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1. Planlama Alanının Tanımı-Kapsam 

1.1. Genel Tanım 

Reyhanlı, Akdeniz Bölgesi’nde, Hatay İli’ne bağlı bir ilçe merkezi olup, 36° 16’ kuzey enlem ve 36° 

34’ doğu boylam konumunda yer almaktadır. İlçenin doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Antakya 

merkez ilçesi ve kuzeyinde Kumlu ilçesi yer almaktadır. Reyhanlı İlçesi’ne bağlı 31 köy bulunmaktadır. 

Reyhanlı’nın 2012 nüfusu, yerinde yapılan çalışmalarda 63.563 olarak tespit edilmiştir. 

Halen yerleşmenin 2007 yılında yapılan üçüncü imar planı yürürlüktedir. Yapılacak imar planı ilave ve 

revizyon nitelikte olup, yerleşmenin dördüncü imar planı olacaktır. 

Hatay İlinde 1990’a kadar 9 olan ilçe sayısı bu tarihte 12’e çıkmış ve yeni düzenlemeyle, İskenderun 

İlçesine bağlı Belen Bucağı, Dörtyol İlçesine Bağlı Yeşilkent Bucağı Erzin ismiyle ve Reyhanlı İlçesine bağlı 

Kumlu Bucağı ilçe olmuştur. 

Hatay İli, doğu ve güneyde Suriye, kuzeydoğuda Gaziantep’in İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeybatıda 

Adana ve Osmaniye illeri, batıda da İskenderun Körfezi ile çevrilidir. İl, 35º 52´ ve 37º 04´ kuzey enlemleriyle, 

35º 40´ ve 36º 35´ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 

Hatay ili toplam nüfusları yirmi beş yıllık dönem içinde Türkiye geneline paralel bir şekilde gelişme 

göstermiştir. Reyhanlı artış hızları da dönem içinde dalgalanmalara karşın, ülke ortalamalarına paralel bir 

gelişme göstermiştir. 

1975 yılında, ana sektörler olarak tarım ve imalat, ayrıca ulaştırma, elektrik-gaz-su ve belirsizler 

sektörlerinde yığılma gösteren Hatay ilinde tarımdaki yığılma artarak devam etmiş, buna karşılık tüm diğer 

sektörlerde oransal artışlar olmasına karşın, yığılma katsayılarında gerileme olmuştur. İlde tarım dışı 

yatırımların sınırlı olması bunun en büyük nedenidir. Türkiye genelinde çalışan nüfus oranı düşüş gösterirken, 

Hatay ilinde çalışan nüfus oranları artmıştır. Bunun en büyük nedeni ise tarımda çalışanların çokluğudur. 

Hatay İli’nin ülke ve bölge ulaşımının büyük kısmı karayoluyla yapılmaktadır. Reyhanlı ilçe merkezi, 

Hatay’a 54 km uzaklıktadır. 

Ülke bazında yapılan etki alanı çalışmasında, Reyhanlı bir 3. Kademe Ticaret ve Hizmet Merkezi 

olarak gösterilmektedir. Yine bu çalışmada yerleşmenin etkisi alanında bulunduğu dördüncü kademe merkez 

Antakya, beşinci ve altıncı kademe merkez Adana ve yedinci kademe merkez İstanbul olarak belirtilmiştir. 
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Reyhanlı’nın en eski ismi İrtah olup, 16. Yüzyıldan itibaren göçebe olarak gelen Türkler bu kasabaya 

yerleşmişlerdir. 1939 da Hatay’ın anavatana katılmasıyla bu ile bağlı bir ilçe olmuştur. 02.06.1943 tarihinde 

Reyhaniye ismi değiştirilmiş ve Reyhanlı İlçesi adını almıştır. 

Reyhanlı, genel olarak düz alanlarda yer almaktadır. Kentte yükseklikler 96 metre ile 268 metre 

arasında değişmektedir. Yerleşik alanın büyük bir bölümü % 0-5 arası meyilde, oldukça düz bir topografyada 

yer almaktadır.  

Reyhanlı’da kışları ılık ve bol yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Sıcaklık ve yağış 

ortalamaları yıllara göre değişmekle beraber ortalama yıllık sıcaklık 16-21 Cº arasındadır. Ortalama yıllık 

yağış miktarı ise 570-1160 mm arasında değişmektedir.  

Reyhanlı için yerleşime uygunluk açısından yapılan değerlendirmede, litolojik özellikler başta olmak 

üzere depremsellik, zeminlerin şişme ve oturma özellikleri, ana ve tali faylar ile birimlerin izin verilebilir taşıma 

gücü değerleri göz önüne alınmıştır. Bu amaçla yapılan çalışma sonunda önlemli alanlar (öa) belirlenmiştir. 

Yerleşme birinci derece deprem bölgesinde yer almakta olup, tüm yapılaşmalarda bu konu titizlikle 

ele alınmalıdır. Yerleşik alan çevresinde kentsel gelişmeyi etkileyecek en önemli kısıt, yapılaşmaya 

açılmayacak sulanan tarım topraklarıdır.  

Yerleşmede mahalleler arasında sosyal açıdan önemli farklılıklar bulunmaktadır. Yerleşmenin güney 

kesimlerindeki yeni yerleşim alanlarının üst sosyal gruplarının tercih ettiği konut alanları olduğu görülmektedir. 

Alt gelir grupları ise daha sıkışık dokularda, özellikle Esentepe Mahallesinde “çöküntü alanı” olarak 

adlandırılabilecek yerleşim bölümlerinde oturmaktadır. 

İstihdam açısından en önemli sektörler ulaştırma ve ticaret sektörleridir. Çalışan nüfus içinde en 

önemli kesimi oluşturan belirlenemeyenler ise kent ekonomisinin sağlıksız yapısının göstergesidir. Çalışan 

nüfusun yarısına yakın bir kesimi günlük ve mevsimsel işlerde çalışmaktadır.  

Yerleşme genel olarak eski doku çevresinde gelişen kompakt bir makroforma sahip olmuştur. Ancak, 

son yıllarda gelişimin hızlanması ve doğu (Cüdeyde), batı (Yeşilova) ve güney (Yenişehir) yönlerinde üç kırsal 

nitelikli yerleşimin belediye sınırlarına dahil olmasıyla, makroform genişlemiş ve bu mahalleleri bağlayan 

yollar kenarında da gelişmeler olmuştur. 
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Şekil 1 Planlama Alanının Uydu Görüntüsü 
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Yerleşme bütününde konut alanlarında tek katlı yapılar toplam yapı stokunun yarısından az bir oranı 

oluşturmaktadır. Merkezde ve özellikle ana caddeler üzerinde yüksek yapılar daha fazladır. Kırsal nitelikli dış 

mahallelerde düşük olan nüfus yoğunlukları, merkez mahallelerde en yüksek değerlerine erişmektedir. Çok 

katlı yapılaşmaların yoğun olduğu mahallelerde nüfus yoğunlukları da yüksektir. Reyhanlı’da halkın büyük 

çoğunluğu kendi mülkiyetlerindeki konutlarda oturmaktadır. 

Reyhanlı’da konut dışı faaliyetlerin büyük kısmı Merkezi iş Alanı’nda yer almaktadır. Kent merkezi 

kent içinde oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır. Bu alan içinde her türlü kullanış mevcuttur. Merkez alanı 

içinde işyerleri toplam alanın yaklaşık dörtte birini, konutlar ve yollar her biri üçte birini oluşturmaktadır. Kent 

içinde mevcut sosyal donanım alanları genelde yeterlidir. 

Reyhanlı’da kent içi ulaşımında en önemli akslar karayolları güzergahları ve kentin omurgasını 

oluşturan Atatürk Caddesidir. Yerleşmede ulaşım konusunda en önemli sorun özellikle ara yolların çoğunun 

kaplaması bulunmamasıdır.  

Teknik altyapı açısından, su ve elektrik tesisleri yeterlidir. Kanalizasyon şebekesinde toplam 169.332 

m. hattın projesi yapılmış olup, toplam: 66.261 m. hattın inşaatı tamamlanmıştır. Yerleşmede döşenmiş 

yağmursuyu hattı bulunmamaktadır. 

Reyhanlı’da halen uygulanan imar planı 2007 yılında onanmıştır. Ancak, geçen 6 yıllık zaman 

içersinde planda önemli ölçüde değişiklikler yapılmıştır. Yerleşmenin gelişimini etkileyecek üst ölçekli Çevre 

Düzeni Planı bulunmakta olup, Uygulama ve Nazım İmar Planları üst ölçekli plan kararları ile uyumlu şekilde 

planlanacaktır. 

2. Plan Gerekçesi, Sorun-Olanak,  Amaç-Hedefler 

Reyhanlı kentsel yerleşmesinin revizyon+ilave imar planlarının hazırlanmasını gerekli kılan temel amaç ve 

gerekçeler ile sorunlar özetle aşağıdaki gibidir; 

Çalışmanın temel amacı; Reyhanlı yerleşmesinin, mevcut gelişme potansiyellerinin ve gelecek dönemdeki 

kimlik ve işlevinin belirlenerek bunun planlamaya yansıtılması, mevcut planlama sorunlarının tespiti ve çözüm 

önerileriyle gerek sosyo-ekonomik yapı deseninin, gerekse mekansal arazi kullanım durumunun bir bütün 

içinde araştırılması ile yapılan araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında yerleşmenin gelecek 

dönemdeki gelişiminin düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda olmasına imkan sağlayacak, gelişme seyrine yön 

verecek, mevcut planlama sorunlarına çözüm önerileri sağlayacak, bir bütünlük oluşturacak ve 2040 

projeksiyon yılı hedef alınarak bir  “Revizyon ve İlave İmar Planı”nın hazırlanmasıdır.  
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Planlama bir yerleşmenin 15–20 yıllık sosyal, ekonomik hayatı ve gelişmesine hukuksal, teknik ve 

mekansal standartlara karar verme işlemidir. 

İmar planları; ülke, bölge ve kent verilerine göre, kent yaşayanlarının konut, çalışma ve ulaşım gibi kentsel 

işlevler ile sosyal ve kültürel gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirmek ve belde halkına iyi yaşama 

koşulları sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. 

Ülkemizde 3194 sayılı İmar Kanunu ile bazı özel durumlar hariç her türlü planlama yetkisi belediye 

meclislerine verilmiştir.  

Ancak yapılan planlamalarda genelde mevzi ve bölgesel bazda ihtiyaçlara göre planlar hazırlanmakta, 

imar planları; kentin bütününe dönük, bir takım tespit ve verilere dayalı, ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve belli 

bir projeksiyon dönemine göre yapılmamaktadır. Planlar parçacı yaklaşımlar ve kısa vadeli çözümlerle ele 

alınmakta, bu da planlamada kopukluklara ve zaman kaybı ile gelişen yapıyla birlikte, yerleşme için giderek 

çözümsüzlüklere neden olmaktadır. 

Yerleşmede geçen süreçte gelişmeler ve ihtiyaçlar karşısında değişik zamanlarda revizyon, değişiklik ve 

ilave planlama çalışmaları yapıldı ise de bu çalışmalar genelde mevzii bazda, birbirinden kopuk ve bütüncül 

olmayan çalışmalar olmuştur. Bu planlar gerekli araştırma-analiz çalışmaları yapılmadan hazırlanmış olup, 

gelecek dönemde farklı ihtiyaçları karşılamada ve yerleşmenin gelişimini yönlendirmede yetersiz kalacaktır. 

Yine yerleşmenin geçmiş dönemde ve Hatay Byükşehir Belediye meclisince 08/03/2019 tarih ve 76 sayılı 

karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı kararları yapılan planlamada veri olarak kullanılacak ve 

planlamaya altlık olacak fiziki, sosyo-ekonomik araştırma, değerlendirme çalışmaları ile tespit ve analizler tam 

olarak yapılmadan, mevcut durum, mülkiyet yapıları vb. veriler planlamada yeterince göz önünde 

bulundurulmadan hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu planların uygulanmasında sorunlarla karşı karşıya kalınması 

muhtemeldir.Bu hususlar doğrultusunda yerleşmenin gelecekteki yükleneceği kimlik de göz önünde 

bulundurulduğunda mevcut imar planları ve plan kararları; yerleşmenin değişen ve gelişen yapısı ile birlikte 

ortaya çıkabilecek gerek mekansal gerekse sosyo-ekonomik sorunlara çözüm önerileri ve alternatifler 

üretecek, kentin gelişme seyrine yön verecek, koruma-kullanma dengesini kurarak sağlıklı bir kentsel yapıya 

imkan tanıyacak bir yapıda bulunmamaktadır.  

Yerleşmenin sağlıklı bir gelişimi için, imar planlarının yeniden gözden geçirilerek, değişen yapı ve 

ihtiyaçlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve kentsel gereksinimler göz önünde bulundurularak, ilave 

alanlarla birlikte bütüncül bazda yeni bir planlama çalışmasının hazırlanıp hayata geçirilmesi bir zorunluluk 

olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Yukarıda belirtilen gerekçeler söz konusu planlama çalışmasını gerekli kılan temel yasal ve teknik 

nedenler olarak sayılabilir. 

