, “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan 

topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti elbirliği mülkiyetidir 

(f.1). Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, 

ortaklığa giren malların tamamına yaygındır”. 

 Mevcut düzenlemede de belirtildiği gibi, elbirliği mülkiyetinde ortakların söz 

konusu mülkiyet üzerinde doğrudan doğruya hakları yoktur, ortaklığın tüzel kişiliği 

yoktur, mülkiyet ortakların tümüne aittir227. Bu sebeple, paya bağlı bir hak olan yasal 

                                                 
224  Külfet kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nejat Aday, Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve 

Sonuçları, Beta Yayınevi, İstanbul 2000. 
225  Pay sahibi öldüğü ve mirasçılar da terekeyi henüz paylaşmadıkları için pay elbirliği mülkiyetine tabi 

ise; bu paya sahip olmaya bağlı önalım hakkının kullanılabilmesi bütün mirasçıların rızasına veya 
miras ortaklığına temsilci tayin edilerek onun beyanda bulunmasına bağlıdır. Bkz. 
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 438, dn. 1044; Zeki Mollamustafaoğlu, “Önalım Hakkı ve 
Ortak Mülkiyet”, Adalet Dergisi, 1973, Cilt: 64, Sayı:1, s. 80. 

 Bildirim elbirliği mülkiyetini oluşturanların tümüne ya da temsilci tayin edilmişse temsilciye 
yapılmalıdır.  

226  Hak düşürücü sürenin başlangıcı, satımı en son öğrenen malikin öğrenme tarihinden itibaren 
başlayacaktır.  Özenli, a.g.e., s.  61; Tunaboylu, a.g.e., s. 108.  

227  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 277; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku, s. 
635–636. 
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önalım hakkının kullanılması tüm ortakların katılımıyla mümkündür; bildirimin de tüm 

ortaklara -ya da temsilci tayin edilmiş olması halinde temsilciye- yapılması bu 

bakımdan önem arz etmektedir228. 

 Önalım olayının gerçekleştiğini paydaşlara haber vermek amacıyla yapılacak 

bildirimde; satım sözleşmesinin esaslı unsurlarının da yer alması gerekmektedir. Aksi 

takdirde bildirim yapılmamış sayılır229. 

 Sonuç olarak; bildirimin yapılmaması halinde ne olacağı konusunda mevcut bir 

kanuni düzenleme yoktur. Böyle bir düzenlemenin olmaması; uygulamada sorunlara 

sebep olacaktır. Bildirimin yapılmaması halinde ne olacağının düzenlenmesi 

gerekmektedir230. 

7. ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI İÇİN UYULMASI 
GEREKEN SÜRELER 

 Yasal önalım hakkı yenilik doğuran bir haktır. Yenilik doğuran haklar da belli 

bir süre içinde kullanılmalıdırlar.  

 Kural olarak hak sahibinin hakkını belli süre içinde kullanmaması ile iki ihtimal 

gerçekleşebilir. İlk ihtimalde, belli sürede hakkın kullanılmaması ile hak ortadan 

kalkmamakla beraber, hakkın devlet organları vasıtasıyla icra edilmesini talep etme 

hakkı ortadan kalkmaktadır. Bunun sonucu olarak da borçlu ifadan kaçınma hakkına 

sahip olur. Bu ihtimal zamanaşımının söz konusu olduğu alacak hakları bakımından 

ortaya çıkar231.  

İkinci ihtimal ise; belirlenen süre içinde hak sahibinin harekete geçmemesi ile 

yalnızca talep hakkını değil, hakkın kendisini kaybetmesi halidir. Bu durumda, hak 

düşürücü süre söz konusu olur232. Kural olarak hak düşürücü süreler, yenilik doğuran 

                                                 
228  YHGK 15.3.1978 T, E.1977/6–10, K.241; Yarg. 6.HD. 2005/11323 E, 2005/11273K, 6.12.2005 T; 

Yarg. 6.HD. 2005/5968 E, 2005/7116K, 5.7.2005 T (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 
229  Giger, OR Art 216d, N. 8. 
230  Aynı görüşte bkz. Erçin, a.g.m., s. 3016. 
231  Oğuzman/Öz, a.g.e.,  s. 464; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 1030 vd; Nomer, 

Borçlar Hukuku, s. 175. 
232  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 464; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 1030; 

Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 51. 
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haklarda söz konusu olurken; zamanaşımı süreleri ise; alacak hakları bakımından söz 

konusu olmaktadır233. 

 Önalım hakkı, yenilik doğuran bir hak olduğu için, kullanılması hak düşürücü  

süreye tabi tutulmuştur. Hak düşürücü süreler, önalım hakkının muhatabı olanların 

hukuki durumundaki belirsizliğin ortadan kaldırılması için konulmuş olan sürelerdir234. 

 Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her 

halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer (MK.m.733/f.4). Önalım hakkı 

bakımından kanunda düzenlenen bu süreler hak düşürücü sürelerdir235 ve hak sahibi bu 

sürelerde hakkını kullanmazsa, hakkı düşer236. Önalım hakkı bakımından, hak düşürücü 

süreye tabi olan yenilik doğuran hakkı kullanma imkânıdır.  

Önalım hakkının kullanılması ile ortaya çıkan satım ilişkisindeki talepler, 

zamanaşımı süresine tabidir 237. Yenilik doğuran bir hak olan önalım hakkının 

kullanılması için öngörülen iki hak düşürücü süre bulunmaktadır. Üç aylık asgari süre 

ile iki yıllık azami süre.  

Hak düşürücü süreler için hakkın kullanılmadığı savunması bir itiraz teşkil eder 

ve hakim tarafından re’sen dikkate alınır238. Zamanaşımı savunması ise bir def’i teşkil 

eder ve tarafların ileri sürmesi gerekir. Hak düşürücü süreler, zamanaşımı süreleri gibi 

durmaz veya kesilmez. Kural olarak zamanaşımı sürelerine ilişkin hükümler hak 

düşürücü sürelere uygulanmaz, ancak bazı düzenlemeler bakımından ise zamanaşımı 

hükümleri kıyasen hak düşürücü sürelere de uygulanır239.  

7.1. Asgari (nisbi) süre 

Hak sahibine önalım olayının gerçekleştiğinin bildirilmesinden itibaren 

başlayacak olan üç aylık süre, hakkın kullanılması için aranan asgari süredir. 743 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nda, yasal önalım hakkının kullanılması bakımından 
                                                 

233   Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 464; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s.  1030; 
Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, s. 51; Serozan, Sözleşmeden 
Dönme, s. 50 ve 448; Hasan Erman, Medeni Hukuk Dersleri, 2.Bası, Der Yayınları, İstanbul 2007, 
s. 99; Nomer, Borçlar Hukuku, s. 175. 

234 Giger, OR Art 216e, N. 3. 
235  Nomer, Borçlar Hukuku, s. 175. 
236  Zamanaşımı sürelerinin aksine hak düşürücü süreler değiştirilemeyen bir hukuki durum yaratır. Giger, 

OR Art 216e, N. 7. 
237  Buz, a.g.e., s. 265. 
238  Yarg.12.HD.30.09.2002, 18044/19142 (YKD 2003/1, 58). 
239 Nomer, Borçlar Hukuku, s. 176. 
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herhangi bir süre öngörülmüş değildi; ancak sözleşmeden doğan önalım hakkına 

ilişkin düzenlemeler, yasal önalım hakkı bakımından da uygulanabilirliğe sahipti. Bu 

sebeple eMK m.658/f.3’te düzenlenen bir aylık asgari süre yasal önalım hakkı 

bakımından da uygulanmaktaydı. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile süre 

bakımından yasal önalım hakkına ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir240. 743 

sayılı Türk Kanunu Medenisi’ndeki bir aylık asgari süre, üç aya çıkarılmıştır ve 

sürenin öğrenmeden itibaren değil, bildirimden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir.  

İsviçre Medeni Kanunu’nda da 1991 yılındaki değişiklikler esnasında da bir 

aylık süre üç aya çıkarılmıştır (İMK.m.681a, İsv. BK.m.216e). Sürenin uzatılmasının 

nedeni; önalım hakkı sahibinin önalım olayının gerçekleşmesinde bir rolü 

bulunmaması ve bir aylık sürenin hakkın kullanılması için gerekli olan meblağın 

toplanmasının güçlüğüdür. 

7.2. Azami (mutlak) süre 

MK. m.733/f.4 ‘de yer alan düzenlemeye göre, “önalım hakkı, herhalde 

satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer”. Bu düzenleme ile, önalım hakkı sahibinin, 

uzun zaman zarfında, önalım hakkının kullanılması tehlikesiyle karşı karşıya kalması 

önlenmek istenmiştir ve önalım hakkının her halükarda önalım olayının üzerinden iki 

yıl geçmekle düşeceği hükme bağlanmıştır. 

 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda böyle bir üst süre, yasal önalım hakkı 

bakımından öngörülmemekteydi; ancak zaten eski Medeni Kanundaki 

düzenlemelerde, sözleşmeden doğan önalım hakkına ilişkin hükümler yasal önalım 

hakkına uygulanmaktaydı. Bu sebeple, üst süre; sözleşmeden doğan önalım hakkı 

bakımından söz konusu olan şerhin etkisine ilişkin on yıllık süreydi241. 

 İsviçre Hukukundaki düzenlemeye göre, iki yıllık süre, satıştan itibaren değil, 

tapu siciline alıcının adına tescilin yapılmasından itibaren başlamaktadır (İMK. 

                                                 
240  4722 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20. 

maddesine gereğince; hak düşürücü süreler Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmeden önce işlemeye 
başlamışsa, işlemeye başlayan hak düşürücü süreler Türk Kanunu Medenisi’ne tabi olmaya devam 
eder. Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen süreler Türk Kanunu Medenisi’ndeki sürelerden daha uzun 
ise; Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, bu kanundaki süreler uygulanır. Gençcan, 
a.g.e., s. 2641. 

241  YİBGK 26.12.1951 T, 1951/1E, 1952/6 K sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı (RG. 8084).  
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681a/1)242. İsviçre Hukuku’nda, tapu memurunun bildirim yükümlülüğü de 

bulunması sebebiyle sürelerin başlangıcının tespiti daha kolay olmaktadır. Türk 

Hukuku bakımından ise; bildirim yükümlülüğü yalnızca satıcı ve alıcıdadır, alıcı 

veya satıcı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman asgari süre başlamasa 

da, üst süre satımdan itibaren başlayacaktır. Türk Hukuku’nda da İsviçre 

Hukuku’ndaki düzenleme gibi üst süre satımdan değil tescilden itibaren başlamalıdır. 

Her ne kadar kanun metninde üst sürenin satımdan başlayacağı kabul edilmiş olsa da, 

davalının alıcı olması için adına tescilin yapılmış olması gerekir.  

8. ÖNALIM HAKKININ DAVA YOLUYLA KULLANILMASI 

Önalım hakkının hak sahibi tarafından kullanılması için, bir dava açılması 

gerekmektedir. Önalım hakkının kullanılması için dava açılması gereği, 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu ile Türk Hukuku’na getirilmiş bir düzenlemedir. Yasal önalım 

hakkı, yenilik doğuran bir haktır ve kural olarak yenilik doğuran haklar hak sahibine, 

tek taraflı hukuki işlem ile başka bir şahsın hukuk alanında etki yaratma yetkisi veren 

haklardır243.  

 Kural olarak yenilik doğuran haklar; tek taraflı bir beyanla kullanılmakla 

beraber, bazı hallerde kanun koyucu yenilik doğuran hakkın sonuçlarını tek taraflı bir 

beyanla doğurmasını sakıncalı görmüştür ve yenilik doğuran hakların dava yoluyla 

kullanılmasına ilişkin düzenlemeler yapmıştır244. Kanun koyucu özellikle kamu 

düzeni ve hukuk güvenliğinin sağlanması gerektiği durumlarda yenilik doğuran 

hakların dava yoluyla kullanılması gerektiğini düzenlemiştir. Yenilik doğuran haklar 

ile yenilik doğuran dava hakları arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Yenilik 

doğuran dava hakları sınırlı sayıdadır ve kamu düzeninin, hukuki işlemlerde 

güvenliğin söz konusu olmadığı hallerde yenilik doğuran dava hakları yaratılamaz245. 

                                                 
242  Türk Hukukunda tescil işlemi satım işleminden hemen sonra yapıldığı için, düzenlemeler arasında çok 

büyük bir fark olduğu söylenemez Burcuoğlu, Önalım Hakkı, s.5. 
243  Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 125; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s.  153; Eren, a.g.e., s. 58; Erman, a.g.e., s. 

97. 
244  Eren, a.g.e., s.62;  Buz, a.g.e., s. 183. 

 Ayrıca hukuki durumun açıklığa kavuşturulmasının gerektiği hallerde de kanun koyucu yenilik 
doğuran hakların dava yoluyla ileri sürülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Hakan Pekcanıtez/Oğuz 
Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 6. Bası, Ankara 2007, s. 293–
294. 

245  Buz, a.g.e., 186; Önen, a.g.e., s. 53. 
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 Yenilik doğuran dava hakları ile yenilik doğuran haklar arasındaki bir diğer 

önemli fark da şudur: Yenilik doğuran dava haklarının kullanılması ile ortaya 

çıkacak hukuki sonucu tarafların anlaşması yoluyla meydana getirmesi mümkün 

değilken, yenilik doğuran haklar bakımından ise tarafların anlaşması ile hukuki 

sonuç meydana gelebilmektedir246.  Önalım hakkı kullanılınca önalım hakkı sahibi ve 

önalım yükümlüsü arasında bir satım ilişkisi doğmaktadır. Önalım hakkı sahibi ile 

önalım yükümlüsü arasında bu hukuki sonuç tarafların yapacakları satım sözleşmesi 

ile de meydana gelebilmektedir, ancak örneğin eşler aralarında anlaşsalar dahi 

boşanmaları ancak dava yoluyla gerçekleşebilir247. 

