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Yazarlar: Av. H. Zihni Gönen LL.M, Av. Alperen F. Tülek, Gönen Hukuk Bürosu 

TARIM ARAZİLERİNDE SINIRDAŞ MALİKİN ÖNALIM HAKKI 

Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmazdaki payını kısmen 

veya tamamen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlara, satılan bu payı öncelikle satın alma 

yetkisi veren bir haktır1. 6537 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu’na 8/(i) maddesi eklenmiş ve tarımsal arazilerin satılması halinde sınırdaş tarımsal 

arazi maliklerinin de önalım hakkına sahip olduğu ve bu önalım hakkının kullanılmasında Türk Medeni 

Kanunu hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bunun sonucunda tarım arazisi malikleri, komşu 

tarım arazileri üzerinde kendilerine ait bir pay olmasa bile önalım hakkı sahibi olmuştur. 

I. Sınırdaş Tarım Arazilerinde Önalım Hakkının Kullanım Şartları 

5403 sayılı Kanun’un 8/(i) maddesindeki önalım hakkının kullanılabilmesi için üç hususun dikkate 

alınması gerekmektedir. Bunlardan ilki hem satışa konu taşınmazın hem de komşu taşınmazının tarım 

arazisi niteliğini haiz olması ikincisi arazilerin sınırdaş olması ve son olarak devrin satış yoluyla 

yapılmış olması gerekliliğidir.  

a. Tarım Arazisi Niteliği 

Taşınmazın tarımsal arazi niteliğini haiz olup olmadığının belirlenmesi noktasında tapu kayıtlarının mı 

yoksa taşınmazın fiili kullanım durumunun mu göz önüne alınacağı konusunda tartışmalar 

bulunmaktadır. Tapu kütüğünde bir taşınmaza ait sayfanın üst kısmında sayfa numarası; pafta, ada ve 

parsel numarası, taşınmazın bulunduğu semt, yüzölçümü, taşınmazın evsafı (tarla mı arsa mı olduğu, 

üzerinde bina bulunup bulunmadığı) yazılır ve bu kayıtlardan yalnızca yüzölçümü ile ilgili olan kayıt 

hukuki değer taşır2.  Ek olarak sicil üst sayfasında yer alan ve taşınmazı teşhise yarayacak bilgilerin 

tescillerle ilgili prensiplere tabi olmadığı da kabul edilmiştir. Üzerinde bina bulunan bir arazinin tarla 

şeklinde kayıt edilmesi ya da üzerinde bina olduğu kaydedilmiş bir arazinin boş çıkması taşınmazın 

vasfını ve üzerindeki hakları etkilemez3. Bu sebeple bir taşınmazın tarım arazisi olup olmadığına karar 

verirken tapu kayıtlarına göre değil, taşınmazın kullanım amacına göre karar verilmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir.  

 

 
1 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin, 20.12.2017 tarih ve 2016/1007 E., 2017/9596 K. sayılı ilamı 

2 Oğuzman, Seliçi, Okay-Özdemir. Eşya Hukuku sf.197. Filiz Kitabevi İstanbul 2018 

3 Oğuzman, Seliçi, Okay-Özdemir. Eşya Hukuku sf.248. Filiz Kitabevi İstanbul 2018 
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b. Sınırdaşlık 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 03.11.2017 tarih ve E.2768754 

sayılı Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine İlişkin Uygulama Talimatı’nın (b) maddesine göre üzere iki 

tarım arazisinin sınırdaş sayılabilmesi için en az bir noktada birbirleriyle ortak sınırı bulunması 

gerekmektedir4. 

c. Devrin Satış Yoluyla Gerçekleşmesi 

Son olarak devir işleminin satış yoluyla gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, 

mirasçılara özgüleme, trampa, bağış gibi işlemlerde bu hakkın kullanılması mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca yine Medeni Kanun’un 733’üncü maddesinin ilk cümlesi gereği icra yoluyla satışlarda önalım 

hakkının kullanılması mümkün olmayacaktır. 

II. Birden Fazla Sınırdaşın Talebi ve Ekonomik Bütünlük 

Üzerinde önalım hakkı kullanılacak arazinin birden fazla sınırdaşı olması ve bunların birkaçının ya da 

hepsinin önalım hakkını kullanmak istemesi halinde hâkimin, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi 

malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar vereceği hüküm altına alınmıştır.  

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda öngörülen bütünlük ekonomik bütünlük 

olup, fiziki ve maddi bütünlük değildir. Anayasa Mahkemesi'nin 30.10.2014 tarih, 2014/133 E., 

2014/165 K. sayılı Kararında da işaret edildiği üzere “İşletmeyi meydana getiren taşınmaz mallar 

arasında bir tek arazi parçası bulunabileceği gibi, birden çok arazi parçası da bulunabilir. Tarımsal 

işletmenin ekonomik bütünlüğe sahip olması, işletmeyi oluşturan taşınır ve taşınmaz mallar arasında 

fonksiyonel bir birlik ve bağlılığın bulunmasını gerektirmektedir. Ekonomik bütünlük, tarım parselleri 

arasında fiziki bütünlük bulunmasını zorunlu kılmamaktadır. Bu itibarla bir işletmenin birbirinden 

kopuk birden fazla araziden oluşması da mümkündür. İşletmeyi oluşturan arazi, bina ve diğer yapılar 

ile alet ve makineler aynı kişi tarafından ortak bir merkezden yönetilebildiği takdirde bu malların 

ekonomik bütünlük arz ettiği kabul edilir.” Bu sebeple taşınmazın hangi sınırdaş araziyle “tarımsal 

ekonomik bütünlük” oluşturduğunun teknik olarak tespiti gerekmektedir5. Dolayısıyla hakim, 

taşınmazın hangi sınırdaş arazi malikine devredileceğine karar verirken ekonomik bütünlüğün tespiti 

açısından bilirkişi incelemesine başvurmak durumunda kalacaktır. 