REYHANLI kentsel yerleşmesinin revizyon imar planlarının hazırlanmasını gerekli kılan diğer 

sorun-olanaklar ile amaç ve hedefler özetle aşağıdaki gibidir; 

 Reyhanlı kentsel alanı doğal yapısı, mevcut arazi kullanımı ve plan durumu ile kendi içinde farklı 

özelliklere sahip alt bölgeleri bulunan bir yapıdadır. Yerleşme alanları içi ve yakın çevresinde dinamik ve 

değişme eğilimi gösteren doğal-yapay ve sosyo-ekonomik oluşumlar bulunmaktadır. Bu değişim ve gelişim 

kentsel mekanda planlama bazında ilave, revizyon, plan değişiklikleri gibi etkilerle kendini göstermektedir. 

Reyhanlı yerleşmesinin bölge içindeki konumu ve işlevi nedeniyle, geçmişte ve gelecekte öngörülen büyüme, 

sağlıklı bir planlama ihtiyacını beraberinde getirmektedir. 

 Planlama alanında kullanımlar arasında fiziki ve fonksiyonel bütünlüğü sağlayarak, planlama alanı 

içinde yer alacak kullanımlar arasında birbirlerini fonksiyonel olarak tamamlamalarını ve eş zamanlı 

gerçekleştirilmelerini sağlayacak bağları oluşturmak planlamanın amaçlarındandır. 

 Mevcut imar planları ve Hatay Byükşehir Belediye meclisince 08/03/2019 tarih ve 76 sayılı karar ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı kararları na uygun hale getirmek  

  Planlar arasındaki uyuşmazlığı gidererek, uygulanabilir bir planın oluşumuna ve yerleşmenin yaşam 

kalitesi yüksek, gerekli standartlara sahip bir kentsel yapıda olmasına imkan sağlayacak kararların üretilmesi 

planlamadaki öncelikli amaç ve hedeflerdendir. 

 Planlama kapsamında bilgisayar ortamında ve atrf koordinat sisteminde hazırlanmış halihazır 

haritalar üzerinde yapılacak çalışmalar hem kent bilgi sisteminin altlığını hem de sağlıklı ve düzenli 

kentleşmenin oluşmasını sağlayacaktır. 

Sonuç olarak; kent gelişimini kontrol altına alarak çarpık yapılaşmayı önlemek, artan nüfusun 

ihtiyacını karşılayacak konut alanları için kentsel mekanda çözüm önerileri aramak, bu alanların ihtiyaç 

duyduğu sosyal ve teknik altyapı alanlarını elverdiği ölçüde oluşturmak, kentin gelişme potansiyelleri ile 

gelecekteki yükleneceği işlevlerin planlamaya yansıtılması için kentin fiziki - sosyal planlamasının yeniden 

gözden geçirilmesine ve ve Hatay Byükşehir Belediye meclisince 08/03/2019 tarih ve 76 sayılı karar ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı kararlarına uygun olacak şekilde İlave ve Revizyon İmar 

planlarının hazırlanmasına neden olmuştur. 

 



HATAY / REYHANLI İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA 
RAPORU VE PLAN HÜKÜMLERİ 
 

7 
 

Şekil 2 Öneri İlave ve Revizyon İmar Planı 

 

3.  Planlama Kararları 

3.1. Nüfus-Alan Kullanım-Yoğunluk Değerleri 

Reyhanlı İlçesi’nin planlama dönemi kapsamında ulaşacağı nüfusun Hatay Byükşehir Belediye 

meclisinin 08/03/2019 tarih ve 76 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında kabul edilen  

nüfus projeksiyonu olan 2040 yılı ortalama projeksiyon nüfusu 141000  kişi olarak kabul edilmiştir.  

Reyhanlı’da ilçe sınırları içinde 41 adet mahalle bulunmaktadır. Planlama alanı 17 mahalleden 

oluşmaktadır, diğer Mahalleler planlama dışında bırakılmıştır. 2019 yılında mahalleler itibariyle nüfus dağılımı 

Tablo: 4.1’de verilmiştir.  

Tablo 4.1  Reyhanlı'da Mahalleler İtibariyle Aile Yapısı 
1. Mahalle Nüfus Hane Sayısı Hanede Ort. Ort. Aile Ort. Hane 
Adabucak 2.787 481 1.00 5.80 5.80 
Bağlar 6 813 1.076 1.11 5.70 6.33 
Bahçelievler 6,495 1.147 1.00 5.66 5.66 
Bayır 3,127 683 1.17 3.93 4.58 
Cumhuriyet 828 135 1.00 6.14 6.14 
Cüdeyde  2,856 280 1.20 8.50 10.20 
2. Değirmenkaşı  3,683 450 1.17 6.99 8.18 
Esentepe  5,035 1.078 1.00 4.67 4.67 
Fidanlık  2,428 441 1.00 5.50 5.50 
Gültepe  3,014 570 1.00 5.29 5.29 
Kurtuluş  6,195 1143 1.08 5.00 5.42 
Mustafa Kemal  3,150 425 1.20 6.17 7.40 
Pınarbaşı  3,126 543 1.00 5.75 5.75 
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Yeni Mahalle 1 5,265 2,622 1.00 5.82 5.82 
Yenişehir 3.522 788 1.00 4.47 4.47 
Yeşilova 3,622 517 1.17 6.00 7.00 
Cilvegözü 262 46 1,2 5,6 5,6 
TOPLAM 72.208 12.425 1.06 5.71 6.13 
Kaynak : Yerel Çalışma ve Nümerataj Dökümleri 
                     

İlçede en çok gelişme gösteren mahalleler Bahçelievler, Bağlar, Değirmenkaşı, Yeni Mahalle ve 

Mustafa Kemal mahalleleridir. Çok katlı yapıların çoğu bu mahallelerde yerleşmiştir. Eski ve sıkışık dokuların 

bulunduğu kesimlerin nüfusunda azalmalar meydana gelmiş, yeni gelişen kesimler ise büyük gelişmeler 

göstermiştir. Reyhanlı ilçe Merkezi 2019 yılı nüfusu 72,208 kişidir. Yerleşimde 12.425 hane bulunmaktadır. 

Bu nüfusa Suriye’den göç eden nüfus verileri eklenmemiştir.   

Tablo 2. Reyhanlı İlçesi, Antakya İlçesi, Hatay İli 1990-2019 yılları Arası Nüfusları 
Tablo 1. Reyhanlı İlçesi, Antakya İlçesi, Hatay İli 1990-2019 yılları Arası Nüfusları 

3. YERLEŞME 4. 1990 5. 2000 6. 2007 7. 2010 8. 2019 

9. Reyhanlı(İlçe Merkezi) 10. 42.451 11. 52.135 12. 60.073 13. 61.231 14. 72,208 

15. Reyhanlı(İlçe Geneli) 16. 63.254 17. 74.225 18. 82.391 19. 86.660 20. 100.151 

21. Antakya (İlçe Merkezi) 22. 123.821 23. 144.910 24. 186.243 25. 213.581 26. 240.310 

27. Antakya (İlçe Geneli) 28. 284.195 29. 325.320 30. 345.310 31. 365.477 32. 383.354 

33. Hatay (İl Bütünü) 34. 1.109.754 35. 1.253.726 36. 1.386.224 37. 1.480.571 38. 1.628.894 
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımları 

Reyhanlı’nın 2019 yılı nüfusu 72,208 kişidir. Mevcut arazi kullanım tablosuna göre 455,.74 ha yerleşik 

254,64 ha gelişme konut alanı bulunan yerleşimde toplam konut alanları 809,38 ha.’lık alanı kaplamaktadır. 

Mevcut ortalama net nüfus yoğunluğu 89,2 kişi/ha., ortalama brut nüfus yoğunluğu ise 22  kişi/ha.’dır.bu 

verilere Suriyeden göç yaklaşık 100000 kişilik nüfus eklenmesi durumunda mevcut konut alanları yetersiz 

kalacaktır. 

Planlama bütününde toplam 3280,90  ha. Alanın Meskün ve helişme konut  olarak , 743,6 ha. konut 

alanı planlanmıştır. Plan bütününde projeksiyon dönemi 2041 yılı için nüfus büyüklüğünün 140000 kişi 

olacağı varsayılmaktadır. Bu nüfus konut alanlarına ortalama net 188 kişi/hektar yoğunlukla yerleşecektir. 

Yerleşimde brüt yoğunluk ise 42,6 kişi/ha. olarak hesaplanmıştır.  

Yerleşimde planlamayı sınırlayan zeytinlik alanlar, sulama alanları, önlemli alanlar, karayolu ve enerji 

nakil hatları bulunmaktadır. 

3.2. Mekansal Kullanım Kararları 

3.2.1.  Ulaşım Kararları 

Yerleşmenin çevreyle bağlantısı kentin güneyinden geçen Antakya – Reyhanlı -Suriye karayolu ve 

kentin kuzeyinden gelip doğusuna devam eden İskenderun-Reyhanlı- Suriye  karayolu ile sağlanmaktadır. 
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Antakya karayolundan şehir içine bağlantı 2 noktadan olmaktadır. Birincisi kentin batı girişinden olup sanayi 

ve gelişme alanlarına doğru önerilmiş, ikincisi ise kentin mevcutta da ana aksı olan ve yerleşmeyi güney 

kuzey doğrultusunda kat eden yoldan önerilmiştir. İskenderun Karayolundan ise 3 noktadan olmaktadır. 

Birincisi kentin kuzeyinde sanayi alanları ve terminalin bulunduğu bölgeden, ikincisi ticaret merkezinden çıkan 

ana akstan, üçüncüsü ise gelişme alanlarında oluşturulmuştur.  

Yerleşmenin günümüzde en önemli sorunlarından bir tanesi ulaşım sorunudur. Yerleşmenin eski 

dokusunda yollar düzensiz ve dardır. Gelişme alanlarında ise yol genişlikleri devamlılık arz etmemektedir. 

Ticaret merkezinde ulaşım karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşıklık tek yön uygulamaları ile çözülmeye 

çalışılsa da yeterli olmamıştır. Ayrıca ticaret merkezinde gözle görülür bir otopark sorunu vardır. Mevcut imar 

planlarında şehir içi ulaşım akslarında belli bir kademelenme ve sistematik oluşturulamamıştır.  

Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak imar planlarındaki yol sistematiği ve genişlikleri ile 

yol geçişleri yeniden irdelenmiş ve yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede mevcut oluşumlar, fiziki 

yapılaşma durumları, mülkiyet durumları ve bölgenin çevre ve kent ile ulaşım bağlantıları ile alan içi ulaşım 

durumları göz önünde bulundurulmuştur.  

Plan içindeki ulaşım bağlantıları; karayolu, ana-toplayıcı yollar ve dağıtıcı yollar olarak ayrılmaktadır. 

Planlama alanı içerisinde trafik bağlantıları genelde 20, 15, 12 ve 10 m. genişlikteki yollarla 

sağlanmaktadır. Planlama alanının mevcut yapılaşma alanlarından oluşan bölgelerinde planlama tekniği 

açısından daha geniş yol ihtiyacı olmasına rağmen buna fazla olanak bulunamamıştır. Bu durum belli bir yol 

sistematiği ve kademelenmesinde de sıkıntılara neden olmuştur. Yerleşmenin güneyi ile kuzeyi arasındaki 

ulaşım bağlantıları 20m.lik yollarla sağlanmıştır. Alan içi 20–15 yollar toplayıcı ve ring yapan yollardır.12 ve 

10 m.lik trafik yolları ise alan içi dağıtıcı-servis yolları niteliğindedir. Alan içerisinde yoğunluklar ve kullanım 

türleri göz önünde bulundurularak gerekli yol genişlikleri önerilmiş aynı şekilde ulaşımda belli bir sistematik ve 

kademelenme sağlanmıştır. Alan içi yaya bağlantılarına önem verilmiş, yaya ulaşımının rahat ve güvenli 

olması açısından mümkün olan yerlerde konut alanları ile sosyal donatı alanları arasında yaya yolları yeşil 

alanlarla bütünleştirilerek önerilmiştir. 

3.2.2. Konut Yerleşme Alanları 

Yerleşmenin mevcut yapısı ve arazi kullanım durumları, mevcut plan kararları ile gelecek dönemdeki 

işlevi de göz önünde bulundurularak konut alanları planlanmıştır. 
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Mevcutta konut alanları iki karayolu arasında, bu karayollarını birbirine bağlayan ana aks 

çevresinde kompakt olarak yerleşmiştir. Mevcut ve gelişme konut  alanları tamamen planlıdır. 

Karayollarını birbirine bağlayan ana aks ve kentin güneyindeki gelişme bölgelerinde 3–5 kata 

kadar yüksek yapılaşma biçimleri varken, diğer kısımlarda ve iç kısımlarda daha çok 1-2 katlı  bahçe + konut 

kullanımlı küçük parselli ve parselde tek hanenin yaşadığı bir yerleşme biçimi bulunmaktadır. 