 Yasal önalım hakkı yenilik doğuran bir haktır; ancak yasal önalım hakkı 

yenilik doğuran bir dava hakkı değildir. Kurucu yenilik doğuran bir hak olan yasal 

önalım hakkının kullanılması ile hukuki sonuç doğduğu gibi, taraflar aralarında 

anlaşarak da bu sonuca ulaşabilirler. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde dava 

açılması zorunluluğu bulunmamaktaydı. Eski kanun zamanında önalım hakkı 

sahibinin kullanma beyanının önalım yükümlüsüne ulaşması ile, önalım yükümlüsü 

ve hak sahibi arasında satım ilişkisi doğmakta idi248. Önalım yükümlüsü taşınmaz 

payının mülkiyetini önalım hakkı sahibine geçirmekten kaçındığı için tescil davası 

açılmaktaydı249. 

 Madde gerekçesinde yer alan, “uygulamada daima bir dava açılması” ibaresi 

ile kastedilen, yenilik doğuran bir davanın açılması değil, önalım hakkı sahibinin 

hakkını bir anlamda güvence altına almak için açtığı,  hem hakkını kullandığını 

beyan ettiği hem de tescili talep ettiği davadır. Yeni düzenleme bakımından şunu 

söylemek mümkündür: Yasal önalım hakkını kullanmak için dava açan önalım hakkı 

sahibinin dava dilekçesinin önalım yükümlüsüne tebliği ile satım ilişkisi 

kurulacaktır.  

                                                 
246  Buz, a.g.e., s. 187. 
247  Buz, a.g.e., s. 187. 
248  Önen, a.g.e., s. 88. Bu konuda açıklayıcı bir karar olarak Yargıtay’ın 11.2.1959 tarihli 10/12 Sayılı 

İçtihadı Birleştirme Kararı gösterilebilir. Bu kararda, önalım hakkı sahibi ile önalım yükümlüsü 
arasında kurulan satım ilişkinden doğan borcu ifa etmeyen önalım yükümlüsüne önalım hakkı 
sahibinin tescil davası açtığı belirtilmekle beraber, uygulamada önalım hakkı sahibi tek bir dava 
açarak hem hakkını kullandığını beyan etmekte hem de payın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini 
talep etmektedir (RG. 10194). 

249 Önen, a.g.e., s. 89. 
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 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yasal önalım hakkının dava yoluyla 

kullanılabileceği düzenlenmiştir (MK. m. 734) ve MK. m. 735/f.3 hükmünde yer 

alan yollama sebebiyle250, sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılması da ancak 

dava açılması suretiyle gerçekleşebilecektir. Öğretide dava açılmasını zorunlu hale 

getiren yeni düzenleme eleştirilmektedir251.  

 Arpacı, önalım hakkının dava yoluyla kullanılmasını düzenleyen yeni 

maddenin isabetsiz olduğu görüşündedir. Önalım hakkı sahibinin para sıkıntısında 

olması sebebiyle dava giderlerini ve satış bedelini karşılamaya göze alamayıp, 

yalnızca beyan hakkını kullanarak hak düşürücü süreyi kesmek isteyebileceğine 

değinmiştir. Yazara göre mevcut düzenleme dava açılmasını şart kılarak önalım 

hakkı sahibinin haklı menfaatine sırtını dönmektedir.  Arpacı ayrıca hükümet 

gerekçesinde yer alan “dava açılmasının nasıl olsa gerekli olduğu” yönündeki 

nitelendirmesini de eleştirmiştir. Yazar, bu gerekçeye bakılarak günlük yaşamda 

karşılaşılan her hakkın mutlaka dava açılarak kullanılması gerektiği sonucuna 

varmanın mümkün olduğunu düşünmektedir. Her halükarda dava açıldığı 

gerekçesiyle hukuki ilişkiyi de hâkimin kurmasının istenmesinin kanunun özüne 

uygun olmadığı; ayrıca alım ve geri alım haklarının dava yoluyla kullanılma 

zorunluluğunun olmamasının kanunun kendi içindeki çelişkileri daha da çok ortaya 

çıkardığı görüşündedir252.  

 Kırca ise; yenilik doğuran bir hak olan önalım hakkının kullanılmasının kural 

olarak dava açılmasını gerektirmediğine değinmekte ve madde gerekçesinde yer alan 

“uygulamada daima bir davayı gerektirmesi” ifadesinin, dava açmaksızın hakkını 

kullanmak isteyen hak sahibinin hakkını bu yolla kullanma imkânının elinden 

alındığı görüşündedir253. Kırca ayrıca yenilik doğuran dava yoluyla önalım hakkının 

kullanılma gerekliliğini şu noktada eleştirmektedir: Yenilik doğuran haklar 

çoğunlukla kişinin serbestçe tasarruf edemeyeceği konularda dava yoluyla 

                                                 
250 “Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım 

hakkında da uygulanır” (MK. m. 735/f.3). 
251  Kırca, a.g.m., 1179–1203;  Arpacı, Değişiklikler, s. 105; Mustafa Akın, “Önalım Hakkı Kullanımının 

Anayasaya Aykırılığı”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 79, Sayı: 2005/3, İstanbul 2005, s. 728–734; 
Buz, a.g.e., s. 158, yeni düzenlemenin yerinde olduğu görüşü için bkz. Burcuoğlu, Önalım Hakkı, s. 
5. 

252  Arpacı, Değişiklikler, s. 105. 
253  Kırca, a.g.m., s. 1200. 
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kullanılmaktadır. Önalım hakkının kullanılması ile meydana gelen sonucu ise taraflar 

aralarında anlaşarak da gerçekleştirebilmektedirler. Yazar bu konuda devletin adalet 

tekeline başvurmayı gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını 

belirtmektedir254. 

 Akın ise; yasal önalım hakkı ile sözleşmeden doğan önalım hakkının 

kullanılmasının ancak dava yoluyla sağlanmasına ilişkin bu düzenlemenin anayasaya 

aykırı olduğunu ileri sürülmüştür. Daha önce yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu 

Medenisi’nde böyle bir hükme yer verilmemekle birlikte, öğretide ve Yargıtay 

uygulamasında önalım hakkının tek yanlı ve yenilik doğurucu bir irade beyanıyla 

kullanılması unsurlarının dikkate alınarak tanımlar yapıldığına değinmiştir. Yazar 

tarafından ileri sürülen hükmün anayasa aykırılık nedenleri kısaca şöyle 

özetlenebilir: İlk olarak önalım haklarının taşınmaz mülkiyetini kısıtlayan alım ve 

geri alım haklarından farklı bir şekilde kullanılmasının Anayasanın eşitlik ilkesine 

aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Bu hükmün önalım hakkı sahipleri aleyhine bir 

eşitsizlik yarattığı ileri sürülmüştür. İkinci neden olarak, önalım hakkını dava yoluyla 

kullanacak olan hak sahibinin yüklü bir miktar dava harcı ödemek zorunda olması 

gösterilmiştir. Yazar bu düzenlemede bir kamu yararı bulunmadığı gibi Anayasanın 

5. , 36. ve 141/f.4. maddelerine de aykırı olduğunu ileri sürmüştür255. 

 Buz ise; önalım hakkının kullanılmasına ilişkin olarak düzenlenen bu 

hükümlerin Medeni Kanunun en zayıf noktalarından biri olduğunu belirtmekte; 

madde gerekçesinin, önalım hakkını yenilik doğuran dava hakkı olarak 

düzenlemenin gerekçesini oluşturamayacağını belirtmektedir256.   

Yenilik doğuran haklar257, hak sahibine tek taraflı bir beyanla yeni bir hukuk 

ilişki kurma, mevcut hukuki ilişkiyi değiştirme veya sona erdirme yetkisi veren 

haklardır258. Yasal önalım hakkında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile bir tarafa 

                                                 
254  Kırca, a.g.m., s. 1201–1202. 
255  Akın, a.g.m., s.728–734.  
256  Buz, a.g.e., s. 158. 
257  Yenilik doğuran hak terimi yerine, inşai hak terimi de öğretide ve uygulamada kullanılmaktadır. 

Öğretide bu terimi kullananlar için bkz. Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, Medeni Usul 
Hukuku, 18. Bası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 292 vd; Saim Üstündağ, Medeni Yargılama 
Hukuku, İstanbul 2000, s.335. 

258  Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 126; Dural/Sarı (Sarı), a.g.e., s. 137. Yenilik doğuran davaların ve yenilik 
doğuran kararların da aynı özelliklere sahip olduğu konusunda bkz. Peter Schlosser, 
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diğer taraftan hukuki değişikliğe katılmasını yasal olarak talep etme imkânı 

sunulmuştur259.  

   Hukuki sonucun doğması için, yenilik doğuran hakkın sahibinin tek taraflı 

irade beyanı yeterli ise ve hak sahibinin tek taraflı hukuki işlemi ile yenilik doğuran 

hakkını kullanmasına karşılık taraflar arasında hukuki sonucun doğup doğmadığı 

hususunda bir anlaşmazlık söz konusu ise; anlaşmazlık dava yoluyla çözümlenebilir; 

ancak bu davanın yenilik doğuran dava olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu 

davanın bir eda davası ya da tespit davası mahiyetinde olduğunu söylemek daha 

isabetli olacaktır260.  

Hukuki sonucun doğması için tek taraflı bir irade beyanının yeterli olmadığı 

durumlarda, hukuki sonucun doğumunun mutlak surette bir mahkeme kararının 

alınmasını gerektirip gerektirmediği hususunda bir ayrım yapmak gerekmektedir. 

734. maddede önalım hakkının ancak dava yoluyla kullanılabileceği düzenlenmiştir. 

Örneğin; boşanma (MK. m.167) ve evlenmenin butlanı (MK. m. 146) davalarında 

hukuki sonuç ancak mahkeme kararıyla doğmaktadır261; ancak örneğin cezai şartın 

indirilmesi davasında hukuki sonucun doğması için mutlaka dava açılması 

gerekmemektedir. Dava, tarafların anlaşamaması halinde hukuki sonucun doğması 

için açılmaktadır.  

Öğretide yer alan görüşlerin yanı sıra, Anayasa Mahkemesi de verdiği bir 

kararında yasal önalım hakkının dava yoluyla kullanılmasına ilişkin itirazı 

değerlendirmiştir262. 

                                                                                                                                          
Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld 1966, s. 28 (Meral Sungurtekin Özkan, “İnşai 
Karar ve Özellikleri”, Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 554, dn. 3’ten naklen). 

259  Peter Schlosser, Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld 1966, s. 28 (Sungurtekin 
Özkan, s. 554, dn. 4’ten naklen). 

260  von Tuhr, a.g.e., s. 24; Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s.293; Pekcanıtez/Atalay/ Özekes, a.g.e., s. 293 
vd. 

261  YHGK E. 1992/2–250, K. 1992/364, T. 27.5.1992: “Boşanma davaları, Kanunda öngörülen belirli 
sebeplerin varlığı halinde bir hukuki durumun ( evliliğin ) değiştirilmesini ( evlilik birliğinin sona 
erdirilmesini ) ve ayrıca bu sonuçla ilgili yan tedbirlerinde birlikte düzenlenmesini sağlama amacına 
dayalı yenilik doğuran ( inşai ) bir dava türüdür. Başka bir anlatımla yargı kanalıyla eşlerden birinin 
yeni bir hukukî durum yaratma isteğinin hukuka uygunluğunun belirlenmesi yoludur. Yalnızca eşlere 
tanınan dava hakkı diğer yenilik doğuran haklar gibi doğrudan irade açıklamasıyla değil, ancak dava 
açma yolu ile kullanılabilir ve kesinleşen bir yargı karan ile sonuç doğurur”. (Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası) 

262  Anayasa Mahkemesine başvuru yollarından birisi de itiraz yoludur. Vatandaşlar bir kanun maddesinin 
iptali için doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvuramazlar. Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu, 
ancak dava konusu olaya uygulanacak kanun maddesine ilişkin olarak mahkemeler yapabilirler. Bu 
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 Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.2007 tarihli, 34/94 sayılı kararı ile263 4721 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732., 733., 734. maddelerinin Anayasanın başlangıç 

bölümü ile 2, 5, 10, 12, 17, 35, 36, 141. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri 

istemleri reddedilmiştir. 

Anayasa Mahkemesine yapılan itirazda, “Medeni Kanun’un 734. maddesinin 1. 

fıkrasında yer alan “dava açma zorunluluğu”nun 4721 sayılı Yasa’nın 736. 

maddesinde alım ve geri alım haklarının kullanılması için dava açmak zorunlu 

olmadığı halde yasal önalım hakkının kullanılabilmesi için dava açmanın zorunlu 

kılındığı, kamu düzeni kavramıyla açıklanması mümkün olmayan bu durumun 

aleyhine dava açılmaksızın üçüncü kişiye payı devretme imkânını tanımamak 

anlamına geldiği, ayrıca açılması zorunlu dava nedeniyle davalının yargılama 

giderleriyle de sorumlu olduğu, anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesinin 

hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

(HUMK) 94. maddesinin birinci fıkrası gereğince ilk duruşmada davanın kabul 

edilmesi halinde davalının yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu olmadığı 

halde, kural nedeniyle açılan davada sorumlu olduğu, bunun hak arama özgürlüğünü 

kısıtladığı, bu nedenlerle itiraz konusu kuralın Anayasa’nın Başlangıç Bölümü ile 2., 

5., 10., 36. ve 141. maddelerine aykırı olduğu” ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itiraz başvurusunda da, öğretide ileri sürülen 

görüşlerde de, öncelikli olarak, önalım hakkının dava açmak suretiyle kullanılmasına 

ilişkin düzenlemenin, alım ve geri alım haklarının kullanılmasından başka bir usulle 

gerçekleşmesinin “eşitlik” ilkesine aykırı olduğu görüşü savunulmuştur. Anayasa 

Mahkemesi kararda yapılan itirazları şu şekilde değerlendirmiştir: “Eşitlik ilkesi; 

Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenmiştir. Bu ilke, hukuksal durumu aynı olanlar 

için söz konusudur. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar 

karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık 

tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara 

ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa 

önünde eşitlik herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. 

                                                                                                                                          
denetim yoluna “somut norm denetimi” adı verilir Ayrıntılı bilgi için bkz. Necmi Yüzbaşıoğlu, 
Anayasa Hukuku El Kitabı, Beta Yayınevi, İstanbul 2007, s. 149 vd. 

263  RG. 26801. 
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Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve 

uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar 

farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.”  

