
 

 

Reyhanlı İlçesi’nin 

Coğrafyası  

 

 

 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATASOY 

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  

Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi, Antakya/HATAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTAKYA – 2012  
 

 

 



 

 

 

2 

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları No:36 
ISBN: 978-975-7989-35-6 

 
 

 

Kitabın her türlü hakkı yazara aittir. Kitabın fotokopi ile 

çoğaltılması ilgili yasa gereğince yasaktır.  

 

 

Reyhanlı İlçesi’nin Coğrafyası  
 

 

1. Baskı, 2012 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATASOY 
e-mail: aatasoy@mku.edu.tr 

Tlf: 0326 245 58 45/1140 

Mobil Tlf: 0505 560 04 63  

 

 

Dizgi ve Mizanpaj: Ahmet ATASOY 

Kapak Tasarımı:  Ahmet ATASOY 

Baskı: Ayrıntı Matbaası 

(Ankara-0312 394 55 90) 

 

Yayıncı Sertifika No: 14749 

Matbaa Sertifika No: 13987 

 

 

 

Pegem Akademi Yayıncılık - İletişim 

 

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / Ankara 

Yayınevi: 0312 430 67 50 - 460 67 51  

E- İleti: pegem@pegem.net 

 

 

 



 

 

 

3 

ÖNSÖZ  

Akdeniz İklim Bölgesi’nde bulunan Reyhanlı, çok verimli tarım arazilerine 

sahiptir. Yörede her türlü tarımı yapma olanağı vardır. Reyhanlı Türkiye’nin 

Ortadoğu’ya açılan kapısı konumundadır. Bu nedenle Ortadoğu, Reyhanlı ve 

çevresinde yetişen ürünler için iyi bir pazar alanı olabilir. Öte yandan Amik 

Ovası’nda yüksek kaliteli pamuk yetişmektedir. Pamuk, yöredeki çırçır 

fabrikalarından işlendikten sonra Türkiye’nin birçok yerine gönderilmektedir. Yörede 

iyi kalitede buğday, mısır ve patates yetiştirilmesine rağmen bunlara dayalı bir sanayi 

tesisi kurulmamıştır. Yetiştirilen tarım ürünleri Türkiye’deki fiyat istikrarsızlığından 

etkilendiği için istikrarlı bir tarım politikası yoktur. Asıl amacımız yörenin güçlü 

tarım ürünlerine dikkat çekmektir. Sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesi 

yerli sanayinin pazar şartlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Arazi çalışmaları sırasında dikkatimizi çeken bir diğer konu mevsimlik tarım 

işçileri olmuştur. Mevsimlik tarım işçilerinin yerleştiği çadırlar yaşam şartlarına pek 

elverişli değildir ve çalışma koşulları çok ağırdır. Bir parselin başında kurulan çadır 

yerleşmesi içme suyu, tuvalet, okul ve sağlık imkânlarından tamamen yoksundur. 

Eğitim-öğretim faaliyetleri sona ermeden aileleri ile birlikte gelen işçilerin çocukları 

eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmaktadır. Çadıra dayalı yerleşmenin bir 

sonucu olarak elektrik olmadığı için bu insanlar her türlü soğutma sisteminden de 

yoksundurlar. Diğer taraftan asgari bir ücretle çalışan bu işçilerde, günün sıcak 

saatlerinde bayılma gibi şikâyetlere sık sık rastlanmaktadır. Bu nedenle bu işçilerin 

insan onuruna yaraşır, sağlıklı ortamlarda yaşayabilecekleri bir mekânın 

oluşturulması, işçilerin çocuklarının veya çocuk yaştaki işçi öğrencilerin eğitim–

öğretim olanaklarından istifade edebilmelerinin sağlanması ve sağlık hizmetlerine bu 

işçilerin de dâhil edilmesi gerekmektedir.  

Reyhanlı tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşmeye sahne olmuştur. Bölgede 

hüküm süren bütün uygarlıkların kalıntıları bulunmaktadır. Tarihî kalıntıların başında 

höyükler, Tel-Atçana, kaya mezarlıkları, mağaralar, sarnıçlar, Kızlar Sarayı, İmma 

Kalesi gelmektedir. Bu kalıntılar yörenin tarihine ışık tutacak niteliktedir.  

Bu kitap 1005 M 0116 kapsamında yürütülen çalışmaya göre hazırlanmıştır. 

Bu desteklerinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER’e ve 

MKÜBAP çalışanlarına teşekkür ederim.  

Arazi çalışmaları sırasında her türlü kolaylığı sağlayan İlçe Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Sayın Mustafa ŞANVERDİ’ye ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nde 

ziraat teknisyeni olarak görev yapan Arif TİNTİN’e, ziraat mühendisi Adnan 

ÇAMUS’a ve Karacanlık Köyü muhtarı Ayhan KARAVAPUR’a desteklerinden 

dolayı teşekkür ederim.  

Ayrıca çalışmalarım sırasında büyük bir özveri, sabır ve anlayış gösteren 

eşim İlkay, oğlum Hasan Berkay ve kızım Ece Beray’a çok teşekkür eder, 

sevgilerimi sunarım.  

             Ahmet ATASOY 

            Antakya-2012                                                                                                                 
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         ÖZET 
Reyhanlı İlçesi, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nün doğusunda yer 

almaktadır. Hatay’ın anavatana katılması ile Reyhanlı, yeni bir ilçe olarak ortaya 

çıkmıştır.  

Reyhanlı İlçesi, yükseltisi genellikle 150 m’den az ovalar ile yükseltisi 500 

m’den az platolardan oluşan bir topoğrafyaya sahiptir. Bu ova ve platolar Reyhanlı 

Fayı tarafından kesilmiştir. Akarsular bu fay hattına yerleşmiştir. İlçedeki Yenişehir 

ve Cüdeyde kaynakları fay hattı üzerinde ortaya çıkmakatadır. Reyhanlı Fay Zonu 

üzerinde yer alan Reyhanlı Ovası’nın batı tarafında Reyhanlı kurulmuştur.  Reyhanlı 

İlçesi, bütünüyle Asi Nehri’nin drenaj sahasına girmektedir. Yarı nemli olan iklim 

daha çok denizel iklimin özelliklerini gösterir. Reyhanlı’nın doğal bitki örtüsü 

bütünüyle tahrip edilmiştir.   

Reyhanlı, doğal potansiyeli sayesinde her devirde yerleşme açısından önemli 

bir yere sahip olmuştur. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerin her evresini yaşamıştır. 

Reyhanlı’da nüfus açısından en önemli özellik göçlerdir. Özellikle mevsimlik işçi 

göçleri açısından büyük bir hareketlilik yaşanmaktadır.  Hemen her ailede 1-2 kişi 

Suudi Arabistan ve Kıbrıs’ta işçi olarak çalışmaktadır. Öte yandan Türkiye’nin birçok 

yerinde kamulaştırma nedeniyle topraklarını kaybeden köylülere arazi verilerek 

yörede yeni yeni köyler oluşturulmaktadır. Reyhanlı Şehri, “Merkezî Yer Özelliği” 

olan bir yerleşmedir. Tarımsal potansiyelinden dolayı Reyhanlı’da çok canlı bir ticaret 

vardır. Reyhan Şehri yer altı ve yer üstü şebekelerini büyük ölçüde tamamlamıştır. Bu 

nedenle şehir planlı bir şekilde büyümektedir.   

Ekonomisi tarıma dayanan ilçede, tarla tarımının büyük bir önemi vardır. 

İlçede tarımsal faaliyetler entansif yöntemlerle yapılmakta ve yılda 2–3 defa ürün 

alınabilmektedir. Büyük arazi mülkiyetleri üzerinde çiftlikler kurulmuştur. Topraksız 

ailelerin sayısı bir hayli fazladır. Topraksız aileler tarım işçisi ve hayvancılık yaparak 

geçimlerini sağladıkları gibi bu ailelerin önemli bir kısmı da 5’er veya 10’ar dönümler 

halinde tarımsal arazileri işletmek amacıyla devletin icar yolu ile dağıttığı toprakları 

işletmektedirler. Bu şekilde tarım arazilerin dengesiz dağıtılması nedenle büyük arazi 

sahipleri ile topraksız ailelerin gelirleri düzeyleri arasında büyük bir fark 

oluşmaktadır. Reyhanlı’da hayvancılık ikinci planda yürütülen ekonomik bir 

faaliyettir. Platolarda mera hayvancılığı, ovada besicilik faaliyetleri yaygındır.  

  Reyhanlı’da tarıma dayalı birkaç sanayi tesisi kurulmuştur. Ancak finansman 

yetersizliğinden bu tesislerde istenilen gelişme sağlanamamaktadır. Reyhanlı, 

Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğu için büyük bir ticaret hacmi vardır. 

Cilvegözü sınır kapısı yük ve yolcu taşıması açısından oldukça önemlidir. Bu 

hareketlilik dinî bayramlarda daha da yoğunlaşmaktadır.  

Sahanın başlıca sorunları arasında tarım arazilerinin atıl duruma düşmesi, 

taşkın ve depremsellik gelmektedir. Özellikle Reyhanlı ve Amik Ovası’nda 

yerleşmelerin genişlemesi ile tarım arazileri elden çıkmaktadır. Amik Ovası, belli 

zaman aralıkları ile taşkınlara uğramaktadır. Sahanın 1968 yılında taşkına 

uğramasıyla birçok köy yerleşmesi Reyhanlı’ya taşınmış, ancak daha sonra aynı 

taşkın sahasında yeniden yerleşmeler meydana gelmiştir. Bu yerleşmeler 2012 yılında 

meydana gelen taşkınla tekrar zarar görmüştür. Reyhanlı I. derece deprem bölgesi 

içerisindedir. Bu nedenle yapılarda deprem yönetmeliğine uyulması bir zorunludur. 

Yörede ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmelidir. Ayrıca meralar ıslah 

edilmelidir. 
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I. BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

1.1. Araştırma Alanının Yeri, Sınırları ve Coğrafî Özellikleri 

Reyhanlı İlçesi, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde yer almaktadır. 

Hatay İli’ne bağlı olan Reyhanlı, ilin doğusunda yer alıp, kuzeyinde Kumlu İlçesi, 

doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Antakya İlçesi bulunmaktadır (Harita: 

1.1.). İnceleme sahasında toplam sınır uzunluğu 124,8 km’dir. Bunun % 56,7’si 

(40,7 km) Suriye ve % 43,3’ ü de Antakya ve Kumlu ilçelerinin oluşturduğu 

sınırlardan ibarettir. Suriye’ye olan sınırın 5,1 km’si Afrin Suyuna dayanmaktadır 

(Harita 1.1).  

Türkiye’de il, ilçe, köy sınırları genellikle doğal unsurlarla belirlenmiştir. 

Reyhanlı İlçesi’nin sınırları kısmen doğal unsurlara dayandırılmaya çalışılmıştır. Bu 

sınırlar Afrin Suyu ve Asi Nehri ile fay hatlarını, akarsu yamaçlarını, su bölümü 

çizgisini izlemektedir. Ancak kimi zaman da ova ve platoların ortasında 

geçmektedir. Buna göre toplam sınır uzunluğunun % 15’i (18,75 km) ıslak ve % 85’i 

de (106 km) karasal sınırlar oluşturmaktadır.    

 Reyhanlı-Suriye sınırı çoğunlukla platolardan geçtiği için akarsu vadileri ile 

vadiler arasında kalan sırtları takip etmektedir. Sınır kavramı içerisinde yapay ve 

doğal olma özelliklerini dikkate aldığımızda, ilçe sınırlarının saat ibresi 

istikametindeki gidişatı şöyledir: Sınır, Çatalhöyük Mahallesi’nin kuzeyinden 

itibaren kuzeydoğuya yönelerek Afrin Suyu’nun kuzeyinde kalan Mehmetbeyli 

Köyü’nü Reyhanlı’ya bağlayacak şekilde başlamaktadır. Tokmak Tepe’nin 

doğusunda Afrin Suyuna dayandığı için güneydoğu istikametinde ve 1,6 km 

uzunluğunda ani bir dirsek oluşturmaktadır. Bu dirsekten sonra Afrin Suyu’na 

dayanan sınır, menderesler çizerek Mollaibrahim Mahallesi’ne kadar devam 

etmektedir.  

Mollaibrahim’in güneyinden sonra Suriye ile olan sınır başlamaktadır. Genel 

olarak Mollaaibrahim ile Vavutarlaları mevkii arasında K-G doğrultusunda uzanan 

sınır çizgisi Vavutarlaları mevkiinden sonra 900’lik bir açı oluşturarak, doğuya 

yönelmektedir. Buradan itibaren akarsu vadilerini, sırtları ve yamaçları takip ettiği 

için sürekli yön değiştirerek, girintili-çıkıntılı bir sınır meydana getirmektedir.  

Reyhanlı’nın güney sınırı da doğu sınırına benzemektedir. Sınır 

uzunluğunun tamamı Suriye ile çizilen sınırdan oluşmaktadır. Güney sınırı platoların 

girintili ve çıkıntılı hatlarını takip ettiği için sınır uzunluğu fazladır. Bu sınır Sireç 

Tepe’nin güneyi ile Yenişehir Gölü, Çeşme Tepe’nin güneyi, Hamdahüyüğü 

Tepe’nin kuzeyi ve Marsıklı Tepe’nin güneyinde KB-GD doğrultusunda ve birbirine 

paralel hatlar meydana getirmektedir. Çünkü buralarda sınır, genellikle fay hatlarını 

takip etmektedir.  



 

 

 

9 

Güney sınırı morfolojik yapıdan dolayı Beşarslan Köyü’nün doğusunda 

kuzey sınıra iyice yaklaşarak K-G arasındaki mesafe 7.1 km’ye kadar düşmektedir. 

Buradan çekilecek bir hat ile Reyhanlı doğu ve batı olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Apaydın Köyü’nün hemen doğusundan itibaren Reyhanlı İlçesi’nin batı 

sınırı başlamaktadır. Batı sınırı Amik Ovası’nın ortasından geçer ve yapay sınırı 

oluşturmaktadır. Sınır çiziminde parseller ve sulama kanalları göz önünde 

bulundurulmuştur. Kumtepe’ye kadar uzanan sınır buradan itibaren doğuya yönelir 

ve kuzey sınırının batı kısmını meydana getirmektedir.  

Amanos Dağları’nın doğu kenarında ve bu dağların eksine paralel, kabaca 

K-G doğrultulu uzun bir çukur yer almaktadır. Graben özelliğini taşıyan bu çukurun 

doğusunda Gaziantep Platosu’nun yükselmiş kenarı ve onun güneydoğu bir kenarı 

gibi görünen Kurt Dağı bulunur. Daha güneyde de doğu kenarın kesintiye 

uğramasıyla orta kısmında eski Amik Gölü çukuru ve çevresindeki alan Hatay Ovası 

olarak adlandırılır (Arınç, 2011:174). İşte Reyhanlı İlçesi de bu ovanın doğusunda 

yer almaktadır.  

 Reyhanlı İlçesi bütünüyle Asi Nehri drenaj havzasına dâhildir. İlçe sınırları 

içinde yer alan morfolojik ünitelerin genel eğimi güneybatıya doğrudur. Afrin Suyu 

inceleme alanında sık bir drenaj özelliğine sahiptir. Platolardan inen mevsimlik 

akarsuları toplayan Afrin Suyu, Amik Ovası’nda menderesler çizdikten sonra 

Karasu’ya karışarak Asi’ye ulaşmaktadır. Reyhanlı İlçesi’nde taban suyu çok 

yüksektir. Güneydoğudaki Suriye platoları üzerinde yer alan polye tabanlarında 

süzülen sular muhtemelen, Cüdeyde veya Yenişehir kaynağından yüzeye 

çıkmaktadır. Reyhanlı’da,  tektonik hatlar ile drenaj ağı arasında sıkı bir ilişki vardır. 

Akarsuların çoğu, fay hatlarına yerleştiği için paralel ve yarı paralel drenaj sistemi 

gelişmiştir.   

Reyhanlı çevresinde morfolojik yapı üzerinde tektonik hareketler etkili 

olmuştur. Reyhanlı Ovası, Amik Ovası’ndan bir fay basamağı ile ayrılmaktadır. 

Reyhanlı Ovası’ndan ikinci bir basamakla platolara geçilmektedir. Reyhanlı 

Ovası’ndan da doğuya doğru yükselti artarak 250 m’ye erişmektedir. Bu yükseltiden 

itibaren ikinci bir fay yamacı morfolojiyi değiştirerek platolar kuşağını 

başlatmaktadır. Platolar kuşağında yükselti doğuya doğru artarak, 450 m’nin üstüne 

çıkmaktadır. Yani kırılmanın ritmine bağlı olarak basamaklı bir morfolojik yapı 

belirmiştir (Harita 1.3).  
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Harita: 1.1. Araştırma Alanının Coğrafî Konumu 

Reyhanlı’nın içerisinde kaldığı Amik Ovası nemli iklim özelliklerine 

sahiptir. Ancak yöresel klima açısından farklı özellikler göstermektedir. Antakya ve 

çevresinde daha ılıman iken, Reyhanlı’ya doğru iklimin özellikleri 

kuraklaşmaktadır. Çünkü doğuda yükselti çok fazla olmadığı için Suriye üzerinden 

gelebilecek kurak hava kütlelerine karşı açıktır. Bu nedenle Reyhanlı’da ortalama 

hava sıcaklığı yazın Antakya’ya göre daha fazla ve kışın daha azdır. Ancak Asi 

oluğunu takip ederek kuzeye doğru esen nemli rüzgârlar yazın Reyhanlı ve çevresine 

rahat bir nefes aldırmaktadır.   

Amik Ovası, Akdeniz Flora Bölgesi’ne dâhil olmakla birlikte yoğun bir 

yerleşme sahasına karşılık gelmektedir. Bu nedenle sahadaki ormanlar tümden yok 
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edilmiş, saha antropojen step sahasına dönüştürülmüştür. Öte yandan Amik Gölü ve 

bataklılar kurutularak tarım arazisi olarak kullanılan alanlar genişletilmiştir. Ancak 

bununla birlikte sulak ekosistemler de ortadan kaldırılmıştır. Meralardan erken ve 

aşırı faydalanma meraların ot kompozisyonunu büyük ölçüde bozmuştur. Meralar, 

çoğunlukla hayvanların faydalanamadığı çoban yastığı, geven ve tek tük dikenimsi 

bodur çalı türleri ile kaplıdır.    

Reyhanlı çevresinde alüvyal ve terra–rossa toprakları geniş yer tutmaktadır. 

İklimin özellikleri nedeniyle başta buğday, pamuk, mısır ve zeytin olmak üzere 

tarımsal üretim çeşitlidir. Çırçır fabrikaları pamuğa bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

Ancak tarım topraklarının çiftçilere dağılımı konusunda büyük dengesizlikler vardır. 

Arazi parsellerinin büyük bir kısmı çok az kişinin elinde bulunmaktadır. Köylerde 

topraksız aile sayısı bir hayli fazladır. Bu aileler, maliyeden icar yolu ile aldıkları 

küçük parseller üzerinde (8’er veya 10’ar dönümler halinde) tarımsal faaliyetler 

yürütmekte ve tarım dışı araziler üzerinde de hayvancılık yapmaktadır. 

İdarî sınırları dâhilinde Reyhanlı’nın yüzölçümü 362 km2’dir. Bu alan, 

Hatay yüzölçümünün (5403 km2) % 6,6’sını kapsamaktadır. Hatay’ın 1939 yılında 

anavatana katılmasıyla yapılan yeni idarî düzenleme ile Reyhanlı, Hatay’a bağlı bir 

ilçe olarak ortaya çıkmıştır. Reyhanlı, merkez ve 31 köyü ile 86.660 (2010 yılı) 

nüfuslu bir ilçedir.  

Reyhanlı yerleşme açısından dikkat çeken özelliği, çiftlik yerleşmelerinin 

fazla olmasına paralel olarak yeni köylerin ortaya çıkmasıdır. Bilindiği üzere 

Reyhanlı, verimli tarım arazilerine sahiptir. Bu araziler üzerinde devletin ve 

sahısların çiftlikleri bulunmaktadır. Daha önce civar köylerin tarım arazisi ve mera 

arazisi olarak faydalandığı hazine arazileri üzerinde devlet çiftliklerinin kurulması 

ile (TİGEM, MKÜ Çiftliği) bu çevrede yoğun bir göç başlamış, Göktepe ve 

Gazimürseltepe köyleri adeta boşalmıştır. Öte yandan sahada yerleşmenin evrimi 

olağan hızı ile devam etmektedir. Geniş bir arazi üzerinde bir ev ve eklentisi 

şeklinde başlayan yerleşme, iskân ünitesine ve basamağına dönüşmektedir. Bu 

şekildeki büyüme ile yeni yeni köyler ortaya çıkmaktadır. Reyhanlı’da hazine arazisi 

çok olduğu için ülkemizin birçok yerinde kamulaşma nedeniyle topraklarını 

kaybeden çiftçilere buradan arazi verilmektedir. Hatta bu şekilde yeni yeni köyler 

dahi ortaya çıkmıştır. Tayfursökmen Köyü, Karadeniz’de (Samsun) topraklarını 

kaybeden köylülere verilmesi ile ortaya çıkmış bir köydür. Bu durum Amik 

Ovası’nda çok çeşitli bir etnik yapıyı ortaya çıkarmıştır.  

Reyhanlı’da tarım ve hayvancılık, esas geçim kaynağını oluşturmaktadır. 

Ancak topraksız ailelerin artması ile birlikte hayvancılık ve ulaşım (tır şoförlüğü) ile 

birlikte diğer geçim kaynakları da yaygınlaşmaya başlamıştır. Reyhanlı’ya özellikle 

hasat zamanı başta Şanlıurfa’dan olmak üzere çok sayıda tarım işçisi gelmektedir. 

Ancak kış mevsiminde başta topraksız aileler olmak üzere her aileden bir–iki kişi 

Mersin, Adana, Antalya, Dörtyol, Erzin gibi yerlere meyvelerin toplanması ve 

paketlenmesi işlerinde çalışmak üzere gitmektedir. Bu nedenle Reyhanlı’da 

mevsimlik tarımsal işçi göçü çift yönlüdür. Yazın göç alması ile nüfus aşırı 

artmakta, kışın göç vermesi ile azalmaktadır.   
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Tarihin ilk çağlarından itibaren önemli bir yerleşmeyi oluşturan Reyhanlı, 

tarım kültürünün her evresini kesintisiz bir şekilde yaşamıştır. Sahaya yerleşen 

uygarlıkların ortak birikimi ile yükselen höyükler de bunu teyit etmektedir. Çeşitli 

arkeologlar tarafından yapılan kazı sonuçlarına göre höyüklerde kültür katları vardır. 

Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısını oluşturan Cilvegözü sınır kapısı 

ilçededir. Cilvegözü üzerinden her türlü mal ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. 

Özellikle bayram günlerinde, Cilvegözü’nde ulaşım yoğunlaşmaktadır. Karayolu ile 

hac vazifesini yapmak amacıyla Mekke ve Medine’ye giden Müslümanlar, 

Reyhanlı’da bulunan Hacı Dinlenme Kampı’nda konaklamaktadır. Bununla birlikte 

Reyhanlı’da üretilen tarım ürünleri tüm Türkiye ve Ortadoğu’ya pazarlanmaktadır. 

Böylece Reyhanlı “Merkezi Yer Özelliği” taşıyan bir yerleşme olmuştur.  
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Harita: 1.2.  Reyhanlı İlçesi’nin Topografya Haritası 
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Harita: 1.3. Reyhanlı İlçesi’nin Fizikî Haritası 
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1.2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

“Reyhanlı İlçesi’nin  (Hatay) Coğrafyası” adlı çalışma, yörenin coğrafî 

potansiyeline ışık tutmak fikrinden hareketle yapılmış bir çalışmadır. Herhangi bir 

sahadaki insan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin ve ilgilerin ortaya 

konması coğrafyanın asıl amacıdır. Bu çalışmada Reyhanlı, coğrafî potansiyeli ile 

fonksiyonel özelliklerini ortaya koymak ve araziden faydalanma şekilleri ile bu 

kullanımdan doğan sorunların tespiti ve çözüm önerileri amaçlanmıştır. Doğal ve 

beşerî özelliklerin birbirleriyle olan etkileşimleri yanında, doğal unsurların ve 

kültürel faaliyetlerin mekânsal dağılışı, nedenleri ve sonuçları üzerinde de 

durulmuştur. 

Fizikî ve beşerî coğrafya özellikleri açısından kendine has yapısı olan, 

Reyhanlı İlçesi’ne yönelik fazla çalışma yoktur. Bu durum dikkate alınarak bu alan 

seçilmiştir.  Reyhanlı’nın konumu ve potansiyeli nedeniyle ilçede nüfus çok hızlı bir 

şekilde artmaktadır. İlçenin jeomorfolojik, klimatolojik, hidrografik özelliklerini 

tanıyarak, uygun kullanım yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Coğrafyanın 

araştırma prensipleri çerçevesinde yapılan bu çalışma ile Reyhanlı’ya yönelik, 

yapılacak planlama çalışmalarında temel kaynak olacak niteliktedir. Bu düşüncelere 

bağlı kalarak, Türkiye coğrafyası alanındaki çalışmalara bir yenisini daha katmak 

amacıyla Reyhanlı İlçesi seçilmiştir.  Coğrafya araştırma prensiplerine göre çalışma 

sahası monografik bir plan dâhilinde incelenmiştir. İdarî bir ünite seçmemizin temel 

amacı ise hem istatistikî veriler bakımından hem de idarî ünite ile ilgili kararlarda bir 

bütünlük sağlanması amaçlanmıştır. 

Literatür taraması yapıldıktan sonra, derlenen malzeme ve bilgilerin ışığı 

altında temel haritalar çizilmiştir. Araştırma alanının lokasyon haritası 1/500.000 

ölçekli, diğer haritalar ise 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli haritaların çizilip 

küçültülmesiyle elde edilmiştir. Topografya haritası, sayısal 1/25 000 ölçekli 

(P36b1, P36b2, P36b3, P36b4, P36c1, P36c2, P37a1, P37a2, P37a3, P37a4, P37d1, 

P37d2) numaralı paftalarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Ayrıca Köy 

Hizmetleri Hatay İli Arazi Varlığı Haritasından (1/100.000) faydalanılarak toprak, 

arazi kullanımı, arazi sınıfları, toprak sığlığı ve toprak erozyonu haritaları çizilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden sayısal 1/25.000 ölçekli köy sınırları alınarak 

topografya haritası ile çakıştırılarak çeşitli haritalar elde edilmiştir. DMİ’de alınan 

rasatlara göre ve 1/25.000 ölçekli harita üzerinde Reyhanlı ve çevresinin ortalama 

yağış haritası ile Temmuz, Ocak ve ortalama sıcaklık haritaları oluşturulmuştur. 

Şehirle ilgili haritaların çiziminde Reyhanlı’nın imar haritasından geniş ölçüde 

faydalanılmıştır. Beşerî ve ekonomik özelliklerine uygun olarak idarî bölünüş 

haritası, nüfus yoğunluğu haritaları, yükselti basamaklarına göre nüfus yoğunluğu 

haritası,  nüfus dağılışı haritaları, yerleşme haritası, ulaşım haritası, tarım ve 

hayvancılık ile ilgili haritalar çizilmiştir.  

Haritaların çizim işlemi tamamlandıktan sonra arazi gözlemleri yapılmıştır. 

Tüm köylere gidilerek köy bilgi, tarım, sanayi, mevsimlik tarım işçi göçü anketleri 

uygulanmıştır. Arazi çalışmaları sırasında fotoğraflar çekilmiş ve gerekli notlar 
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alınmıştır. Arazi çalışmasından sonra ise haritalar tekrar revize edilerek yeni 

haritalar çizilmiştir.  

Konuların daha iyi anlatılabilmesi için DİE, DMİ, DSİ, KHGM ve Tarım İl 

ve İlçe Müdürlükleri gibi devlet kuruluşlarının verilerinden de faydalanılmıştır. 

Temin ettiğimiz istatistikler arasındaki ilişkiler SPSS 11,5 for Windows programı 

yardımı ile analiz edilmiştir. Çizilen harita ve grafikler ulaşılan veriler ve bulgular 

dikkate alınarak bu kitap çalışması tamamlanmıştır.  
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II. BÖLÜM 
 

 
2. REYHANLI İLÇESİ’NİN FİZİKÎ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

Reyhanlı’nın içerisinde yer aldığı Amik Ovası, horst ve graben sistemlerine 

göre oluşmuştur. Amanos kütlesinin Neojen’den itibaren yükselmesi, yükselen 

bloğun doğu ve batı bölümlerinin çökmesi ile yapı şekillenmiştir. Dağın doğu 

tarafındaki çöküntü ovaları Gor çukurluğunun kuzeye doğru uzantısını teşkil 

etmekte olup, Maraş’a kadar devam etmektedir. Çukurluktaki göller bu çökmeye 

bağlı olarak oluşmuştur (Ardos, 1979:146). Horst ve graben sistemi jeomorfolojik 

birimlerin gelişimi üzerinde şekillendirici etki yapmıştır. Bu yapıya bağlı olarak 

drenaj ağının oluşması, toprak tiplerinin meydana gelmesi ile birlikte Akdenizel 

hava kütlelerinin çok geniş bir alana yayılması üzerinde etkili olmuştur.   

2.1. YAPISAL ÖZELLİKLER 

Reyhanlı çevresinde Eosen’den Kuvaterner’e kadar olan birimler 

görülmektedir. Bu birimler Okçular, Sofular,  Tepehan Formasyonu ile Kuvaterner 

alüvyonlarıdır (Harita 2.1).  

Okçular Formasyonu: Kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı ve detritik kireçtaşlarından 

oluşan, İllerdiyen-Lütesiyen yaşlı bu birimlere Reyhanlı’nın güneyinde Suriye 

sınırında dar bir alanda,  fay aynası üzerinde görülmektedir (Foto 2.1). Okçular; 

litolojik olarak kireçtaşlarından meydana gelmektedir. Yeni açılan yüzeylerde 

kireçtaşları beyaz ve krem renkli olup, 20-60 cm kalınlığında çok belirgin 

katmanlara sahiptir. İnce taneli,  sıkı çimentolu ve bol miktarda fosil içerikli olan bu 

birimler kalsit damarları tarafından çok düzensiz kesilmektedir. (Yıldız ve Yaptık, 

2003:14). Topografya yüzeylerinde karstlaşmaya bağlı olarak üzerinde lapya 

şekillerine rastlamak mümkündür.  

Ölçülmüş stratiğrafi kesitinde kalınlığı 200-320 m olan Okçular Formasyonu 

Uluyol ile Kışlak Formasyonları arasında geçişli olarak yer almaktadır. Okçular 

Formasyonu’nun üst sınırı; geçişli olarak yer alır. Yanal ve düşey fasiyesleri yanında 

lamellibranş, gastropod, ekinit ve bol miktarda mercan bulundurması gibi birtakım 

özelliklere sahiptir (Yıldız ve Yaptık, 2003:14). 
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Foto: 2.1. Okçular Formasyonu tektonik hareketlere bağlı olarak faylar ile kesilmiştir.  

Eğimli bir yamaç üzerinde (% 35-40) yüzeylenme gösteren formasyonun etek kesimlerinde 

kalın, üst kesimlerinde ince bir terra–rosa örtüsü gelişmiştir. Bu birim, sert çimentolu olduğu 

için yapı malzemesi elde etmek amacıyla taş ocağı olarak işletilmektedir.  

Çalışma sahasında Miyosen, geniş bir alanda yayılım göstermektedir. 

Miyosen sedimanları sığ ve derin deniz fasiyesi özellikleri göstermektedir. Miyosen 

katmanlaşmalarının genel doğrultu ve eğimi kuzey 30 derece doğu, 10-20 derece 

güneydoğudur. Miyosenin kalınlığı ölçülmüş stratigrafi kesitlerinde 1650 metre 

olarak bulunmuştur (Yıldız ve Yaptık, 2003:14).   

 Sofular Formasyonu: Langiyen – Serravaliyen yaşlı Sofular Formasyonu, 

Reyhanlı’nın doğusunda, Suriye sınırından itibaren yüzeylenmekte ve batıya doğru 

Cilvegözü, Oğulpınarı, Kuşaklı, Alakuzu köylerine doğru genişlemektedir. 

Çakıryiğit Köyü’nden itibaren Reyhanlı’ya doğru, alüvyal yelpazesi taraçasının 

etrafını kuşatacak şekilde uzanmaktadır.   

Resifal kireçtaşlarından oluşan bu birimlerin rengi gri, krem ve beyazdır. 

Beyaz renkli resifal kireçtaşları henüz daha yeni açılmış profillerde görülmektedir. 

Ancak daha önce yüzeyleşen kireçtaşları bu karakteristik özeliklerini kaybederek 

krem ve gri renge doğru koyulaşmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu 

formasyonun üst kesimlerinde kil ve alt kesimlerinde kum oranın daha belirgin 

olduğu saptanmıştır. Çok belirgin köşeli kırılma yüzeyi veren resifal kireçtaşları bol 

çimentolu sağlam bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bol gözenekli, kırılma 

yüzeyi pürüzlü, belirgin katmanlı bir diziliş gösteren bu formasyonun yüzeyinde 

küçük çaplı erime çukurları belirgindir. Kireçtaşlarının genel özellikleri ile alakalı 

olarak su ile tepkimeye girdiklerinde iyi çözülme ürünlerini vermektedirler. Bu 
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nedenle resifal kireçtaşlarının yüzeylerinde erimeyle meydana gelmiş labya türlerine 

rastlamak mümkündür (Yıldız ve Yaptık, 2003:14).    