Yerleşmenin suriyede ki savaştan kaynaklı gelen insanların dışında gelecek dönemde normal 

nüfus artışı dışında ek nüfus getirecek bir potansiyeli ve yatırımı bulunmamaktadır. Suriye sınır kapısının 

(Cilvegözü) da yerleşme için ilave nüfus getirecek bir potansiyeli şu an için bulunmamaktadır.  Konut alanları 

planlanırken yerleşmenin eşikleri dikkate alınarak eşik planlaması yapılmıştır. Kentin gelecekte kontrolsüz ve 

parça parça planlanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Konut alanları yoğunluk kararları mevcut eğilimler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Yüksek yoğunluklu 

alanlar kentin şu anda gelişme alanları olan Yenişehir ve Bağlar Mahallerinde önerilmiştir. Orta yoğunluklu 

alanlar ise mevcut yapılaşmanın yoğun olduğu Bayır, Fidanlık, Gültepe, Pınarbaşı, Cumhuriyet, Kurtuluş, 

Değirmenkaşı, Esentepe ve Bahçelievler mahallerinde önerilmiştir. İlk bakışta ticaret merkezinin ve sanayi 

tesislerinin bulunduğu bu mahallelerde yüksek yoğunluklu konut alanı kararının önerilmesi uygun görülmekle 

beraber, mevcut yapılaşmayı koruyucu ve özellikle mevcut konut yapıları üzerine kat çıkılmasını önleyici, 

tedbirler alınması nedeniyle orta yoğunluklu konut alanı önerisi getirilmiştir. Düşük yoğunluklu konut alanları 

ise kentin son yerleşme alanları olan Mustafa Kemal, Yeşilova, Cüdeyde ve Güverada mahallerinde 

önerilmiştir. 

Reyhanlı kentinin en önemli sorunlarından bir tanesi de özellikle ticaret merkezi ve çevresindeki 

yapılaşmanın kalitesizliğidir. Bu sorunun giderilmesi ancak yapılaşmanın yenilenmesi ile olacaktır. Planlama 

çalışmaları sırasında örnek oluşturacak bir bölge oluşturulmuştur. Bu bölge planda yoğunluğu ve yapı düzeni 

yenilenecek alan olarak belirlenmiştir. Bu bölgenin yapı dönüşümü sağlanması durumunda diğer bölgelerde 

de benzer dönüşümler olacağı düşünülmektedir.  

Planlama bütününde toplam 557,86 ha. Mevcut Konut Alanı ve 187,57 ha. Gelişme Konut Alanı olmak 

üzere toplam 745,43 ha. Konut Alanı planlanmıştır. Plan bütününde projeksiyon dönemi 2041 yılı için nüfus 

büyüklüğünün planlama alanları da göz önünde bulundurularak 140.000 kişi olacağı düşünülmektedir. Konut 

alanlarının toplam planlama alanındaki oranı % 23.19’dur.  

Planlama alanında kat adetlerine göre ayrılan konut alanları ve yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir. 
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Planlama bütününde 212.18 ha. az yoğun yoğunlukta (2 kat), 201.30 ha. orta yoğun yoğunlukta (3 kat), 

61.79 ha. yoğun yoğun yoğunlukta (4 kat) ve 82.59 ha. çok yoğun yoğunlukta (5-6 kat) olmak üzere toplam 

557,86 ha. mevcut konut alanları planlanmıştır. 

Yine planlama bütününde 90.61 ha. (39.83 ha. orta yoğun yoğunlukta (3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90), 

21.90 ha. yoğun yoğun yoğunlukta ( 4 kat TAKS:0.30, KAKS:1,20) ve 35,53 ha. çok yoğun yoğunlukta (5 kat, 

TAKS:0.30, KAKS:1,50) olmak üzere toplam 302.18 ha. gelişme konut alanı planlanmıştır.  

Gelişme alanlarında taban alanı katsayıları belirlenirken yerleşmenin onaylı imar planı ve yakın 

zamandaki gelişme alanları incelenmiştir. Onaylı imar planı taban alanı katsayısını 0,30 olarak kabul etmiştir. 

Bu nedenle planda gelişme alanlarında taban alanı katsayısı 0,30 olarak belirlenmiştir.  

3.2.3.  Kentsel Çalışma Alanları 

3.2.3.1. Ticaret Alanları 

Bu alanlarda yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, restoran, büro, ofis, iş 

merkezi, alışveriş merkezi, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis 

alanları, ibadet yerleri, spor alanları kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve 

özel sektöre ait teknik altyapı tesis alanları ile bu alanlara hizmet verecek benzeri alanlar ve üst katlarda 

eğitim, sağlık tesisleri, işhanı, otel vb. kullanımlarla bir arada olmamak koşulu ile gereğinde konut yer 

alabilecektir. Planlamada 15,11 ha ticaret alanı oluşturulmuştur.  

3.2.3.2. Ticaret +Konut (tick) 

Bu alanlarda  tekbaşına konut kullanılmamak  koşulu ile  ticari eğilimler doğrultusunda ve mevcutta 

ticari merkez ile ilişkisini kurmak amacıyla aradaki bağlantıyı sağlayan taşıt yolları güçlendirilmiş ve merkezde 

yol boyunca ticaret+konut alanları önerilmiştir. Hazırlanan İlave  Revizyon İmar Planında 21,52 ha ticaret-

konut alanı planlanmıştır.  Ana ulaşım yolları boyunca planlanan merkez gelişme akslarında, kentin ihtiyacı 

olan; iş merkezleri, yönetim binaları, banka, finans kurumları, işyeri, ofis, büro, işhanı, çarşı, çok katlı mağaza, 

katlı otopark, otel, lokanta, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. kültürel tesisler, restoran, ilgili kamu kurumunun 

belirlediği standartları sağlamak ve uygun görüşü alınmak kaydı ile özel eğitim tesisleri, kurs ve etüt 

merkezleri, resmi kurum vb. kullanımlar yer alabilecektir.  Üst katlarda eğitim, işhanı, sinema, otel vb. 

kullanımlarla bir arada olmamak koşulu ile konut yapılabilir. Ancak konut ve ticari kullanımların girişleri ayrı 

olarak düzenlenmelidir. Yapıların zemin katları isteğe bağlı olarak konut kullanımına ayrılabilir.gelişmeleri 

merkez bölgesinde ve karayoluna bağlanan ve ana arterler üzerinde daha çok yol boyu konut altı ticaret 

şeklinde oluşmuştur. 
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3.2.3.3. Günübirlik Tesis Alanları 

Günübirlik Alanlarında kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, 

kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri eğlence 

alanları, lunapark, fuar su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin sergi ve satış ünitelerini 

içeren yapı ve tesisler yer alabilir.. İlave Revizyon İmar Planında 2,48 ha alan planlanmıştır. 

3.2.3.4. Pazar Alanları 

Bu alanlarda halkın haftalık alışveriş ihtiyaçların karşılayacak toptan yada parakende ticari 

faaliyetlerin yapılabileceği alanlardır. Planlama alanında 3,80 ha Açık Pazar Alanı için yer ayrılmıştır.  

3.2.3.5.    Küçük Sanayi  

Yerleşmede ticaret dışında sanayi veya kentsel çalışma alanları da bulunmaktadır. Mevcutta küçük 

sanayiye dönük kullanımlar ticaret merkezinin kuzeyinde yer seçmiştir.  Planda küçük sanayi alanı 21.86 ha 

önerilmiş olup planlama alanın % 0,09’unu oluşturmaktadır.. 

3.2.3.6. Sanayi Alanları-İmalathane 

Yerleşmede mevcutta ağırlıkla çırçır fabrikaları olmak üzere sanayi tesisleri yer almaktadır. Ancak 

yerleşmede organize sanayi bulunmamaktadır. Sanayi tesisleri daha çok kentin kuzeyin İskenderun- Kırıkhan 

Karayolu üzerinde yer seçmiştir. Mevcut sanayi tesisleri korunmakla birlikte yine aynı karayolu üzerinde 

gerçekleşecek imalat, depolama dönük ve daha çok orta ölçekli sanayi alanları taleplerini karşılamaya dönük 

münferit alanlarda İmalathane alanları planlanmıştır. 

Sanayi alanlarının plan bütünündeki büyüklüğü 71,48 ha. ve plan dönemi toplam alanın % 2,21 ’unu 

oluşturmaktadır. 

Plandaki KDKÇA-konut dışı kentsel çalışma alanlarını İmalathane alanı olarak revize edilmiştir. Planda  

56,12 ha. Alanı kaplamakta olup plan dönemi İlave Revizyon İmar planının  % 1,73 ’nü oluşturmaktadır.. 

3.2.3.7. Toplu İşyeri Alanı 

Bu alanlarda ilçenin ihtiyacı olan büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto 

galeri, , Tarımsal ve hayvansal yem üretim, pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı hali, toptan ticaret, 

pazarlama ve depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli 

tedbirler alınmak kaydıyla mermer, hurda, teneke, kağıt, plastik gibi maddelerin organize bir şekilde 
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depolanması ve işlenmesine yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı tesisleri yer alabilir. 

Planda Kırıkhan Cilvegözü güzergâhında 1,75 ha lık alan planlanmıştır. 

3.2.3.8. Akaryakıt Bakım ve servis İstasyonu Alanı 

Akaryakıt ve servis istasyonu alanında, Türk Standartları Enstitüsü’nün TSE 11939 ve TSE 12820 

Standartları ile belirlenen mesafe koşullarına uyulacaktır.  Akaryakıt ve servis istasyonu alanında istasyonlar 

arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG 

otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. Bu alanlarda 

istasyonların bünyelerinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak oto-market, çay ocağı, tuvalet, 

mescit, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi fonksiyonlar yer alabilir.   

 Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun, olumlu görüşü ile 

otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir.  

 İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehir içi yollarda bir 

kilometreden az olamaz. Akaryakıt ve servis istasyonu alanında; “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 

Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine, “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği” ve “İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır Planlama alanında 5,47 ha lık alan 

planlanmıştır. 

3.2.4. Kentsel Sosyal-Teknik Altyapı Alanları 

Yerleşmede mevcut dokuda ve mevcut planda sosyal donatı alanı eksikliği ve dağılımında 

dengesizlikler vardır. Nispeten yapılaşmış ve dolmuş bu alanlarda eksik olan sosyal donatı alanlarının 

önerilmesinde ilgili yönetmeliklerde belirtilen miktarlarda alan ayrılmasında zorlanılmıştır. Sosyal donatı 

alanlarının ayrılmasında ulaşım mesafeleri, dengeli dağılım, yoğunluklar vb. unsurlar etkili olmuştur. Ekteki 

tabloda mevcut plandaki donatı dağılımı, büyüklükleri, kişi başı kullanım büyüklükleri ve adetleri gibi değerler 

karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. 

3.2.4.1. Belediye Hizmet Alanları 

Belediyenin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetleri götürebilmesi için gerekli; belediye ek 

hizmet binaları, belediye sosyal tesisleri, belediye çarşısı, açık ve kapalı otopark, pazar yeri, idari, sosyal ve 

kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler, halk eğitim 

merkezi, meslek edindirme kusları, yurt, huzurevi vb. tesisler ile itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma 

yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye 
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depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi ve sermayesinin 

yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alanlardır. Belediye Hizmet 

Alanlarının yüzölçümü, mevcut imar planında 20,01hektar iken, ilave ve revizyon imar planında Belediye 

Hizmet Alanları için 35,78 ha alan ayrılmıştır. 

3.2.4.2. Resmi Kurum Alanları 

Resmi Kurum Alanları; genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu 

kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile 

kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait; kaymakamlık, adliye, karakol, PTT vb kamusal amaçlı bina ve tesislerin yer 

alacağı alanlardır. Resmi kurum alanlarında Resmi Kurum Alanlarının yüzölçümü, mevcut imar planında 

11,06 hektar iken, ilave ve revizyon imar planında Resmi Kurum Alanları için 24,61 ha alan ayrılmıştır 

3.2.4.3. Eğitim Tesisleri 

Halk eğitimi, Okul öncesi, ilk ve orta öğretime hizmet vermek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel 

kişilere ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren 

yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler için ayrılan alanlardır.  Meri imar planında eğitim tesisleri için 

36,89 ha alan ayrılmıştır. İlave Revizyon İmar Planında ise eğitim tesisleri için ayrılan alan 39,00 ha alan 

planlanmıştır.  

3.2.4.4. Yükseköğretim (Üniversite ) Alanları  

Bu alanda, üniversite ve yükseköğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim tesisleri, yurt, sosyal ve kültürel 

tesisler, idari kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişim merkezleri yer alabilir. Üniversite alanı içinde 

yapılacak yapılara, hazırlanacak vaziyet planı doğrultusunda inşaat ruhsatı düzenlenebilir. İlave Revizyon 

İmar Planında 1,05 ha alan planlanmıştır. 

3.2.4.5. Sosyal - Kültürel Tesisler 

Sosyal Tesisler: Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı 

kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum 

merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ayrılan kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır. 

Kültürel Tesis Alanları; Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk 

eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve 

opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır. Mevcut imar planı ile öngörülen 



HATAY / REYHANLI İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA 
RAPORU VE PLAN HÜKÜMLERİ 
 

15 
 

sosyal ve Kültürel tesis alanı 5,37 hektar olup, hazırlanan İlave Revizyon İmar Planında 7,27 ha sosyal ve 

Kültürel tesis alanı planlanmıştır.  Kültürel tesis alanları ayrıca Mümkün olduğunca sosyal ve kültürel tesis 

alanlarının eğitim tesisleri ile iç içe olmasına özen gösterilerek eğitim-kültür ilişkisi sağlanmıştır.    