 Anayasa mahkemesi verdiği kararın devamında, “736. maddedeki alım ve 

geri alım hakları, sözleşmeden doğan, taraflar arasında etki oluşturan, sözleşmede 

belirlenen süre içinde ve hak sahibi tarafından istenildiği zaman kullanılabilen 

kişisel nitelikte haklardır. Yasal önalım hakkı ise yasadan kaynaklanır, sözleşme söz 

konusu olmadığı için, pay satın alan bütün üçüncü kişilere karşı hüküm doğurur ve 

aynî hak niteliğindedir. Bu nedenlerle yasal önalım hakkı, alım ve geri alım 

haklarından ayrılır ve bu iki gruptaki hak sahipleri de, hakkın doğumu, niteliği ve 

kullanılması bakımından aynı hukuksal durumda bulunmadıklarından kural 

Anayasa’nın 10. maddesine aykırı değildir” ifadesine yer vermiştir. 

Önalım hakkının dava yoluyla kullanılması bakımından, aynı hakka sahip 

olanlara farklı hukuki düzenlemeler uygulanırsa, o takdirde eşitlik ilkesine aykırı bir 

durum olduğu ileri sürülebilir, yasal önalım hakkı bakımından bazı hak sahiplerine 

dava hakkı tanınıp, bazılarına dava açma hakkı tanınmamış olsaydı; eşitlik ilkesine 

aykırılıktan bahsedilebilirdi. Önalım hakkı sahibi ile, alım ve geri alım hakkı 

sahipleri farklı hukuki durumdadırlar. Farklı hukuki durumda olanlara farklı 

hükümlerin uygulanması, eşitlik ilkesine aykırılık anlamında olmadığı gibi; bilakis 

eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Bu sebeple; kanaatimizce de Anayasa Mahkemesi’nin 

kararında da belirtildiği gibi, önalım hakkının dava yoluyla kullanılmasına ilişkin 

hüküm eşitlik ilkesine aykırı değildir. 

Anayasa mahkemesinin kararında ayrıca yasal önalım hakkının kullanıldığı 

davanın ilk duruşmasında davayı kabul eden davalının yargılama giderleri ile vekâlet 

ücreti ve ilam harcından sorumlu olup olmayacağı konusunun HUMK hükümlerine 

göre belirleneceğini belirtmiştir. Bu kuralın da Anayasanın 141. Maddesine aykırı 

olmadığı karara bağlanmıştır. 

Önalım davası bakımından tespit edilmesi gereken bir diğer nokta da, davacı 

ve davalı sıfatına kimlerin haiz olduğudur. Önalım davası, önalım hakkının konusu 

olan taşınmaz payını öncelikli satın alma hakkı olduğunu iddia eden önalım hakkı 
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sahibi paydaş tarafından açılabilir264. Önalım davası açan davacının davasını 

dayandırdığı pay elbirliği mülkiyetine tabi ise davayı ortaklar birlikte açmalı ya da 

ortaklardan birinin açtığı davaya diğerleri muvafakat etmelidir265. 734. maddedeki, 

“önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır” ifadesi, hakkın alıcıya karşı 

kullanılacağını açıkça düzenlemiştir266. 

Önalım hakkının kullanılması ile ilgili olarak değinmemiz gereken bir diğer 

nokta da; yasal önalım hakkının aynı anda birden fazla paydaş tarafından 

kullanılmasıdır. Yasal önalım hakkı sahibi birden fazla paydaş aynı anda yasal 

önalım hakkını kullanmak için dava açmışsa, her biri önalım hakkını payları 

oranında değil; eşit oranda kullanabilir267.  

Birden fazla paydaş ayrı ayrı davalarla yasal önalım haklarını kullanmak 

isteyebilirler. Bu durumda ayrı ayrı açılan davalar birleştirilerek görülür268. 

İsviçre Hukuku’nda ise önalım hakkının kullanılmasına ilişkin esaslar Türk 

Hukuku’ndan farklıdır. İsviçre Hukuku’nda, tek taraflı beyan yeterlidir ve kanun 

koyucu hakkın kullanılmasına ilişkin açıklamanın malike yöneltileceğini kabul 

etmiştir269. Önalım hakkı sahibi hakkını kullandığına dair beyanı yanlışlıkla 

muhataba değil de tapu memuruna yöneltirse, bu açıklama geçerli kabul 

                                                 
264  Söz konusu durum yasal önalım hakkı bakımından geçerlidir. Yasal önalım hakkı bakımından önalım 

hakkı sahibi olmak, paydaş olmakla mümkündür. 
265  Elbirliği mülkiyetinde ortakların dava açması için tamamının katılımının gerektiği veya ortaklığa 

temsilci tayininin gerektiği konusunda bkz. YİBK 11.10.1982 T, 1982/3E, 1982/2 K (RG. 17884), 
Önalım hakkının kullanımında da aynı hususun geçerli olduğu yönünde bkz. YHGK 15.3.1978 T, 
E.1977/6-10, K.241, Yarg. 6.HD. 6.12.2005 T, 2005/11323 E, 2005/11273K, Yarg. 6.HD. 5.7.2005 T, 
2005/5968 E, 2005/7116K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

266  Arpacı davanın “alıcıya” yöneltileceğini söylemesini isabetli bulmamaktadır. Satımın gerçekleşmesine 
rağmen, henüz alıcı adına tescilin yapılmadığı hallerde davanın alıcıya yöneltilemeyeceğini 
belirtmektedir. (Arpacı, Değişiklikler, s. 105). 

 Uygulamada ise; satım sözleşmesi ile tescil aynı anda gerçekleşmektedir. Bu sebeple hükmün 
düzenleniş biçimi uygulamada sorunlara yol açmayacaktır. 

267  İsviçre Hukuku’nda ise; paydaşlar payları oranında yasal önalım haklarını kullanabilirler. 
Rey/Honsell/Vogt/Geiser, ZGB Art. 682, N.18. 

 Türk Hukuk mevzuatında bu konuda açık bir hüküm yoktur. Türk uygulaması bakımından Yargıtay’ın 
11.06.1947 tarihli 5/18 sayılı İBK ile paydaşların pay oranlarına göre değil, eşit olarak yasal önalım 
haklarını kullanmaları gerektiği yönünde karar vermiştir Burcuoğlu, Önalım Hakkı, s.5. 

Öğretide bu İçtihadı Birleştirme Kararına karşı görüşte olanlar için bkz. Tekinay, Takyitler, s. 48; 
Şıpka, Şuf’a Hakkı, s.126; Ayan, a.g.m., s. 351. 

 Bu görüşe katılanlar için bkz. Oğuzman, Şuf’a, s.22; Tunaboylu, a.g.e., 24; Erçin, a.g.m., s.3023–
3024. 

268 Özenli, a.g.e., s.160; Tunaboylu, a.g.e., 24. 
269 Giger, OR Art 216e, N.1. 
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edilmeyecektir. Yenilik doğuran haklarda hukuki işlemin geri alınmazlığı ilkesi bu 

durumda söz konusu olmayacaktır ve önalım hakkı sahibi hakkı kullandığına dair 

beyanını malike yöneltebilecektir270. 

8.1. Önalım Davasına İlişkin Usuli İşlemler 

8.1.1. Genel Olarak 

 Önalım hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki yeni düzenleme ile, 

yalnızca dava yoluyla kullanılabilir hale gelmiştir. Önalım hakkının dava yoluyla 

kullanılması esnasında öncelikle görevli ve yetkili mahkeme tespit edilecek, önalım 

davasında dava konusunun devri halinde yapılacak işlemler incelenecektir.  

8.1.2. Görevli Mahkeme 

Belirli bir hukuk davasına hangi yerdeki hangi hukuk mahkemesi’nin 

bakacağına ilişkin kurallar, görev ve yetki kurallarıdır271. Kural olarak miktar ve 

müddeabihi m.8/f.1’deki sınırı geçmeyen davalar için sulh hukuk mahkemesi 

görevlidir, miktarı veya değeri bu sınırı geçen davalar ise; asliye hukuk 

mahkemesinin görev alanına girer272. Genel kural önalım hakkının kullanılmasına 

ilişkin dava bakımından da uygulama alanı bulur; önalım davasında miktar, “tapuda 

gösterilen satış bedeli ile tapuda yapılan harç ve masrafların” toplanması ile 

belirlenecektir273. Belirlenen bu miktara göre de, önalım davasının görülmesinde sulh 

hukuk mahkemesinin ya da asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu tespit 

edilecektir274. Görev kuralları, kamu düzenine ilişkin kurallardır. Mahkemenin 

görevli olmadığı konusunda taraflar bir itiraz ileri sürmeseler bile; mahkeme görevli 

olup olmadığı konusunda re’sen bir inceleme yapmak zorundadır (HUMK. 

                                                 
270  Giger, OR Art 216e, N.1. 
271 Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla düzenlenir (Anayasa m. 142). Sulh hukuk mahkemelerinin 

görevi, HUMK m. 8 ile asliye hukuk mahkemelerinin görevi ise; 5235 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 
ikinci fıkrası ile belirlenmiştir. 

272  Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 121; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 103–104; Ateş, a.g.e., s.924. 
273  Yarg.6.HD. E. 2007/2134, K. 2007/4098, T. 10.4.2007,Yarg.6.HD. E. 2005/6–282, K. 2005/318T. 

11.5.2005, Yarg.6.HD. E. 2003/9400, K. 2003/9370, T. 25.12.2003 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); 
benzer kararlar için bkz. Karahasan, a.g.e., s. 1195.  

274  Tapulamadan önce kullanılmış şuf’a hakkından doğan uyuşmazlıklar gezici kadastro mahkemelerinde 
halledilir (YİBK 6.7.1955T, 1955/13E, 1955/19K, RG. 9098) Bu kararın, 3402 Sayılı Kadastro 
Kanunu’nun 25/son maddesinde yer alan, “mahkemeden yenilik doğurucu karar almayı gerektiren 
dava ile ilgili isteklerin incelenmesi” hükmü karşısında geçerliliği kalmamıştır. 
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m.7/f.1).Görev kuralları kamu düzenine ilişkin kurallar olduğu için; taraflar da 

yalnızca ilk itiraz olarak değil, davanın devamı süresince görev itirazında 

bulunabilirler (HUMK. m. 7/f.2)275 

 Tapuda gösterilen satış bedeli ile tapuda yapılan harç ve masrafların toplamı, 

her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal 

sınırların, o yıl için 213 sayılı V.U.K Mük. 298 inci hükümleri uyarınca Maliye 

Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması 

suretiyle belirlenecek miktarı aşması halinde önalım davası asliye hukuk 

mahkemelerinde; bu miktarı geçmiyorsa sulh hukuk mahkemelerinde görülecektir. 

Yapılacak değerlendirmede “tapuda gösterilen satış bedelinin” tespiti bakımından 

bazı noktalarda sıkıntı yaşanmaktadır. Önalım hakkının konusunu oluşturan payın 

üçüncü kişiye satılmasına rağmen, satım bildirilmemişse veya önalım hakkı sahibi 

satımı herhangi bir şekilde MK. m. 733/f.4’te belirlenen süreler içinde 

öğrenmemişse, bu zaman dilimi içerisinde önalım bedelinde meydana gelen 

değişiklik, görevli mahkemenin tespitinde dikkate alınacak mıdır276?  

 Yapılacak bu tespiti 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ve 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu bakımından değerlendirmemiz yerinde olacaktır. 743 sayılı Türk 

Kanunu Medenisi döneminde, önalım hakkının kullanılması yenilik doğuran beyanla 

gerçekleşmekteydi. Önalım hakkı sahibinin hakkını kullanması için, önalım olayının 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeden farklı olarak, noter vasıtasıyla 

bildirilmesi gerekmemekteydi. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 658. 

maddesinin 2. fıkrasında satıcının bildirim yükümlülüğü düzenlenmekteydi; ancak bu 

maddede bildirimin ne şekilde gerçekleştirileceği düzenlenmemekteydi; bu sebeple 

                                                 
275  HUMK. m. 438/f.2 de yer alan düzenleme gereğince de; kural olarak görev itirazı davalı tarafından 

yapılır; ancak esas hakkındaki davası kabul edilmeyen davacı esas hakkındaki hükmü ile birlikte 
mahkemenin görev hükmünü de temyiz edebilir. Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 114-115. 

276  Bu konuda verilmiş bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararında, yerleşik içtihadı birleştirme 
kararlarından farklı olarak “şuf’a bedelinin payın satılında tapu sicilinde belirtilen değer olmayıp 
hakkın kullanıldığı hakkın kullanıldığı, şayet daha önce kullanılmamış ise dava tarihindeki değer 
olduğunun kabulü hukukun temel amaçlarından olan adaleti gerçekleştirecektir. Davalının satış 
akdinde bedelin düşük gösterildiğine dair iddiası varsa her türlü delil ile ispat etmesine imkan 
verilmesi, ayrıca objektif neden ve enflasyon sebepleri de nazara alınarak tayin edilmesi gerekir” 
şeklinde bir karar vermesi eleştirilmektedir. Eleştirilerin temel dayanak noktası; verilen kararın 
mevcut içtihadı birleştirme kararlarına aykırı olmasıdır. Bu aykırılık zaten uygulamada sıkça ihtilafa 
neden olan şuf’a davalarını daha da karmaşık hale getirecektir. Bu yönde bkz. Kahraman Koç, “Şuf’a 
Bedeli Hakkındaki Hukuk Genel Kurulu Kararı Münasebetiyle”, Yargıtay Dergisi, C. 20, Temmuz 
1994, Sayı: 3, s. 270–278. 
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uygulamada önalım olayının gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılıp yapılmadığının 

ispatı konusunda ve önalım olayının öğrenildiği anın tespiti konusunda güçlükler 

yaşanmaktaydı. Bu güçlüklerin aşılması ve söz konusu olayların ispatlanması belli 

bir zaman aldığından, önalım hakkının konusu taşınmazın değerinde, “ekonomik ve 

objektif” nedenlerin etkisiyle bir artış meydana gelmekteydi. Yargıtay kararlarında 

da277 “ekonomik ve objektif” değer artışı olasılığı dikkate alınarak, önalım hakkı 

konusu payın güncel değeri hesaplanmış ve görevli mahkemenin tespiti bu şekilde 

sağlanmıştır. 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda, yapılan satışın alıcı veya satıcı 

tarafından diğer paydaşlara noter vasıtasıyla bildirilmesi ile (MK. m.733/f.3), önalım 

hakkının kullanılacağı süre başlayacaktır. Önalım hakkı kendisine bildirim 

yapılmasından itibaren üç ay içinde ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle 

düşecektir. Önalım hakkı sahibine bildirim yapılması ile hakkın kullanılması 

arasındaki süre normal şartlarda üç ayı geçmeyecektir. Olağanüstü durumlar hariç 

olmak üzere, bu süre içinde ekonomik ve objektif nedenlerin etkisiyle pay değerinin 

artması olasılığı azdır278; böylece, tapuda gösterilen satış bedeli ile harç ve giderler 

toplamı ile görevli mahkeme belirlenecektir; ancak burada dikkat edilmesi gereken 

husus, bildirim zorunluluğuna rağmen bildirim yapılmamışsa, önalım hakkı sahibi 

satımın gerçekleştiğini öğrenmiş ve iki yıl içinde hakkını kullanmak için dava 

açmışsa, geçen süre ve bu süre içinde ortaya çıkan değer artışları değerlendirilmeli ve 

görevli mahkeme ortaya çıkan neticeye göre tespit edilmelidir. 