Sofular Formasyonu, Balyatağı (alt sınırı) ile Tepehan (üst sınır) 

formasyonları arasında yer alır. Bu formasyon, Balyatağı Formasyonu üzerinde 

diskordan olarak ortaya çıktığı gibi Tepehan Formasyonu’na göre de geçişli olarak 

yer almaktadır. Sofular Formasyonu’nun kalınlığı; ölçülmüş stratigrafi kesitlerinde 

75- 200 m arasında değişmektedir. Bu formasyon fosil içeriği bakımından çok 

zengindir.  Borelis melo curdica, textularia sp., robulus sp. gibi bazı fosil örneklerini 

oluşturmaktadır (Yıldız ve Yaptık, 2003:14).    

Tepehan Formasyonu: Langiyen – Serravaliyen yaşlı Tepehan Formasyonu 

kumtaşı, kalker ve kiltaşından meydana gelmektedir. İnceleme sahamızın 

kuzeydoğusunda Türkiye ile Suriye arasında KG uzanışlı bir kuşak oluşturmaktadır 

ve buradan itibaren KD-GB doğrultulu çizilecek bir hat üzerinde birbirinden uzak ve 

küçük parçalar şeklinde lokal olarak görülebilmektedir.    

Litolojik özellikleri açısında büyük benzerlikler göstermektedir. Kumtaşları, 

açık gri, boz ve bej renkli, orta-kalın katmanlı, gevşek çimentolu, şerit biçimli bir 

kırılmaya ve bol fosil içerikli bir yapıya sahiptir.   

Tepehan Formasyonu, Sofular (alt) ile Nurzeytin (üst) formasyonları 

arasında geçişli olarak yer almaktadır. Ölçülmüş stratiğrafi kesitlerinde kalınlığı 

200-500 m arasında değişmektedir. Formasyon fosil içeriği bakımından zengin olup, 

alt kesimlerde bentonitik foraminiferleri daha yoğundur. Bu formasyon içinde 

bulunan başlıca fosil örneklerini Borelis melo, Orbulina suturatis, Bvirdia sp. temsil 

etmektedir. Bütün bu özelliklere bağlı olarak Tepehan Formasyonunu meydana 

getiren kayaçların açık denizlerle bağlantılı ve sığ bir ortamda oluştuğunu söylemek 

mümkündür (Yıldız ve Yaptık, 2003:14).    

Kuvaterner: Amik Ovası ve tabanlarında görülmektedir. Bölgedeki tüm 

kayaçların çakıllarını görmek mümkündür. Çimentolanma yok denecek kadar azdır. 

Matriksinikum, kil ve kırıntılı malzemeler oluşturur, kalınlığı maksimum 20 

metredir (Yıldız ve Yaptık, 2003:14). Alüvyonlar Amik Ovası ile Asi Nehri ve Afrin 

Suyu çevresinde oldukça geniş bir yer kaplamaktadır.   
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Harita: 2.1. Reyhanlı İlçesi’nin Jeoloji Haritası (1/500.000 Türkiye Jeoloji 

Haritasına Göre) 
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Harita: 2.2. Reyhanlı Şehri’nin Jeoloji Haritası (Reyhanlı hâlihazır haritasından 

değiştirlerek).  
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2.2. JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER  

Reyhanlı, Amik Ovası’nın doğusunda yer aldığı için inceleme alanın önemli 

bir bölümü ovadır. Bu alanın doğusunda platolar yer almaktadır. Bu özelliğinden 

dolayı Reyhanlı’da ova ve platolar ana jeomorfolojik birimleri oluşturmaktadır 

(Harita 2.3).  

 Reyhanlı’nın doğusunda yer alan platolar karstik özelliktedir. Farklı karstik 

şekillerin bulunduğu bu plato sahası tektonik hareketlerle yükselmiş ve çarpılmıştır. 

Fay hatları boyunca derine inen yüzey suları mağara sistemlerinin oluşmasını 

sağlamıştır. Bu sistemde üstteki mağaralar daha büyük alttakiler daha küçüktür. Öte 

yandan bu mağaraların önemli bir kısmı tahrip olmaları ile bozulmuş karst 

topografyasını işaret etmektedir. Karstik yapının dirençsiz olması nedeniyle oluşan 

şekiller hızlı bir şekilde bozulmuştur. Kısaca Reyhanlı çevresinde karstik şekiller 

karmaşık bir yapı göstermektedir.  

 2.2.1.1. Jeomorfolojik Birimler 

2.2.1. Dağlık ve Tepelik Alanları 

İnceleme alanında, genellikle aynı doğrultuda olmak üzere çok sayıda tepe 

bulunmaktadır. Bunlardan en yükseği olan Ardıçdağı Tepe ile Reyhanlı Şehri 

yakınlarında bulunması sebebiyle yerleşme açısından önemi gittikçe artan Ebuzeyt 

Tepesi üzerinde durulacaktır.  

Reyhanlı İlçesi’nin en yüksek zirveleri Ardıçdağı Tepe üzerinde 

bulunmaktadır. Tepenin en yüksek noktası 429 m yüksekliğindedir. Tepe 350 m’lik 

taban üzerinde yükselmektedir. Zirve ile taban arasında yaklaşık olarak 79 m’lik 

yükselti farkı bulunmakta olup drenaj ağı gelişmiştir. Ardıçdağı Tepe çevresi 

faylarla kesilmiş olup, bu hatlara yerleşen akarsular karstlaşmayı hızlandırmıştır. 

Tepenin çevresine göre bu kadar yüksek olmasında tektonik hareketler etkili 

olmuştur. Suriye sınırına 1.1 km uzaklıkta bulunan bu tepenin çevresinde Soğan 

Tepe, Reyhanlı sınırlarında olmak üzere Kuşyuvası Tepe, Ruvayyis Tepe, Şeyh 

Tepe, Süset Tepe vs. gibi çok sayıda orta yükseklikte tepe bulunmaktadır. Doğuya 

doğru gidildikçe tepelerin yükseltisi artmaktadır. Ardıçdağ Tepe’ye 2,7 km uzaklıkta 

ve Suriye Platosu üzerinde yer alan Jebel Marharet el Asal’ın (Marharet Tepe) 

yükseltisi 504 m’dir.   

 Ardıçdağ Tepe’nin üzerinde bitki örtüsü bütünüyle yok edilmiş ve aşırı 

otlatmadan dolayı hayvanların sevmediği dikenli türler olan abdest bozan ile 

kaplanmıştır. Tepenin güneyine bakan yamaçları üzerinde eğim 200 – 300 olduğu 

için toprak örtüsü oluşamamıştır. Bu nedenle arazi taşlık ve kayalıklardan 

oluşmaktadır. Sürdürülebilir arazi kullanımı açısından bu tür arazilerin 

ağaçlandırılması bir zorunluluktur. Yörenin iklim özelliklerine uygun ve kırsal 

kalkınmaya destek olmak amacıyla zeytin veya kapari gibi türlerin dikilmesi uygun 

görülmektedir. 

Tepenin üst kesimlerinde oluklu, çatlaklı lapya örneklerine rastlanmaktadır. 

Öte yandan kalkerler üzerinde meydana gelen erime çukurları yağış suları ile 
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dolmaktadır. “Kokurdan” adı verilen bu erime çukurlarında Nisan ayına kadar 

suyun olması fauna açısından bir su kaynağı oluşturmaktadır.  

Reyhanlı’nın güneydoğusunda bulunan Ebuzeyt Tepesi 168.9 ha’lık alana 

sahiptir. Amik Ovası’nda 150 m’den itibaren yükselen tepe Reyhanlı Ovası ile 

birleşmektedir. Bu açıdan her iki ovayı kontrol edebilecek bir konumda yer 

almaktadır. Tepenin kuzey yamaçları faylar ile kesilmiştir. Bu nedenle kuzey 

yamaçlarda eğim, güney yamaçlarına göre daha fazladır. Hatta bu tepenin 

yamaçlarını sınırlayan fayların uzantıları üzerinde Cüdeyde ve Hamam fay 

kaynakları ortaya çıkmıştır.  

Tepenin çevresinde yayılım gösteren Miyosen birimleri kalker, killi kalker -

marn ve az killi kalker özelliğindedir. Cilvegözü’ne doğru marnlı yapıya geçiş 

gösteren birimler tebeşirimsi bir özelliktedir. Konglomeralar sahada mostra 

vermesine karşılık, Kumcuark Mevkisi’nde açılan kuyularda konglomera kesilmiştir 

(Gördük, 1998:6).   

Bu tepe konumu açısından çevresine göre yerleşmeye uygun olduğu için son 

yıllarda Toki tarafından yerleşme alanı olarak seçilmiştir. Fakat açılan temellerde 

çok sayıda kırık gözlenmiştir.  

Türkiye - Suriye arasındaki transit yol yarmalarında ortaya çıkan Geç Roma 

mozaikleri ve zeytinyağı kuyularına bakılırsa, tarihî devirlerde sahanın bütünüyle 

zeytinlikle kaplı olduğu düşünülmektedir. Ancak günümüzde tepe üzerinde ve 

çevresinde bitki örtüsü bütünüyle tahrip edildiğinden çıplak kayalıklar geniş yer 

tutmaktadır.  

Suriye Platosu’nun duldasında yer alan Reyhanlı Şehri’nde yaz mevsiminde 

sıcaklık yüksek olduğu halde Ebuzeyt Tepesi Antakya üzerinden gelen rüzgârlara 

açıktır. Bu konumu nedeniyle tepe üzerinde sosyal mekânlar oluşturulmalıdır.  

2.2.2.2. Platolar  

Reyhanlı’da plato alanları Reyhanlı’nın toplam yüzölçümünün % 6,2’sini 

(2.261 ha.) oluşturmaktadır. Bunun 2.030,5 ha’ı alçak platolara (% 89) ve 230,5 ha’ı 

da (% 10,2) yüksek platolara karşılık gelmektedir (Tablo 2.1). Alçak platolar Tizin, 

Harim ve Hamam; yüksek platolar da Suriye Platosu olarak adlandırılmıştır. Platolar 

Reyhanlı’nın güneyini ve doğusunu çevreleyen Suriye Platosu’nun Türkiye’deki 

uzantılarına karşılık gelmektedir. Amik Ovası ile Reyhanlı Ovası’nın kenarlarında 

yükselen platolar aslında bir bakıma tektonik hareketler neticesinde yüksekte kalmış 

ve daha sonraki süreçte akarsular tarafından derince yarılmıştır. Platoları, hem 

Türkiye hem de Suriye tarafında faylar sınırlamış ve çevresine göre yüksekte 

kalmaları nedeniyle horsta karşılık geldiği söylenilebilir.  Platolara basamaklı bir 

kuşaktan sonra geçilmektedir. Yaklaşık olarak 100 m’den daha az bir yükseltiye 

sahip Amik Ovası’ndan sonra birden yükselen faylı yamaçlardan 100-200 m’lere 

arasında bulunan Reyhanlı Ovası’na ve bu ovanın da doğu ve güney yamaçlarında 

fay diklikleri platolara geçilmektedir.     
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Foto:2.2.  Hamam Platosu: Oldukça dalgalı bir yüzeye sahip olan plato yüzeyinde 

karakteristik lapya örnekleri gelişmiştir. Karstik yüzeyde akarsu olmadığı için insanlar bu 

arazileri değerlendirmek amacıyla çok sayıda sarnıç açmış durumdadır. Kışı yağışlı geçen 

dönemde ağzına kadar su ile dolan bu sarnıçlar, yazın kuruyarak derin bir kuyu özelliğine 

bürünmektedir. Özellikle kurak dönemde bu sarnıçlara hayvanlar ve çocuklar düşmektedir.   

Harim ve Hamam platolarını meydana getiren birimler Tepehan 

Formasyonu’na dâhildir. Langiyen-Serravaliyen yaşlı Tepehan Formasyonu 

kumtaşı, kalker ve kiltaşından meydana gelmektedir. Bu kayaçlar; açık gri, boz ve 

bej renkli, orta-kalın katmanlı, gevşek çimentolu, şerit biçimli bir kırılmaya ve bol 

fosil içerikli bir yapıya sahip olması gibi ortak özelliklere sahiptir. İlk bakışta çok 

sağlam gibi duran litolojiye jeomorfolog çekici ile dokunulduğunda hemen 

dağılabilen bir yapısı vardır. Fay, sıkıştırma rejimi ve flüvyal süreçlerin etkisiyle 

genellikle dalgalı bir rölyefe sahip olan bu platolar üzerinde bulunan çok sayıdaki 

tarihî ve arkeoljik kalıntılar varlığına dayanılarak platoların hep yararlanılan alanlar 

olduğunu göstermektedir.  

Yükseltileri çok fazla olmayan bu morfolojik ünitelerin Amik Ovası’nın 

hemen yanı başında bulunması platoların önemini daha da arttırmıştır. Bilindiği 

üzere deniz seviyesine yakın bir kademede yer alan Amik Ovası Asi Nehri ve Afrin 

Suyu’nun taşması nedeniyle yerleşmeye çok fazla elverişli değildir. Taşkın 

döneminden sonra ova tabanı ziraî faaliyetler açısından oldukça bitek bir karakter 

kazanmaktadır. Halk, bir taraftan ovanın nimetlerinden faydalanırken diğer taraftan 

platolarda hayvancılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada rastlanılan tarihî 

kalıntılar, sahanın Kalkolitik devirden itibaren yerleşmelere maruz kaldığının güçlü 

birer kanıtıdır (Foto: 2.3).  
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Foto: 2.3. Hamam platosu Amik ve Reyhanlı ovalarını kontrol edecek bir konumda 

bulunmaktadır. Öte yandan tarihî İpek Yolu üzerinde bulunduğu için Kalkolitik dönemden 

itibaren her zaman önemli bir yerleşme merkezi olmuştur. 

Tizin Platosu’nu oluşturan birimler Sofular Formasyonu’na dâhildir. Resifal 

kireçtaşlarından oluşan bu birimlerin rengi gri, krem ve beyazdır. Beyaz renkli 

resifal kireçtaşları henüz daha yeni açılmış profillerde görülmektedir. Çok belirgin 

köşeli kırılma yüzeyi veren resifal kireçtaşları bol çimentolu sağlam bir yapıya 

sahiptir. Bol gözenekli, kırılma yüzeyi pürüzlü, belirgin katmanlı bir diziliş gösteren 

bu plato yüzeyinde erime çukurları ortaya çıkmıştır.  

Aynı yükselti kademelerinde bulunmalarına rağmen Harim ve Hamam 

platoları genellikle fay tektonizması ile ortaya çıkmış veya neotektonik 

hareketlerden daha fazla etkilenmişlerdir. Litolojik özelliklerinin gevşek bir dokuya 

sahip olması yanında yüzeyin eğimli olması bu platoda daha çok labya türünde 

mikro karstik şekillerin oluşumunu sağlamıştır. Aslında bu mikro şekiller karstik 

gelişiminin gençlik safhasına işaret etmektedir. Çünkü bu platolar genç faylarla 

deformasyona uğradıktan sonra karstlaşma yenilenmiştir. Bu platonun düz 

alanlarında delikli labya, yamaçlarda oluklu labyalar gelişmiştir. Bu nedenle Harim 

ve Hamam platolarında mikro karstik şekiller yaygın bir karakter kazanmaktadır. 

Nispeten ana fay zonu kuşağının uzağında bulunan Tizin Platosu’nda ise ise daha 

çok polye, uvala gibi makro karstik şekiller gelişmiştir. Bu karstik şekillere 

bakılarak Tizin Platosu üzerinde gerçekleşen karstlaşmanın ileri bir seviyede 

olduğunu göstermektedir.  

Platolarda akarsu aşındırmanın etkisiyle aşınım şekilleri ortaya çıkmıştır. 

Akarsu vadileri ve yamaçlar arasında kalan ve farklı yükselti kademelerinde bulunan 



 

 

 

26 

aşınım yüzeyleri aslında bir bütünlük arz etmektedir. Üst Miyosen aşınım yüzeyleri 

tektonik hareketlerle yükselmiş, Alt-Orta Miyosen aşınım yüzeylerinin devamı 

niteliğindedir. Farklı irtifa kuşaklarında yer alan bu aşınım şekillerinin Oğuz Erol’un 

tasnifine göre isimlendirmek gerekirse bunların hepsi DI seviyesine karşılık 

gelmektedir.    

Palto sahasında tektonik hareketler Üst Miyosenden sonra başlamış ve 

Pliyosen’de devam etmiştir. Saha muhtemelen son şeklini Pliyosen-Pliyostosen arası 

dönemde meydana gelen faylanma hareketleri ile almıştır. Neotektonik hareketleri 

kısmen temsil eden faylanma hareketi Orta Miyosen’den sonra etkisini 

hissettirmiştir. Çünkü genel hatları ile biçimsel olarak morfolojik bir bütünlük 

gösteren aşınım yüzeyleri fay hatları tarafından kesilmiştir.  

Tizin Platosu, mera olarak kullanılmaktadır. Akarsu vadileri dışında kalan 

plato yüzeyleri genellikle zeytinliklerle kaplıdır. Ancak şahısların mülkü durumunda 

olan zeytinlikler, tapu sicil kayıtlarına köyün mera arazisi olarak kaydedilince 

birtakım hukukî davalar başlamıştır. Öte yandan uvala ve polyeler ile yamaçlar 

üzerinde genellikle kuru tarım yapılmaktadır. Plato yüzeyinde yer alan Oğulpınarı, 

Cilvegözü (İbrahimpaşa Mahallesi), Fevzipaşa gibi yerleşmelerinin tek geçim 

kaynağını hayvancılık oluşturmaktadır. Yaklaşık olarak her haneye ait 50–60 baş 

keçi ve koyun bulunmaktadır.  Çok eski devirlerde açılan ve Fransız işgali sırasında 

da barınak olarak kullanılan mağaralar yöre halkının ağıllarını oluşturmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen köy yerleşmelerin her birinde yaklaşık olarak 30 tane mağara 

bulunmaktadır. Bu mağaralar hayvanların kışın soğuktan, yazın yüksek sıcaklıktan 

korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu mağaraların çevrelerinde 1-2 m 

yüksekliğinde basit kalker taşlarıyla örülmüş ağıllar bulunmaktadır.  

Bu yerlerin, sürdürülebilir arazi kullanımı ve kırsal kalkınmaya destek 

oluşturmak açısından platoların üzerinde bulunan kültür mirasını ve coğrafî 

potansiyelini iyi değerlendirmek gerekmektedir.  Platolarda farklı medeniyetlere ait 

ve yan yana duran tarihi kalıntılar vardır. Bu özelliği ile platolar adata açık hava 

müzesi durumundadır. Tarihi dokuyu turizme kazandırılarak, yöre halkına iyi bir 

gelir kaynağı oluşturulabilir.   

Sahanın coğrafî potansiyeli kıraç toprakları, bol güneşli ve az yağışlı 

günlerden ileri gelmektedir. Bu doğal ortamda çok iyi zeytin yetişmektedir. Nitekim 

arazinin büyük bir kısmı zeytinliklerle kaplıdır. Ancak zeytinliklerin büyük bir kısmı 

bakımsızlıktan dolayı verimden düşmüştür. Yapılacak düzenlemelerle zeytin tarımı 

halkın bir diğer gelir kapısı olabilir.   
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Harita: 2.3. Reyhanlı İlçesi ve Yakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası 
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2.2.3. Yamaçlar  

Yöredeki dik yamaçların, sırtların ve vadi yamaçlarının ortaya çıkması 

üzerinde karstlaşma ve tektonik kırılmalar etkili olmuştur. Yapısal özellikler 

açısından genellikle gevşek çimentolu ve dizaklazlı kalkerler geniş yer tutmaktadır. 

Yörenin ortalama sıcaklığın bütün yıl 0 Oc’nin üzerinde olması yanında hava 

nemliliği genellikle yüksektir. Bu nedenlerden dolayı karstlaşma bütün yıl devam 

etmektedir.   

Eğimli yamaçların meydana gelmesinde etkili olan bir diğer olay tektonik 

hareketlere bağlı olarak gerçekleşen kırılmalardır. Bilindiği üzere sahanın tamamı 

horst ve graben sistemine dâhildir. Afrika ile Arap plakaları arasındaki sınırı 

oluşturan sol yönlü doğrultu atımlı Ölü Deniz Fay zonu Kızıldeniz’den başlar, Amik 

Ovası içinden geçen fay, Reyhanlı’nın hemen kuzeyinde çatallaşmalar yaparak 

kuzeye doğru devam eder ve Doğu Anadolu fay zonu ile birleşmektedir. Ölüdeniz 

fay zonu uzandığı sahalar üzerinde yaklaşık olarak 1000 km uzunluğunda bir 

tektonik kuşağı meydana getirmiştir. Reyhanlı İlçesi de bir bütün olarak bu tektonik 

kuşağın üzerinde yer almaktadır. Bu kuşak içinde çok sayıda fay zonu oluşmuştur. 

Bunlardan biri de Reyhanlı Fay Zonu’dur. Bu zon denetiminde oluşmuş çok sayıda 

fay kırığı bulunmaktadır.  

Reyhanlı’nın güneyinde, daha çok Suriye toprakları içinde uzanan BKB-

DGD doğrultulu faylar, Reyhanlı Fayı olarak adlandırılmıştır. Reyhanlı sınırları 

içinde ise 8 km uzunlukta olup, toplam uzunluğu 17 km ve K68B genel gidişlidir. 

Fay, sağ yönlü olup, Reyhanlı güneyinde, Yenişehir yakınlarında, Yenişehir fayı 

olarak adlandırılan fay segmenti, Alt Miyosen yaşlı birimleri kesmektedir (Şaroğlu 

vd., 1987:394).  

Sahadaki yamaçlar olarak nitelendirilen sırtları ve vadileri büyüklükleri ve 

morfolojik özellikleri açısından iki kısma ayırmak mümkündür. Bunların daha 

büyük olanları faylanma hareketinden etkilenmiş ve adeta harabe görünümünde olan 

vadiler ve sırtlar şeklindedir. Örneğin Reyhanlı Fay Zonu üzerindeki yamaçlarda 

vadi sitemi fay hatları ile kesildiği için vadi adeta asılı bir biçimde kalmıştır. Diğer 

taraftan vadi ve sırtlar üzerinde fayın morfolojik olarak ortaya çıkardığı bir diğer 

yansıma ötelenmedir. Gerek vadiler gerekse akarsu vadileri fay hatları tarafından 

ötelenmiştir. Bu ötelenme hareketi 73 m ile 350 m arasında değişmektedir. Yine 

Fevzipaşa ve Alakuzu köyleri çevresinde fay sistemlerine bağlı olarak çöküntü 

havzalar meydana gelmiş ve bu havzalarda polye ve uvala gibi karstik şekiller 

oluşmuş, daha yakın bir tarihte oluşan fay hareketi ile saha yeniden şekillenmiş ve 

bu fay hatlarına yerleşen akarsu vadileri ile polye tabanı bu defa boşalmaktadır. Yani 

sahada fluvio-karstik depresyonların oluşmasında, monisiklik şekillerin polisiklik 

şekillere dönüşmesinde faylanma hareketinin etkisi büyüktür.   
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Foto: 2..4. Cilvegözü Kınır Kapısı (Tampon Bölge): Mağara, 300-400 m civarında bir 

yükseltiye sahip olmasına rağmen glasyal topoğrafyasına benzer görünümleri 

sergilemektedir. Bu tip bir görünümün ortaya çıkmasında neotektonik hareketlerin etkisi 

büyüktür. Litolojik birimlerin büyük bir kısmını kireçtaşları oluşturmaktadır. Orojenez 

oluşumu ile jeosenklinal tabanında biriken tortul malzemeler su yüzeyine çıktıktan sonra 

drenaj ağları oluşmuştur. Ancak sonra vuku bulan fayı Ölüdeniz Fay Zonu ile morfoğrafya 

yeniden şekillenmiştir. Fay hattını takip eden kesimlerde mağara katmanları ve asılı vadiler 

ile birçok şekle rastlamak mümkündür.  

Rölyefte gözlenilen yeni tip şekiller daha çok fay yamaçları ile fay hatlarına 

yerleşen akarsu vadilerinde gözlenebilmektedir. Fay yamaçları üzerinde birbirine 

paralel ve çizgisel olarak çok sayıda mevsimlik akarsuların oluşturduğu akarsu 

vadisi bulunmaktadır. Birbirini geometrik olarak kesen fay hatları arasında çok güzel 

sırtlar vardır. Fay yamaçları üzerinde yavaş yavaş alçalmanın izlerini taşıyan 

basamaklı yapı gibi morfolojik şekilleri görmek mümkündür. Reyhanlı’nın doğusu 

karstlaşma ile faylanmanın ortaklaşa işlediği morfolojik şekiller bakımından adeta 

açık hava müzesi gibidir. Yassı görünümlü topografya üzerinde fay hatlarının ortaya 

çıkardığı çok keskin hatlar oluşmuştur.   

2.2.4. Ovalar 

Reyhanlı’nın batısında Amik Ovası ve doğusunda Reyhanlı Ovası 

bulunmaktadır. Amik Ovası,  Türkiye’nin Suriye sınırına yakın bir kesiminde 

bulunan K-G yönüne 80 km boyunca uzanan ve genişliği 2-36 km’ler arasında 

değişen 800 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip olan Amik 

Yöresi Kratese ve Eosen sonu faylanmalarla çökmüş ve bu çökme yavaş bir şekilde 

gerçekleşmiş ve çöken kısma Miyosen, daha sonra Pliyosen denizleri sokulmuş, 

bunların tortulları ile havza dolarak bugünkü ova oluşmuştur. Üzerinde kurulan 
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akarsuların alüvyonları ile de üst kısmı dolmuş ve düzleşmiştir. Ovanın batısında, 

Toros silsilesinin bir uzantısı olan, Amanos Dağları uzanmaktadır. Amanos 

kütlesinin nüvesini merkezi ve güney kısmında Alt Paleozoik yaşlı şistler, fillatlar ve 

kuvarsitler ile bunların altında bulunan ve Hassa çevresinde ortaya çıkan küçük bir 

aflörman halinde Ante–Kambriyen yaşlı kristalen siştler oluşturur. Bunların üzerine 

Jura-Kratese yaşlı kalker ve konglomeralar ile yeşil kayaçlar gelmektedir. Ovanın 

güneyindeki kısmı ise denizel Miyosen ve denizel Pliyosen formasyonları ile temsil 

edilmektedir. Esas ova düzlüğü ise yer yer kalınlıkları 200 m’yi geçen çakıl, kum ve 

killerden oluşmuş alüvyonlarla kaplıdır (Ardos, 1984:143–144).   

Amik Ovası’nın doğusunda kalan 250 km2’lik bir bölüm Reyhanlı İlçesi 

sınırlarına dâhildir. Reyhanlı İlçesi’nin sınırları içerisinde bulunan Amik Ovası’nın 

kuzey sınırının 26 km’lik bölümü Afrin Suyu, güneybatı sınırının 784,3 m’lik 

bölümü de Asi Nehri belirlemektedir. Güney ve doğudaki sınırı, çoğunlukla plato 

yamaçları ve fay diklikleri belirlemektedir. En geniş kesitlerinde K-G doğrultusunda 

16.3 km genişliğinde ve D-B doğrultusunda 22,4 km uzunluğundadır. Güneybatıya 

doğru meyilli olan Amik Ovası bütünüyle Asi Nehri drenaj havzasına dâhildir. 

Havzanın sularını Asi Nehri ve kolları (Afrin ve Karaçay) drene etmektedir. Asi 

Nehri, Amik Ovası’na girdiği andan itibaren menderesler çizer ve burada yolunu 10 

km kadar uzatmaktadır. Asi’nin bir kolu olan Afrin Suyu da Asi gibi sık büklümlü 

menderesler oluşturmaktadır. Ovanın kenar kuşağında fay kaynağı olarak ortaya 

çıkan Kızılark Deresi 12 km uzunluğunda büklümler oluşturduktan sonra kurutma 

kanallarına alınmıştır. Kızılark Deresi kış yağışları ile birlikte akış gösterirken,  

yazın fay kaynağının kesilmesi ile akış ortadan kalkmaktadır.  

Afrin Suyu, Amik Ovası’nda 11,6 km uzunluğunda ve yer yer 1,2 km 

genişliğinde kumul örtüsü meydana getirmiştir. Amik Ovası’ndaki genç 

bölümlerden birisi de, bugünkü Afrin’in her iki tarafında bulunan akarsu kumuludur.   

Siltli, killi tekstürlü ve kaba köşeli blok ile masif yapı değişim gösteren 

Afrin Kumulu çevresindeki diğer toprak tiplerinden kolayca ayırt edilebilmektedir. 

Kum ocağında da belirgin şekilde görüldüğü gibi içeriğinde bol miktarda kireç 

bileşeni bulunmaktadır. Jeomorfoloji haritasında da ayrıntılı bir şekilde işlendiği gibi 

çarpak basamağı, Afrin Suyu’nun eski yatak bölümleri vardır. Günümüzde yatağın 

kuzeybatıdaki plato kenarına doğru kayarak diklikler oluşturması, yan derelerin 

taşıdığı sedimantasyonlardan kaynaklanmaktadır.  Bükülmez Köyü yakınlarındaki 

Su Dere ile Akyayla yakınlarındaki Kurudere’nin kaynağını Suriye Platosu 

üzerinden alarak Amik Ovası’na ulaştıkları kesimlerde geniş tabanlı birikinti 

konilerini meydana getirmişlerdir. Tektonik hareketler nedeniyle mevsimlik 

akarsular oluşturdukları birikinti konileri içerisine gömülmektedir. Tektonizmanın 

oluşturduğu taban seviyesi değişmeleri ve derelerin taşıdığı yükü, Afrin’nin vadisine 

kadar sürüklemesiyle Afrin’in doğal yatağı değişmiştir. Sahanın yükseldiğine, 

akarsu sekileri de tanıklık etmektedir. Bunları, akarsuyun büklümler yapmadığı 

kesimlerde daha belirgin olarak izlemek mümkündür. Eski bir yatağa karşılık gelen 

taraçalar ile güncel yatak arasında yaklaşık olarak 4-5 m’lik seviye farkı vardır.  

Reyhanlı İlçesi sınırları içerisinde Amik Ovası’nı fay diklikleri ile platodan 

ayıran yamaçların eteğinde, bu yamaçlardan inen irili ufaklı derelerin birikinti 
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konilerinin yer yer birbirine kavuşması ile hâsıl olmuş birikinti konileri yelpazesi 

vardır. Birikinti konileri şeridi daha çok Afrin vadisinin güneyinde görülmektedir. 

Çünkü bu yönde akarsular geniş bir havzanın sularını toplamaktadır. Aynı şartlara 

vadinin kuzeyinde rastlanılmadığı için buralarda birikinti konileri fazla 

gelişmemiştir. Karasal ortamda gelişen Pliyo-Kuvaterner dönemine ait birikinti 

yelpazeleri üzerinde kolüvyal topraklar oluşmuştur.  

Kurutulmadan önce Amik Ovası’nın tabanında aynı isimle anılan bir gölün 

bulunması, ova oluşumunun henüz sona ermediğini göstermektedir. Ovanın 

ortasında Miyosen göllerinin izlerini taşıyan bir torbalaşma alanı mevcuttur. Suyun 

akışı torbalaşma alanına doğru olmaktadır. Kurutma kanalları ile gölün drenajı dışa 

açılmakla birlikte hemen hemen her yıl şiddetli yağışlardan sonra Asi Nehri’nin de 

taşmasıyla göl yeniden oluşmaktadır. Bunda geniş tarım arazileri zarar görmektedir.  

Amik Ovası’nın toprakları konusunda yapılan çalışmalarda (Kılıç, ve diğ, 

2008:23) ova topraklarında 29 farklı seri tanımlanmıştır. Bu fizyolojik birimler 

alüviyal nehir terası, nehir bankı, yüksek arazilerden gelen yan derelerin oluşturduğu 

alüvyal yelpazeler, bajadalar ve eski Amik Gölü tabanıdır. Reyhanlı İlçesi sınırları 

içerisinde ise bajada üzerinde, genç nehir terasları üzerinde, eski göl tabanı 

toprakları olmak üzere Acarköy, Mahmutlu, Üçtepe, Hamda, Reyhalı, Kumlu, 

Mursaloğulu Karabatak, Karacanlık, Kurtuluş, Suluköy, Yılanlı, Kızılark ve 

Beşarslan olmak üzere 15 toprak serisi tanımlanmıştır. (Kılıç, ve diğ, 2008:23). 

Reyhanlı’da bulunan toprakların toprak tekstürü sınıflandırmasına göre killi bir 

yapıda olması nedeniyle genellikle tarıma elverişli topraklardır.  