3.2.4.6. Sağlık Tesisleri 

Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispenser, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, 

fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya 

tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için imar planında özel sağlık tesisi ve sağlık tesisi (kamu) olarak 

ayrılan alanlardır.  Sağlık tesisi alanlarında en fazla emsal E=1.20, en fazla yapı yüksekliği 17.50 metre 

olacaktır. Meri imar planı ile öngörülen alan 8,29 hektar olup, hazırlanan İlave Revizyon İmar Panında 10,07 

ha sağlık tesisi alanı planlanmıştır. Yenişehir Mahallesinde Devlet hastanesinin karşısında bulunan Özel 

hastane ilave olarak plana Özel sağlık alanı olarak işlenmiştir. Değişik bölgelerde Yine planlama alanı 

doğusunda yeni devlet hastanesi bulunduğundan ilave hastane yeri önerilmemiştir. Diğer tesisler daha çok 

semt halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sağlık ocağı şeklinde olacaktır  

3.2.4.7. İbadet Alanları 

İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı cami, türbe.kilise vb. 

tesisler ile bu tesislerin külliyesinin, dinî tesisin mimarisiyle uyumlu olmak koşuluyla dinî tesise ait; lojman, 

kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, taziye yeri, yurt ve kurs yapısı, gasilhane, şadırvan ve tuvalet gibi 

müştemilatların, açık veya zemin altında kapalı otoparkın da yapılabildiği alanlardır.  Meri imar planında ki 

tüm ibadet alanları cami alanı olarak kullanılmaktadır. Ve toplamda 5,28 hektardır. Yapılan İlave Revizyon 

İmar Planında ise 5,93 ha ibadet  (cami) alanı ayrılmıştır.  

3.2.4.8. Spor Tesis Alanları 

Spor ve oyun ihtiyacını karşılamak, spor faaliyetleri yapılmak üzere ayrılan açık veya kapalı spor 

tesislerinin yer alacağı alanlardır. Meri imar planı ile öngörülen spor alanı 8,73 hektardır. Hazırlanan İlave 

Revizyon İmar Planında spor alanlarının çoğunu semt spor alanı olarak planlanmıştır. Planda toplamda 

önerilen spor alanlarının yüzölçümü 8,55 hektardır. Azaltılan 0,18ha lık alan planda yeşil alan olarak 

planlanmıştır. Spor tesisi alanında, ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 

Bu alanda; açık veya tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında olmak üzere kapalı otoparklar, kat irtifakı ve 

kat mülkiyetine konu edilmeksizin ve ticari ünitelerin toplam alanı, spor tesisi alanının % 20’sini geçmemek 

koşuluyla seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine 

ilişkin ticari üniteler yapılabilir. 
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3.2.4.9. Askeri yasak bölge ve askeri Alanlar 

Bu planda gösterilmiş olan askeri alan, yasak, güvenlik ve stratejik bölgelerde 2565 sayılı “askeri yasak 

bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu” ve bu kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri geçerlidir. Planda Suriye 

sınırı boyunca Askeri yasak bölge olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Meri plandaki Askeri alanlar korunmuş olup 

toplamda planda 2,85 ha lık alan planlanmıştır 

3.2.4.10. Mezarlık Alanları 

Mezarlık alanında; defin izni ve diğer işlemlerin yürütüldüğü idari tesis binaları, güvenlik odası, bu alana 

hizmet veren ziyaretçi bekleme, morg, gasilhane, ibadet yeri, şadırvan, çeşme, tuvalet ve otopark yapılabilir. 

Yapılacak yapılar için yollardan ve komşu parsellerden en az 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. 

Mezarlık alanında ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. İlave Revizyon 

İmar Planında 63,47 ha alan planlanmıştır. 

3.2.4.11. Park , Rekreasyon ve Ağaçlandırılacak Alanlar 

Park Alanları; Meri imar planı ile öngörülen park alanı 107,2 hektar olup, hazırlanan İlave Revizyon 

İmar Planında 81,93 ha park alanı 67,24 pasif yeşil alan toplamda 149,17 yeşil alan planlanmıştır. İlave 

Revizyon İmar Planındaki Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak amacıyla,  mevcut plan 

kararlarının elverdiği ölçüde öncelikle kamu arazileri kullanılmak üzere uygun olan yerlerde yeşil alan 

düzenlemeleri yapılmıştır.  Park alanlarında encümen kararıyla; açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun 

alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye, 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden 

yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin 

alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi ile tabii veya tesviye 

edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte 

toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark yapılabilir.  Park alanları ihtiyaca göre çocuk bahçesi ve 

basketbol, voleybol, mini futbol vb. alanların yer alabileceği oyun alanı olarak da düzenlenebilir. 

Rekreasyon Alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde 

günübirlik kullanıma yönelik; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği açık olarak düzenlenen 

oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, pergola, kameriye, mangal, 

piknik masası, büfe gibi kullanımlar ile mescit, çeşme, açık havuz, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri 

alanları, yeşil bitki örtüsü ve tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği 

kamu yada özel alanlardır. Meri planda rekrasyon alanı bulunmamaktadır.  İlave ve revizyon imar planı ile 
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12,32 ha rekrasyon alanı planlanmıştır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali bodrum katlar dahil 0.05 i, kat 

adedi 2’yi, asma katlı yapılarda (9.30) m.yi, asma katsız yapılarda (8.30) m.yi geçmeyecektir.  

Ağaçlandırılacak Alanlar: Ağaçlandırılacak alanlar içinde varsa özel mülkiyet olarak tapuya 

tescil edilmiş parsellerde park hükümleri geçerli olacaktır. Planlama alanında 49,79 ha lık alan planlanmıştır. 

3.2.5. Tarım Alanları ve Zeytinlik Alanları 

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar: Planlama alanında yaklaşık 1496,51 ha. Tarımsal Niteliği 

Korunacak Alan planlanmış olup, toplam alan içerisinde tarım alanlarının oranı %46,17 tür. Bu plan sınırları 

içinde yer alan Tarımsal Niteliği korunacak alanlarda, belgelendirilmesi şartıyla, dönemin mer'i mevzuatına 

uygun olarak yapılmış mevcut yapıların kullanım hakları saklıdır. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda bu 

planın onayından sonra yapılacak yeni yapılarda bu plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. 5403 sayılı 

"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" gereğince Tarımsal Niteliği Korunacak Sulu Mutlak Tarım 

Arazilerinde 20 000 m² den, Dikili Tarım Arazilerinde 5000 m² den, Örtü Altı Tarım Arazilerinde 3000 m² den 

küçük ifraz yapılmayacaktır. Bu ifrazdan sonra oluşacak parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında 

bulunan kamu eline geçmiş bir yola, en az 25.00 m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle 

yol oluşturulamayacaktır. Mevcut yolun genişletilmesi amacıyla yola terk yapılabilir. Yeni yerleşme alanı 

oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe 

koşulu, tevhit işlemlerinde parsel büyüklüğü şartı aranmayacaktır. Bu alanlarda; Emsal: 0.05'ten fazla 

olmamak, yapı inşaat alanları toplamı 250 m² yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 

6.50 m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5.00 m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin 

oturmasına mahsus barınma konutu, bağ ve sayfiye evleri ile müştemilat yapılabilir. Bu alanlarda; Emsal: 

0.40’tan fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı 3000 m² yi geçmemek, mahreç aldığı yola 10.00 m.den, 

parsel hudutlarına 5.00 m.den fazla yaklaşmamak, yapı yüksekliği 6.50 m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile 

tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis 

niteliğinde olmayan, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat 

depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve fabrika niteliğinde olmayan un 

değirmenleri gibi konut dışı yapılar yapılabilir. Bu alanlarda toplam inşaat alanı 3000 m² yi aşan tarımsal ve 

hayvancılık amaçlı tesislerin yapılması halinde imar planı değişikliği yapılması zorunludur. Ancak her koşulda 

toplam inşaat alanı 5000 m² yi geçmeyecektir. 

Zeytinlik Alanları: Meri planda 8,26 ha zeytinlik alanı olup İlave Revizyon İmar Planında 14,21 ha lık 

alan planlanmıştır. Zeytinlik alanlarda, 3573 sayılı “zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin ışılattırılması hakkında 

kanun” hükümleri geçerlidir. Bu alanlarda, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri 
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yapımı ve işletilmesi tarım ve orman Bakanlığı’nın iznine tabidir. Bu alanlarda, çiftçinin barınma ihtiyacını 

karşılayacak yapı ile altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma alanı, zeytinlik alanının %10’unu 

geçemez. Bu alanlarda 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" gereğince Dikili Tarım 

Arazilerinde 5000 m² den, küçük ifraz yapılamaz. Bu ifrazdan sonra oluşacak parsellerin tapu kadastro veya 

tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, en az 25.00 m. cephesi bulunması zorunludur. 

Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Mevcut yolun genişletilmesi amacıyla yola terk yapılabilir. Yeni 

yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Tevhit işlemlerinde parsel büyüklüğü şartı aranmaz. 

3.2.6. Ulaşım Kentsel Teknik Altyapı Alanları 

Ulaşımda var olan trafik yoğunluğunu azaltmak amaçlı olarak ticari merkezden geçmeden mahalleler 

arası ve diğer yerleşmeler ile ulaşım bağlantısını kuracak 1/5000 öçekli İave Revizyon Nazım İmar Planındaki 

Ulaşım şemasına uyulmaya çalışılmıştır. Ayrıca taşıyıcı ve dağıtıcı taşıt yollarının birbirleriyle ilişkilerinin 

sağlandığı taşıt ulaşım ağı oluşturulması yönünde plan kararları üretilmiştir. Mevcut plana göre uygulama 

yapılmamış konut gelişme alanlarında daha işlevsel yol şeması ve ada düzenleri oluşturmak amacıyla basit 

veya esaslı değişiklikler yapılmıştır.  Ancak merkez ve çeperinde yapılaşmanın yoğun olması ve planlama 

alanının büyük bir kısmında yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan parselasyon durumu, yol bağlantılarının 

genişletilmesinde ve yeni yollar açılmasında karşılaşılan en önemli engel olmuştur. Plan üzerinde gösterilen 

kavşaklar şematiktir. Karayolu üzerindeki kavşaklar Karayolları tarafından katlı ya da hemzemin kavşak 

olarak projelendirilip uygulanacaktır. Reyhanlı İlçesinde yaşayan halk Antakya Terminalini kullanmaktadır. 

Teknik Altyapı Alanlarında elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, 

haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarının 

bütününü kapsayan bir altyapı sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu alanların gereğinde Belediye Hizmet 

alanları içerisinde yapılması öngörülmektedir.  

Enerji nakil hattı altında kalan alanlarda “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” hükümlerine, 

enerji nakil hatlarının yaklaşma mesafelerinde ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen minimum mesafelere 

uyulmalıdır. Trafo alanı olarak planlana alanlarda Trafo tesisleri dışında herhangi bir yapı yapılamaz söz 

konusu bu alanlar trafo yapıları yapılıncaya kadar otopark veya park alanı olarak kulanılabilir İlave Revizyon 

İmar Planında yaklaşıl olarak 3,00 ha lık Trafo alanı olarak planlanmıştır. 

Kanal olarak planlana alanlarda yapılacak yol, inşaat vb. çalışmalarda DSİ Bölge Müdürlüğü’nün 

görüşü alınmalıdır.  
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Katı atık Bertaraf Alanlarında Katı atıkların düzenli toplanması ve depolanması esas olup “Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerinde belirlenen kriterlere uyulmalıdır. Revizyon İmar Planında 0,62 ha lık katı 

atık bertaraf alanı olarak planlanmıştır Mevcutta kullanılmakta olan ve meri planda Katı atık geri dönüşüm 

Alanı olarak kullanılan alanı Katı Atık Geri Dönüşüm Alanı olarak pullanmıştır. 

