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1 GĠRĠġ 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Onuncu Kalkınma Planı’na uygun olarak, 

planlama alanında koruma-kullanma dengesini sağlayacak kararlarının verilmesine olanak 

sağlayan bir planlama yaklaĢımı içermektedir. Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı; 

ilin doğal ve kültürel kimliğini; çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında 

koruyarak geliĢtirmeyi, alınan plan kararları ile bölgesi içinde rekabet gücünü arttırmayı ve 

yaĢam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. 

Kalkınma Planları, Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisi (BGUS), 2014-2018 Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı, 2014-2023 TRC1 Bölgesi (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) 

Bölge Planı, AĢağı Fırat Havzası Turizm GeliĢim Koridoru ve Eylem Planı (2014-2023) 

planlama kararlarını yönlendiren üst ölçekli planlar olarak değerlendirilmiĢ, Kilis Ġli mevcut 

imar planları, mevcut analiz ve sentez çalıĢmaları da plan kararları oluĢturulurken dikkate 

alınmıĢtır. 

Planlama çalıĢmasının ilk aĢamasında; araĢtırma, analiz ve sentez çalıĢmaları yapılmıĢ, bu 

bilgilere dayanarak ikinci aĢamaya geçilmiĢ ve taslak planlar oluĢturulmuĢtur. Taslak planlar 

tartıĢmaya açılarak en uygun alternatifin elde edilmesi sağlanmıĢ ve çalıĢmanın üçüncü 

aĢamasına geçilmiĢtir. Bu aĢamada doğal, yapay, yasal eĢiklere yönelik analiz ve sentez 

çalıĢmaları, sosyal, ekonomik ve fiziksel veriler kullanılarak koruma ve geliĢmeye yönelik 

politikalar, hedefler ve arazi kullanım kararları belirlenmiĢ ve 2040 yılı hedef alınarak nihai 

planlar elde edilmiĢtir. Nihai plan ile 2040 yılındaki geliĢme stratejileri belirlenmiĢ, bölgeye 

yönelik plan kararları ve bunların mekansal çözümlemeleri yapılmıĢtır. 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan uygulama hükümleri ile bir bütün olan 

bu açıklama raporunda; planın amacı, kapsamı, hedefleri, planlama yaklaĢımı ve plan 

kararlarına değinilmiĢtir.  
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2 AMAÇ, KAPSAM VE HEDEF 

2.1 AMAÇ 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın amacı, 2040 yılı hedef alınarak, üst ölçekli 

strateji planlarındaki kararlar, doğal, yapay ve yasal eĢikler ile sentez çalıĢmaları 

doğrultusunda, ''Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı DanıĢmanlık Hizmet Alımı 

ĠĢine ait Teknik ġartname'' çerçevesinde coğrafi bilgi sistemleri (CBS) veri tabanı ile 

iliĢkilendirilmiĢ üst ölçekli fiziki bir planın hazırlanmasıdır. 

2.2 KAPSAM 

Bu plan Kilis Ġli Ġdari sınırlarının tamamını kapsamaktadır. Bu planın amaç, hedef ve 

stratejilerini, alansal müdahale biçimlerini, kentsel ve kırsal yerleĢimlerin geliĢme 

eğilimlerini, sorun ve olanaklar ile plana yönelik ana kararları kapsamaktadır. 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan çalıĢması ile 2040 yılındaki geliĢme stratejileri 

belirlenirken bölgeye yönelik plan kararları ve bunların mekansal çözümlemeleri plan 

kapsamını oluĢturmaktadır. 

Çevre Düzeni Planı; plan açıklama raporu, plan paftası ve uygulama hükümleriyle bir 

bütündür. Plan kararları ve hükümleri, araĢtırma raporunu dayanak alır ve bu rapor planın 

ayrılmaz parçasıdır. 

2.3 HEDEF 

Kilis Ġli için hedefler Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik olarak 3 ayrı grupta ele alınmıĢtır. 

Fiziksel hedeflerde mekansal verilerin, sosyal hedeflerde kültürel yapıyı etkileyen verilerin, 

ekonomik hedeflerde ise kalkınmayı etkileyen verilerin değerlendirilmesi sonucu ulaĢılan 

yaklaĢımlar belirlenmiĢtir. 
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2.3.1 FĠZĠKSEL HEDEFLER 

2.3.1.1 TARĠHĠ VE ÖREN YERLERĠNE YÖNELĠK HEDEFLER 

 Ġlin tanıtımında, bölgede bulunan tarihi ve kültürel yerlerin öne çıkarılması, 

 Koruma kullanma dengesinin oluĢturulması, 

 Sürdürülebilir koruma anlayıĢının geliĢtirilmesi, 

 Çevresel değerlerin korunması ve iyileĢtirilmesi, 

 Tarihi ve ören yerlerinin korunarak turizme kazandırılması. 

2.3.1.2 ÇEVRESEL HEDEFLER 

 Çevresel değerlerin korunması ve iyileĢtirilmesi, 

 Su yüzeylerinin (doğal ve yapay göllerin) korunması, 

 Su yüzeylerini besleyen su kaynaklarının korunması, 

 Su kirliliğinin önlenmesi ve su niteliğinin iyileĢtirilmesi, 

 Erozyonun önlenmesi, 

 Hava ve toprak kirliliğinin önlenmesi, 

 Görüntü ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, 

 Flora ve faunanın korunması, 

 Orman alanlarının korunması, 

 Sazlık ve bataklık alanların korunması, 

 Sanayi tesislerinin yaratmıĢ olduğu kirliliğin önlenmesi, 

 Katı atıkların toplanması ve geri dönüĢümünün sağlanması, 

 Sıvı atıkların toplanması ve arıtılması. 

2.3.1.3 TEKNĠK ALTYAPI HEDEFLERĠ 

 Teknik altyapı hizmetlerinin geliĢtirilmesi, 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, 

 UlaĢım bağlantılarının güçlendirilmesi, 

 Karayolu ulaĢımı dıĢında demiryolu ulaĢımlarının güçlendirilmesi, 

 YerleĢim alanlarının (kentsel yerleĢim, turizm, sanayi vb) kanalizasyon, içme suyu ve 

katı atık depolama alanlarının planlanması, 
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 Organize sanayi ve hayvancılık bölgeleri oluĢturularak, teknik altyapı masraflarının 

azaltılması ve arıtma sistemlerinin etkin kullanımının sağlanması. 

2.3.2 SOSYAL HEDEFLER 

 Eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi, 

 Eğitim ve öğretimde bilgi ve iletiĢim teknolojisinin kullanımına yönelik araĢtırma, 

geliĢtirme ve uygulamanın sağlanması, 

 Bölgede sağlık tesislerinin yeterli hale getirilmesi amacıyla sağlık tesislerinin nitel ve 

nicel geliĢiminin sağlanması, 

 Bölge halkının sosyo-kültürel gereksinimlerinin giderilmesine yönelik sosyal ve 

kültürel tesislerin yapılması ve geliĢtirilmesi, 

 Nüfusun geliĢiminin dengeli dağılımını sağlayacak çalıĢmaların yapılması, 

 Kırsal kalkınmanın sağlanması (en alt kademe ile en üst kademe arasında hizmet 

akıĢının oluĢturulması), 

 Sosyo ekonomik ve mekansal kararlarda tutarlılık sağlanması için yerleĢme 

merkezlerinin kademelendirilmesinin yapılması,  

 Planlama bölgesinde bulunan tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımına yönelik fuar, 

festival vb. etkinliklerin yapılması, 

 Kırsal ve kentsel alanlarda bilinç seviyesinin yükseltilmesine yönelik halk eğitim 

programlarının geliĢtirilmesi, 

 Yerel yönetimlerde sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin artırılması, 

 Kadın nüfusun aktif üretim sürecine katılımını sağlayıcı programların yapılması. 

2.3.3 EKONOMĠK HEDEFLER 

 Gelir düzeyinin artırılması, 

 Sektörel geliĢmelerin desteklenmesi, 

 Dengeli ekonomik geliĢmenin sağlanması. 

2.3.3.1 TARIM 

 Çevresel değerleri koruyarak, tarım alanlarının korunması, geliĢtirilmesi, 

 Çevresel değerleri koruyarak tarımda hayvancılığın geliĢtirilmesi, 
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 Tarımsal ürünlerin ekonomiye girdisini arttıracak, organize üretim politikalarının 

geliĢtirilmesi, 

 Marka niteliği taĢıyan biber, zeytin, üzüm, fıstık üretiminin desteklenmesi, 

 Kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği, 

 Tarımsal potansiyelin kullanılabilir kapasiteye dönüĢtürülmesi, 

 Tarımsal kapasitenin verimli kullanılması. 

2.3.3.2 SANAYĠ / ĠMALAT 

 Orta ölçekli sanayinin geliĢtirilmesi, 

 Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin kurulmasının sağlanması. 

2.3.3.3 HĠZMETLER 

 Hizmet üretiminde hız, nitelik ve yeterlilik düzeyinin sağlanması, 

 Kamu kurum ve kuruluĢları arasında eĢgüdümün sağlanması, 

 Üretim fiyatı ve niteliği yönünden yarısabilirliği sağlayacak ve sürdürecek bir 

hizmetin üretilmesi, 

 ĠhtisaslaĢmıĢ, ticari ve kiĢisel hizmetlerin geliĢtirilmesi, 

 Turizm ve rekreasyonun geliĢtirilmesi. 
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3. PLANLAMA ALANININ GENEL TANITIMI 

Türkiye'nin güneyinde yer alan Kilis Ġli; 38° 27' ve 38° 01' boylamları ile 36° 38' ve 37° 32' 

arasında bulunmakta olup Suriye ile komĢu sınır ilidir. Kilis Ġli Akdeniz kıyı bölgesi ile 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında yer almakta olup genel olarak Akdeniz iklimi 

özelliklerini göstermektedir. Ġlde en yüksek sıcaklık değerleri Ağustos, en düĢük hava 

sıcaklıkları ise Ocak aylarında görülmektedir. Ġlde hakim rüzgar yönü kuzey batı olup 

rüzgarın yıllık ortalama hızı 2.2 m/sn.’dir.  

Ġl batı ve kuzeybatıdan Gaziantep-Ġslahiye, kuzey ve kuzeydoğudan Gaziantep merkez, 

doğudan Gaziantep-Oğuzeli, güneyde ise Suriye ile çevrilidir. Gaziantep Ġli’ne 58 km. 

uzaklıkta olan Kilis, Suriye sınırına ise 10 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Kilis Ġli coğrafi 

konumu nedeni ile sınır hareketliliğinde önemli bir konuma sahiptir. 

Hatay-KahramanmaraĢ oluğu ile Fırat Irmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun 

güneybatı kesiminde bulunan Kilis, Gaziantep'e yaklaĢık 60 km., Adıyaman’a yaklaĢık 200 

km. ve Hatay'a yaklaĢık 150 km. mesafede bulunmaktadır. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman 

illerinin bulunduğu TRC1 bölgesinde, Gaziantep ön plana çıkmaktadır. Kilis'in ise tüm 

yerleĢimlere karayolu bağlantısı olup bu yolların niteliksel sorunları bulunmaktadır.  

Sosyo-Ekonomik geliĢmiĢlik sıralaması içerisinde; Kilis il merkezi, 177., Gaziantep il 

merkezi ise 8. sıradadır. Kilis sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik olarak Gaziantep'e göre geride 

kalmıĢ durumdadır. Kilis’in coğrafi konumu nedeni ile bölgesinde dezavantajlı bir durumda 

olduğu görülmektedir. Hemen yanı baĢında Gaziantep gibi bir ilin bulunması kamu 

yatırımlarının bu ile yönelmesine ve Kilis Ġlinin bu kaynaklardan daha kısıtlı olarak 

yararlanmasına neden olmaktadır. TRC1 Bölgesi’nde tahsis edilen kamu yatırımlarından en 

fazla payı %54,3 ile Gaziantep, %37,9 ile Adıyaman, %7,8 ile Kilis almaktadır. 

Kilis Ġli idari sınırları 1995 yılında belirlenmiĢ olup, 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile Gaziantep Ġlinin bir ilçesi iken il statüsüne getirilerek Türkiye'nin 79. ili olmuĢtur.  Kilis 

Merkez Ġlçe ile birlikte Elbeyli, Musabeyli ve Polateli olmak üzere toplam da 4 ilçesi olan il 

1428 km
2
. yüzölçümüne sahip olup Türkiye'nin %0,2'sini kaplamaktadır.  
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Kilis Ġli'nde bulunan Oylum Höyük’te sürdürülen arkeolojik kazı çalıĢması sonuçları, yöre 

tarihinin Geç Kalkolitik Çağa (M.Ö.:3500-3000) kadar dayandığı göstermektedir. M.Ö. 1.700 

yıllarında Hititlerin, M.Ö. 700 ile 550 yılları arasında Asur, Med, Pers Ġmparatorlukları 

yönetiminde önemli bir yerleĢme olan Kilis, V. yüzyıldan sonra eski önemini yitirmiĢtir.  

Kilis ve yöresi  XI. yüzyıla kadar Bizans ile Araplar arasında sürekli el değiĢtirmiĢ, bu süreçte 

yöreye Türk boyları yerleĢtirilmiĢ, kent daha sonra Artuklu, Eyyübi ve Memlük hakimiyetine 

girmiĢtir. 1516 yılından sonra ise Osmanlı Ġmparatorluğu hakimiyetine geçmiĢtir. I. Dünya 

SavaĢı sonunda, önce Ġngiltere daha sonra da Fransa tarafından iĢgal edilmiĢ, Aralık 1921’de 

iĢgalden kurtulmuĢ ve 1995 yılında Gaziantep’ten ayrılarak il olmuĢtur.  

Merkez Ġlçe Kilis kent kimliğini oluĢturan karakteristik özellikleri kendisinde toplamıĢtır. 

Kentsel sit alanı olarak ilan edilmiĢ olan eski Kilis yerleĢimi kentin en önemli tarihi ve 

kültürel değeridir. Merkez, bu kentsel sit alanı odağı çevresinde geliĢim göstermiĢtir. Ġle ait 

pek çok kültürel öğe kent merkezinde toplanmıĢ, Kilis kent kimliğine karakteristik özellikler 

katan eski yerleĢim dokusu kent merkezinde yoğunlaĢmıĢtır. 

Kilis Ġli özel statülü alanlar bakımından zengin bir bölge değildir.  Kilis Ġli sınırları içerisinde 

uluslararası sözleĢmeler ile koruma altına alınan alan, sulak alan, ramsar alanı, milli park, 

tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, mesire alanı, av ve yaban hayatı koruma ve geliĢtirme 

alanları, su ürünleri koruma alanı, özel çevre koruma alanları, kültür ve turizm koruma ve 

geliĢim bölgesi, turizm merkezi bulunmamaktadır. 

Planlama alanında Elbeyli Ġlçesi sınırları içerisinde ilgili kurum ve kuruluĢların iĢbirliği ile 

hazırlanan '' Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları''çalıĢması kapsamında belirlenmiĢ olan “Elbeyli 

Önemli Doğa Alanı” bulunmaktadır. Suriye sınırında yer alan önemli doğa alanı mevcutta 

tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Kilis Ovası’nda yoğun olarak tahıl tarımı yapılmakta 

olup, yerleĢim yerlerinin yakınında kavaklık ve koruluk alanlar ile kopuk ve küçük mera 

alanları bulunmaktadır.  Önemli Doğa Alanı sınırları içerisinde yalnızca Suriye ve Türkiye’de 

bulunan ve nesli tehlike altında bulunan bir hamster türü olan altın avurtlağının (mesocricetus 

auratus) bilinen dünya dağılımının büyük bir bölümü Türkiye’de yalnızca Kilis Ġli’nde 

kaydedilmiĢ ve bölgesel ölçekte nesli tehlike altında olan tombul keler (stenodactylus 
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grandiceps) yer almaktadır. Alanda herhangi bir koruma çalıĢması bulunmayıp, alanda 

bulunan sulama projeleri, yoğun tarımsal ilaç ve gübre kullanımı avurtlak populasyonu için 

tehdit yaratmaktadır. Bu nedenle ilgili Önemli Doğa Alanı’nı korumak için yönetim planları 

hayata geçirilmeli, faaliyetlerin etkinliği zaman boyunca izlenmeli ve müdahaleler 

belirlenmelidir. Alanın koruma kullanma dengesi de gözetilerek,  ilgili kurum ve kuruluĢlarla 

iĢbirliği yapılarak korunması adına çalıĢmalar yapılması gerekmektedir. 

Kilis Ġlinde Afrin Çayı su kemeri koruma alanı, 1 adet kentsel sit alanı, 44 adet 1. derece 

arkeoloji sit alanı, 3 adet 2. derece arkeolojik sit alanı ve 16 adet 3. derece arkeolojik sit alanı 

olmak üzere toplam 64 adet sit alanı ve 1 adet tabiat parkı bulunmaktadır. 

Kilis Ġli ve ilçelerinin 1985-2015 yılları arası nüfus hareketleri incelendiğinde Kilis toplam 

nüfusu ve kentsel nüfusunun 1980 yılından 1990 yılına kadar arttığı, 1990 ve 2000 yılları 

arasında ise azaldığı görülmektedir. 2000 yılından 2015 yılına kadar ise toplam nüfus ve 

kentsel nüfusta artıĢ devam etmiĢtir. 1980 yılından 1985 yılına kadar ilin kırsal nüfusu ise 

artıĢ göstermiĢ, kırsal nüfusta bu yıldan sonra 2015 yılına kadar sürekli bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. 

Ġlin kentsel nüfusunda özellikle 1980 ve 1990 yıllarında önemli bir artıĢ olduğu 

görülmektedir.   

Ġlin toplam nüfusunda 1985-2015 yılları arasında toplam nüfus içinde kentsel nüfusun oranı 

da yıllar içerisinde artmıĢtır.  Kilis Ġli toplam nüfusunda Merkez Ġlçe kentsel nüfusunun en 

büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Merkez Ġlçe dıĢındaki ilçelerin tamamında 1985-

2015 yılları arasındaki dönemde kırsal nüfus oranı kentsel nüfustan fazla olmuĢtur. Merkez 

Ġlçe dıĢındaki yerleĢimlerin kırsal karakterde olduğu görülmektedir.  

Kilis Ġli'nde iktisaden faal olan nüfus Türkiye geneli ve TRC1 bölgesine göre düĢük, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne göre yüksektir. 2013 TUĠK verilerine göre iĢsizlik oranı 

açısından Türkiye genelinde 38. sırada, iĢgücüne katılma oranında 73. sırada, istihdam 

oranında ise 70.sıradadır. Ġlde iĢgücüne katılma oranı %45’tir. YaĢ ortalaması düĢük olan ilde 

genç iĢgücü potansiyeli yüksektir. 
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Ġlde ekonomik olarak aktif olmayan nüfus (yaĢ bağımlılık oranı) Türkiye geneli değerlerinden 

yüksek, bulunduğu bölgeden ise düĢüktür. Ġlin genç nüfusu yoğun olduğundan, çalıĢma 

çağında olmayan bağımlı nüfus da fazladır. Bu nedenle yaklaĢık genç nüfus bağımlılık oranı 

%46 olup, Türkiye değerinden fazladır. 

Kentin sınır kenti olması, kırsal bölgelerden göç alması, Ģehirden Ģehre ve kırsaldan kente göç 

durumları kentin demografik hareketliliğinin en önemli sebepleridir. Ġl,  özellikle son 

dönemde sınır kenti olması nedeniyle sosyo-politik olaylardan, yakın çevresinde yaĢanan iç 

savaĢ ortamından büyük ölçüde etkilenmektedir. Ġlin yakın çevresinde ve ilde yaĢanan olaylar 

kentin sosyal, ekonomik ve demografik durumunu da etkilemiĢtir. 

Kilis Ġli hakim sektörü tarım sektörü olmakla birlikte, sektörel büyüme hızları incelendiğinde 

tarım sektörü büyüme hızının, %2,3’lük bir oranla sanayi (%3,7) ve hizmetler (%4) 

sektörünün gerisinde kaldığı görünmektedir. 

Mülga Devlet Planlama TeĢkilatının 2004 yılı Ġlçelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik 

Sıralamasında Kilis Ġli toplam istihdamında tarım sektörünün payı %73,2 oran ile diğer 

sektörleri geride bırakmıĢtır. Ġlçeler bazında bakıldığında ise Merkez Ġlçe’de hizmet 

sektörünün hakim olduğu, Merkez Ġlçe dıĢındaki ilçelerde hakim sektörün büyük bir farkla 

tarım sektörü olduğu görülmektedir. Ġl merkezi, diğer tüm ilçe ve köylere idari hizmetler, 

ticaret ve inĢaat alanlarında hizmet sunmaktadır. KentleĢme hızı ile birlikte geliĢen hizmetler 

sektörü; nüfus büyüklüğü, mekansal yapılaĢma, ekonomik çeĢitlilik ve sosyal açıdan kent 

özelliği göstermekten daha çok kırsal karakter özelliği gösteren Merkez Ġlçe dıĢındaki Elbeyli, 

Polateli ve Musabeyli ilçelerinde geri kalmıĢ, bu alanlar kırsal karakteri ile ön plana çıkmıĢtır. 

Bu nedenle hizmetler sektöründe istihdam Merkez Ġlçe dıĢında oldukça düĢüktür. 

45.511,1 hektar tarımsal üretim alanında, 2015 yılı verilerine göre zeytin ekim alanı 27.440,4 

hektardır. Ġl zeytinlik alanları ile ön plana çıkmaktadır. 

Kilis Ġlinde tarımsal uygulamaların özendirilmesi tarım ve hayvancılık sektörünün 

istihdamının arttırılması gerekmektedir. Ġlde; Merkez Ġlçe’de 44.755, Musabeyli Ġlçesi’nde 

42.960, Polateli Ġlçesi’nde 28.570, Elbeyli Ġlçesi’nde 5.030 olmak üzere toplam 121.315 keçi 
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(Kıl Keçisi ve Diğer Türler) bulunmaktadır. Ġldeki koyun (Yerli ve Diğer Irklar) sayısı ise 

Merkez Ġlçe’de 77.490, Musabeyli Ġlçesi’nde 23.365, Polateli Ġlçesi’nde 70.660, Elbeyli 

Ġlçesi’nde 29.215 olmak üzere toplam 200.730’dur. KüçükbaĢ hayvan varlığının 122.245 

hayvan ile %38’i Merkez Ġlçe, 99.230 hayvan ile %31’i ise Polateli Ġlçesi’nde, 66.325 hayvan 

ile %21’i ise Musabeyli Ġlçesi’nde bulunmaktadır.  

Tablo 1 KüçükbaĢ hayvan varlığı 

 Tür Merkez Elbeyli Musabeyli Polateli Toplam 

Keçi (Kıl Keçisi ve 

Diğer Türler) 

44.755 5.030 42.960 28.570 121.315 

Koyun (Yerli ve 

Diğer Irklar) 

77.490 29.215 23.365 70.660 200.730 

Toplam 122.245 34.245 66.325 99.230 322.045 

Oran (%) 38 11 21 31 100 

Kaynak:  Kilis Ġli Tarımsal Yatırım Rehberi  

Ġlde; Merkez Ġlçede 1.425, Musabeyli Ġlçesi’nde 1.422, Elbeyli Ġlçesi’nde 1.028, Polateli 

Ġlçesi’nde 840 olmak üzere toplam 4.715 sığır (Kültür Irkı) bulunmaktadır. Ġldeki kültür 

melezi ırkı sığır sayısı ise Musabeyli Ġlçesi’nde 2.554, Merkez Ġlçe’de 1.920, Elbeyli 

Ġlçesi’nde 857, Polateli Ġlçesi’nde 425 olmak üzere toplam 5.756’dır. Toplam büyükbaĢ 

hayvan varlığının %38’i 3.976 hayvan ile Musabeyli Ġlçesi’nde, %32’si ise 3.345 hayvan ile 

Merkez Ġlçe’de bulunmaktadır. 