 Reyhanlı İlçesi’nde bulunan yerleşmeler ve bu yerleşmelere bağlı mahalle 

ve çiftlik yerleşmelerinin önemli bir kısmı Amik Ovası’nın tabanına yayılmıştır. Bu 

yerleşmelerin ekolojik ayak izi 1,7 ha.ı aşmış durumdadır. Bir tarım sahasında 

yerleşmenin ekolojik ayak izi 1,7 ha.ı aşması durumunda bazı çevresel sorunlar 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin Karabatak Köyü’nün  ekolojik ayak izi 97 ha., 

Uzunkavak Köyü’nün  ekolojik ayak izi 45 ha’ı aşmış durumdadır. Bunun gibi daha 

bir çok köyün yerleşme yeri 1,7 ha.ın üzerindedir. Köy yerleşmelerin önemli bir 

kısmının imarsız olması, köylerin tarım arazileri üzerinde gelişigüzel yayılmasına 

neden olmuştur.   

Amik Ovası’nda yer altı suları hayatî bir öneme sahiptir. Kış yağışları 

akiferleri tam anlamı ile beslemektedir. Ancak Reyhanlı’nın yağış değerleri bu 

akiferleri besleyecek seviyede değildir. Rölyef kırıklı bir yapıya sahip olduğu için 

akiferlere çok geniş bir sahanın suları sızmaktadır. Çünkü Amik Ovası’na geniş bir 

yağış havzasının sularını bağlayacak yer altı drenaj sistemi vardır.  

Yöre halkı yer altı sularından faydalanmak amacıyla binlerce kuyu 

açmışlardır.  Artezyen kuyuları vasıtasıyla aşırı bir çekim yapıldığı için yeraltı su 

seviyesi hızla düşmektedir. Yıl içinde kuyuların dinamik seviyesi çok hızlı 

değişmektedir.  

Reyhanlı Ovası ortalama 150-220 m yükseltileri arasında yer alan küçük 

ovalarımızdan biridir. Amik Ovası’nın doğu yarısında bulunan Reyhanlı Ovası, 

Amik Ovası’ndan 40-50 m yüksekliğindeki bir fay dikliği ile ayrılmaktadır.  Toplam 
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24,6 km2’lik bir alana sahip olan Reyhanlı Ovası, Amik Ovası ile Suriye Platoları 

arasında bir basamak üzerinde yer almaktadır. Oluşumu Ölüdeniz Fay Zonu, flüvyal 

süreçler ve karstlaşmaya bağlı olduğu için tekto–karstik kökenli ova grubuna 

girmektedir. Ovanın çevresi ve tabanında Ölüdeniz Fay Zonu denetiminde gelişmiş 

çok sayıda fay bulunmaktadır. Ovanın kuzey ve güney yamaçları üzerinde KD-GB 

doğrultusunda uzanan bir hat üzerinde Yenişehir ve Cüdeyde kaynakları 

çıkmaktadır. Bu kaynaklara bağlı olarak Reyhanlı Ovası’nda fay yamaçlarının etek 

kısımlarında 2,28 ha büyüklüğünde bir göl meydana gelmiştir. Ovanın 

kuzeydoğusunda tek tepeler kuşağı bulunmaktadır. Ebezeyt Tepesi’nin kuzeye 

bakan yamaçları fay aynası özelliğini taşımaktadır. KB–GD doğrultusunda uzanan 

ovanın eğimi kuzeybatıya doğru artmaktadır.  Düzlüğün gerisindeki yamaçların 

eteğinde, bu yamaçlardan inen irili ufaklı derelerin birikinti konilerinin kaynaşması 

ile hâsıl olmuş bir koniler şeridi vardır.  

Reyhanlı Ovası’nda Senozoyik yaşlı birimler altta Eosen yaşlı karstik 

özellikli kireçtaşı-dolomitik kireçtaşı ardalanması ile başlamakta ve marn ile ara 

tabakalı olarak devam etmektedir (Öztepe,1975:53). Eosen kireçtaşı sahanın 

güneyinde, D-B doğrultusunda bir şerit halinde uzanan yükseltileri oluşturmaktadır. 

Miyosen çökelleri kireçtaşı, killi kireçtaşı-marn ve konglomera litolojileri ile Eosen 

yaşlı kireçtaşı üzerine gelmektedir. Sahanın doğu, batı ve kuzeyinde yayılım 

gösteren Miyosen birimleri kireçtaşı, killi kireçtaşı-marn ve az killi kireçtaşı 

özelliğindedir. Doğuya, Cilvegözü'ne doğru marna geçiş gösteren birim, tebeşirimsi 

özelliktedir. Konglomera biriminin sahada yüzeylenmemesine karşın, batıda 

Kumcuark mevkiinde açılan kuyularda konglomera kesilmiştir. Kuvaterner yaşlı 

birimler alüvyon ile temsil edilmekte olup, çakıllı, kumlu ve killi seviyelerin 

ardalanması şeklindedir (Yüce, 2007:165). 

Reyhanlı Ovası’nın 35,4 ha’lık bir kısmı Reyhanlı Şehri tarafından işgal 

edilmiş olup, geriye kalan bölümü tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Sulu tarım 

imkânları kısıtlı olan ve 50-90 cm kalınlığında terra–rossalarla kaplı olan topraklar 

tarıma oldukça elverişlidir. Sulama suyu çoğunlukla yeraltından sağlanmaktadır. 

Ancak yer altı suyu Amik Ovası’na göre 30–40 m daha derinde yer almaktadır. 

Suriye karayolu, yol yarmasında rastlanılan Roma dönemine ait mozaikler ve 

Reyhanlı Şehri’nin muhtelif kesimlerinde bulunan tarihî mağaralar, arkeolojik sit 

alanları Reyhanlı Ovası’nın hemen her devirde kullanılan bir saha olduğunu 

göstermektedir. Amik Ovası’na göre taşkın ve bataklık problemlerinin olmaması 

gibi avantajları Reyhanlı Ovası’nın önemini daha da arttırmıştır.   

2.2.5. Karstik Şekiller  

Reyhanlı İlçesi’nin doğusu karstlaşmaya uygun olduğu için karstik şekillerin 

hemen her türüne rastlamak mümkündür. Yüksek platolar üzerinde polye ve 

uvalalar, alçak platolar üzerinde labya çeşitleri gelişmiştir. Örneğin Tizin Platosu 

üzerinde Alakuzu Polyesi (773,9 ha.) ile Fevzipaşa Polyesi (664,6 ha.) yer 

almaktadır. Polyelerin çevresinde oluşmuş çok sayıda birikinti konisi bulunmaktadır. 

Ancak tektonik hareketlerle birikinti konileri deformasyonuna uğramaktadır. 

Alakuzu Polyesi’nin güneydoğusunda Tallala Tepe ismi ile anılan kabartılar 

aşınımdan arda kalan humlara karşılık gelmektedir.  
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Foto: 2.5.  Fevzipaşa Polyesi: Polyenin ortaya çıkmasında fay hatları etkili olmuştur. Aynı 

zamanda Ortadoğu’ya bağlanan tarihî İpek Yolu, Fevzipaşa Polyesi’nde geçmektedir.  

300-500 m’ler arasında yer alan Harim ve Hamam Platosu ile Tizin 

Platosu’nun daha alçak kesimlerinde yaygın olarak labyaler vardır. Burada 

kanalcıklı, oluklu, oyuklu, delikli, dizaklaz, çatlak ve menderesli labyaları görmek 

mümkündür.  

 

Foto:2.6. 1. Kuşaklı Polyesi: Etrafı fay hatları ile sınırlanmıştır. Güneyinde mevsimlik 

akarsuların taşıdığı sedimantasyonlarla birikinti konileri oluşmuştur. Terra–rossa 

toprakları, zengin yer altı suları tarımsal faaliyetlerin yapılmasını sağlamıştır. 

2. Alakuzu Polyesi: Sahanın yükselmesi ile birlikte akarsuların taban seviyelerindeki 

değişmeler neticesinde birikinti konileri yeniden parçalanmış ve dalgalı bir topografya 

oluşturmaya başlamıştır.  

Fevzipaşa Köyü’nden itibaren başlayan Fevzipaşa Polyesi bu köyün 600 m 

kuzeydoğusundan itibaren çatallanarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çatallanmadan 
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itibaren 2,5 km kuzeydoğuya ve 4 km batıya doğru devam etmektedir. Her iki 

polyede de dikdörtgene benzemektedir.  

Üzerinde tarihî İpek Yolu’nun da geçtiği bu polye tabanında gelişen terra-

rossa toprakları ile önemli bir kuru tarım alanıdır. Oğulpınarı Köyü yakınlarında 

uvalara ve Fevzipaşa Köyü yakınlarında susuz obruklara rastlanılmaktadır.   

 

Foto: 2.7. Cilvegözü Köyü  – İbrahimpaşa Mahallesi yakınlarında gelişen uvalalar: Tizin 

platosu üzerinde kısa mesafelerle gelişen çok sayıda uvala gibi erime çukurları 

bulunmaktadır. Buralarda tarım arazileri çok kısıtlı olduğu için yöre halkı, daha çok kendi 

ihtiyaçlarına karşılık tarımsal faaliyetler yapmaktadır. 

 

Foto: 2.8.  Kanallı ve delikli labya örnekleri (Reyhanlı’nın güneyi), delikli labyeler (Hamam 

platosu) 

Reyhanlı’nın doğusunda sıkça rastlanılan bir diğer karstik şekil, 

mağaralardır. Cilvegözü yakınlarında tampon bölgede bulunan Ayılar Mağarası ile 

Reyhanlı Şehri’nin kuzeydoğusunda yer alan Cüdeyde Mağarası en iyi örneklerini 

oluşturmaktadır. Her iki mağaranın da fay yamacında yer alması dikkat çekicidir. 

Muhtemelen bu mağaralar geliştikten sonra fay hatları ile kesilerek ortaya 

çıkmışlardır. Cüdeyde Mağarası tabanından geçerek boşalan Cüdeyde kaynağı bunu 

ispatlamaktadır. Kışın süzülen suların etkisi ile Cüdeyde’nin tavanında 20-30 cm 

kalınlığında sarkıtlar oluşmuştur. Ancak bu katman düşey doğrultuda fazla 

gelişmemiştir. Çünkü sahanın litolojik ve yağış özellikleri elverişli değildir.  
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 Cüdeyde Mağarası’nın girişi 11 m olup, arkaya doğru genişleyerek 25 m’ye 

ulaşmaktadır. Uzunluğu 40 m, yüksekliği 9 m olan mağara, insanlar tarafından 

şekillendirilmiştir.  Tek bir salondan oluşan mağaranın diğer solanlarla bağlantısı 

kesilmiştir. Cüdeyde’nin 100 m doğusunda yıkılmış halde olan birçok mağara 

bulunmaktadır.  

Tablo: 2.1. Reyhanlı İlçesi’nde Ana Jeomorfolojik Birimlerin Alan ve Oranları  

Jeomorfolojik Birimler  Alan (Ha.) % 

TEPELER 794.3 2.2 

PLATOLAR 2711.5 7,5 

Alçak Plato 2030.5 74.9 

Yüksek Plato 230.5 8.5 

Yüksek Aşınım Yüzeyi 412.8 15.2 

Alçak Aşınım Yüzeyi 37.7 1.4 

YAMAÇLAR 2167.5 6.0 

Fay Yamacı 821 37.9 

Yamaç ve Vadi  1139.3 52.6 

Sırt 207.2 9.6 

OVALAR 30523.9 84.3 

Amik Ovası 25094 82.2 

Akarsu Kumulu (Afrin Yatağı) 485.9 1.6 

Reyhanlı Ovası   2468.7 8.1 

Feyzipaşa Polyesi 664.6 2.2 

Alakuzu Polyesi  773.9 2.5 

Birikinti Konileri  1036.8 3.4 

Yenişehir ve Cüdeyde Gölü 2.8 0.0 

TOPLAM 36200 100.0 

PLATOLAR

% 7

YAMAÇLAR

% 6

TEPELER

%2
GÖL 

%0

OVALAR

% 85

 

Şekil: 2.1. İnceleme Alanındaki Morfolojik Ünitelerin Oransal Dağılışı 
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2.3. İKLİM ÖZELLİKLERİ 

Türkiye bütünüyle Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Ancak yeryüzü 

şekillerinin değiştirici etkisinden dolayı çok farklı iklim tipleri meydana gelmiştir. 

Akdeniz iklimi kıyının hemen gerisinde yükselen bir sıradağ olan Toroslar Dağları 

nedeniyle kıyıdan itibaren en fazla 80-100 km kadar iç kesimlere sokulabilmektedir. 

Ege Bölgesi’nde dağların kıyıya dik uzanmasından dolayı Akdeniz iklimi bu 

bölgede daha geniş alanlarda etkisini göstermektedir. Yani denizel havanın iç 

kesimlere rahatlıkla sokulabilmesi için morfolojinin uygun şartlar arz etmesine gerek 

vardır.  Akdeniz Bölgesi’nde bu karaktere uygun yerler arasında Mut Oluğu ile 

Hatay-Kahramanmaraş Graben hattı ilk etapta dikkatleri çekmektedir. Hatay-

Kahramanmaraş Graben hattı Akdeniz üzerinden gelebilecek nemli hava kütlesinin 

iç kesimlere sokulmasını sağlamaktadır. Kıyılarda çok yüksek olmayan tepeler dahi 

hava kütlelerinde koşullu kararsızlık oluşturabilmektedir. Bu kararsızlık nedeni ile 

hava kütlesi kıyıdan itibaren yükselir ve bünyesindeki nemin önemli bir kısmını kıyı 

kuşağına yağış olarak bırakmaktadır. Nemli havadan önemli ölçüde sıyrılan hava 

kütlesi ilksel özelliklerini kısmen kaybetmektedir.  

Reyhanlı İlçesi, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde bulunmaktadır. Bu 

saha, kış mevsiminde Türkiye’de kışın yağışların oluşmasında etkili olan, Akdeniz 

oluşumlu Akdeniz hava kütlesinin de doğu yarısındadır. Bununla birlikte Reyhanlı 

ve yakın çevresi, Basra Körfezi ve çevresinde oluşan Basra Alçak Sistemi’nin de 

etki alanında kalmaktadır.  

Reyhanlı İlçesi, Hatay-Maraş Grabeni (veya Aşağı Asi Havzası) mikro 

klima alanı içinde yer almakla birlikte gösterdiği iklim özellikleri açısından bu 

yörenin ikliminden kısmen ayrılmaktadır. Böyle bir farklılaşmasının ortaya 

çıkmasındaki temel neden, Amik Ovası’nın doğu yarısını oluşturan Reyhanlı 

İlçesi’nin, kıyıdan itibaren birden yükselen Kuseyir Platosu’nun kuzeyinde 

bulunmasından ileri gelmektedir. Kuseyir Platosu, yükseltisi 90 m civarında olan 

Reyhanlı İlçesi ile deniz arasında yüksek bir kütleyi oluşturmaktadır. Samandağ 

Deltası’nı takip ederek iç kesimlere yönelen Akdeniz kökenli hava kütlesi, graben 

nedeniyle belirgin özelliklerini Reyhanlı İlçesi’nde de göstermektedir. Bunda ayrıca 

Reyhanlı İlçesi’nin hemen gerisinde Amanoslar kadar yüksek sıradağlarının 

olmayışı da etkilidir. Bu nedenle Reyhanlı İlçesi güneşlenme, ortalama sıcaklıklar, 

yağış ve nemlilik, rüzgâr hızı ve frekansı açısından kısmen farklılaşmaktadır.   

Eylül-Mart döneminde güneş ışınlarının yüksek açılarla geldiği yerler 

Ekvator’un güneyine kaymaktadır. Ekvator’un kuzeyi güneş ışınlarını daha dar 

açılarla aldığı için yer radyasyonu ön plana çıkar ve soğuma gerçekleşir. Özellikle 

orta kuşakta sıcaklık değişimi çok belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Bu dönemde 

kutuplar çevresinde oluşumu gerçekleşen hava kütleleri etki alanlarını güneye doğru 

genişletmeye başlar ve ülkemizi de etki alanı içerisine almaktadır. Kışın, Türkiye 

denizel kutbî hava kütlesi olan İzlanda alçak basıncı ile (mP), Sibirya’da oluşan 

karasal kutbî (cP)  hava kütlesinin etkisi altında kalmaktadır. Türkiye’ye güneyden 

sokulan hava kütlelerinin de etkisi ile cephe sistemi ve bu sisteme bağlı olarak 

frontal yağışlar (cephe yağışları) gerçekleşmektedir. Özellikle karasal polar (cP) 

hava kütlesi Avrupa üzerinden yayılan yüksek basınç sırtı ile ilişkili olarak kuzey ve 



 

 

 

37 

doğudan gelen akımlar şeklinde Akdeniz’e ulaşır. Bu hava kütlesi ile Akdeniz hava 

kütlesi gerçekleşen cepheler boyunca sağanak yağışlar oluşmaktadır (Koçman, 

1993:3-4, Korkmaz, 2009:18-19). Akdeniz üzerinden gelen nemli ve yağışlı hava 

kütlesi (Med) Asi vadisini takip ederek yükselir ve kondansasyon derecesine bağlı 

olarak bol miktarda yağış bırakmaktadır. Akdeniz üzerinden doğuya yönelerek gelen 

denizel hava kütlesi Akdeniz’in doğusunda denize paralel uzanan Lübnan Dağları ile 

karşılaşmaktadır. Bu dağlardan itibaren Akdeniz oluşumlu hava kütlesi kuzeye 

yönelmektedir. Kuzeye doğru akımı esnasında da nemle yüklenen hava kütlesi Asi 

Deltası üzerinden Asi vadisini takip ederek yükselmektedir. Antakya’da Asi vadisi 

büsbütün daralır ve hava kütlesi içinde koşullu kararsızlık gerçekleşmektedir. 

Antakya’dan itibaren, Akdeniz kökenli hava kütlesi Amik Ovası’na yayılmaktadır. 

Koşullu kararsızlık nedeni ile Antakya ve çevresindeki dağlar 1000 mm’nin 

üzerinde yağış almaktadır. Buradan itibaren kuzeye doğru yönelen hava kütlesi 

içindeki nemin önemli bir kısmını yitirmiş olarak yoluna devam etmektedir.  

Reyhanlı İlçesi ve yakın çevresinde yazın frontoliz, ilkbahar ve kış 

mevsimlerinde frontojenez olayları görülmektedir. Ancak frontojenez olayının 

meydana gelmesinde kontinantal polar hava kütlesinin doğrudan bir etkisi yoktur. 

Sibirya üzerinden gelip başta Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan ve bölgede 

düşük sıcaklıkların görülmesine yol açan kutupsal hava kütlesi Güneydoğu 

Toroslar’dan dolayı sahaya girememektedir. Frontojenez olayının oluşmasında daha 

çok güneş ışınlarının zayıflaması ile birlikte yer radyasyonu daha çok etkili 

olmaktadır. Akdeniz kökenli siklonların genellikle sahaya sokulması ile kış mevsimi 

Aşağı Asi Havzası’nda daha ılıman geçmektedir. Bu durum frontoliz olayının 

gerçekleşmesini sağlamaktadır.  

Yöre deniz ardında, iç kesimlerde, yer almasına rağmen gösterdiği özellikler 

açısından asıl Akdeniz ikliminin özelliklerine sahiptir. Çünkü coğrafî özellikler 

yörede karasallığın derecesini düşürmüş, denizel özellikleri ön plana çıkarmıştır. 

Conrad formülüne göre Samandağ %71 denizel ve % 29 oranında karasal özelliklere 

sahiptir. Kuzeye doğru karasallığın etkisi artmakla birlikte yüzdelik dilimde hiçbir 

yerde %50’yi geçmemektedir. Örneğin Antakya’da karasallık % 32 iken,  

İslâhiye’de % 38’e çıkmaktadır.    

Reyhanlı İlçesi ile yakın çevresinin iklim özelliklerini ortaya koymak 

amacıyla Yayladağı, Samandağ, Altınözü, Antakya, Serinyol, Reyhanlı, Kırıkhan, 

Hassa ve İslâhiye istasyonlarının rasat verilerinden yararlanılmıştır. Bunlardan 

Samandağ, Antakya, Kırıkhan ve İslâhiye’nin rasatları 1975-2010 yılları arasında 

kesintisiz yapılmış rasatlardır. Hassa, Serinyol, Altınözü, Yayladağı rasatları ise, ara 

dönemlerde (1975-2010) yapılan kısa süreli rastlarlardır. Reyhanlı’ya ait veriler 

1998 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır. Aşağı Asi vadisi ile Kuseyir 

Platosu’na ait veriler olmak üzere sık bir meteorolojik veri temin edilmiş, ancak bazı 

verilerin kısa süreli ve arada kesintili olmasından dolayı bazı sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Özellikle rasatların tutarsızlığından dolayı gerçekle ilgisi 

olmayan ısı adacıklarının haritalarda meydana gelişini engellemek amacıyla ve 

karşılaştırmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için kısa devreli rasatlar uzun devreye 

uzatılmış ve arada bulunan kesintilerde mukayese istasyonlar yardımı ile 
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tamamlanmaya çalışılmıştır. Yörenin ortalama sıcaklık, Temmuz ayı ortalama 

sıcaklık, Ocak ayı ortalama sıcaklık ve yağış haritaları oluşturulurken, bu 

istasyonlardan faydalanılmıştır.  

Yöreye özgü koşulları ile dikkati çeken bu iklimin özelliklerini ortaya 

koyabilmek için planeter ve coğrafî faktörler tek tek ele alınarak incelenmeye 

çalışılacaktır. 

Jenetik ve Dinamik Faktörler: Herhangi bir ülke veya bölgenin iklimini 

oluşturan unsurlar, jenetik ve dinamik faktörlerin etkisi altındadır. Jenetik ve 

dinamik faktörler, iki gruba ayrılmaktadır. Bunların ilkini ülkenin coğrafî konumu 

ve genel hava sirkülasyon şartları ile ilgili olan planeter faktörler; diğeri de ülkenin 

coğrafî özelliklerine bağlı olarak meydana gelen termik ve dinamik 

modifikasyonlardır (Erinç, 1984: 294). Buna göre iklimin elemanlarını kontrol 

altında tutan jenetik ve dinamik faktörler kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. 

Planeter Faktörler: Orta kuşakta yer alan Türkiye, farklı hava kütlelerinin 

etkisi altında kalmaktadır. Türkiye, yazın tropikal (ITC), kışın hem tropikal hem de 

polar (kutbî) hava kütlelerinin altına girmektedir. Bu nedenle tropikal ve polar hava 

kütleleri, ülkemizdeki yağış, sıcaklık, basınç, nem gibi iklimin faktörlerini (sıcaklık, 

nem ve yağış, basınç ve rüzgâr) önemli ölçüde etkilemektedir (Atalay, 2004: 94). 

Yaz ve kış mevsimine göre bu durumu şöyle açıklamak mümkündür; 

Türkiye, yazın genel olarak tropikal kökenli hava kütlesinin etki alanında kalır. Bu 

dönemde polar hava kütlesi 60. paralelin kuzeyine çekildiği için bu paralelin 

güneyinde kalan sahaya tropikal hava kütlesi etkili olmaktadır. Ülkemize KB’dan 

sokulan mT (maritim veya denizel tropikal) hava kütlesi nemli ve serindir. Buradan 

kaynaklanan rüzgârlar estiği günlerde yaz sıcaklığı nispeten hafiflemektedir. Buna 

karşılık güney ve güneydoğudan gelen cT (karasal tropikal) hava kütlesi ise 

Anadolu’da aşırı sıcaklıklara neden olmaktadır. Bazı istisnalar dışında 40. paralelin 

güneyinde kalan tüm yerlerde belirgin bir yaz kuraklığı yaşanmaktadır. Buna bağlı 

olarak Türkiye, Eylül sonlarına doğru kuzeyden güneye doğru ilerleyen soğuk hava 

kütlesinin etki alanına girmektedir. Bu iki farklı karakterdeki hava kütlesinin 

karşılaşması ile frontal (cephe) faaliyetler oluşur ve buna bağlı olarak yağışlar 

başlamaktadır. Bu dönemde Kuzeybatı Avrupa’dan güneydoğuya doğru uzanan 

siklon–antisiklonların sık sık yer değiştirdiği ve batıdan doğuya doğru döne döne 

ilerleyen polar cephe teşekkül etmektedir. Bundan dolayı Türkiye’de yağışlar daha 

da artmaktadır. Kış döneminde kuzeydoğudan, Anadolu içlerine kadar soğuk ve 

kuru polar hava kütlesi sarkmaktadır. Bu dönemde Anadolu içlerinde güneşli, soğuk 

ve çok hafif rüzgârlı olan kararlı hava şartları etkili olmaya başlamaktadır (Atalay, 

2004: 95-96 ). 

 Planeter faktörler içerisinde güneş radyasyonu, doğal çevrenin şekillenmesi 

hususunda süreçlerin işleyişini düzenleyerek, canlıların yaşamı üzerinde önemli rol 

oynamaktadır (Koçman, 1993:15). Yörede yıllık güneşlenme süresi 7,3 saattir. Aylık 

bazda yapılan değerlendirmeye göre Ocak en az, Ağustos ayı en yüksek güneşlenme 

süresine sahiptir. Antakya ve İslâhiye’de yıllık ortalama güneşlenme süreleri (7,3 

sa.) açısından benzer özellikler göstermektedir. Her iki istasyon yaz aylarında 

ortalama 11 saat güneşlenme süresine sahiptir. Bu durum, güneş ışınlarının daha 
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yüksek açılarla gelmesi ve gün süresinin daha uzun olması ile ilgilidir. Bulutluluk 

süresinin uzadığı ve gün süresinin kısaldığı kış mevsiminde güneşlenme miktarı 

ortalama 3,6 saate kadar düşmektedir. Antakya’da 3,6 saat olan güneşlenme süresi, 

karasallığın etkisi ile biraz artarak 3,7 saate kadar çıkmaktadır. Genel olarak yöre 

Mart-Eylül döneminde güneşlenme süresi yüksek, Eylül-Mart dönemi ise 

güneşlenme süresi düşüktür (Tablo 2.2).  Bulutluluk ile güneşlenme arasında ters bir 

ilişki vardır. Yörenin coğrafî enleminden dolayı,  kış mevsiminde gün süresinin en 

uzun olduğu sahadır. Aynı zamanda nemli ve yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına 

girmektedir. Yani kış mevsiminde de güneşlenme açısından elverişli şartlar olmasına 

rağmen bulut ve yağış miktarı arttığı için güneşlenme süresi azalmaktadır.   

Tablo:2.2. Uzun Yıllar Aylık Ortalama Günlük Toplam Güneşlenme Süresi (sa-da) 

İstasyon 

Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

İslahiye        3.48 4.31 5.36 7.10 9.04 10.54 11.17 11.18 9.15 7.11 5.17 3.41 

Antakya         3.24 4.28 6.01 7.30 9.34 11.01 11.31 10.55 9.42 7.09 4.48 3.13 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Yeryüzünde herhangi bir yerin aldığı enerji miktarı coğrafî enleme göre 

farklılık gösteren gün uzunluğuna, güneş ışınlarının düşme açısına, atmosferik 

hareketlere ve yer şekillerine göre değişir. 36o N enleminde yer alan Reyhanlı ve 

çevresine güneş ışınları 21 Haziran’da 77o 22ı, 21 Aralık’ta ise 29o 30ı açı değerleri 

ile ulaşmaktadır. Buna göre güneş ışınları, yıl içinde yöreye 47o 52’lık bir farkla 

gelmektedir. Dolayısıyla radyasyon değeri de buna bağlı olarak kış mevsiminde 

azalır, yaz mevsiminde artmaktadır. Ancak sıcaklık farkı; denizellik, ortalama 

yükselti, graben hattı gibi coğrafî faktörlerin oluştuğu elverişli koşullardan dolayı 

çok azdır.   

Coğrafî Faktörler: Türkiye iklimini etkileyen fizikî coğrafya etkenleri 

başında yükselti, dağların uzanışı, denizellik ve karasallık (kontinentalite) derecesi 

gelmektedir. 

Ülkemizin yüksek ve engebeli olması iklimde önemli değişmelere neden 

olmaktadır. Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslar, yer yer dar ve derin boğazlarla 

yarıldığı için yükselti durumu kısa mesafelerde sık sık değişmektedir. Buna bağlı 

olarak yağış ve sıcaklık dağılışında önemli değişmeler ortaya çıkmaktadır. Ancak bu 

dağ sıraları nemli hava kütlesinin iç kesimlere girmesini engellediği için buralarda 

karasallığın etkisi artmaktadır. 

Amik Ovası,  Güneydoğu Torosların batı ucunda, Hatay–Maraş Graben’i 

üzerinde bulunmaktadır. Graben hattı Güney Afrika’daki Göller Yöresi’nden başlar, 

Doğu Afrika üzerinden devam etmektedir. Kızıldeniz’i içine alarak Asi Deltası’na 

ulaşmaktadır. Oradan da Maraş üzerinden Malatya Havzası’na bağlanmaktadır. 

Ortalama 5000 km uzunluğa sahip olan bu hat, hava kütleleri üzerinden yönlendirici 

ve şekillendirici etkiler yapmaktadır. Akdeniz üzerinden gelen nemli ve yağışlı hava 

kütlesi bu hattı takip ederek iç kesimlere sokulmaktadır. Bu sayede yöre kış 

mevsiminde bol miktarda yağış almaktadır. Sistem aynı zamanda kuzeyden 
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gelebilecek hava kütlelerine de açık bulunmaktadır. Özellikle kış mevsiminde Elazığ 

ve Malatya çevresinde de etkili olan Sibirya hava kütlesi dalga sırtları şeklinde 

güneye inmektedir. Ancak çöküntü hendeğindeki yükselti farkı nedeni ile irtifa 

kaybetmektedir. Yani kuru ve soğuk olan bu hava kütlesi genel karakterini 

yitirmektedir. Ancak kuzey sektörlü olması nedeni ile hava sıcaklığını biraz 

düşürmektedir. Kışın, güneyden gelen ılık ve yağışlı olan alçak basınç hava kütlesi 

bu ani sıcaklık değişiminden çok etkilenir ve bu durumun sonucu olarak bol 

miktarda yağış bırakmaktadır.  

Yörenin, doğusu ve batısı dağlık sahalarla çevrilidir. Amanoslar batı yönde 

Akdeniz üzerinden gelebilecek hava kütlelerine karşı büyük engel teşkil etmektedir. 

İskenderun üzerinden gelen hava kütlesi dağları takip ederek yükselir ve bu 

yamaçlara daha çok yağış bırakmaktadır. Amanoslar üzerinden hava kütlesi nemin 

önemli bir kısmını batıya dönük yamaçlarda bıraktığı için dağların doğusunda çok 

daha az yağış bırakmaktadır. Amik Ovası, Amanoslar üzerinden gelen hava 

kütlesine göre duldada kalmaktadır.  

Amik Ovası’nın doğusunda Suriye Platosu bulunmaktadır. Bu kuşağın 

yükseltisi 600-700 m’ler arasındadır. Bu nedenle saha, doğudan gelebilecek hava 

kütlelerine nispeten açık bulunmaktadır. Özellikle yaz mevsiminde Basra alçak 

basıncının etkisi altına girmektedir. Ancak yörede çok fazla sıcaklık artışı olmaz. 

Bunda, denizel etkiler yanında çöküntü hendeğinde kanalize olan rüzgârların da 

etkisi vardır.   

2.3.1. Sıcaklık 

2.3.1.1. Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Termik Rejim 

Yıllık ortalama sıcaklılar enleme, yükselti ve denizden uzaklığa göre 

güneyden kuzeye doğru azalmaktadır. Yörenin ortalama sıcaklığı 17.6 oC’dir. 

Sahada, Kırıkhan 19.3 oC ile en yüksek, Yayladağı 15.1 oC ile en düşük ortalama 

sıcaklıklarına sahiptir. Reyhanlı’da ise yıllık ortalama sıcaklık genel ortalamanın 

üstünde olup, 18.3 oC’dir. Kırıkhan’nın yüksek ortalama sıcaklıklara sahip 

olmasında bakının etkisi büyüktür (Tablo 2.3). Amanos Dağları’nın güneye bakan 

eteklerinde yer aldığı için güneş ışınlarının geliş açısı ve güneşlenme süresi daha 

fazladır. Yayladağı’nın hava kütlelerine açık olması ve Yayladağı’nın ortalama 

yükseltisinin (600 m) fazla olması gibi nedenlerden dolayı yöredeki ortalama 

sıcaklıklar hava sıcaklığı açısından daha düşük ortalamalar göstermektedir.  

Reyhanlı istasyonu Amik Ovası’nın doğu yarısında ve dağlık kuşaklarla çevrili bir 

sahada yer almaktadır. Bu özellik sıcaklık haritalarında ısı adacıkları şeklinde 

görülmektedir.  

Uzun süreli (1975-2010) meteorolojik verilere göre en soğuk (7.1 oC) ay 

Ocak ve en sıcak ay Ağustos (27.8 oC) ayıdır. En sıcak ortalamasının Ağustos 

ayında gerçeklemiş olması denizel iklimin etkisi altında olduğunu göstermektedir. 

Çünkü karasal iklimlerde en sıcak ortalaması Temmuz ayında gerçekleşmektedir. 