Tablo 2. Enerji Nakil Hattı İletkenlerin Salgı Durum Tablosu 
Çizelge:1 Yüksek gerilim hattı yüksekliği 

(EKAT Yönetmeliği madde 44/h) 

Hattın sürekli işletme gerilimi (kv) 

0-1 17.5 36 125 170 420 

İLETKENLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ YERLERDE DÜŞEY UZAKLIKLAR (METRE) 

Yalnızca yayaların geçebileceği yerler, üzerinde trafik olmayan sular 4.5 5 5 5 6 8.5 

Araç geçmesine elverişli çayır, otlak, tarla vb. yerler 5 6 6 6 7 9.5 

Araç geçmesine elverişli köy ve şehir içi yollar 5.5 7 7 7 8 12 

Şehirlerarası karayolları 7 7 7 7 9 12 

Ağaçlar 7 7 7 7 9 12 

Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar 2.5 3.5 3.5 4 5 8.7 

Üzerine herkes tarafından çıkılamayan eğik damlı yapılar 2 3 3 3.5 5 8.7 

Elektrik hatları 2 2 2 2 2.5 4.5 

Elektriksiz demiryolları (ray üzerinden) 7 7 7 7 8 10.5 

Üzerinde trafik olan su ve kanallar (taşıt tepesinden) 4.5 4.5 5 5 6 9 

İletişim (haberleşme) hatları 1 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 

 
Ayrıca , Enerji Nakil Hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri arasında, en büyük 

salınım konumunda en az 2 no. lu çizelgede verilen yatay uzaklık bulunmalıdır (EKAT Yönetmeliği madde 

44/i) 
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Tablo 3. 2020 ve 2040 Plan dönemleri  Alan kullanım tablosu 

KULLANIMLAR 

MEVCUT İMAR 
PLANI 2020                                          

(nüfus 100.000 kişi)  

ÖNERİLEN İMAR 
PLANI 2040                               

(nüfus 140.000 kişi)  

ALAN 
(HA) 

(%) 
ALAN 
(HA) 

(%) 

Meskun Konut Alanı 449.72 14.21% 507.68 15,45% 

Gelişme Konut Alanı 302.18 
9.74% 

          187.22 5.70% 

Gecekondu Önleme Böl. 6.18               6.18 0.18% 

Ticaret 32 
1.01% 

            15.65 0.47% 

Konut Ticaret Alanı -             33.32 1.03% 

Açık Pazar Alanı 2.66 
0.68% 

              3.80 0.11% 

İlköğretim 18.89             22.03 0.67% 

Lise (Teknik Öğretim, Lise,Meslek Liseleri, Özel Öğretim) 
18 0.57% 

            14.96 0.45% 

Üniversite               1.05 0.01% 

Anaokulu - -               0.60 0.01% 

Özel Eğitim - -               0.39 0.01% 

Resmi Ve İdari Tesisler 11.06 0.35%             24.56 0.74% 

Toplu İşyeri - -               1.75 0.06% 

Sağlık Tesisleri 8.29 0.26%               3.51 0.10% 

Hastane - -               4.72 0.12% 

Özel Sağlık Tesisi - -               0.69 0.01% 

Sanayi Tesisleri  83.1 2.63%             40.92 1.24% 

Küçük Sanayi 13.11 0.41%             42.32 1.28% 

Trafo Alanı - -               3,09 0.09% 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 55.82 1.76%                  - -                  

İmalathane - -             63.80 1,94% 

Bakım Akaryakıt Tesisleri 5.98 0.13%               5.20 0.17% 

Cami 5.28 0.17%               5.93 0.18% 

Sosyal – Kültürel Tes. 5.37 0.17%               7.27 0.23% 

Belediye Hizmet Alanı 20.10 0.64%             35.77 1.09% 

Halk Eğitim Merkezi - -               0.47 0.02% 

Otopark - -               1.49 0.05% 

Park 107.02 3.38%             79.49 2.42% 

Ağaçlandırılacak Alan 117.19 3.70%             48.68 1.48% 

Rekreasyon - -             12.32 0.39% 

Pasif Yeşil Alan - -             23.97 0.73% 

Spor Alanları(Açık Ve Kapalı Spor) 5.73 0.28%             10.17 0.31% 

Askeri Alanlar 2.36 0.07%               2.88 0.09% 

Mezarlık  - -             65.77 2.00% 

Turizm Tesisi 1.26 0.04%               2.45 0.07% 
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Oto Terminal Alanı 1.83 0.06%               1.83 0.06% 

Teknik Altyapı Alanları 5.62 0.18%             22.19 0.67% 

Dere Ve Kanallar 24.55 0.78%             25.51 0.77% 

Katı Atık Alanları - -               0.62 0.01% 

Yol Ve Meydanlar 324.51 10.25% 400,65 12,19% 

Şehirsel Alan Toplamı 1628.81 53% 1727,81 52,63% 

Tarım Alanları 1595,51 48,51%        1487.94 45,35% 

Mera Alanı  - -             43.30 1.31% 

Zeytinlik 8.26 0.26%             14.21 0.43% 

Ekolojik Değeri Yüksek Koruma Alanı 5.02 0.16%                  - -   

Göl Alanı 6.40 0.20%                  -         -   

Bataklık - -               4.65 0.15% 

Beton Santrali - -               3.06 0.10% 

Genel Toplam 3200,00 100% 3280,97  100.00% 

 