Tablo 2 BüyükbaĢ hayvan varlığı 

Tür  Merkez Elbeyli Musabeyli Polateli Toplam 

Sığır (Kültür Irkı) 1.425 1.028 1.422 840 4.715 

Sığır (Kültür Melezi 

Irkı) 

1.920 857 2.554 425 5.756 

Toplam 3.345 1.885 3.976 1.265 10.471 

Oran (%) 32 18 38 12 100 

Kaynak:  Kilis Ġli Tarımsal Yatırım Rehberi  

Ġlde hayvancılık sektöründe Merkez Ġlçe, Polateli ve Musabeyli ilçeleri ön plana çıkmaktadır. 

Ġl sanayisinde ön plana çıkan sektörler gıda ve tekstildir. SanayileĢme eğilimi tarıma dayalı 

sanayi, tekstil ve imalat sektöründeki yatırımlara dönüktür.  Ġlde sanayi sektörü özellikle tarım 
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ve hayvancılık sektörü ile bağlantılıdır. Bu nedenle tarım sektörünün geliĢmesi ve tarımsal 

potansiyellerin değerlendirilmesi sanayi sektörünün de geliĢmesine zemin hazırlayacaktır. Ġlin 

önemli yerel ürünleri olan zeytin ve üzüm gibi ürünlere dayalı sanayileĢme faaliyetlerinde 

artıĢ yaĢanması tarıma dayalı sanayide son yıllarda hareketlenme olduğunu göstermektedir. 

Ġlde bilgi paylaĢımının sağlanması, iĢletmelerde yeni teknolojilerin uygulanması, kaliteli ve 

sağlıklı ürün elde edilmesi, ürünlerin denetlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmesi, 

hizmetlerin (teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, mühendislik ve veterinerlik) ortaklaĢması, 

masrafların azaltılması ve arıtmanın etkin kullanımının sağlanması açısından organize tarım 

ve hayvancılık bölgelerinin önerilmesi hem ekonomik hareketlilik sağlanması hem de üretici-

sanayici entegrasyonu açısından önem kazanmaktadır.  

Ġlde, tarımsal yatırım için uygun sektörler belirlenerek gerekli teĢvikler yapılmalıdır. Ġlde 

zeytinyağı ürünleri iĢleme ve paketleme, meyve suyu üretimi ve paketleme, organik tarım ve 

iyi tarım projeleri, un ve unlu mamuller ve modern seracılık uygulamaları yenilenebilir enerji 

kaynaklarının da kullanılması ile gelecek vaat eden alanlardır. Bu nedenle tarım ve 

hayvancılık potansiyeli yüksek ilçelerde organize tarım ve hayvancılık alanları önerilmiĢ, 

yerleĢimlerin ekonomik kalkınmasına olanak sağlayacak ve geliĢmiĢlik düzeyinin 

arttırılmasına yönelik yatırımlar plan kararları ile desteklenmiĢtir. 

3 PLANLAMA KRĠTERLERĠ  

3.1 PLANLAMA YAKLAġIMI 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının planlama yaklaĢımının temelini çevresel, 

toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik oluĢturmaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir 

arada düĢünülmesine imkan vermek, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere 

kalkınma planları ve bölge planlarını temel almak, yapılı çevre ile doğal ve kültürel değerler 

arasında koruma-kullanma dengesini sağlamak planın temel yaklaĢımlarıdır.  

Bu yaklaĢımlar doğrultusunda arazi kullanım kararlarını belirleyen, ekonomik ve ekolojik 

kararların birbirleri ile çatıĢmayacak Ģekilde alınmasını ve bu kararların arazi kullanımı 
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konusunda ortaya konulan stratejik yaklaĢımlarla örtüĢmesini hedeflemektedir. Sosyal ve 

çevresel yapıyı, yönetsel kararları ve mekanı Ģekillendiren özetle sürdürülebilir kalkınmayı 

tüm boyutları ile ele alan, yönetsel, mekansal ve iĢlevsel bütünlük içinde idareler arası 

koordinasyon esaslarını, politika ve stratejilerini belirleyen üst ölçekli fiziki bir plan ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. 

Ülke ve bölge planlarından sonra plan kademelenmesinde en üst sırada fiziki plan olarak yer 

alan çevre düzeni planları; ilke, esas ve kararlarlarıyla nazım imar planları ile uygulama imar 

planlarını yönlendirmektedir. Dolayısıyla, çevre düzeni planları ülke ve bölge kalkınma 

planlarından referans alan, geliĢmenin yönünü tanımlayan, koruma ile kullanımın sınırlarını 

belirleyen ve bir yol gösterici olarak tüm uygulama süreçlerinin arkasında bulunan plan olarak 

ortaya çıkmaktadır. Buna göre Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda; 

 Kilis Ġli çevresel verileri bir araya getirilerek koruma ilkeleri doğrultusunda 

değerlendirilmiĢtir. 

 Kurum ve uzman görüĢleri ile belirlenmiĢ olan orman alanları, sulama alanları, su 

havzaları, içme ve kullanma suyu kaynakları, barajlar ve koruma kuĢakları, jeolojik 

sakıncalı alanların sit alanlarının, önemli doğa alanlarının, tabiat parklarının vb. 

alanların korunması ilkesi benimsenmiĢtir. 

 Tarımsal nitelikli dönüĢen kentler kapsamında ele alınan Kilis Ġli tarım alanlarının, 

kentin ekonomik geliĢimi doğrultusunda korunması ve değerlendirilmesi ilkesi 

benimsenmiĢtir. 

 Bölgesel kalkınma planları ve bölgeye yönelik sektörel planlar değerlendirilmiĢ, bu 

belgelerde belirlenen politikalar plan kararlarına aktarılmıĢtır. 

 Onaylı çevre düzeni planları, nazım imar planları, uygulama imar planları incelenmiĢ 

ve bu planlarda öngörülen plan kararları ve Kilis'e yönelik yatırım kararları dikkate 

alınmıĢtır.  

 Ġl genelinde ve ilin bulunduğu bölge bütününde; ekonomik kalkınma eğilimleri, 

yatırım ve destekler, sosyal yapı, iĢlevsel ve yönetsel bağlantılar farklı boyutları ile 

değerlendirilmiĢtir. 
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 Planlama bölgesinin geliĢmesinde izlenecek politika ve stratejik yaklaĢım ilkeleriyle, 

yeniden yapılanma sürecinde olan yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve 

sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaĢma doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla, 

uygulama araçları ve karar destek mekanizmaları tanımlanmıĢtır.  

3.2 PLANLAMA YÖNTEMĠ 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni hazırlanırken 3 etap halinde çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın ilk etabında, Kilis Ġlini kapsayan çalıĢma alanı içerisinde sosyal, fiziksel ve 

ekonomik mevcut durumun tespitine yönelik ilgili kamu kurum, kuruluĢları ve sivil toplum 

örgütleri ile irtibata geçilmiĢtir. Ayrıca, hazırlanan bilgi anket föyü ile yerleĢimlerin sosyal ve 

fiziksel durumunun tespitine yönelik veri toplanması sağlanmıĢtır. ÇalıĢmanın bu etabında 

izlenen yöntemlerin biri de mevcut arazi kullanımlarının fiziksel olarak tespitine yönelik 

yapılan çalıĢmalardır. Mekansal veriler; arazide yapılmıĢ tespitlerden, 1/25.000 ölçekli 

haritalar ile uydu görüntülerinden, kamu kurum ve kuruluĢlarından alınan planlama alanına 

iliĢkin güncel, sayısal ve koordinatlandırılmıĢ verilerden elde edilmiĢtir.  Kurumlardan 

toplanan tüm çizili ve tablosal veriler uzman görüĢleri yardımıyla tekrar değerlendirilmiĢ, 

planlama bölgesinde yapılacak arazi çalıĢmaları öncesinde ihtiyaç ve eksikler belirlenmiĢtir.  

Bu çerçevede arazi çalıĢmasına öncelikli olarak kurumlardan gelen bilgi ve dokümanlar 

dikkate alınarak baĢlanılmıĢ, uzman ekip ile birlikte Kilis Valiliği Çevre ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak teknik çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Kilis il sınırları 

dahilindeki Kilis Belediyesi ve üç ilçe belediyesine, oluĢturulan üç ayrı çalıĢma ekibiyle 

gidilmiĢ; yerleĢim alanlarına yönelik imar planları, içme suyu, kanalizasyon, çöp döküm 

alanları, araĢtırma raporları talep edilmiĢ ve karĢılıklı görüĢmeler ile yerleĢimler ile ilgili 

bilgiler, öneri ve talepler alınmıĢtır. Ayrıca belediyelere ait genel, teknik ve sosyal bilgi anketi 

yapılmıĢtır. Uzmanlarla birlikte konularına göre ilgili diğer kurum ve kuruluĢlara gidilerek 

uzman raporlarına veri teĢkil edecek bilgiler toplanmıĢtır. 



T.C.ÇEVRE ve ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI 

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

      KĠLĠS 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI 

 

20 

 

Planlama alanı içerisinde bulunan yerleĢmelerle ilgili genel tespitler, kentin genel durumunu 

gösterir fotoğraflama ve kamera çekimleri yapılmıĢtır. Ayrıca Kilis il sınırları dahilinde 

planlamaya girdi sağlayacak önemli doğal, kültürel, sosyal vb. alanlara iliĢkin fotoğraflamalar 

yapılmıĢtır. Yerinde yapılan tespitler, kurum ve kuruluĢlardan elde edilen bilgiler 

birleĢtirilerek arazi kullanım türleri belirlenmiĢ ve Kilis Ġli 2017 yılı fiziksel veri tabanı 

oluĢturulmuĢtur.  

Alana iliĢkin sosyal ve ekonomik verilerin toplanması için de iki ayrı yöntem uygulanmıĢtır. 

Bunlardan ilki kurum ve kuruluĢlardan hem birebir yapılan görüĢmeler hem de kurum 

görüĢleri yazıları aracılığı ile alana iliĢkin istatistiksel verilerin toplanması, diğeri de elde 

edilen istatistiksel veriler kullanılarak geleceğe dönük kestirimlerin yapılmasıdır. Toplanan iki 

ayrı veri tabanı bir araya getirilerek ve bu verilerden planlamaya dönük sonuçlar çıkarılarak 

araĢtırma raporu oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan araĢtırma raporu, doğal değerler, ekonomik 

değerler, demografik değerler, yasal durum ve yapısal duruma iliĢkin verileri içeren kapsamlı 

bölümlerden oluĢmuĢtur.  

Alana iliĢkin mevcut durum belirleme çalıĢmaları ve sonuçları bir araya getirilmiĢ ve sentez 

çalıĢması oluĢturulmuĢtur. Yapılan bu sentez çalıĢmasına bağlı olarak projeksiyonlar yapılmıĢ 

ve hazırlık süreci tamamlanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın 2. etabında ise, ilk etapta oluĢturulan veri tabanı, sentez ve değerlendirme 

çalıĢmaları temel alınarak yerleĢilebilirlik analizleri oluĢturulmuĢtur. Bu aĢamada özellikle 

coğrafi bilgi sistemleri (CBS)’nin analiz, sorgulama ve görüntüleme araçları daha etkin 

kullanılarak plan çalıĢmalarına yönelik amaç, hedef, strateji ve vizyon üretme adına coğrafi 

bilgi sistemleri (CBS) karar destek amaçlı olarak kullanılmıĢtır. Bu etapta, taslak planda fiziki 

planlama kararları verilmeden önce planlama alanı içinde yer alan yerleĢmelerin birbiriyle 

olan idari, sosyo-ekonomik ve ticari iliĢkileri, yerleĢmeler arasında ortak kullanımların gerekli 

ve anlamlı olanların tespit edilmesi, üst ölçekli yatırım kararları ve bu yatırımların fiziki, 

ekonomik ve demografik yansımaları ve nüfus kabulleri değerlendirilmiĢtir. Ve son olarak bu 

değerlendirmeler sonucu kullanımlar için uygun alanların belirlenmesi çalıĢmaları yapılmıĢ ve 

plan taslakları oluĢturulmuĢtur. 
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ÇalıĢmanın 3.etabında ise taslak plan kamuoyuna açıklanmıĢ, kurum ve kuruluĢların taslak 

plan üzerinden görüĢleri alınarak plan öngörüleri hakkında uzlaĢı sağlanmaya çalıĢılmıĢ, 

yapılan analiz ve sentez çalıĢmaları da dikkate alınarak tüm plan kararları gözden geçirilmiĢ, 

genel planlama ilkelerine uygun Ģekilde nihai plan olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu aĢamada kentsel 

yerleĢmelerin bugünkü kimlikleri ve potansiyelleri dikkate alınarak senaryolar üretilmiĢ, plan 

döneminde yapılacakların yol haritası çizilmiĢtir. 

UzlaĢılan nihai plana göre; planlama döneminde tarım sektörünün sürdürülebilir geliĢimini 

sağlamak üzere tarımsal alanların korunması ve altyapının geliĢtirilmesi sağlanacak, tarımsal 

sanayi desteklenerek optimal iĢletme büyüklüğüne sahip ihtisaslaĢmıĢ organize tarım ve 

hayvancılık alanları desteklenecektir. YerleĢimlerin içinde dağınık olarak yer alan iĢletmelerin 

organize sanayi, organize tarım ve hayvancılık alanları, sanayi alanları, küçük sanayi alanları 

içerisinde yer alacağı ve sanayi sektöründe yerel kaynakların etkin kullanımı ve uzmanlaĢma 

ile birlikte istihdam artıĢlarının olacağı öngörülmüĢtür. Planlama dönemi içerisinde 

ihtisaslaĢmıĢ sanayi, tarım ve hayvancılık alanları, yatırım ve teĢvikler ile durgunluğa girmiĢ 

ekonominin canlanacağı, istihdam olanaklarına bağlı olarak göçün azalacağı, geçici koruma 

kapsamında olan Suriyeli nüfusun ise kalıcı olarak ilde ikamet edeceği düĢünülmektedir.  

Suriyeli geçici koruma kapsamındaki nüfusun bir bölümünün kalıcı nüfus olması, ildeki 

yatırım kararları ve sektörel geliĢim dinamikleri doğrultusunda Kilis Ġli’nin 2040 yılı 

perspektifinde bir sosyo-ekonomik ve demografik dönüĢüm süreci yaĢayacağı tahmin 

edilmektedir. Bu dönüĢümün en önemli nedenlerinden biri Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi ile yaratılacak olan istihdam olanakları ile 

sanayi sektörünün hareketlenmesi ve buna bağlı olarak hizmet sektörünün de geliĢmesinin 

öngörülmesidir.  Ġl geliĢiminin motor gücü olarak değerlendirilen Polateli ġahinbey Tekstil 

Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alacak istihdamın bir kısmı Kilis Ġli’nden 

karĢılanacak ve buna bağlı olarak ilde mekansal dönüĢüm de yaĢanacaktır. Organize sanayi 

bölgesi her ne kadar Polateli Ġlçesi sınırları içerisinde yer alsa da ortaya çıkacak iĢgücü 

talebine bağlı olarak gelecek ilave nüfusun Polateli Ġlçesi’nin fiziksel, mekansal ve sosyo-

ekonomik yapısı nedeniyle ilçede ikamet edemeyeceği, bu ilave nüfusun büyük bölümünün ve 

bölgede istihdam edilebileceği düĢünülen kalıcı Suriyeli nüfusun büyük bölümünün 
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halihazırda yerleĢmiĢ bulunduğu Kilis Merkez Ġlçe’de ikamet etmeye devam edeceği 

öngörülmektedir. 

Planlama dönemi içerisinde ilde yaĢanacak sosyo-ekonomik ve demografik dönüĢüm 

doğrultusunda özellikle Merkez Ġlçe toplum hizmetleri ve ticaret sektörleri itibariyle daha 

fazla geliĢim sağlayacak, hizmet odağı olma özelliğini geliĢtirerek sürdürecek, mevcut 

yatırımlar ile aynı zamanda tarım sektörü ve sanayi sektöründe de geliĢme kaydedecektir. 

Polateli Ġlçesi hem sanayi sektörünün talep ettiği hizmetleri karĢılayacak hem de sanayi 

sektöründe istihdam edilecek nüfusun bir bölümü için alternatif yerleĢim olarak bir alt hizmet 

odağı kimliğine kavuĢacaktır. Musabeyli ve Elbeyli Ġlçeleri ise mevcutta olduğu gibi tarım ve 

hayvancılık sektörü ağırlıklı bir geliĢim sergileyecektir. 

Mevcutta Kilis Ġli toplam nüfusunda Merkez Ġlçe kentsel nüfusunun en büyük paya sahip 

olduğu görülmektedir. Planlama döneminde de hizmet sektörünün Merkez Ġlçe’de geliĢmiĢ 

olması, ilave nüfusun kentsel servislerden yararlanmak için Merkez Ġlçe’de ikamet etmeyi 

tercih edeceği düĢünüldüğünde bu durumun böyle devam edeceği ve Merkez Ġlçe’de kentsel 

alan ihtiyacı doğacağı öngörülmektedir. Polateli, Musabeyli ve Elbeyli Ġlçeleri ise büyük 

ölçüde mevcut onaylı imar planları dahilinde mekansal geliĢim göstereceklerdir. 

3.3 PLANLAMA VĠZYONU 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın planlama vizyonu “Doğal ve kültürel 

kimliğini; çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında koruyarak gelişen, 

bölgesi içinde rekabet gücüne sahip ve yaşam kalitesi yüksek bir Kilis'' olarak belirlenmiĢtir. 
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4 PLANLAMA KARARLARINI YÖNLENDĠREN TEMEL VERĠLER 

4.1 ÜST ÖLÇEKLĠ PLANLAR VE KARARLAR 

4.1.1 KALKINMA PLANLARI  

Onuncu Kalkınma Planı’nda Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Kilis Ġli’ni doğrudan 

ilgilendiren “Bölgesel GeliĢme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik” doğrultusunda durum tespiti 

yapılmıĢ, bu konuda amaç ve hedefler ile politikalar belirlenmiĢtir. Buna göre Bölgesel 

GeliĢme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik konusunda; bölgesel geliĢme politikalarıyla, 

bölgesel geliĢmiĢlik farkları azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılmasının 

sağlanması, tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal 

büyümeye ve kalkınmaya katkılarının azami seviyeye çıkarılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçlar 

doğrultusunda; 

 Bölgesel geliĢme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik ve 

hedeflerin belirlenmesi,  

 Mekânsal geliĢme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu 

güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluĢturmak üzere 

Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisi (BGUS) yürürlüğe konulması,  

 Bölge düzeyinde katılımcı süreçlerle üretilen bölgesel geliĢme planı ve stratejilerinin 

bölgesel programlar ve eylem planları aracılığıyla uygulamaya geçirilmesi poliikaları 

üretilmiĢtir. 

4.1.2 BÖLGESEL GELĠġME ULUSAL STRATEJĠSĠ (BGUS) 

Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisinde orta düzey geliĢmiĢ kent olarak değerlendirilen Kilis 

Ġlinin tarımsal nitelikli dönüĢen kentler sınıflamasında yer alabileceği öngörülmektedir. 

TRC1 Bölgesi Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisi kapsamında çevre bölgeler ile birlikte üst 

düzey bölge kapsamında ortak mekansal kararlar alınmıĢ ve bölgede bulunan diğer Kalkınma 

Ajansları ile birlikte bölgesel turizm ve lojistik geliĢme koridorları belirlenmiĢtir. Kilis Ġli ise 

Kültür Turizmi Destinasyonları ve GeliĢim Bölgeleri arasında yer alan Adıyaman, Batman, 

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, ġanlıurfa, ġırnak illeri ile birlikte ele alınarak GAP 
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Kültür ve Turizm GeliĢim Bölgesi kapsamında belirlenmiĢtir. Bu bölgede belirlenmiĢ hedefler 

ise; 

 Kültür turizmine yönelik potansiyellerin; kazı, restorasyon, alan düzenlemeleri gibi 

çalıĢmalar yapılmak suretiyle ortaya çıkarılması, 

 UlaĢım bağlantılarının güçlendirilmesi ve çeĢitlendirilmesi yönünde çalıĢmalar 

yapılması, 

 Tarihi eski yolların canlandırılması ve mevcut kalıntıların restorasyonunun yapılması, 

 Tarihi ve doğal yapı içerisinde geliĢmiĢ özgün kentsel dokular, el sanatları ve gurme 

turizmi gibi potansiyelin sürdürülebilir turizm geliĢmesi anlayıĢı çerçevesinde 

pazarlanmasıdır. 

4.1.3 2014-2018 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESĠ (GAP) EYLEM PLANI  

2014-2018 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı doğrultusunda iller özelinde 

eylemler belirlenmiĢtir.  Kilis Ġli özelinde ise Kilis katı atık düzenli depolama alanı yapımının 

bitirilmesi, Kilis Kültür Merkezinin tamamlanarak hizmete açılması, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ne doğalgaz arzı sağlayacak 5 boru hattı inĢaatından 3’ünün tamamlanarak Kilis 

Ġli’ne doğal gaz arzının sağlanması eylemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  

2014-2018 GAP eylem planı kapsamında Kilis özelinde sektörler bazında ve konusuna göre 

yapılması planlanan eylemlere ve Kurum KuruluĢlar ve yerel basından elde edilen bilgilere 

göre projelerin durumuna iliĢkin verilere aĢağıda değinilmiĢtir. 

4.1.3.1 TARIM  

Milli Savunma Bakanlığının sorumluluğunda ve Valilik iĢbirliği ile 2015-2018 yılları arasında 

mayınlı alanların temizlenerek ekonomiye kazandırılması planlanmaktadır. Mayın temizleme 

çalıĢmalarına, uygun ortam oluĢtuğunda baĢlanacaktır. 

4.1.3.2 SANAYĠ VE TĠCARET 

Devam eden küçük sanayi sitesi (KSS) projelerinin tamamlanarak, il ve ilçelerin ihtiyaçları 

doğrultusunda yeni KSS'ler kurulması hedeflenmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı (BSTB) sorumluluğunda ve Kalkınma Bakanlığı iĢbirliği ile Kilis Yeni KSS’nin II. 
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Kısmının (68 iĢyeri) 2014-2015 yılları arasında tamamlanması hedeflenmiĢtir. 2016 yılı 

itibariyle yeni KSS’nin II. Kısmı faaliyete geçmiĢ durumdadır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) sorumluluğunda ve Kalkınma Bakanlığı 

iĢbirliği ile Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin 2018 yılına 

kadar yapılması planlanmaktadır. 2016 yılı itibariyle toplamda 1.514,5 ha büyüklüğe sahip 

OSB alanı Kilis-Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yer seçimi 

tamamlanmıĢ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26.04.2017/1830 sayılı yazısı ile 

OSB’ye ait alan 1.303,4 ha olarak revize edilmiĢtir.  Organize Sanayi Bölgesi alanının büyük 

bir bölümü Kilis il sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

TRC1 Bölgesi’nin sınır komĢuları (Suriye-Irak) ile ticaretin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda Kalkınma Bakanlığı ve 

Ekonomi Bakanlığı iĢbirliği ile 2014-2018 yılları arasında bölge'de tarımın ve diğer 

sektörlerin geliĢimine bağlı olarak sınır komĢuları ile ticaretinin artırılması yönünde tedbirler 

alınacaktır. 

4.1.3.3 TURĠZM 

TRC1 Bölgesi'nin turizm potansiyelini geliĢtirmek amacıyla tarihi ve kültürel varlıkların 

ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı yapılacak, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

Ġdaresi (GAP BKĠ), Kalkınma Ajansları, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, ilgili sivil 

toplum kuruluĢları (STK)'lar, özel sektör kuruluĢları iĢbirliği ile 2014-2018 yılları arasında 

ġurahbil Bin Hasene Hazretleri ve ġeyh Muhammed Bedevi Hazretleri tanıtımının yapılması 

planlanmaktadır.  

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Ekonomik Kalkınmanın Hızlandırılması GeliĢme 

Ekseni Turizm Eylemleri aĢağıda sıralanmıĢtır; 

2014-2015 yılları arasında 

 Kilis Sabunhane Binası Restorasyonu tamamlanacaktır. 
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2015-2016 yılları arasında 

 Kilis Sokak SağlıklaĢtırma Uygulamaları (2. Etap) tamamlanacaktır.  

2015-2017 yılları arasında 

 Ulu Cami ve çevresinde sokak sağlıklaĢtırma çalıĢmaları yapılacaktır.  