Ancak en soğuk ayın Ocak ayında görülmesi çevresindeki karalardan da 

etkilendiğini göstermektedir. Denizelliğin tamamen egemen olduğu iklimlerde en 

soğuk ay ortalaması Şubat ayında gerçekleşmektedir. Ocak ayı ortalamalarının hep 0 
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oC üstünde olması yörede denizel etkilerin daha ön planda olduğunu göstermektedir. 

Ocak ayı ortalamalarına göre İslahiye en soğuk (5,2 oC), Samandağ en sıcak (9.8 oC) 

yeri oluşturmaktadır. Ocak ayı ortalamalarına göre Samandağ ile İslahiye arasında 

4.6 oC’lik sıcaklık farkının olması, kıyıdan karaların iç kesimlerine doğru gidildikçe 

karasallığın etkisinin arttığını göstermektedir. Reyhanlı İlçesi Ocak ayı ortalaması 

bakımından da, ortalama değerlerde olduğu gibi genel ortalamanın üzerinde bir seyir 

gerçekleştirmektedir.  

Tablo: 2.3. Uzun Yıllar Aylık Ortalama Sıcaklık (°C)  

İstasyon 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ort. 

İslâhiye        5.2 6.4 10.5 15.3 20.4 25.2 27.9 27.9 24.9 19.1 11.4 6.7 16.7 

Hassa           6.3 7.8 11.1 16.2 21.3 26.1 28.9 28.7 25.3 20.1 13 7.9 17.7 

Kırıkhan        8.2 9.3 13 17.7 22.6 27.5 30.3 29.9 26.9 21.5 14.5 9.6 19.3 

Reyhanlı  7.6 9.0 12.8 17.1 21.4 25.6 28.1 28.3 25.5 21.6 13.6 9.0 18.3 

Serinyol        6.5 7.5 11 16.4 20.8 25.4 28.1 29 26.5 20.7 12 7.6 17.6 

Antakya         8.2 9.7 13.2 17.2 21.2 24.8 27.2 27.7 25.5 20.8 13.9 9.5 18.2 

Altınözü        5.7 6.6 11 16.1 20.1 23.7 26.2 27.2 24.9 19.3 11.8 7.4 16.7 

Samandağ        9.8 11 14.1 17.6 21.1 24.6 27.1 27.8 26.1 21.8 15.7 11.3 19.0 

Yayladağı       6.7 7.3 9.4 13.2 17.7 21.3 23.9 23.9 21.5 17.1 11.2 7.5 15.1 

Yöre Ort.  7.1 8.3 11.8 16.3 20.7 24.9 27.5 27.8 25.2 20.2 13.0 8.5 17.6 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Gerçekten yıllık sıcaklık farkı (amplitüd) kıyı bölgelerinde düşük, iç 

bölgelerde yüksek değerler göstermesi karasallık ve deniz etkisini yansıtmaktadır. 

Bu durum kısa mesafelerde dahi etkisini göstermektedir. Samandağ’da yıllık 

sıcaklık farkı 18 oC iken, Reyhanlı’da 20,7 oC’ye çıkmaktadır. Karaların ortalarına 

doğru gidildikçe bu etki daha belirginleşmektedir. Örneğin, yıllık sıcaklık farkı 

Karakoçan’da (Elazığ) 28.8 oC’ye ulaşmaktadır (Mor, 2008:34). Amik Ovası’nda 

denizel etkiler daha belirgin olduğu için ısınma ve soğuma çok fazla olmamaktadır. 

Ancak nem oranı çok fazla olduğu için hissedilen sıcaklık yüksektir. Çünkü nemli 

hava dokunduğu yüzeylerde kondüksiyon yolu ile ısı alışverişini hızlı 

gerçekleştirmektedir. Bu durum kışın ve yazın çok belirgindir. Kışın çok fazla 

soğuma gerçekleşmediği halde üşüme hissi fazla olmaktadır. Yazın sıcaklığın 25 
oC’nin üzerine çıkması ile insan metabolizması vücut ısısını dengede tutmak için 

fazla terleme yapmaktadır.   
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Şekil: 2.2. Yayladağı, Samandağ, Altınözü, Antakya, Serinyol, Reyhanlı, Kırıkhan, 

Hassa, İslâhiye’de Aylık Ortalama Sıcaklığının Gidişi (Tablo: 2.3’e göre) 

Amik yöresi mevsim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri açısından büyük 

bir çeşitlilik göstermektedir. Samandağ sahillerinde (Tablo 2.4, Şekil 2.3) 3 Ocak 

tarihinde başlayan kış mevsimi,  Reyhanlı’da 27 Aralık’ta ve İslâhiye’de 22 

Kasım’da başlamaktadır. Samandağ’a göre Reyhanlı’da kış mevsimi, 6 gün daha 

erken başlamaktadır. Reyhanlı’ya göre İslâhiye’de ise kış mevsimi 40 gün daha 

erken başlamaktadır. Yani güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem ve karasallığın 

etkisi ile kış mevsimi daha erken başlayıp ve geç kalkmasına bağlı olarak kış 

mevsimi daha uzun sürmektedir. Samandağ’da 30 gün (3 Ocak-2 Şubat)  süren kış 

mevsimi, Reyhanlı’da 68 güne ve İslâhiye’de 114 güne kadar çıkmaktadır.  Sıcaklık 

ortalamaları 5-10 oC arasında değişen serin kış şartları hüküm sürdüğü için 

Samandağ’ında gerçek bir kışa rastlanmaz. Yöre, enlem ve denizelliğin etkisi ile 

ılıman bir iklime sahiptir. Sıcaklığın 5 oC’nin altında olduğu döneme gerçek kış,  5-

10 oC arasında olduğu döneme de serin kış denir. Gerçek kışa 1-2 gün süre ile 

Reyhanlı’da rastlanmaktadır. Ancak ova tabanından yükseklere doğru çıkıldıkça 

gerçek kış daha belirgin bir hal almaktadır.  
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Tablo: 2.4. Samandağ’ın Günlük Ortalama Sıcaklıkları (1975-2010) 

  

Günler 

Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 10.4 10.6 12.5 16.4 19 22.9 26.4 27.8 27.6 24.3 18 12.8 

2 10.4 10 13.2 16.8 19.1 22.9 26.4 27.9 27.5 23.8 18.2 12.6 

3 10.1 9.8 13.5 16.6 19.3 23.1 26.4 27.9 27.5 23.6 18.2 12.5 

4 9.7 9.7 13.2 16.5 19.5 23.2 26.5 28 27.4 23.7 18.6 12.4 

5 10.3 9.7 13.3 16.8 19.4 23.2 26.6 28.1 27.1 23 18 12.5 

6 10.5 10.3 13.2 17.1 20 23.5 26.6 28.1 27 23.2 17.4 12.4 

7 10.1 10.3 13.4 17 20.4 23.7 26.8 28.1 27 23.7 17.1 12.8 

8 9.8 10.2 13.3 17 20.3 23.8 26.7 28 26.9 23.8 17.3 12.6 

9 9.6 10.7 13.6 16.9 20.1 23.9 26.8 27.8 26.7 23.5 17 12.5 

10 9.6 10.7 14 16.5 20.1 24.2 26.8 27.9 26.8 23.4 16.2 12.1 

1. 10 Gün 10.1 10.2 13.3 16.8 19.7 23.4 26.6 28.0 27.2 23.6 17.6 12.5 

11 9.3 11.1 14.1 17.3 20.3 24.1 26.9 27.9 26.6 23 16 11.9 

12 10.1 11.1 13.7 17.4 20.8 24.4 26.9 27.9 26.8 22.9 15.7 11.7 

13 10.5 11.4 13.5 17.8 21 24.6 27 27.9 26.7 22.8 15.4 11.4 

14 10.3 11.7 13.7 17.5 20.5 24.8 26.9 28 26.6 22.7 15.6 11.4 

15 10.3 11.5 13.8 17.5 20.7 24.8 27 28.1 26.8 22.7 15.3 11.3 

16 9.5 11.1 13.8 17.9 21.3 24.5 27.1 27.9 26.3 22.5 15.8 10.6 

17 10.1 11.5 14 17.7 21.4 24.8 27.2 27.8 26.2 22.1 16.4 11.1 

18 9.6 11.1 14.3 17.6 21.5 24.8 27.4 27.9 25.9 21.5 16.1 11 

19 9.9 11.8 13.9 18.1 21.6 25 27.5 28 25.7 21.3 15.7 10.4 

20 10 11.4 14.1 18 21.8 25.2 27.4 27.9 25.6 21.2 15.1 10.6 

2. 10 Gün 10.0 11.4 13.9 17.7 21.1 24.7 27.1 27.9 26.3 22.3 15.7 11.1 

21 9.5 11.5 13.9 17.6 21.6 25.2 27.4 27.9 25.4 21.2 15.2 10.6 

22 9.3 11 15 17.8 21.8 25.4 27.5 27.9 25.6 21.1 14.8 10.4 

23 9.2 11.6 15.3 18.3 22.1 25.2 27.6 27.8 25.3 20.7 14.3 10.3 

24 9.4 11.5 15.1 18.3 21.8 25.4 27.6 27.7 25.1 20.6 14.1 10.3 

25 9.4 12 14.7 18.2 22.2 25.6 27.7 27.8 24.9 20.8 14.3 10.2 

26 9.6 12.2 14.8 18.5 22.6 25.9 27.7 27.8 25.1 20.7 14.1 10.1 

27 9.4 11.9 15.1 18.9 22.9 26 27.8 27.8 24.9 19.8 13.8 10.6 

28 9.9 12.2 15.2 19.4 22.8 26.1 27.8 27.8 24.7 19.3 13.5 10.9 

29 10.1 12.2 15.7 19.4 22.9 26.1 27.8 27.7 24.7 18.8 13.4 10.6 

30 9.6   15.4 19.3 23 26.2 27.8 27.8 24.8 18.3 13.1 10.9 

31 10   16.2   22.9   27.8 27.7   18   10.5 

3. 10 Gün  9.6 11.8 15.1 18.6 22.4 25.7 27.7 27.8 25.1 19.9 14.1 10.5 

Kaynak: DMİGM, 2010 



 

 

 

44 

 

Şekil: 2.3. Günlük Ortalama Sıcaklıklarının Yıl İçindeki Seyrine Göre Samandağ’ında 

Mevsimlerin Süreleri ve Başlangıç Tarihleri (Tablo:2.4’e göre) 

Reyhanlı, doğu yönde karalar üzerinde gelebilecek soğuk hava kütlelerine 

daha açık bulunmaktadır. Bununla birlikte Reyhanlı’da 2 gün süren gerçek kış 

ortalamalarının 5 oC’ye yakın olması  (4.8 oC) ağır kış şartlarının hâkim olmadığını 

göstermektedir (Tablo 2.5).  

Yörede kış mevsiminin gösterdiği ortalama değerlere göre donma olayı 

görülmemektedir. Ancak geceleri ışıma yolu ile sürekli ısı kaybolmaktadır. Nem 

miktarı azaldığı için Amanos Dağları üzerinde radyasyon pencereleri gelişmektedir. 

Bu nedenle Amanosların yüksek kesimlerinde soğuyan hava kütlesi ağırlaşır ve ova 

tabanına çökmektedir. Sabahın ilk saatlerinde zaman zaman yoğun sis oluşumu 

gerçekleşmektedir. Bu şartlar altında pek yaygın olmamakla birlikte ova tabanında 

çok kısa süreli don olayı meydana gelebilmektedir. Ancak çevredeki yüksek dağlara 

doğru çıkıldıkça donma olayı ve kar yağışı daha belirgin bir hal almaktadır. Kışın 

Amanosların yüksek kesimlerine düşen kar, güneye bakan yamaçlar (ovaya bakan) 

üzerinde hızla erimektedir. Kuzey yamaçlarda ise daha alt kesimlere kadar inmekte 

ve daha uzun süreli kalmaktadır.  
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Tablo: 2.5. Reyhanlı’nın Günlük Ortalama Sıcaklıkları (1975-2010) 

Günler 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 5.7 7.6 11 14.6 17.7 24.9 28.3 30.4 29.5 22.7 16.5 12 

2 7 7.2 11.4 15.7 17.7 26.6 28.5 30.9 29 22 15.5 11 

3 7.9 6.7 12.3 16 18.5 25.4 28.9 31.1 28.8 22.8 14.7 10.9 

4 9.3 6.6 12.4 16.6 19.4 25.5 28.6 30.7 28.5 23.3 15.1 11.6 

5 8.9 6.9 11.9 16.4 19.6 25.5 28.8 30.4 28.4 23.5 14.2 11.1 

6 7 6.9 13.2 16.2 19.6 25.4 28.3 30.6 28.7 24.4 14.4 11.1 

7 6.9 6.6 14 17.7 18.4 25 28.5 30.3 29.1 23.6 15.4 10.2 

8 6.6 8 14.4 15.7 18.9 24.8 28.6 29.9 27.8 23 15.9 9.1 

9 6.4 8.9 15.3 14.3 17.8 24.9 28.4 29.5 28.7 20.9 16.3 8.6 

10 6.9 9.4 14.8 15.4 18.4 26.3 28.7 29.6 27.5 21 15.5 9.7 

1. 10 Gün 7.3 7.5 13.1 15.9 18.6 25.4 28.6 30.3 28.6 22.7 15.4 10.5 

11 6.2 10 13.6 15.7 19.6 25.8 29.5 29.8 27.4 21.1 15.5 9.8 

12 5.5 9.6 13.4 15.5 19.8 25.8 29.4 29.6 27.5 20.4 14.9 9.7 

13 4.7 10.5 13.4 14.5 19.5 26.9 29.1 29.5 27.7 22.2 15.5 8 

14 4.9 10.7 12.7 15.8 19.8 27.2 29 29.6 26.7 23.4 14.5 8.6 

15 5.4 10.8 13 16.6 21 25.9 28.4 30.3 27.4 22.8 14.3 8.3 

16 5.7 10.4 11.9 17.7 20.9 26.2 28.9 30.2 28.1 22.2 13.5 7.3 

17 5.8 9.6 11.5 17.3 22.1 27.1 29.5 30.2 27.6 21.5 13 8 

18 8.1 9.3 11.7 17.8 23.1 27.4 29.4 30.3 27.5 21.6 13.5 7.8 

19 7.7 9.6 12.8 17 22.5 28.3 29.4 30.5 26.2 21.5 13.9 9.4 

20 7.1 10.3 12.7 17.2 22.4 28.2 29.7 31.1 23.8 22.4 13.8 10.8 

2. 10 Gün 6.1 10.1 12.7 16.5 21.1 26.9 29.2 30.1 27.0 21.9 14.2 8.8 

21 7.1 9.6 13.2 18 22.3 28.3 30 31.2 23.5 23.5 12.7 10.3 

22 7.1 9.3 13.9 18.6 22.5 28.8 29.9 31 23.1 22.6 13.9 10.1 

23 7.5 10.4 14.2 17.6 22.8 28.6 30.1 30.5 24.7 21.1 14.3 9.1 

24 8 10.6 14.5 18.4 22.7 27.6 30.1 30.4 23.7 21.2 14.4 8.2 

25 8.2 11.1 14.5 19.2 21.9 27 30.2 29.7 23.9 21.4 14.2 8.1 

26 8.2 11.8 15.3 18.4 22.4 28 29.9 29.5 23.6 20.9 13.6 8.2 

27 7.1 10.5 13.7 19.6 22.7 27.8 29.3 29.7 24.1 20.7 11.8 7.8 

28 6.4 11.1 13.9 19.1 23 27.5 29.4 30.2 23.6 18.9 11.8 8.2 

29 7.3 11.6 14.5 17.8 23 27.1 29.5 30 22.9 18.7 11.8 8.7 

30 8  15.2 18.3 23.9 27.3 29.6 29.9 22 16.9 12.1 10.5 

31 8.1  14.4  24.4  29.9 29.7  16.4  9 

3. 10 Gün 7.5 10.7 14.3 18.5 22.9 27.8 29.8 30.2 23.5 20.2 13.1 8.9 

Kaynak: TİGEM, Reyhanlı – 2011 
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Şekil: 2.4. Günlük Ortalama Sıcaklıkların Yıl İçindeki Seyrine Göre Reyhanlı’da 

Mevsimlerin Süreleri ve Başlangıç Tarihleri (Tablo: 2. 5.’e göre)  

Yörede, sıcaklık ortalamalarının 15-20 oC arasında olduğu ilkbahar 

mevsimi, 2 Şubat-15 Mart arasındaki dönemde başlamaktadır. Denizliğin etkisi ile 

Samandağ kıyılarında 2 Şubat’ta başlayan ilkbahar mevsimi 96 gün sürmektedir. 

Sürenin bu kadar uzun olmasında kış mevsiminin çok kısa sürmesi ile alakalıdır. 

Samandağ, kıyıda olduğu için nemlilik miktarı fazla olmaktadır. Nemliliğin yüksek 

olduğu yerlerde çok fazla ısınma olmadığı gibi çok fazla soğuma da olmamaktadır.  

Bu nedenle kış mevsimi adeta geçişler şeklinde hissedilmektedir. Sonbahar ve 

ilkbahar mevsimi daha uzun olmaktadır. Kıyıdan uzaklaşıldıkça ilkbahar mevsimi 

daha geç bir tarihte başlamaktadır. Reyhanlı’da 11 Şubat’ta başlayan ilkbahar 

mevsimi, İslâhiye’de daha geç bir tarih olan 15 Mart’ta başlamaktadır. Bununla 

birlikte ilkbahar mevsiminin daha geç başlaması mevsim sürelerine yansımıştır. 

Reyhanlı’da 90 gün olan süre, İslâhiye’de 58 güne kadar düşmüştür. Özellikle 

Reyhanlı’da ilkbahar mevsiminin Samandağ’dan 9 gün sonra başlaması, Reyhanlı 

ikliminin Samandağ iklimine benzer olduğunu göstermektedir.  

Yaz mevsiminde ortalama hava sıcaklığı 20-30 0C’nin arasında 

bulunmaktadır. Buna göre yaz mevsimi Mayıs ayının ilk yarısından itibaren 

başlamaktadır. Yörede yaz mevsimin Samandağ, Reyhanlı ve İslâhiye’de birbirine 

yakın tarihlerde başlaması bu dönemde etkili olan hava kütlesi ile açıklanabilir. 

Ekim ayının ikinci yarısında sona eren yaz mevsimi 154 gün (İslahiye) ile 173 gün 

(Samandağ) arasında değişmektedir. Ancak bu süre içinde tropikal yaz süresi her 

birinde 100 güne yakındır. Bu 100 günde ortalama hava sıcaklığı 30 oC’nin üzerinde 

seyretmektedir. Tropikal yaz süresi karasal iklimin egemen olduğu 39 gün 

sürmektedir. Reyhanlı’nın Elazığ’a göre en az 3 kat daha uzun bir yaz süresine sahip 
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olması enlemin etkisini ortaya koymaktadır. Öte yandan tropikal hava kütlesi ilk 

olarak güney kıyılarımızı etkisi altına almakta ve daha sonra terk etmektedir. Bu 

bakımdan yaz süresi daha uzun olmaktadır. Öte yandan güneyde nemlilik 

değerlerinin fazla olması birikmiş sıcaklık değerini arttırmaktadır.  

 Tropikal yaz mevsimi Reyhanlı’da daha uzundur. Bu durum Reyhanlı’nın 

diğer kesimler göre çevresinin dağlık kuşaklarla çevrili olmasından ileri 

gelmektedir. Zaten tropikal yaz mevsimi en erken Reyhanlı’da başlamaktadır.  

 

 

Şekil: 2.5. Günlük Ortalama Sıcaklıkların Yıl İçindeki Seyrine Göre İslâhiye’de 

Mevsimlerin Süreleri ve Başlangıç Tarihleri (Tablo:6’ya göre)  
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Tablo:2.6. İslâhiye İstasyonu Günlük Ortalama Sıcaklık 1975-2010 

Günler 

Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 5.5 5.8 8.3 14 17.3 23 27 28.1 27.1 22.5 14.6 8.3 

2 5.5 5.3 8.8 13.6 17.4 23.1 27.1 28.2 26.9 21.7 14.5 8.1 

3 5.4 5.1 9.3 14 17.6 23.2 27.2 28.3 27 21.5 14.2 8.1 

4 5.4 5.3 9.5 13.8 18.2 23.2 27.2 28.5 26.6 21.5 14.4 7.8 

5 5.2 5.2 9.3 14.3 18.5 23.5 27.1 28.6 26.3 21 14.2 7.8 

6 5.7 5.6 9.1 14.9 18.7 23.9 27.5 28.4 25.9 21.3 13.6 7.9 

7 5.8 5.4 9.4 14.6 19.2 24.3 27.7 28.5 25.7 22 13.3 7.9 

8 5.3 5.4 9.8 14.4 18.5 24.4 27.7 28.1 25.6 21.6 13 7.9 

9 5.4 5.7 9.4 14.5 19 24.5 27.6 27.9 25.3 21.3 12.6 7.9 

10 5.3 6 9.6 14.6 19.1 24.7 27.5 28.1 25.4 21.2 12.3 7.4 

1. 10 Gün 5.45 5.48 9.25 14.27 18.35 23.78 27.36 28.27 26.18 21.56 13.67 7.91 

11 5.3 6.4 9.6 15.1 19.6 24.8 27.8 28.2 25.3 21 11.8 7.2 

12 5.9 6.6 9.8 15.6 20.1 25 27.8 28.4 25 20.7 11.3 7.2 

13 5.9 6.9 9.9 15.5 20 25.6 27.8 28.5 25.3 20.5 11 6.9 

14 5.9 6.9 9.7 15.4 19.9 25.9 27.7 28.4 25.5 20.3 10.9 6.7 

15 5.7 6.8 10.1 15.1 20.2 25.3 27.8 28.4 25.7 19.7 11 6.5 

16 5.4 6.7 10.3 15.4 20.3 24.7 27.8 28.4 25.7 19.4 11.2 6.3 

17 5.8 6.5 10.6 15 20.6 25.3 28 27.7 25.2 19 11.5 6.3 

18 5.4 6.6 10.6 15.2 20.6 25.5 28.4 27.9 25 18.4 11.6 6.3 

19 5.4 6.5 10.6 15.4 21.6 25.8 28.6 28 24.8 18.3 11.2 5.9 

20 5.4 6.6 10.5 15.1 21.6 25.7 28.6 28.1 24.4 18.2 11 5.9 

2. 10 Gün 5.61 6.65 10.17 15.28 20.45 25.36 28.03 28.2 25.19 19.55 11.25 6.52 

21 5.3 6.6 11 15.3 21.6 25.8 28.4 28.2 24 18.1 10.9 6.2 

22 5.2 6.8 11.6 15.4 22 26 28.5 28 23.7 17.5 10.3 6.1 

23 5.2 7.2 11.7 15.9 21.8 26.4 28.4 27.8 23.6 17.4 9.9 5.9 

24 5.3 7.1 11.4 16.1 22 26.9 28.4 27.7 23.8 17.1 9.7 5.8 

25 5.1 7.6 11.7 16.2 22.3 27.2 28.4 27.4 23.6 17.1 9.5 5.6 

26 5.3 7.7 11.8 16.8 22.7 27.1 28.4 27.4 23.5 16.9 9.3 5.4 

27 5.2 7.8 12.2 17.1 22.8 26.9 28.6 27.4 23.5 16 9.2 5.2 

28 5.9 8.1 12.3 17.4 23 26.6 28.3 27.6 23.2 16.1 9.1 5.9 

29 5.9 6.8 12.6 17.2 23.2 26.7 28.5 27.5 22.7 15.3 8.5 5.7 

30 5.6  12.9 17.6 23.1 27 28.4 27.3 22.8 14.7 8.4 5.8 

31 6  13.7  22.9  28.2 27  14.4  5.8 

3. 10 Gün 5.5 7.3 12.1 16.5 22.5 26.7 28.4 27.6 23.4 16.4 9.5 5.8 

Kaynak: DMİGM, 2010 
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Sonbahar mevsimi kuzeyde, İslâhiye daha erken başlamaktadır. Bu dönemde 

sıcaklık ortalaması 15 oC’nin altına inmektedir. İslâhiye’de 39 gün olan sonbahar 

mevsimi Reyhanlı’da 41 güne ve Samandağ’ında 72 güne kadar çıkmaktadır.  

Ortalama en düşük hava sıcaklığı bazı yerlerde Aralık ve bazı yerlerde ise 

Ocak ayında gerçekleşmektedir. Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı’da en düşük 

ortalama hava sıcaklığı Aralık ayında gerçekleşmektedir. Bu kesimlerin ortalama en 

düşük hava sıcaklığı -3 oC civarındadır. Grabenin doğusunda kalan bu kesim aynı 

yönden gelebilecek soğuk hava kütlelerine karşı açıktır. Özellikle Yayladağı ve 

Altınözü platolar üzerinde daha yüksek bir sahada bulunduğu için en az ortalama 

sıcaklık -5 oC’ye düşmektedir.  Reyhanlı Aralık ayında en düşük ortalama sıcaklığa 

sahip olmakla birlikte sıcaklık Yayladağı ve Altınözü kadar düşmemektedir. Çünkü 

Reyhanlı’nın ortalama yükseltisi daha az ve çevresi fazla yüksek olmayan dağlarla 

çevrilirdir. Ancak Ocak verilerine göre Reyhanlı’da en düşük hava sıcaklığı 4 oC’nin 

altına pek düşmemektedir. Bu durum Reyhanlı’ya ait verilerin daha kısa bir devreyi 

kapsaması ile ilgilidir (Tablo 2.7).  

Tablo: 2.7. Yayladağı, Samandağ, Altınözü, Antakya, Serinyol, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, 

İslâhiye’de Yıllık Ortalama Düşük Sıcaklık Değerleri (1975-2010) 

İstasyon 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslahiye -3.0 -2.9 0.5 4.8 8.5 14.2 18.5 18.7 14.1 8.2 1.6 -2.0 

Hassa -1.1 -0.8 1.3 6.3 10.3 14.3 19.1 19.2 15.1 9.6 3.1 -0.4 

Kırıkhan -0.3 -0.4 2.1 6.9 10.6 15.9 19.2 19.5 14.8 9.7 3.6 -0.1 

Reyhanlı 4.6 4.1 7.6 11.1 10.5 15.7 19.7 20.6 14.2 10.0 2.3 -0.8 

Serinyol -0.3 0.0 2.4 7.0 10.6 16.4 20.8 21.6 16.2 10.9 2.3 -0.6 

Antakya -0.8 0.0 2.6 6.9 11.1 16.5 20.6 21.2 15.0 9.7 3.1 -0.2 

Altınözü -3.2 -3.7 -0.9 4.5 7.3 12.5 16.0 17.5 11.0 6.7 0.2 -3.4 

Samandağ 1.6 1.8 4.2 8.2 11.7 17.1 21.1 22.3 16.8 12.1 6.4 2.7 

Yayladağı -3.5 -1.8 -0.9 3.5 6.1 9.2 12.9 12.2 8.9 5.6 -0.2 -5.0 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Denizel etkilere sahip olan graben sahasında en düşük ortalama sıcaklık 

Ocak ayında ölçülmüştür. Yörede ortalama en düşük hava sıcaklığı -0.6 oC’dir.  

Genel olarak grabende güneyden kuzeye doğru gidildikçe minimum sıcaklık 

düşmektedir. Ocak ayında Samandağ’da 1.6 oC olan en düşük hava sıcaklığı 

Antakya’da -0.8 oC’ye ve İslahiye’de -3.0 oC’ye kadar alçalmaktadır (Tablo: 2.7).  

Türkiye’de yaz mevsiminde en sıcak yerlerin başında, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi gelmektedir.  Bu sahaların fazla ısınmasında, başta 

enlem olmak üzere komşu karaların ve basınç sistemlerinin etkisi büyüktür. 

Türkiye’nin güney kesimleri daha çok tropikal hava kütlesinin etkisi altında 

kalmaktadır. Ancak denizelliğin etkisiyle Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi kadar fazla ısınmamaktadır.  
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Şekil: 2.6. Yayladağı, Samandağ, Altınözü, Antakya, Serinyol, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, 

İslâhiye’de Aylık Ortalama Düşük Sıcaklıkların Gidişi  (Tablo: 2.7’ye göre).  

Bütün istasyonların en yüksek ortalama sıcaklığı 33.1oC’dir. Yayladağı, 

Antakya, Kırıkhan ve Reyhanlı’da Temmuz en sıcak ay olurken, İslahiye, Hassa, 

Serinyol ve Samandağ’ın da ise en yüksek sıcaklıklar Ağustos ayında ölçülmüştür. 

Temmuz ayı ortalama yüksek sıcaklıkları bakımından İslâhiye ve Yayladağı ilk 

sırada  (45.4oC) gelmektedir. Reyhanlı’da en yüksek ortalama sıcaklıklar Haziran-

Eylül arasındaki dönemde 37 oC civarındadır.   

Ortalama yüksek sıcaklıklar bakımından Serinyol ile Reyhanlı arasına 

çizilecek hattın güneyi ve kuzeyinde kalan alanlar farklı özellikler göstermektedir. 

Bu hattın güneyinde sıcaklık 40.3 oC, kuzeyinde ise 44.7 oC’dir. Böyle bir dağılışın 

ortaya çıkmasında karasallık ve denizellik etkisi büyüktür.  Hattın güneyinde 

kalmasına rağmen Yayladağı ve Altınözü’nde sıcaklıklar yüksektir. Bunda 

yükseltinin etkilisi büyüktür. Çünkü yükselti arttıkça havadaki nem oranı düşmekte 

ve ısınma kolaylaşmaktadır.  Böylece Yayladağı ve Altınözü’nde en yüksek hava 

sıcaklığı 43.3 oC civarına kadar çıkmıştır.   

Ortalama aylık sıcaklık dağılışına göre en yüksek değerler Amik Ovası’nda 

görülmektedir. Deniz seviyesine yakın bir yükseltide bulunan ve çevresi dağlarla 

çevrili olan Amik Ovası’nda 19-20 oC izotermlerinin çevrelediği bir ısı adacığı 

meydana gelmektedir. Buradan itibaren çevreye doğru gidildikçe yükseltinin etkisi 

ile sıcaklık azalmaktadır. Amanos Dağları’nın deniz duldasında kalan yamaçlarında 

yükselti hızla artmaktadır. Bu durum farklı bir sıcaklık dağılışını ortaya 

çıkarmaktadır. Şöyle ki Amanos Dağları’nda izotermler birbirine oldukça yakındır. 

Yani kısa mesafelerde çok fazla sıcaklık farkı oluşmaktadır. Örneğin, Antakya’da 

100 m yükseltide 18 oC olan sıcaklık, 1600 m yükseltide yıllık ortalama sıcaklık 13 
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oC’ye kadar düşmektedir. Aynı doğrultudaki yamacın alt kesimleri ile üst kesimleri 

arasında yaklaşık olarak 5 oC’lik bir fark bulunmaktadır. Graben hattında yıllık 

ortalama sıcaklık, yükselti farkı fazla olmadığı için en kuzeyde bulunan İslâhiye’yi 

bile 16 oC izotermi çevrelemektedir. Yörenin doğusunda yıllık ortalama sıcaklık 

dağılışı röliyelifin sade bir görünüm arz etmesinden dolayı izotermler, Amanos 

Dağlarındaki gibi sık bir görünüm sergilememektedir. Reyhanlı İlçesi bütünüyle 17-

20 oC izotermleri arasında kalmaktadır.  

Deniz seviyesine indirgenmiş yıllık ortalama izoterm haritasında oldukça 

sade bir görünümü vardır (Harita 2.4). Yörenin güneyinde Samandağ civarında 19 
oC izotermi, İslâhiye’nin kuzeyinde ise 18 oC izotermi geçmektedir. Enleme bağlı 

olarak kuzey ile güney arasında yaklaşık 1 oC’lik sıcaklık farkı vardır.    

İndirgenmiş ve gerçek sıcaklık haritalarına göre Amik Ovası üzerinde küçük 

çaplı adeta bir alçak basınç alanı vardır (Harita 2.4). Bu basınç sistemine bağlı 

olarak yüksek dağlar üzerinde kışın ışıma yolu ile soğuyan hava kütlesi ağırlaştığı 

için sabaha yakın saatlerde ova tabanına doğru hareket ederek, ova yüzeyinde 

inversiyon olayına bağlı olarak sis olayına yol açmaktadır. Özellikle ısı 

terselmesinin meydana geldiği günlerde direkt güneş ışığı ova tabanına ulaşamadığı 

için ovada sıcaklık 1-2 derece azalmaktadır. Özellikle yazın belirginleşen kara-deniz 

arasındaki sıcaklık farkından dolayı denizden karaya doğru güçlü rüzgârlar 

oluşmaktadır. Bunda ayrıca graben hattının etkisi büyüktür.    