4. Plan Hükümleri 

1. GENEL HÜKÜMLER  
1.1. “Hatay Reyhanlı ilçesi 1. Bölge 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar 
Planı", plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bir bütündür. 1/1000 Ölçekli İlave ve 
Revizyon Uygulama İmar Planı" onama sınırları içinde, bu plan ve plan hükümlerinde yer 
almayan konularda;  
 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,  
 3194 sayılı İmar Kanunu,   
 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği,  
 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği,  
 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,   
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve Tarım Arazilerinin Korunması, 
Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik,  
 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 6306 sayılı 
Kanunun Uygulama Yönetmeliği,   2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,  
 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği,  
 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,  
 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,  
 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik  
 ve ilgili halen yürürlükte bulunan veya bu planın onayından sonra yürürlüğe girecek olan 
diğer mevzuat hükümleri ve mevzuat değişikliklerine (Kanun, yönetmelik, genelge,  tebliğ 
vb.) uyulacaktır. 
1.2  1/1.000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı bu planın uygulama hükümleri 
kapsamında yer almayan konularda; 1/100.000 Ölçekli Hatay İl Çevre Düzeni Planı’na, 
Reyhanlı ilçesi 1/5.000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı’na ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerine uyulacaktır. 
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1.3. Karayolu kenarında yapılacak tüm tesisler için “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Yönetmelikte adı geçen 
tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve 
açılması için, ilgili Belediye Başkanlığından Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması, İlgili 
Belediye Başkanlığının da trafik güvenliği bakımından, Yönetmelikte belirtilen şartların 
yerine getirilmesini sağlamaları zorunludur. Karayolu kavşak çözümleri şematik olup, 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün projeleri doğrultusunda kesin uygulama yapılacaktır 
1.4. Mikrobölgeleme Etüdü  Planlama alanının jeolojik açıdan yerleşime uygunluk 
durumu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığıtarafından 19.04.2018 tarihinde onaylanmış olan, 
Reyhanlı İlçesi 1/5.000 Ölçekli İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu 
sonuçlarına ve bu sonuçlarda belirtilen önlemlere uyulacaktır.  
1.4.1. Uygun Alanlar-2 (UA-2): Kaya Ortamlar  
İnceleme alanındaki Sofular Formasyonuna ait Kireçtaşı biriminden oluşan eğimi %0- 10 
aralığında olan kaya ortamlar Uygun Alanlar-2 (UA-2) olarak değerlendirilmiştir. Bu 
alanlardaki yapılaşmalarda uyulacak koşullar ise, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu 
alanlarda Kireçtaşı üzerindeki alterasyon zonu sıyrılarak, bina temellerinin bozuşmamış 
sağlam kaya seviyelerine oturtulması ve yüzeysel suların drenaj ile uzaklaştın 
uzaklaştırılması gerekmektedir.Zemin-temel etütlerinde temel tipi, temel derinliği ile 
temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri detaylı olarak araştırılarak 
gerekmesi halinde alınacak önlemler belirlenmelidir. Her türlü yapılaşmada Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik esaslarına uyulmalıdır. 
1.4.2. Önlemli Alanlar 5.1 (ÖA-5.1): Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme-
Oturma-Taşıma Gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar  
1.4.2.1.  Zemin profilindeki birimlerin neden olabileceği oturma, farklı oturma, şişme vb. 
riskler zemin ve temel etüt çalışmalarında belirlenerek yapı-zemin etkileşimine uygun 
olarak temel sistemi geliştirilmeli ve zemin deformasyonlarına karşı yapı ve temel 
güvenliği açısından gerekli önlemler ve zemin iyileştirmeleri uygulanmalıdır.  
1.4.2.2. Yapı yüklerinin taşıttırılacağı zemin türü jeolojik birimlerdeki şişme, oturma, 
taşıma gücü tahkikleri ile sıvılaşma tahkikleri, parsel/bina bazı zemin etütlerinde ayrıntılı 
olarak yapılmalıdır.  
1.4.2.3. Yapı yükleri, şişme-oturma-taşıma gücü-sıvılaşma vb. sorunların yaşanmayacağı 
veya bu sorunlara yönelik gerekli önlemlerin alındığı jeolojik birimlere taşıttırılmalıdır  
1.4.2.4. Yapı temellerini olumsuz etkileyecek yüzey ve yeraltı sularının uzaklaştırmasına 
yönelik uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır.  
1.4.2.5. Parselde oluşturulacak her türlü kazı şevi, komşu parselleri ve yapılaşmayı tehdit 
etmeyecek şekilde açılmalı ve uygun istinat yapıları ile korunmalıdır.  
1.4.2.6. Yapılaşmayı etkileyecek mühendislik sorunlarına yönelik önlemler, uzman 
mühendisler tarafından projelendirilerek Belediyesi kontrolünde yerine getirildikten sonra 
yapılaşmaya izin verilmelidir.  
1.4.2.7. Temel tipi, temel derinliği ile temelin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik 
parametreleri, oturma, farklı oturma, şişme, taşıma gücü, sıvılaşma, zemin grubu, zemin 
sınıfı, zemin hakim titreşim periyodu, zemin büyütmesi vb. riskler zemin ve temel etüt 
çalışmalarında belirlenerek yapı-zemin etkileşimine uygun olarak temel sistemi 
geliştirilmeli ve zemin deformasyonlarına karşı yapı ve temel güvenliği açısından gerekli 
önlemler ve zemin iyileştirmeleri yöntemleri belirlenmelidir. Sığ temel derinliğine sahip 
hafif yapılar ve alt yapı unsurları için şişme potansiyeli göz önünde bulundurulmalı ve bu 
alanlarda zemin iyileştirme yöntemleri kullanılarak zemin dayanım parametreleri 
arttırılmalıdır.  
1.4.3. Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu 
Alanlar  
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1.4.3.1. Yapı parselinin etkileneceği stabilite sorunları, parsel/bina bazı zemin etütlerinde 
yapılacak yamaç boyu ayrıntılı stabilite analizleriyle ortaya konmalıdır. Parseli etkileyecek 
her türlü stabilite sorununa yönelik mühendislik önlemleri, yapılaşma öncesi alınmalıdır.  
1.4.3.2. Bu alanlarda yapılacak olan kazılarda ve özellikle derin kazılarda, kendi ve komşu 
parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde, stabilite problemlerine karşı 
gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.  
1.4.3.3. Yapı yükleri, stabilite sorununa neden olacak zemin seviyeleri altındaki stabil 
jeolojik birimlere taşıttırılmalıdır.  
1.4.3.4. Yapı parselini veya komşu parselleri tehdit edecek kazı şevleri uygun 
projelendirilmiş istinat yapıları ile korunmalıdır.  
1.4.3.5. Parselde stabilite sorununa neden olacak ve yapı temellerini olumsuz etkileyecek 
yüzey ve yeraltı sularının uzaklaştırmasına yönelik uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır. 
Olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, eğim düşürme gibi 
uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir.  
1.4.3.6. Çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, sızıntı 
suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri yöntemlerle 
etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanan kesimlerde 
drenajının sağlanması gereklidir. Doğal ve kazılar sonrası oluşan şevler, açıkta 
bırakılmadan dayanma yapıları ve benzeri önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir.  
1.4.3.7. Yapılaşmayı etkileyecek her türlü stabilite sorunu ile şişme, oturma, taşıma gücü 
vb. soruna yönelik önlemler, parsel/bina bazı zemin etütlerinden elde edilecek sonuçlara 
göre uzman mühendislerce projelendirilmen ve belediyesi kontrolünde Uygulandıktan 
sonra yapılaşmaya izin verilmelidir. Eğimli alanlarda üstteki gevşek zon kalınlığı 
belirlenmelidir. Binalardaki farklı oturmalardan kaynaklı hasarları önlemek için, temellerin 
aynı birimlerin üzerine oturtturulmasına özen gösterilmelidir. Farklı birimlere oturması 
gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. Bu itibarla yapılaşma öncesi 
hazırlanacak Zemin ve Temel Etütlerinde zeminin oturma, şişme, taşıma gücü özellikleri 
ve diğer jeoteknik hesaplamalar ile uygun temel derinliği ve temel tipi önerilmeli ve 
alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.  
1.4.4. Önlemli Alan 2.3 (ÖA-2.3): Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya 
Düşmesi (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar  
1.4.4.1. Bu alanda Sofular Formasyonu Kireçtaşı birimleri aşırı derecede kırıklı-çatlaklı 
olduğundan askıda yarı gömülü bulunan bloklar kaya düşmesi riski oluşturduğundan 
yamaç boyunca düşebilecek olan bütün kaya blokları tespit edilerek yerinde kırılarak, 
düşürülerek vb. yöntemlerle ıslah edilerek muhtemel kaya düşmesi önlenmelidir.  
1.4.4.2. Bütün kaya ıslah çalışmaları bir proje dahilinde Belediyesi kontrolünde 
yapılmalıdır. Olabilecek can ve mal kaybını önlemek için ilgili Belediyesince ıslah 
çalışması amacına ulaşıldığı kanaati oluştuktan sonra plan uygulamasına geçilmelidir. 
Kaya ıslahı tüm yamaç boyunca yapılarak kaya düşmesi tehlikesi gidilmelidir.  
1.4.4.3. Yapı parselinin etkileneceği stabilite sorunları, parsel/bina bazı zemin etütlerinde 
yapılacak yamaç boyu ayrıntılı stabilite analizleriyle ortaya konmalıdır.Parseli etkileyecek 
her türlü stabilité sorununa yönelik mühendislik önlemleri, yapılaşma öncesi alınmalıdır.  
1.4.4.4. Bu alanlarda yapılacak olan kazılarda ve özellikle derin kazılarda, kendi ve komşu 
parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde, stabilité problemlerine karşı 
gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.  
1.4.4.5. Yapı yükleri, stabilite sorununa neden olacak zemin seviyeleri altındaki stabil 
jeolojik birimlere taşıttırılmalıdır. Yapı parselini veya komşu parselleri tehdit edecek kazı 
şevleri uygun istinat yapıları ile korunmalıdır.  
1.4.4.6. Parselde stabilite sorununa neden olacak ve yapı temellerini olumsuz etkileyecek 
yüzey ve yeraltı sularının uzaklaştırmasına yönelik uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır. 
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Eğimin yüksek olduğu yerlerde olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından 
teraslama, eğim düşürme, kademelendirme vb. uygun projelendirme yöntemlerinin 
uygulanması, Çevre drenajı sağlanmalı ve yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, 
sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları kafa hendekleri ve benzeri yöntemlerle 
etkisizleşecek kadar uzaklaşmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanan kesimlerde 
drenajının sağlanması gereklidir. Doğal ve kazılar sonrası oluşan şevler, açıkta 
bırakılmadan dayanma yapıları ve benzeri önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir.  
1.4.4.7. İnceleme alanı içerisindeki Kireçtaşı ve Killi Kireçtaşı biriminde karstik boşluk 
gözlenmemekle birlikte, bu birimler kırık-çatlaklar boyunca su alınca erime özelliğinden 
dolayı zemin-temel etütlerinde detaylı olarak irdelenmeli gerekmesi halinde alınacak 
önlemler belirlenmelidir.  
1.4.4.8. Yapılaşmayı etkileyecek her türlü stabilite sorunu ile şişme, oturma, taşıma gücü 
vb. soruna yönelik önlemler, parsel/bina bazı zemin etütlerinden elde edilecek sonuçlara 
göre uzman mühendislerce projelendirilmen ve belediyesi kontrolünde uygulandıktan 
sonra yapılaşmaya izin verilmelidir.  
1.4.4.9. Eğimli alanlarda üstteki gevşek zon kalınlığı belirlenmelidir. Temel kazısı ile 
hafredilecek kadar ince ise kaldırılmalı bina temelleri rezidüel altındaki kaya birimlere 
taşıttırılmalıdır.  
1.4.4.10. Binalardaki farklı oturmalardan kaynaklı hasarları önlemek için, temellerin aynı 
jeolojik, litolojik, jeoteknik özellikteki birimlerin üzerine oturtturulmasına özen 
gösterilmelidir. Farklı birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye 
gidilmelidir. Bu itibarla yapılaşma öncesi hazırlanacak Zemin ve Temel Etütlerinde 
zeminin oturma, şişme, taşıma gücü özellikleri ve diğer jeoteknik hesaplamalar ile uygun 
temel derinliği ve temel tipi önerilmeli ve alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.  
1.4.4.11. Bu alan içerisindeki tüm akar ve kuru dereler için planlama öncesi DSİ’den 
güncel görüş alınmalı ve bu görüşe bağlı kalınarak planlamaya gidilmelidir. 
2. YAPILAŞMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 
2.1.  Bu planın onama tarihinden önce idarece mevzuata uygun olarak onanmış planına 
uygun olarak yapılmış yapılara ilişkin inşaat ve kullanma izinleri geçerlidir.  