 Oylum Höyük'te açık hava müzesi yapılacaktır.  

4.1.3.4 DOĞAL KAYNAKLAR  

Bölge genelinde orman varlığı artırılacak ve barajların erozyondan korunması sağlanacaktır. 

Sorumlu Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) sorumluluğunda ve Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları, Mahalli Ġdareler iĢbirliği ile 2014-2018 

yılları arasında 500 ha alanda ağaçlandırma yapılması planlanmıĢ, fidan dikimleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

4.1.3.5 EĞĠTĠM 

Okul öncesi eğitimde fiziki altyapının iyileĢtirilmesi ve okullaĢma oranlarının artırılması 

hedeflenmiĢtir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumluluğunda ve Kalkınma Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) iĢbirliği ile 2014-2018 yılları 

arasında okul öncesi eğitimde (4-5 yaĢ) ihtiyaç duyulan derslik sayısının (28) giderilmesi 

hedeflenmiĢtir. 

MEB sorumluluğu ve Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TOKĠ iĢbirliği ile 2014-2016 

yılları arasında ortaöğretimde derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı azaltılarak 12 yıllık zorunlu 

eğitime geçiĢ için fiziki altyapı ihtiyacının (ihtiyaç duyulan derslik sayısı:24) giderilmesi 

planlanmaktadır.  

2015-2018 yılları arasında zenginleĢtirilmiĢ kütüphaneler oluĢturulması hedeflenmiĢ, Kilis 

Ġli’nde 1 adet kütüphane yapılması planlanmıĢtır. 
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7 Aralık Üniversitesi sorumluluğunda Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurumu (YÖK) iĢbirliği ile 2014-2018 yılları arasında üniversitenin eğitim ve idari mekân 

kapasitesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda devam eden; merkezi derslik, 

ziraat fakültesi ve tarımsal uygulama merkezi, fakülte binası ve meslek yüksek okulu yapım 

iĢleri tamamlanacaktır. Makine-teçhizat, tefriĢat, bakım-onarım, altyapı ve çevre düzenleme 

ihtiyaçları karĢılanacaktır. Üniversite Kalkınma Bakanlığı 2017 yılı yatırım programı 

üniversiteler yatırım görüĢmeleri takviminde yer almıĢtır. 

2014-2018 yılları arasında üniversite yerleĢkesinde yaĢam kalitesini ve memnuniyetini 

artıracak sosyal, sportif ve kültürel altyapılar geliĢtirilecektir. Bu kapsamda devam eden; 

merkezi kafeterya ve futbol sahası yapım iĢlerinin bu yıllar arasında tamamlanması 

hedeflenmektedir. Yeni iĢler olarak; merkezi kütüphane,  kongre-kültür merkezi ve öğrenci 

yaĢam merkezi yapım iĢlerine baĢlanması planlanmaktadır. 

2014-2018 yılları arasında üniversite kütüphanesinin basılı ve elektronik yayın sayısı 

açısından geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

4.1.3.6 SPOR 

2014-2015 yılları arasında tamamlanması planlanan Kilis 2.500 KiĢilik Spor Salonu inĢaatı 

devam etmekte olup, 2016 yılı itibariyle ikmal inĢaatı ihalesi yapılmıĢtır.  Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı doğrultusunda 2014-2016 yılları arasında yapılması 

planlanan Kilis Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ise hizmete girmiĢtir
1
. 

4.1.3.7 KENTSEL ALTYAPI 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölgesi genelinde yeterli ve sağlıklı içme suyu temini 

çalıĢmalarına devam edilmekte olup Kilis Ġli’nde Devlet Su ĠĢleri (DSĠ) sorumluluğunda 

                                            

 

1
 http://kilis.gsb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 26.12.2016 
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Kalkınma Bakanlığı iĢbirliği ile 2014-2018 Yukarı Afrin (Kilis Ġçmesuyu) Projesinin 

tamamlanması hedeflenmektedir. 21.02.2016 tarihinde Yukarı Afrin Barajı ve Musabeyli 

Barajı’nın da bulunduğu 5 adet tesisin temel atma töreni gerçekleĢtirilmiĢtir
2
. 

GAP Bölgesi genelinde Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında 

kırsal altyapı sorunlarının çözüme kavuĢturulması hedeflenmektedir. Ġl Özel Ġdareleri ve 

Kaymakamlık iĢbirliği ile 2014-2018 yılları arasında kırsal kesimde süregelen köy içme suyu 

ve yol altyapısı sorunlarının çözülmesi, atık su (foseptik öncelikli olmak üzere) ve küçük 

ölçekli sulama yatırımları planlanmakta, kırsal kesimde yaĢayan vatandaĢların refah 

seviyelerinin artırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  

4.1.3.8 SULAMA 

2014-2017 yılları arasında Kilis-Musabeyli Barajı inĢaatının tamamlanması, 2015-2017 yılları 

arasında ise Kilis-Musabeyli Sulaması inĢaatına baĢlanması planlanmıĢtır.  

21.02.2016 tarihinde  Musabeyli Barajı’nın da bulunduğu 5 adet tesisin temel atma merasimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir
3
. 

4.1.3.9 ULAġTIRMA 

2014-2016 yılları arasında Gaziantep-Kilis (Havaalanı-Oğuzeli BD) arasında toplam 57  km. 

bitümlü sıcak karıĢım bölünmüĢ yol yapılması planlanmıĢtır. Karayolları Genel Müdürlüğü 5. 

Bölge Müdürlüğü verilerine göre çalıĢmalar devam etmektedir
4
.  

Eylem planına göre demiryolu ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda Gaziantep, Kilis UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı (UDHB) Türkiye 

                                            

 

2
 http://www.dsi.gov.tr/haberler/2016/02/21/kilissehrimizbestesis, Erişim Tarihi: 27.12.2016 

3
 http://www.dsi.gov.tr/haberler/2016/02/21/kilissehrimizbestesis, Erişim Tarihi: 27.12.2016 

4
http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Iller/IlYatirimlari/5_Bolge/79_KILIS.pdf 
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Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sorumluluğunda Kalkınma Bakanlığı iĢbirliği ile 

2014-2016 yılları arasında FevzipaĢa Varyantının (Bahçe-Nurdağ) tamamlanması, 2014-2015 

yılları arasında Akçagöze-BaĢpınar Varyantının, 2014-2018 yılları arasında Toprakkale-

Bahçe, Nurdağı-BaĢpınar- Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray dâhil) 

güzergâhlarının, Mustafayavuz-Çobanbey Varyantının (Gaziantep-Halep) ise 2014-2017 

yılları arasında tamamlanması planlanmıĢtır. 

Açıldığında Türkiye’ nin en uzun demiryolu tüneli olacak Bahçe-Nurdağ Varyantı Tüneli’nin 

yapımına, 27.01.2016 tarihinde Nurdağ tarafında düzenlenen törenle baĢlanmıĢtır.  Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD); projenin kuzey-güney ve doğu-batı ana 

koridorlarında yük ve yolcu taĢımacılığının artmasına katkı sağlayacağını ve bölgenin 

ekonomik geliĢmesine imkan vereceğini,  2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Bahçe-

Nurdağ Varyantı Projesi kapsamında toplam 20.200 m. uzunluğunda 2 adet tünel ve 6 adet alt 

ve üst geçit yapılmıĢ olacağını taahhüt etmiĢtir
5
. 

4.1.3.10 YEREL YÖNETĠMLER 

2014-2018 GAP Eylem Planı'na göre Ġl Özel Ġdarelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve 

ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir. Adıyaman, Batman, Kilis, 

Siirt, ġırnak illerinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı 

sorumluluğunda ve ĠçiĢleri Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Türkiye ve Orta Doğu Amme 

Ġdaresi Enstitüsü (TODAĠE) iĢbirliği ile 2015-2017 yılları arasında Ġl Özel Ġdareleri için 

Abvrupa Birliği (AB) projesi hazırlama eğitimleri düzenlenmesi planlanmıĢtır.  

4.1.4 2014-2023 TRC1 BÖLGESĠ (GAZĠANTEP-ADIYAMAN-KĠLĠS) BÖLGE 

PLANI  

Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisi (OKP-BGUS) çalıĢmaları ile 

temelleri atılmıĢ olan bölge planı kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerine iliĢkin 

                                            

 

5
 http://www.tcdd.gov.tr/bahce-nurdag-varyanti-tuneline-baslandi+h1332, Erişim Tarihi: 28.12.2016 
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hem bölge hem il hem de ilçe düzeyinde mevcut durum tespiti ve analizleri yapılmıĢtır. 

Bölgenin potansiyelleri ile problem alanlarının ortaya konulduğu bölge planında Gaziantep, 

Adıyaman ve Kilis illerinden oluĢan bölgenin kalkınması adına vizyon, geliĢme eksenleri, 

öncelikli geliĢme hedef ve stratejileri ortaya çıkarılmıĢtır.  

Planda TRC1 Bölgesi’nin 2023 yılında ilçe düzeyinde 5 kademeden 4 kademeye düĢen bir 

sınıflamanın geliĢtiği ve yerleĢimlerin geliĢme kaydederek birbirine yakın bir tablo ortaya 

çıkacağı öngörülmektedir. Planda ġahinbey, ġehitkâmil, Adıyaman Merkez ve Kilis Merkez 

bölgesel geliĢme ana hizmet odakları olacağı düĢünülmektedir. Nizip, Kâhta, Ġslahiye ve 

Besni ise Alt bölge geliĢme odakları olacaklardır. Nizip alt bölgesinin etki alanı Nizip, 

KarkamıĢ ve Yavuzeli ilçeleri iken Ġslahiye alt bölgesinin etkilediği ilçeler ise Ġslahiye, 

Nurdağı ve Musabeyli olacaktır. 2023 yılında geliĢmiĢlik kademeleri kapsamında 2023 

yılında çok düĢük kategorisinden düĢük geliĢme düzeyine sahip ilçeler olarak kademe 

yükselten Tut, Gerger, Polateli, Musabeyli, Elbeyli, KarkamıĢ ve Sincik ilçeleri, 4. kademe 

geliĢmiĢ ilçeler grubunda yer alacaklardır. TRC1 Bölgesi 2023 Yılı Mekânsal GeliĢme 

ġemasına göre; Kilis’te sanayi, yenilebilir enerji, tarım ve hayvancılık, hizmet ve turizm 

sektörlerinde geliĢim alanları yer almaktadır. 

Kilis’te Merkez Ġlçe’nin dıĢındaki Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde tarım ve 

hayvancılık sektöründe Kilis keçisi, zeytin, üzüm gibi ürünlerin ön plana çıkacağı, Kilis 

Merkez Ġlçesinde ise genel olarak sanayi, hizmetler, lojistik ve turizm sektörlerinin geliĢeceği 

öngörülmektedir. 

TRC1 Bölge Planına göre Kilis Merkez Ġlçe'de 2023 Yılına Kadar GeliĢtirilmesi Planlanan 

Öncelikli Alanlar; 

 Bölgesel geliĢme ana hizmet odağı,  

 Öneri gıda sanayi ihtisas alanı,  

 Öneri tarıma dayalı ihtisas alanı,  

 Tekstil sanayi ihtisas alanı,  

 GeliĢtirilmesi öngörülen öncelikli tarım deseni Antep fıstığı, üzüm, zeytin, organik 

tarım,  



T.C.ÇEVRE ve ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI 

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

      KĠLĠS 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI 

 

31 

 

 GeliĢtirilmesi öngörülen turizm türleri inanç ve kültür turizmi, 

 Lojistik destek merkezi, 

 Kilis- Gaziantep- Adıyaman- Malatya karayolunun güçlendirilmesi, 

 Gaziantep-Kilis- Suriye hızlı tren hattının geliĢtirilmesi. 

TRC1 Bölge Planına göre düĢük geliĢme düzeyine sahip Polateli Ġlçesi’nde 2023 Yılına Kadar 

GeliĢtirilmesi Planlanan Öncelikli Alanlar; 

 DüĢük geliĢme düzeyine sahip ilçe, 

 Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması, 

 Gıda sanayi alanında ihtisaslaĢmanın sağlanması, 

 Tarıma dayalı sanayi alanında ihtisaslaĢmanın sağlanması, 

 Üzüm, zeytin, biber tarım desenlerinin geliĢtirilmesi, 

 Hayvancılığın geliĢtirilmesi, 

 Yenilebilir enerji alanında güneĢ enerjisinin geliĢtirilmesi, 

TRC1 Bölge Planına göre Ġslahiye alt bölgesinin etkilediği ilçeler arasında yer alan ve düĢük 

geliĢme düzeyine sahip Musabeyli Ġlçesi’nde 2023 Yılına Kadar GeliĢtirilmesi Planlanan 

Öncelikli Alanlar; 

 GeliĢtirilmesi öngörülen öncelikli tarım deseni antep fıstığı, üzüm, zeytin, biber, 

 Hayvancılığın geliĢtirilmesi, 

 UlaĢım altyapısının geliĢtirilmesi. 

TRC1 Bölge Planına göre düĢük geliĢme düzeyine sahip Elbeyli Ġlçesi’nde 2023 Yılına Kadar 

GeliĢtirilmesi Planlanan Öncelikli Alanlar; 

 Ġlçede antepfıstığı, üzüm, zeytin, biber gibi ilçede öne çıkan ürünlerin geliĢtirilmesi, 

 Hayvancılık faaliyetlerinin geliĢtirilmesi öngörülmektedir. 

4.1.5 2014 – 2023 TRC1 BÖLGE PLANI TURĠZM STRATEJĠLERĠ 

 Bölgeye özgü değerleri simgeleyen konularda coğrafi iĢaret baĢvuruları yapılacaktır. 



T.C.ÇEVRE ve ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI 

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

      KĠLĠS 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI 

 

32 

 

 Kültür turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, gastronomi turizmi, eko-turizm, yayla 

turizmi, sağlık turizmi, kıĢ turizmi, doğa turizmi, termal turizm ve kamp-karavan 

turizmi gibi turizm türleri geliĢtirilerek turizm sektörü, kırsal ve kentsel alanlarda 

çeĢitlendirilecektir. 

 Bölge turizminde öne çıkan alanlar, altyapı ve çevre düzeni açısından iyileĢtirilecektir. 

 Bölgenin kültürel ve tarihi zenginliğini tanıtmak ve cazibesini artırmak için film, dizi 

ve belgesel gibi prodüksiyonlara ev sahipliği yapılacaktır. 

4.1.6 AġAĞI FIRAT HAVZASI TURĠZM GELĠġĠM KORĠDORU VE EYLEM 

PLANI (2014-2023)  

 Kilis Müzesi’nin bağımsız müze statüsüne kavuĢturularak aktif hale getirilmesi 

önerilmektedir.  

 Oylum Höyük’te kazı baĢkanlığı nezaretinde çevre düzenleme projesinin yapılması 

önerilmektedir. 

4.2 ALT ÖLÇEKLĠ PLANLAR VE KARARLAR 

4.2.1 KĠLĠS BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI (2015-2019) 

Kilis Belediyesi tarafından 2015-2019 yılları için hazırlanmıĢ olan strateji planının misyonu; 

halkının huzur ve rahatlığının ön planda tutulduğu, halkın her kesimine eĢit hizmetin 

sunulduğu, tarihi ve kültürel değerleri sahiplenmiĢ, Ģehrin ruhunu ortaya çıkaracak, katılımcı, 

Ģeffaf ve kaliteli bir belediyecilik anlayıĢı ortaya koymaktır. Planın vizyonu ise tarihi kültürün 

ve yerel zenginliğin ortaya çıkarıldığı, yaĢam standartlarının yüksek olduğu, düzenli, 

dinlendirici, markalaĢmıĢ bir Kilis oluĢturmaktır. 

Planın Hedefleri;   

 Mali sürdürülebilirliğin ve bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin arttırılarak 

mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, 

 Kurumsal kimliğin geliĢtirilerek, kurum içi ve kurum dıĢı verimliliğin arttırılması, 

 ġehrin altyapı ve ulaĢım sisteminin güçlendirilmesi, 

 YaĢam kalitesi yüksek, daha yeĢil ve temiz bir Ģehir oluĢturulması, 
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 Kentsel dönüĢümün uygulamaya geçirilmesi ve kentin estetik seviyesinin 

yükseltilmesi, 

 Tarihi dokunun, Ģehrin ruhuna uygun olarak ön plana çıkarılması ve sosyo-kültürel 

geliĢimin sağlanması. 

4.2.2 1/25.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI REVĠZYONU 

Kilis ili 1993 yılı GAP 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, Gaziantep Ġli’nin bir ilçesi 

olarak yer almıĢtır. 06.06.1995 tarih ve 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il olan 

Kilis ilinin,  Ġl Özel Ġdaresi bünyesinde hazırlanmıĢ olan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

ise bu yıldan sonra sosyal, ekonomik ve kültürel yapısındaki değiĢimleri planlama 

çalıĢmalarına yansıtmak amacı ile revize edilmiĢtir. Planın projeksiyon yılına açıklama 

raporunda değinilmemiĢ olup, toplam 2.648 ha. konut alanı planlanmıĢ ve bu alanlarda 

yaĢayacak nüfus 250.832 kiĢi olarak belirlenmiĢtir. 

Kilis Çevre Düzeni Plan Revizyonu ile bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin koruma 

- kullanma dengesi gözetilerek, ilin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması amaçlanmıĢtır. 

Çevre düzeni plan revizyonu ile kentte hedeflenen ilkeler ise; 

 Ekolojik ve ekonomik kararların entegrasyonu 

 Plansız kentleĢmenin önlenmesi 

 Tarım arazilerinin amaç dıĢı kullanımının önüne geçilmesi 

 Bölgenin tanıtımında, bölgede bulunan tarihi ve kültürel yerlerin öne çıkarılması 

 Koruma kullanma dengesinin oluĢturulması 

 Teknik altyapı hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

 UlaĢım Bağlantılarının Güçlendirilmesi 

 Eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

 Nüfusun geliĢiminin dengeli dağılımını sağlayacak çalıĢmaların yapılması 

 Kırsal kalkınmanın sağlanması(en alt kademe ile  en üst kademe arasında hizmet 

akıĢının oluĢturulması) 

 Yerel yönetimlerde sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin artırılması 
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 Sektörel geliĢmelerin desteklenmesi 

 Dengeli ekonomik geliĢmenin sağlanması  

olarak belirlenmiĢtir. 

YerleĢmenin güneyinde bulunan çevre yolu, kent merkezinin kuzeyi ve kuzeybatısında yer 

alan geliĢme alanları, kentin doğusunda Gaziantep giriĢinde yer alan sanayi alanları, 

Öncüpınar yolu ve Gaziantep yolu üzerinde yol boyunca önerilen geliĢmeler, Kuzeyde Resul 

Osman Tepesi ve eteklerinde yer alan orman alanları ile ağaçlandırılacak alanlar, kentin doğu 

batı ve güneyinde tarım alanlarının korunması kent makroformunu sınırlayan ve Ģekillendiren 

öneriler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde geçen çevreyolu güzergâhı bu planla belirlenmiĢtir. 1967 yılında önerilmiĢ olan 

çevreyolu güzergâhından güney ve batı yönünde daha geniĢ bir yarıçap ile önerilmiĢ olan 

çevre yolu mekânsal Ģekillenmeyi etkileyen en önemli faktörlerdendir.  Bu plan ile kentin 

batısında ve Ģimdiki üniversite alanının olduğu alanın doğusunda geliĢme alanları 

önerilmiĢtir. 1967 planında küçük sanayi ve sanayi alanı olarak önerilmiĢ bölge konut 

yerleĢimleri olarak, küçük sanayi alanı ise bugünkü yerinde planlanmıĢtır. Tarihi kent 

merkezinin güneyinde BeĢevler Mahallesi ve çevreyolu arasındaki bölgede az yoğun geliĢme 

konut alanı önerilmiĢtir. Ticaret alanları ise yeterli görülüp bir önceki planda önerilmiĢ olan 

mevcut haliyle korunmuĢtur. 

Planda kentin kuzey ve güney doğrultusunda ek geliĢme alanları, kentin kuzey batısında yer 

alan ve bir önceki planda depolama alanlarının planlandığı bölgede konut geliĢme alanları 

önerilmiĢtir. Kentin Öncüpınar yolu ve Gaziantep yolu üzerinde geliĢim göstereceği öngörüsü 

ile bu akslar üzerinde geliĢme alanları önerilmiĢtir. 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın onaylanması ile birlikte Kilis Ġli 1/25.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
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4.2.3 1/5.000 ÖLÇEKLĠ REVĠZYON NAZIM ĠMAR PLANI VE 1/1.000 ÖLÇEKLĠ 

REVĠZYON UYGULAMA ĠMAR PLANI 

1995 yılında yapılmıĢ ve günümüzde geçerli olan Ġlave ve Revizyon Nazım Ġmar Planı ve 

Uygulama Ġmar Planı olan imar planının en önemli gerekçesi kentin il statüsüne geçmesi ile 

birlikte hinterlandında bulunan yerleĢmelere hizmet sağlayacak fonksiyonları da 

bulundurması gerekliliğidir. DeğiĢen fiziki geliĢim eğilimleri, çevre ilçelerden göçlerin artmıĢ 

olması, günlük ekonomik ve sosyal iliĢkilerin geliĢmiĢ ve dönüĢmüĢ olması nedeni ile donatı 

ihtiyacının ortaya çıkması revizyon gerekçeleri arasında sayılmıĢtır. 1/5.000 Ölçekli Nazım 

Ġmar Planı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanmıĢtır. 

Bu planda, projeksiyon hesapları düĢük olmasına rağmen plan kararları gereği kentin 2030 

yılı projeksiyon nüfusunun 240.000 kiĢi olması öngörülmüĢtür. Projeksiyon  nüfusuna yeterli; 

yüksek yoğunluklu konut alanları (brüt yoğunluk 301-400 kiĢi/ha.), orta yoğunluklu konut 

alanları( brüt yoğunluk 201-300 kiĢi/ha.) ve düĢük yoğunluklu konut alanları (brüt yoğunluk 

101-200 kiĢi/ha.) önerilmiĢtir.  

Plan ile önerilen konut alanları 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Reviyonunda önerildiği 

gibi ağırlıklı olarak orta yoğun geliĢme konut alanları olup, özellikle kent merkezinin kuzey 

ve kuzey doğusunda yoğunlaĢmakta, kentin batısında da orta yoğun kentsel geliĢme alanları 

bulunmaktadır. Yüksek yoğunluklu geliĢme alanları ise eski kent merkezi ile çevreyolu 

arasında kentin güneyinde önerilmiĢtir. Az yoğun geliĢme alanları kent merkezinin batısında 

çevreyolu güzergahı üzerinde ve Öncüpınar sınır kapısına giden yol güzergahı üzerinde konut 

dıĢı kentsel çalıĢma alanları ile birlikte önerilmiĢtir.  
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5 PLAN KARARLARI 

5.1 YERLEġĠM KADEMELENMELERĠ VE KARAKTERLERĠ 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında; Kilis Ġli’nde birbirinden farklı özelliklere 

sahip olan yerleĢimler için; sektörel geliĢim potansiyelleri, yatırımlar, üst ölçekli plan ve 

politikalar, 2040 yılı nüfus öngörüleri, planın temel ilke ve hedefleri dikkate alınarak geliĢme 

senaryoları belirlenmiĢtir. 

Kilis planlama döneminde, yatırım alanı sıkıntısı çeken Gaziantep sanayisine geniĢleme 

imkanı sunacak olan toplamda 1.303,4 ha. alana sahip ve %88’i (yaklaĢık 1.160 ha.) Polateli 

Ġlçesi sınırlarında bulunan Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Kilis 

Ġli’nde sosyo-ekonomik ve demografik dönüĢüm yaĢanmasına neden olacağı, Kilis Ġlinin 

kalkınmasına ve sanayisinin geliĢmesine ivme katacağı, Suriyeli geçici koruma kapsamında 

bulunan nüfusun yarısının kalıcı nüfus olacağı ve iĢgücü arzının bir kısmının bu nüfustan 

sağlanacağı öngürülmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir 

arada düĢünülmesine imkan vermek, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere 

kalkınma planları ve bölge planlarını temel almak, yapılı çevre ile doğal ve kültürel değerler 

arasında koruma-kullanma dengesini sağlamak Çevre Düzeni Planlarının temel yaklaĢımıdır. 