Karasallık derecesi ile yükselti yazın sıcaklığın dağılışını kontrol eden 

faktörlerin başında gelmektedir (Koçman, 1993:18). Temmuz ayında hemen her yer 

16 oC’nin üzerinde ortalama sıcaklığa sahiptir. Ova tabanında Temmuz ayı ortalama 

sıcaklığı 30 oC’nin üzerindedir. Genel olarak Temmuz ayı gerçek ortalama sıcaklık 

haritası sade bir görünüme sahiptir. Dağlarla ova tabanı arasında 12 oC’lik sıcaklık 

farkı bulunmaktadır. Amanos Dağları’nda yükseltinin etkisiyle izotermler daha sık, 

topografyanın daha sade olduğu alçak yerlerde izotermler daha seyrek geçmektedir.  
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Harita:2.4. Reyhanlı İlçesi ve Yakın Çevresinin Yıllık Ortalama Gerçek ve 

İndirgenmiş Sıcaklık Haritası 



 

 

 

53 

Temmuz ve Ocak ayı gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklıkların dağılışı 

genellikle benzer özellikler göstermektedir (Harita 2.5, 2.6). Yüksek kesimler hem 

Ocak ayında hem de Temmuz ayında yörenin en düşük sıcaklığına sahipken, Amik 

Ovası her iki ayda da yüksek sıcaklıklara sahiptir. Örneğin, Amanosların yüksek 

kesimleri Ocak ayında 2 oC olan sıcaklık yerini Temmuz ayında 18 oC sıcaklıklara 

bırakmaktadır. Amik Ovası 28-30 oC aralığında olan sıcaklıklar Ocak ayında 7-8 oC 

seviyesine düşmektedir.   

Reyhanlı İlçesi’nde, Temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri 26-28 oC 

arasındadır. Ocak ayında ise ortalama sıcaklık 6-7 oC’ye kadar düşmemektedir. 

Tarımsal faaliyetler açısından riskli sınır olan 5 oC’nin altına düşmediği için 

herhangi bir probleme yol açmamaktadır. Fakat kıyılardan uzaklaşıldıkça sorunlar 

ortaya çıkmaktadır.  

İndirgenmiş Temmuz ve Ocak ayı sıcaklık haritalarında izotermlerin uzanışı 

bakımından bir takım farklılıklara sahiptir. Temmuz ayından güneyden kuzeye 

doğru gidildikçe karasallığın etkisi ile izotermler daha yüksek sıcaklıkları 

göstermektedir. Samandağ yakınlarında 27 oC olan izoterm geçerken, İslâhiye 

yakınlarında 30 oC izotermi geçmektedir. Ocak ayında ise tersi istikamette artış 

görülmektedir. Ocak ayında İslahiye yakınlarında 7 oC izotermi geçerken, güneye 

doğru izotermler daha yüksek sıcaklıkları göstererek, Samandağ yakınlarında 10 oC 

izotermine ulaşır. Artış yönleri farklı olmak üzere Temmuz ve Ocak ayında çalışma 

sahasının kuzeyi ile güneyi arasında yaklaşık 3 oC’lik bir fark vardır. Bunda yörenin 

etkisi altına girdiği hava kütleleri ile karasallık ve denizelliğin etkisi vardır. Temmuz 

ayında kuzeye doğru sıcaklığın artış göstermesi karasallık ile açıklanabilir. Ocak 

ayında güney doğrultudaki artış, başta denizellik olmak üzere enlemle ilgilidir.  
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Harita:2.5. Reyhanlı İlçesi ve Yakın çevresinin Temmuz Ayı Gerçek ve 

İndirgenmiş Sıcaklık Haritası 
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Harita:2.6. Reyhanlı İlçesi ve Yakın çevresinin Ocak Ayı Gerçek ve İndirgenmiş 

Sıcaklık Haritası 
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2.3.1.2. Donlu Günler 

Sıcaklığın, 0 oC’nin altına düştüğü günlere donlu gün denir. Coğrafî 

faktörler don süresi üzerinde değiştirici bir etki yapmaktadır. Olumlu faktörlerin 

bulunduğu yerde daha kısa süreli don olayı yaşanırken, şartların olumsuzlaştığı 

yerlerde don, daha uzun bir süreyi kapsamaktadır.  

Yörede ortalama 20,6 gün dolayında donlu gün sayısı vardır (Tablo 2.8). 

Donlu gün sayısı 35,1 gün ile Altınözü’nde en fazla, 6,9 gün ile Samandağ’da en az 

gerçekleşmektedir. Genel olarak graben boyunca güneye doğru gidildikçe denizel 

etkiden dolayı don olaylı gün sayısı azalmaktadır. Ancak bu durum, yükselti ve bakı 

ile ilgili olarak değişmektedir. Reyhanlı, Kırıkhan’a göre daha güneyde olmasına 

rağmen Reyhanlı’da don olaylı gün sayısı daha fazladır. Reyhanlı’nın çevresinde 

bulunan dağların yükseltisi fazla olmadığı için Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

üzerinden gelen hava kütleleri Reyhanlı çevresinde daha etkili olabilmektedir. 

Ancak Kırıkhan, Amanos Dağları eteğinde ve güneye bakan hafif eğimli arazi 

üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle daha kuzeyde olmasına rağmen Kırıkhan; 

Serinyol ve Antakya’ya göre daha az donlu gün sayısına sahiptir.  

Tablo:2.8. Yayladağı, Samandağ, Altınözü, Antakya, Serinyol, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, 

İslâhiye’de Yıllık Ortalama Don Olaylı Günler  (2000–2010) 

İstasyon 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Top. 

İslahiye 8.9 8.5 4.4 3.0       2.8 7.1 34.8 

Hassa 6.2 5.3 1.8        2.0 3.3 18.6 

Kırıkhan 4.4 3.2 2.0        2.2 2.5 14.3 

Reyhanlı 9.8 5.3          3.0 18.0 

Serinyol 7.3 5.0 1.0        1.0 1.8 16.1 

Antakya 5.4 3.8 2.4        1.6 3.6 16.7 

Altınözü 11.5 11.5 3.5        3.3 5.3 35.1 

Samandağ 1.8 2.3 1.7         1.2 6.9 

Yayladağı 4.7 6.4 4.5        3.0 6.5 25.1 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Donlu günlerin ortalama sayısı, kontinantalite derecesine, söz konusu 

sahadaki hava kütlelerinin özelliğine, denizden uzaklığa, yükselti ve yeryüzü 

şekillerine bağlı olarak bölgeler arasında büyük farklılık göstermektedir (Erinç, 

1984: 327 ). Türkiye’nin iç kesimlerinde donlu gün sayısı çok fazladır. Elazığ’da 87 

gün, Mazgirt’te 106 gün,  (Mor, 2008: 66), Erzurum’da 157 gün ve Van’da 135 gün  

(Tonbul, 1985: 173) don olayı gerçekleşmektedir. Çalışma sahasında gerçekleşen 

don olayları ile karasal iklimin etkili olduğu yerlerle karşılaştırıldığında çok büyük 

farklılıklar vardır. Reyhanlı ve çevresinde 15 gün civarında don olayına rastlanırken, 

Erzurum çevresinde yaklaşık 5 aydan daha fazla bir sürede don olaylarına 

rastlanılmaktadır. Reyhanlı ve çevresinde don olayları Aralık ayından itibaren 
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başlar, Şubat ayına kadar devam etmektedir. Ancak İslâhiye çevresinde ise don 

olayları Mart ayının sonuna kadar sarkmaktadır. Alçak kesimlerde gerçekleşen don 

olayları daha çok yer ışımasının fazla olduğu gece saatlerinde meydana gelmektedir. 

Gündüz havanın ısınması ile birlikte öğlene doğru don olayı ortadan kalkmaktadır. 

Yani yakın çevrede gerçekleşen don olayları birkaç saatle sınırlı olup, kısa 

sürmektedir.   

2.3.1.3. Toprak Sıcaklığı 

Bir bölgedeki toprak altı sıcaklığının bilinmesinde tarımsal faaliyetler ve 

hidrolojik koşullar gibi farklı konular da büyük bir önem taşımaktadır (Tonbul, 

1985:175). Bu amaçla İslâhiye, Reyhanlı, Antakya, Samandağ’ında 5 cm’ye kadar 

olan toprak sıcaklığı alınarak oluşturulan tablo ve grafik yardımı ile 

değerlendirilmiştir. 

Tablo: 2.9. İslâhiye, Reyhanlı, Antakya, Samandağ’ın 5 cm’ye Kadar Olan Ortalama Toprak 

Sıcaklığı (2000-2010), (5 cm-oC) 

İstasyon 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslâhiye 5.3 6.8 12.2 18.6 25.7 32.8 36.7 36.0 30.3 20.7 11.4 6.7 

Reyhanlı 12.0 13.7 14.0 18.5 23.2 28.9 32.2 33.6 31.1 25.1 17.7 11.5 

Antakya 7.1 9.0 13.5 19.1 25.0 30.1 33.0 33.4 29.8 22.2 13.5 8.6 

Samandağ 9.3 10.7 15.0 20.6 26.4 31.4 34.0 34.2 30.9 23.6 15.5 10.9 

Kaynak: DMİGM, 2010 
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Yörede, yıllık ortalama toprak sıcaklığı 20.1 oC’dir. Bu değer yörenin 

ortalama hava sıcaklığı olan 17.6 oC’den 3.5 oC daha fazladır (Tablo 2.9). Sahada 

yıllık ortalama toprak sıcaklığı ile ortalama hava sıcaklığı gidişatı arasında hemen 

hemen bir paralellik vardır. Hava sıcaklığının yükseldiği aylarda toprak sıcaklığı da 

yükselir ve hava sıcaklığının düştüğü aylarda toprak sıcaklığı da düşmektedir. 

Denizel iklimlerde hava sıcaklığı ile toprak sıcaklığının gidişatı arasında bir uyum 

vardır. Ancak karasal iklimlerde böyle bir uyumdan söz etmek mümkün değildir. 

Karasal bölgelerde havadaki nem miktarı az olduğu için hava sıcaklığı hemen 

yükselmektedir.  Hava sıcaklığının arttığı dönemde toprak nemli olduğu için ısınma 

yavaş yavaş gerçekleşmektedir. Bu nedenle karasal iklimlerde hava sıcaklığı ile 

toprak sıcaklığı arasında birebir uyumdan söz edilmesi mümkün değildir.  

2.3.2. Basınç ve Rüzgârlar 

Havanın yoğunluğu ve yükselti ile ilgili olan atmosfer basıncı, sıcaklığı 

farklı olan yerlerde farklı değerler göstermektedir. Yükseltinin artması basıncın hızla 

azalmasına neden olmaktadır (Erinç, 1984: 78). Isınan hava konveksiyonel olarak 

yükseldiği için yeryüzüne uygulanan basınç azalmaktadır. Bu nedenle yaz ve kış 

ayları arasında belirgin bir basınç farkı bulunmaktadır.  

2.3.2.1. Basınç 

Eylül ayında güneş ışınlarının dik geldiği yerlerin güney yarım küreye 

kayması ile birlikte tropikal hava kütlesi de güneye doğru çekilmektedir. Avrupa 

üzerinde dalga sırtları şeklinde Akdeniz’e ulaşan hava kütlesi, Doğu Akdeniz hava 

kütlesi ile birleşmektedir. Ekvatorun kuzeyinde kalan kesimlerin sıcaklık bilançosu 

negatif değerler gösterdiği için soğumaktadır. Bir yandan Akdeniz üzerinden gelen 

nemli hava, kara üzerine ulaşınca soğuyup ağırlaşmaktadır. İlkbaharın gelmesiyle 

havalar ısınır ve sahaya gezici depresyonların girmesiyle bu hava kütlesi yavaş 

yavaş karakterini kaybetmektedir. Mayıs ayından itibaren basıncın daha hızlı bir 

şekilde azalması ile Temmuz ayında en düşük değere ulaşır ve Basra Alçak 

Basıncının etkisine girmektedir. 

İslâhiye, Reyhanlı, Antakya ve Samandağ’da ortalama basınç değeri 992,3 

mb’dır. Samandağ’da 1012,9 mb olan basınç, Antakya’da 1001,1 mb ve İslâhiye 

953,1 mb’a düşmektedir. Deniz kıyısından itibaren daha yüksekte bulunan karaların 

iç kesimlere doğru gidildikçe basınç azalmaktadır. Deniz kıyısında atmosfer 

yoğunluğu fazla olduğu için buhar basıncı artmaktadır. Ancak iç kesimlerde nemlilik 

azalmakta ve yükselti artmaktadır. Bu nedenle atmosfer basıncı ortama uyum 

sağlayarak değişmektedir.  

Yörede basınç, yazın düşmekte, kışın yükselmektedir. Buna bağlı olarak 

basıncın en düşük olduğu ay Temmuz, en yüksek olduğu ay ise Ocak’tır. Temmuz 

ile Ocak ayı arasında basınç farkı en çok Reyhanlı’da (fark 10,3 mb) olmaktadır. 

Reyhanlı’dan sonra Antakya ve İslâhiye gelmektedir. Yani ortalama yükseltisi az 

olan yerlerde basıncın yıl içindeki değişimi fazla ve yükseltisi fazla olan yerlerde ise 

basıncın yıl içindeki değişimi daha az olmaktadır. Bu durum ortalama yükselti ile 

basınç arasında ters bir ilişkiyi ortaya koymaktadır (Tablo 2.10-Şekil 2.8). 
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Tablo: 2.10. İslâhiye, Reyhanlı, Antakya ve Samandağ’da Aylık Ortalama Basınç (mb)  

İstasyon 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslâhiye 957.8 955.8 954.2 952.6 951.6 949.1 946.3 947.4 951.5 955.6 957.7 958.4 

Reyhanlı 1008.7 1005.3 1003.8 1003.0 1000.0 996.5 993.4 993.9 998.6 1003.2 1006.9 1007.5 

Antakya 1007.3 1004.9 1002.8 1000.7 999.2 996.2 993.1 994.2 998.7 1003.0 1006.4 1007.6 

Samandağ 1018.4 1016.4 1014.6 1012.6 1011.5 1008.7 1005.7 1006.6 1010.6 1014.2 1017.3 1018.6 

Kaynak: DMİGM, 2010 

 Şekil: 2.8. İslahiye, Reyhanlı ve Samandağ’da Ortalama Basıncın Aylık Gidişi  (2000-

2010)(Tablo 2.10.’a göre) 

2.3.2.2. Rüzgârlar 

İnceleme sahasında basıncın yıllık gidişatı ile rüzgâr sistemi arasında bir 

ilişki bulunmaktadır. Kırıkhan, Antakya ve Samandağ istasyonları rüzgâr frekansları 

açısından değişiklik göstermektedir Kırıkhan’da rüzgârların daha çok K-G, Antakya 

GB-KD ve K-G ve Samandağ’da GB-KD ve D-B yönlü rüzgârların estiği 

görülmektedir.        

Kırıkhan’da daha çok K-G yön ön plandadır. Samandağ ve Antakya’da iki 

yön rüzgâr sektörü olarak belirmiştir. Antakya’da rüzgârların en sık estiği yön KD-

GB istikametidir. İkinci sektör K-G olmuştur. Samandağ’da da D-B ve GB-KD 

rüzgârların en sık estiği yönlerdir.  

İnceleme alanındaki istasyonlarda ölçülen rüzgâr yönlerinin etkili olduğu 

yönler ilk bakışta birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan karmaşık sistemler 

gibi görülmektedir. Ancak rüzgârların yıl içindeki devirleri hesaba katıldığında 

sistemin bir bütün olduğu anlaşılmaktadır. Aslında buradaki rüzgâr sistemi kara-

deniz ile dağ-vadi meltemi sistemlerinin bir parçasıdır. Yazın karaların erken 
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ısınmasından dolayı Amik Ovası ve yakın çevresinde bir AB alanı oluşmaktadır. 

Denizlerin geç ısınmasından dolayı denizler YB alanı olarak belirmektedir. 

Samandağ’da cılız olarak başlayan rüzgârlar, grabeni takip ederek kuzeye doğru 

şiddetlenmektedir. Özellikle Antakya çevresinde graben adeta bir boğaz şeklini 

aldığı için burada kanalize olan rüzgârlar çok güçlü esmektedir. Ancak bundan sonra 

ovaya dağılan rüzgârların şiddeti ve frekansı düşmektedir. Kırıkhan’da da güney 

sektörlü rüzgârlar görülmekle birlikte Antakya’daki kadar güçlü değildir. 

 
Şekil: 2.9. Kırıkhan, Antakya ve Samandağ’da Rüzgar Yönleri (Tablo:2.11.’a göre) 

Tablo: 2.11.  Kırıkhan, Antakya ve Samandağ’da Yönlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları  

(1975-2010) 

İstasyon 
Yönler 

N NE E SE S SW W NW Toplam 

Kırıkhan 7042 1963 1265 1342 2687 2759 2632 2520 22210 

Antakya 5414 5959 614.5 137 7053 10492 1112 597 31378.5 

Samandağ 671.5 4146 5467 857 1251 8865.5 5358.5 1309.5 27926 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Kış mevsiminde kuzey sektörden esen rüzgârlar yaz rüzgârları kadar etkili 

değildir. Kara ve denizlerin ısınma özellikleri birbirinden çok farklıdır. Kırıkhan’da 

daha sık olarak ortaya çıkan kuzeyli rüzgârlar, Antakya’da da görülmekle birlikte 

Samandağ’da sıklıkları iyice zayıflamaktadır.  

Farklı dönemlerde etkili olan kuzey ve güney sektörlü rüzgârlar hava 

sıcaklığını kısmen düşürmektedir. Yazın denizler üzerinden güneyden gelen nemli 

ve karaya göre daha serin olan hava kütlesi karaya doğru sürüklenen rüzgârlar etkili 

olduğu dönemlerde serinletici etki yapmaktadır.    

Dağ ile vadiler gün içinde farklı ısınma özelliklerine sahip oldukları için 

dağ-vadi meltemleri oluşmaktadır. Özellikle gece yüksek dağlar üzerinde ışıma ile 

soğuyan hava kütlesi yüksek basınç özelliğine girmektedir. Ancak Antakya ve 
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Samandağ çevresinde hava yoğunluğu fazla olduğu için ışıma yolu ile sıcaklık kaybı 

çok yavaş bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu nedenle gece yüksek dağlardan alçak 

sahalara doğru rüzgâr akımları meydana gelmektedir.  

Reyhanlı İlçesi’ne ait uzun yıllar rüzgar verileri olmadığından yakın 

çevresinde üç istasyon seçilerek hakim rüzgar yönleri ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bunlar Kırıkhan, Antakya ve Samandağ istasyonlarıdır (Şekil 2.10). 

Yapılan ölçüm sonuçlarına göre Kırıkhan’da bir hakim rüzgar yönü, Antakya ve 

Samandağ’da ise iki hakim rüzgar yönü vardır. Bu yönler Kırıkhan’da N81oW, 

Antakya’da N58oE - S73oW ve Samandağ’da ise N71oE-S61oW yönlerdedir.  

Hâkim rüzgâr yönleri ile yer şekillerin uzanış doğrultuları arasında sıkı bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu özellik bütün istasyonlarda belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Antakya’ya ait çizelge, aslında tamamen oluk sisteminin uzanış 

doğrultusunu göstermektedir.   

 

Şekil: 2.10. Kırıkhan, Antakya ve Samandağ’da Hâkim Rüzgâr Yönü (DMİGM, 1975-2010’a 

göre) 

2.3.3. Nem ve Yağış  

Yaz ile kış mevsimi arasında belirgin olarak görülen nemin farklı olması bu 

dönemlerin ortalama sıcaklığı ile ilgilidir. Sıcaklığın düşük ve aynı zamanda frontal 

faaliyetlere bağlı olarak nemli hava akımlarının daha etkin olduğu kış aylarında 

bağıl nem oranları yüksektir (Koçman, 1993: 41) . Sıcaklık ile bağıl nem arasında 

ters bir ilişki vardır. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği mutlak nem miktarı 

artmakta ve bağıl nem oranı azalmaktadır. Öte yandan hava soğudukça, yoğunlaşma 

seviyesi düştüğü için havada bulunan bağıl nem miktarı artmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında bağıl nem miktarı genel ortalamanın altında bulunan istasyonlar kış 

mevsiminde daha yüksek bir orana sahiptir. Bu sahalarda karasal faktörler ön plana 

çıktığı için yazın bağıl nem oranı düşmekte, kışın havaların soğuması ile birlikte 

havada bulunan nem oranı da artmaktadır.   
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2.3.3.1. Nem 

Bu çalışmada değerlendirilen bütün istasyonların ortalama bağıl nem oranı 

% 61,9’dur. Bu istasyonlar içinde bağıl nem oranı en yüksek olan (% 63) istasyon 

Samandağ’dır. Bağıl nem oranı bakımından Samandağ’dan sonra Antakya 

gelmektedir. Reyhanlı İlçesi genel ortalamanın üzerinde bağıl nem oranına sahiptir. 

Kırıkhan, Hassa, Yayladağı, İslâhiye, Serinyol ve Altınözü’nde ise bağıl nem 

oranları incelenen bütün istasyonların ortalama nem oranından daha düşük değerlere 

sahiptir.  

Bağıl nem yıl içindeki seyri açısından üç farklı durum görülmektedir. İlkini 

Samandağ oluşturmaktadır. Samandağ bütün yıl yüksek nemlilik oranına sahip ve yıl 

içindeki seyrinde çok değişme olmamaktadır. Bu durum Samandağ’ın deniz 

kıyısında bulunması ile ilgili olarak açıklanabilir. İkinci grubu bağıl nem oranı genel 

ortalamanın üstünde olup, özellikle sıcak dönemde artış gösteren Antakya 

istasyonudur. Burada özellikle yaz aylarında bağıl nemliliğin artış göstermesi rüzgâr 

sistemi ile alakalı olmaktadır. Güneyden deniz üzerinde gelen nemli rüzgârlar yaz 

aylarında daha da artmaktadır. Bu şiddetli rüzgârlar denizler üzerindeki nemin 

büyük kısmını adeta buraya doğru sürüklemektedir. Bu sürüklenme neticesinde hem 

irtifa kazanmakta hem de oluk sisteminin giderek daralmasından dolayı rüzgârlar 

çok daha hızlı bir şekilde esmektedir. Böylece Antakya çevresinde özellikle bağıl 

nem oranı özellikle yazın artmaktadır. Sonuncusu ise bağıl nem oranı kışın yüksek, 

yazın düşük olan yerler meydana getirmektedir. Bu durum karasal etkilerin ön plana 

çıktığı istasyonlarda belirginleşmektedir. Bu istasyonlar Kırıkhan, Hassa, Yayladağı, 

İslahiye, Serinyol, ve Altınözü’dür.  

Tablo: 2.12. İslahiye, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı, Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’n Aylık Ortalama Bağıl Nem Oranları (%)  - (2000-2010) 

İstasyon 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 

İslahiye 69.4 67.4 62.8 60.7 56.8 53.4 55.2 56.4 52.4 54.9 64.1 70.6 60.3 

Hassa 68.8 63.9 57.8 53.2 45.1 39.1 40.5 44.6 45.4 49.7 57.6 68.4 52.8 

Kırıkhan 66.1 61.9 56.8 53.1 47.2 38.9 37.8 40.2 42.3 49.7 58.7 66.6 51.6 

Reyhanlı 73.8 75.0 72.1 66.3 57.7 52.0 55.8 56.6 58.1 63.1 68.4 72.2 64.2 

Serinyol 76.4 74.5 69.5 60.8 55.7 48.6 45.8 43.8 48.1 58.7 69.4 76.1 60.6 

Antakya 74.1 70.9 68.8 68.8 68.4 68.9 71.2 71.6 67.9 65.4 69.8 75.1 70.1 

Altınözü 73.2 71.4 64.1 55.2 55.1 55.0 55.7 55.1 53.3 60.6 71.4 78.0 62.3 

Samandağ 73.3 72.8 74.1 76.6 79.6 80.9 81.9 80.4 75.8 68.9 66.7 72.5 75.3 

Yayladağı 64.6 64.3 60.8 61.6 59.5 55.0 56.1 59.1 56.3 58.9 62.5 64.8 60.3 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Serinyol, Hassa ve İslâhiye’de yıllık nem farkı çoktur. Yazın % 40 civarında 

olan nemlilik, kışın % 70 düzeyine çıkmaktadır. Yıllık bağıl nem farkı %30 

civarında gerçekleşmektedir. Bu durum yerleşmelerin coğrafî konumundan ileri 
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gelmektedir. Yerleşmelerin hemen gerisinde yükselen Amanos Dağları’nın güneye 

bakan yamaçları üzerinde güneşlenme süresi ve güneş ışınlarının geliş açısı daha 

uzun olduğu için sıcaklık artmaktadır. Sıcaklığın artışı havadaki bağıl nem oranının 

düşmesine yol açmaktadır.   

Samandağ ve Antakya’da nemlilik yıl boyunca yüksektir. Bu durum 

üzerinde denize yakınlık etkilidir. Kırıkhan, Hassa, Yayladağı, İslahiye, Serinyol ve 

Altınözü’nde ise bağıl nem kışın yüksek yazın düşüktür.  

 

Şekil: 2.11. İslâhiye, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı, Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı Bağıl Nemin Aylık Gidişi   (Tablo:2.12.’ye göre) 

2.3.3.2. Bulutluluk ve Sisli Günler 

İnceleme sahası, Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu için ortalama 

bulutluluk oranı fazla değildir. Anadolu yarımadası Eylül ayından itibaren kuzeyden 

gelen polar hava kütlesinin, Mart ayından itibaren güneyden gelen tropikal hava 

kütlesinin tesiri altına girmektedir. Ülkemiz, farklı karakterdeki hava kütlelerinin 

karşılaşma bölgesinde yer aldığı için cephe sistemlerinin etkisiyle, soğuk dönemi 

bulutlu ve yağışlı olarak geçirmektedir. Özellikle Akdeniz ve Balkanlar üzerinden 

gelen nemli hava kütleleri başta Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları ile karşılaşarak 

yükseldiği için nisbi nem ve bulutluluk oranı da artmaktadır.  

Yoğunlaşma yere dokunan hava katmanlarında olduğu zaman sis 

oluşmaktadır. Sis genellikle durgun ve kararlı olan hava kütleleri içinde 

gerçekleşmektedir. Türkiye’de genel atmosfer sirkülasyon koşullarına bağlı olarak 

sis oluşumu yaz mevsiminde pek gerçekleşmez. Kontinental termik koşullar altında 

meydana gelen radyasyon sisleri daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülmektedir 

(Koçman, 1993: 48-49). 
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Yazın Türkiye güneyden gelen yüksek basınç sistemlerine maruz 

kalmaktadır. Bu nedenle daha kararlı hava şartları hüküm sürmektedir. Yaz 

mevsiminde güneşlenme ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de 40. enlemin güneyinde 

kalan tüm yerlerde belirgin bir yaz kuraklığı yaşandığı için sıcak dönemde genellikle 

bulutluluk oranı da düşüktür. Amik Ovası’nda bulutluluğun yıl içindeki seyrinde 

planeter yağış şartlarının etkisi büyüktür.  

Tablo: 2.13. İslahiye, Hassa, Kırıkhan, Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Aylık Ortalama Bulutluluk (1975 -2010) 

İstasyon 
Aylar 

Ort. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslahiye 5.8 5.7 4.9 4.5 3 1.1 0.4 0.5 1.4 3 4.2 5.6 3.3 

Hassa 6.1 5.7 5 4.7 3 1 0.3 0.3 1.1 2.9 4.3 6.1 3.4 

Kırıkhan 6.2 5.6 4.8 4.2 2.8 1 0.5 0.5 1.2 2.9 4.3 6.2 3.4 

Serinyol 5.3 4.7 4 3.1 2.3 0.9 0.4 0.3 0.9 2.4 3.8 6 2.8 

Antakya 5.8 5.4 4.6 4.4 3 1.5 1.3 1.3 1.7 2.9 4 5.5 3.5 

Altınözü 4.4 4.6 3.7 2.1 2 0.5 0.2 0.1 0.5 2.1 3.2 5.9 2.4 

Samandağ 4.9 5 4.6 4.4 3.5 2.8 3.1 3.5 3.1 3.1 3.7 4.6 3.9 

Yayladağı 6.5 6.2 5.9 5.6 3.8 2 1.6 2.2 1.9 3.6 4.1 6.1 4.1 

Kaynak: DMİGM, 2010 

 

Şekil: 2.12. İslahiye, Hassa, Kırıkhan, Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Bulutluluk Oranlarının Aylık Gidişi (X/10)  (Tablo: 2.13.’e göre) 

Reyhanlı ve çevresinde yıllık ortalama bulutluluk oranı 3,5’dir. Bu oran 2.4 

(Altınözü) ile 4.1 (Samandağ) arasında değişmektedir. Samandağ, denizel etkilerden 

dolayı yaz döneminde de en fazla bulutluluk oranına sahip olan istasyondur.  

Altınözü’nde bulutluluğun çok düşük olmasında topografyanın etkisi büyüktür. 

Özellikle Suriye’den gelen sıcak hava kütlelerine kaşı açıktır.  Temmuz ve Ağustos 

aylarında bulutluluk (1/10 gün) oranı azalmakta, Aralık ve Ocak aylarında (5.7/10 
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gün) artmaktadır (Şekil 2.12). Bulutluluğun kış döneminde en fazla olması 

Akdeniz’in karakteristik özelliklerini hatırlatmaktadır.  

Tablo: 2.14.  İslahiye, Hassa, Kırıkhan, Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Aylık Ortalama Sisli Günler Sayısı (1975 -2010) 

İstasyon 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ort. 

İslahiye 1.6 1.0 1.0 1.0       1.3 1.1 1.2 

Hassa 1.4 1.3 1.5 1.0 1.0     1.5 1.5 1.5 1.3 

Kırıkhan 3.3 1.6 1.6 1.4 3.3 6.0 5.5 4.3 3.0 1.3 2.0 1.9 3.0 

Serinyol 8.1 7.5 6.2 4.3 2.7    17.0 18.0 10.8 7.8 9.2 

Antakya 4.8 4.6 9.8 12.2 18.5 21.1 21.5 24.4 21.8 10.4 6.8 7.1 13.6 

Altınözü 5.6 2.8 4.0        2.0 6.7 4.2 

Samandağ 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0     1.0   1.1 

Yayladağı 4.0 3.8 2.9 2.6 1.6 1.8 2.3 1.5 3.4 3.3 4.2 3.9 2.9 

Kaynak: DMİGM, 2010 

 

Şekil: 2.13. İslâhiye, Hassa, Kırıkhan, Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Aylık Sisli Günlerin Gidişi  (Tablo: 2.14.’e göre) 

İncelenen 6-7 istasyonun ortalama sisli gün sayısı 4.6 gündür. Bu istasyonlar 

içinde sisli gün sayısı en fazla Antakya’da (13.6 gün) ve en az Samandağ’ındadır (1 

gün).  

 Sis oluşumu Antakya ve Serinyol çevresinde artmaktadır. Bunda 

morfolojinin etkili olduğu düşünülmektedir. Amanos Dağları başta olmak üzere 

çevredeki yüksek sahaların her biri birer radyasyon penceresini oluşturmaktadır. 

Yüksek dağlar üzerinde geceleyin ışıma yolu ile ısısını kaybeden hava kütlesi 
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yerçekiminin etkisi ile eğim doğrultusunda hareket ederek Amik Ovası’na 

yerleşmektedir. Ova tabanında bulunan nemli ve ılık hava ani bir sıcaklık değişimine 

uğradığı için sise dönüşmektedir. Sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sisin 

içinde güneş ışığı tam anlamı ile dağıldığı için beyazımtırak bir renk almaktadır. 

Özellikle bu manzarayı iyi bir şekilde görebilmek için Belen’den Amik Ovası’na 

bakmak gerekmektedir. Sisin meydana geldiği bir günde Belen’den Antakya’ya 

gelen bir kişi bu manzarayı ilk etapta bir su yüzeyi olarak düşünebilir.  

Hava kütlesinin gün içindeki devrine bağlı olarak Amik Ovası’nda özellikle 

yaz döneminde belirgin bir şekilde görülebilen çiğ beraberinde bazı problemleri 

getirmektedir. Sabah saatlerinde oluşan çiğ hasat işlemlerinin daha geç saatlerde 

başlamasına yol açmaktadır. Bu nedenle iş makineleri en erken saat 9-10 gibi 

araziye çıkabilmektedir.  

2.3.3.3. Yağış 

2.3.3.3.1. Yıllık Ortalama Yağış ve Yağışlı Günler 

Reyhanlı ve yakın çevresine düşen yıllık yağış miktarı polar cephe ile 

doğuya doğru ilerleyen Akdeniz kökenli nemli hava kütleleri arasında yakın bir 

ilişki vardır. Özellikle Avrupa üzerinden dalga sırtları şeklinde Akdeniz’e kadar 

ilerleyen Sibirya kökenli hava kütlesi Doğu Akdeniz’de oluşan Akdeniz alçak basınç 

alanı ile birleşerek doğuya doğru hareket ederek bol yağış bırakmaktadır. 