8.1.3. Yetkili Mahkeme 

 Önalım davası bakımından yetkili mahkeme ise; Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun “yetkiye ilişkin” hükümlerine göre belirlenecektir. Yetki kuralları, 

görev kavramından farklı olarak, müddeabihin değerini ve miktarını esas almaz, 

coğrafi bakımdan davanın hangi yerdeki mahkemede görüleceğini belirleyen 

kurallardır279. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 13. maddesi’nde, taşınmaz 

mallara ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu 

                                                 
277  Yarg. 6.HD. 12.10.2000 T, 8437/8643, Yarg. 6.HD. 24.4.2001 T, 3145/3397 (Tunaboylu, a.g.e., s. 

565 vd.). 
278  Karahasan, a.g.e., s. 1151. 
279  Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 161. 
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belirtilmektedir. Bu yetki kuralı, kamu düzenindendir ve aksi yetki sözleşmesi ile 

kararlaştırılamaz (HUMK m. 22)280. Bu kural kamu düzenine ilişkin olduğu için, 

mahkeme re’sen yetkili mahkeme olup olmadığını inceler (HUMK m. 23) . 

8.1.4. Önalım Davası Açıldıktan Sonra Dava Konusunun Devredilmesi 

 Dava konusu şey veya hak, dava açıldıktan sonra bir başka kişiye 

devredilebilir. Bu devir işleminin görülmekte olan davaya etkisi olacaktır281.  

Önalım olayı gerçekleşmiş ve önalım hakkı sahibi tarafından önalım hakkının 

kullanılması amacıyla süresinde bir önalım davası açılmışsa, dava devam ederken 

alıcı üçüncü kişinin dava konusu taşınmazı bir başkasına devretmesi mümkündür. 

Böyle bir devir gerçekleşirse, davanın kime yöneltileceği ve dava konusunun ne 

olacağı konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 186. maddesi uygulama 

alanı bulacaktır.  

 Önalım olayı gerçekleştikten ve önalım hakkı kullanılabilir hale geldikten 

sonra; ancak dava açılmadan önce alıcı üçüncü kişi dava konusunu bir başkasına 

devrederse, önalım hakkı en son malike karşı kullanılacaktır282. Ayrıca her satım 

sözleşmesi ile, önalım hakkı yeniden kullanılabilir hale gelir.  

Önalım davası açılmadan önce, önalım hakkının konusunu oluşturan payın bir 

başka kişiye devredilmesi halinde, devir işleminin önalım olayı sayılabilecek 

işlemlerden olup olmamasına göre öğretide bir ayrım yapılmaktadır. Devir işlemi 

önalım olayı sayılabilecek işlemlerden ise (örneğin satım sözleşmesi neticesinde 

devir gerçekleşmişse), önalım hakkı sahipleri için yeni bir önalım hakkı kullanma 

imkanı doğmaktadır; ancak bu devir işlemi önalım olayı doğurmayan bir işlemse, bu 

                                                 
280  Yetki kuralları, bütün davalar için uygulanan yetki kuralları ve bazı davalar için uygulanan yetki 

kuralları olmak üzere ayrılır. Bütün davalar için uygulanan yetki kurallarına genel yetki kuralları 
denir. Genel yetkili mahkeme, davalının dava açıldığı tarihte ikametgahı sayılan yer mahkemesinde 
görülür (HUMK. m. 9) Özel yetki kuralları ise; bazı davalar bakımından hangi mahkemenin yetkili 
olduğunu gösterir (HUMK m. 10 vd). Özel yetki kuralları istisnai olarak kamu düzenine ilişkindir. 
HUMK m. 13’te yer alan kural kamu düzenine ilişkindir, bu sebeple aksi bir sözleşme ile 
kararlaştırılamaz ve mahkeme tarafından yetkili olunup olunmadığı re’sen incelenir. 
Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s.  160 vd.; Karahasan, a.g.e., s. 1209; Yarg. 8. HD. 16.07.2007 T, 
2007/3129E, 2007/4503K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 

281  Davayı genişletme ve değiştirme yasağının istisnalarından biri de; dava konusunun temlikidir. Bir 
istisna olması sebebiyle; dava konusunun devredilmesi için, karşı tarafın muvafakati aranmaz. 
Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s.322 vd.; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.  559. 

282  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  126–127; Tekinay, Takyitler, s. 53–54; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 
620. 
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işlem sonucunda yeni bir önalım hakkı kullanma imkanı doğmamaktadır. Önalım 

hakkı sahipleri üçüncü kişiye karşı sahip oldukları önalım hakkını, payı devralan 

kişiye karşı da kullanabilirler. Bu “eşyaya bağlı borç” etkisinin bir sonucudur. 

 Önalım hakkı sahibi hakkını kullanmak için dava açtıktan sonra, dava 

konusunun davalı tarafından devredilmesi halinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 186. maddesi gereğince283, davacı ya dava konusunu devralana karşı bir 

dava açar ya da davalıya karşı olan davasını tazminat davasına çevirir284. Bu                         

durumda, yasal önalım hakkı sahibinin seçimlik bir hakkı bulunmaktadır285. Eğer 

dava açıldıktan sonra MK.m.1010/b.1 uyarınca şerh konulmamışsa yeni malike 

davanın yöneltilmesi mümkün değildir. Dava açıldıktan sonra286, dava konusu şeyin 

üçüncü kişiye devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınabilir287; ancak 

bu karar alınmamışsa ve üçüncü kişiye dava konusu temlik edilmişse, o takdirde 

HUMK. m. 186 uygulanamaz.288.  

                                                 
283  Madde 186 - Dava ikame edildikten sonra iki taraftan biri müddeabihi ahara temlik ederse diğer taraf 

muhayyerdir. Dilerse temlik eden taraf ile olan davasından sarfınazar ederek müddeabihe temlik eden 
kimseye karşı dava eder. Bu suretle davayı kazanırsa mahkumun aleyh, müddeabihi kendisine temlik 
eden kimse ile beraber masarifi muhakemeyi kefaleti müteselsile ile vermeğe mahkum olur. 

     Dilerse davasını müddeabihi ahara temlik eden taraf hakkında zarar ve ziyan davasına tebdil eder. 
284  Farklı hukuk sistemlerinde “dava konusunun temliki” nin davaya etkisi konusunda bkz. Üstündağ, 

Medeni Yargılama Hukuku, s. 561 vd.  
285  Tekinay, Takyitler, s. 54–55; Karahasan, a.g.e., s. 1214; Özenli, a.g.e.,  s. 91–95; Şıpka, Şuf’a 

Hakkı, s. 196. 
286  HUMK’un 186. maddesinin uygulanması, dava açıldıktan sonra temlikin yapılması halinde 

mümkündür (Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 562). Örneğin önalım hakkı sahibinin dava 
açmasından önce alıcı tarafından taşınmaz payı satılmışsa, bağışlanmışsa, HUMK. m. 186 
uygulanamaz  

287  Dava devam ederken, davalının dava konusu şeyi başkasına devretmesi mümkündür. Bu durumda 
davayı kazanan davacının dava konusu şeye kavuşması güçleşecektir. Bu güçlüğü önlemek için, 
önalım hakkı bakımından, gayrimenkulün başkasına devrinin yasaklanmasına karar verilebilir. 
Taşınmaz üzerinde ayni hak değişikliğini gerektirecek bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, 
mahkeme dava konusunun başkasına devrinin önlenmesi için, ihtiyati tedbir kararı olarak “taşınmazın 
ferağdan men’ine” karar vermektedir (Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 557) Öğretide bu uygulamanın 
Medeni Kanun sistemine uygun olmadığı; ihtiyati tedbir kararının tapu kütüğünü tasarruflara 
kapatmaması gerektiği, sadece kararın şerh verilmesi ile etkisini doğuracağı savunulmaktadır. 
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 211; aynı yönde bkz. Üstündağ, Medeni Yargılama 
Hukuku, s. 561. 

288  Dava görülmekte iken, dava konusu şeyin devredildiğinin mahkeme tarafından öğrenilmesi halinde, 
devreden tarafın karşısındaki tarafa, dava hakkında neyi seçtiğini sormalı ve cevap alamazsa davaya 
devam etmemelidir. Seçim hakkı kullanılmaksızın, davaya eski hali ile devam edilerek hüküm 
verilmesi halinde bu hüküm üçüncü kişi hakkında kesin hüküm teşkil etmeyecektir (HUMK. m. 237). 
Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e.,  s. 558. Yarg. 1.HD 2003/12930E, 2003/13231K, 10.12.2003T, Yarg. 
6.HD 2002/8260E, 2003/36K, 13.1.2003 T, YHGK 2003/6-766E, 2003/719K, 3.12.2003T, Yarg.6 
HD. 2004/3068E, 2004/3182K, 27.4.2004T (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 
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8.1.4.1. Önalım Hakkı Sahibinin Davasını Dava Konusunu Devralana 
Yöneltmesi 

 Yasal önalım hakkı sahibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 186. 

maddesi uyarınca seçimlik haklarından biri olarak289, davalı ile davasından 

vazgeçerek, malı devralana karşı davaya devam edilmesini isteyebilir (HUMK 

m.186/f.1) 290 291. Bu dava eski davanın devamı niteliğindedir292 293. 

8.1.4.2. Önalım Hakkı Sahibinin Davasını Dava Konusunu Devreden 
Davalıya Karşı Tazminat Davasına Dönüştürmesi 

 Davalı, önalım davası açıldıktan sonra dava konusunu üçüncü kişiye 

devrederse, davacı seçimlik haklarından biri olarak, davasını dava konusunu 

devreden davalıya karşı tazminat davasına çevirerek devam edebilir (HUMK. M. 

186/f.2). Bu durumda davacı seçimlik hakkını kullanarak, davanın tarafını değil, 

dava konusunu değiştirmektedir. Tazminat davası olarak devam edilen bu dava, eski 

davanın devamı niteliğindedir294. 

 Önalım davasında, dava açıldıktan sonra dava konusunun el değiştirmesi 

halinde, HUMK m. 186’ya göre, davanın tazminata dönüştürülmesi halinde, 

ödenmesi gereken tazminat ilk satış bedeli ile ikinci devir satımla gerçekleşmişse 

ikinci satış bedeli arasındaki farktan ibaret olup, ilk satıştan sonraki objektif değer 

                                                 
289  Seçimlik haklarından birini kullanan davacı, örneğin davasını devralana yöneltmişse ve devralanın iyi 

niyeti sebebiyle davası reddolunursa, davacı eski davalıya yeni bir dava açarak, HUMK m.186/f.2’ye 
göre tazminat isteyebilir. Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 559 vd. 

290  Davacının, davasını malın yeni malikine karşı devam ettirmek yönündeki seçimini mahkemeye açıkça 
bildirmesi ile mahkeme,  davacı ile üçüncü kişi arasında davaya devam eder. Kuru/Arslan/Yılmaz, 
a.g.e., s. 558. 

291  Dava konusu şey, dava devam ederken devredildiğinde, görevi belirlemeye esas olan yeni değer 
davaya bakmakta olan mahkemeyi görevsiz hale getirse bile, davaya aynı mahkemede bakılmaya 
devam edilir. Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 563; Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 560; 
Sulh mahkemesinde görülmekte olan Şufa davasında yargılama devam ederken şufalı pay daha 
yüksek bedelle başkasına devir edilse bile, yeni malike karşı davaya yine Sulh Mahkemesinde devam 
olunur (YİBK 10.5.1944, 1944/14E, 1944/18K, RG. 5765). 

292  Bir davanın eski davanın devamı niteliğinde olması sebebiyle; dava harcı yeniden alınamaz, 
zamanaşımı kesilmez, hak düşürücü süreler yeniden başlamaz. Eski davalının yaptığı veya eski 
davalıya karşı yapılan tüm usuli işlemler geçerlidir. Eski davalı için başlamış olan iddia ve 
savunmanın genişletilmesi yasağı dava konusunu devralan yeni davalı için de geçerlidir. 
Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 559. 

293  Önalım hakkı sahibinin, önalım davasını üç aylık süre içinde açtıktan sonra, davalı dava konusu 
taşınmazı bir başkasına devrederse, üçüncü kişiye davaya devam edilmesine ilişkin talebi de MK. m. 
733/f.4’te belirtilen süreye tabi değildir. Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 560. Açılan ilk davanın 
süresinde açılmış olması yeterlidir.  

294  Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s.  561. 
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artışına göre tazminat miktarının belirlenmesi söz konusu olamayacağı gözetilmeden 

karar verilemez295 

 

                                                 
295  Yarg 6.HD. 19.9.2005T, 2005/6919E, 2005/8301K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI 

1. GENEL OLARAK 

Önalım hakkının kullanılması ile ortaya çıkacak yeni hukuki durumun ne 

olduğu, satıcı paydaş ile alıcı üçüncü kişi arasındaki satım sözleşmesinin akıbetinin 

ne olacağı ve ortaya çıkan yeni hukuki durumda tarafların hak ve borçlarının ne 

olacağı öğretide tartışılmış bir konudur1. Öğretide çoğunluğun kabul ettiği görüşe 

göre, yasal önalım hakkının kullanılmasıyla önalım hakkı sahibi ile önalım 

yükümlüsü arasında, alıcı ile satıcı arasındaki satım ilişkisi ile aynı içerikte bir satım 

ilişkisi kurulacaktır2. 