Planlama döneminde Merkez Ġlçe hizmet odağı, Polateli Ġlçesi sanayinin de geliĢmesi ile alt 

hizmet odağı, Elbeyli ve Musabeyli ilçeleri ise tarım ve hayvancılık sektörü geliĢim 

merkezleri olacaktır. Ġl genelinde özellikle Merkez Ġlçe, Polateli Ġlçesi ve Musabeyli 

Ġlçeleri'nde tarım ve hayvancılık sektörünün ağırlığı devam etmektedir, bu nedenle planda 

özellikle dezavantajlı durumda olan Musabeyli Ġlçesi ile Merkez Ġlçe arasında yerleĢimlerin 

kalkınma sorunlarını azaltmaya yönelik organize tarım, hayvancılık alanı önerilmiĢtir. 

Merkez Ġlçe; hizmet odağı olma özelliğini geliĢtirerek sürdürecek, mevcut plan ve projeler 

doğrultusunda hem tarım sektörü hem de sanayi sektöründe geliĢme kaydedecektir. Polateli 

ilçe sınırları içerisinde yer seçimi tamamlanmıĢ olan Organize Sanayi Bölgesinin 

gerçekleĢmesiyle ortaya çıkacak iĢgücü talebi ve bu talep sonucunda ile gelecek ilave nüfusun 

Polateli Ġlçesi’nin fiziksel, mekansal ve sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle ilçede ikamet 
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edemeyeceği, bu ilave nüfusun büyük bölümünün ve bölgede istihdam edilebileceği 

düĢünülen kalıcı Suriyeli nüfusun büyük bölümünün zaten yerleĢmiĢ bulunduğu Kilis 

Merkezde ikamet etmeye devam edeceği düĢünüldüğünden Merkez Ġlçe’nin hem hizmet odağı 

olma özelliğinin güçlenerek devam edeceği, hem de ilave kentsel alan ihtiyacı doğacağı 

öngörülmektedir.  

Merkez Ġlçe’de aynı zamanda çevresindeki mevcut değerler güçlendirilerek kültür turizmi ve 

doğa turizminin geliĢtirilmesi, ilçe turizm çeĢitleri ile bütünleĢmesi sağlanacaktır.  

AĢağı Fırat Havzası Turizm geliĢim koridoru ve eylem planı dikkate alınacaktır. 

Ġldeki hayvan varlığının büyük bir bölümü Merkez Ġlçe, Musabeyli Ġlçesi ve Polateli 

Ġlçesi’nde bulunmaktadır. Aynı zamanda tarımsal üretimin de önemli bir payının bu ilçelerde 

bulunması nedeniyle tarım, hayvancılık ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya 

yönelik organize tarım ve hayvancılık bölgesi Merkez Ġlçe ve Musabeyli Ġlçesi arasında ana 

ulaĢım aksı üzerinde önerilmiĢtir. Polateli Ġlçesi’ne de yakın konumda olan alanda, Polateli 

Ġlçesi’nde bulunan ve sanayi girdisini oluĢturan bitkisel ve hayvansal üretimin de bu alanda 

iĢlenmesi ilçede bulunan potansiyelin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu potansiyelin 

geliĢtirilmesi, hem il ekonomisinde hayvancılığın ağırlığını artıracak, hem de ilde yaĢayan 

kırsal nüfusun ekonomik gücünü artıracaktır. Bu sektörün geliĢmesiyle ortaya çıkacak ürün 

ise ilçe merkezinin batısında, Ġskenderun Limanına giden yol üzerinde önerilen “Organize 

Tarım-Hayvancılık Alanı” nda kurulacak tesislerde üretilip, iĢlenerek il ekonomisine katma 

değer sunacaktır. 

Polateli Ġlçesi; yer seçimi tamamlanan ve alanının büyük bölümü ilçe sınırları içerisinde 

bulunan Organize Sanayi Bölgesinin gerçekleĢmesiyle oluĢacak istihdam sonucunda gelecek 

nüfusun en azından bir bölümünün ilçede yaĢayacağı varsayımıyla sanayi sektörüne paralel 

olarak geliĢecek olan bir alt hizmet odağı kimliğine kavuĢacaktır. Ġlçe hem sanayi sektörünün 

talep ettiği hizmetleri karĢılayacak hem de sanayi sektöründe istihdam edilecek nüfusun bir 

bölümü için alternatif yerleĢim olarak değerlendirilecek ve bir alt merkez olarak geliĢecektir. 

Bu nedenle ilçe imar planı makroformu dikkate alınmıĢ, alt hizmet odağı olması durumunda 

talep edilecek konut alanları ve kentsel servis alanlarının da yer alacağı  ilçenin kuzeyinde 
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bulunan yapılaĢmaları da kapsayacak Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir. Ġlçede küçükbaĢ 

hayvancılık ağırlıklı (keçi-koyun) olmak üzere var olan hayvancılığın geliĢme potansiyeli 

bulunmaktadır. Bu potansiyelin geliĢtirilmesi amacıyla ilçenin güneyinde Merkez ilçenin 

batısında Kilis Antakya yolu üzerinde ve ilçeye yaklaĢık 14 km. mesafede organize tarım ve 

hayvancılık bölgesi önerilmiĢtir. 

Musabeyli ve Elbeyli Ġlçeleri; tali merkezler Ģeklinde, mevcutta olduğu gibi tarım ve 

hayvancılık sektörü ağırlıklı bir geliĢim sergileyecektir. Bu ilçeler aynı zamanda ekonomik 

kalkınmaya katkı sağlayacak doğa dostu ekoturizm ve agro-turizmin öncelikli olarak 

geliĢtirileceği alanlar olarak değerlendirilmelidir. Bu ilçeler baĢta olmak üzere özellikle kırsal 

alan kültürünün deneyimleneceği, çiftçi ve üretici için gelir kaynağı olan bir sektör olan 

agroturizm olanaklarından il genelinde faydalanılması önerilmektedir. Bu ilçelerde bulunan 

küçük sanayi sitelerinde yer alacak iĢletmelerin diğer iĢletmelerden farklı olarak, ekoturizme 

ve agro-turizme katkı sağlayacak nitelikte ve özgünlükte olması teĢvik edilecektir. Kırsal 

ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, küçük ölçekli üretim gibi ekonomik 

faaliyetlerle çeĢitlendirilecektir. Ġlde yer alan doğal değerlerin koruma kullanma dengesi 

gözetilerek rekreatif amaçlı olarak kullanımı ve ekoturizme katkı sunması sağlanacaktır. 

Kilis Ġlinde küçükbaĢ hayvancılıkta Merkez ve Polateli Ġlçeleri, büyükbaĢ hayvancılıkta ise 

Musabeyli ve Merkez Ġlçe ön plana çıkmaktadır. Bu ilçeler aynı zamanda tarım sektöründe 

etkinliğin ve tarımsal sanayi talebinin yüksek olduğu ilçeler olup bu ilçelerde tarımsal 

hammadde ihtiyacı kolay ve ucuz karĢılanabilir niteliktedir. Ġlde hayvancılık potansiyeli 

bulunmasına karĢın tam olarak geliĢemediği görülmektedir. Bu nedenle hem tarım hem de 

hayvancılık sektöründe ön plana çıkan Musabeyli ve Merkez Ġlçe arasında tarım ve sanayi 

sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluĢturan 

bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların iĢlenmesine yönelik tesislerinin yer alabileceği 

organize tarım ve hayvancılık alanları önerilmiĢtir. Bu alanlarda; yeterli büyüklükte ve 

altyapısı sağlanmıĢ yeni teknolojileri kullanan iĢletmelerin planlanması,  hayvansal ürünlerin 

sağlıklı ve yeterli miktarda üretiminin, saklanmasının, depolanmasının ve pazarlanmasının 

sağlanması, daha iyi yetiĢtirme koĢulları ve kârlı iĢletmecilik olanaklarının arttırılması, geri 

dönüĢümün ve arıtmanın etkin kullanımı, sosyal ve kültürel donatı imkanlarının ortaklaĢması 
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ve masrafların azaltılması hedeflenmektedir. Önerilen bu alanlar ile üretimin yeterli hale 

getirilmesi, üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıĢtır. 

5.2 ĠSTĠHDAMA YÖNELĠK ÖNGÖRÜLER ve SEKTÖREL GELĠġĠM 

MERKEZLERĠ 

Kilis Ġli sektörel dağılım oranları belirlenirken Sosyal Güvenlik Kurumu istatistik verilerinden 

yararlanılmıĢ, Kilis Ġlinde sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalıĢan kiĢi sayıları hesaba 

katılmıĢtır. Sektörel çalıĢma kollarının sınıflandırılmasında,  Avrupa Topluluğunda Ekonomik 

Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflaması NACE (Altılı Faaliyet) kodlarından yararlanılmıĢ,  

Tarım sektörü için; Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık, 

Sanayi sektörü için;  Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı, Ġmalat, Elektrik, Gaz, Buhar ve 

Ġklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve ĠyileĢtirme 

Faaliyetleri, 

Hizmet sektörü için; ĠnĢaat, Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara TaĢıtlarının ve 

Motosikletlerin Onarımı, UlaĢtırma Depolama, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, 

Bilgi ve ĠletiĢim, Finans ve Sigorta Faaliyetleri, Gayrimenkul Faaliyetleri, Mesleki, Bilimsel 

ve Teknik Faaliyetler, Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri, Kamu Yönetimi ve Savunma; 

Zorunlu, Sosyal Güvenlik, Eğitim, Ġnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Kültür, Sanat, 

Eğlence, Dinlence ve Spor, Diğer Hizmet Faaliyetleri, Hanehalklarının ĠĢverenler Olarak 

Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım 

YapılmamıĢ Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri, Kendi Adına Menkul Sermaye Ġradı 

Faaliyetleri (Temettü, Banka Faizi, ĠĢtirak Kazançları vb.) yönelik faaliyetleri ve meslek 

kollarını içeren bir sektörel gruplama yapılmıĢtır. 

2007-2015 yılları arası sektörel dağılımına bakıldığında; 

Kilis Ġlinde 2007-2008 yılları arasında tarım sektörünün oranının %5 oranında yükseldiği, 

2008-2009 yılları arasında %15 oranında düĢtüğü, 2009-2010 yılları arasında %11 arttığı, 

2010 yılından itibaren ise sürekli bir düĢüĢ yaĢandığı görülmektedir. 
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Sanayi sektöründe ise organize sanayinin de faaliyete geçmesine paralel olarak 2007-2008 

yılları arasında %75 oranında bir artıĢ yaĢandığı, 2008-2009 yılları arasında %3 oranında 

düĢtüğü, 2009-2012 yılları arasında arttığı ve 2012 yılından itibaren ise sürekli bir düĢüĢ 

yaĢandığı görülmektedir. 

Hizmet sektöründe çalıĢan oranları ise 2007-2008 yılları arasında %7 oranında düĢmüĢ,  

2008-2009 yılları arasında %6 oranında artmıĢ, 2009-2011 yılları arasında düĢmüĢ, 2011 

yılından itibaren ise sürekli bir artıĢ göstermiĢtir.  

Toplam faal nüfus içerisinde çalıĢan aktif nüfus oranı ise 2007-2015 yılları arasında sürekli 

bir artıĢ göstermiĢtir. Kilis Ġli 2007-2015 yılları arası sektörel dağılım oranları, aktif nüfus 

oranları aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

Tablo 3 Kilis Ġli Sektörel Dağılım (2007-2015) 
SEKTÖR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 (%)  (%) (%) (%) (%)  (%)  (%) (%) (%) 

TARIM 24,1 25,4 21,6 24,0 21,7 19,6 16,7 15,8 14,6 

SANAYĠ 5,0 8,8 8,6 8,7 11,9 12,1 11,3 11,0 10,8 

HĠZMET 70,9 65,8 69,9 67,2 66,4 68,3 72,0 73,2 74,6 

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: SGK 

Tablo 4 Kilis Ġli Sektörel Dağılım (ÇalıĢan sayısı) (2007-2015) 
SEKTÖR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 (KiĢi)  (KiĢi)  (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi)  (KiĢi)  (KiĢi)  (KiĢi)  (KiĢi) 

TARIM 2.458 2.704 2.507 3.167 3.290 3.182 2.814 2.765 2.938 

SANAYĠ 515 941 997 1.154 1.800 1.974 1.906 1.936 2.181 

HĠZMET 7.226 7.010 8.126 8.871 10.060 11.108 12.144 12.851 15.042 

TOPLAM 10.199 10.655 11.630 13.192 15.150 16.264 16.864 17.552 20.161 

 

TOPLAM 

FAAL 

NÜFUS 

(15-64) 

71.308 74.004 74.004 74.713 76.142 76.410 80.527 80.772 81.938 

AKTĠF 

NÜFUS 

(%) 

14,3 14,4 15,7 17,7 19,9 21,3 20,9 21,7 24,6 

Kaynak: SGK 
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Kilis Ġli 2007-2015 yılları arasındaki sektörel geliĢme eğilimleri incelendiğinde Ġlde bulunan 

organize sanayinin de geliĢmesi ile birlikte 2009 yılından itibaren sanayi sektöründe çalıĢan 

sayısının 2007- 2015 yılları arasında yaklaĢık olarak 4 kat (515-2.181 kiĢi) arttığı, buna bağlı 

olarak hizmet sektöründe de yaklaĢık olarak sayının 2 katına çıktığı (7.226-15.042 kiĢi) , 

tarım sektöründe çalıĢan sayısında ise oransal olarak düĢüĢ (%21,4-%14,6) yaĢanmasına 

rağmen çalıĢan sayısında yaklaĢık olarak %20 oranında artıĢ (2.458-2.938 kiĢi) yaĢandığı 

görülmektedir. Ġlde özellikle 2009 yılından itibaren sanayi sektörünün etkisi ile sektörel 

hareketlilik ve dönüĢüm yaĢanmıĢtır. Planlama dönemi sonunda tarım sektöründe oransal 

olarak düĢüĢ yaĢanması öngörülmesine rağmen toplam çalıĢan sayısının artması, teknolojik 

olanaklar, tarım politikalarının geliĢtirilmesi ile tarım sektöründe çalıĢan sayısının da artması 

beklenmektedir. 

YaklaĢık 1.500 ha. arazi üzerinde kurulması planlanan Polateli Ġhtisas Organize Sanayi 

Bölgesinin yaklaĢık 70.000 kiĢiye istihdam sağlayacağı öngörülmektedir. Kilis Ġli sınırları 

içerisinde Polateli Ġlçesi’nde konumlanacak ve Kilis il merkezine 20 km., Gaziantep Ġli’ne 

yaklaĢık 30 km. mesafede yer alacak organize sanayi bölgesi, hem Gaziantep hem de Kilis 

Ġli'nden iĢgücü çekecektir. 2015 TÜĠK verilerine göre Türkiye genelinde hane baĢına ortalama 

çalıĢan sayısı 1,6 kiĢi, Kilis ortalama hanehalkı büyüklüğü 4,8, Gaziantep ortalama hanehalkı 

büyüklüğü ise 4,5 kiĢidir. Projeksiyon döneminde hane halkı büyüklüğünün 4,5 kiĢi, hane 

baĢına ortalama çalıĢan sayısının ise Türkiye değerlerine ulaĢacağı öngörüsü ile Polateli 

ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi yaklaĢık 43.750 hane için istihdam 

yaratacak ve yaklaĢık 196.875 ilave nüfus getirecek potansiyele sahiptir.  

Kilis Ġli, müdahalesiz ortamda 2040 yılı sektörel dağılımı ve 2040 yılı toplam faal nüfusuna 

bakıldığında Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin sağlayacağı 

istihdam potansiyeline yeterli iĢgücü arzını barındırmadığı ve yeterli mekansal altyapısının 

bulunmadığı görülmektedir. TUĠK 2015 yılı nüfuslarına bakıldığında Gaziantep’in nüfusu 

1.931.836, Kilis’in ise 130.655 kiĢidir. Gaziantep Ġli iktisaden faal nüfus oranı %70, aktif 
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nüfus oranı %42’dir
6
. Kilis Ġli, müdahalesiz ortamda 2040 yılı iktisaden faal nüfus oranı %61, 

aktif nüfus oranı ise %57’dir. Bu nedenle planlama döneminde, Gaziantep Ġli'nin Polateli 

ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi iĢgücü arzının büyük bir bölümünü 

karĢılayacağı, Kilis Ġli'nde sanayi sektörünün etkinliğinin mevcut geliĢim eğilimlerinden farklı 

olarak artacağı, Kilis Ġli’nden sağlanacak iĢgücünün önemli bir bölümünün ise Suriyeli 

nüfustan karĢılanacağı öngörülmektedir.  

Mevcut organize sanayi bölgesinin tam kapasite ile çalıĢması, Polateli ġahinbey Tekstil 

Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi, küçük sanayi sitesinin geliĢmesi, 

Ġskenderun ve Mersin gibi liman kentlerine ulaĢım bağlantılarının geliĢmesi, karayolu 

güçlendirme projeleri, Lojistik destek merkezinin faaliyete geçmesi, Suriye’de yaĢanan 

savaĢın sona ermesi ile dıĢ ticaret faaliyetlerinin geliĢmesi sanayi sektörüne ivme katacak ve 

sanayi  sektöründe istihdamın artmasına neden olacaktır. 

Aynı zamanda tarım sektöründe teknolojik olanakların artması, gerçekleĢtirilen ve proje 

aĢamasında olan sulama projeleri, ekonomik değeri yüksek zeytin, üzüm, fıstık gibi özellikli 

ürün yelpazesinin bulunması, agro-turizm olanakları nedeni ile tarım sektöründe de geliĢme 

sağlanacağı, tarımsal sanayinin geliĢerek tarımsal hammadde ihtiyacının ve tarım sektöründe 

istihdamın artacağı öngörülmektedir. 

Üniversitenin geliĢip dönüĢmesi, Türkiye Turizm Stratejisi doğrultusunda kültür turizminin, 

ekoturizm ve agroturizmin geliĢmesi, lojistik destek merkezinin faaliyete geçmesi, sanayi 

sektörünün ve artan nüfusun talep edeceği hizmetlerin çeĢitlenerek artması hizmet sektörünün de 

paralel olarak geliĢip dönüĢeceğini göstermektedir. 

Kilis Ġli planlama dönemi sonunda çalıĢan nüfusun temel ekonomik faaliyet kollarına dağılımı; 

mevcut sektörel geliĢim eğilimleri, mekânsal geliĢme eğilimleri, yasal-yapay ve doğal eĢikler, 

nüfus projeksiyonları, yerleĢimin özellikleri, çevre iller ile iliĢkileri ve bölgesi içerisindeki 

                                            

 

6
 2000 yılı TUİK Genel Nüfus Sayımına göre  
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konumu ve özellikle ilde yer alacak plan proje ve yatırımlar da dikkate alındığında, ilin sektörel 

yapısının geliĢmiĢ ülkelerdeki standartlara yaklaĢacağı öngörülmektedir. Buna göre;  

Tablo 5: 2040 Yılı Plan Dönemi Sektörel Dağılımı 
SEKTÖRLER ÇALIġAN SAYISI ORAN 

(%) 

TOPLAM NÜFUS 

(en fazla) 

AKTĠF NÜFUS 

ORANI 

(%) 

TARIM 10.143 10 

285.000 36,0 
SANAYĠ 30.429 30 

HĠZMETLER 60.858 60 

TOPLAM 101.430 100 

2040 Yılı Plan Dönemi sonunda Kilis Ġli Sektörel Dağılımı geliĢmiĢ ülkelerdeki standartlara 

yaklaĢacak, çalıĢan nüfusun temel ekonomik faaliyet kollarına dağılımı %60 hizmetler, %30 

sanayi ve %10 tarım sektörü Ģeklinde olacaktır. Plan dönemi sonunda mevcut organize sanayi 

bölgesinin ve küçük sanayinin geliĢmesi ile çalıĢan sayısı yaklaĢık 6.929 kiĢi olacak (müdahalesiz 

ortamda projeksiyon değeri), yaklaĢık 70.000 kiĢilik bir istihdam potansiyeli olan Polateli 

ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi ile yaklaĢık 23.500 

kiĢilik bir iĢgücü Kilis Ġli’nden karĢılanacak, toplamda sanayi sektöründe çalıĢan sayısı 30.429 

kiĢi olacaktır. Tarım sektöründe çalıĢan sayısı 10.143, hizmetler sektöründe çalıĢan sayısı ise 

60.858 kiĢi olacaktır. Mevcutta iĢgücü arzının düĢük olduğu Kilis Ġli’nde, gelecekte istihdamın 

önemli bir kısmının mevcutta geçici koruma kapsamında bulunan ve bir bölümü kalıcı nüfus 

olarak dönüĢen Suriyeli nüfustan karĢılanacağı öngörülmektedir. Projeksiyon döneminde hane 

halkı büyüklüğünün 4,5 kiĢi, hane baĢına ortalama çalıĢan sayısının ise 1,6 olan Türkiye 

değerlerine ulaĢacağı ve Kilis Ġli nüfusunun yaklaĢık 285.000 kiĢi olacağı öngörülmektedir. 2040 

yılı aktif nüfus oranı ise %36 olacaktır. 
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6 NÜFUS PROJEKSĠYONLARI  

Kilis Ġli 2040 projeksiyon nüfusları TÜĠK 1985, 1990, 2000 nüfus sayımları ve 2010,2015 yılları 

adrese dayalı nüfus sayımı verileri kullanılarak,  

* En Küçük Kareler Yöntemi,  

* BileĢik Faiz Yöntemi  

* Üssel ArtıĢ Yöntemleri ile 2040 yılı nüfus projeksiyonları yapılmıĢtır. Ġl bütünü ve ilçeler 

bazında kentsel ve kırsal nüfuslar için ayrı ayrı projeksiyon hesapları yapılmıĢ olup, bu 

projeksiyon sonuçlarına araĢtırma raporunda detaylı olarak yer verilmiĢtir. Nüfus projeksiyonları 

yapılırken geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli nüfusun yarısının gelecekte kalıcı nüfus 

olacağı öngörüsü ile projeksiyon yapılırken Suriyeli nüfusun yarısı 2015 yılı nüfusuna 

eklenmiĢtir. Plan dönemi nüfus kabulleri yapılırken; Suriyeli nüfus, sektörel projeksiyonlar ve ilin 

onaylı imar planları da dikkate alınmıĢtır. Ġlde bulunan Suriyeli nüfus da dikkate alınarak yapılmıĢ 

olan nüfus projeksiyonlarının Merkez Ġlçe onaylı imar planı nüfus projeksiyonları değerlerine 

yaklaĢtığı görülmektedir. Bu nedenle projeksiyon nüfusu kabullerinde onaylı imar planı 

projeksiyon nüfusları dikkate alınmıĢtır. 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2015 yılı nüfusları ve planın hedef yılı olarak 

kabul edilen 2040’ta oluĢması beklenen il bütünündeki nüfusları aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

 

Tablo 6 Kilis Ġli ve Ġlçeleri 2015 Nüfusları ve 2040 Yılı Nüfus Kabulleri 

YerleĢim KIRSAL KENTSEL TOPLAM 

2015 2040 2015 2040 2015 2040 

Merkez 13.027 13.207 93.266 240.000 106.743 253.207 

Musabeyli 12.123 12.001 1.236 2.500 13.478 14.501 

Elbeyli 3.984 3.527 1.868 5.500 5.875 9.027 

Polateli 4.110 3.764 1.041 4.000 5.203 7.764 

TOPLAM 33.244 32.499 97.411 252.000 130.655 284.499 

 

Tablo 7 Kilis Ġli 2015 Toplam Nüfusu ve 2040 Yılı Toplam Nüfus Kabulü  

 2015 2040 

KĠLĠS PLANLAMA BÖLGESĠ 

TOPLAMI 
130.655 285.000 
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7 GENEL ARAZĠ KULLANIM KARARLARI  

7.1 ULAġIM KARARLARI  

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ulaĢım ana kararları, kurum görüĢleri ile 

bildirilmiĢ olan mevcut ulaĢım altyapısı ve projeleri de değerlendirilerek alınmıĢtır.  