2.2.  Enerji nakil hatları altında kalan yapı adalarında "kuvvetli akım tesisler yönetmeliği" 
hükümlerine uyulacaktır. Enerji nakil hatları altında kalan parsellerde inşaata 
başlanmadan ilgili kurumdan görüş alınması zorunludur.  
2.3. Yollar, yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park vb), otopark alanları gibi kamu kullanımına 
açık alanlar kamu eline geçmeden parsel veya ada bazında inşaat ruhsatı verilemez.  
2.4. 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk işlemi yapılmış olan yeşil alan park 
alanlarında, Tedaş Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydıyla vana odası, 
bölge regülatörleri ve trafo, Telekom'un uygun görüşü kaydıyla Telekom santrali ve ilgili 
birimlerin uygun görüşleri alınmak kaydıyla alt yapı hizmetleri için gerekli donatılar 
yapılabilir.  
2.5.  Planlarda otopark alanı olarak önerilen ve mülkiyeti şahıslara ait olan alanlar için 
ilgililerin müracaatı, ilgili kurumların ve Büyükşehir Belediyesi'nin uygun görüşleri 
doğrultusunda özel otopark (zemin altı katlı otopark, zemin üstü katlı otopark, asansörlü 
otopark) olarak yapılabilir.  
2.6.  Kadastro ve imar hattı arasındaki maksimum 3 metreye kadar olan uyumsuzlukları 
yolun genişliği ve güzergahı değiştirmemek kaydıyla düzeltmeye Reyhanlı Belediye 
başkanlığı yetkilidir.  
2.7. Plandaki kullanımı ve yapı nizamına göre, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 
belirtilen parsel genişlik ve derinliklerini sağlamayan, bu planın onayından önce ifraz 
olmuş parsellerde, yönetmelikte tanımlanan parsel genişlik ve derinlikleri için en fazla 
%10 oranına kadar esneklik sağlanacaktır.  
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2.8. Ada ayırma çizgisi şematik olup birden fazla nizama sahip olan imar adalarında, bu 
planın onay tarihinden önce yapılmış ifrazlardan kaynaklanan nizam sorunları  önlemek 
amacı ile parselin yapılaşma şartları, parselin cephe aldığı yol referans alınarak 
belediyesince belirlenecektir 
2.9. İmar planında bitişik (B- ..  )  nizamı verilmiş imar adalarında, parsel sahibinin talebi 
doğrultusunda, konu edilen parselin boyutları, aynı kat adedi ile ayrık nizamdan 
yapılaşmaya uygun ise ayrık nizam yapı yapılabilir. Ancak ayrık nizamda yapılacak yeni 
yapı için, ön bahçe mesafesi en az 5 metre, arka bahçe  ve  Yan bahçe mesafesi için bu 
planın onaylandığı tarihte yürürlükte olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin bahçe 
mesafeleri ile ilgili hükümlerine uyulacaktır. 
2.10. İlave Revizyon  imar planına göre mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar 
parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi 
aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce 
anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem 
yapmaya belediye yetkilidir. 
3. ARAZİ KULLANIM HÜKÜMLERİ 
3.1.  KONUT ALANLARI  
3.1.1. Meskun konut alanlarında bulunan yeniden yapılacak binalarda bina derinliği min. 7 
metre olacaktır. Bu şartı sağlamak için gerekli olan arka bahçe mesafesini 3 metrenin 
altında olmamak koşuluyla Arka bahçe mesafesini Belirlemeye Reyhanlı belediye 
Başkanlığı yetkilidir.  
3.1.2.  İmar parselleri üzerinde bulundukları yoldan cephe alacaklardır. Köşe başına 
rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliğinin 
aynı olması durumunda dar kenar parsel cephesidir. Ancak parsel yoldan cephe aldığında 
yapı yapmaya uygun alanlar kalmıyor ise cephe yönünü tayine bahçe mesafelerine 
uymak koşulu ile Reyhanlı belediye Başkanlığı yetkilidir.   
3.1.3.  Ayrık ve bitişik yapı nizamına tabi parsellerde bitişik sınırda derinliklerin aynı 
olması esastır. Bunu sağlamak üzere; bina derinlikleri 40 metreyi geçmemek ve hiçbir 
yerde arka bahçe sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla Reyhanlı Encümeni 
kararıyla derinlikleri oluşmuş imar hattına göre düzenlenebilir. 
3.1.4.  Emsal verilen adalar hariç tüm ayrık, ve bitişik nizam konut adalarında; imar 
planında farklı TAKS, KAKS ve yükseklik şartı belirtilen parseller farklı yollardan cephe 
alan parseller tevhid edilmez. Aralarında 3 m. ve daha kot farklı bulunan imar parselleri 
tevhit edilemez.  
3.1.5. Blok nizam uygulanması durumunda oluşacak Blok derinliği ve cephesi 40 metreyi 
aşamaz. Parseller tevhit  edilmeden İnşaat Ruhsatı düzenlenemez. 
3.1.6 İkiz Nizam uygulanması durumunda oluşacak yapılara her birine ayrı bina girişi 
verilecektir. 
3.1.7.  İmar Planında 10 metre ve üstü yola cepheli parsellerde yer alacak yapıların, 
zemin katı ticaret üst katları konut olacak şekilde yapılabilir.  
3.1.8. Meskün ve gelişme Konut alanlarında; yeni yapılacak ifrazlarda ayrık nizamlı  
alanlarda  300 m², bitişik nizamlı alanlarda, parsel büyüklüğü 150 m² den az olamaz. İfraz 
sonrasında yapılaşmaya uygun düzgün formda parseller oluşturulacaktır. 
3.1.9. Meskûn Konut alanlarında: Mevcut teşekkül göz önünde bulundurularak çekme 
mesafelerine göre TAKS’ belirlemeye Reyhanlı blediye Başkanlığı yetkilidir. 
3.2. TİCARET+KONUT (TİCK)  ALANLARI  
3.2.1. Yapı adasının tamamı Ticaret+Konut Alanları ( TİCK ) Olan yapı adalarında 
yapılacak uygulamalarda parselin toplam emsalinin  %70 konut olarak kullanılabilir. Bu 
alanlarda gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait yurt, kurs, ticari katlı otopark, sosyal ve 
kültürel tesisler yer alabilir. 
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3.2.2. Bu alanlarda adanın veya parselin tamamı Ticaret kullanılması durumunda İlave 
Revizyon İmar Planının 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3  Madde hükümleri geçerlidir. 
3.2.3. Bu alanlarda zemin kat yol cephesi ticaret olarak, Arka cephesi konut ya da ticaret 
olarak yapılabilir.  
3.3. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 
3.3.1. TİCARET ALANLARI 
3.3.1.1. Ticaret Alanlarında kentin ihtiyacı olan kongre merkezi, alışveriş merkezi, iş 
merkezleri, işhanı ve ofis, dükkân yapıları, gıda imalathanesi, satış ve sergi üniteleri 
içeren plazalar, vs. Yapıların yanı sıra, gazino, lokanta, çarşı, ibadethane, çok katlı 
mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve sağlık tesisleri 
halı saha, açık spor tesisleri ve düğün salonu gibi  vb. yapılar, eğlence ve dinlence 
merkezleri ile konaklama tesisleri, yer alabilir.  
3.3.1.2. .Bitişik Nizam (B ) verilen Ticaret Yapı Adalarında parselin iki tarafı (ön ve arka 
cephesi) yol olması durumunda Revizyon İmar Planında verilen çekme mesafelerine göre 
uygulama yapılacaktır. Çekme mesafesi belirtilmemiş ise mevcut teşekküle göre çekme 
mesafesini belirlemeye Reyhanlı Belediye Başkanlığı yetkilidir. Yola bitişik-sıfır ölçüde 
yapı yaklaşma mesafesi bulunan veya bu tür durumda olan tüm bitişik nizamlı parsellerde 
yola çıkma yapılamaz.  
3.3.1.3. Ticaret Yapı adalarında, yapı-bina derinliği 40 metreyi aşamaz.  
3.4. TOPLU İŞYERLERİ ALANLARI  
3.4.1. Bu alanlarda “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 
depolama ve üretim türlerine göre mülkiyet içerisinde ilgili idaresince belirleyeceği “Sağlık 
Koruma Bandı” bırakılması zorunludur.  
3.4.2.  Toplu İşyerleri Alanlarında yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir:  
Minimum parsel cephesi : 40 metre  
Minimum parsel derinliği: 40 metre 
Minimum. İfraz / Parsel Büyüklüğü = 2000 m2  
Silo yapıları için Yapı yüksekliği Yençok=Teknolojinin gerektirdiği yükseklik 
Tesis yapıları için Yençok=12.50 metre 
Yönetim binası, sosyal tesisleri, Kantar ve bekçi yapısı için Yapı yüksekliği Yençok =6,50 
metr ; Yapı yaklaşma mesafesi İmar yolundan ve Kara yolundan 5, komşu parselden 3 
metre olacaktır. 
3.5. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI  
3.5.1. Şehirde yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük ölçekli imalat 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen ve çevre 
sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan atölye, imalathane ile depolar yer alabilir.  
3.5.2. Küçük Sanayi Alanları; Minimum parsel büyüklüğü 250 m2 E: 1,00  Yençok: 7,50 
metre Bodrum ve asma kat yapılabilir.  
3.6. SANAYİ ALANLARI  
3.6.1. Bu alanlarda niteliği gereği ‘’Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi 
ve benzerlerinin üretimi, ithalatı, taşınması, saklanması, depolanması, kullanılması, yok 
edilmesi denetlenmesi esaslarına ilişkin tüzük’’ kapsamında kalan tesisler dışında her 
türlü sanayi tesisi, üretim tesislerinin yanı sıra ihtiyaç olması halinde, işletmenin gereği 
olan hammadde     ve mamul maddeleri için depolama ,bitkisel ve hayvansal ürünler için, 
açık ve kapalı depolama ve stok alanı, yükleme ve boşaltma alanları ve bunların ihtiyacı 
olan açık ve kapalı otoparklar, garajlar ve altyapı tesis alanları ve bu tesislere hizmet 
verecek idari tesisleri ile ulaşım, transfer, servis alanı ve tesisleri yer alabilir.  
3.6.2. Bu alanlarda su basman kotu, ve sağlık koruma bandı sanayi mamulü üretiminin 
teknik şartlarına, durumuna göre belirlenir. Ancak yatırımcı gerekli ve uygun kuşaklama 
drenaj kanalları yapmakla yükümlü ve sorumludur.  
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3.6.3. Bu alanlarda “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 
depolama türlerine göre mülkiyet içerisinde ilgili idaresince “Sağlık Koruma Bandı” 
bırakılması zorunludur.  
3.6.4.  Sanayi Alanlarında yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir:  
Min. İfraz / Parsel Büyüklüğü = 2.000 m2  
Azami Yapı Emsali (E) = 0.50,’dir. 
Silo yapıları için Yapı yüksekliği Yençok=Teknolojinin gerektirdiği yükseklik 
Yönetim binası, sosyal tesisleri, Kantar ve bekçi yapısı için 
Yapı yüksekliği Yençok =6,50 metre Yapı yaklaşma mesafesi İmar yolundan ve Kara 
yolundan 5 ,komşu parselden 3 metre  olarak yapılabilir. 
3.7. İMALETHANE TESİS ALANLARI  
3.7.1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği  ne tabi olmayan çevre sağlığı 
yönünde tehlike oluşturmayan imalathaneler, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler 
içermeyen depolar yer alabilir.  Bu yapı adalarında bitişiğindeki parsele 5 metrenin altında 
yapı yaklaşma mesafesi verilemez. 
Parsel cephesi en az 40 metre 
Parsel derinliği en az 35 metre 
Asgari parsel büyüklüğü = 2.000 m².nin altında olamaz 
Silo yapıları için Yapı yüksekliği Yençok=Teknolojinin gerektirdiği yükseklik 
Yönetim binası, sosyal tesisleri, Kantar ve bekçi yapısı için 
Yapı yüksekliği Yençok =6,50 metre Yapı yaklaşma mesafesi İmar yolundan ve Kara 
yolundan 5 ,komşu parselden 3 metre  olarak yapılabilir. 
3.8. AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI  
3.8.1. Bu alanlarda 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 18. Maddesi gereğince 
'Karayolları kenarında yapılacak tesisler hakkında yönetmelik' koşulları geçerlidir.  
3.9. KAMU (RESMİ) KURUM ,KURULUŞ  ALANLARI 
3.9.1.  Resmi Kurum Alanları; genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye 
veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya 
kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait; kaymakamlık, adliye, karakol, 
PTT vb kamusal amaçlı bina ve tesislerin yer alacağı alanlardır. Bu  alanlarda; İlave 
Rvizyon İmar Planında  yapılaşma koşulları belirtilmemişse en fazla emsal E=1.20, en 
fazla yapı yüksekliği 17.50 metre olacaktır. Yoldan ve komşu parsel sınırından en az 5 
metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Arka bahçe mesafesi en az 5 metre 
olacaktır.  
3.10.  BELEDİYE HİZMET ALANLARI 
3.10.1. Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi 
için gerekli belediye ek hizmet binaları, belediye sosyal tesisleri, belediye çarşısı, açık ve 
kapalı otopark pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki 
ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler, halk eğitim merkezi, meslek edindirme 
kursları, yurt, huzurevi vb. tesisler ile itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik 
transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj 
alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, 
ekmek üretim tesisi ve sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip 
olduğu tesislerin yapılabileceği alanlardır.  
Belediye Hizmet Alanlarında; İlave Revizyon İmar Planında yapılaşma koşulları 
belirtilmemişse en fazla emsal E=1.20, yapı yüksekliği Yençok=17.50 metre olacaktır. 
Yoldan ve komşu parsel sınırından en az 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. 
Arka bahçe mesafesi en az 5 metre olacaktır. 
3.11. TURİZM ALANLARI  