 Bu bölümde öncelikle yasal önalım hakkının kullanılması ile ortaya çıkan 

hukuki ilişkinin niteliği ile ilgili öğretide ileri sürülen görüşlere yer vereceğiz. Ortaya 

çıkacak yeni hukuki ilişki bakımından; tarafların hak ve borçlarına, taşınmaz 

mülkiyetini kazanma anlarına, borçların nasıl ve ne zaman ifa etmeleri gerektiğine 

öğretideki görüşler ve uygulamadaki kararlar çerçevesinde değineceğiz. 

2. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI İLE OLUŞAN YENİ 
HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

  Yasal önalım hakkının kullanılması ile ortaya çıkacak yeni hukuki 

durumun niteliği konusunda öğretide savunulan dört temel görüş bulunmaktadır. 

Ancak özellikle belirtmek gerekir ki; bu görüşler yasal önalım hakkının 

kullanılmasının sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılmasına ilişkin 

hükümlere bağlı kılındığı 743 sayılı Kanun döneminde ileri sürülmüştür. Bu 

dönemde, sözleşmeden doğan önalım hakkının ve yasal önalım hakkının kullanılması 

için dava açılması zorunluluğu bulunmamaktaydı. Dolayısıyla önalım hakkı 

sahibinin, tek taraflı kullanma beyanının muhataba varması ile alıcı ve satıcı arasında 

                                                 
1  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 332 vd; Sungurbey, Kişisel Hakların Şerhi, İstanbul 1963, s. 80 vd. 
2  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., 427 vd.; Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s.  617; Ertaş, a.g.e., s. 

372; Tekinay, Takyitler, s. 50. 
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kurulmuş bulunan satım sözleşmesinin ve alıcı adına yapılmış tescilin ne olacağı 

tartışmalıdır. 

 Yasal önalım hakkının kullanılması ile oluşacak hukuki duruma ilişkin ileri 

sürülen görüşlerden ilki; öğretide “halefiyet (istihlaf)” olarak anılan görüştür3. Bu 

görüşe göre, önalım hakkının kullanılması ile önalım hakkı sahibi üçüncü kişinin 

halefi olmaktadır. Bu görüşe göre, satıcı paydaş ile alıcı üçüncü kişi arasında kurulan 

sözleşmenin tarafı önalım hakkının kullanılması ile değişmektedir. Kullanma 

beyanının alıcı üçüncü kişiye varması ile mülkiyet önalım hakkı sahibine geçecektir4. 

Özetle, bu görüşe göre,  önalım hakkı sahibi ile alıcı üçüncü kişi arasında yeni bir 

satım sözleşmesi kurulmayacak ve sözleşmede alıcının yerine önalım hakkı sahibi 

geçecektir5. Bu görüşe göre, önalım hakkının kullanılması ile; yeni bir satım 

sözleşmesi yapılması gerekmeksizin, satıcı paydaş ile alıcı üçüncü kişi arasındaki ilk 

sözleşme hükümleri önalım hakkı sahibi ile önalım yükümlüsü arasında yapılmış gibi 

hükümlerini doğuracaktır6 7. 

 Bu görüşü değerlendiren Sungurbey’e göre8, önalım hakkı sahibi, önce hak 

kazanan alıcı üçüncü kişinin hakkına sahip olmamakta, bilakis önalım hakkı 

sahibinin önce hak kazanan kimse kendisiymiş gibi malikten doğrudan hak 

kazanmaktadır ve bu durumda gerçek anlamda bir halefiyetten söz etmek mümkün 

değildir9.  

 Kural olarak üçüncü kişi tarafından yapılan ifa borcu sona erdirmektedir; 

ancak kanunen açıkça öngörülmüş bazı hallerde üçüncü kişi tarafından yapılan ifa 

borcu sona erdirmemekte ve borçlu bakımından borç sona ermemektedir bu hallerde 

alacaklı değişmekte ve borcu ifa eden üçüncü kişi alacaklı olacaktır. Bu değişmeye 

                                                 
3  Bu görüş  hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.  Rabi Koral, “Şuf’ada İstihlaf Fikri Kayıt Tashihi Davası 

ve Temyiz Tevhidi İçtihat Kararı”, Samim Gönensay’a Armağan’dan Ayrı Bası, İstanbul 1955, s. 2 
vd.; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 332; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 175-177. 

4  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.  332; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 175. 
5  Koral, a.g.m.,  s. 2. 
6  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 333; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 176 
7  Bir taşınmaz söz konusu olduğu için aranan resmi şekil şartı da, bu görüş taraftarlarına göre, ilk 

sözleşme ile sağlanmaktadır. Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 332; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 176.   
8  Sungurbey, Kişisel Haklar, s. 81–84; Sungurbey, Eleştiriler, s. 268–271. 
9  Öğretide halefiyet olarak anılan görüşün gerçek ve teknik anlamda bir halefiyet olmadığı, bir “yerine 

geçme” olduğu görüşü için bkz. Sungurbey, Eleştiriler, s. 268 vd. 
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“halefiyet” denilmektedir10. Gerçek ve teknik anlamda halefiyetten bahsedebilmek 

için, öncelikle kanunda açıkça öngörülmüş bir halefiyet hallerinden birinin yasal 

önalım hakkının kullanılması halinde söz konusu olması gerekir11. Yasal önalım 

hakkının kullanılması ile ortaya çıkan hukuki durum ise; yasada öngörülen bir 

halefiyet hallerinden biri olmadığı gibi, halefiyetten söz edebilmek için gereken 

alacaklının yerine alacak hakkına sahip olma hakkı hali de yasal önalım hakkında 

bulunmamaktadır12.  Halefiyet görüşüne göre, alıcı tapuda malik olarak gözükse bile, 

önalım hakkı sahibi hakkını kullanarak mülkiyeti kazanacaktır. Önalım hakkı 

sahibinin bu durumda tapuda malik olarak adına tescil gerçekleşmeksizin mülkiyeti 

iktisap ettiğini söylemek Türk Hukuku bakımından isabetli olmayacaktır. Zira Türk 

Hukuku bakımından tescilden önce taşınmaz mülkiyetinin kazanılma hallerinden biri 

olarak, yasal önalım hakkının kullanılması açıkça belirtilmemektedir13. 

 Yasal önalım hakkının kullanılması ile oluşacak hukuki durumla ilgili olarak 

ileri sürülen görüşlerden ikincisi; önalım hakkının kullanılmaması şartı ile alıcı 

üçüncü kişinin önalım hakkı konusu taşınmaz payının mülkiyetini 

kazanabileceğidir14. Bu görüşü ileri sürenlerin bir kısmı; önalım hakkının 

kullanılmasını bozucu şart, bir kısmı ise; geciktirici şart olarak görmektedir15.  Bu 

görüşe göre, alıcı üçüncü kişi taşınmaz payının mülkiyetini önalım hakkının 

kullanılmaması şartına bağlı olarak kazanır ve önalım hakkının kullanılması ile şart 

gerçekleşecektir ve şartın gerçekleşmesi ile birlikte tescil yolsuz hale gelecektir16. 

Önalım hakkı sahibi satıcıya karşı mülkiyetin geçirilmesi, alıcıya karşı ise; tapu 

kütüğünün tashihi davası açacaktır17. 

 Türk Hukuku bakımından, taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesini sağlayan 

tescil işleminin şarta bağlı olarak yapılması mümkün değildir. Ayrıca bu görüşü ileri 

sürenlere göre iki dava açılması gerektiği görüşüne de katılmak mümkün değildir. 

                                                 
10  Oğuzman/Öz, a.g.e., s.  206; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 208.   
11  Oğuzman/Öz, a.g.e., s.  206 dn. 46. 
12  Sungurbey önalım hakkı sahibinin önalım hakkını kullanarak alıcının alacak hakkı ile yan haklarda 

ona halef olacağının kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. Sungurbey, Eleştiriler, s. 272. 
13  Sungurbey, Eleştiriler, s. 274. 
14  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 329; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 178. 
15  Bu yazarlar için bkz. Sungurbey, Eleştiriler, s. 278–284; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s.  178. 
16  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 329–330; Arık, a.g.m., s. 815–816; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 178-179.  
17  Sungurbey, Eleştiriler, s. 278–284; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s.  178. 
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Öncelikle yeni düzenleme bakımından önalım hakkı sahibinin karşısında muhatap 

olarak satıcı olabileceği gibi, adına tescil yapılmışsa alıcı da bulunabilmektedir. 

Alıcının satım bedelini ödeyerek taşınmazın mülkiyetini iktisap ettiği hallerde, dahi 

satım bedelinin alıcı üçüncü kişiye değil, satıcı paydaşa ödeneceğini söylemek 

haksızlıklara yol açacaktır18. 

 Oluşacak hukuki duruma ilişkin olarak ileri sürülen bir diğer görüş de, “ayni 

etki” görüşüdür19. Bu görüş özellikle sözleşmeden doğan önalım hakkının 

kullanılması ile oluşacak hukuki ilişkinin niteliğini açıklamaya yöneliktir. Bu görüşe 

göre, kişisel haklar tapu kütüğüne şerh edilmekle, kişisel hak niteliklerini 

kaybetmezler; yalnızca şerhin etkisi ile ayni talep gibi borçlu olmayan üçüncü kişiye 

karşı da ileri sürülebilecektir20. Yasal önalım hakkında bu “ayni etki” şerhe gerek 

olmaksızın “kanun gereği” bulunmaktadır. Bu görüşü savunan Sungurbey’e göre, 

sözleşmenin tarafları arasında bulunan ya da sonradan doğan borç ilişkisindeki 

mülkiyeti devretme istemleri yasal önalım hakkında yasanın etkisiyle hem borçluya 

hem de taşınmazda sonradan hak kazanan üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülebilecektir21. Bu görüşe göre, üçüncü kişilere karşı da (yasal önalım hakkı 

bakımından) mülkiyeti devretme istemi ileri sürülebilecektir; ancak önalım hakkı 

sahibi ile satıcı arasında bulunan borç ilişkisi yine taraflar arasında kalacaktır; yoksa 

borç ilişkisi üçüncü kişi ile önalım hakkı sahibi arasında doğmayacaktır22. 

 Yasal önalım hakkının kullanılması ile oluşacak hukuki durumu 

değerlendiren görüşlerden öğretide ve uygulamada en çok kabul gören görüş23; 

“eşyaya bağlı borç” görüşüdür.  Eşyaya bağlı borçlar, bir kimseyi bir mala malik 

olduğu için yükümlülük altına sokan borçlardır24. Eşyaya bağlı borçlarda, borçlu, 

borçlanma yönünde bir irade beyanında bulunmamasına rağmen, malın maliki olması 

                                                 
18  Bu konudaki eleştiriler için bkz. Sungurbey, Eleştiriler, s. 278–284. 
19 Sungurbey, Kişisel Haklar, s.  102–116; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 179 daki yazarlar. 
20 Sungurbey, Kişisel Haklar, s. 102; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 178. 
21  Sungurbey, Kişisel Haklar, s. 103. 
22  Sungurbey, Kişisel Haklar, s.  102–116; Sungurbey, Eleştiriler, s. 217; Hatemi/Serozan/Arpacı, 

Eşya Hukuku, s. 441.  
23  Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 615–616; Oğuzman, Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar, s. 6; Oğuzman, 

Eşyaya Bağlı Borçlar, s.  225. 
24  Oğuzman, Eşyaya Bağlı Haklar, s. 6; Oğuzman, Eşyaya Bağlı Borçlar, s.  225. 
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sebebiyle borçlu olduğu kabul edilmektedir25. Eşyaya bağlı borç tabiriyle, dar 

anlamda borç değil; geniş anlamda borç ilişkisi kastedilmektedir26. Borcun doğumu 

anında, taşınmaza kim malikse, borçla da o yükümlü olmaktadır.  

   Yasal önalım hakkı sahipleri “eşyaya bağlı borç” kuramı ile önalım hakkını 

eşya üzerinde malik olan üçüncü kişilere karşı ileri sürme yetkisine sahip 

olmaktadır27. Yasal önalım hakkı bakımından, kanunen eşyaya bağlanmış bir borç 

ilişkisi söz konusudur28. Satıcı paydaştan satım ilişkisi sonucu payı alan ve adına 

tescil gerçekleştirilen alıcı üçüncü kişi, önalım yükümlüsü olarak önalım hakkı 

sahibine mülkiyeti devretme borcu altına girmiştir29. Sungurbey tarafından savunulan 

görüşten farklı olarak, “eşyaya bağlı borç “ görüşünde, önalım konusu taşınmaz 

payını iktisap eden alıcı üçüncü kişi, önalım sahibinin hakkını kullanması ile 

oluşacak satım ilişkisinin borçlusu olur 

Önalım hakkı alıcı üçüncü kişiye karşı kullanılır ve alıcı üçüncü kişi ile 

önalım hakkı sahibi arasında yeni bir satım ilişkisi kurulur ve bu satım ilişkisi de 

üçüncü kişi ile satıcı paydaş arasındaki satım sözleşmesi ile aynı hükümleri 

içermektedir 30. 

 Yasal önalım hakkının kullanılması ile oluşan yeni satım ilişkisine31, Borçlar 

Kanunu’nun satımı düzenleyen hükümleri, somut duruma uygun düştüğü ölçüde 

uygulanacaktır32, ancak öncelikle satıcı ile alıcı arasındaki satım sözleşmesi 

hükümleri uygulanacaktır33. 