Ġlin çevre iller ve ilçeleri arasındaki ulaĢım karayolu ile sağlanmaktadır. Ġlin diğer illerle 

bağlantısını sağlayan yolların standartları iyi olmasına rağmen, ilçeler ile ulaĢımı sağlayan 

güzergahların kalitelerinin iyileĢtirilmesi gerekmektedir. 

Planda karayolları bölge müdürlüklerinden alınan kurum görüĢleri doğrultusunda, devlet yolu 

olarak verilen güzergahlar 1. derece, il yolu olarak verilen güzergahlar ise 2. derece yol olarak 

kabul edilmiĢ, planlama kararlarıyla, bazı il ve köy yolları ana ulaĢım bağlantıları açısından 

desteklenmiĢtir.   

Mevcutta da 1. derece yol olan Kilis- Gaziantep (D850) Karayolu ve Kilis Ġli’nin Ġskenderun 

Limanı ile bağlantısı sağlayan mevcut Kilis-Hatay Karayolu (D410) 1. derece yol olarak 

kabul edilmiĢtir.  

Kent merkezinin kuzeyinde; Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne, 

Poleteli Ġlçesi ile öneri kentsel geliĢme alanlarına servis verecek ve çevre yolu niteliği de 

taĢıyacak Ģekilde yeni bir güzergah önerisi yapılmıĢtır.  Kent merkezinin doğusunda 

BeĢikkaya yerleĢiminden baĢlayarak Kuskunkıran, Eğlen ve kent merkezinin kuzeybatısında 

BeĢenli istikametinde ve bu yolun Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne 

bağlantısını sağlayacak Yeniyurt, Kızılgöl güzergahında mevcut yollar da dikkate alınarak 1. 

derece yol önerisi getirilmiĢtir. 

Bu yollar dıĢında kalan ve ilçe merkezlerine servis veren toplayıcı nitelikteki yollar 2. derece 

yol olarak, köy yerleĢimlerini birbirine ve ilçe merkezlerine bağlayan yollar ise köy yolları (3. 

derece yollar) olarak kabul edilmiĢtir. Karayolları ile ilgili hükümlere plan notlarında yer 

verilecektir. 
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Ġl sınırları içerisinde havayolu ulaĢımı ile ilgili herhangi bir yatırım bulunmamakta, ilde 

havaalanı ve Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü’nün 

herhangi bir projesi bulunmamaktadır. Ġle 47 km. mesafede bulunan Gaziantep havalimanı 

ilin havayolu ulaĢımı ihtiyaçlarını karĢıladığından plan ile herhangi bir öneri getirilmemiĢtir. 

Ġlde bulunan mevcut demiryolu güzergahları plana aktarılmıĢ olup, planla herhangi bir öneri 

getirilmemiĢtir. 

7.2 KULLANIM ALANLARI  

7.2.1 YERLEġĠM ALANLARI 

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları üretilirken öncelikle yapılan 

çalıĢmanın ölçeği, niteliği, plan kararlarını etkileyecek veriler, bölgenin sosyo-ekonomik 

yapısı, ile ve çevresine iliĢkin (müdahale edilebilecek ve edilemeyecek) plan kararları, diğer 

kurumlar tarafından üretilmiĢ kararlar/projeler, karar üretilen yerleĢmelerin doğal-

demografik-sosyal-ekonomik yapısı, yerleĢmeye ait eski planlar ve yerleĢmenin bölge 

içerisindeki konumu/iĢlevi vb. açılardan değerlendirilmiĢtir. 

YerleĢimlere ait mekansal kararlar üretilirken öncelikle mevcut imar planları elde edilmiĢ, 

plan kararları ile yerleĢimin mevcut (özellikle mekânsal) yapısı karĢılaĢtırılarak planın 

uygulanma oranı elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu karĢılaĢtırma yapılırken mevcut planlarla ve 

diğer dokümanlarla yetinilmemiĢ yöreye ait uydu görüntülerinden yararlanılarak meskûn ve 

geliĢme alan sınırları yeniden düzenlenmiĢtir. Bu bakımdan kentsel yerleĢim alanlarının, 

mevcut durumunun değerlendirilerek, alan gereksinimi olup olmadığını ve varsa geliĢme 

yönünü, alan büyüklüğünü belirlemek ve planda iĢaretlemek, ayrıca çevre düzeni planı ile 

imar planlarında belirlenen projeksiyon nüfusları ve hedef yılları dikkate alınarak yöntem 

geliĢtirilmiĢtir. 

Bu yöntem uyarınca ve öncelikle çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında yapılan 

projeksiyonlarla, yerleĢimlerin mevcut imar planlarında öngörülmüĢ olan nüfusları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırmada, kentsel yerleĢmelere iliĢkin imar planı projeksiyon nüfus 

değerlerinin, çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan ve 
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yorumlanarak alt üst değerleri belirlenmiĢ, Suriyeli geçici koruma kapsamındaki nüfus da 

dikkate alınarak yapılmıĢ olan nüfus değerlerine yaklaĢtığı görülmektedir.  

Çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan projeksiyon nüfuslarının 

ilde yer alacak yatırımlar, Suriyeli geçici koruma kapsamındaki nüfusun bir bölümünün kalıcı 

nüfus olmaya doğru gitmesi, yatırım kararları ve sektörel geliĢim dinamikleri doğrultusunda, 

yeniden değerlendirme yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle ve ilçelerin 

sosyo-ekonomik geliĢmiĢliklerinin yetersizliği nedeniyle özellikle Merkez Ġlçede yaĢanacak 

sosyo-ekonomik ve demografik dönüĢümlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Nüfus kabullerinde; çevre düzeni planı nüfus projeksiyonu ile imar planı nüfus projeksiyonu 

örtüĢüyorsa, ya da her iki planın projeksiyon değerleri biri birine artı ya da eksi küçük 

değerlerle yaklaĢıyorsa bu nüfusun kentsel yerleĢim alanı içinde ve projeksiyon donemi 

sonuna kadar sınırlı bir yoğunlaĢma ile emilebileceği varsayılmıĢ; dolayısıyla alan 

gereksinimi olmadığı, mevcut imar planının çevre düzeni planı’nın öngördüğü 2040 yılı 

projeksiyon nüfusuna eĢit olduğu kabul edilmiĢtir. Bu durumda, mevcut çevre düzeni planı, 

nazım ve uygulama imar planlarının fiziksel deseninin korunarak çevre düzeni planı’na 

aktarılmasına karar verilmiĢtir. Bir baĢka anlatımla mevcut imar planı fiziksel yapısı / makro 

formu aynen çevre düzeni planında yer almıĢtır.  

Ancak Çevre Düzeni Plan Hükümleri ile yerleĢmenin mevcut nazım ve uygulama imar 

planlarının hükümlerinin uyumunun da – gerekirse – sağlanması zorunludur. Bu zorunluluğun 

ilgili belediyesince yerine getirilmesi ile, ilgili yerleĢmelerin mevcut nazım ve uygulama 

planları ile bu planlara iliĢkin plan hükümlerinin Çevre Düzeni Planı ve hükümleri ile uyumu 

sağlanmıĢ olacaktır. Yapılan çalıĢmayla ulaĢılan sonuçlar ile kamu kurum ve kuruluĢlardan 

alınan belge ve dokümanlar da değerlendirilmiĢ, 2040 yılına yönelik nüfus projeksiyonları 

sonuçları doğrultusunda mekânsal ve fiziksel kararlar üretilmiĢtir. 

Ġl genelinde çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan projeksiyon 

değerlerinin, mevcut onaylı imar planının ön gördüğü nüfustan az olduğu görülmektedir. 

Mevcut nüfus dinamikleri ile elde edilmiĢ bulguların, ilde yer alacak plan, proje ve yatırımlar 
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dikkate alınarak yapılmıĢ sektörel projeksiyonlar ve Suriyeli nüfus da dikkate alınarak 

yeniden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Merkez Ġlçe onaylı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı projeksiyon nüfusu, Çevre Düzeni 

Planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan projeksiyon değerlerinin üzerinde 

değerlerdedir. Ġl merkezinin 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı imar planı etkinliği 

incelendiğinde geliĢme alanlarının büyük bir bölümünün henüz yapılaĢmadığı ve herhangi bir 

geliĢme olmadığı görülmektedir, 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı imar planı etkinliği 

incelendiğinde ise kentsel yerleĢme alanlarının büyük bir bölümünün henüz yapılaĢmamıĢ 

olduğu fakat kent makroformunun imar planı sınırları içerisinde dağınık bir Ģekilde geliĢtiği, 

1/1.000 ölçekli uygulama imar planının nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı 

görülmektedir. Onaylı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, çevre düzeni planı 

araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan projeksiyon nüfusuna yeterli alanların 

önerilmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. Kent makroformunun sağlıklı ve düzenli geliĢmesi adına, 

imar mevzuatında ön görüldüğü biçimde imar programlarına bağlanarak etaplama yolu ile 

kullanıma açılması ve mevcut planın yoğunluklarının revize edilmesi önerilmektedir. 

Ġlçe merkezi onaylı imar planı projeksiyon nüfusları, Çevre Düzeni Planı araĢtırmaları 

kapsamında elde edilmiĢ bulunan projeksiyon değerlerinin üzerinde değerlerdedir. Bu imar 

planları 2000 yılı öncesindeki nüfus dinamikleri ile, ilçe merkezlerinin il merkezine ve diğer 

illere göçün hızlanmasından önce hazırlanmıĢtır. Ġlçe merkezlerinin imar planı etkinliği 

incelendiğinde geliĢme alanlarının büyük bir bölümünün henüz yapılaĢmadığı fakat kent 

makroformunun imar planı sınırları içerisinde dağınık bir Ģekilde geliĢtiği görülmektedir. Ġlde 

Suriyeli nüfusun kalıcı nüfusa dönüĢüyor olması, gerçekleĢecek plan, proje ve yatırımlar, 

teĢvik ve politikalar, agro-turizm olanakları ile ilçe merkezlerindeki nüfus azalmasının önüne 

geçileceği, Çevre Düzeni Planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan ve dikkate 

alınan projeksiyon nüfuslarından farklılaĢarak artıĢ yaĢanacağı ve mevcut imar planları ile 

öngörülmüĢ olan nüfus değerlerine ulaĢacağı öngörülmüĢtür. Bu nedenle ilçe merkezlerinde 

imar planı nüfus projeksiyonlarının ve mevcut imar planı makroformunun, kent geliĢme 

eğilimleri ve mevcut yatırımları da kapsayacak Ģekilde ve Suriyeli nüfus da dikkate alınarak 

kabul edilmesi kararı alınmıĢtır.  
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Kentsel yerleĢim alanları dıĢında kalan köyler ile köy bağlısı yerleĢimleri kapsayan, 3194 

sayılı imar kanunu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca köy yerleĢik alanı ve civarına iliĢkin sınır 

tespiti yapılmıĢ ya da yapılmamıĢ kırsal yerleĢimler ve plan ölçeği gereği gösterilememiĢ olan 

yerleĢimler ise çevre düzeni planında sembol olarak gösterilmiĢtir. Kırsal yerleĢimlere iliĢkin 

projeksiyonlara araĢtırma raporunda yer verilmiĢtir. Kırsal yerleĢimlerin köy yerleĢik alan ve 

köy geliĢme alanlarının; varsa tespitli köy yerleĢik alanı ve civarı sınırları, yoksa kırsal 

yerleĢmelerin çevre düzeni planında belirlenmiĢ olan nüfus kabulleri dikkate alınarak alt 

ölçekli planlarda kesinleĢtirilmesi öngörülmektedir. Bu alanlara yönelik yapılaĢma koĢullarına 

iliĢkin plan hükümleri getirilmiĢtir. 

7.2.2 MERKEZ ĠLÇE 

Merkez Ġlçe, Suriye sınırında yer almaktadır. 1.521 km².’lik bir alandan oluĢan ilçe,   

Musabeyli, Polateli, Elbeyli ilçeleri, Gaziantep Ġli ve Suriye ile komĢudur. 1995 yılında il 

merkezi statüsü kazanmıĢtır. Ġlçe, idari açıdan 75 mahalle ve 52 köyden oluĢmaktadır. 

2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre, ilçe toplam nüfusu 106.293 kiĢi olup; 93.266 

kiĢisi kentsel (%87,74), 13.027 kiĢisi kırsal (%12,26) nüfusdan oluĢturmaktadır. Ġlin, kentsel 

nüfus oranı en yüksek ilçesi konumundadır. 

Kilis Merkez Ġlçesi, Kilis Ġlinin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik kriterlerine göre üst seviyede 

geliĢmiĢ bir ilçesidir. Mülga Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından yapılan “Ġlçelerin 

Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması”na göre, Merkez Ġlçe 3. derece geliĢmiĢ 

ilçeler kategorisinde ve söz konusu araĢtırma kapsamındaki 872 ilçe arasında 177’nci sırada 

yer almaktadır. Planlama dönemi içerisinde geliĢmiĢlik düzeyinin artması beklenmektedir. 

Ġl merkezinde çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan nüfus 

projeksiyon değerlerinin, mevcut onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının ön gördüğü 

nüfustan az olduğu görülmektedir. 

Çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan projeksiyon değerleri 

mevcut nüfus dinamikleri ile elde edilmiĢ bulgular olup planlama dönemi içerisinde yapılacak 
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yatırımlar sektörel projeksiyonlar bir kısmı kalıcı nüfus olarak dönüĢen Suriyeli nüfus dikkate 

alınarak yeniden değerlendirilmiĢtir.  

Ġl merkezi nüfusunun mevcut uygulama imar planı projeksiyon nüfusunun da öngördüğü 

Ģekilde 240.000 kiĢi olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle il merkezinde imar planı nüfus 

projeksiyonlarının ve mevcut imar planı makroformunun, kent geliĢme eğilimleri ve mevcut 

yatırımları da kapsayacak Ģekilde düzenlenerek kabul edilmesi kararı alınmıĢtır. 1/25.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planında Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde önerilmiĢ olan kentsel 

geliĢme alanları gerçekleĢebilir görülmemiĢtir. Bu nedenle Öncüpınar-Kent merkezi aksı 

üzerinde 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile önerilmiĢ olan yalnızca kentsel servis 

alanları korunmuĢ, ek olarak bu aks üzerinde ihracat olanaklarını da arttıracak Ģekilde hem 

ulusal hem de uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve eĢya dağıtımı ile ilgili tüm 

faaliyetlerin yürütüleceği bir lojistik bölge önerilmiĢtir. 

Merkez Ġlçe’nin hizmet odağı olma özelliğini geliĢtirerek sürdürmesi öngörülmektedir. Ġlçede 

aynı zamanda hem tarım sektörü hem de sanayi sektöründe mevcut plan ve projeler 

doğrultusunda geliĢme yaĢanacaktır. Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’nin gerçekleĢmesiyle ortaya çıkacak iĢgücü arzının büyük bölümü, Merkez Ġlçe 

nüfusundan ve bir bölümü kalıcı olacak olan Suriyeli nüfustan karĢılanacak ve mevcutta 

olduğu gibi il nüfusunun büyük bir bölümü Kilis Merkezde ikamet etmeye devam edecektir. 

Bu nedenle Merkez Ġlçe’nin hizmet odağı olma özelliği güçlenerek devam edecek, ilave 

kentsel alan ihtiyacı doğacaktır. Bu nedenle mevcut kent makroformu ve geliĢim eğilimleri de 

dikkate alınarak kentin kuzey ve kuzey-batı yönünde (yaklaĢık 1.765 ha.) ve Kilis Cezaevinin 

bulunduğu Polateli Ġlçesi yolu üzerindeki alanda (yaklaĢık 473 ha.) yeni geliĢme alanları 

önerilmiĢtir. 

Ġldeki hayvan varlığında Merkez Ġlçe’nin birinci sırada olması ve hayvan sayısının %38’inin 

(125.590) ve tarımsal üretimin büyük bir bölümünün Merkez Ġlçe’de bulunması nedeniyle 

tarım, hayvancılık ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarım ve 

hayvancılık organize sanayi bölgesi önerilmiĢtir. Bitkisel ve hayvansal üretiminin bu alanda 

yapılması, Merkez Ġlçe ve çevre ilçelerden gelen ve sanayi girdisini oluĢturan bitkisel ve 
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hayvansal üretiminin bu alanda iĢlenmesi ile ilçe tarım ve hayvancılık potansiyelin 

değerlendirilmesi ve il ekonomisine katma değer sunması amaçlanmıĢ, Ġlçe merkezinin 

batısında organize tarım ve hayvancılık alanı önerilmiĢtir. Bu alanda yer alacak iĢletmelerin 

yeni teknolojileri uygulaması ve bilgi paylaĢımının sağlanması,  kaliteli ve sağlıklı ürün elde 

edilmesi, organize alanda yer alacak her türlü iĢletmenin denetlenebilir ve kontrol edilebilir 

hale getirilmesi, hizmetlerin (teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, mühendislik ve veterinerlik) 

ortaklaĢarak verimin sağlanması amaçlanmıĢtır. Merkez Ġlçe ile Musabeyli Ġlçesi arasında yer 

alacak organize tarım ve hayvancılık bölgesi aynı zamanda tüm ile de hizmet edecek Ģekilde 

merkezi konumda yer almıĢtır. 

Merkez Ġlçede, çevresindeki mevcut değerler güçlendirilerek kültür turizmi ve doğa 

turizminin geliĢtirilmesi, diğer ilçelerde bulunan turizm çeĢitleri ile bütünleĢmesi 

sağlanacaktır. Ġlçede özgün kentsel dokuların ve doğal alanların ortaya çıkarılması, el sanatları 

ve gurme turizmi gibi potansiyellerin değerlendirilerek turizm destinasyonları belirlenmesi ve 

il turizmine katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Merkez Ġlçe kentsel nüfusu 2015 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

verilerine göre 93.266 kiĢi, toplam yerleĢik alanı ise yaklaĢık 910 ha.’dır, ortalama mevcut 

yerleĢim yoğunluğu ise 102 kiĢi/ha.’dır. Kilis Merkez Ġlçe'nin mevcut eğilimleri ile yatırım 

kararları göz önünde bulundurulduğunda, 2040 yılı için nüfus kabulünün 240.000 kiĢi, 

ortalama yoğunluğun ise 76 kiĢi/ha. olacağı öngörülmüĢtür. Bu çerçevede kentsel geliĢme 

alanları (2.238 ha.) ve kentsel yerleĢik alanlardan (910 ha.) oluĢan kentsel alanlar (3.148 ha.) 

mevcut arazi kullanım durumları ve onaylı imar planları da dikkate alınarak önerilmiĢtir. 

Tablo 8 Mevcut ve Öneri Nüfus, Kentsel Alan ve Yoğunluklar 
2015  2040 Öneri  

Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) 

93.266 910 102 240.000 3148 76 
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7.2.3 MUSABEYLĠ ĠLÇESĠ 

Ġlin kuzeybatısında yer alan Musabeyli Ġlçesi 430 km
2
. yüzölçümüne sahiptir. Ġlçe 

kuzeybatısında Ġslahiye Ġlçesi, kuzeydoğusunda Gaziantep, güneyinde Kilis, doğusunda 

Polateli Ġlçesi ile komĢudur. Ġlçe merkezi, Kilis Ġl merkezine 33 kilometre uzaklıktadır. Ġlçe, 

idari açıdan 3 mahalle ve 46 köyden oluĢmaktadır.  

Musabeyli Ġlçesi, Mülga Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından yapılan “Ġlçelerin Sosyo-

Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması”na göre 6. derece geliĢmiĢ ilçeler kategorisinde 

ve söz konusu araĢtırma kapsamındaki 872 ilçe arasında 844. sırada yer almaktadır. Planlama 

dönemi içerisinde geliĢmiĢlik düzeyinin artması beklenmektedir. 

Kesin olarak kuruluĢ tarihi bilinmemektedir. Yapılan inĢaat ve iĢ kazıları sırasında tarihi 

eserler bulunmaktadır. Bu tarihi kalıntıların Hititler dönemine ait olduğu 

düĢünülmektedir. 14.04.1997 tarihinde ve 2768 sayılı kararla bölge, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince koruma altına alınmıĢ, 1.ve 3. derece  arkeolojik sit 

alanı olarak ilan edilmiĢtir. Uzun yıllar Gaziantep'in Kilis Ġlçesi'ne bağlı kalan 

Musabeyli, 1995 yılında Kilis'in Ġl olmasıyla birlikte ilçe statüsü kazanmıĢtır.  

Arazi yapısı genellikle engebelidir. Ova kesiminde zeytinlik, bağ ve bahçeler, dağ kesiminde 

ise yer yer meĢe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. 

Ġldeki büyükbaĢ hayvan varlığında birinci sırada olması (%38) ve toplam hayvan sayısının 

%21’inin (70.301) ve tarımsal üretimin önemli bir bölümünün Musabeyli Ġlçesi’nde 

bulunması nedeniyle tarım, hayvancılık ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya 

yönelik ilçenin güney doğusunda ilçeye yaklaĢık 15 km. mesafede Kilis merkez ile Musabeyli 

Ġlçesi arasında organize tarım ve hayvancılık bölgesi önerilmiĢtir. Bu alanda sanayi girdisini 

oluĢturan bitkisel ve hayvansal üretiminin yapılması ve iĢlenmesi, ilçe ekonomisine katma 

değer sunması amaçlanmıĢtır. Organize tarım ve hayvancılık bölgesinin ilde baskın olan 

tarımsal ve hayvansal kaynak potansiyeline yönelik sanayiye hizmet etmesi; pekmez, cevizli 

sucuk, helva ve reçel, baharat, Ģekerleme ve çikolata, zeytinyağı ve ambalajlama gibi ilde yer 

alan baĢlıca imalatların bu bölgede yer alması öngörülmektedir.   
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Ġlçede ekoturizmin teĢvik edilmesi önerilmektedir. Kent merkezlerinden kırsal alanlara dönüĢ 

isteği, bu alanların rekreasyon amaçlı kullanılabilme potansiyeli ve kırsal üretimin 

deneyimlenmesi amacı ile ekoturizme yönelik ve ekolojik yapı ile bütünleĢik alternatif turizm 

olanakları desteklenecektir. Bu alanlarda ilçe ekonomisine katma değer sunacak olan aile 

iĢletmeciliği Ģeklinde agroturizm tesisi (ekolojik tarıma dayalı turizm tesisi), butik otel ve 

pansiyonlar, çiftlik evi, spor tesisleri,  sağlıklı yaĢam tesisleri, günübirlik tesisler, yöresel satıĢ 

üniteleri, yeme içme tesisleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilecektir. Ekoturizm 

alanlarında yer alacak yapılaĢmarda geleneksel mimarinin ve doğal yapının korunması ve 

yerel kaynakların kullanımı sağlanacaktır. 

Musabeyli onaylı imar planı nüfus kabülü, Çevre Düzeni Planı araĢtırmaları kapsamında elde 

edilmiĢ bulunan projeksiyon değerlerinin üzerinde bir değerdedir. 1999 yılında hazırlanmıĢ 

olan ilçe imar planı 1999 yılı öncesindeki nüfus dinamikleri, ilçe merkezlerinin il merkezine 

ve diğer illere göçün hızlanmasından önce hazırlanmıĢtır.  Ġlçenin imar planı etkinliği 

incelendiğinde geliĢme alanlarının büyük bir bölümünün henüz yapılaĢmadığı fakat kent 

makroformunun imar planı sınırları içerisinde dağınık bir Ģekilde geliĢtiği görülmektedir.  

Ġlçede gerçekleĢtirilecek yatırımlar, teĢvik ve politikalar, ekoturizm-agroturizm olanakları ile 

nüfus azalmasının önüne geçileceği, çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ 

bulunan ve mevcut nüfus dinamiklerini dikkate alan projeksiyon nüfuslarından farklılaĢarak 

nüfusta artıĢ yaĢanacağı ve Suriyeli nüfusun da etkisi ile mevcut imar planları ile öngörülmüĢ 

olan nüfus değerlerine ulaĢacağı görülmüĢtür. Bu nedenle imar planı nüfus projeksiyonlarının 

ve mevcut imar planı makroformunun, kent geliĢme eğilimleri ve mevcut yatırımları da 

kapsayacak Ģekilde kabul edilmesi kararı alınmıĢtır. Kent makroformunun sağlıklı ve düzenli 

geliĢmesi adına, imar mevzuatında ön görüldüğü biçimde imar programlarına bağlanarak 

etaplama yolu ile kullanıma açılması önerilmektedir.  