HATAY / REYHANLI İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA 
RAPORU VE PLAN HÜKÜMLERİ 
 

28 
 

3.11.1. Bu alanlarda, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi 
faaliyetlerinin yapılabileceği otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, apart otel, hostel 
gibi asli konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri, sağlık ve spor tesisleri, 
kongre ve sergi merkezleri ile günübirlik rekreasyon tesisleri ve bunların ayrıntıları ile 
tamamlayıcı unsurları yer alabilir.  
3.11.2. Turizm tesislerinin imar planları ile bu bölgelerde yer alacak turizm tesislerinin 
mimari projeleri topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun olarak hazırlanacaktır.  
3.11.3. Turizm amaçlı konaklama tesis Alanlarında önerilecek otel tekliflerinde, asgari 
ifraz / parsel büyüklüğü 5.000 m2’den az olmamak  kaydı ile  İlave Revizyon İmar 
Planında yapılaşma koşulları belirtilmemişse Azami Emsal (E)=1.75 , azami yükseklik 
Hmaks.= 17.50 metre  olacaktır.  
3.11.4.Turizm tesislerinde bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarında yatak üniteleri hariç 
yapılacak bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, restoran, hamam, yüzme havuzu, 
toplantı salonu, jimnastik salonu, mutfak ve depolar, makine dairesi, tesisat katı, sığınak, 
çamaşırhane ve otopark kullanımları emsale dahil değildir. Bodrum kat ve tesisat katı kat 
adedinden sayılmaz. Ancak bu tür katlar Maksimum bina yüksekliğine dâhildir. Tesisat 
katı yapılması halinde yüksekliği minimum 2.50 m.dir.  
3.11.5. Asma kat, kat adedinden sayılmaz. Ancak bu katlar Yapı Emsaline ve azami bina 
yüksekliğine dâhildir. Konaklama tesislerinde yapılabilecek olan ve tesisleri birbirine 
bağlayan geçitler, açık teraslar, açık oyun alanları, açık yüzme havuzu ve sabit olmayan 
tesisler (kış bahçesi vb.) inşaat emsaline dahil değildir.  
3.12. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI 
3.12.1. Günübirlik tesis alanlarında konaklama tesisi yapılamaz. Turizm amaçlı günübirlik 
kullanıma dönük lokanta, gazino, çay bahçesi, eğlence alanları, kültür alanları küçük  
satış ve sergi üniteleri ve benzeri tesisler yapılacaktır. Bu alanlarda Emsal E=0,50 Yençok 
6,50 metredir 
3.13. TERMİNAL (OTOGAR) ALANLARI  
3.13.1. bu alanlarda, insan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, 
yükleme,  boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, 
şehir ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik ticari üniteler, araç parkı, bakım, servis ile uygulama imar planında 
gösterilmek kaydıyla konaklama ve yakıt ikmaline ilişkin fonksiyonlar yer alabilir. bu 
alanlarda, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamaz. 
3.14.  ASKERİ ALAN VE ASKERİ GÜVENLİK BÖLGELERİ  
3.14.1. Bu bölgelerde 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 
hükümleri geçerlidir. Buna göre Askeri Güvenlik Bölgeleri içinde kalan bölgelerdeki 
yapılaşma talepleri için askeri kurumun görüşünün alınması gereklidir.  
3.15. SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 
3.15.1. SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANLARI  
Sosyal tesis alanları Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun 
faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, 
rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek 
üzere ayrılan kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır. 
Kültürel tesis alanlarında Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere 
kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, 
kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamu veya özel 
mülkiyetteki alanlardır 
Bu alanlarında; İlave Revizyon İmar Planında yapılaşma koşulları belirtilmemişse en fazla 
emsal E=1.20, yapı yüksekliği  Y ençok=17.50 metre olacaktır. Yoldan ve komşu parsel 
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sınırından en az 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Arka bahçe mesafesi en 
az 5 metre olacaktır 
3.15.2. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI  
3.15.2.1. Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispenser, poliklinik, ağız 
ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi 
fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için imar 
planında özel sağlık tesisi ve sağlık tesisi (kamu) olarak ayrılan alanlardır. Sağlık 
alanlarında ana çocuk sağlığı, sağlık ocağı ve resmi, özel sağlık merkezleri, hastane vb. 
tesisler yapılabilir.  
Özel sağlık tesisi alanlarında otopark ihtiyacını göre karşılamak üzere Otopark 
Yönetmeliğine uygun olarak bodrum katlarda otopark yapılabilir. 
Bu alanlarında; İlave Revizyon İmar Planında yapılaşma koşulları belirtilmemişse en fazla 
emsal E=1.20, yapı yüksekliği  Y ençok=17.50 metre olacaktır. Yoldan ve komşu parsel 
sınırından en az 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Arka bahçe mesafesi en 
az 5 metre olacaktır 
3.15.3. SPOR ALANLARI  
3.15.3.1. Bu alanda; açık veya tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında olmak üzere 
kapalı otoparklar, kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu edilmeksizin ve ticari ünitelerin 
toplam alanı, spor tesisi alanının % 20’sini geçmemek koşuluyla seyirci ve sporcuların 
ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari 
üniteler yapılabilir Mahalli ve semt spor alanları olarak ayrılan tesislerde resmi veya özel, 
açık kapalı spor alanları, yer alabilecektir.  
3.15.4. YÜKSEKÖĞRETİM ALANLARI  
3.15.4.1. Bu alanda, üniversite ve yükseköğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim tesisleri, 
yurt, sosyal ve kültürel tesisler, idari kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişim 
merkezleri yer alabilir. Üniversite alanı içinde yapılacak yapılara, hazırlanacak vaziyet 
planı doğrultusunda inşaat ruhsatı düzenlenebilir. 
3.15.5. İBADET ALANLARI  
3.15.5.1. İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı 
cami ve kiliseler ile bu tesislerin külliyesinin, dinî tesisin mimarisiyle uyumlu olmak 
koşuluyla dinî tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, taziye yeri, yurt ve 
kurs yapısı, gasilhane, şadırvan ve tuvalet gibi müştemilatların, açık veya zemin altında 
kapalı otoparkın da yapılabildiği alanlardır. Bu alanlarda dini kullanımlar dışında başka 
kullanımlar (konut,ticaret vb.) yer alamaz. İbadet alanlarında ilçe belediyesince 
onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır 
3.15.6. PARK VE AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 
3.15.6.1.Bu alanlarda, mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye 
edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli 
derinlikte toprak örtüsü olması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, 
umumi hela, 1 katı, Yençok = 4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü 
geçmemek,  sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, 
pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, 
trafo gibi tesisler yer alabilir.  
3.15.7. REKREASYON ALANLARI 
3.15.7.1. Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde 
günübirlik kullanıma yönelik; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği açık 
olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, lokanta, kafeterya, çay 
bahçesi, pergola, kameriye, mangal, piknik masası, büfe gibi kullanımlar ile mescit, 
çeşme, açık havuz, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları, yeşil bitki örtüsü ve 
tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. 
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Bu alanda yapılacak yapıların emsali bodrum katlar dahil 0.05 i, kat adedi 2’yi, asma katlı 
yapılarda (9.30) m.yi, asma katsız yapılarda (8.30) m.yi geçemez.  
3.15.8 MEZARLIK ALANLARI  
3.15.8.1 Bu alanlarda, cenazelerin defnedildiği mezar yerleri, defin izni ve diğer işlemlerin 
yürütüldüğü idari tesis binaları, güvenlik odası, ziyaretçi bekleme, morg, gasilhane, ibadet 
yeri, şadırvan, çeşme, hela ile otopark yer alabilir. Bu alanlarda, “mezarlık yerlerinin 
inşaası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında yönetmelik” doğrultusunda uygulama 
yapılacaktır. Bu alanlarda  Yençok = 6,50 m.’yi ve Yapı emsali E= 0,05’ü geçmemek 
koşulu ile yapı yapılabilir. 
3.16. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR VE ÖZEL MAHSUL ALANLARI  
3.16.1. Bu planda yer alan Tarımsal Nitelikli; Sulu Mutlak Tarım Arazileri, Dikili Tarım 
Arazileri ve Diğer Tarım Arazilerinin tarımsal amaçlı kullanılması esastır. Bu alanlarda 
5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu"  ve “Tarım Arazilerinin 
Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 
Tarımsal nitelikli alanlarda, belgelendirilmesi şartıyla, dönemin mer'i mevzuatına uygun 
olarak yapılmış mevcut yapıların kullanım hakları saklıdır. Tarımsal nitelikli alanlarda bu 
planın onayından sonra yapılacak yeni yapılarda bu plan hükümlerine göre uygulama 
yapılacaktır.  
3.16.2. 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" gereğince Tarımsal 
Nitelikli Sulu Mutlak Tarım Arazilerinde 20 000 m² den, Dikili Tarım Arazilerinde 5000 m² 
den, Örtü Altı Tarım Arazilerinde 3000 m² den küçük ifraz yapılamaz. Bu ifrazdan sonra 
oluşacak parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş 
bir yola, en az 25.00 m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol 
oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Tevhit 
işlemlerinde parsel büyüklüğü şartı aranmaz.  
3.16.3. Tarımsal nitelikli alanlarda, barınma ihtiyacını karşılayacak konut ve 
müştemilatları, tarımsal amaçlı entegre olmayan yapılar, çiftlik ve tarımsal amaçlı entegre 
olmayan tesislerin teknik-sosyal altyapısı, 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanunu" ve ilgili yönetmelikleri kapsamında gerekli izinler alınarak mer'i mevzuat 
çerçevesinde, imar planı / plan değişikliği yapılmadan ilgili idaresince sonuçlandırılır.  
3.16.4. Bu alanlarda; Emsal: 0.05'ten fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı 250 m² 
yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 m.yi ve 2 katı aşmamak, 
yola ve parsel sınırlarına 5.00 m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına 
mahsus barınma konutu, bağ ve sayfiye evleri ile müştemilat yapılabilir.  
3.16.5. Bu alanlarda; Emsal: 0.40’tan fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı 3000 m² 
yi geçmemek, mahreç aldığı yola 10.00 m.den, parsel hudutlarına 5.00 m.den fazla 
yaklaşmamak, yapı yüksekliği 6.50 m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile tarımsal üretimi 
korumak amacı ile entegre tesis niteliğinde olmayan, konutla birlikte veya ayrı yapılan 
mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, 
arı haneler, balık üretim tesisleri ve fabrika niteliğinde olmayan un değirmenleri gibi konut 
dışı yapılar yapılabilir. Bu alanlarda toplam inşaat alanı 3000 m² yi aşan tarımsal ve 
hayvancılık amaçlı tesislerin yapılması halinde imar planı değişikliği yapılması zorunludur. 
Ancak her koşulda toplam inşaat alanı 5000 m² yi geçemez.  
3.16.6. Yapılar, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekli 
tip projeler üzerinden yapılabilir. Tarımsal nitelikli alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izni, yapının niteliğine göre ilgili idare tarafından verilir.  
3.16.7. Kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmayan parseller üzerinde yapılacak, 
tarımsal amaçlı yapılarda ve çiftçinin barınma amaçlı kullanacağı yapılarda, cephe şartı 
aranmaksızın geçit hakkı temin edilmek suretiyle ruhsat işlemleri yürütülebilir. Kadastro 
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adalarında, yola cephesi olmayan parsellerin bulunması yola cepheli parsellerin ruhsat 
işlemlerini etkilemez.  
3.16.8. Tarımsal amaçlı yapılacak entegre nitelikteki tesislerde parsel alanı 20.000 m² 
üzerinde ise Çevre Düzeni Planı değişikliği yapılması zorunludur. Parsel alanının 20.000 
m²'nin altında olması durumunda Çevre Düzeni Planı değişikliğine gerek kalmaksızın 
yapılacak 1/5000 öçlekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişiklikleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer'i mevzuatı çerçevesinde ilgili idaresince 
sonuçlandırılır.  
3.16.9. Tarımsal nitelikli alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis 
niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak 
koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye 
yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Bu 
alanlarda yapılacak seralar için 
3.17. ZEYTİNLİK ALANLARI 
3.17.1. Zeytinlik alanlarda, 3573 sayılı “zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması 
hakkında kanun” hükümleri geçerlidir. Bu alanlarda, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli 
tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi tarım ve orman Bakanlığı’nın iznine 
tabidir. Bu alanlarda, çiftçinin barınma ihtiyacını karşılayacak yapı ile altyapı ve sosyal  
Tesisler dahil toplam yapılaşma alanı, zeytinlik alanının %10’unu geçemez. Bu alanlarda 
5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" gereğince Dikili Tarım 
Arazilerinde 5000 m² den, küçük ifraz yapılamaz. Bu ifrazdan sonra oluşacak parsellerin 
tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, en az 25.00 
m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Mevcut 
yolun genişletilmesi amacıyla yola terk yapılabilir. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı 
ifraz işlemi yapılamaz. Tevhit işlemlerinde parsel büyüklüğü şartı aranmaz. 
3.17.2. Zeytinlik arazilerde emsal = 0.05'ten fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı 
hiçbir koşulda 200 m2’yi geçmemek, kadastral veya imar yoluna en az 15 m cepheli 
olmak, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 m’yi ve 2 katı aşmamak, yola ve 
parsel sınırlarına 5.00 m’den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus 
barınma konutu, bağ veya sayfiye evi ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. 
3.17.3. Bu alanlarda zeytincilik üretimini korumak ve desteklemek amacı ile üretimden 
pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla 
konutla birlikte veya ayrı yapılan konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola 10.00 m’den, 
parsel hudutlarına 5.00 m’den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait 
inşaat alanı 2000 m2 ve parsel alanının %40’ını geçmemek ve yapı yüksekliği 6.50 m’yi 
ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. bu yapıların konutla birlikte yapımı halinde de 
inşaat alanı katsayısı 0.40’ı ve maksimum inşaat alanı 2.000 m2’yi geçemez. bu tür 
alanlarda toplam inşaat alanı 2.000 m2’yi aşan tesisler yapılması halinde imar planı 
değişikliği yapılması zorunludur. Bu tesisler yapılırken ilgili kurum ve kuruluşların uygun 
görüşü alınacak olup, başka bir amaçla kullanılamaz. 
3.18. SULAMA SAHALARI VE TAŞKIN SAHALAR  
3.18.1. Planda sulama alanı olarak gösterilen kısımlarda yer alan imar adalarında ilgili 
kurumdan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. 
3.18.2. Planda taşkın alan olarak gösterilen kısımlarda gerekli taşkın kontrol tesisleri ilgili 
kurum veya kuruluş tarafından inşa edilmeden uygulama yapılamaz.  
3.19. ARITMA-ATIK TESİS ALANLARI 
3.19.1.  her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde 
arıtılması veya bertaraf edilmesi için kurulan tesislerin yer aldığı alanlardır. Bu alanların 
yer seçimi ve uygulaması, bu planın genel kullanım, koruma ve gelişme ilke ve hedefleri 
çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, belediyeler ile kurum 
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ve kuruluşlar tarafından oluşturulan/ oluşturacak birlikler vasıtasıyla yapılabilir. Bu alanlar 
da 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği’ne uyulacaktır. 
3.19.2.  Kanalizasyon ve bunlara bağlı arıtma tesislerinde, kentsel ve sanayi alanlarında 
bütüncül projeler dahilinde hazırlanacak arıtma tesisleri devreye girinceye kadar, arıtma 
tesisi zorunluluğu olmayan tesis ve yapılar çevresinde gereksinimi karşılayacak ve sağlık 
kurallarına uygun pissu kanalları (kanalizasyon) ağı; varsa yapı ve tesislerin pissu 
kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa “Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde 
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”te belirtilen nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde, 
genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pissu çukuru yapılır. Pissu çukurları kesinlikle 
deniz, göl ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz.  
3.19.3. Katı Atık Geri Kazanım Tesisi Alanları, Sanayi ve Ticari artıkların üreticisi 
tarafından atılmak istenen ve çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf 
edilmesi depolandığı veya bertaraf edildiği tesislerin yer aldığı alandır. Bu alanda “Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” koşulları geçerlidir. 
3.20 PAZAR ALANLARI 
3.20.1. Bu alanlar kapali ya da açik olarak düzenlenebilir. kapali pazar alaninda dört tarafi 
toprak altinda kalmak koşuluyla, yapi yaklaşma mesafeleri içinde bodrum kat yapılabilir. 
Bu alanlar emsale dahil olmayip, depo veya otopark olarak düzenlenebilir 
4. TEKNİK ALTYAPI ALANLARI HÜKÜMLERİ 
4.1. Teknik Altyapı Alanlarında, içme–kullanma suyu, pissu sistemi, enerji sistemi, çöp 
sistemi, haberleşme sisteminin getirdiği tesisler ile bunların üretim dağıtım ve 
depolamasına yönelik tesisler yapılabilir.  
4.2. Teknik Altyapı Alanlarında yapılacak tesislerin binalarında yapı emsali ve azami yapı 
yüksekliği mimari projesine göre yapılaşma şartlarını belirlemeye onaylamaya belediyesi 
yetkilidir.  
4.3. Planda belirtilen Enerji İletim Hattının güzergâhı yapı yaklaşma ve koruma kuşağına 
uyulacaktır. İmar uygulaması ve yapılaşma uygulamalarında bu yönetmeliklere göre 
izinler verilecektir Taşıyıcı ve İletken Boru Hatları, petrol, doğalgaz, elektrik, içme 
kullanma sanayi kullanma suyu, atık su, pis su, hatları çevresinde koruma kuşağı 
mesafelerine uyulmalıdır.  
4.3.1. Plan kapsamında bulunan özel mülkiyete ait taşınmazlar hakkında 04/12/2019 tarih 
34-472 sayılı “kamu yararı kararı’’  24/12/2019 tarih ve 2581 sayılı bakan olur’u ile 
onaylanan 154 kv reyhanlı-sınır enerji iletim hattı güzergâhına isabet eden taşınmazlarda 
teiaş lehine kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulması işlemleri imar planı oanayına 
mütaakip yapılacaktır. 
4.3.2. Enerji iletim hattı altındaki yapılarda ''elektrik kuvvetli akım tesisler hakkındaki 
yönetmelik'' hükümlerine uyulacaktır 
4.3.3.  Enerji iletim hattı altında yapılaşma ile ilgili tüm faaliyetlerde teiaş genel 
müdürlüğü’nün görüşü alınacak ve elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği’ndeki 
hükümlere göre uygulama yapılacaktır. 
4.3.4. Enerji iletim hattının isabet ettiği sahalarda teiaş genel müdürlüğü’nün görüşü 
alınmadan uygulama yapılamaz. 
5. KORUMA ALANLARI HÜKÜMLERİ 
5.1. SİT ALANLARI VE TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARI 
5.1.1. Bu plan kapsamındaki Arkeolojik, Doğal, ve Doğal-Arkeolojik sit alanlarında (planda 
gösterilmiş ya da gösterilememiş) ve bu planın onayından sonra ilan edilecek sit 
alanlarında 2863 sayılı “kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu” kapsamında ilke 
kararlarında belirtilen koruma esasları geçerlidir. Bu İlave Revizyon Uygulama İmar 
Planından önce onaylanmış Koruma Amaçlı İmar Planları yürürlüktedir.  
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5.1.2. Bu plan kapsamındaki doğal sit alanlarında (planda gösterilmiş ya da 
gösterilememiş), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu tarafından alınmış kararlar ile bu İmar Planından önce onaylanmış Koruma 
Amaçlı İmar Planları yürürlüktedir.  
5.1.3. Bu plan kapsamındaki Arkeolojik, Doğal, ve Doğal-Arkeolojik sit alanlarında 
Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmayan Arkeolojik, Doğal,sit alanlarında Hatay Kültür 
Varlıkları koruma kurulu tarafından belirlenecek yapılanma şartları doğrultusuna 
yapılanma izni verilir. 
5.1.4. İnşaat yapılırken herhangi bir Kültür Varlığına rastlanması durumunda çalışmaların 
durdurulup Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi 2863 ve değişik 3386 sayılı yasa 
gereğidir.  
5.2 .TESCİLLİ ANITSAL YAPILAR  
5.2.1. Bu plan kapsamında yer alan Tescilli yapılar  da yapılacak Restorasyon 
çalışmalarında yeni yapılanma istemlerinde ilgili Müze Müdürlüğüne başvurulması ve ilgili 
müze elemanları denetiminde yapılacak yüzey araştırmaları ve sondaj çalışmaları 
sonucunda hazırlanacak sonuç, sondaj yerini gösterir vaziyet planı ve fotoğrafik 
belgeler,Restorasyon projeleri değerlendirilmek üzere Hatay Kültür Varlıklarını Koruma 
Kuruluna sunulacaktır.  
5.2.2. Restorasyon projesi yapılarak korunması gerekli yapılardır. Yapıları ve 
potansiyelleri ile uyumlu yeni işlevler tanımlanarak, Uygulama, restorasyon (esaslı 
onarım) projelerine göre ilgili kurul onayı ile  yapılacaktır  
5.2.3. Çevre düzenleme projeleri için ilgili kurulun onayı alınacaktır.  
5.2.4. Tescilli anıt eserlerinin ve eklentilerinin üzerine, koruma bölge kurulu kararı 
olmadan, boya ile herhangi bir işaretleme yapılamaz, yazı yazılamaz. İsim levhası ya da 
tanıtıma yönelik bilgi içerikli  tabela monte edilemez. tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 
entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya 
kamuya ait tesisler için imar planında özel sağlık tesisi ve sağlık tesisi (kamu) olarak 
ayrılan alanlardır. Sağlık alanlarında ana çocuk sağlığı, sağlık ocağı ve resmi, özel sağlık 
merkezleri, hastane vb. tesisler yapılabilir. 
5.3. ASKERİ ALANLAR 
Bu planda gösterilmiş olan askeri alan, yasak, güvenlik ve stratejik bölgelerde 2565 sayılı 
“askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu” ve bu kanuna ilişkin yönetmelik 
hükümleri geçerlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