Tablo: 2.15. İslâhiye, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Aylık Ortalama Yağış  (1975–2010)  

İstasyonlar 
Aylar 

Toplam 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslahiye 142.7 132.2 112.4 72.7 35.5 6.6 1.1 1.1 7.9 56 100.6 142.9 811.7 

Hassa 123.6 105.2 91.9 51.8 24.3 6.9 0.6 1.2 10.4 51.6 85.7 131.6 684.8 

Kırıkhan 88.2 86.5 72.7 39.6 19.3 4.5 1.2 0.4 5.3 27.7 65.1 94.5 505 

Reyhanlı 97 87.9 74.1 45.6 33.4 1.3 0.1 0.1 13 26.4 59.3 105 543.2 

Serinyol 111.1 113.9 91.7 42.6 37.9 7.6 0.4 0.6 2.8 35.7 110.3 127.7 682.3 

Antakya 182.8 164.1 141.9 102.7 78.3 13.5 11.7 2.4 39.6 75.4 115.2 167.4 1095 

Altınözü 102.2 97.5 92.7 18.7 41.6 12.5 1.4 0 10 63.7 123.1 130.1 693.5 

Samandağ 138.5 122.9 104.2 62.1 45.2 13.5 5.1 6.7 50.5 95.7 110 134.3 888.7 

Yayladağı 205.9 161 155.2 83.4 50.2 14.8 2.7 3.2 4.2 93.7 104 152.4 1030.7 

Kaynak: DMİGM, 2010 
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Şekil: 2.14. İslâhiye, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Aylık Ortalama Yağış Grafiği  (1975–2006), (Tablo: 2.15.’e göre) 

Reyhanlı, 505 mm’lik yağışı ile Kırıkhan’dan sonra en düşük yağış 

miktarına sahiptir.  Antakya 1095 mm’lik yağış değeri ile Hatay’da yağışın en fazla 

ölçüldüğü alandır. Antakya ile Reyhanlı arasında yaklaşık 50 km uzunluğundaki 

yağış miktarı iki misliden daha fazladır.  Samandağ üzerinden Antakya’ya doğru 

yönelen hava kütlesi Antakya’da dar bir boğaza girmektedir. Buradan itibaren 

çevredeki dağları takip ederek yükselen hava kütlesi şehrin üzerinde yoğun bir 

şekilde bulunan toz ve partikül boyutundaki malzemenin de etkisi ile hızlı bir 

şekilde yoğunlaşmaktadır. Çünkü toz ve partiküller su buharına yoğunlaşma 

çekirdeği oluşturmaktadır. Bu durum üzerinde boğaz üzerinde kanalize olan hava 

kütlesinin serinlemesinin de etkisi vardır.  

Reyhanlı Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlelerinden daha az 

etkilendiği için çevresine göre yağış düşüktür. Kırıkhan’daki yağış düşüklüğü 

Kırıkhan’ın Amanosların güneye bakan yamaçların eteklerinde yer alması etkilidir.  

Yağışların yıl içindeki seyrine bakıldığında yaz kurak, kış yağışlı bir dönem 

olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak Mart ayından itibaren azalan yağışlar Haziran, 

Temmuz ve Ağustos aylarında tamamen ortadan kalkmaktadır. Eylül ayından 

itibaren yeniden beliren yağışlar Aralık, Ocak ve Şubat aylarında en yüksek 

seviyeye ulaşmaktadır.  



 

 

 

68 

 

Şekil: 2.15. İslâhiye, Reyhanlı Antakya, Samandağ’da Uzun Yıllar (1975-2010) Ortalama 

Yağışın Değişimi, (Tablo: 2.15.’e Göre)  

Antakya istasyonunda rasat dönemleri içinde görülen yıllık yağış tutarı 600 

mm (1989) ile 1975 mm (1976) arasında değişmektedir. Bu durum İslahiye’de 415.9 

mm (1993) ile 1213.9 mm (1996) arasında değişmektedir. Bu farkın ortaya 

çıkmasında atmosfer sirkülâsyonunun göstermiş olduğu değişmelerden ileri 

gelmektedir.  

Tablo: 2.16.  İslâhiye, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Yağışın 0,1 mm ve Büyük Olduğu Günler Sayısı (1975-2010) 

İstasyon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Top. 

İslahiye 13.2 12.6 11.7 10.7 7.2 1.9 0.7 0.4 2.2 6.5 8.5 11.9 87.5 

Hassa 10.7 9.4 9.3 6.8 4.1 1.3 0.2 0.2 1.4 4.9 6.5 9.9 64.7 

Kırıkhan 9.5 9 8 5.6 3.4 0.7 0.2 0.1 0.9 3.7 6.1 9.2 56.4 

Serinyol 8.5 8.4 7.5 4 4.4 1.8 0.3 0.2 1 4.5 7.4 8.3 56.3 

Antakya 14.7 13.7 12.8 9.8 5.9 2 0.8 0.7 3.6 7.2 9.4 13 93.6 

Altınözü 9.5 10.4 9.6 3.1 4.5 1.6 0.4  0.8 5.1 6.4 11.6 63 

Samandağ 13.3 12.6 12 8.9 5.3 1.8 0.8 1 4.1 7.9 8.9 11.8 88.4 

Yayladağı 11.6 10.7 12.1 8.1 4.4 1.7 0.5 0.5 1.3 6.9 6.5 10.5 74.8 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Sahada yağışlı gün sayısı çok fazla değildir. Yaklaşık olarak yılın 2,5 ayı 

yağışlı geçmektedir. Ortalama yağışlı gün sayısı Antakya’da en fazla (93.6 gün), 

Kırıkhan’da (64.7 gün) en azdır.  Değerlendirilen bütün istasyonlarda yağışlı gün 

sayısı ile ortalama yağış miktarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Mesela 

Samandağ, Yayladağı’na göre yağışlı gün sayısı bakımından daha uzun süreli 

olmasına rağmen Samandağ’ın aldığı yağış miktarı Yayladağı’ndan daha azdır. Yani 
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yükselti, bakı, eğim gibi birçok faktörün etkisi devreye girdiği için yağışlı gün sayısı 

ile birim alana düşen yağış miktarı arasında ilişkiden söz edilemez. Ancak bu durum 

aynı coğrafî özelliklere sahip alanlar için kısmen geçerli bir özellik olabilmektedir. 

Örneğin Antakya’nın kuzeyinde kalan yerlerde yağışlı gün sayısı arttıkça, o alana 

düşen yağış miktarında da artış görülmektedir.  

Kısa süre içinde aşırı yağış bırakmasından dolayı orajlar dikkate değer 

olaylardır. Yörede ortalama olarak 14,2 günde şiddetli yağışlar görülmektedir. Bu 

şiddetli yağışlar Ekim, Kasım, Aralık ve Mayıs aylarında daha çok görülmektedir. 

Bu dönemlerdeki artışın asıl sebebi cephe sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Orajlar 

en çok Antakya, Serinyol ve Hassa’da oluşmaktadır. Burada meydana gelen orajlar 

zararlı olabilmektedir. İri yağmur taneleri çok hızlı bir şekilde adeta bardaktan 

boşalırcasına oluşan orajlar toprağı sıkıştırmaktadır. Dağlık ve engebeli arazide kısa 

sürede toplanan yağmur suları sel ve taşkınlara neden olmaktadır.  

Tablo: 2.17. Uzun Yıllar Aylık Toplam Orajlı Günler Sayısı (1975 – 2010)  

İstasyon 
Aylık 

Ort. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslahiye 0.3 0.5 0.9 1.3 1.5 0.8 0.2 0.1 0.7 1.2 0.5 0.3 8.3 

Hassa 0.3 0.8 1.5 2.1 2.3 1.2 0.3 0.6 1 2.3 0.8 0.6 13.8 

Kırıkhan 0.6 0.8 1.2 1.3 1.3 0.4 0.1 0.1 0.6 1.3 0.9 0.7 9.3 

Serinyol 1.5 2.4 2.4 2 2.8 2.1 0.3 0.3 1.1 3 2.2 2.2 22.3 

Antakya 1.9 2.6 3.2 3.1 2.5 1 0.3 0.3 2 4.1 3.3 2.3 26.6 

Altınözü 0.6 0.9 1.5 1.1 1.8 1.1   0.3 2.1 1.9 1.8 13.1 

Samandağ 2.3 2.9 0.4 0.6 0.4 0.2    0.13 0.1 0.3 7.33 

Yayladağı 1.2 1.7 1.9 1.5 1 0.5 0.1 0.1 0.2 2.2 1.4 1.1 12.9 

Kaynak: DMİGM, 2010 

2.3.3.3.2. Yağışın Dağılışı ve Yağış Rejimi  

Mevsimler arası yağış değişimini ortaya koymak amacıyla birkaç istasyonun 

verileri ile oluşturulan grafiklerde de görüldüğü gibi yağışın yarısına yakını kış 

mevsiminde düşmektedir (Şekil2.16). İslâhiye’de yağışların %51, Reyhanlı’da 

%53’ü ve Antakya’da yağışların %47’si kış mevsiminde meydana gelmektedir.  

Hava kütlelerinin özelliğinden dolayı yörede çok belirgin bir yaz kuraklığı 

yaşanmaktadır. Reyhanlı’da yaz yağışlarına pek rastlanılmazken, İslâhiye’de yıllık 

yağışların %1’i ve Antakya’da %3’ü yaz mevsiminde düşmektedir. Yazın 

Antakya’da bazen kısa süren güçlü yağışlara rastlanılmaktadır (Şekil 2.16). İklimin 

genel karakteri ile çelişen bu durum gezici alçak basınç depresyonları ile ilgilidir. 

Özellikle Akdeniz üzerinden geçerken yeterince nem alan, gezici siklonlar yörede 

kısa süreli şiddetli yağışlar oluşturmaktadır.   
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Tablo: 2.18. İslâhiye, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı, Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Yağışın Mevsimlere Göre Dağılışı (1975 – 2010) 

İstasyon Sonbahar Kış İlkbahar Yaz Toplam 

İslahiye 164.5 417.8 220.6 8.8 811.7 

Hassa 147.7 360.4 168 8.7 684.8 

Kırıkhan 98.1 269.2 131.6 6.1 505 

Reyhanlı 98.7 289.9 153.1 1.5 543.2 

Serinyol 148.8 352.7 172.2 8.6 682.3 

Antakya 230.2 514.3 322.9 27.6 1095 

Altınözü 196.8 329.8 153 13.9 693.5 

Samandağ 256.2 395.7 211.5 25.3 888.7 

Yayladağı 201.9 518.3 288.8 20.7 1029.7 

Kaynak: DMİGM, 2010 

 

Şekil: 2.16. İslâhiye, Reyhanlı ve Antakya’da Yağışın Mevsimlere Dağılışı (Tablo: 2.18.’e göre) 

İslâhiye, Reyhanlı ve Antakya’da yıllık yağış miktarlarının her biri yaklaşık 

olarak %20’si sonbahar ve % 28’i ilkbahar mevsiminde gerçekleşmiştir. İlkbahar ve 

sonbaharda düşen yağışlarının birbirine yakın değerler göstermesi kararlı bir iklimin 

tesirinde olduğunu açıklamaktadır. Ancak ilkbahar yağışları sonbahar yağışlarına 

göre daha yüksektir. Bu durum aslında Türkiye’de ilkbaharın gelmesi ile 

kuvvetlenen konveksiyonel hareketlerden kaynaklanmaktadır.  

Yörenin yıllık yağış haritasına göre Reyhanlı İlçesi 500-800 mm dolayında 

yağış almaktadır (Harita 2.7). Hatta yörede en az düşen yağışlar Reyhanlı İlçesi’ne 

aittir. Amik Ovası’nın doğu yarısını oluşturan Reyhanlı İlçesi, yağış getiren hava 

kütlelerine göre biraz sapada kalmaktadır. Ova tabanında 500-600 mm olan yağış, 

yükseltinin arttığı yerlerde 800 mm’ye kadar çıkmaktadır.   

Amik Ovası’nı 800 mm izoyeti çevrelemektedir. Ova tabanından itibaren 

yükseltinin arttığı yerlere doğru gidildikçe yağış miktarı da artmaktadır. Örneğin 

Amik Ovası’nda ve Reyhanlı’ya bağlı olan Kurtuluş Köyü’nde yıllık yağış miktarı 
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600-700 mm aralığında iken, yükseltinin 1600 m’nin üzerine çıktığı yerlerde yağış 

miktarı 1800-1900 mm ve daha yüksek değerler göstermektedir.  

Aşağı Asi Havzası’nın sınırlarına göre bir yağış haritası oluşturulmuştur 

(Harita 2.7). Bu haritada yağışın dağılışı üzerinde, havzanın morfolojik yapısı ve 

yükselti etkili olmuştur. Genel olarak havza tabanından çevreye doğru gidildikçe 

yağış miktarı artmaktadır. Havzanın genişliği de yağış miktarı üzerinde etkili 

olmuştur. Özellikle Antakya çevresinde havza tabanı daralmış, adeta boğaz şekli 

ortaya çıkarmıştır. Havzanın morfolojik yapısı başta olmak üzere birçok faktörün 

etkisiyle Antakya bulunduğu havza tabanı içinde en yüksek yağış değerine sahiptir.  

Havzanın doğusu ile batısı arasında bulunan yükselti farkı yağışın dağılışı 

üzerinde belirgin bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Amanos Dağları’nın güneye 

bakan yamaçlarında yükselti fazladır. Bu nedenle Amanos Dağları üzerinde yağış 

değeri yükseltiye bağlı olarak daha fazla artmaktadır. Havzanın doğu kesimini 

oluşturan sahaların yükseltisi daha az olduğu için yağış miktarı daha azdır.  
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Harita:2.7. Reyhanlı ve Çevresinin Yağış Haritası (1975 – 2010)   
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2.3.3.3.3. Kar ve Dolu Yağışları 

Yörede, kar yağışlı gün sayısı fazla değildir. Nitekim ortalama 8,2 gün kar 

yağışlı olarak geçmektedir. Kar yağışlı gün sayısının az olması yörenin polar 

cephenin etkisinde pek fazla kalmadığını göstermektedir. Zaten Akdeniz Bölgesi’nin 

daha alçak enlemlerde olması ve kuzeyden sokulması muhtemel soğuk hava 

kütlelerine karşı Toros Dağları’nın bir duvar gibi uzanması polar cephenin burada 

sokulması engellenmiştir. Ancak polar cepheden koparak ayrılan gezici siklonlar 

yöreye kadar gelerek nadir de olsa kar yağışlarına neden olmaktadır.  

Denizel etkilerden dolayı grabenin kuzeyinden güneyine doğru inildikçe kar 

yağışlı gün sayısı azalmaktadır. Örneğin İslâhiye’de 11,5 günde görülen kar yağışı 

Antakya’da 7,7 güne ve Samandağ’ında 5,3 güne gerilemektedir. Kar yağışlarında 

yükseltinin etkisi de belirgindir. Yayladağı enlem itibarı ile Samandağ’ına göre daha 

güneyde olmasına rağmen kar yağışlı gün sayısı Yayladağı’nda daha fazladır. Deniz 

kenarında 5-10 m (meteoroloji istasyonu 4 m) yükseltide bulunan Samandağ’ında 

kar yağışlı gün sayısı 5,3 gün iken, yükseltinin 600 m’nin üzerine çıktığı 

Yayladağı’nda kar yağışlı gün sayısı iki katına çıkarak 10,3 güne ulaşmıştır.      

Kar yağışlarının yıl içindeki dağılışı da dikkatle izlenmesi gereken 

özelliklerin başında gelmektedir. Yörede Kasım ayından itibaren nadir olarak 

görülen kar yağışları Aralık ve Ocak aylarında 1,5 veya 1,6’şar gün süreyle etkili 

olabilmektedir. Şubat ayında kar yağışlı gün sayısı 2 günün üstüne çıkarak 2,8 gün 

olmaktadır. Alçak kesimlerde nadir olarak görülen kar yağışı yüksek sahalarda her 

yıl görülmemektedir.  

Tablo: 2.19. Aylık Kar Yağışlı Günler Sayısı 

İstasyon 
Aylar 

Top. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslahiye 2.85 3.37 2.13        1.5 1.67 11.51 

Hassa 1.9 2.8 2.0        1.0 1.5 9.2 

Kırıkhan 1.6 2.9 1.0         2.0 7.5 

Serinyol 2.0 3.0 1.0         1.0 7.0 

Antakya 1.4 2.9 1.0        1.0 1.4 7.7 

Altınözü 1.6 4.5 1.0          7.1 

Yayladağı 1.0 2.3 1.0         1.0 5.3 

Samandağ 1.0 1.3 1.0         1.7 10.3 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Amik Ovası’nda kar yağışlı gün nadir olarak görülmektedir. Kar yağışının 

meydana gelmesinde polar cepheden ayrılan gezici siklonların yol açtığı hava 

hareketleri etkili olmaktadır. Bölgeye çeşitli yollarla gelen gezici siklonlar kar 

şeklindeki yağışlarını oluşturur ve hava sıcaklığını birkaç derece düşürmektedir.  
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Amik yöresinde kar yağışı ve karın yerde kalma süresi tarım üretimini ciddi 

oranda etkilemektedir. Aslında kar yağışı sahanın iklim tipi ile pek 

bağdaşmamaktadır. Özellikle kar yağışlı gün sayısı artıkça, karın yerde kalma süresi 

uzadıkça donlu gün sayısının artmasına yol açmaktadır.  

İslâhiye’de yağan kar toplam 12 gün yerde kalırken, Antakya’da 4,1 gün ve 

Samandağ’da 1 gün kalmaktadır.  Yağan kar, İslahiye’de 4,7 gün ve Antakya’da 2,1 

günle en fazla Şubat ayında yerde kalmaktadır. Samandağ’da birkaç yılda bir 

görülen kar, ancak bir gün süreyle yerde kalmaktadır.  

Tablo: 2.20. Aylık Kar Örtülü Günler Sayısı 

İstasyon 
Aylar 

Top. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslâhiye 3.5 4.7 1.0        2.0 1.3 12.5 

Antakya 1.0 2.1          1.0 4.1 

Samandağ 1.0            1.0 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Yağan karın yerde örtü oluşturmasında yer şekilleri ile iklim faktörleri 

önemli rol oynamaktadır. Diğer bir ifadeyle iklim faktörlerinin yanı sıra dağ ve 

depresyonların uzanış doğrultusu kontinantalite koşulları ve yükselti kar örtüsünü 

etkilemektedir (Tonbul, 1985: 227). Amanos Dağları’nın yüksek kesimlerine düşen 

kar, güney yamaçlarda pek fazla tutunamazken, kuzeye bakan yamaçlar üzerinde 

kalın örtü oluşturur ve yerde daha uzun süre kalmaktadır.  

Özellikle bahar aylarında cephe sisteminin güçlendiği serin ve sıcak 

sahalarda dikey yönlü hava hareketinin hızla yükselmesi sonucu dolu yağışları 

görülmektedir (Erol, 1993: 217). Yörede 9,5 günde dolu yağışlarına 

rastlanılabilmektedir. 1975-2010 yılları arasında gerçekleşen değerlere göre hemen 

hemen (Temmuz ayı hariç) her ay bir defa olmak üzere dolu yağışlarına 

rastlanılmıştır. Bu durum yörenin farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaştığını 

göstermektedir. Dolu yağışı zararlı etkileri olan bir yağış çeşididir. İri dolu taneleri 

ağaç dallarını, fideleri kırar ve başak bağlamış ekinleri de yere yatırarak dane 

tutmasını engellemektedir.  

Tablo: 2.21. Aylık Dolu Olaylı Günler Sayısı 

İstasyon 
Aylar 

Toplam 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

İslahiye 1.0 1.0 1.1 1.3 1.0 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 10.5 

Hassa  1.0 1.5 1.0 1.0 4.5    1.0 1.0 1.0 4.5 

Kırıkhan 1.0 2.0 1.0 1.3 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.3 

Antakya 1.3 1.6 1.3 1.2 1.0     2.0  1.0 9.3 

Samandağ 1.0 1.7 1.5 1.1 1.0   1.0 1.7  1.3 1.0 11.2 

Yayladağı 1.7 1.5 2.0 1.3 1.0     1.0 1.0 1.0 10.4 
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2.3.3.3.4. Yağmur Yağışları  

Yağmurların bütün aylara dağılmış olması tarım, bitki, yer altı suları gibi 

birçok konuda büyük avantajlar sağlamaktadır. İnceleme sahasında yaz mevsimi 

kuraktır. Ancak çok kısa süren yaz yağışlarına da nadiren rastlanmaktadır.  

Tablo: 2.22.  İslâhiye, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı Serinyol, Antakya, Altınözü, Samandağ ve 

Yayladağı’nda Yağışın 0,1 mm’den daha büyük olduğu günlerin ortalaması (1975-

2010) 

İstasyon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Top. 

İslahiye 13.2 12.6 11.7 10.7 7.2 1.9 0.7 0.4 2.2 6.5 8.5 11.9 87.5 

Hassa 10.7 9.4 9.3 6.8 4.1 1.3 0.2 0.2 1.4 4.9 6.5 9.9 64.7 

Kırıkhan 9.5 9 8 5.6 3.4 0.7 0.2 0.1 0.9 3.7 6.1 9.2 56.4 

Serinyol 8.5 8.4 7.5 4 4.4 1.8 0.3 0.2 1 4.5 7.4 8.3 56.3 

Antakya 14.7 13.7 12.8 9.8 5.9 2 0.8 0.7 3.6 7.2 9.4 13 93.6 

Altınözü 9.5 10.4 9.6 3.1 4.5 1.6 0.4  0.8 5.1 6.4 11.6 63 

Samandağ 13.3 12.6 12 8.9 5.3 1.8 0.8 1 4.1 7.9 8.9 11.8 88.4 

Yayladağı 11.6 10.7 12.1 8.1 4.4 1.7 0.5 0.5 1.3 6.9 6.5 10.5 74.8 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Yörede yağışlı gün sayısının (73 gün), % 90,6’sı yağmurlu gündür. Bu değer 

İslâhiye’de % 86,8, Antakya’da % 91,2 ve Samandağ’ında % 93,6’dir. Genel olarak 

güneye doğru gidildikçe yağmurlu gün sayısı artmaktadır. Yağmur, havanın 

ortalama sıcaklığı ile ilişkili olduğu için sıcaklığın düştüğü yerlerde yağmurlu gün 

sayısı azalmaktadır. Bu nedenle Yayladağı, diğerlerine oranla karlı gün sayısı fazla 

olduğu için yağmurlu gün sayısı daha azdır. Aslında alçak kesimlere pek kar yağışı 

olmadığı için yağışların tamamına yakını yağmur şeklinde görülmektedir.  

Dikey hava akımlarının çok güçlü olduğu kütlelerde meydana gelen 

kümülonimbüs bulutlarında, su taneleri çok irileşir ve ancak çok büyüdükleri zaman 

hızlı dikey yükselimlere üstün gelerek yere düşebilirler. Böylece iri yağmur ve dolu 

tanelerinin düştüğü yağışlara sağanak denir (Erol, 1993: 202). Birçok doğal afetle 

birlikte beşerî sistemlerde de önemli zararlara yol açan sağanak (6 dakikada 0,8 mm) 

yağışlara dikkat etmek gerekmektedir. Yörede sağanak yağışlar, bahar 

mevsimlerinde etkili olmaktadır. Sağanak yağışlar toplanıp uzaklaşırken, gittikleri 

her yerde önemli ölçüde zararlara yol açmaktadır. Özellikle eğim derecesi % 50’nin 

üzerinde olduğu için Amanos Dağları’na düşen sağanak yağışların ardında sel ve 

taşkın olayları meydana gelmektedir. Eskiye oranla daha az yağış oluşmasına 

rağmen Asi Nehri günümüzde daha sık taşmaktadır. Amik Gölü kurutulmadan önce 

çevreden gelen güçlü yağış suları Amik Gölü’ne karışmaktaydı. Gölün kurutulması 

ile birlikte ova tabanına inen yağış suları drenaj kanalarını takip ederek kısa bir süre 

içinde Asi yatağına ulaşmakta ve zaman zaman taşkın oluşmaktadır. Dağlık ve 

engebeli araziden meydana gelen sağanak yağışları hemen toplanıp, Amik Ovası’na 

oradan da Asi vadisine ulaştığı için yer altı sularının beslenmesi üzerinde pek yararlı 
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olmamaktadır. Bu durumlarda zararın önlenebilmesi için ağaçlandırılmaya önem 

verilmelidir.   

Sağanak yağışlar yörede en çok Antakya’da riskli olmaktadır. Yılın 26,6 

günün de sağanak yağışları görülebilmektedir. Özellikle dere yatakları üzerinde 

kurulmuş yerler için tehlikenin boyutu daha yüksektir.  

Tablo:2.23. Aylık Orajlı Günler Sayısı (1975-2010) 

İstasyon 
Aylık 

Ort. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

İslahiye 0.3 0.5 0.9 1.3 1.5 0.8 0.2 0.1 0.7 1.2 0.5 0.3 8.3 

Hassa 0.3 0.8 1.5 2.1 2.3 1.2 0.3 0.6 1 2.3 0.8 0.6 13.8 

Kırıkhan 0.6 0.8 1.2 1.3 1.3 0.4 0.1 0.1 0.6 1.3 0.9 0.7 9.3 

Serinyol 1.5 2.4 2.4 2 2.8 2.1 0.3 0.3 1.1 3 2.2 2.2 22.3 

Antakya 1.9 2.6 3.2 3.1 2.5 1 0.3 0.3 2 4.1 3.3 2.3 26.6 

Altınözü 0.6 0.9 1.5 1.1 1.8 1.1   0.3 2.1 1.9 1.8 13.1 

Samandağ 2.3 2.9 0.4 0.6 0.4 0.2    0.13 0.1 0.3 7.33 

Yayladağı 1.2 1.7 1.9 1.5 1 0.5 0.1 0.1 0.2 2.2 1.4 1.1 12.9 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Tablo:2.24. Aylık Dolu Olaylı Günler (1975-2010) 

İstasyon 
Aylar 

Toplam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

İslahiye 1.0 1.0 1.1 1.3 1.0 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 10.5 

Hassa  1.0 1.5 1.0 1.0 4.5    1.0 1.0 1.0 4.5 

Kırıkhan 1.0 2.0 1.0 1.3 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.3 

Antakya 1.3 1.6 1.3 1.2 1.0     2.0  1.0 9.3 

Samandağ 1.0 1.7 1.5 1.1 1.0   1.0 1.7  1.3 1.0 11.2 

Yayladağı 1.7 1.5 2.0 1.3 1.0     1.0 1.0 1.0 10.4 

Kaynak: DMİGM, 2010 

Yöre ikliminin bir diğer özelliği de fırtınalı gün sayısının fazla olmasıdır. 

Rüzgârla birlikte görülen yağışlar fırtınanın şiddetini artırmaktadır.  

Tablo:2.25. Aylık Fırtınalı Günler Sayısı (1975-2010) 

İstasyon 
Aylar 

Top. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

İslâhiye 1.0 1.3 1.0 1.0 1.1 2.3 3.4 1.9 1.2  1.0 1.0 16.1 

Antakya 1.4 1.6 1.5 1.5 1.2 2.0 2.3 2.0 1.5 1.0 1.0 1.6 18.5 

Samandağ 7.9 7.7 6.1 4.7 2.1 1.0 1.4 1.5 1.5 2.6 5.9 7.7 50.0 

Kaynak: DMİGM, 2010 
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2.3.3.3.5. Yağış Etkinliği ve İklim Tipi  

Bir yerin kuraklık ve nemlilik özelliklerinin belirlenmesinde çeşitli 

formüller kullanılmaktadır. Yörede yağış etkinliği ve iklim tipini belirlemede Erinç, 

De Martonne, Thorntwait’e ait formülleri kullanılmıştır.  

Erinç formülü uygulandığında Kırıkhan (14.4), Reyhanlı (18.3), Serinyol 

(20.5), Hassa (20.9) ve Altınözü (20.9) yıllık yağış etkinliği açısından 15-23 

arasında olduğu için “Yarı Kurak” (step); İslâhiye (24.4), Yayladağı (31.3), Antakya 

(31.4) ve Samandağ (26.8) 23-40 arası olduğu için “Yarı Nemli” (Kuru Orman) 

iklim tipine girmektedir. 

Erinç formülüne göre Samandağ-Antakya arası yarı nemli, Serinyol’dan 

İslahiye’ye kadar olan bölüm yarı kurak sahayı oluşturmaktadır. Bu durum istasyon 

merkezlerinin ortalama yükseltisi ve graben hattının çevresinde bulunan dağların 

yükseltisi ile ilgilidir. Nemliliğin bu şekildeki seyri yağış ve buharlaşma ilişkisini iyi 

bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Tablo: 2.26. Thorntwaite Yöntemine Göre İslâhiye’nin Su Bilânçosu Tablosu  

Blanço 

elemanları 

İslahiye  

A          Y          L          A          R   

YILLIK 

  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Sıcaklık oC 5.5 6.4 10.6 15.4 20.5 25.3 27.9 28.0 24.9 19.1 11.5 6.7 16.8 

Sıcaklık 

indisi 
i 1.2 1.5 3.1 5.5 8.5 11.6 13.5 13.6 11.4 7.6 3.5 1.6 82.5 

PE    0.86 0.84 1.03 1.10 1.22 1.23 1.25 1.17 1.03 0.96 0.85 0.83  - 

Düzelt.PE PET 6.6 8.5 26.1 55.0 103.0 152.1 183.3 172.9 124.4 71.5 25.0 9.1 937.4 

Yağış y 142.7 132.2 112.4 72.7 35.5 6.6 1.1 1.1 7.9 56.0 100.6 142.9 811.7 

Birikmiş 

Su  
D 100.0 100.0 100.0 100.0 32.5 - - - - - 75.6 100.0 100.0 

Gerçek 

Buhar. 
GET 6.6 8.5 26.1 55.0 103.0 39.1 1.1 1.1 7.9 56.0 25.0 9.1 338.4 

Su 

Noksanı 
Sn - - - - - 113.0 182.2 171.8 116.5 15.5 - - 599.0 

Su Fazlası Sf 136.1 123.7 86.3 17.7 - - - - - - - 109.4 473.3 

Yüzeysel 

Akış 
Yü1 122.8 129.9 105.0 52.0 8.9 - - - - - - 54.7 473.3 

Nemlilik 

Oranı 
Ne 20.8 14.6 3.3 0.3 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.2 3.0 14.7  - 

De Martonne formülüne göre Kırıkhan 17,2,  Reyhanlı 19,2, Hassa 24,7, 

Serinyol 24,7, Antınözü 26, İslâhiye 30,4, Samandağ 30,6, Antakya 38,8 ve 

Yayladağı 41,1 indis değerini vermektedir. Buna göre Kırıkhan ve Reyhanlı’da indis 

değeri 10-20 arasında olduğu için yarı kurak iklim bölgesine; 20-30 arasında indis 

değerleri olan Hassa, Serinyol ve Altınözü’nde yarı nemli iklim bölgesine; 30’dan 

daha büyük indise sahip olan Samandağ, Antakya ve Yayladağı’nda ise nemli iklim 

bölgesine girmektedir. Reyhanlı’da ayların durumuna baktığımız zaman Haziran 

(4,7), Temmuz (3,8), Ağustos (0,8) ayları indis değeri 10’un altındadır. Yani bu 

aylar kurak devreye karşılık gelmektedir. 
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Yıl içinde yağış etkinliğinin gidişini göstermek için Thornthwaite metoduna 

göre İslâhiye, Reyhanlı ve Samandağ’ın su bilânçosu hazırlanmış ve bu değerler bir 

diyagramda gösterilmiştir (Tablo 2.26, 2.27-Şekil 2.17, 2.18). 

Diyagramda görüldüğü gibi İslâhiye istasyonunda Eylül ayı sonlarından 

itibaren yağışlar, potansiyel evapotranspirasyondan fazla olmaya ve toprakta su 

depolanma başlamakta ve Kasım’dan itibaren depo edilen su ile toprak doymuş hale 

gelmektedir. Aralık ve Kasım aylarında ortamda 150 mm yağış bulunurken, 

buharlaşan su miktarı 10 mm’nin altında kalmaktadır. Şubat ayından itibaren 

havaların ısınması ve yağış miktarının giderek azalması ile birlikte toprakta bulunan 

su fazlası harcanmaya başlamaktadır. Yağış miktarı buharlaşmadan fazla olduğu 

dönemde toprakta su birikmektedir. Ancak İslâhiye’de Nisan ayının ortalarından 

itibaren gerçek evapotraspirasyon miktarı yağıştan fazla olmaktadır. Yani gerçek 

buharlaşma miktarı düşen yağıştan fazla olduğu için toprakta bulunan su sarf 

edilmektedir. Bu durum yaklaşık olarak bir ay devam etmekte ve 15 Mayıs’tan 

itibaren toprakta su eksikliği görülmektedir. İslâhiye’de su eksikliği yazın devam 

ederek 15 Ekim’de ancak son bulmaktadır. Eylül ayından itibaren Kuzey Yarım 

Küre’nin aldığı enerji miktarı azalmaktadır.  Akdeniz’i etkileyen hava kütlesi 

değişmekte, buharlaşma miktarı azalmakta ve yağış miktarı artmaktadır. Bu nedenle 

15 Ekim’den itibaren toprakta su birikmeye başlamaktadır.   
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Şekil: 2.17. Thorntwaite Metoduna Göre İslâhiye’nin Su Bilânçosu Diyagram 

(Tablo: 2.26.’ya göre) 

Samandağ su bilânçosu diyagramında da görüldüğü gibi Aralık ayı başından 

itibaren torakta su fazlası oluşmakta ve oluşan fazlalık Mart ayı ortalarına kadar 

devam etmektedir. Nisan-Mayıs ayları arasında geçen dönemde toprakta bulunan su, 

harcanır ve Haziran ayı başı ile ekim ayı ortasına kadar geçen süreçte toprakta su 

noksanı ortaya çıkmaktadır. Ekim ayından itibaren yağış ve buharlaşma arasındaki 

dengeye bağlı olarak toprağın içinde yeniden su birikmektedir.  
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Tablo: 2.27.  Thorntwaite Yöntemi Göre Samandağ’ın Su Bilânçosu Tablosu  

Bilanço elemanları 

Samandağ 

A          Y          L          A          R 
  

Top. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   

Sıcaklık oC 9.9 11.1 14.1 17.7 21.1 24.6 27.2 27.9 26.2 21.9 15.8 11.4 19.1 

Sıcaklık indisi i 2.8 3.3 4.8 6.8 8.8 11.2 13.0 13.5 12.3 9.4 5.7 3.5 95.1 

PE   0.86 0.85 1.03 1.10 1.22 1.22 1.24 1.16 1.03 0.97 0.86 0.84   

Düzelt. PE PET 15.1 18.7 37.4 63.9 102.1 141.1 175.0 171.3 136.3 87.8 39.5 19.5 1007.7 

Yağış y 138.5 122.9 104.2 62.1 45.2 13.5 5.1 6.7 50.5 95.7 110.0 134.3 888.7 

Birikmiş Su  D 100.0 100.0 100.0 98.2 41.3 - - - - 7.9 78.4 100.0 100.0 

Gerçek Buhar GET 15.1 18.7 37.4 63.9 102.1 54.8 5.1 6.7 50.5 87.8 39.5 19.5 501.0 

Su Noksanı Sn - - - - - 86.3 169.9 164.6 85.8 - - - 506.7 

Su Fazlası Sf 123.4 104.2 66.8 - - - - - - - - 93.2 387.7 

Akış Yü1 108.3 113.8 85.5 33.4 - - - - - - - 46.6 387.7 

Nemlilik 

Oranı 
Ne 8.2 5.6 1.8 0.0 -0.6 -0.9 -1.0 -1.0 -0.6 0.1 1.8 5.9   

 

Şekil: 2.18. Thorntwaite Yöntemine Göre Samandağ’ın Su Bilânçosu Diyagramı 

(Tablo: 2.27.’e göre) 
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Reyhanlı’da su fazlasının Aralık ayından itibaren başlaması, Reyhanlı’nın 

bu aydan itibaren İslâhiye ve Samandağ’a göre daha az yağış aldığını gösterir. 