Ġlçe imar planları incelendiğinde yerleĢimde küçük sanayi sitesinin planlandığı fakat 

hâlihazırda faaliyete geçmediği görülmektedir. Tarım sektörünün ağırlıklı olduğu ilçede 

bulunan küçük sanayi sitesinin agro-turizm olanaklarını arttıracak Ģekilde teĢvik ve destekler 

ile geliĢmesi ve ilçe nüfusunun sosyo-ekonomik olanaklarının arttırılmasına yönelik 
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çalıĢmalar yapılması önerilmektedir. Ġlçe üretim yapısı incelendiğinde metal cevherleri 

madenciliği, diğer madencilik ve taĢ ocakçılığı, atığın toplanması, ıslahı ve bertaraf 

faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı, eğitim ve bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve 

ilgili hizmet faaliyetlerinde ihtisaslaĢmıĢtır. Ġlçede sanayi alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 

hem ekonomik kalkınmanın sağlanması hem de ilçede yer alan sanayiye yönelik taleplerin bu 

alanda değerlendirilmesi için Musabeyli ilçe merkezi ile Madenyolu yerleĢimi arasında 

yaklaĢık 20 ha. alana sahip sanayi alanı önerilmiĢtir. Ayrıca Musabeyli Ġlçesine yaklaĢık 15 

km. mesafede bulunan Hasancalı mevkinde ağırlıklı olarak küçük sanayi sitesi amacıyla 

kullanılmak üzere yaklaĢık 21 ha. büyüklüğünde Kentsel servis alanı önerilmiĢtr. 

Musabeyli kentsel nüfusu 2015 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

verilerine göre 1.236 kiĢi, toplam yerleĢik alanı ise 37 ha.’dır, ortalama mevcut yerleĢim 

yoğunluğu ise 33 kiĢi/ha.’dır. Ġlçe mevcut eğilimleri ile yatırım kararları göz önünde 

bulundurulduğunda 2040 yılı için nüfus kabulünün 2.500 kiĢi, ortalama yoğunluğun ise 41 

kiĢi/ha. olacağı öngörülmüĢtür. Bu çerçevede kentsel geliĢme alanları (37 ha.) ve kentsel 

yerleĢik alanlardan (24 ha.) oluĢan kentsel alanlar (61 ha.) mevcut arazi kullanım durumları ve 

onaylı imar planları da dikkate alınarak önerilmiĢtir. 

Tablo 9 Mevcut ve Öneri Nüfus, Kentsel Alan ve Yoğunluklar 

2015  2040 Öneri  

Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) 

1.236 37 33 2.500 61 41 

7.2.4 POLATELĠ ĠLÇESĠ 

221 km2. yüzölçümüne sahip olan ilçenin güney ve doğusunda Kilis Merkez Ġlçesi, batısında Kilis 

Musabeyli Ġlçesi,  kuzeyinde ise Gaziantep Merkez Ġlçe bulunmaktadır. Ġlçe, idari açıdan 6 

mahalle ve 16 köyden oluĢmaktadır. Polateli Ġlçe merkezi, Kilis Ġl merkezine 21 km. uzaklıkta 

bulunmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep
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Ġlk yerleĢimin 1700'lü yıllarda görüldüğü Polateli 1935 yılında nahiye, 06.06.1995 gün ve 550 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olması ile birlikte ilçe statüsüne kavuĢan 

Polateli Ġlçesi’nin köy konumundayken adı sırasıyla Ispanak, Mumbuç ve Güldüzüdür. 

2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre, ilçe toplam nüfusu 5.151 kiĢi olup; 1.041 kiĢisi 

kentsel (%20,21), 4.110 kiĢisi kırsal (%79,79) nüfusu oluĢturmaktadır. 

Polateli Ġlçesi, mülga Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından yapılan “Ġlçelerin Sosyo-

Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması”na göre 6. derece geliĢmiĢ ilçeler kategorisinde ve 

söz konusu araĢtırma kapsamındaki 872 ilçe arasında 822. sırada yer almaktadır.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve Kalkınma Bakanlığı iĢbirliği ile 2018 

yılında, toplamda 1.303,4 ha alana sahip ve alanının %90’ı Polateli Ġlçe sınırları içerisinde olmak 

üzere Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması planlanmaktadır. 

2016 yılı itibari ile Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yer seçimi 

kesinleĢmiĢtir. Organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi ile hem il bütününde hem de 

Polateli Ġlçesi’nde sosyo-ekonomik ve demografik dönüĢümün yaĢanacağı öngörülmektedir. Bu 

yatırım ilçenin kalkınmasına ve sanayisinin geliĢmesine ivme katacaktır. Mevcutta temel 

ekonomik etkinlik tarım ve hayvancılık olup, plan döneminde ilçede yer alacak organize sanayi 

bölgesi ile bu sosyo-ekonomik yapıda değiĢim beklenmektedir. Plan projeksiyon döneminde 

ilçenin geliĢmiĢlik düzeyinin ilde yer alacak yatırım ve ekonomik hareketlilik doğrultusunda 

artacağı öngörülmektedir. 

Polateli onaylı imar planı projeksiyon nüfusu çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde 

edilmiĢ bulunan projeksiyon değerlerinin üzerinde bir değerdedir. 1998 yılında hazırlanmıĢ olan 

ilçe imar planı 1998 yılı öncesindeki nüfus dinamikleri ile ve ilçe merkezlerinin il merkezine ve 

diğer illere göçün hızlanmasından önce hazırlanmıĢtır. Ġlde gerçekleĢecek yatırım kararları, teĢvik 

ve politikalar, özellikle ilçede yer alacak Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’nin faaliyete geçmesi ile nüfus azalmasının önüne geçileceği, çevre düzeni planı 

araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan ve mevcut nüfus dinamiklerini dikkate alan 

projeksiyon nüfuslarından farklılaĢarak nüfusta artıĢ yaĢanacağı, Suriyeli nüfusun da etkisi ile 

mevcut imar planları ile öngörülmüĢ olan nüfus değerlerine ulaĢacağı öngörülmüĢtür. Ġlçe 

merkezinin organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi ile bir alt hizmet odağı olarak geliĢeceği 

https://www.sanayi.gov.tr/
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düĢünülmektedir. Ġlçe sınırları içerisinde yer seçimi tamamlanmıĢ olan Organize Sanayi 

Bölgesinin gerçekleĢmesiyle ortaya çıkacak iĢgücü talebi ve bu talep sonucunda gelecek ilave 

nüfusun büyük bölümü Merkez Ġlçede ikamet edecektir. Polateli Ġlçesi mevcut fiziksel, mekansal 

ve sosyo-ekonomik yapısı ve eĢikleri nedeniyle ilave nüfusun kısıtlı bir bölümünün ilçede 

barınma imkanı bulacağı ve kentsel servislerden yararlanacağı bir alt hizmet odağı kimliğine 

kavuĢacaktır. Ġlçe hem sanayi sektörünün talep ettiği hizmetleri karĢılayacak hem de sanayi 

sektöründe istihdam edilecek nüfusun bir bölümü için alternatif bir yerleĢim olarak 

değerlendirilecek ve bir alt merkez olarak geliĢecektir. 

Polateli Ġlçesinde 28.570 keçi (kıl keçisi ve diğer türler), 70.660 koyun (yerli ve diğer ırklar) 

olmak üzere toplam 99.230 küçükbaĢ hayvan varlığı bulunmaktadır. il küçükbaĢ hayvan varlığının 

%31’i Polateli Ġlçesi’nde bulunmakta Merkez Ġlçeden sonra ikinci sırada yer almaktadır.  Ġlçede 

840 sığır (kültür ırkı), 425 kültür melezi ırkı sığır olmak üzere toplam 1.265 büyükbaĢ hayvan 

bulunmaktadır. Ġldeki büyükbaĢ hayvan varlığının %12’si ilçede bulunmaktadır. Ġlçe Merkez Ġlçe 

ile birlikte özellikle küçükbaĢ hayvan varlığı ile ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda tarımsal 

üretim potansiyelinin de yüksek olması sebebi ile ilçe merkezine yaklaĢık 14 km. mesafede bir 

kısmı Polateli Ġlçesi sınırları içerisinde olmak üzere Merkez Ġlçe ve Musabeyli Ġlçesi arasında 

organize tarım ve hayvancılık alanı önerilmiĢtir. 

Ġlçede sanayi sektörünün geliĢmesi ile birlikte hizmet sektörünün de geliĢeceği öngörülmektedir. 

Ġlçenin teĢvik ve destekler ile geliĢmesi ve ilçe nüfusunun sosyo-ekonomik olanaklarının 

arttırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması önerilmektedir.  

Ġlçenin imar planı  incelendiğinde geliĢme alanlarının büyük bir bölümünün henüz yapılaĢmadığı 

fakat kent makroformunun imar planı sınırları içerisinde dağınık bir Ģekilde geliĢtiği 

görülmektedir. Bu nedenle imar planı nüfus projeksiyonlarının ve mevcut imar planı 

makroformunun, mevcut yatırımları da kapsayacak Ģekilde kabul edilmesi, kent geliĢme eğilimleri 

de dikkate alınarak ilçede yer alacak kentsel servisler ve konut talebinin karĢılanması ve mevcut 

yoğunluğa uygun yapılaĢmaların oluĢması amacı ile ilçenin kuzeyinde halihazırda yapılaĢmaların 

bulunduğu alana kentsel geliĢme alanı ilave edilmesi kararı alınmıĢtır. Kent makroformunun 

sağlıklı ve düzenli geliĢmesi adına, imar mevzuatında ön görüldüğü biçimde imar programlarına 

bağlanarak etaplama yolu ile kullanıma açılması önerilmektedir.  
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Polateli kentsel nüfusu 2015 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine 

göre 1.041 kiĢi, toplam yerleĢik alanı ise 16 ha’dır, ortalama mevcut yerleĢim yoğunluğu ise 61 

kiĢi/ha.’dır. Ġlçe mevcut eğilimleri ile plan, proje ve yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda 

2040 yılı için nüfus kabulünün 4.000 kiĢi, ortalama yoğunluğun ise 71 kiĢi/ha. olacağı 

öngörülmüĢtür. Bu çerçevede kentsel geliĢme alanları (38 ha.) ve kentsel yerleĢik alanlardan 

(19 ha.) oluĢan kentsel alanlar (57 ha.) mevcut arazi kullanım durumları ve onaylı imar planları 

da göz önüne alınarak, kompakt Ģekilde mevcut kent makroformunun çevresinde geliĢeceği ve 

mevcut yapılaĢma dokusuna uyumlu olacak Ģekilde önerilmiĢtir. 

Tablo 10 Polateli Ġlçesi Mevcut ve Öneri Nüfus, Kentsel Alan ve Yoğunluklar 
2015 2040 Öneri 

Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) 

1.041 19 61 4.000 57 70 

 

7.2.5 ELBEYLĠ ĠLÇESĠ 

Elbeyli Ġlçesi Suriye sınırında yer almaktadır. 207 km2. yüzölçümüne sahip ilçenin güneyinde 

Suriye, kuzeyinde Gaziantep merkezi, doğusunda Gaziantep’in Oğuzeli Ġlçesi, batısında ise Kilis 

Merkez Ġlçe bulunmaktadır. Ġlçe, idari açıdan 4 mahalle ve 23 köyden oluĢmaktadır. 

Elbeyli Ġlçesi 1040-1157 tarihleri arasında Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu sınırları içerisindeyken, 

sırasıyla; Ġlhanlılar ve Dulkadiroğluları egemenliğine geçmiĢ olup, Yavuz Sultan Selim 

döneminde 1516 yılındaki Mercidabık Zaferi ile Osmanlı Ġmparatorluğu'nun egemenliğine 

geçmiĢtir. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1930) Suriye'nin Cerablus kazasına bağlı bir köy iken 

Misak-ı Milli'den sonra Cerablus Suriye sınırları içerisinde kalınca 1931 yılında köy olarak 

Gaziantep Ġli’nin, Kilis Ġlçesine bağlanmıĢtır. 1946 yılında ilçe olan Oğuzeli'ne bağlanmıĢ olup, 

1995 yılında Kilis'in il olmasıyla ilçe olarak tekrar Kilis Ġline bağlanmıĢtır.  

Elbeyli, ulaĢılabilirlik yönünden, kara ulaĢımının doğrudan sağlanabildiği bir noktada, Gaziantep-

Kilis (D850) karayoluna yakın konumda bulunmaktadır. Ġlçe merkezi, Kilis Ġl merkezine 34 km. 

uzaklıktadır. Ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki 3. demir yolu geçiĢ kapısı olan Çobanbey Tren 

Ġstasyonu Elbeyli ilçe sınırları içerisindedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuzeli
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Sel%C3%A7uklu_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lhanl%C4%B1lar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dulkadiro%C4%9Flular%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Sultan_Selim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mercidab%C4%B1k_Muharebesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Misak-%C4%B1_Milli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cerablus
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep_ili
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kilis
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l%C3%A7e
https://tr.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuzeli
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Düzlüklerden oluĢan bir araziye sahip ilçede dağ ve tepeler bulunmamaktadır. Arazi görünüm 

olarak çıplak olup, orman ve ağaç topluluklarına rastlanmamaktadır. Arazinin bitki örtüsü 

genellikle otsu bitkiler yani bozkırdır. 

Ġlçe sınırları içerisinde; nesli tehlike altında bulunan ve bir hamster türü olan altın avurtlağının 

(mesocricetus auratus) ve bölgesel ölçekte nesli tehlike altında olan tombul keler (stenodactylus 

grandiceps)’in yer aldığı ve ilgili kurum ve kuruluĢların iĢbirliği ile hazırlanan '' Türkiye'nin 

Önemli Doğa Alanları''çalıĢması kapsamında belirlenmiĢ olan “Elbeyli Önemli Doğa Alanı” 

bulunmaktadır. Alanda herhangi bir koruma çalıĢması bulunmamakta, sulama projeleri, yoğun 

tarımsal ilaç ve gübre kullanımı avurtlak populasyonu için tehdit yaratmaktadır. Bu nedenle ilgili 

ÖDA’yı korumak adına; koruma kullanma dengesi de gözetilerek,  ilgili kurum ve kuruluĢların 

iĢbirliği ile koruma çalıĢmaları yapılması öngörülmektedir. 

2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre, ilçe toplam nüfusu 5.852 kiĢi olup; 1.868 kiĢisi 

kentsel (%31,92), 3.984 kiĢisi kırsal (%68,08) nüfusu oluĢturmaktadır. 

Elbeyli Ġlçesi, mülga Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından yapılan “Ġlçelerin Sosyo-

Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması”na göre 5. derece geliĢmiĢ ilçeler kategorisinde ve 

söz konusu araĢtırma kapsamındaki 872 ilçe arasında 704. sırada yer almaktadır. Ġlçe geliĢmiĢlik 

düzeyinin planlama dönemi içerisinde yükselmesi beklenmektedir. 

Ġlçe merkez ve köylerinde halkın büyük çoğunluğu tarımla uğraĢmaktadır. Halkın geçim kaynağı 

çiftçilik ve hayvancılık (küçükbaĢ) olmakla birlikte son zamanlarda ticarete eğilim vardır. Ġlçe 

büyükbaĢ hayvan varlığı il toplamının %18’i, küçükbaĢ hayvan varlığı ise %11’i olup diğer 

ilçelere göre hayvancılık sektöründe geri kalmıĢtır. Ġlçede temel ekonomik etkinlik tarım olup, 

plan döneminde bu sosyo-ekonomik yapıda önemli bir değiĢim beklenmemektedir. Ġlçede yer alan 

Kilis Ovası ve sulama projeleri ile tarım sektörünün geliĢmesi ve tarım sektörünün teknolojik 

olanaklarla daha da geliĢmesi öngörülmektedir. Ġlçede tarım sektörünün geliĢmesi ve tarımsal 

potansiyellerin değerlendirilmesi ile sanayi sektörüne girdi sağlanacak ve diğer ilçelerde bulunan 

sanayi sektörünün de geliĢmesine zemin hazırlanacaktır. Bu nedenle ilçede tarım alanları 

korunmuĢ, projeksiyon nüfusuna yeterli bulunan mevcut imar planı makroformu korunarak yeni 

geliĢme alanları önerilmemiĢtir. Ġlçe tarıma dayalı sanayiye kaynak sağlayan ve ilin önemli yerel 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tepe
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orman
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki_%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bozk%C4%B1r
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ürünleri olan zeytin ve üzüm gibi piyasa değeri yüksek ürünlerin üretildiği tarıma dayalı 

ekonominin desteklendiği alan olarak kabul edilmiĢtir.  

Tarım sektörünün ağırlıklı olacağı ilçede teĢvik ve desteklerle ekolojik yapı ile bütünleĢik 

alternatif turizm olanakları desteklenecek; agroturizm tesisi (ekolojik tarıma dayalı turizm tesisi), 

butik otel ve pansiyonlar, çiftlik evi, spor tesisleri,  sağlıklı yaĢam tesisleri, günübirlik tesisler, 

yöresel satıĢ üniteleri, yeme içme tesisleri ve gerekli sosyal donatı alanları ilçe ekonomisine katma 

değer sunacaktır. Bu alanlarda yer alacak yapılaĢmarın geleneksel mimari ve doğal yapıya uyumu 

sağlanacaktır. 

Ġlçede yer alan önemli doğa alanı, piyasa değeri yüksek tarımsal üretim ve tarımsal rekreasyon 

olanakları, arkeolojik alanlar, bölge mutfağının zenginliği ilçede ekoturizm potansiyelinin 

bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle ilçede sosyo ekonomik geliĢmenin sağlanması ve 

doğayla uyumlu olarak ekoturizm yapılması önerilmektedir. Kırsal karakterde olan yerleĢmede 

çevreye ve yerel kültüre zarar vermeden, ondan yararlanma yöntemleri geliĢtirilerek, yerel halkın 

turizm faaliyetlerinden ekonomik anlamda yararlanmasının sağlanması ve kentsel nüfusun 

rekreatif ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmıĢtır. Ġlçenin geliĢmiĢlik düzeyinin düĢük olması ve 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yer alması, dolayısıyla devletin uyguladığı 

teĢviklerde öncelikli iller arasında yer alması ilçede ekoturizm olanaklarının gerçekleĢmesi 

açısından önem kazanmaktadır. 

Elbeyli onaylı imar planı projeksiyon nüfusu çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde 

edilmiĢ bulunan projeksiyon değerlerinin üzerinde bir değerdedir. 1998 yılında hazırlanmıĢ olan 

ilçe imar planı 1998 yılı öncesindeki nüfus dinamikleri ile ve ilçe merkezlerinin il merkezine ve 

diğer illere göçün hızlanmasından önce hazırlanmıĢtır. Ġlde gerçekleĢecek yatırım kararları, teĢvik 

ve politikalar, ilçede agro-turizm olanaklarının arttırılması ve tarım sektörünün geliĢmesi ile nüfus 

azalmasının önüne geçileceği, çevre düzeni planı araĢtırmaları kapsamında elde edilmiĢ bulunan 

ve mevcut nüfus dinamiklerini dikkate alan projeksiyon nüfuslarından farklılaĢarak nüfusta artıĢ 

yaĢanacağı ve Suriyeli nüfusun da etkisi ile mevcut imar planları ile öngörülmüĢ olan nüfus 

değerlerine ulaĢacağı öngörülmüĢtür.  

Ġlçenin imar planı uygulamaları incelendiğinde geliĢme alanlarının büyük bir bölümünün henüz 

yapılaĢmadığı fakat kent makroformunun imar planı sınırları içerisinde dağınık bir Ģekilde 
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geliĢtiği görülmektedir. Bu nedenle imar planı nüfus projeksiyonlarının ve mevcut imar planı 

makroformunun, kent geliĢme eğilimleri ve mevcut yatırımları da kapsayacak Ģekilde kabul 

edilmesi kararı alınmıĢtır. Kent makroformunun sağlıklı ve düzenli geliĢmesi adına, imar 

mevzuatında ön görüldüğü biçimde imar programlarına bağlanarak etaplama yolu ile kullanıma 

açılması önerilmektedir.  

Elbeyli kentsel nüfusu 2015 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 

1.868 kiĢi, toplam yerleĢik alanı ise 33 ha.’dır, ortalama mevcut yerleĢim yoğunluğu ise 57 

kiĢi/ha.’dır. Ġlçe mevcut eğilimleri ile plan, proje ve yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda 

2040 yılı için nüfus kabulünün 5.500 kiĢi, ortalama yoğunluğun ise 101 kiĢi/ha. olacağı 

öngörülmüĢtür. Bu çerçevede, kentsel geliĢme alanları (21 ha.) ve kentsel yerleĢik alanlardan 

(33 ha.) oluĢan kentsel alanlar (54 ha.), mevcut arazi kullanım durumları ve onaylı imar planları 

da göz önüne alınarak önerilmiĢtir. 

Tablo 11 Mevcut ve Öneri Nüfus, Kentsel Alan ve Yoğunluklar 
2015 2040 Öneri 

Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) Nüfus (kiĢi) Alan (ha.) Yoğunluk (kiĢi/ha.) 

1.868 33 57 5.500 54 101 

 

7.2.6 KENTSEL ÇALIġMA ALANLARI 

7.2.7 LOJĠSTĠK BÖLGELER  

Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve eĢya dağıtımı ile ilgili tüm 

faaliyetlerin yürütüleceği bu alanda konteynır alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boĢaltma gibi 

tüm lojistik ve taĢımacılık ile ilgili birimler, özel ve kamuya ait kuruluĢların yönetim birimleri, 

konaklamayı da içeren lojistik faaliyetleri destekleyici hizmetleri yer alabilecektir.  

Stratejik bir konumda olması, halihazırda lojistik faaliyetlerin yer alması, liman karayolu ve 

demiryolu bağlantılarının kolay sağlanıyor olması sebebi ile Kilis Merkez Ġlçe’nin güneyinde bir 

lojistik merkez önerilmiĢtir. Kilis- Öncüpınar sınır kapısı yolu üzerinde merkeze yaklaĢık 7 km. 

mesafede yer alan bu alanda yer alacak faaliyetler ve yapılaĢma koĢulları alt ölçekli planlarda 
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belirlenecektir. Ġhtiyaç olması halinde lojistik bölgeler için ilgili kurum ve kuruluĢ görüĢleri 

alınarak, büyükĢehir belediyesi ya da valilikler koordinasyonu ile yer seçimi yapılabilecektir.  

7.2.8 SANAYĠ VE DEPOLAMA BÖLGELERĠ 

Bu alanlar orta ve büyük ölçekli sanayi iĢletmeleri ile bu iĢletmeler ile ilintili açık ya da kapalı 

depolama tesislerini tanımlamaktadır. Sanayi ve depolama alanlarında; sanayi tesisleri ile 

endüstriyel hammadde ve üretim malzemeleri ile bitkisel ve hayvansal ürünler için açık ve kapalı 

depolama ve stok alanı, yükleme ve boĢaltma alanları ile bunların ihtiyacı olan açık ve kapalı 

otoparklar, garajlar ve altyapı tesis alanları yer alabilecektir. Bu tür sanayi tesislerinde kirliliği 

önleyici her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.  

Planda analiz ve sentez çalıĢmaları doğrultusunda yerleĢimlerin potansiyelleri ve talepleri de göz 

önünde bulundurularak sanayi alanları önerilmiĢ olup, alt ölçekli planlarda kullanım türlerine göre 

“sanayi” ya da “depolama” alanları olarak ayrıĢtırılabilecektir. Bu çevre düzeni planının 

onayından sonra ihtiyaç duyulabilecek olan sanayi alanları, minimum 10 ha. alana sahip olacak 

Ģekilde önerilebilecek, ilgili idaresince belirlenecek bu tür alanların bakanlıkça uygun görülmesi 

halinde bu çevre düzeni planında değiĢiklik yapılabilecektir. 

 Halihazırda dağınık Ģekilde yerleĢmeler içerisinde ve dıĢında yer alan sanayi alanlarında bulunan 

tesislerin, ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından, bu planda önerilen sanayi bölgeleri ile 

mevcut ya da yer seçimi yapılan yeni organize sanayi bölgelerine taĢınması hedeflenmektedir. 

