
TARIM ARAZİLERİNDE SINIRDAŞ ARAZİ MALİKLERİNİN 
ÖNALIM HAKKI KALDIRILDI

4 Kasım 2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmi Gazete’de Gıda 
Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında 7255 sayılı Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 
yayımlandı. Değişiklik Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Koruma Kanunu’na (“Toprak Koruma Kanunu”) yönelik 
önemli değişiklikler getirdi.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 6537 sayılı Kanun (“6537 sayılı Kanun”) 
15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 6537 sayılı Kanun ile, Toprak 
Koruma Kanunu kapsamında tarımsal arazilerde sınırdaş 
maliklere kanuni önalım hakkı tanınmıştı.

Tarımsal bütünlüğün sağlanması amacıyla 6537 sayılı Kanun 
ile getirilmiş olan söz konusu düzenlemeye göre:
- Tarımsal arazilerin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi 
maliklerinin önalım hakkına sahip olması öngörülmüştü;
- Ancak tarımsal arazinin sınırdaş maliklerden birine satılması 
halinde diğer sınırdaş malikler önalım haklarını 
kullanamıyordu; ve
- Ayrıca önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal 
arazi malikinin bulunması halinde, arazinin sınırdaş malikler 
arasından tarımsal bütünlük arz edene devredileceği 
düzenlenmişti.

Ne var ki sınırdaş maliklerin önalım hakkının uygulamada bazı 
mağduriyetlere yol açtığı görüldü. Önalım hakkı, sınırdaş 
malikler tarafından zaman zaman kötüye kullanılarak tarım 
arazilerinin gerçek değerinin altında satın alınmasına sebep 
olabiliyordu.

Dolayısıyla, Değişiklik Kanunu ile Toprak Koruma Kanunu’nun 
ilgili maddesi yürürlükten kaldırılarak tarımsal arazilerin satışa 
konu edilmesi durumunda sınırdaş maliklere önalım hakkı 
tanınmasından vazgeçildi.

Değişiklik Kanunu’na göre ayrıca:

- Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme, vasıf değişikliği ve 
benzeri işlemler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 
izni ile yapılacak;

- Tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün 
altındaki payların paydaşlara devri halinde paydaşlar, bu 
işlemlerle alakalı harçlardan, damga vergisinden ve tapu döner 
sermaye ücretlerinden muaf tutulacak; öte yandan asgari 
tarımsal arazi büyüklüğünü sağlayan arazilerin miras yolu ile 
intikali halinde ise mirasçılar, ancak mirasın açılmasından 
itibaren bir yıl içinde anlaşmaları halinde taşınmaz devri ile ilgili 
harç ve damga vergisinden muaf tutulacak;

THE PREEMPTION RIGHTS OF ADJOINING 
AGRICULTURUAL LAND OWNERS HAVE BEEN 

ABOLISHED

Law No. 7255 Introducing Certain Regulations in the Fields of 
Food, Agriculture, and Forestry (“Regulation Law”) was 
published in the Official Gazette dated 4 November 2020 and 
numbered 31294. Regulation Law introduced significant 
amendments to Law No. 5403 on Soil Conservation and Land 
Use (“Law on Soil Conservation”).

Law No. 6537 Amending the Law on Soil Conservation and 
Land Use (“Law No. 6537”) entered into force upon its 
publication in the Official Gazette dated 15 May 2014 and 
numbered 29001. Law No. 6537 introduced a preemption right 
for adjoining land owners in agricultural lands within the scope 
of the Law on Soil Conservation. 

According to the above-mentioned legislation introduced by 
Law No. 6537 with the purpose of preserving agricultural 
integrity:
- It was provided that the adjoining land owners would have a 
preemptive right in sale of adjoining agricultural land;
- However, in the event of an agricultural land sale to an 
adjoining land owner, the remaining adjoining land owners 
could not benefit from their preemption right; and
- It was further stipulated that the agricultural land would be 
transferred to the adjoining land owner who holds more 
agricultural integrity compared to the others, should there be 
more than one adjoining agricultural land owner.
However, this preemption right of adjoining agricultural land 
owners has caused several grievances in practice. The 
preemption right has been abused by adjoining land owners 
from time to time which has caused agricultural lands to be 
purchased at a price lower than their actual purchase price.
Consequently, the relevant clause of the Law on Soil 
Conservation has been abolished and adjoining land owners 
have been divested of the preemption right that was previously 
granted to them.

Additionally, as per the Regulation Law:

- Processes used in agricultural lands such as subdivision, 
sharing, and land use conversion will be carried out pursuant to 
the permission of the Ministry of Agriculture and Forestry 
(“Ministry”);

- In the event that shares below the minimum agricultural land 
size for agricultural lands are transferred to the shareholders, 
the shareholders will be exempt from the fees, stamp tax, and 
title deed-revolving capital contribution related to these 
transactions. Successors, on the other hand, will only be 
exempt from the fees and stamp tax related to the transfer of 
real property if they settle within one year as of the opening of 
the succession for a transfer of lands fulfilling the minimum 
agricultural land size by inheritance;

- İmar planlarında “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak 
ayrılan yerler ile “kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla 
kullanım izni verilen yerler”, yeniden izin alınmaksızın bu 
amaçlar dışında kullanılamayacak;

- İzin dahilinde amaç dışı kullanılmasına izin verilen tarım 
arazileri yeniden izin alınmadan izin alınan amaç dışında 
kullanılamayacak. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı 
ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilen alanlarda yeninden izin 
alınması gerekmeyecek; 

- Toprak Koruma Kanunu’na aykırılığın tespiti halinde bu 
durum, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilecek ve 
varsa verilen süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde, 
aykırılığın niteliğine göre Toprak Koruma Kanunu çerçevesinde 
öngörülen para cezaları, faaliyet durdurma, yıkım gibi 
müeyyideler uygulanacak. 
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- Areas reserved in the zoning plans as “an area with an 
agricultural quality to be preserved” and areas “to which the 
utilization permit for non-agricultural purposes is granted by a 
public interest decision” will not be used for purposes other 
than those already permitted unless new permission is 
obtained; 

- Agricultural lands that may be used for non-agricultural 
purposes will not be used for anything other than the permitted 
purpose unless new permission is obtained. However, a new 
permit will not be required for areas that are already permitted 
to fulfill the development needs of residential areas; 

- If a violation of the Law on Soil Conservation is detected, such 
violation will be stated in the declarations section of the title 
deed registry, and if the violation is not remedied within the 
given time, if any, sanctions such as fines, suspension of 
activity, or demolition will be imposed within the framework of 
the Law on Soil Conservation. 