                                                 
25  Oğuzman, Eşyaya Bağlı Borçlar, s. 227. 
26  Oğuzman, Eşyaya Bağlı Borçlar, s.  232. 
27  Serozan, Nisbi Haklar, s. 473. 
28  Oğuzman, Eşyaya Bağlı Borçlar, s. 235. 
29  Serozan, Nisbi Haklar, s. 472; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 182. 
30  Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 616–617; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  438; Akipek, 

Mülkiyet, s. 217; Tekinay, Takyitler, s. 50.  
31  Tekinay önalım hakkının kullanılması ile kurulan yeni hukuki ilişkinin satım değil; satım benzeri bir 

sözleşme ilişkisi olduğunu belirtmektedir. Tekinay, Takyitler, s. 32. 
32  Kural olarak, önalım hakkı dava yoluyla kullanılınca, davacı ile davalı arasında bir satım ilişkisi 

doğar. Bu satım ilişkisinin hükümleri önalım anlaşmasında özel hükümler bulunup bulunmamasına 
göre değişmektedir. Bu konudaki açıklamalar için bkz. Birinci Bölüm 2.2 numaralı başlık. 

33  Kurşat, hakkın dava yoluyla kullanılmasının bir hukuki ilişki meydana getiren etkisinden söz etmenin 
mümkün olmadığını, yeni sistemde artık önalıma ilişkin yenilik doğuran hakkın kullanılması ile 
birlikte bir satım ilişkisinin doğmadığını, payın hak sahibinin malvarlığı değerleri arasına katıldığını 
belirtmektedir. Kurşat, a.g.e., s. 82. 
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3. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASIYLA İLE KURULAN 
SATIM İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLAR 

3.1. Genel Olarak 

 Yasal önalım hakkının kullanılmasıyla bir satım ilişkisi doğmaktadır. Bu 

satım ilişkisine, Borçlar Kanunu’nun satım sözleşmesini düzenleyen hükümleri 

uygun düştüğü ölçüde uygulanabilecektir. 

 Satım sözleşmesi, satıcının bu sözleşme ile satılan malı teslim ve mülkiyeti 

nakletmek borcu altına girdiği, buna karşılık olarak da alıcının satım parasını ödeme 

borcu altında olduğu, karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir (BK. m.182)34 35. 

 Yasal önalım hakkının kullanılması ile davacı (önalım hakkı sahibi) ile davalı 

(satıcı paydaş veya adına tescil yapılmışsa alıcı) arasında bir satım ilişkisi meydana 

gelecektir. Yasal önalım hakkının kullanılması için açılan dava; önalım hakkının 

konusu olan taşınmaz payının önalım hakkı sahibine bedeli karşılığında 

geçirilmesine yöneliktir36. Bu durumda yasal önalım hakkı sahibi alıcının borcu, 

önalım hakkı konusu taşınmazın bedelini ödemek, önalım yükümlüsü satıcının borcu 

ise; satım konusunun mülkiyetini geçirmektir. 

3.2. Önalım Konusu Taşınmaz Payının Önalım Hakkı Sahibine Geçtiği 
An 

 Medeni Kanunun 705. maddesine göre; “miras, mahkeme kararı, cebri icra, 

işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde mülkiyet tescilden 

önce kazanılır.” Yasal önalım hakkının kullanılması için açılan dava sonucunda 

verilen mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine davalı satıcının hukuki alanında 

değişiklik meydana gelmektedir ve kararın kesinleşmesi ile önalım hakkı sahibi 

                                                                                                                                          
 Öğretide ve uygulamada çoğunlukla kabul edilen görüş gereğince, önalım hakkı sahibi ile önalım 

yükümlüsü arasında bir satım ilişkisi doğmaktadır ve bu satım ilişkisinden doğan borcun ifası olarak 
pay hak sahibine geçmektedir. Yoksa borçlandırıcı işlem olmaksızın doğrudan pay sahibinin 
malvarlığına intikal söz konusu değildir. Bu sebeple bu görüşe katılmamaktayız. 

34  Yavuz, a.g.e., s. 39. 
35  Satım konusu ile satım parasının değiştirilmesi hususunda tarafların anlaşmasının söz konusu 

olamayacağı cebri icra ve kamulaştırma hallerinde, bu unsurlar gerçekleşmediği için gerçek bir satım 
sözleşmesinin var olduğundan söz edilemez. Yavuz, a.g.e., s. 49. 

36  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 440. 
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payın mülkiyetini elde edecektir. Yasal önalım hakkı sahibi adına yapılacak tescil 

açıklayıcıdır37. 

 Yasal önalım hakkı sahibi mahkeme kararı ile mülkiyeti kazanır ancak 

taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için, adına açıklayıcı tescilin yapılması 

gerekmektedir. Yasal önalım hakkı sahibi, mahkeme kararına dayanarak, adına tescil 

yapılmasını tapu memurundan talep edebilmektedir38. 

3.3. Önalım Hakkı Sahibinin Borçları 

Türk Medeni Kanunu’nun 734. maddesi, yasal önalım hakkının 

kullanılmasına ilişkindir. Bu hükmün ikinci fıkrasına göre; “Önalım hakkı sahibi, 

adına payın tesciline karar verilmeden önce satış bedeli ile alıcıya düşen tapu 

giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hakimin belirleyeceği yere 

nakden yatırmakla yükümlüdür39” 

Önalım hakkı sahibi hakkını kullanınca yeni bir satım ilişkisi doğacaktır. 

Yeni satım sözleşmesine, uygun düştüğü ölçüde, hakkı kullanılabilir hale getiren 

satım sözleşmesindeki hükümler uygulanabilecektir40. Taşınmaz payının bedeli de bu 

hükümlerden biridir41. Önalım hakkı tapuda akit tablosunda gösterilen bedel 

üzerinden hakkını kullanacaktır42 

 Önalım hakkı sahibi, hakkını yalnızca dava yoluyla kullanabilecektir ve 

önalım hakkı sahibi açtığı dava ile taşınmaz mülkiyetinin bedeli karşılığında 

kendisine hükmen geçirilmesine karar verilmesini talep edecektir 43. Bu sonucun 

meydana gelebilmesi için de davacı önalım hakkı sahibinin, satış bedeli ile alıcının 

                                                 
37  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,s. 440. 
38  Yargıtay’ın 11.2.1959 tarihli, 1958/10Esas sayılı, 1959/12 Karar sayılı içtihadı birleştirme kararı ile; 

önalım hakkına ilişkin ilamların icrasının her zaman istenebileceği ve bu konuda on yıllık zamanaşımı 
süresine tabi olmayacağı karara bağlanmıştır (RG. 10194). 

39  Madde gerekçesinde, önalım bedelinin depo edilmesine ilişkin uygulamada kabul edilen esasın kanun 
hükmü haline getirildiği, önalım hakkı sahibinin depo edeceği bedelin zaman zaman uygulamada 
sorunlar yaratan ve haksızlıklara yol açan banka teminat mektubu olarak da tevdi edilebilmesine son 
vermiştir. Bedelin “nakden” yatırılması öngörüldüğünden, nakit dışında yapılacak tevdiatlar geçerli 
olmayacaktır.  

40  Şıpka, önalım bedelinin, hakimin her davada hakimin tespit edeceği rayiç bir değer olmadığı, ancak 
değişen koşullar karşısında MK. m. 2 gereğince alıcının satıcıya ödediği bedelin payın ekonomik 
değerini karşılaması gerektiği görüşüne katılmaktadır. Şıpka, Önalım Bedeli, s.38.  

41 Şıpka, Önalım Bedeli, s.32. 
42  YİBK 20.6.1951 T, 1949/13 E, 1951/ 5K (RG 7950). 
43 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s. 426. 
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tapu gider ve masraflarını nakit olarak yatırması gerekmektedir. Hakimin önalım 

hakkı sahibine, satım bedelini ve tapu giderlerini yatırması için süre verdiği ve yer 

tayin ettiği karar, depo kararı olarak anılmaktadır44.  

Önalım hakkı sahibinin, nakit dışında bir güvenceyi depo etmesi 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu’nun açık hükmü karşısında yeterli görülmemektedir. Mehaz 

Kanun İsviçre Medeni Kanunu’nda ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde, “depo 

kararı”na ilişkin bir hüküm yer almamaktadır; ancak bu konuda Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Genel Kurulunun verdiği 20.6.1951 tarihli, 1949/13 esas ve 1951/5 sayılı 

kararda, önalım hakkı sahibinin, yargıcın belirlediği yere satış bedelini ve satış 

giderlerini yatırması gerektiğine, aksi takdirde hakimin tapu kütüğünün 

düzeltilmesine karar vermeyeceğine karar verilmiştir. Satıcı ve alıcı kural olarak 

borçlarını aynı anda ifa etmekle mükelleftir, aksi takdirde taraflar ödemezlik def’i 

ileri sürebilirler, ancak bu kararda öncelikle alıcının borcunu ifa etmesi gerektiği, 

ancak bu borcun ifasından sonra mülkiyetin kendisine geçirilebileceği belirtilmiştir. 

Bu sebeple bu kararın ödemezlik def’i ile çelişkili olduğunu söylemek mümkündür.  

Önalım bedeli mahkemenin kararından önce mahkemenin belirlediği yere 

belirlediği sürede depo edilmelidir. Davacıya bunun için süre verilmelidir.  

Davacı önalım hakkı sahibi depo yükümlüsüdür. Depo yükümlüsü önalım 

bedelini hakim tarafından belirlenen yere şahsen yatırmak zorunda değildir; depo 

kararının gereğini üçüncü bir kişi de yerine getirebilir45. 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 kullanabilirler46. 

Hakim tarafından süre belirlenirken; hakkın kullanılamaması sonucunu 

doğurmamasına yetecek bir süre belirlenmesine dikkat edilmelidir47. Mahkeme bu 

konuda kesin mehil tayin etmişse ve kesin mehil içinde önalım bedeli tespit edilen 

                                                 
44 Tekinay, Takyitler, s. 51 vd; YİBK 20. 6.1951T, 1949/13E, 1951/5K, RG. 7950, Yarg. 6. HD 

06.05.2003 T, 2003/3126E, 2003/3189K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
45  Yıldız, a.g.e., s. 98. 
46  Önalım hakkı konusu payın bir kısmı için önalım hakkının kullanılması söz konusu olamaz; ancak 

paydaşlardan biri payının bir kısmını üçüncü bir kişiye satarsa satılan kısmi pay için önalım hakkı 
kullanılabilir. Yıldız, a.g.e., s. 98–99. 

47  Yıldız, a.g.e., s. 96. 
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yere depo edilmezse, davacı hakkını yitirecektir48, ancak verilen süre kesin süre 

değilse, hakim bildirilen mazereti değerlendirerek uygun bir süre tayin etmelidir. 

 Depo kararı ile bağlantılı olarak satım sözleşmesinden doğan yarar ve hasara 

da değinmemiz gerekmektedir. Satım sözleşmesi bakımından, BK.m. 183’te borcun 

hasarına kimin katlanmak zorunda olduğu özel olarak düzenlenmiştir49. Kural olarak 

şartların gerçekleşmesiyle birlikte, satım sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte yarar ve 

hasar alıcıya intikal eder. Kuralın uygulanması için, halin icabından, sözleşmeden 

veya kanundan doğan istisnaların bulunmaması gerekir. Önalım hakkının kullanılmış 

olmasına rağmen, önalım hakkı sahibinin önalım bedelini henüz depo etmediği 

durumlar halin icabından doğan istisnalardan sayılır50, ve bu istisnaların bulunması 

halinde yarar ve hasar sözleşmenin kurulması anından itibaren değil, mahkemenin 

kararından itibaren alıcıya (önalım hakkı sahibine) geçecektir51. 

 Kanaatimizce yarar ve hasar önalım hakkı sahibine mahkemenin kararı ile 

birlikte geçmelidir; satım bedelinin depo edilmesi ile yarar ve hasarın önalım hakkı 

sahibine geçtiğini kabul etmemiz halinde depo kararının gereği gibi yerine 

getirilmediği haller için ayrı bir düzenleme öngörmemiz gerekmektedir. Borçlar 

Kanunu tasarısında yer alan yeni düzenleme52 de değerlendirildiğinde, mahkemenin 

verdiği karar ile yarar ve hasarın alıcıya geçeceğini söylemek daha uygun olacaktır. 

3.4. Önalım Yükümlüsünün Borçları 

 Önalım yükümlüsünün borcu ise; satılanın mülkiyetini önalım hakkı sahibine 

geçirmektir; ancak önalım hakkının kullanıldığı davada hâkimin vereceği karar ile 

mülkiyet önalım hakkı sahibine geçecektir ve önalım hakkı sahibi yalnızca tasarrufi 

işlem yapabilmek için tescili gerçekleştirecektir.  

                                                 
48 Yarg. 6.HD 2005/1640E, 2005/12108K, 26.12.2005 T (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
49  BK.m.183: Halin icabından veya hususi şartlardan mütevellit istisnaların maadasında, satılan şeyin 

nefi ve hasarı akdin in’ikadı anından itibaren alıcıya intikal eder. 
50 Nisim Franko, “Satım Akdinde Hasarın İntikali”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1998, s. 349–370; Yavuz, a.g.e., s. 62.  
51  Bu konuda Yargıtayın farklı kararları bulunmaktadır. Yargıtay eski tarihli bazı kararlarında yarar ve 

hasarın satım ilişkisinin kurulması ile önalım hakkı sahibine geçeceğine karar vermiştir. Yarg.4.HD. 
17.10.1957 T, 1825/6163, Yarg.4.HD. 19.6.1958 T, 957/5962K (Kazancı Hukuk Otomasyon).  

52  Borçlar Kanunu Tasarısında ise, yarar ve hasara ilişkin kural değişikliğe uğramıştır. Şöyle ki; 
taşınmaz satışlarında yarar ve hasarın tescil anına kadar satıcıda kalacağı düzenlenmiştir (BKT. m. 
244). 
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Önalım yükümlüsünün satım ilişkisinden doğan mülkiyeti geçirme borcu, 

özellikle önalım hakkının dava yoluyla kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı 743 

Sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde farklı görüşlerin ileri sürülmesine sebep 

olmuştur53.  

4. YASAL ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ 

4.1. Genel Olarak 

Paylı mülkiyetin kurulması ile doğar ve önalım olayının gerçekleşmesi ile 

kullanılabilir hale gelir. Paylı mülkiyet ilişkisinin ortadan kalkması, yasal önalım 

hakkından tümüyle feragat edilmesi veya belirli bir satım ilişkisi bakımından önalım 

hakkından feragat edilmesi, önalım hakkının kullanılması için kanunen öngörülen 

hak düşürücü sürelerin geçmiş olması veya bu süreler içinde hakkın bilerek 

kullanılmaması veya payın söz konusu olduğu taşınmazın kaybı hallerinden birinin 

gerçekleşmesi ile yasal önalım hakkı sona erer. 