Bunda sahanın yağış getiren hava kütlelerine karşı duldada kalması, Güneydoğu 

Anadolu üzerinden gelen hava kütlelerine daha açık olması gibi faktörler etkilidir.   

(Tablo 2.27, 2.28, 2.29 - Şekil: 2.17, 2.18, 2.19). Reyhanlı’ya ait su bilânçosu 

yalnızca Amik Ovası’nın doğu yarısına ait değerleri taşımaktadır. Buradan itibaren 

özellikle grabeni takip eden yamaçlarda yağışlar artmakta ve sıcaklıklar 

azalmaktadır. Bu nedenle Aşağı Asi Havzası’nın yüksek kesimleri su bilânçosu 

bakımından daha olumludur. Reyhanlı’da Aralık ayı sonlarına doğru toprakta su 

fazlası oluşmaktadır. Su fazlası Mart ortalarına kadar devam etmekle birlikte Ocak 

ve Şubat aylarındaki fazlalık, hiçbir zaman Aralık ayındakine yetişmemektedir.  

Mart ayı ortası ile Mayıs ortası arasında geçen yaklaşık iki aylık sürede toprakta 

bulunan su, buharlaşmanın artması ve yağışın azalmasından dolayı bütünüyle 

harcanmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı Reyhanlı’da su açığı daha erken 

başlamakta ve daha geç sona ermektedir. Su açığı Mayıs ortalarında başlar ve Ekim 

ayının sonuna kadar devam etmektedir. Hatta Reyhanlı’nın su açığı hem İslâhiye’ye 

göre hem de Samandağ’a göre daha fazladır. Yaz mevsiminde yağış 0 mm iken, 

gerçek buharlaşma 220 mm’yi bulmaktadır. Bu değerlere bakılarak yazın 

Reyhanlı’nın su ihtiyacının çok fazla olduğunu söylemek mümkündür. Yöre halkı 

kullanma suyunu karşılamak amacıyla yer altı sularını aşırı bir şekilde 

kullanmaktadır. Bu durum bazı çevre problemlerinin oluşmasına neden olacaktır.   

Tablo: 2.28. Thorntwaite Yöntemi Göre Reyhanlı Su Bilânçosu Tablosu  

Blanço elemanları 

Reyhanlı 

A          Y          L          A          R 
  

Top. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   

Sıcaklık oC 7.0 9.4 13.4 17.0 20.9 26.7 29.2 30.2 26.4 21.6 14.2 9.4 18.8 

Sıcaklık 
indisi 

i 1.7 2.6 4.4 6.4 8.7 12.6 14.5 15.2 12.4 9.2 4.9 2.6 95.2 

PE    0.86 0.85 1.03 1.10 1.22 1.22 1.24 1.17 1.03 0.97 0.86 0.84   

Düzeltilmiş 

PE 
PET 7.3 13.2 33.6 58.7 100.1 167.0 194.6 190.4 138.5 85.3 31.5 13.0 1033.2 

Yağış y 97.0 87.9 74.1 45.6 33.4 1.3 0.1 0.1 13.0 26.4 59.3 105.0 543.2 

Birikmiş Su  D 100.0 100.0 100.0 86.9 20.2 - - - - - 27.8 100.0 100.0 

Gerçek 

Buhar. 
GET 7.3 13.2 33.6 58.7 100.1 21.5 0.1 0.1 13.0 26.4 31.5 13.0 318.5 

Su Noksanı Sn - - - - - 145.6 194.5 190.3 125.5 58.9 - - 714.7 

Su Fazlası Sf 89.7 74.7 40.5 - - - - - - - - 19.8 224.7 

Yüzeysel 

Akış 
Yü1 54.7 82.2 57.6 20.2 - - - - - - - 9.9 224.7 

Nemlilik 
Oranı 

Ne 12.3 5.7 1.2 -0.2 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.7 0.9 7.1   
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Şekil: 2.19. Thorntwaite Metoduna Göre Reyhanlı’nın Su Bilânçosu Diyagramı (Tablo: 

2.28.’e göre) 

  İslâhiye ve Samandağ sahip olduğu iklim özellikleri açısından benzerlikler 

göstermektedir.  Gerek İslâhiye’de (C2 B'3 s2 b'3 ) gerek Samandağ’da (C2 B'4 s2 

b'4)  yarı nemli, orta sıcaklıkta  (mezotermal), su noksanı yaz mevsiminde ve çok 

kuvvetli olan, okyanus iklimine yakın bir iklim görülmektedir. Samandağ istasyonu 

sıcaklık bakımından megatermal (yüksek sıcaklıktaki iklimler) bir özellik 

gösterirken, İslâhiye istasyonu da mikrotermal (düşük sıcaklıktaki iklim) iklime denk 

gelmektedir. Sıcaklık rejimi açısından Samandağ deniz tesirine daha yakın (b'4) 

olduğu görülmektedir.      

Reyhanlı’da yarı nemli-yarı kurak, orta sıcaklıkta  (mezotermal), su fazlası 

kış mevsiminde ve orta derecede olan, okyanus iklimine yakın iklim (C1 B'4 s b'3) 

özellikleri ile Samandağ ve İslâhiye özelliklerinden kısmen ayrılmaktadır.  Reyhanlı, 

sıcaklığa göre iklim tasnifi açısından Samandağ’ı iklimine daha yatkındır. Nemlilik 

açısından Reyhanlı yarı kurak-az nemli özelliği ile yörede kendine has bir özelliğe 

sahiptir. Su fazlalığı bütün istasyonlarda Akdeniz ikliminin genel karakterine uygun 

olarak kış mevsiminde oluşmaktadır. Ancak Samandağ ve İslâhiye’de kışın 

gerçekleşen su fazlası çok yüksek oranda olurken, Reyhanlı’da ise orta derecede 

olmaktadır. 
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2.4. HİDROGRAFYA ÖZELLİKLERİ  

Reyhanlı çevresinde hidrografik açıdan en önemli akarsu Asi Nehri ve 

kollarıdır. Bu akarsu dışında doğal ve yapay gölleri ile karstik kaynaklar önemlidir.  

2.4.1. Akarsular 

Yeryüzüne düşen yağış suları, eğim doğrultusundan akarak birleşmekte ve 

belli güce kavuştuğu andan itibaren oluk veya kanalları meydana getirmekte ve 

güçleri oranında içine yerleştiği yollarını derine ve yana doğru aşındırarak bir drenaj 

şebekesi oluşturmaktadır.  İşte vadi ve yatak gibi tabii yatak ve kanallar içerisinde 

akan sulara akarsu denilmektedir (Atalay, 1986: 2). 

Reyhanlı İlçesi’nin sınırları içerisinde ova ve plato gibi sade jeomorfolojik 

üniteler bulunmaktadır. Ovanın oluşumunda ve platoların şekillenmesinde, yörenin 

yapısal ve topoğrafik özelliklerine bağlı olarak, akarsuların çok büyük bir etkisi 

vardır. Platolar kireçtaşı, kumtaşı ve kiltaşı gibi birimlerden oluşmuştur. Bu birimler 

ayrışmaya karşı dirençsiz oldukları için topografyanın yarılma derecesi çok fazladır. 

Öte yandan akarsuların çok geniş bir coğrafya sathından aşındırarak bünyesine 

kattığı malzemeyi gerek süspanse olarak gerek sürükleyerek taşıdığı malzemeyi 

türbülans ve girdap hareketlerine bağlı olarak Reyhanlı’da biriktirerek bir alüvyon 

ovası meydana getirmiştir.  

Reyhanlı, Asi Nehri’nin akaçlama havzasına dâhildir (Harita 2.8). Asi Nehri, 

Lübnan Dağları’nın doğu yamacından kaynağını Lübnan sınırları içinde akış 

gösteren Rasel-Ayn ve Al-Labwah gibi akarsuları da alarak, Suriye’de kuzeye doğru 

yönelmektedir (Salha, 1995:10). Suriye’nin Gharb Ovası’ndan da geçen Asi, 

Zambakiye Köyü’nden (Suriye) itibaren Türkiye ile Suriye arasında sınır çizgisi 

oluşturur (Karakılçık ve Erkul, 2002:22) ve Achrafiye Köyü’nün  (Suriye) hemen 

kuzeyinden itibaren Türkiye sınırına girmektedir. Reyhanlı-Antakya ilçeleri arasında 

3.55 km idari sınır çizdikten sonra Amik Ovası’nda menderesler çizerek Güzelburç 

Köyü’nün kuzeyinde Karasu Çayı ile birleşmektedir. Buradan itibaren güneybatıya 

yönelen Asi Nehri Samandağ’da Akdeniz’e dökülmektedir.  

Asya’nın güneyinde yer alan akarsular genellikle güneye doğru akış 

gösterirken, Asi Nehri kuzeye doğru akmaktadır. Bu drenaj ağının oluşmasında, Asi 

Nehri Vadisi’nde ayrıntılı çalışmalar yapan Erol’un da belirttiği gibi tektonik 

hareketler etkili olmuştur (Erol, 1963:59). Pleistosen’de kırık hatlarına tam 

anlamıyla yerleşen Asi Nehri’nin akışı böylece kuzeye doğru olmuştur. Asi Nehri 

552,5 km uzunluğundadır. Asi Nehri doğduğu Lübnan topraklarında 39,2 km (% 

7.1) ile kısa bir yolculuk yaparken, en uzun yolculuğunu 363,7 km (% 66.6) ile 

allojenik olduğu Suriye topraklarında gerçekleştirmektedir. Nehrin, Türkiye’deki 

uzunluğu ise 96,1 km (% 17.5) dir. Türkiye ile Suriye arasında sınır oluşturduğu 

uzunluk ise yaklaşık olarak 50,8 km (% 9.2) dir. Doğduğu ve denize boşaldığı yerler 

Suriye dışında olmasına rağmen bu akarsudan en fazla (sınır ile birlikte % 75 

oranında) istifade eden ve bu akarsuya karşı cüretkâr davranan ülke Suriye’dir.  

 Asi Havzası’nda yazları kurak geçen Akdeniz iklim şartları hüküm sürdüğü 

için su seviyesi çekilmekte, kışın ise artan yağış şartlarına bağlı olarak 

yükselmektedir. Yağış değerleri açısından havzanın bölümleri bir takım farklılıklara 
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sahiptir. Yukarı havzayı oluşturan Lübnan topraklarında 950-1270 mm arasında 

yağış düşerken, orta mecrayı oluşturan Suriye’nin batı kesimlerinde 760 ile 1015 

mm dolayında olan yağış, aşağı mecrada Türkiye’de 505-1095 mm’dir. Sıcaklık da 

akarsuların rejimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Nisan-Mayıs aylarında 

sıcaklığın artışı buharlaşmanın artmasına neden olmaktadır. Nitekim Temmuz-

Ağustos ayında Lübnan’da 25 0C civarında olan ortalama sıcaklıklar, Suriye’de 35 
0C ve Türkiye’de 27 0C’dir.  

 Akarsuların rejimi üzerinde, havzanın şekli, yükselti, eğim, morfolojik 

özellikler ile kayaçların geçirgenliği ve aşınmaya karşı gösterdikleri direnç de etkili 

olmaktadır (Atalay, 1986:23). Sağanak yağışların sonrasında yüzeysel akışa geçen 

su miktarı fazla olduğu için nehrin akımında hızlı yükselmeler görülmektedir. Asi 

Havzası uzunluğuna bir yapı gösterdiği için yan kollardan ana kola bağlanan 

derelerin akımları farklı zamanlarda ana yatağa ulaştığı için akımda ani bir yükselme 

olabilmektedir.  

 Asi Havzası’nda Sülür ve Devon’a ait şistler, Permiyen kalkerleri, kuvarsite 

varıncaya kadar çok çeşitli litolojik yapılardan oluşmaktadır. Şist formasyonları 

masif karakterinde olmakla birlikte kırıklı ve çatlaklı bir yapıya sahiptir (Anonim 

DSİ, 1975: 23). Masif yapıdaki kayaçların kırıklı olması, kalkerin gözenekli 

yapısından dolayı geçirgen olması yağış sularının önemli bir kısmı dibe sızmakta ve 

yüzeysel akım azalmaktadır.  

 Asi Havzası’nda bitki örtünün büyük bir kısmı tahrip edilmiştir. Bu nedenle 

şiddetli yağışların ardından toplanan sular sık sık taşkınlara yol açmakta ve debinin 

yükselmesine neden olmaktadır.  

Tablo: 2. 29.  Asi Nehri  (Demirköprü AGİ) ve Afrin Suyu (Müşrüflü AGİ) Uzun yıllar 

Ortalama Akım Değerleri (m3/sn) ( 1950- 2005)  

Aylar Ey Ek Ka Ara O Ş Ma Ni Ma Ha Te Ağ Ort 

Asi 18.2 34.3 43.8 74.3 122.5 169.9 156.3 110.3 60.5 27.7 8.1 6.2 73.99 

Afrin 1.94 3.14 4.64 9.49 14.7 19.87 20.36 14.86 7.84 3.51 1.59 1.46 9.22 

Kaynak: EİE, 2011 

Asi Nehri’nin Demirköprü’de ortalama akımı 73,99 m3/sn.dir (Tablo 2.29).  

Asi Nehri taşkın hidrografı genel olarak ani bir yükselme ve yükselme sonucu 

ulaşan en yüksek akım şeklinde kendini göstermektedir. Bu durum havzanın şekli, 

yağış şiddeti, infiltrasyonunu, kapasitesi ve diğer özellikleri ile ilgilidir. 

Hidrograftaki eğrinin yükselen tarafı yukarı doğru içbükey olması havzanın 

infiltrasyonu ile alakalıdır (Atalay, 1986:16). Yani birden bire oluşan hızlı ve dik 

yükselme, yüzeysel akımın çok kısa bir zaman diliminde meydana geldiğini 

göstermektedir. Hidrograftaki alçalma eğrisi ise yağış durduktan sonra havzada 

depolanan akış miktarını açıklamaktadır. Havzanın infiltrasyon ve evaporasyon 

özelliğinden dolayı tutulan su miktarı kısa süre içinde büyük oranda harcandığı için 

hidrograf eğrisi büyük bir hızla alçalmaktadır. Asi Nehri Havzası’nda kışın, yağışın 

yağmur şeklinde düşmesine bağlı olarak akım yükselme, sıcak mevsimlerde 

yağışların azalmasına bağlı olarak akım düşmektedir. Asi Nehri, yağmurlu-Akdeniz 
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rejim özelliğine sahiptir. Şubat ayında şiddetli yağışların görülmesinden dolayı 

zaman zaman Amik Ovası’na yayılarak taşkınlara yol açmaktadır.  

 

Şekil: 2.20. Asi Nehri ve Afrin Suyu’nun Yıllık Akım Diyagramı (Tablo: 2.29’a göre) 

Asi Nehri’nin aşağı mecrasına denk gelen Amik Ovası’nda sık sık taşkın 

meydana geldiği için buna bağlı olarak yatakta bir takım değişikliler meydana 

gelmiştir. Bu değişikliklerin ilginç örneklerini menderesler teşkil etmektedir. 

Yataktaki debinin yükselmesine bağlı olarak özellikle yukarı ve orta mecrasında 

nehrin hidrodinamiği arttığı için aşındırma ve taşıma faaliyetleri ön plana 

geçmektedir. Çeşitli şekillerde taşıdığı yükü ova tabanında yığarak çarpak ve 

yığınakların oluşmasına bağlı olarak menderesler belirgin bir şekil almıştır. 

Özellikle taşkın frekansına bağlı olarak ölü veya kopmuş mendereslere 

rastlanılmaktadır.  Bu durum Amik Ovası’nda nehrin yatak eğimi katı parçaların 

taşınmasına elverişli olmaması yanında taşınan yükün, taşıma kapasitesinin üzerinde 

olduğunu göstermektedir. Hatta nehir terasaları üzerinde oluşan alüvyal toprakların 

kil tekstürlü olması da bunu açıklamaktadır. Böylece ortaya çıkan mendereslenme 

Asi Nehri’nin Amik Ovası’ndaki yolunu uzatmıştır.  

Akarsu havzası genişledikçe, akarsuların eriyik haldeki madde miktarını 

belirleyen faktörler önemli ölçüde değişikliğe uğramaktadır. Çünkü farklı kollardan 

ve kaynaklardan gelen suların, kimyasal bileşimleri farklı olmaktadır (Atalay, 1986, 

62). Asi Havzası, yeryüzünün geniş bir sathına yayıldığı için suyun içinde bulunan 

elementler geniş bir coğrafyayı temsil etmektedir. Asi sadece Türkiye sınırları 

içerisinde Asi Nehri’ne Karasu, Afrin, Büyük ve Küçük Karaçay gibi birçok 

akarsuyu almaktadır. 

Asi Nehrinde eriyik halde bulunan Ca (kalsiyum) ve Na (sodyum) katyonları 

baskın elementleri oluşturmaktadır. 1995 ve 1999 yılında yapılan analiz sonuçlarına 

göre Ca 2,11 mg/L’den 8,7 mg/L’ye ve Ca 5,19 mg/L’den 12,52 mg/L’ye çıkmıştır. 
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Kimyasal bileşenlerinin % 50’sinde fazla olması Asi Havzası’nın çoğunlukla tortul 

ve volkanik yapılardan oluştuğunu göstermektedir. Kolayca çözülen Na+ elementi 

suya tat verdiği için içme sularında fazla olması istenmediği halde bitkilerin 

gelişmesi için Na elementine ihtiyaç vardır. Ana kaya ve toprakta bol miktarda 

bulunan Ca, başta suyun sertlik derecesini tayin etmektedir. Yine toprağın iyi bir 

şekilde işlenebilmesi, canlıların kemik bağlamasında Ca katyonuna ihtiyaç vardır. 

Ancak yüksek oranda bulunduğu taktirde Na ve Ca elementleri bitkilerin tarımda bir 

takım güçlükler (özellikle fasulye ve havuç) meydana getirmektedir.  1995 ile 1999 

yılları arasında geçen 4 yıllık bir sürede Ca ve Na katyonları iki katından daha fazla 

artmıştır. Bu durum aslında kirlenme ile de alakalıdır.   

Özellikle direncini artırarak bitkilerin gelişmesini etkileyen potasyum (K) 

normal konsantrasyonlarda tahılların dolgun tane bağlamasını sağlamaktadır. Ancak 

yüksek K konsantrasyonları Mg eksilmesine ve demir klorasına neden olmaktadır. K 

katyonu 0.13 mg/L’den 0,28 mg/L’ye çıkmıştır. Bu element de ötekiler gibi çeşitli 

yıllarda farklı araştırmacılar tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre giderek artış 

göstermektedir.  

Karbonatlı kayaçlarla temas eden su, doygunluğa erişinceye kadar CO3 

çözmektedir.  Bu nedenle Asi Nehri’nde bulunan karbonat içeriği 0.4 mg/L üzerinde 

sabit kalmıştır. Bikarbonat (HCO3) da bitkilerin besin maddesi ve metabolizmasını 

önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle sulama sularında bikabonat içeriğinin 

yüksek olması halinde sodyum zararı fazlalaşır. Bu fazlalık aynı zamanda meyve 

ağaçlarında kloroz hastalığına yol açabilmektedir. Bikarbonat içeriği kirliliğe bağlı 

olarak Asi’de 3,28 mg/L.den (1995) 8.43 mg/L.ye (1999) kadar çıkmıştır.  

Klorür (Cl-) doğada tortul kayaçlar bünyesinde tuz yatakları şeklinde 

bulunmaktadır. Klorür, çok büyük problem oluşturan anyon yüklü bir elementtir. 

Suyun içinde ergimiş halde bulunan bu anyon miktarına bağlı olarak yaprakların 

kenarları sararır ve hatta bitki kuruyabilmektedir. Asi’de klorür içeriği 2.13 

mg/L.den (1995) 8.45 mg/L.ye (1999) kadar yükselmiştir.  

Suyun içeriğinde 250 mg/L.den fazla olması halinde sülfat (SO4
-) suya acı 

bir tat verdiği gibi daha çok insanda ishal etkisi yapmaktadır. Bu nedenle fazla 

sülfatlı sular içmeye pek elverişli değildir. Yüksek bir yoğunluğa sahip olan sülfatlı 

su,  bitkilere de toksik etki yapmaktadır. Asi’de sülfat (SO4
-) iyonu da bikabonat 

(HCO3) gibi çok kısa bir zaman dilimi içinde büyük artışlar kaydetmiştir.  

Sulama suyu kalite parametrelerine göre Asi Suyu klorür, sülfat ve 

bikarbonat açısından III. sınıf kalitede bir su olup, 1999 yılı verilere göre 

kullanılabilir bir su özelliğindedir. Ancak arada geçen zaman dilimi içinde suyun 

kirlenmiş olabileceği ihtimali yüksektir. Bu nedenle yeni analizlerin yapılması 

gerekmektedir.  
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Tablo: 2.30. Asi Nehri Sularının Kimyasal Analiz Sonuçları (Ocak ve Temmuz 1995, Ocak 

ve Temmuz 1999 ortalama) 

Demirköprü 
EC 

(µS/cm) 
pH 

Katyonlar Anyonlar 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca+Mg 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

Cl2 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

1995 345.55 8.23 2.11 0.13 7.30 0.40 3.28 2.13 3.73 

1999 954.095 16.34 4.8 0.28 17.32 0.4 8.43 4.85 8.72 

Kaynak: Karakılçık ve Erkul, 2002: 171-172 

Tablo: 2.31. Asi Nehri Sularında Ağır Metal Miktarları (Demirköprü İstasyonu) 

Ölçüm Tarihi 
DO2 

% 

NH3-N 

Mg/L 

NO2-N 

Mg/L 

Zn 

Mg/L 

K 

Mg/L 

Σ P 

Mg/L 
pH 

2006 (Şub) 65,6 6,1 0,13 0,005 4,26 0,40 8.09 

2007 (Ağus) 73,5 2,8 0,06 0,009 - <0,50 8 

Sınır 40 0,5 0,05 0,003 2,0 0,65 6,0-9,0 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 

Afrin Suyu: Reyhanlı İlçesi’nin en önemli akarsuyu olan Afrin Suyu,  

Gaziantep’in batı ve kuzeybatı tarafında yer alan Sof, Kartal ve Külecik Dağları 

üzerinde kaynağını almaktadır. Kartal Dağı’ndan gelen Sabun Suyu, Afrin Suyu’nun 

önemli kollarından birini oluşturmaktadır. Daha güneyde Dümbüllü Dağı üzerinde 

doğan Deliçay ve Kınacık Deresi ile birleşmektedir. Afrin Suyu, Bakırcan ve 

Karadere’nin birleşme alanında “Kara Afrin” olarak adlandırılmıştır.  

Afrin Suyu’nun yukarı havzası orojenik fliş zonu ile Gaziantep-Adıyaman 

ön çukuru sedimantasyon havzası arasında yer almaktadır. Yapısal özellikleri 

açısından Tersiyer yaşlı tortullar ve Kuvaterner yaşlı bazalt tabakalarından 

oluşmaktadır. Miyosen sonunda meydana gelen tektonik hareketlerle havza yer yer 

kırıklı bir yapı özelliği kazanmıştır. Bu fay hatları Afrin vadisinin muhtelif 

kesimlerinde de izlenebilmektedir. 

Afrin, kaynağını aldığı dağlık alanda yüksek eğim nedeniyle genellikle dar 

ve derin bir vadi içerisinde akmaktadır. Ancak Kilis’in Musabeyli İlçesi’nden 

itibaren ortalama yükselti ve eğim azaldığı için geniş tabanlı bir vadi içerisinde 

akışını sürdürmektedir. Buradan itibaren akarsu, yer yer menderesler ve boğazlar 

oluşturmaktadır. Akarsu yatağının genişlediği alanlarda ırmak adası gibi küçük 

morfolojik şekillere sıkça rastlamak mümkündür.   

Afrin Suyu, Kilis yakınlarından itibaren Suriye topraklarına girmektedir. 

Reyhanlı ile Suriye arasında 5,1 km uzunluğunda sınır oluşturduktan sonra tekrar 

Türkiye topraklarına girmektedir. Buradan itibaren geniş menderesler çizdikten 

sonra bir kolu Karasu ile birleşmeden önce Reyhanlı ile Kumlu arasında 15,2 km bir 

sınır çizgisi oluşturmaktadır. Diğer kolu ise Üçtepe Köyü’nün doğusundan 

kuzeydoğuya yönelerek Hatayhamamı’na kadar uzanmaktadır. Afrin Suyu kaynağını 
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aldığı dağlık bölgeden Amik Ovası’na ulaşıncaya kadar 170 km uzunluğunda bir 

akarsu oluşturmaktadır.   

Afrin Suyu’nun ortalama akımı 9.22 m3/sn.dir. Ancak yaz döneminde Suriye 

sulama amacıyla suların büyük bir kısmını kullandığı için Afrin’in yaz döneminde 

akışı bütünüyle ortadan kalkmaktadır. Afrin Suyu da Asi Nehri gibi taşkın hidrografı 

özelliklerine sahiptir. Ani bir yükselme ile akım Mayıs ayında en yüksek seviyesine 

ulaşmaktadır. Mayıs ayından itibaren yağışların azalması ile birlikte akım 

azalmaktadır. Hidroğraf eğrisinin yükselen ve alçalan tarafı genel özellikleri 

açısından iç bükey bir özellik göstermektedir. Bu durum aslında havzanın genel 

özelliklerini ortaya koymaktadır. Yani sahanın havza yapısı, yağış şiddeti, 

infiltrasyonunu, kapasitesi gibi özelliklerle ilgidir. Hidrografın yıl içinde gösterdiği 

hızlı yükselme, alçalma ve iç bükey özellikleri başta havzanın yağış özellikleri ile 

alakalıdır. Reyhanlı İlçesi ve yakın çevresi yağış rejimi açısından yağmurlu Akdeniz 

rejimi özelliklerini taşımamaktadır. Bu rejimde yağışlar en çok kış mevsiminde 

düşmektedir. Polar cephe ve gezici siklonların sokulması ile birlikte gerçekleşen 

sağanak yağışların ardından Afrin Suyu’nda zaman zaman taşkınlar meydana 

gelmektedir. Bu taşmaya bağlı olarak Afrin’in Türkiye sınırlarına girdiği andan 

itibaren Davutpaşa’nın batısından Üçtepe Köyü’ne kadar olan bölümünde çok geniş 

bir taşkın yatağı oluşmuştur. Yine bu alanlarda yoğun bir şekilde rastlanılan 

kumullar aslında Afrin’in taşkın dönemlerini ortaya koymaktadır.   

Tablo: 2.32. Afrin Suyunun Uzun Yıllar Ortalama Akım Değerleri  

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 

Afrin Suyu Üçtepe-Hürriyet yakınlarından itibaren kurutma kanalına 

alınmıştır. Reyhanlı Şehri’nin kanalizasyon suları da bu kanala karışmaktadır. Bu 

kirli sularla birlikte akarsuyun debisi biraz yükselmektedir. İlerleyen kesimlerde 

motopomplarla Afrin Suyu’nun kirli suları Haziran ayına kadar birinci sınıf tarım 

arazilerine sulama suyu olarak verilmektedir. Bu sulardan daha uzun süreli 

faydalanmak isteyen yöre halkı Reyhanlı Kaymakamlığı’ndan aldığı yardımlarla 

kurutma kanalları üzerinde toprak dolgulu setlerle göletler oluşturarak sulama 

amaçlı faydalanmaktadır. Afrin Vadisi, mera arazilerinin çok yetersiz olmasından 

dolayı aynı zamanda yaylım olarak kullanılmaktadır.  

 

Aylar Ey Ek Ka Ara O Ş Ma Ni Ma Ha Te Ağ Ort 

Afrin 1.94 3.14 4.64 9.49 14.7 19.87 20.36 14.86 7.84 3.51 1.59 1.46 9.22 
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Foto: 2.9. Afrin Vadisi Üçtepe Köyü yakınlarındaki geniş vadisi. Burası bir süre kum ocağı 

olarak kullanılmıştır. Ortaya çıkan profillerde fasiyesler belirgin bir şekilde görülmektedir.   

Akarsu debisinin güçlendiği dönemlerde kaba malzeme taşınmış, debinin zayıfladığı 

dönemleri gösteren ve daha ince unsurlu malzeme birikmiştir. 

 

Şekil: 2.21. Afrin Suyu’nun Akım Grafiği (Tablo: 2.32.’ye göre) 

DSİ tarafında 1975 yılında yapılan su analiz sonuçlarına göre suyun daha 

kaliteli olduğu görülmüştür. Afrin Suyu’nu su kalitesi açısından 

değerlendirdiğimizde sulama suyuna uygun olmadığı görülmektedir. Zaten 

kanalizasyon sularının karışması suyun ağır metaller açısından kirlendiğini 

göstermektedir. Öte yandan vadi çevresinde yapılan incelemeler neticesinde suyun 

bulanık ve pis kokulu olduğu görülmüştür. Su yüzeyinin kaba görünümlü bitkilerce 
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kaplanması kirlenmenin boyutunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  Bu tip bir 

kirlemede ötrifikasyon tehlikesi oluşturabilmektedir. Yöre halkının bu çaydan balık 

avlayarak yemesi tehlikenin boyutunu daha da arttırmaktadır.  

Tablo:2.33. Afrin Suyu Kimyasal Analiz Sonuçları 

Müşrüflü 
Na+K 

(mg/l) 
pH 

EC 

(µS/cm) 

TS 

(f 0) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

Cl2 

(mg/l) 

1975 0,41 7,5 611 6,11 2,3 3,4 4,4 0,61 1,1 

Kaynak: DSİ, 1975 
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Harita:2.8.  Asi Nehri’nin Hidrografya Haritası (Karataş,  2010:49) 
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2.4.2. Kaynaklar 

Reyhanlı’da kaynaklar ova ile platoların kontak sahasında 

sıralanmıştır. Bu kaynakları karstik ve fay kaynağı olarak iki gruba ayırmak 

mümkündür. Fay kaynakları arasında en önemli olanlarını Yenişehir ve 

Cüdeyde oluşturmaktadır.  
Yenişehir Kaynağı: Bu sahadaki yapı, Eosen-Miyosen döneminde denizel 

ortamda oluşmuş kalkerlerden meydana gelmektedir. Reyhanlı’nın güneyinde eğimli 

yamaçlar üzerinde bulunan İlerdiyen-Lütesiyen yaşlı kireçtaşlerını, Langiyen-

Serravaliyen resifal kireçtaşlarından fay hatları ile ayrılan kontak bölgesinde 

Yenişehir Kaynağı ortaya çıkmıştır. Ölüdeniz Fay Zonu’nun bir devamı olan 

Reyhanlı Fay Zonu, Yenişehir yakınlarında kuzeydoğuya eğimli olan normal fay 

aynası, yüzeyde yaklaşık olarak 100 m civarında bir atım gerçekleştirmiştir (Harita 

2.9).  

Yüzeyde fayın atımına ilişkin morfolojik veri olmamakla birlikte DSİ ve 

TPAO sondaj kuyularından elde edilen bilgiler ışığında fay üzerindeki atımın 

yaklaşık 500 m civarında olduğu tahmin edilmektedir (Yüce, 2007:163). 