Ekonomik ömrü tamamlanan münferit sanayi alanları ile ilgili kararlara plan hükümlerinde 

ayrıntılı olarak yer verilmiĢtir. 

Alt ölçekli planlarda, aynı depolama alanı içinde yer alabilecek sanayi hammadde ve üretim 

malzemeleri ile bitkisel ve hayvansal ürünlerin ayrı bölgelerde depolanmalarına yönelik kararlar 

üretilmesi önerilmektedir. 

Bu alanlarda organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliği hükümlerindeki yapılanma 

koĢullarına uyulacak ve sanayi alanlarının organize sanayi bölgeleri olarak geliĢtirilmesi için, 

ilgili idarelerce, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde giriĢimde bulunulması 

sağlanacaktır. mezuata uygun olarak organize sanayi bölgesi yer seçimi kesinleĢtirildiği taktirde, 

bu çevre düzeni planında değiĢikliğine gerek kalmaksızın “organize sanayi bölgesi alanı” olarak 
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kullanılabilecektir. Yeni oluĢacak sanayi tesisi taleplerinin organize sanayi bölgesi ile birlikte bu 

alanlara yönlendirilmesi ve aynı sanayi faaliyet türlerinin bir araya getirilmesi sağlanacaktır.  

Onaylı alt ölçekli planlarda depolama alanı olarak ayrılan alanlarda, mevcut plan koĢulları geçerli 

olup yeni yer seçimi yapılacak olan depolama alanlarında yapılanma koĢulları alt ölçekli planlarda 

belirlenecektir.  

Sanayi ve depolama alanlarına iliĢkin diğer kararlara plan hükümlerinde detaylı olarak 

değinilmiĢtir. 

7.2.9 KENTSEL SERVĠS ALANLARI 

Bu alanlarda belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, konut dıĢı kentsel çalıĢma alanı, toplu 

iĢyerleri ve küçük sanayi sitesi alanları yer alabilecek ve yapılanma koĢulları alt ölçekli planlarda 

belirlenecektir. Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planın da önerilen kentsel servis alanları; 

Kilis Merkez Ġlçe de yaklaĢık 262 ha. büyüklüğünde,  

Musabeyli Ġlçesi Hasancalı mevkinde yaklaĢık 21 ha. büyüklüklüğündedir. 

7.2.10 TURĠZM ALANLARI 

Kilis Ġli’nde halihazırda turizm sektörünün geliĢmemiĢ olduğu ve alternatif turizm 

potansiyellerinin değerlendirilmediği görülmektedir. Mevcutta ağırlıklı olarak kültür turizmi 

olarak sürdürülen turizm etkinliklerinin katma değerinin düĢük olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

turizm sektörünün ildeki katma değerini arttırmak ve turizm etkinliklerinin çeĢitlenmesini 

sağlamak amacı ile il genelinde doğa turizmi, eko-turizm ve agro-turizmin teĢvik edilmesi 

önerilmektedir. Bu planla turizm alanları önerilmemiĢ olup; turizm tesis alanları, yer seçimi alt 

ölçekli planlarda belirlenmek üzere, kentsel veya kırsal yerleĢme alanlarında yer alabilecek, 

yapılanma koĢulları yöresel mimari de dikkate alınarak alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

Merkez Ġlçe’de mevcut değerler güçlendirilerek kültür turizmi ve doğa turizminin 

geliĢtirilmesi, ilçe turizm çeĢitleri ile bütünleĢmesi sağlanacaktır. Musabeyli ve Elbeyli 

ilçeleri ise ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak doğa dostu ekoturizm ve agro-turizmin 

öncelikli olarak turizmin geliĢtirileceği alanlar olarak değerlendirilmiĢtir.  
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7.2.10.1 EKOTURĠZM ALANLARI  

Ekoturizm alanları doğal ve kültürel değerleri koruyarak, bu alanlarda ve çevresinde yaĢayan 

nüfusun sosyo-ekonomik geliĢimi için kaynak yaratabilen alternatif ve agro-turizme dönük, 

doğal yaĢama aktif katılımın sağlanabildiği, çevreye duyarlı alanlardır. Bu alanlarda; turizm 

tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine iliĢkin yönetmelik hükümlerine uygun olan, 

ekolojik yapı ile bütünleĢik butik oteller, pansiyonlar, konutlar (çiftlik evi, dağ evi vb.), 

günübirlik tesisler, sağlıklı yaĢam tesisleri, spor tesisleri, satıĢ üniteleri ve gerekli sosyal 

donatı alanları yer alabilecektir. 

Planda ekoturizm faaliyetlerinin özellikle teĢvk edileceği alanlar sembolik olarak belirtilmiĢ 

olup il genelinde turizm faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Musabeyli ve Elbeyli 

ilçeleri baĢta olmak üzere özellikle yöresel ürünlerin tanıtımı, üretimi, iĢlenmesi, 

paketlenmesi ve her türlü üretim sürecinin deneyimlenebileceği, çiftçi ve üreticinin tüketiciye 

rekreasyonel, eğitim faaliyet ve hizmetini sağlayacağı, aynı zamanda üretim ve kırsal alan 

kültürünün deneyimleneceği, çiftçi ve üretici için gelir kaynağı olan bir sektör olan 

agroturizm, gastronomi turizmi olanaklarından il genelinde faydalanılması önerilmektedir. Bu 

ilçelerde bulunan küçük sanayi sitelerinde yer alacak iĢletmelerin diğer iĢletmelerden farklı 

olarak, ekoturizme ve agro-turizme katkı sağlayacak (üretim aĢamaları da deneyimlenebilecek 

ve gezi rotalarına katkı sağlayacak Ģekilde turistik eĢya üretimi, yöresel ürün ve gıda imalatı, 

zeytin-zeytinyağı üretimi vb.)nitelikte ve özgünlükte olması sağlanacaktır. Kırsal ekonominin 

üretim ve istihdam yapısı turizme yönelik faaliyetlerle çeĢitlendirilecektir. Ġlde yer alan 

barajların, önemli doğa alanının, orman alanlarının, tabiat parkının koruma kullanma dengesi 

gözetilerek rekreatif amaçlı olarak kullanımı ve ekoturizme katkı sunması sağlanacaktır. 

Ġlçelerin imar planları incelendiğinde küçük sanayi sitelerinin planlandığı fakat halihazırda 

faaliyete geçmediği görülmektedir. Özellikle ekonomisi tarım sektörü ağırlıklı ilçelerde 

bulunan küçük sanayi sitelerinin agro-turizm olanaklarını arttıracak Ģekilde teĢvik ve destekler 

ile geliĢmesi ve ilçe nüfusunun sosyo-ekonomik olanaklarının arttırılmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılması önerilmektedir. 
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Planlama alanında yer alacak ekoturizm alanlarında; maksimum emsal 0,10, minimum parsel 

büyüklüğü 5.000 m
2
., maksimum bina yüksekliği 7.50 m. (2 kat) olacak Ģekilde yapılaĢmalara 

izin verilecek, yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması 

sağlanacaktır. 

7.2.11 ORGANĠZE TARIM VE HAYVANCILIK BÖLGESĠ 

Bu alanlar; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre statü kazanmasına gerek 

olmaksızın tarım ve hayvan yetiĢtiriciliğini destekleyen, hububat, meyve, sebze üretimi için 

uygun tarım alanları, meralar, mantarcılık, orman ürünleri, sebze ve çiçek yetiĢtiriciliği için 

seralar, depo veya soğuk hava deposu, mandıra vb. gibi tarımsal yapılar ile besicilik, süt 

sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik, seracılık, çiçekçilik vb. gibi tarımsal üretim ve ürün iĢleme 

faaliyetlerinin bir arada yapıldığı, tek elden sevk ve idare edildiği entegre veya entegre 

nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılar ve tarımsal sanayi tesislerinin yer alabileceği 

alanlardır. Bu alanlarda yapılanma koĢulları ve nitelikleri alt ölçekli planlarda belirlenecek, 

çevre sorunlarını önlemeye yönelik her türlü tedbir ve önlem alınacaktır.  

Kilis Ġlinde küçükbaĢ hayvancılıkta Merkez ve Polateli ilçeleri, büyükbaĢ hayvancılıkta ise 

Musabeyli ve Merkez Ġlçe ön plana çıkmaktadır. Bu ilçeler aynı zamanda tarım sektörü 

etkinliğinin ve tarımsal sanayi talebinin yüksek olduğu ilçeler olduğundan Musabeyli ve 

Merkez Ġlçe arasında tarım hayvancılık ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya 

yönelik Kilis-Hatay yolu üzerinde yaklaĢık 82 ha. alanda organize tarım ve hayvancılık alanı 

önerilmiĢtir. Bir kısmı Merkez Ġlçe bir kısmı Polateli Ġlçesi sınırları içerisinde önerilen 

organize tarım ve hayvancılık alanı, Kilis-Musabeyli yolu üzerinde aynı zamanda Polateli 

Ġlçesi’ne de hizmet verecek Ģekilde konumlandırılmıĢ, uygulanabilirliğin sağlanması amacıyla 

büyük bir kısmı hazine arazisi üzerinde olacak Ģekilde önerilmiĢtir. Yer seçimi yapılırken 

merkezi konumda olması, ana ulaĢım güzergahı üzerinde bulunması, lojistiğin kolay 

sağlanabilirliği, uygulama ve maliyet açısından hazine arazisi olması ve yerleĢim birimlerine 

yakın olmaması gibi kriterler göz önüne alınmıĢtır. 

Bu alanda sanayi girdisini oluĢturan bitkisel ve hayvansal üretiminin yapılması ve iĢlenmesi, 

ilçe ekonomisine katma değer sunması amaçlanmıĢtır. Organize tarım ve hayvancılık 
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bölgesinin ilde baskın olan tarımsal ve hayvansal kaynak potansiyeline yönelik sanayiye 

hizmet etmesi; pekmez, cevizli sucuk, helva ve reçel, baharat, Ģekerleme ve çikolata, 

zeytinyağı ve ambalajlama gibi ilde yer alan baĢlıca imalatların bu bölgede yer alması 

hedeflenmektedir. 

Ġhtiyaç olması halinde bu planda gösterilen alanlar dıĢında, en az 10 ha. olacak Ģekilde 

organize tarım ve hayvancılık alanları yer alabilecektir.  

7.2.12 SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

Bu alanlar planda kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanları, eğitim tesis alanları, kentsel ve 

bölgesel yeĢil ve spor alanlarını ifade etmekte olup ölçeği gereği planda gösterilemeyecek 

olan sosyal altyapı alanları kentsel yerleĢim alanları içerisinde değerlendirilmiĢtir. 

7.2.12.1 KENTSEL VE BÖLGESEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

Planda kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanları olarak gösterilen alanlarda; yeĢil alanlar, 

spor ve oyun alanları, sosyal tesisler, kültürel tesisler, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri ve 

teknik altyapı alanları ile resmi kurumlar yer alabilecektir. Bu alanlarda yapılaĢma koĢulları 

alt ölçekli planlarla belirlenecektir. 

Bu doğrultuda çevre düzeni planında önerilen kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanları; 

Kilis Merkez Ġlçe’de yaklaĢık 28 ha. büyüklüğünde , 

Elbeyli Ġlçesi’nde yaklaĢık 47 ha. büyüklüğündedir. 

7.2.12.2 EĞĠTĠM TESĠS ALANLARI 

Üniversite alanları dıĢındaki eğitim alanları planın ölçeği gereği, kentsel yerleĢim alanları 

içerisinde yer almıĢtır. 

Ġhtiyaç olması halinde ilgili kurum ve kuruluĢların uygun görüĢü olması kaydı ile eğitim tesis 

alanlarına ait imar planları bu planda değiĢikliğe gerek olmaksızın, kurum ve kuruluĢların 
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görüĢlerine uyularak ilgili idaresince hazırlanıp ve onaylanabilir. Ancak söz konusu alanlar 

amacı dıĢında kullanılamayacaktır. 

7.2.12.2.1 ÜNĠVERSĠTE ALANLARI 

Bu alanlar; yüksekokul, lisans, lisansüstü eğitim, araĢtırma-bilgi, öğretim ve iletiĢim merkezi 

iĢlevlerini yüklenen ve içerisinde tekno-park tesislerinin de yer alabileceği alanlardır. Merkez 

Ġlçenin kuzey batısında halihazırda yaklaĢık 25 ha. alana sahip Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

yerleĢkesi üniversite alanı olarak plana aktarılmıĢtır.  

7.2.12.3 KENTSEL ve BÖLGESEL YEġĠL ve SPOR ALANI 

Kentte yaĢayanların spor, dinlenme, gezinti ve eğlence ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik aktif 

ve pasif yeĢil alanlardır. 

Merkez Ġlçe’de mevcutta ağaçık alanlardan oluĢup, park ve rekreasyon alanı ile mezarlık alanı 

bulunan bölge bu planla yaklaĢık 38 ha. büyüklüğünde kentsel ve bölgesel yeĢil ve spor alanı 

olarak önerilmiĢtir. Bu alanda yer alacak kullanım türleri ve yapılanma koĢulları alt ölçekli 

planlarda belirlenecektir. Bu planda belirtilen alanlar dıĢında kentsel yerleĢme alanlarında ve 

çevresinde kentsel ve bölgesel yeĢil ve spor alanları alt ölçekli imar planları ile 

önerilebilecektir. 

7.2.13 BUGÜNKÜ ARAZĠ KULLANIMI DEVAM ETTĠRĠLEREK KORUNACAK 

ALANLAR 

Bu alanlar mevcut arazi kullanımının korunacağı alanlar olarak değerlendirilmiĢtir. 

7.2.13.1 ORMAN ALANLARI 

Bu planda orman alanı olarak gösterilen alanlar; orman mescere haritaları dikkate alınarak bu 

plana iĢlenmiĢ olup alt ölçekli planların yapımı sırasında, orman kadastro sınırları esas 

alınacak ve ilgili kurum görüĢleri alınacaktır. Bu alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu 

hükümlerine tabi; devlet ormanları, hükmi Ģahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar ve muhafaza ormanlarından oluĢmaktadır. 
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7.2.13.2 MERA ALANLARI 

Bu alanlar, 4342 Sayılı Mera Kanunu uyarınca saptanmıĢ ve saptanacak olan, hayvanların 

otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla 

kullanılan alanları ifade etmektedir.  

Bu alanlarda, tescilli mera dıĢında kalan, özel mülkiyete tabi olup mülkiyeti kesinleĢmiĢ ve 

tapuya tescil edilmiĢ alanlarda, 5403 sayılı kanun kapsamındaki arazilerde kadastral bir yola 

cephesi olmak Ģartıyla tarım alanları için belirtilen koĢullara göre uygulama yapılabilecektir. 

7.2.13.3 TARIM ALANLARI 

Bu alanlar 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabi araziler ile 3083 

Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa tabi 

arazilerden ve 2016/9620 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “Büyük Ova” 

alanından oluĢmaktadır. Bu planda belirtilmiĢ tarım alanları, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan tarım arazileri sınıflarına 

ayrılmamıĢ olup, tarım arazilerinin sınıflaması ilgili kurum ya da kuruluĢlarca yapılacak, alt 

ölçekli planlar yapılırken ilgili kurum görüĢleri alınacaktır.  

Tarım alanları ile ilgili yapılaĢma koĢullarına plan hükümlerinde detaylı olarak değinilmiĢtir. 

Bu alanlarda niteliğine göre; 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili 

yönetmelik hükümleri ve 21.07.2017 tarih ve 29955 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine ĠliĢkin 

Karar"da belirtilen hususlara uyulacaktır. 

7.2.14 ÖZEL KANUNLARA BELĠRLENEN ALANLAR 

Milli parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat parkları, tabiat anıtları, yaban hayatı geliĢtirme 

sahaları, doğal sitler gibi korunan alanlar ile turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma ve 

geliĢim bölgeleri,  Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi (TOKĠ) alanları ve organize sanayi 
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bölgeleri vb. gibi, alan ve sınırları özel kanunlarla belirlenen ve planlama yetkileri farklı 

kurumlara ait olan alanlardır.  

7.2.14.1 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 

4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” ve uygulama yönetmeliği hükümlerinin 

geçerli olduğu alanlardır.  

Kilis Ġli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planın da mevcut ve yer seçimi tamamlanmıĢ olan 

organize sanayi bölgeleri gösterilmiĢtir. Kilis Merkez Ġlçe de 1 adet organize sanayi bölgesi 

bulunmaktadır.  Polateli Ġlçesinde yer seçimi tamamlanmıĢ Polateli ġahinbey Tekstil Ġhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi plana iĢlenmiĢtir. 

7.2.14.2 ASKERĠ ALANLAR VE GÜVENLĠK BÖLGELERĠ 

Planda gösterilmiĢ ya da plan ölçeği gereği gösterilememiĢ olan tüm askeri alanlar ve 

güvenlik bölgeleri, 2565 Sayılı “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu” ve bu 

kanuna iliĢkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde korunan alanlardır. 

7.2.14.3 KORUNACAK ALANLAR 

7.2.14.3.1 SĠT ALANLARI 

Planlama Bölgesi kapsamında kalan sit alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan temin 

edilmiĢtir. Bu planda gösterilmiĢ ya da plan ölçeği nedeni ile gösterilememiĢ tüm sit 

alanlarında ilgili idarelerce hazırlanacak olan koruma amaçlı imar planları, ilgili kurum ve 

kuruluĢların görüĢleri alınmak ve bu plan kararlarına aykırı olmamak üzere, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüĢü doğrultusunda kesinleĢecektir. 

7.2.14.3.2 TABĠAT PARKLARI 

Kilis Merkez Ġlçe sınırları içerisinde ''Hisar Çamlığı Tabiat Parkı'' bulunmaktadır. Hisar 

Çamlığı Tabiat Parkı’nın doğal özelliklerinin devamlılığını sağlamak, alanın bölgesel düzeyde 

rekreasyon açısından kullanımını sağlayacak arazi kullanım kararlarını oluĢturmak, uygulama 
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koĢul, araç ve yöntemlerinin geliĢtirilmek amacıyla Hisar Çamlığı Tabiat parkı GeliĢme planı 

yapılmıĢ olup, 31.12.2015 tarihinde onaylanmıĢtır. 

Bu alanlarda uygulamalar, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve korunacak alanlarda 

yapılacak planlara dair yönetmelik çerçevesinde yürütülecektir. 

7.2.15 ALTYAPI 

7.2.15.1 SULAMA ALANLARI 

Kilis Ġlinin mevcut sulama alanları, gölet ve barajlar Devlet Su ĠĢleri verileri doğrultusunda 

plana aktarılmıĢtır. 

7.2.15.2 DOĞALGAZ BORU HATLARI 

BOTAġ Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü'nün 30.09.2016 tarih 37677 sayılı kurum 

görüĢü yazısına göre il sınırları içerisinden geçen Kilis Doğal Gaz Ġletim Boru Hattı (DBĠBH) 

plana iĢlenmiĢtir. 

7.2.15.3 ENERJĠ ĠLETĠM HATLARI 

Türkiye Elektrik Ġletim Aġ Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2016 tarih 354220 sayılı kurum 

görüĢü yazısına göre 3,7 kilometresi Kilis Ġli sınırları içinde olan yaklaĢık 39 km. uzunluğa 

sahip 380 kv. Polateli-Gaziantep enerji iletim hattı, 14,5 km.’si Kilis Ġli sınırları içinde olan 

yaklaĢık 37 km. uzunluğa sahip 154 kv. Kilis-Gaziantep enerji iletim hattı, 10 kilometresi 

Kilis Ġli sınırları içinde olan yaklaĢık 69 km. uzunluğa sahip 154 kv. Belkıs-Kilis enerji iletim 

hatları plana iĢlenmiĢtir. 

7.2.15.4 ATIK BERTARAF, DEPOLAMA VE GERĠ KAZANIM TESĠSĠ ALANLARI 

Kilis Ġli'nin kuzeyinde Çukuroba Köyü, Ceylan yazısı mevkiinde halen vahĢi depolama 

sistemi ile çalıĢan düzenli katı atık depolama tesisi yer almakta olup, plana aktarılmıĢtır.  
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7.2.15.5 ARITMA TESĠSĠ ALANLARI 

Kilis Ġli'nin güneyinde yaklaĢık olarak 4 ha. büyüklüğe sahip Evsel nitelikli Atıksu Arıtma 

Tesisi plana iĢlenmiĢtir. 

Kilis içme suyu arıtma tesisi 2,7 ha.'lık alan üzerine Kilis'in içme suyu sorununa kalıcı çözüm 

olarak inĢa edilmiĢ ve yapımı tamamlanarak Kilis’in yıllardan beri süre gelen su ihtiyacını 

karĢılayarak Kilis halkına temiz ve sağlıklı bir Ģekilde içme suyu verilmeye baĢlanılmıĢtır. 