4.2. Yasal Önalım Hakkından veya Hakkın Kullanılmasından Feragat 

 Önalım hakkı, yenilik doğuran bir haktır. Yenilik doğuran hakların sona erme 

sebeplerinden birisi de feragattir54, ancak yenilik doğuran bir hakkın feragat edilmesi 

yoluyla sona erdirilebilmesi için, hak doğduktan sonra feragat edilmesi ve hakkın 

feragat işlemine uygun olması gerekmektedir55.  

 Feragat, irade serbestîsi ilkesinin bir uzantısı olarak hak sahibine tanınan, bir 

hakkın hukuki işlem ile tamamen veya kısmen nihai olarak sona erdirilmesi 

hakkıdır56.  

 Yasal önalım hakkı, mülkiyetin yasal sınırlamalarından biridir. 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu’nun 733. maddenin ikinci fıkrasında önalım hakkından feragat 

düzenlenmektedir. Bu düzenlemede ikili bir ayrım yapılmaktadır: Önalım hakkından 

feragat (mutlak feragat) ve belirli bir satışta önalım hakkının kullanılmasından 

feragat (nisbi feragat).  

                                                 
53  Farklı görüşler için bkz. Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 390 vd. 
54  Eren, a.g.e., s. 66; Önen, a.g.e., s. 31; Buz, a.g.e., s. 411. 
55  Eren, a.g.e., s. 66; Önen, a.g.e., s. 31. Örneğin evlenmenin butlanını isteme yenilik doğuran hakkından 

ya da ana- babanın velayetin iadesini isteme hakkından feragat etmesi mümkün değildir.  
56  Buz, a.g.e., s. 411. 
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 Bu iki feragat işlemi, geçerlilikleri bakımından farklı şekillere tabi oldukları 

gibi, sonuçları ve etkileri de farklılıklar arz etmektedir57. Kural olarak yenilik 

doğuran bir hakkın kullanılmasından feragat etme ile hakkın kendisinden feragat 

etme aynı anlama gelmektedir58; zira hukuki sonuç doğurması hakkın kullanılmasına 

bağlı olan bir hakkın kullanılmasından feragat edilmesi, hakkın kendisinden feragat 

etme anlamındadır.  

 Hakkın kendisinden feragat etme ile hakkın kullanılmasından feragat etme 

konusundaki ayrım, yenilik doğuran hakkın bir defa kullanılmakla tükenmeyeceği 

haller bakımından önem taşımaktadır59. Örneğin yasal önalım hakkı bakımından 

durum böyledir. Önalım hakkı her paydaşın üçüncü kişiyle yaptığı her satım 

sözleşmesinde yeniden kullanılabilir hale gelmektedir. Yasal önalım hakkı 

bakımından feragati, öğretide yapılan ayrımlara uygun olarak, iki başlık altında 

inceleyeceğiz. 

4.2.1. Önalım Hakkından Feragat 

 Önalım hakkından feragat (mutlak feragat önalım hakkı sahibi olma 

hakkından sürekli olarak “feragat etme”60 hususunda önalım hakkı sahibinin irade 

beyanında bulunmasıdır. Önalım hakkının kullanılmasından feragat ise; hakkın 

kullanılmasından yalnızca bir satım işlemi için, işlemin gerçekleşmesinden önce ya 

da işlemin gerçekleşmesinden sonra “vazgeçme” dir.  

 Yasal önalım hakkından feragat edilmesi sonucunda hak tamamen sona erer61. 

Türk Medeni Kanunu’nun 733. maddesindeki düzenlemeye göre, yasal önalım 

hakkından feragatin resmi şekilde yapılması gerekir ve tapu kütüğüne şerh verilmesi 

gerekir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde Türk Medeni Kanunu’nun 

733. maddesinin ikinci fıkrasını karşılayan bir düzenleme mevcut değildi. Eski 

Medeni Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yasal önalım hakkı, taşınmaz 

                                                 
57  Gümüş, a.g.e., s. 144; Gençcan, a.g.e., s.2638. 
58 Buz, a.g.e., s. 411. 
59  Buz, a.g.e., s. 411. 
60  Feragat, hakkın kendisinin sonlandırılma iradesi olarak tarif edilirken, vazgeçme ise; bu hakkın belirli 

bir zaman içinde belirli kişilere karşı kullanılmama yönündeki iradesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
Yıldız, a.g.e., s. 57. 

61  Bu feragat türü için, öğretide “mutlak feragat”, “kök haktan feragat”, “genel feragat”  terimleri de 
kullanılmaktadır. Oğuzman, Şuf’a, s. 15–17; Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 433; Sebük, a.g.e., s. 120; 
Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 162; Kırca, a.g.m., s.1187. 
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mülkiyetine getirilen kısıtlamalardan biri olarak düzenlendiği için, yasal önalım 

hakkından sürekli olarak feragat etmeye, Türk Kanunu Medenisi’nin 657. 

maddesinde yer alan “mülkiyetin kanuni takyitleri”ne ilişkin düzenlemelerin 

uygulanacağı öğretide ve uygulamada kabul edilmekteydi 62. Uygulamadaki ve 

öğretideki farklı görüşler neticesinde Yargıtay 16.05.1951 tarihinde verdiği 1949/6-

19Esas, 1951/3Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, yasadan doğan önalım 

hakkından feragatin ne şekilde gerçekleşeceği karara bağlanmıştır63. 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da hüküm İçtihadı Birleştirme Kararına 

uygun olarak düzenlenmiştir. Öğretide yasal önalım hakkından feragatin resmi 

şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi zorunluluğunu eleştiren görüşler 

mevcuttur64. Bu görüşlere ilişkin eleştiriler temel olarak şu noktalarda 

toplanmaktadır: Hak sahibi hakkını kullanıp kullanmamakta tamamen serbesttir. Bu 

sebeple bu hakkını kullanmama “hakkını” kullanmamakta da serbesttir, bu noktada 

yalnız kendi iradesi yeterli olacaktır. Resmi şekil şartı sebebiyle, hak sahibi muhatap 

ile şekle tabi bir sözleşme yapma zorunluluğundadır65. Bu da hak sahibinin muhatap 

ile uzlaşması zorunluluğunu getirmektedir. Resmi şekil şartı; sözleşmenin taraflarını 

düşünmeye sevk edecektir ancak yasal önalım hakkı bakımından tarafların 

                                                 
62  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 495; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 112; Tekinay, Takyitler, s. 63; Yasemin 

Özdek, “Önalımda (Şuf’ada) Vazgeçme ve Bir Yargıtay Kararı”, Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Yıl: 1985, Sayı 3, s. 349. Eski Medeni Kanunun yürürlükte olduğu dönemde 
önalım hakkından feragatin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun 
89. maddesi ile 657. maddenin ikinci fıkrasının çeliştiği ileri sürülmüştür.  

 Bu konuda bkz. Hüseyin Bozkurt, “Şuf’a Hakkı Sözleşmesi ve Feragatin (Teslim-i Şuf’a) Şekil ve 
Şartları”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1976, s. 79. 

 Karşı görüş için bkz. Sungurbey, Eleştiriler, s.  256. 
63  RG. 7888. Genel olarak bu görüşler hukuki dayanak olarak 657. maddenin ikinci fıkrası ile, Noterlik 

Kanunu’nun 89. maddesini göstermektedir. Ayrıca Yargıtay’ın 16.5.1951 tarihli ve 6–19/3 sayılı 
İçtihadı Birleştirme Kararına göre de “…herkese karşı şuf’a hakkından devamlı surette bütün 
hissedarların veyahut bir kısım hissedarların feragati, gayrimenkul mülkiyetinin kanuni takyidinin ilga 
ve tazammun etmekte olması itibariyle muteberiyeti için resmi şekilde yapılarak tapuya tescil 
ettirilmek gerekir.” Türk Medeni Kanunu’nun 733. maddesinin ikinci fıkrası İçtihadı Birleştirme 
Kararına uygun olarak düzenlenmiştir. 

 Ayrıca bkz. Yıldız, a.g.e., s. 58. 
64  Buz, a.g.e., s. 431; Erel, a.g.e., s. 132–133; Gümüş, a.g.e., s. 134. 

 Yazarlar bu eleştirilerinin gerekçesi olarak İsviçre Medeni Kanunu ön tasarısında Huber tarafından 
savunulan ve sonradan İsviçre doktrininde taraftar bulan görüşü göstermektedir. Bu görüşe göre, 
taşınmaz mülkiyetine kamu yararı dışında konulan sınırlamaları kaldıran ya da değiştiren sözleşmeler 
irtifak tesisi niteliğinde bir sözleşmedir, ancak yasal önalım hakkı eski Medeni Kanunumuzda yer alan 
hüküm gereği resmi şekilde yapılıp, tescil edilir, bu hak irtifak hakkı olarak değerlendirilemez.  

65   Buz, a.g.e., s. 431. 
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düşünmesinin pek anlamlı olduğu söylenemez; çünkü paylı mülkiyet ilişkisinde pay 

sahiplerinden birinin yasal önalım hakkından feragat etmesi ile diğer paydaşlar 

bakımından taşınmaz üzerindeki sınırlama kalkacaktır, bu da pay sahiplerinin 

yararına olacaktır66. Önalım hakkından feragatte, resmi şekil şartını kural olarak 

noterler yerine getirecektir67 . 

 Önalım hakkından feragat edilmesi halinde, hak tamamen sona erecektir. Bu 

durumda şu soru akla gelecektir: Önalım hakkından feragat edildikten sonra, haktan 

feragat eden paydaş payını satarsa, yeni paydaş bakımından önalım hakkı söz konusu 

olacak mıdır, yoksa haktan feragat edildiği için yeni paydaş bu hakka sahip olmadan 

mı payı devralacaktır?  

 Önalım hakkı, paylı mülkiyette pay sahibine tanınan bir haktır. Payın devri 

halinde, paylı mülkiyetin kurulması ile doğan önalım hakkı da yeni pay sahibine 

geçecektir. Önalım hakkından feragat edilmesi halinde, bu hak tamamen ortadan 

kalkacaktır, tapu kütüğüne yapılacak şerh bu bakımdan payı devralacak üçüncü 

kişiler için önem taşımaktadır68.   

4.2.2. Önalım Hakkının Kullanılmasından Feragat 

 Belirli bir satımda önalım hakkından feragat, yazılı şekle tabidir ve satımdan 

önce ve sonra gerçekleştirilebilir (MK.m.733/f.2). Bu feragate uygulamada nisbi 

feragat de denilmektedir69. Mehaz kanun İsviçre Medeni Kanunu’nun 681 b 

maddesinde belirli bir satımda önalım hakkından feragat etmenin yalnızca satımdan 

sonra yapılabileceği düzenlenmektedir70. Eski Medeni Kanun zamanında önalım 

hakkından belirli bir satım için feragat etmenin şekline ilişkin olarak farklı görüşler 

ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden ilki, belirli bir satım için önalım hakkından feragat 

etmenin şekle tabi olmadığı ancak HUMK m.288 gereğince ispat kural olarak yazılı 

                                                 
66   Buz, a.g.e., s. 431. 
67  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 443. 
68  Önalım hakkı paylı mülkiyet kurulduğu anda doğar, ancak kullanılması belli koşulların 

gerçekleşmesine bağlıdır. Haktan feragat işleminin amacı, önalım hakkının payı ileride devralacak 
olan üçüncü kişiler tarafından kullanılma hakkının mevcut olup olmaması bakımından önem 
taşımaktadır. Öğretide, önalım hakkından feragatin, bir sona erdirme amacıyla değil, etkisizleştirme 
amacıyla yapıldığı ileri sürülmüştür. Buz, a.g.e., s. 432; Gümüş, a.g.e., s. 150. 

69  Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s. 440; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 163 vd; Kırca, a.g.m., s.1187. 
70  Buz, a.g.e., s. 429. 
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senetle gerçekleşmelidir 71. Diğer görüş ise; adi yazılı şeklin zorunlu olduğu 

yönündedir. 

 Önalım davasından feragat halinde ise, önalım hakkının kullanılmasından 

feragat edilmemektedir. Önalım hakkı kullanılmakta ancak açılan davadan feragat 

edilmektedir. Davadan feragat edilmesi ise; Medeni Kanun hükümlerine değil, 

HUMK hükümlerine tabidir72. 

 Davadan feragat, davacının neticei talebinden vazgeçmesidir (HUMK m.91). 

Davacı, mahkemeye karşı tek taraflı irade beyanında bulunarak davasından feragat 

edebilir73. Bu beyan sözlü olabilir, ancak bu beyan duruşmada tutanağa geçirilir. Bu 

beyan yazılı dilekçe ile de gerçekleştirilebilir74. Davacı davadan feragat etmekle, 

dava konusu olan haktan vazgeçmektedir.  

 Önalım davasından feragat edilmesi halinde önalım hakkı sahibi davacı, dava 

konusu yaptığı hakkından feragat etmektedir. Kısacası burada önalım hakkı sahibi 

önalım hakkından dava açıldıktan sonra feragat etmektedir75. 

4.3. Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 

 Hak düşürücü sürenin niteliği gereği, sürenin sona ermesi ile birlikte hakkın 

talep edilebilirliği değil, hakkın kendisi ortadan kalkmaktadır. Hak düşürücü süreler, 

yenilik doğuran hakların kullanılması bakımından söz konusu olan sürelerdir.  

Yasal önalım hakkı bakımından üç aylık hak düşürücü süre,  paydaşlardan 

birinin payını üçüncü bir kişiye devrettiğini diğer paydaşlara bildirmesi ile, iki yıllık 

hak düşürücü süre ise; her halükarda satımdan itibaren başlayacaktır.  