 
4https://isparta.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Arazi%20Edindirme%20%C5%9Eb%20M%C3%BCd/Tar%C4%B1

m%20Arazilerinde%20M%C3%BClkiyet%20Devrine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Uygulama%20Talimat%

C4%B1.pdf Erişim Tarihi: 09.02.2020 
5 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 17.01.2019 tarih ve 2016/3990 E., 2019/486K. sayılı ilamı 

https://isparta.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Arazi%20Edindirme%20%C5%9Eb%20M%C3%BCd/Tar%C4%B1m%20Arazilerinde%20M%C3%BClkiyet%20Devrine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Uygulama%20Talimat%C4%B1.pdf
https://isparta.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Arazi%20Edindirme%20%C5%9Eb%20M%C3%BCd/Tar%C4%B1m%20Arazilerinde%20M%C3%BClkiyet%20Devrine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Uygulama%20Talimat%C4%B1.pdf
https://isparta.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Arazi%20Edindirme%20%C5%9Eb%20M%C3%BCd/Tar%C4%B1m%20Arazilerinde%20M%C3%BClkiyet%20Devrine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Uygulama%20Talimat%C4%B1.pdf
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Tarımsal arazinin, sınırdaş arazinin sınırdaş maliklerden birine satılması halinde ise diğer sınırdaş 

malikler önalım hakkını kullanamayacaktır.  

III. Sınırdaş Arazilerde Önalım Hakkının Kullanılması  

 

a. Dava Açılması 

Sınırdaş arazilerde önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 734üncü maddesi gereği alıcıya karşı dava 

açmak suretiyle kullanılır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2nci maddesi uyarınca, sınırdaş 

arazilerin önalım hakkından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk 

Mahkemesi olup yetkili mahkeme ise 6100 sayılı Kanun’un 12nci maddesi gereği taşınmazın bulunduğu 

yer mahkemesidir. Özetle önalım hakkının kullanılması için açılan dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki 

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. 

b. Satış Bedeli ve Tapu Giderlerinin Depo Edilmesi 

Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu 

giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla 

yükümlüdür. 

Uygulamada satış bedeline ilişkin çeşitli ihtimaller ortaya çıkmaktadır. Alıcı ve satıcı önalım hakkının 

kullanılmasının engellenmesi için bedeli olduğundan çok yüksek gösterebileceği gibi tapuda daha az 

harç ödemek için olduğundan az da gösterebilirler. 

Satış bedelinin yüksek gösterilmesi halinde ise muvazaa söz konusu olduğundan ve önalım davasındaki 

davacı da satış sözleşmesi bakımından üçüncü kişi olduğundan muvazaa iddiasını tanık dahil her türlü 

delille ispat edebilecektir6.  

Satış işleminin tarafları tapu harcını azaltmak amacıyla satış bedelini düşük gösterirlerse yine muvazaa 

söz konusu olacaktır. Bu duruma ilişkin farklı yargı kararları bulunmaktadır. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28.03.2007 tarih ve 2007/6-180 E. ve2007/174K. sayılı kararını da 

gerekçe göstererek, alıcının muvazaalı satış sözleşmesinin tarafı olması sebebiyle gerçek satış bedelinin 

daha yüksek olduğu iddiasında bulunamayacağına hükmetmiştir.7.Ancak Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 

HGK. 05.05.1993 Tarihli ve 1993/6-761 E., 1993/192 K. sayılı kararında önalım hakkının kullanılması 

sırasında davacının bedele ilişkin yükümlülüğünün hakka konu payın, hakkın kullanılma tarihindeki 

değeri olması gerektiğine karar vermiştir. 

 
6 İzmir BAM 14. Hukuk Dairesi’nin 13.06.2017 tarih ve 2017/569 E., 2017/507 K. sayılı kararı 
7 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 30.12.2008 tarih ve 2008/12278 E., 2008/14329 K. sayılı ilamı 



 

 
 

4 
 

c. Önalım Hakkı Ne Zamana Kadar Kullanılabilir 

Türk Medeni Kanunu’nun 733üncü maddesi gereği, sınırdaş olmayan kişiye yapılan satış, alıcı ve satıcı 

tarafından sınırdaş arazi maliklerine noter kanalıyla bildirilmelidir. Önalım hakkı bu bildirimden itibaren 

üç ay sonunda ve her durumda satıştan iki sene sonra düşer. Kanunun lafzından anlaşılacağı üzere bu 

süreler hak düşürücü olduğundan dolduktan sonra önalım davası açmak mümkün olmayacaktır. 

IV. SONUÇ 

Sınırdaş tarım arazilerine önalım hakkı 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 

tanınmış olup bu hakkın kullanılması için sınırdaş taşınmaz sahibinin, taşınmazın bulunduğu yerdeki 

Asliye Hukuk Mahkemesinde, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen 

süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırarak alıcı aleyhine dava açması gerekmektedir. 

Devrin satış dışında bir yolla yapılmış veya satış yoluyla bir başka sınırdaşa yapılmış olması hallerinde 

önalım hakkı kullanılamaz.  

 

Makaleyle ilgili detaylı bilgi için: zihni@gonen.com.tr - a.tulek@gonen.com.tr 
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