Ġçme Suyu Arıtma Tesisi ölçek nedeniyle gösterilememiĢtir.  
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8 PLANIN HAYATA GEÇĠRĠLMESĠ VE UYGULAMA ARAÇLARI 

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN KURULMASI 

Doğal Yapıya ĠliĢkin Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılarak Aynı Coğrafi Bilgi Sistemi Çerçevesinde 

Yönetimlerinin Sağlanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Toprak veri tabanının güncellenerek, doğruluk 

testinden geçirilmesi ve izleme sisteminin kurulması  

Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi,Ġl Çevre ve ġehircilik 

Ġl Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili 

birimleri  

Yeraltı ve yüzey suları haritalarının güncellenerek 

sayısal veri haline dönüĢtürülmesi ve kirlilik baĢta 

olmak üzere oluĢan değiĢimlere iliĢkin izleme 

sisteminin kurulması  

DSĠ Bölge 

Müdürlüğü, Ġl 

Özel Ġdaresi  

MTA Genel Müdürlüğü, 

Üniversitelerin ilgili birimleri  

Orman kadastro çalıĢmalarının tamamlanarak orman 

haritalarının güncellenmesi ve izleme sisteminin 

kurulması  

Orman Genel 

Müdürlüğü  

Orman ĠĢletme ġeflikleri  

Yeraltı kaynaklarının rezerv, ruhsat sahası, iĢletme 

halinde, iĢletmesi tamamlanmıĢ vb. sınıflandırmalar 

ve yetki farklılaĢmaları göz önünde bulundurularak 

sayısal veri haline dönüĢtürülmesi ile sürekli izleme 

ve güncellemelerinin sağlanması  

Ġl Özel Ġdaresi  MTA Genel Müdürlüğü  

Ekonomik Sektörlere ĠliĢkin Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılarak Aynı Coğrafi Bilgi Sistemi 

Çerçevesinde Yönetiminin Sağlanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Sanayi veri tabanının oluĢturularak, coğrafi konum, 

üretim türü, kapasitesi, atıkları vb. sanayi kuruluĢları 

ile ilgili tüm verilerin sayısal ortama aktarılması, 

izleme sistemlerinin kurulması  

Ġl Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 

Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Orman ve Su 

ĠĢleri Müdürlüğü, OSB Yönetimleri, 

Sanayi ve Ticaret Odaları  

Tarım veri tabanı ve veri yönetim sisteminin 

oluĢturularak, entegre yönetiminin sağlanması  

Ġl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü  

Tarımsal Birlik ve Kooperatifler, 

Üniversitelerin ilgili birimleri  

Hizmetler sektörü çatısı altında yer alan tüm alan, 

faaliyet ve tesislerin sayısal ortama aktarılarak 

izleme sistemlerinin kurulması  

Ġl Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 

Müdürlüğü  

Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve 

Sanatkarlar Konfederasyonu, Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

Teknik Altyapıya ĠliĢkin Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılarak Aynı Coğrafi Bilgi Sistemi Çerçevesinde 

Yönetiminin Sağlanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

UlaĢım altyapısına iliĢkin bilgilerin 

sayısallaĢtırılması ve izleme sisteminin kurulması  

Ġl Özel Ġdaresi  Karayolları Ġl Müdürlüğü  

Ġçme ve kullanma suyu altyapısına iliĢkin verilerin 

sayısallaĢtırılması ve izleme sistemlerinin kurulması  

Ġl Özel Ġdaresi ve 

Belediyeler 

Birliği  

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, 

DSĠ Bölge Müdürlüğü, Ġller 

Bankası A.ġ  

Atık su altyapısına iliĢkin verilerin sayısallaĢtırılması 

ve izleme sisteminin kurulması  

 

Çevre ve 

ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi, Belediyeler Birliği, 

OSB Yönetimleri ve Sanayi ve 

Ticaret Odaları 
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COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN KURULMASI 

Teknik Altyapıya ĠliĢkin Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılarak Aynı Coğrafi Bilgi Sistemi Çerçevesinde 

Yönetiminin Sağlanması 

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Katı atık istasyonları ve depolama alanlarına iliĢkin 

verilerin sayısallaĢtırılması ve izleme sistemlerinin 

kurulması  

Çevre ve 

ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi, Belediyeler Birliği, 

Ġl Sağlık Müdürlüğü, OSB 

Yönetimleri ve Sanayi ve Ticaret 

Odaları 

Enerji üretim ve nakil hatlarına iliĢkin verilerin 

sayısallaĢtırılması ve izleme sisteminin kurulması  

Ġl Özel Ġdaresi  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

ilgili birimleri  

Arazi Kullanım, Mülkiyet, Ġdari Sorumluluk Alanları, Özel Kullanımlara ya da Korumaya Konu Olan 

Alan Sınırlarının KesinleĢtirilerek Sayısal Ortama Aktarılması 

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Ġl genelinde mülkiyet veri tabanının oluĢturulması  Ġl Özel Ġdaresi, Ġl 

Tapu-Kadastro 

Müdürlüğü  

Belediyeler Birliği  

Ġdari sorumluluk alanları, özel kullanımlar, koruma 

gibi farklı statülerdeki alanlara ait sınırların 

kesinleĢtirilerek sayısal ortama aktarılması  

Ġl Özel Ġdaresi, Ġl 

Tapu Kadastro 

Müdürlüğü  

Sorumluluk Alanı Ġl Sınırları Olan 

Tüm Kamu Kurum ve KuruluĢları  

Çevresel, Kentsel, Sektörel GeliĢmelerin Mekanda Ġzlenebilir Bir Yapı Kazanması için Coğrafi Veri 

Yönetim Merkezinin OluĢturulması ile Veri GiriĢi Yapılan Tüm Alanlarda Uzaktan Algılama 

Teknolojileri de Kullanılarak Ġzleme Sisteminin Kurulması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Ġl Özel Ġdaresi bünyesinde coğrafi veri yönetim ve 

izleme merkezinin kurulması  

Ġl Özel Ġdaresi  Belediyeler Birliği, Sorumluluk 

Alanı il sınırları olan tüm kamu 

kurum ve kuruluĢları  

KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN KURULMASI 

Belediyeler Birliği Bünyesinde Kent Bilgi Sistemlerinin Kurulması Konusunda Teknik ve Ġnsan Kaynağı 

Desteği Verecek Bir Yapılanmaya Gidilmesi ile YerleĢim Birimlerinde Etaplar Haline Kent Bilgi 

Sistemlerinin Kurulmasının Sağlanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Kent Bilgi Sistemi oluĢturma deneyiminin 

yaygınlaĢtırılması  

Belediyeler Ġl Özel Ġdaresi, Belediyeler Birliği 

ve CBS Yazılım Firmaları  

Adres bilgi sisteminin oluĢturulması  Ġlgili Yerel 

Yönetimler  

Ġl Sağlık Müdürlüğü TUIK, PTT 

Gn. Md. ve CBS Yazılım Firmaları  

Nüfus bilgi sisteminin oluĢturulması  Ġl Nüfus 

Müdürlüğü  

Ġl Sağlık Müdürlüğü TUIK, PTT 

Gn. Md, ve CBS Yazılım Firmaları  

Tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluĢturulması  Ġl Tapu ve 

Kadastro 

Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi, Ġlgili Yerel 

Yönetimler ve CBS Yazılım 

Firmaları  

Ġmar planı bilgi sisteminin oluĢturulması  Ġlgili Yerel 

Yönetimler  

Ġller Bankası ve CBS Yazılım 

Firmaları 
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KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN KURULMASI 

Belediyeler Birliği Bünyesinde Kent Bilgi Sistemlerinin Kurulması Konusunda Teknik ve Ġnsan Kaynağı 

Desteği Verecek Bir Yapılanmaya Gidilmesi ile YerleĢim Birimlerinde Etaplar Haline Kent Bilgi 

Sistemlerinin Kurulmasının Sağlanması 

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Altyapı bilgi sisteminin oluĢturulması  Ġlgili Yerel 

Yönetimler  

Ġller Bankası A.ġ. ve CBS Yazılım 

Firmaları  

Yapı ruhsatları bilgi sisteminin oluĢturulması  Ġlgili Yerel 

Yönetimler  

Ġl Özel Ġdaresi, Belediyeler Birliği 

ve CBS Yazılım Firmaları  

AFET YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN KURULMASI 

Doğal ve Endüstriyel Afet Riski TaĢıyan Alanların ve Kritik Noktaların Belirlenerek Sayısal Veri 

Ortamına Aktarılması ve Afet Acil Eylem Planlarına ĠliĢkin Modellerin Üretilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Afet risk odaklarının sayısal veri ortamına 

aktarılması  

Ġl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü,  

Ġl Özel Ġdaresi, DSĠ Ġl Müdürlüğü, Ġl 

Bilim Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, 

Konu Özelinde ÇalıĢan Ulusal 

STK’lar, Üniversitelerin Ġlgili 

Birimleri  

SOSYAL DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HĠZMETLERE ERĠġĠMĠNĠN ARTTIRILMASI 

Engelli ve YaĢlı Nüfusa Rahat ve Kolay YaĢam KoĢullarının Yaratılması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Tesislere (idari, sağlık, kültürel, 

eğlence merkezleri vb.) ve ulaĢım 

olanaklarına engellilerin 

eriĢebilirliklerinin arttırılması, 

farklı engelli grupları tarafından 

kullanılabilecek “Kent 

Rehberleri”nin hazırlanması  

Valilik ve Belediyeler Birliği  Kaymakamlar, Belediyeler, Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık 

Müdürlüğü, Muhtarlıklar, Ġlçe 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Vakıfları, Sivil Toplum KuruluĢları 

ve Gönüllüler  

Doğal afet ve yangınlar karĢısında 

engellilerin ve yaĢlıların güvenli 

bir biçimde tahliye edilebilmesi 

için gerekli düzenlenme ve 

bilgilendirme çalıĢmalarının 

yapılması  

 

 

 

 

Valilik ve Belediyeler Birliği  Kaymakamlar, Belediyeler, Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık 

Müdürlüğü, Muhtarlıklar, Ġlçe 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Vakıfları, Sivil Toplum KuruluĢları 

ve Gönüllüler 
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KAMUSAL HĠZMET KALĠTESĠNĠN ARTTIRILMASIYLA YAġAM KALĠTESĠNĠN 

YÜKSELTĠLMESĠ 

Belediyelerin Kentsel Sosyal Donatı Altyapı Eksikliklerinin Tamamlanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Açık ve kapalı yeni rekreasyon 

alanları oluĢturulması  

Ġlgili Belediyeler  Üniversitelerin ilgili Birimleri, Özel 

Sektör  

Kent içinde toplumun tüm 

kesimleri için eriĢilebilirliğin 

arttırılması  

Ġlgili Belediyeler  Üniversitelerin ilgili Birimleri, Özel 

Sektör, Konu Özelinde Faaliyet 

Gösteren STK’la  

SU YÖNETĠM VE ĠZLEME SĠSTEMĠNĠN KURULMASI 

Yeraltı ve Yerüstü Su Havzalarında Kirlilik Yaratan, Kaynak ile Doğrudan Bağlantısı Olan Unsurların 

ve Etkiyi Ortadan Kaldıracak GiriĢimlerin Belirlenmesi ile Ġzleme Sisteminin Kurulması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Tüm atık bertaraf ve deĢarj 

noktalarının belirlenerek su 

kaynakları üzerindeki etkilerinin 

saptanması ve sorunun 

giderilmesine yönelik acil ve kalıcı 

önlemlerin alınması  

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı  Ġl Özel Ġdaresi, Sivil Toplum 

KuruluĢları, OSB Yönetimleri 

Üniversite AraĢtırma Merkezleri ve 

Ġlg  

Su kaynaklarının korunmasında 

havza yönetimi anlayıĢının 

yerleĢtirilmesi ve tüm insan 

faaliyetlerinin bu çerçevede 

değerlendirilmesi ile kamuoyunu 

aydınlatıcı çalıĢmaların yapılması  

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi, Sivil Toplum 

KuruluĢları, OSB Yönetimleri 

Üniversite AraĢtırma Merkezleri ve 

Ġlgili Bölümleri  

Ġçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Su Kalitesi Ġzleme Sisteminin Kurulması 

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Alternatif su kaynaklarının 

araĢtırılması ve mevcut baraj 

göletlerinin içme ve kullanma suyu 

amacına yönelik kullanımı 

konusunda gerekli teknolojik 

araĢtırmaların yapılması  

Belediyeler Birliği  Ġl Özel Ġdaresi, DSĠ Bölge 

Müdürlüğü, Belediyeler Birliği, 

OSB Yönetimleri, Üniversitelerin 

AraĢtırma Merkezleri ve Ġlgili 

Bölümleri  

Su kirliliği araĢtırmaları / Ġçme 

suyu amaçlı olmayan göletlerin 

ileride bu amaçlı kullanımına 

yönelik tedbirlerin alınması  

Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü  Ġl Özel Ġdaresi, Belediyeler Birliği, 

OSB Yönetimleri, Üniversitelerin 

AraĢtırma Merkezleri ve Ġlgili 

Bölümleri, Konu Özelinde çalıĢan 

STK’lar  

Ġçme ve kullanma amaçlı 

kullanılan su kaynakları baĢta 

olmak üzere tüm su kaynaklarının 

kalitesinin izlenmesine yönelik 

sistemlerin kurulması  

 

 

 

 

Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü  Ġl Özel Ġdaresi, Belediyeler Birliği, 

OSB Yönetimleri, Üniversitelerin 

AraĢtırma Merkezleri ve Ġlgili 

Bölümleri  
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SU YÖNETĠM VE ĠZLEME SĠSTEMĠNĠN KURULMASI 

Sulama Suyu Kaynaklarının Niteliklerinin ĠyileĢtirilmesi ve Ġzleme Sisteminin Kurulması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Tarım arazilerini tehdit eden su 

kirliliğinin önlenmesi amacıyla 

iĢbirlikleri ile sulama suyu 

kaynaklarının korunmasına 

yönelik gerekli önlemlerin 

alınması ve denetlemelerin 

yapılması  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Ġl Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi, DSĠ Ġl Müdürlüğü, 

Sulama Kooperatifleri / Birlikleri, 

Yerel Yönetimler, Yerel STK’lar  

ATIK YÖNETĠM VE ĠZLEME SĠSTEMĠNĠN KURULMASI 

Atıksu Yönetiminin Etkin Olarak Uygulanması ve Ġzleme Sisteminin Kurulması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Atıksu altyapısının tamamlanarak, 

sağlıklı iĢlerliğinin denetim altına 

alınması  

Belediyeler Birliği, Ġl Çevre ve 

ġehircilik Müdürlüğü  

Üniversitelerin Ġlgili Birimleri, 

Yerel STK’lar, Özel Sektör, Ticaret 

ve Sanayi Odaları  

Evsel Katı Atık Yönetimi’nin EtkinleĢtirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Katı atıkların kaynağında 

ayrıĢtırılması, geri dönüĢüm ve 

yeniden kullanım sisteminin 

kurulması  

Belediyeler Birliği  Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, 

Yerel STK’lar  

Endüstriyel Katı Atık Yönetimi Uygulamalarının EtkinleĢtirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Endüstriyel katı atıkların yeniden 

kullanımı ve sağlıklı bertaraf 

sistemlerinin belirlenerek gerekli 

altyapının oluĢturulması  

Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü  OSB Yönetimleri, Sanayiciler, 

Üniversitelerin Ġlgili Birimleri  

Tehlikeli Atık Yönetimi Uygulamalarının EtkinleĢtirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Tehlikeli atıkların, geri kazanım, 

depolama, yakma, gibi lisansları 

bulunan iĢletme ve kurum / 

kuruluĢlara yönlendirilmesi  

Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü  OSB Yönetimleri ve Sanayiciler  

Tıbbi Atık Yönetiminin Uygulanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Tıbbi atıkların evsel atıklardan 

ayrı ve lisanslı araçlarla 

toplanması, evsel atıklardan ayrı 

olarak bertaraf edilmesi 

konusundaki çalıĢmaların 

tamamlanması  

 

 

 

Ġl Sağlık Müdürlüğü  Belediyeler Birliği, Ġl Çevre ve 

ġehircilik Müdürlüğü  
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DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI ĠÇĠN DOĞAL KAYNAK YÖNETĠMĠ ÇALIġMALARININ 

BAġLATILMASI 

Orman Alanları Yönetimi ÇalıĢmalarının BaĢlatılması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Orman kadastrosu çalıĢmalarının 

tamamlanması  

Orman ĠĢletme ġefliği  Orman Ġl Müdürlüğü  

Orman amenajman planlarının 

günün gereklerine uygun bir 

Ģekilde revize edilmesi  

Orman ĠĢletme ġefliği  Orman Ġl Müdürlüğü, 

Üniversitelerin Ġlgili Birimleri  

Madencilik ve diğer insan 

faaliyetlerinde zarar gören orman 

alanlarında doğa onarımı 

çalıĢmalarının baĢlatılması  

Orman ĠĢletme ġefliği  Orman Ġl Müdürlüğü, Maden 

ĠĢletmecileri, Üniversitelerin Ġlgili 

Birimleri  

Toprak Kaynaklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi Konusunda ÇalıĢmaların BaĢlatılması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Ġllerde toprak kaynakları üzerinde 

oluĢan baskıların sınıflandırılarak 

toprak koruma acil eylem planının 

hazırlanması ve uygulanması  

Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Ġl Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğü  

Ġl Özel Ġdaresi, Belediyeler Birliği, 

Üniversitelerin Ġlgili Birimleri, 

STK’lar (TEMA)  

SANAYĠ SEKTÖRÜNÜN YENĠLĠKÇĠ AÇILIMLARLA YÖNETĠMĠNĠN SAĞLANMASI 

Sanayi-Tarım Entegrasyonun Kurulması ve Organik Tarıma Dayalı Sanayi GeliĢiminin Desteklenmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Organik tarıma yönelme olanağı 

olan yerleĢimlerde sanayi 

sektörünün de bu yöne 

kaydırılması  

Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Ġl Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Müdürlüğü  

Sanayi ve Ticaret Odası, 

Üniversitelerin Ġlgili Birimleri, 

Akreditasyon KuruluĢları  

Ġl Sanayi GeliĢim Stratejilerinin Organize Sanayi Bölgeleri Temelinde GerçekleĢtirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

OSB atıl kapasitelerinin 

kullanımlarının sağlanmasına 

yönelik araçların tanımlanması 

yolunda araĢtırmalar yapılması  

OSB Yönetimleri, Ġl Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Müdürlüğü  

Üniversitelerin Ġlgili Birimleri, 

Sanayi ve Ticaret Odaları  

Küçük Sanayi Sitelerinin YaygınlaĢtırılması ve Etkin Kullanımlarının Sağlanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Yetkili servis, sektör ve marka 

çeĢitliliğinin arttırılmasına yönelik 

giriĢimlerde bulunulması  

Ġl Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü  

Belediyeler Birliği, Ġl Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Müdürlüğü, 

Yatırımcılar  

Özellikle ilçelerde bulunan ve 

bulunacak olan küçük sanayi 

sitelerinin agro-turizm ekoturizm 

faaliyetleri ile iliĢkilendirilmesi 

 

 

 

 

Ġl Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

Kalkınma Ajansı, Yatırımcılar 
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ALTERNATĠF TARIMSAL ĠġLETME MODELLERĠNĠN OLUġTURULMASI ĠLE 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TARIM PRATĠKLERĠNĠN UYGULANMASI 

Mevcut Tarımsal ĠĢletmelerin Tarımsal Ekonomik Temel Yaratabilmesi için Ġl KoĢullarında 

Uygulanabilir Alternatif ĠĢletmelik Modellerinin Belirlenmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Miras hukuku kaynaklı arazi 

bölünmelerinden kaynaklanan 

sorunların giderilmesine yönelik Ġl 

için alternatif modellerin 

araĢtırılması  

Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü  

Üniversitelerin ilgili birimleri  

Tarımsal girdi kullanımında 

maliyetleri düĢürücü iĢletme 

modellerinin araĢtırılması  

Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü  

Üniversitelerin ilgili birimleri  

MĠKRO KREDĠ UYGULAMALARI ĠLE HĠZMET ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE YEREL HALKIN 

GELĠRĠNĠN ARTTIRILMASI 

Mikro Kredi Uygulamaları ve Ġl’de Hizmet Açığı Olan Konular Hakkında Yerel Halkın 

Bilinçlendirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

BaĢarılı mikro kredi uygulamaları 

konusunda yerel halkın 

bilinçlendirilmesi  

Ġl Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret 

Odaları  

Ġl Özel Ġdaresi, OSB Yönetimleri, 

Üniversitelerin Bağlı Birimleri  

Ġl hizmet sektörünün bugünkü 

yapısı ve açılım ihtiyacı konusunda 

yerel halkın bilinçlendirilmesi  

Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, 

Sanayi ve Ticaret Odaları  

Ġl Özel Ġdaresi, OSB Yönetimleri, 

Üniversitelerin Bağlı Birimleri  

EKOTURĠZM - AGRO TURĠZM ALANI OLARAK BELĠRLENEN LOKASYONLARIN TURĠZM 

FAALĠYETLERĠ AÇISINDAN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Ekoturizm-Agro Turizm Faaliyetleri Konusunda Yerel Halkın Bilinçlendirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Yerel halkın turizm hizmetlerinin 

kapsamı hakkında bilgilendirilmesi  

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Ġlgili belediyeler  

Ġl Özel Ġdaresi, Ġlgili 

Kaymakamlıklar, Belediyeler 

Birliği, Muhtarlıklar, 

Üniversitelerin Ġlgili birimleri, 

Konu Özelinde Faaliyet Gösteren 

STK’lar  

Yerel halkın pansiyonculuk vb. 

ekonomik faaliyetler ile ilgili 

bilgilendirilmesi  

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Ġlgili belediyeler  

Ġl Özel Ġdaresi, Ġlgili 

Kaymakamlıklar, Belediyeler 

Birliği, Muhtarlıklar, 

Üniversitelerin Ġlgili birimleri, 

Konu Özelinde Faaliyet Gösteren 

STK’lar  

Yerel halkın turist beklentileri 

hakkında bilgilendirilmesi 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Ġlgili belediyeler  

Ġl Özel Ġdaresi, Ġlgili 

Kaymakamlıklar, Belediyeler 

Birliği, Muhtarlıklar, 

Üniversitelerin Ġlgili birimleri, 

Konu Özelinde Faaliyet Gösteren 

STK’lar  
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EKOTURĠZM - AGRO TURĠZM ALANI OLARAK BELĠRLENEN LOKASYONLARIN TURĠZM 

FAALĠYETLERĠ AÇISINDAN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Agro-Eko Turizm Faaliyetleri Ġçin Turizm Altyapısının ĠyileĢtirilmesi ve GeliĢtirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Altyapı tesislerinin geliĢtirilmesi 

(Yol, su, haberleĢme, tuvalet, 

dinlenme birimleri vb.)  

Ġl Özel Ġdaresi ve Belediyeler 

Birliği  

Ġl Sınırlarında Hizmet Veren Kamu 

Kurum ve KuruluĢları  

Konaklama olanaklarının 

geliĢtirilmesi  

Ġl Özel Ġdaresi ve Belediyeler 

Birliği  

Özel Sektör  

Agro-Eko Turizm Alanlarının Tanıtımı  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Ġllerde, Gezi Haritaları’nın turizm 

türü ve güzergahı bilgilerini içerek 

Ģekilde hazırlanması  

Ġl Özel Ġdaresi ve Belediyeler 

Birliği  

Turizm Alanındaki Özel Sektör 

Temsilcileri, STK’lar  

Ġllerde gerçekleĢtirilecek turizm 

faaliyetlerinin çevre turlarına 

eklemlenmesinin sağlanması  

 

Ġl Özel Ġdaresi ve Belediyeler 

Birliği  

Turizm Alanındaki Özel Sektör 

Temsilcileri, STK’lar  

EKONOMĠK SEKTÖRLER VE ÇEVRE YÖNETĠMĠ TEMELĠNDE MEKANSAL - ĠġLEVSEL 

BAĞLANTILARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 

Ġller ve Ġlçeler Arasında Yerel Kenetlenmenin Sağlanmasına Yönelik UlaĢım Altyapısının ĠyileĢtirilmesi  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

UlaĢım altyapısının iyileĢtirilmesi  Karayolları Genel Müdürlüğü, 

Karayolları ġube ġeflikleri  

Ġl Özel Ġdaresi  

Sanayi Sektörünün Ġhtiyacı Olan Ürün Toplama Dağıtma Akslarında UlaĢım Olanaklarının 

ÇeĢitlendirilmesi Ġle OSB BütünleĢmelerinin Sağlanması  

Öneri proje (faaliyetler)  Öneri yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Demiryolu altyapılarının 

iyileĢtirilmesi  

DLH ve TCDD Genel Müdürlüğü  TCDD ve DLH ile EĢgüdümlü 

ÇalıĢmalar Sanayi ve Ticaret 

Odaları  

Tüm OSB’lerin ana ulaĢım 

bağlantılarının güçlendirilmesi ile 

mümkün olanlarında demiryolu 

entegrasyonunun sağlanması  

DLH ve TCDD Genel Müdürlüğü  Sanayi ve Ticaret Odaları  

Tarımsal Ürün Toplama Güzergahları Ġle Ürün Depolama, Paketleme Ünitelerinin BütünleĢmesinin 

Sağlanması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Üretim, toplama, depolama, 

paketleme hizmetlerinin nakliye 

hizmetleri ile bir arada ele 

alınabilmesi için öncelikle ürün 

toplama alanlarının, ana ulaĢım 

bağlantıları ile bütünleĢmesinin 

sağlanması  

 

Ġl Özel Ġdaresi  Belediyeler Birliği  
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ĠġLEVSEL BAĞLANTILARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠNDE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN 

ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI 

Tarımsal Ürünlerin Ġç Ve DıĢ Pazara Sunulma Öncesinde Uzun Süreli Saklanabileceği/Depolanabileceği 

Soğuk Hava Depolarının OluĢturulması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Atıl durumda olan soğuk hava 

depolarının faaliyete geçmesi, 

meyve-sebze halleri ile entegre 

olabilecek soğuk hava depolarının 

kurulması  

Ġl Tarım Müdürlüğü  Sanayi ve Ticaret Odası, Ġl Tarım 

Müdürlüğü  

Soğuk hava depolarının aktif 

kullanımına yönelik tarım 

faaliyetleri gerçekleĢtiren kiĢilerin 

bilgilendirilmesi ve maliyet 

konusunda kolaylık sağlanması  

Ġl Tarım Müdürlüğü  Sanayi ve Ticaret Odası, Ġl Tarım 

Müdürlüğü  

Tarımsal ürünlerin kırsaldan iç pazara sunulması amacıyla yakın bölgelerde hallerin kurulması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Ġl ve Ġlçe merkezlerinde haller 

kurulması  

Belediyeler  Meyve-Sebze Üretici Birlikleri  

Sanayi Ürün Ve Mallarının Ġç Ve DıĢ Pazara Dağıtımı Öncesinde Saklanacağı Ortak Depolama 

Alanlarının Yaratılması  

Öneri Proje (Faaliyetler)  Öneri Yürütücü  ĠĢbirlikleri  

Depolama alanlarının önemli 

karayolu bağlantıları üzerinde 

olacak Ģekilde konumlandırılması  

Ġl Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü, OSB Yönetimleri, 

Ġlgili Belediyeler  

Sanayi ĠĢletmeleri, Ulusal ve 

Uluslar arası Etkinliği Olan Büyük 

Lojistik Firmaları  

 