                                                 
71  Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s. 621, yazarlar belirli bir satım için yapılacak olan feragat işleminin özel 

bir şekle tabi olmadığını belirtmektedirler. Bu görüşlerinin gerekçesi olarak da Yargıtay’ın 16.05.1951 
tarihli 1949/6–19 Esas Sayılı, 1951/3 Karar Sayılı kararını göstermektedirler. Bu kararda önalım 
hakkını kullanma yetkisinden feragat edilmesinin resmi şekle tabi olmadığına, şeklin yalnızca bir ispat 
şekli olduğunu belirtmişlerdir. Aynı görüş için bkz. Tekinay, Takyitler, s. 63; Akipek, Mülkiyet, s. 
218; Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya Hukuku, s. 613; Şıpka, Şuf’a Hakkı, s. 165. 

72  Karahasan, a.g.e., s. 1193; Özdek, a.g.e., s. 357. 
73  Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s.543; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 533; Özdek, a.g.e., s. 357. 
74  Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s.544; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 534. 
75  Önalım hakkı sahibinin açtığı davaya ilişkin ilam kesinleştikten sonra önalım hakkı sahibinin 

davasından vazgeçmesi söz konusu olamaz. İlam kesinleştikten sonra hak sahibi nin vazgeçme 
beyanında bulunması, davadan feragat değildir. Bu durum, önalım hakkı sahibinin kendi malı 
üzerinde tasarruf etmesidir. Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı, s.456; Sebük, a.g.e., s. 165 vd. 
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 Satım sözleşmesinin kurulduğu, satıcı paydaş tarafından veya alıcı tarafından 

bildirilmezse üç aylık hak düşürücü süre işlemeye başlamayacaktır; ancak iki yıllık 

süre bildirim yapılmasa da satım işleminin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacaktır.  

 4.4. Önalım Hakkı Sahibi ile Önalım Yükümlüsü Sıfatlarının Birleşmesi 

 Önalım hakkı sahibi sıfatı ile önalım yükümlüsü sıfatlarının birleşmesi 

halinde önalım hakkı ortadan kalkacaktır. Paylı bir taşınmaz mülkiyetinde örneğin iki 

paydaş malikse, paydaşlardan birinin payını diğer malike satması ile önalım hakkı 

sahibi ile önalım yükümlüsü sıfatı birleşecek ve önalım hakkı söz konusu 

olmayacaktır76.  

4.5. Önalım Hakkı Konusu Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 

 Yasal önalım hakkının konusunu taşınmazlar oluşturmaktadır. Taşınmaz 

mülkiyetinin kaybı mülkiyetin nisbi kaybı ve mutlak kaybı olarak iki başlık altında 

incelenebilir77. Taşınmazın nisbi kaybı, malikin değiştiği hallerde söz konusu olur. 

Örneğin paydaşlardan A’nın payını B’ye devretmesi halinde A taşınmaz payının 

mülkiyetini nisbi olarak kaybetmektedir. Yasal önalım hakkı da paya bağlı bir hak 

olduğu için, payın devredilmesi ile yasal önalım hakkı da o paydaş için son 

bulacaktır. 

 Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybı hallerini de üç başlıkta inceleyebiliriz 

(MK.m.717) Bunlardan ilki taşınmazın tamamen yok olmasıdır. Taşınmaz doğal 

olaylar sonucunda tamamen ve devamlı olarak yok olmuşsa taşınmaz mülkiyeti de 

sona erer (MK.m.717/f.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 hal de 

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 terkedilmiş 

                                                 
76 Sebük, a.g.e., s. 122. 
77  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s.  366. 
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olur. Mülkiyet hükümlerine tabi bir pay hakkından feragat etmek, payın terki 

anlamını taşımaktadır78 

 Taşınmaz mülkiyetinin kaybı hallerinden üçüncüsü; kamulaştırmadır. 

Kamulaştırma, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin, kamu yararının gerektirdiği 

hallerde tek taraflı bir idari karar ile özel mülkiyete tabi bir taşınmazı tespit edilen 

kamulaştırma bedelini ödemek suretiyle iktisap etmesidir79. 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, 

çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi önalım hakkı ancak satım veya satım benzeri 

hukuki işlemlerin gerçekleşmesi halinde 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. 

4.6. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 

 Paylı bir mülkiyette, paydaşlar arasındaki paylı mülkiyet birliği; iştirak 

halindeki mülkiyetten farklı olarak kişisel bir birlik mahiyetinde değildir80. Paylı 

mülkiyet, tamamen sona erebileceği gibi kısmen de sona erebilir81. Bir paydaşın 

payını üçüncü kişiye kendi iradesi ile satmasıyla veyahut da kendi iradesi söz konusu 

olmaksızın cebri icra yoluyla payının satışa çıkarılmasıyla paylı mülkiyetten 

çıkabilir. Bu kısmen sona ermedir. Bu hallerden, paydaşın iradesi ile payını satıp 

devrettiği hallerde, yasal önalım hakkı kullanılabilmektedir. 

 Paylı mülkiyetin tam olarak sona ermesi hallerinden biri, paydaşların hep 

birlikte paylarını üçüncü bir kişiye devretmesi halidir; ancak paylı mülkiyetin tüm 

                                                 
78  Kurşat, a.g.e., s. 95. 
79  İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınevi, İstanbul 2002, s. 462 vd. Kamulaştırma, 

Anayasanın 46. maddesinde ve Kamulaştırma Kanunu’nda düzenlenmektedir. Kamulaştırma 
Kanunu’nun 8. maddesindeki düzenleme gereğince idare mülkiyeti rızaen yapılacak tescille veya 
mahkeme kararı ile kazanacaktır. Bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e.,  s. 329-369 vd. 

80  Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e.,  s. 421; Akipek, Mülkiyet, s. 35. 
81  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 266. 
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paydaşlar bakımından sona erme hallerinden en önemlisi paylaştırma (taksim) 

halidir82. 

 Paylaşma, paylı mülkiyette paydaş olanların payına bağlı olarak ileri 

sürebilecekleri eşyaya bağlı yenilik doğuran bir haktır83. Her paydaş paylı mülkiyetin 

sona erdirilmesini isteme hakkına sahiptir ancak her paydaş bu hakkını kanunda veya 

sözleşmede tespit edilen sınırlar dâhilinde kullanabilir84.  

 Paylı mülkiyette taksim, tarafların anlaşmalarıyla ya da 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. 

                                                 
82  Aydın Aybay, Müşterek Mülkiyette Taksim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

İstanbul 1966, s. 8 vd; Kurşat, a.g.e., s. 163 vd. 
83  Gürsoy/Eren/Cansel, a.g.e., s.422; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 268.  
84  Paylı mülkiyette taksim engelleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Öğüz, Müşterek Mülkiyette 

Taksim Engelleri, s. 3 vd. 
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SONUÇ 

İnceleme konumuzu oluşturan yasal önalım hakkı hem öğretide hem de 

uygulamada sıkça karşılaşılan bir konudur. Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan 

dolaylı kısıtlamalarından biri olan yasal önalım hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni düzenlemelere kavuşmuş ve eski 

kanundaki yetersiz düzenlemenin sebep olduğu problemlerin ortadan kalkması 

amaçlanmıştır. 

Önalım hakkı terimi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 

ile Türk hukuk mevzuatına girmiş bir terim olsa da bu terim kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce de kurumu izah etmede daha yeterli olması sebebiyle şuf’a 

teriminin yerine kullanılmaktaydı. 

Önalım hakkı kaynağına göre, yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan 

önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılarak incelenir. Yasal önalım hakkı, paylı bir 

taşınmaz mülkiyetinde paydaşlardan birinin payını paydaş olmayan üçüncü bir kişiye 

satması ile kullanılabilir hale gelen eşyaya bağlı kurucu yenilik doğuran bir haktır. 

Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise, konusunu taşınmaz veya taşınırların 

oluşturabileceği ve malikin kendi rızası ile bir üçüncü kişiye tanıdığı bir haktır.  

Yasal önalım hakkının hukuki niteliği konusunda öğretide ve uygulamada 

farklı görüşler ileri sürülmüş olmasına karşılık, günümüzde hem uygulamada hem de 

öğretide yasal önalım hakkının kurucu yenilik doğuran bir hak olduğu kabul 

edilmektedir.  

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyet ilişkisinin kurulması ile doğar ancak 

önalım olayı olarak açıkladığımız, üçüncü kişiye satımın gerçekleşmesi ile 

kullanılabilir hale gelir. Önalım olayını meydana getirecek olan hukuki işlemler 

kanunda sayılmamıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 732. Maddesinde yer alan 

“satılması ile” ifadesi sebebiyle öğretide çoğunlukla yalnızca satım işleminin 

gerçekleşmesi ile önalım hakkının kullanılabilir hale geleceği kabul edilse de; 

Borçlar Kanunu Tasarısı’nda düzenlendiği gibi “ekonomik anlamda satım benzeri 

hukuki işlemler” bakımından önalım hakkının kullanılabilir hale gelip gelmediği de 

tartışılmaktadır (BKT. m. 239/f.1). 
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 Kanaatimizce önalım olayını meydana getirecek işlemler değerlendirilirken, 

hukuki işlemde tarafların para ve mal mübadelesinde bulunmuş olmaları şartı 

aranmakla beraber, önalım hakkının amacı da göz önünde bulundurulmalıdır; ancak 

taşınmaz malikinin her hukuki işleminin önalım hakkını kullanılabilir hale getirdiğini 

söylemek mülkiyet hakkı ile bağdaşmayacaktır. 

Önalım hakkını kullanılabilir hale getiren hukuki işlemlerin neler olacağı 

konusunda mevzuatta açık bir düzenleme yapılmadığı sürece, önalım olayını 

gerçekleştiren hukuki işlemler konusunda hakimin takdir hakkı olacaktır. 

Yasal önalım hakkının kullanılması için yalnızca önalım olayının 

gerçekleşmesi yeterli değildir; ayrıca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile getirilen 

bildirim zorunluluğunun satıcı paydaş veya alıcı tarafından yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bu bildirimin yapılması ile kanunen öngörülmüş olan üç aylık hak 

düşürücü süre de işlemeye başlayacaktır. İki yıllık hak düşürücü süre de satımın 

gerçekleşmesinden itibaren başlayacaktır. Kanunda bildirim zorunluluğundan 

bahsedilmesine rağmen, bu zorunluluk yerine getirilmemişse iki yıllık üst süre de 

düşmüşse önalım hakkı sahibinin hakkının ne olacağı düzenlenmemiştir. Bu konuda 

bir açıklık olmaması uygulamada sorunlara sebep olabilecektir. İsviçre Borçlar 

Kanunu’nda yer alan düzenlemeye paralel olarak, Türk Hukuku bakımından da tapu 

memurunun bildirim yükümlülüğü açıkça düzenlenmelidir. Bir üçüncü kişi ile satım 

ilişkisi kuran paydaşın veya satım ilişkisinin tarafı olan alıcının diğer paydaşlara 

bildirim yapacağını düşünmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Yargıtay’ın bu 

konuda vermiş olduğu kararlar da bildirim yapmayan kötü niyetli maliki korur 

mahiyettedir. Kanaatimizce bu konuda daha adil bir düzenleme yapılmalıdır. Malik 

yaptığı her hukuki işlemde, yasal önalım hakkı ile karşı karşıya kalmamalıdır; ancak 

önalım hakkı kullanılabilir hale geldiğinde de önalım hakkı sahibinin bu hakkını 

kullanması bildirim yapılmayarak önlenmemelidir. 

Önalım hakkının kullanılması için, ayrıca önalım hakkından veya hakkın 

kullanılmasından feragat edilmemiş olması gerekir. Önalım hakkından feragat etme 

halinde hak sahibi önalım hakkından, yapılmış veya yapılacak olan tüm satım 

sözleşmeleri için vazgeçmektedir. Önalım hakkının kullanılmasından feragat etme 

ise; satımdan önce veya sonra gerçekleşebilir. Hakkın kullanılmasından feragat etme 
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halinde, önalım hakkı sahibi belli bir satım sözleşmesi bakımından hakkından 

vazgeçmektedir.  

Yenilik doğuran bir hak olan yasal önalım hakkı, mevzuattaki açık hüküm 

karşısında yalnızca dava yoluyla kullanılabilecektir. Önalım hakkını kullanmak 

isteyen hak sahibi, alıcıya yönelteceği dava ile önalım hakkını kullanabilecektir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yasal önalım hakkının yalnızca dava yoluyla 

kullanılması öğretide eleştirilmektedir. Bu eleştiriler, temel olarak madde 

gerekçesinde yer alan “uygulamada daima bir dava açılmasının gerekliliği” 

ifadesinde toplanmaktadır. Ayrıca dava açılması gerekliliği, Anayasa Mahkemesinde 

de iptal davasının konusunu oluşturmuştur; ancak Anayasa Mahkemesi iptal 

istemlerini reddetmiştir. 

Kanaatimizce; yasal önalım hakkının dava yoluyla kullanılması gereği, hakkı 

yenilik doğuran hak niteliğinden çıkarmamakta, yalnızca önalım hakkı sahibinin 

hakkı kullandığının ispatını kolaylaştırmaktadır; ancak önalım hakkının 

kullanılmasının amacı taraflar arasında bir satım ilişkisinin kurulmasıdır. Hakkın 

kullanılmasındaki amaç, önalım hakkı sahibi ile önalım yükümlüsü arasında satım 

ilişkisinin kurulmasıdır. Tarafların bu amaca yalnızca dava yoluyla ulaşabileceğini 

söylemek yerinde değildir.  

Önalım hakkı kullanıldıktan sonra önalım hakkı sahibi ile muhatap arasında 

bir satım ilişkisi kurulmaktadır. Bu satım ilişkisi, satıcı paydaş ile üçüncü kişi 

arasındaki satım ilişkisi ile aynı hükümleri taşıyacaktır. Satım ilişkisi gereğince, 

önalım hakkı sahibi önalım konusu taşınmaz payının kendi adına tescil edilmesinden 

önce, hakim tarafından verilen depo kararını yerine getirerek taşınmazın bedelini, 

tapu harç ve masrafları ile birlikte hakimin göstereceği yere belirtilen süre içinde 

yatırmalıdır. Önalım hakkı sahibinin depo kararına uymaması halinde hakim payın 

önalım hakkı sahibi adına tesciline karar vermeyecektir. 

Tüm koşullar yerine getirildikten sonra mahkeme taşınmaz payının hak 

sahibine geçirilmesine karar verecektir; önalım hakkı sahibinin daha sonra 

yaptıracağı tescil açıklayıcı olacaktır. 
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