Yenişehir kaynağı, fay zonuna bağlı olarak oluşmuştur. Kalkerli araziler çok 

geçirgen ve bol kırıklı bir yapıya sahip oldukları için yağış sularını bir elek gibi dibe 

sızdırmaktadır. Daha dipte bulunan geçirimsiz kayaçlar sızan yağış sularının 

birikmesini sağlamaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde çok geçimli olan kalker 

formasyonu (Okçular Formasyonu) ölçülmüş stratiğrafi kesitinde 200-320 m 

derinlerde killi kireçtaşlarından oluşan Kışlak Formasyonu tarafından 

sınırlandırılmaktadır (Yıldız ve Yaptık, 2003:14). Alttaki Kışlak Formasyonu 

bünyesindeki kil bileşimin çok fazla olmasından dolayı geçirimsiz bir tabakaya 

karşılık gelmektedir. Kışlak Formasyonu üzerinde çok geniş bir yağış havzasının 

sularını depo eden Okçular akiferi, Yenişehir yakınlarında Reyhanlı Fay Zonu 

tarafından kesildiği için 195 m yüksekliğinde bir fay kaynağı olarak ortaya 

çıkmaktadır (Şekil: 2.22).  

Yenişehir kaynağından tutulan aylık rasatlara göre (1976-1981 ve 1991 

1994) ortalama debi 650-700 l/sn arasındadır.  Yenişehir kaynağı, beslenme 

sahasının büyük bir bölümü Suriye toprakları içinde kalmaktadır. Yöreye ait 

morfografya ve fiziki haritalar incelendiğinde arazinin genel eğimi Yenişehir 

kaynağına doğru olduğu açık bir şekilde görülmektedir.  

Yenişehir kaynağını ayrıntılı bir şekilde inceleyen Gördük (1998) ve Yüce 

(2007) beslenme ile boşalma arasındaki ilişkiyi irdelemiş ve beslenme sahasının 

büyük bir kısmının Suriye topraklarına denk geldiği sonucuna varmışlardır. 

Beslenmesi 23,7X106 m3 ve boşalmasını da 22.1x7X106 m3 olan kaynağın Suriye 

topraklarındaki beslenmesini de +1,6x7X106 m3 olarak hesaplamıştır (Gördük, 1998: 

24). Eosen yaşlı karstik alt akiferden boşalan Yenişehir kaynağının yıllık baz akım 

boşalımı 22.6x106 m3, debi değişim katsayısı 0.28 (yarı değişken kaynak) olup, 

dinamik rezervinin %71'ini boşaltmaktadır (Yüce, 2007: 159.) Sahanın bol çatlaklı 

ve kırıklı (fay) bir yapıya sahip olması kaynağın geniş bir sahadan beslenmesini 

kolaylaştırmaktadır.  
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Yenişehir kaynağı su kimyası açısından yağışlı dönemde CaHCO3’lı ve 

kurak dönemde ise MgHCO3’lu sular sınıfına girmektedir. EC değeri 491-640 

µmho/cm arasında değişen kaynağın suları, ABD tuzluluk diyagramına göre C2S1 

sular sınıfına girmektedir. Öte yandan Wilcon diyagramına göre de çok iyi-iyi sular 

sınıfına girmektedir (Gördük, 1998: 26).  

Tablo: 2. 34. Yenişehir Kaynak Suyunun Kimyasal Analiz Sonuçları 

Yenişehir pH 
EC 

(µS/cm) 

TS 

(f0) 

Na 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

Haziran 

1995 
7,7 491 24 0,70 3,60 1,20 4,30 0,62 0,80 

Kaynak: Gördük, 1998: 35    

 

Harita:2.9. Yenişehir ve Cudeyde Kaynaklarının Hidrojeoloji Haritası (Yüce, 2007:163) 

Cüdeyde Kaynağı: Cüdeyde kaynağı, Reyhanlı Şehri’nin doğusunda, 

Miyosen yaşlı kireçtaşlarını meydana getiren birimler üzerinde fay hatlarının 

geometrik olarak çakıştığı, 120 m yükseltisinde ortaya çıkmıştır. Bu civarda yer alan 

kireçtaşları rölief sathında bol gözenekli ve çatlaklı olmaları yanında rölief altında 

erime boşlukları ve mağara gibi karstik şekilleri yaygın olarak görülmektedir.      

Cüdeyde ve Yenişehir kaynakları birbirlerine çok yakın olup, aynı litolojik 

birimlerin eş zamanlı fay segmentleri ile parçalanması sonucunda meydana 

gelmiştir. Bu nedenle oluşum modeli büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Ancak 
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kaynaktan boşalan su, değişken bir özellik göstermektedir. 1976-1980 yılları 

arasında tutulan kayıtlara göre ortalama debi 181.1 l/sn’dir.  

 

Şekil: 2.22. Yenişehir ve Cudeyde Kaynaklarının Jeolojik Kesitleri (Yüce, 2007:163-164) 

Akifer hacmi ortalama 5.6x106 m3/yıl olan (Yüce, 2007:170), Cüdeyde 

kaynağından ortalama boşalım miktarı 5,7x10,6 m3/yıl ve yıllık ortalama baz akımı 

4,5x106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır (Gördük, 1998:22).  

Gerçek buharlaşma, terleme, sıcaklık, yağış ve sızma kapasitesi gibi 

faktörlerin etkisi ile yapılan hesaplamada Cüdeyde kaynağının 119 km2’lik bir 

beslenme sahasına sahip olduğu görülmüştür. Ancak Yenişehir kaynağı ise 160 

km2’lik bir beslenme sahasına sahiptir. Akım miktarı ve yıl içindeki değişimi 

açısından kaynaklar büyük farklılıklar göstermektedir. Yenişehir kaynağı daha 

yüksek ve daha düzenli akım değerine sahiptir. Cüdeyde kaynağında yüksek akım 

pikleri görülebilmektedir. Özellikle yüksek akım pikleri Cüdeyde’nin allojenik bir 

beslenmeye sahip olduğunu ve geniş kırıklarla boşalımın gerçekleştiğini 

göstermektedir. Buna karşın Yenişehir kaynağının daha düşük azalım katsayısına ve 

debi değişim katsayısına sahip olması, kaynağın daha yavaş boşaldığını, hidrolik 

iletkenliğinin düşük olduğuna ve iletimlilik katsayısının daha yüksek olduğunu 

açıklamaktadır. Böylece Yenişehir kaynağının akım değerleri daha az değişken ve 

daha geniş bir alandan beslenen, akım yolunun daha dar kırıklar boyunca yol aldığı 

buna karşın daha geniş bir akifer sisteminden beslendiğini göstermektedir (Yüce, 

2007:173–174).  

Cüdeyde kaynağı Yenişehir kaynağı ile aynı özellikleri taşımaktadır. Ancak 

su örneklerinde amonyak bulunmuştur. Bu kirliliğin kaynağı ise kaynağın hemen üst 

tarafında bulunan jandarma karakolundan ileri gelmektedir. Birliğin kanalizasyon 

borularından çıkan atık su kaynakta su kirliliğini oluşturmaktadır (Gördük, 1998:28). 

Öte yandan kaynak çevresinde yerleşme ve hayvan barınaklarının yoğunlaşması 

sızma ihtimalini güçlendirmektedir.   

 Yeraltı Suları: Amik Ovası’nı çevreleyen dağların yapısı kalkerli 

kayaçlardan oluşmaktadır. Kalker bol çatlaklı bir taş olduğu için yeraltına sızan sular 
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mağara ve yeraltı akarsularını meydana getirmiştir. Bol yağışın düştüğü kış 

mevsiminde yüzeysel akışa geçerek ova tabanına ulaşan akarsular taban sularının 

beslenmesini kolaylaştırmaktadır. Su, alüvyonları meydana getiren taneler arasında 

yeraltına rahatlıkla sızmaktadır. Ancak Amik Gölü’nü kurutmak amacıyla 

oluşturulan kanalları takip ederek Asi Nehri’ne ulaşan sel karakterli akarsuların 

taban sularının beslenmesi üzerindeki etkisi eskiye nazaran zayıflamıştır.  

  Amik Ovası tabanında derinlere sızmayı engelleyen geçirimsiz tabaka 

üzerinde geçirimli tabakayı belirli bir seviyeye kadar doyuran taban suyu 

bulunurken, plato sahasında çatlak veya dizaklaz sistemlerini takip ederek oluşan ve 

taban suyu kadar düzenli olmayan karstik yer altı suyu vardır. Bölgedeki 

neotektonik olayları kırıklar temsil etmektedir. Bu fay hatları geniş bir coğrafyaya 

düşen yağış sularının yeraltından toplanmasını ve Amik Ovası’na bağlanmasını 

kolaylaştırmaktadır.  Öte yandan mevsimlik ve akarsu karakterinde olan suların akış 

doğrultuları Amik Ovası’na doğru olmaktadır. Yani ova akarsu ağı bakımından 

sentripedal bir drenaj göstermektedir.   

Reyhanlı’nın toplam su potansiyeli içinde yer altı suları önemli bir paya 

sahiptir. Sahada yer üstü suları çok yetersiz olduğu için yer altı suyu hayati bir 

öneme sahiptir. Özellikle tarımsal potansiyeli çok yüksek olan Amik ve Reyhanlı 

ovalarının sulanmasında yer altı suları büyük bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle 

yer altı su rezervi ayrıntılı olarak incelenmeli ve su sürdürülebilir kalkınma programı 

çerçevesinde bilinçli olarak tarım arazilerine verilmelidir.  

2.4.3. Doğal ve Yapay Göller  

Tarım arazisi kazanmak amacıyla yapılan düzenlemelerle Amik Gölü ve 

bataklıklar ortadan kaldırılmıştır. Geriye Yenişehir ve Cüdeyde Gölü kalmıştır. 

Yenişehir Gölü: İçme ve sulama suyu olarak kullanılan Yenişehir, tektonik 

oluşumlu bir göldür. Eosen yaşlı birimlerin fay segmentleri ile kesilmeyle boşalan 

kaynak suların yine aynı tektonizmaya bağlı olarak meydana gelen çanaklaşma 

sahasına dolması ile oluşumu gerçekleşmektedir. Yenişehir Mahallesi’nde bulunan 

göl ve 164 m kotunda yayılan gölün alanı 22,8 dönümdür. Ortalama derinliği 2 m 

olan Yenişehir Gölü en derin yerine kaynaklar sahasında 8 m’ye ulaşmaktadır. 

Güneyde gölün birden derinleşmesinde fay aynasının oluşturduğu 60-70 derecelik 

dik yamaçlardan ileri gelmektedir. Gölün oluşması üzerinde etkili olan süreçler göl 

morfolojisinin şekillenmesinde de etkili olmuştur. Yani gölün şekli aslında 

kırılmanın nasıl geliştiğini resmetmektedir. Göl sahasının daraldığı kesimde gölün 

dayandığı yamacın eğimi de azalmıştır. Böylece göl iki ayrı yerde oval şeklini 

kazanırken, ovallerin birbirine bağlandığı kısımda kanal şeklini almıştır. Gölün 

sıkıştığı kıyılar yaklaşık 20 m uzunluğunda bir köprü yapılmıştır. Kıyılar yapay 

dolgularla ve setlerle desteklenmiştir. 

Gölü besleyen kaynağın verimi, tutulan kayıtlara göre 650-700  l/sn arasında 

değişmektedir. Bu değerler 2000 yılı öncesinde tutulan kayıtların ortalamasını 

yansıtmaktadır. Ancak günümüzde (2010) gölü besleyen kaynağın suları ciddi bir 

şekilde azalmıştır. Zaten göl kıyısından oluşan su izleri de bunu açıklamaktadır. 

Bunda küresel iklim değişikliği ile kuraklığın artması, güneyde aynı fay hattı 
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üzerinde Suriye’nin açtığı derin kuyular, yakın bir tarihte göl tabanındaki 

gözeneklerin verimini artırmak amacıyla iş makineleri ile yapılan müdahaleler 

neticesinde gözenekler kısmen tıkandığı ifade edilmektedir.  

Göl, sulama ve içme suyu ile rekreasyon alanı olarak yararlanılmaktadır. 

Göçmen kuşların uğrak alanının olması yanında birçok doğal güzelliği içinde 

barındırması nedeniyle Yenişehir Gölü ve çevresi doğal sit alanıdır. Ancak yılın 

belli dönemlerinde hobi amaçlı balıkçılık faaliyetlerinin yapılması, göl kıyısını 

kuşatan lokanta ve eğlence merkezlerinin varlığı koruma tedbirlerinin çok sıkı 

olmadığını göstermektedir.  

Yenişehir Gölü doğal bir ekosistem alanıdır. Göl ortamında rastlanılan 

başlıca türlerini karabalık, sazan, kefal, sarıbenli çupra, yılan balığı 

oluşturmaktadır. Bu doğal ekosistemin ve balık popülasyonunun korunması 

gerekmektedir. Bu amaçla Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtelif 

zamanlarda göle balık yavrusu bırakılmaktadır.  

 

Foto: 2.10. A. Yenişehir Gölü önemli bir rekreasyon alanıdır. B. Gölün güneyi faylarla 

kesilmiştir. 

Tepe (2009:40) yaptığı bir incelemede göl suları kimyasal özellikler 

açısından içme ve kullanma suyu standartlarına göre normal değerler gösterdiğini 

ortaya koymuştur. Ancak kışın KOİ, Nitrit (NO2) ve Nitrat (NO3) gibi bazı 

parametrelerin yüksek değerlere ulaştığı tespit edilmiştir. Bu durum hayvansal gübre 

ve atıkların içinden süzülerek yüzeysel akışa geçen yağış suları ile alakalıdır. Çünkü 

gölün doğusunda eğimli yamaçlar üzerinde yoğun hayvan barınakları 

bulunmaktadır. Öte yandan fosfor içeriğinin yüksek oluşu da yakın çevresindeki 

tarım arazilerine atılan gübrelerle ilgilidir. KOİ sınıflandırmasına göre Yenişehir 

Gölü’nün suları 2. sınıf sular arasında yer alır.  
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Tablo: 2.35. Yenişehir Gölü Sularının Kimyasal Analiz Sonuçları 

Yenişehir 
KOİ 

(mg/l) 
pH 

TS 

(f 0) 

PO4 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

SO3 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

Cl2 

(mg/l) 

AKM 

(mg/l) 

Yaz 18 8,1 29,8 2,2 0,007 4,26 4,7 87 0,194 35,6 

Kış 41 7,9 30,5 3,5 0,061 5,93 16,7 242 0,203 30 

Ortalama 27,6 8 30,3 2,7 0,034 5,09 9,3 137 0,199 28,9 

 Kaynak: Tepe, 2009: 40 

Cüdeyde Gölü: Reyhanlı Şehri’nin doğusundaki Büyük Cüdeyde Höyüğü 

ile Cüdeyde Mağarası arasında yer almaktadır.  D-B doğrultulu uzanan fay hattı ile 

alçalan ve Miyosen’de oluşan kalkerli bloğun karstlaşması sonucu ortaya çıkan 5053 

m2’lik bir çanağa Cüdeyde kaynağından çıkan sularının birikmesi ile oluşmuştur. 

Gölün güneyi fay diklikleri ve kuzeyinde aynı isimle anılan höyüğün yapay 

yamaçları sınırlanmıştır. Fay diklikleri Hacıhamdüş ve Kızılark dereleri tarafından 

deformasyona uğratıldığı için fay aynası ilk bakışta pek belirgin değildir. Göl fazla 

sularını kuzeybatıdan bir gideğenle Amik Ovası’na boşaltmaktadır. Gölün su tutma 

kapasitesini artırmak amacıyla göl ayağı üzerinde yaklaşık 2 m yüksekliğinde 

betonarme ve toprak dolgulu bir set yapılmıştır. 

Cüdeyde Gölü oldukça sığ bir göldür. Şiddetli buharlaşma ve gölün yakın 

çevresinde açılan derin artezyen kuyularından aşırı miktarda su çekilmesi ile göl 

kurak dönemde bütünüyle ortadan kalkmaktadır ve yazın göl tabanı hayvancılık 

amaçlı olarak kullanılmaktadır.  Göl oluşumu teşekkül ettiği dönemde özellikle 

ilkbaharda bentik bölge olarak adlandırılan kıyı kesimine yakın sahalar bütünüyle 

higromorfit bitkilerle kaplanmaktadır.  

 

Foto: 2. 11. Cüdeyde Mağarası’nın hemen güneyinde Cüdeyde Gölü ve Cüdeyde 

Höyüğü yer almaktadır. Cüdeyde Gölü yazın tamamen ortadan kalkmaktadır.  

Göl çevresi rekreaksiyon olarak kullanılmaktadır. Hilal biçimindeki 

görünüşü ile doğal bir güzelliğe sahiptir. Hemen yanı başında birden yükselen 

arkeolojik sit alanı olan Cüdeyde Höyüğü bulunmaktadır. Höyükten bakıldığında 

çevre 360 derecelik bir görünüşe sahiptir. Yine bu çevrede tarihî devirlerde 

oluşturan İbrahim Paşa Kanalı vardır. Yeraltından Yenişehir Gölü’nün fazla suları 

sulama suyu olarak kullanılmak üzere buraya akıtılmıştır. Ancak günümüzde kanal, 

bazı sosyal sebeplerden dolayı Reyhanlı Belediyesi tarafından kapatılmıştır. Göl 
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çevresinde Urfa’dan gelen tarım işçilerin kurdukları çadırlarla her yıl yerleşmeye 

sahne olmaktadır.  

Reyhanlı Baraj Gölü: Reyhanlı Şehri’nin 4 km kuzeyinde, Kırıkhan-

Reyhanlı karayolunun 1 km doğusunda, Mehmetli Köyü arazisi üzerinde inşaat 

çalışması devam eden baraj gölüdür. Zonlu toprak dolgu tipinde, temelden 28.20 m 

talvegden 25.2 m yükseklikte, 9.272 m aks uzunluğunda off-stream tipinde bir baraj 

gölü olacak şekilde inşaat çalışmaları devam etmektedir.  Barajın toplam depolama 

hacmi 460 hm3, aktif hacmi 400 hm3 dür. Dolgu hacmi ise 17.3 hm3 dür. Afrin Suyu 

üzerinde çevirme yapısı ve aynı zamanda dolusavak görevi de görecek Davutlar 

regülatörü, (36 kapaklı ) Reyhanlı Barajı, Afrin Suyu ile birlikte Karasu Deresi ve 

Asi Nehri’nden pompayla su takviyesi yapılacaktır. Barajın asıl yapılış amacı 60 bin 

ha. tarım arazisinin sulanması ve 20 bin ha. arazisinin de taşkından korunması ve 

mevcut yer altı sularının korunmasına yöneliktir. Bu kapsamda 51 km’si cazibe 

kanalı olmak üzere 181 km uzunluğunda ana sulama kanalı yapılacaktır. Cazibeli 

olmayan kesimlerde suyun akışını sağlamak amacıyla 15 adet sulama maksatlı 

pompa istasyonu inşa edilecektir. Denizden yüksekliği 92,80 m olan barajın 

minimum hacmi 60 hm3, normal su göl hacmi 460 hm3 ve aktif hacmi 400 hm3 tür 

(DSİ, 2012, Antakya). 

Barajın su kaynağı yalnız Afrin Suyu değildir. Karasu Çayı ve Asi Nehri 

suları da rezervuara iletilecektir. Bunlar derivasyon tesisleri olarak Karasu 

Derivasyonu ve Asi Derivasyonu olarak adlandırılmıştır. Karasu Çayı’nın ara havza 

akımları, kış ve bahar aylarında mevcut Kamışlar Regülatörü’nün 2 km membaında 

yapılacak olan Karasu Regülatörü ve 35 km uzunluğundaki Karasu Derivasyon 

Kanalı ile Reyhanlı Barajı’na iletilecektir (DSİ, 2012, Antakya).  

Amik Ovası’nın sulanması ilk defa, 1966 yılında IECO tarafından 

hazırlanan planlamada ve Orta Ceyhan Projesi Menzelet Sulaması kapsamında ele 

alınmış ve 1995 yılından itibaren yatırım programında yer alan proje, bütçe 

yetersizliğinden dolayı ihale edilememiştir (DSİ. 2012, Antakya).   

Baraj faaliyete geçtiği takdirde her yıl ovada meydana gelen taşkınlar sona 

erecek, çoraklaşma önlenecek, verimli toprakların sulanması sonucunda yıllık 

155.228.823 TL gelir artışı sağlanacaktır (DSİ. 2012, Antakya). 
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Harita:2.9. Reyhanlı İlçesi’nin Hidrografya Haritası 
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2.5. TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

Toprak, kayaçların fiziksel ayrışması ve kimyasal olarak çözülmesi sonucu 

oluşan, bitkileri barındıran ve canlılara besin kaynağı sağlayan, kara yüzeyini birkaç 

mm ile birkaç metre kalınlığında saran ve bünyesinden çeşitli minareler, canlı 

organizmalar, organik maddeler, hava ve su bulunduran bir örtüdür (Atalay, 2004: 

175). 

Anakaya, dış etkenler olarak tanımlanan, akarsular, dalgalar, rüzgârlar, 

buzullar, bitki kökleri, iklim faktörlerini etkisi altında fiziksel çözülmeye uğrayarak 

parçalanır. Mekanik yolla meydana gelen bu bölünme sonucu irili ufaklı parçalar 

oluşur. Bitkisel ve hayvansal atıklar da toprak canlıları tarafından aynı şekilde 

parçalanırlar. Bunun sonucunda taş, çakıl, kum, silt gibi inorganik kökenli parçalar 

ile kök, yaprak, dal, kabuk gibi organik parçacıklardan meydana gelir (Mater, 1998: 

8).  

Reyhanlı’da zonal ve azonal topraklara daha çok rastlanılmaktadır. Sahadaki 

topraklar yarı kurak-yarı nemli bir iklim şartı altında gelişmiştir. Toprakların 

oluşumunda anakaya, yükselti, eğim, bakı, drenaj özelliklerinin de önemli bir etkisi 

vardır. Morfolojik anlamda Reyhanlı İlçesi ova ve platolardan oluşmaktadır. Bu 

bakımdan Reyhanlı İlçesi’nin batısı toprak özellikleri açısından yeknesak bir özellik 

göstermektedir. Ova tabanında açılan toprak profilleri farklılık göstermekle birlikte 

alüvyal topraklar genel özellikleri açısından büyük oranda benzerlik göstermektedir.   

Reyhanlı Şehri’nin doğusundan itibaren yükseltisi 150-550 m’ler arasında değişen 

ve akarsu aşındırması ile engebeli bir topografyaya sahip olan platolar kuşağına 

geçilmektedir. Burada toprak tipleri açısından kısa mesafeler içinde çeşitlikler 

görülmektedir. Bu toprak tipleri arasında kırmızı Akdeniz toprakları, kırmızı 

kahverengi Akdeniz toprakları, kolüvyal toprakları ve kahverengi orman toprakları 

vardır. Toprak tipleri açısından Reyhanlı Şehri’nin batısı sade bir yapıyı 

oluştururken, doğusu daha karmaşık bir yapıyı göstermektedir. Bu tür bir dağılışın 

ortaya çıkmasında topografya etkilidir. Amik Ovası,  grabende oluşmuş tektonik 

kökenli bir ovadır. Bu açıdan torbalaşma ve tortulanma alanına çok uzun bir 

zamandan beri çeşitli şekillerden sedimantasyon birikmiştir. Reyhanlı’nın 

doğusunda yer alan platolar ise yüksek bir sahayı oluşturmaktadır. Bu nedenle 

platolar üzerinde aşınma etkili olmaktadır. Böylece Reyhanlı İlçesi’nin batısında 

birikim, doğusu aşınım şekilleri oluşmuştur.  

Birçok faktörün etkisi ile meydana gelen topraklar, ihtiva ettiği organik ve 

inorganik maddeler nedeniyle oldukça önemlidir. Çünkü doğal ortamda bütün 

canlılar yaşamsal faaliyetlerinin önemli bir kısmını topraktan sağlamaktadır. Çok 

uzun bir zaman diliminde meydana gelen ince bir toprak tabakası, bitki örtüsünden 

yoksun kalınca erozyonla ortadan kaybolmaktadır. Ekonomisi genellikle tarıma 

dayalı olan ülkemizde toprakların iyi etüt edilmesi ve ortaya çıkan sorunların 

giderilmesi gerekmektedir (Özçağlar, 1997: 75). 

Ekonomik faaliyetleri büyük oranda tarıma dayalı olan ve arazinin engebeli 

olduğu memleketlerde ova yüzeylerinde bulunan toprak adeta bir organizmanın 

kalbi kadar büyük değer arz etmektedir. Türkiye dağlık ve engebeli bir arazi 

yapısına sahiptir. Geniş araziler üzerinde verimli tarım arazisine rastlamak mümkün 



 

 

 

101 

değildir. Genel olarak arazi yan yana eklenmiş farklı kompartımanlardan 

oluşmaktadır. Dağlar arasında kalan alüvyon toprakları üzerinde her zaman verimli 

tarımsal faaliyetler yapmak da mümkün olmamaktadır. Çünkü tarımsal faaliyetleri 

yapmak için toprak ve iklim öğeleri elverişli şartlar göstermesi gerekmektedir.  

Amik Ovası coğrafî özellikleri açısından büyük bir tarım potansiyeline sahiptir. 

Ancak yörede arazi yanlış kullanıldığı için toprakların bir kısmı kentleşmektedir.  

Diğer taraftan topraklara aşırı gübre veya ilaç verilmek suretiyle topraklar 

kirletilmektedir. Gelecek zaruretini göz önünde bulundurarak tarım arazilerine sahip 

çıkmamız gerekmektedir.  

Şimdiye kadar Türkiye dolayısıyla Hatay İli ile ilgili olarak, 1983’te Toprak 

Etütleri ve Haritalama Daire Başkanlığı’nın “Hatay İli Verimlilik Envanteri ve 

Gübre İhtiyaç Raporu”, 1997’de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Hatay İli Arazi 

Varlığı” adlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda ilçelere göre toprak tipleri, 

toprak derinliği, toprak riskleri, arazi sınıfları, arazi kabiliyetleri arazi kullanımı ele 

alınmıştır ve 1/100.000 ölçekli haritalarda bu unsurlar çeşitli sembollerle verilmeye 

çalışılmıştır. Bu haritaları sahada yaptığımız çalışmalarla güncelleştirerek yeni 

haritalar oluşturulmuştur (Harita 2.10, 2.11, 2.12, 2.13).  

Toprak haritasında da görüldüğü gibi alüvyon toprakları, kırmızı renkli 

Akdeniz toprakları, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, kahverengi orman 

toprakları, kolüvyal topraklar sahamızda yer almaktadır. 

Bilindiği üzere toprağın meydana gelebilmesi için fiziksel parçalanma ve 

kimyasal çözülmenin olması gerekmektedir. Reyhanlı’da hızlı bir şekilde 

gerçekleşen kimyasal çözülme toprakların oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. 

Çözülmenin etkisiyle toprağa karışan bitki atıkları çürüyerek toprağın bünyesine 

geçmekte ve toprak için gerekli olan organik besin maddelerini oluşturmaktadır. 

Yıllık yağış miktarı az olduğu için toprağın yıkanması gerçekleşmemektedir. Ancak 

havza tabanında biriken sularla yer altı su seviyesi yüzeye kadar çıkar. Yaz 

mevsiminde tarımsal sulama için yer altı suları aşırı kullanılmakta ve taban suyu 

hızla düşmektedir. Taban suyu çok hızlı değiştiğinden toprak için gerekli olan 

döngüler de tam olarak gerçekleşmemektedir.   

Alüvyal toprakları ile kırmızı Akdeniz toprakları yoğun tarım 

faaliyetlerinden dolayı organik maddenin oluşumu açısından avantajlı durumlar 

sergilemektedir.  

Oluşumu itibarıyla (göl tabanı çökeli) Holosen yaşlı kum, kavkılı silt-kil 

kayaçlar inceleme alanımızda geniş yer tutmaktadır. Bu tür malzemenin aşınmaya 

karşı direnci zayıf olduğu için toprak oluşumu hızlı bir şekilde gerçekleşir ve toprak 

derin horizonlar oluşturmaktadır. Ayrışmada ana kayanın direnci önemlidir. Dağlık 

kuşakta Okçular, Sofular, Tepehan, Nurzeytin ve Samandağ formasyonlarının 

litolojik birimlerini oluşturan kireçtaşı, kumtaşı ve killer de ayrışmaya karşı 

dayanıksızdır. Bu sahalarda toprak oluşumu hızlı geliştiği halde erozyon 

olaylarından dolayı toprak kalınlığı 20 cm’den daha fazla olmamaktadır.  

Akarsuların aşındırma ve taşıma faaliyetlerine bağlı olarak depoların 

meydana gelmesi, ana kaya üzerinde teşekkül eden toprakların erozyona uğraması 
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ve suyun sızma derecesine bağlı olarak kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi 

bakımından eğim derecesinin önemi büyüktür. Reyhanlı İlçesi jeomorfolojik 

anlamda ova ve plato olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Eğim derecesi plato 

yüzeyinde artmakta, ova tabanında düşmektedir. Plato yüzeyinde eğim derecesi 

arttığı için erozyondan dolayı toprağın önemli bir kısmı taşınmakta ve toprak daha 

sığ bir özellik kazanmaktadır. Ova yüzeyinde ise eğim derecesi % 0-2 arasında 

olduğu için erozyon azalmakta ve toprak derinleşmektedir. Zaten Reyhanlı İlçesi’nin 

ovalık kesiminde eğim % 0-2 arasında olduğu için arazinin % 74.38’inde (26878,5 

ha.) erozyon görülmemekte ve % 37.91’lik kesiminde topraklar derin bir özellik 

kazanmaktadır (Tablo 2.36).  

Tablo: 2.36.  Reyhanlı İlçesi’nde Eğim, Erozyon ve Toprağın Sığlık Değerleri ile Yüzdelik 

Dilimleri 

Eğim (% ) Ha. % Erozyon Ha. % Sığlık Ha % 

0 – 2 24596.4 67.9 
Erozyon 

Yok 
26878.5 74.2 Derin 13692.8 37.8 

2- 6 3368.9 9.3 
Erozyon çok 

az 
1267.9 3.5 Orta Derin 4962.7 13.7 

6–12 4854.1 13.4 
Orta 

derecede 
3876.0 10.7 Sığ 3405.1 9.4 

12–20 2970.4 8.2 Şiddetli 2753.1 7.6 Çok sığ 11265.8 31.1 

20–30 434.7 1.2 Çok şiddeti 1267.9 3.5 Litosolik 2716.8 7.5 

Diğer 0.0 0 Diğer 181.1 0.5 Diğer 181.1 0.5 

Toplam 36224.4 100 Toplam 36224.4 100 Toplam 
36224.

4 
100 

Kaynak: Hatay İli’nin Arazi Varlığı, 1997 

Eğimin % 0-2 dolayında olduğu yerlerde alüvyal ve kolüvyal topraklar, 

eğimin % 6’nın üzerinde olduğu yerlerde ise kırmızı Akdeniz toprakları ile yer yer 

kahverengi Akdeniz toprakları gelişmiştir. Dağlık kesimlerde eğim ile paralel olarak 

erozyon artmış ve bununla ilişkili olarak toprakların sığlığı artmakla kalmayıp taşlı 

topraklar genişlemeye başlamıştır.  
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Harita:2.10. Reyhanlı İlçesi’nin Eğim Haritası (Hatay İli Arazi Varlığı, 1997’den 

değiştirilerek) 
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Harita:2.11. Reyhanlı İlçesi’nin Toprak Sığlığı Haritası (Hatay İli Arazi Varlığı, 

1997’den değiştirilerek) 
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Harita:2.12. Reyhanlı İlçesi’nin Toprak Erozyonu Haritası(Hatay İli Arazi 

Varlığı, 1997’den değiştirilerek) 
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2.5.1.  Toprak Tipleri 

İnceleme alanımızdaki toprak tipleri ele alınırken, 1975’te son şeklini alan 

yeni toprak sistemi veya toprak taksonomisi sistemi esas alınmıştır. İnceleme 

sahasında zonal ve azonal topraklar şeklinde görülen bu toprakların, 1997 yılı Hatay 

ili arazi varlığına, toprak analizlerine ve arazi gezilerine bağlı kalınarak verilmiştir 

(Harita: 2.11.).  

İnceleme alanında büyük bir kısmını (%71.19) azonal toprakları 

oluştururken, az bir kısmını zonal topraklar (%28.76) meydana getirmektedir. Zonal 

toprak; kahverengi orman toprakları, kırmızı Akdeniz toprakları ve kırmızı 

kahverengi Akdeniz topraklarından oluşmaktadır. Kırmızı Akdeniz toprakları zonal 

topraklar içinde % 93’lük oranı ile birinci sırada yer almaktadır.  Azonal toprakların 

tamamına yakınını alüvyal topraklar oluşturmaktadır. Reyhanlı İlçesi’nin doğusunda 

Afrin Suyu yatağında taşınma ile oluşmuş depolar üzerinde kolüvyal toprakları 

bulunmakla birlikte azonal toprakları içinde % 0.31’lik bir oran oluşturmaktadır. 

Sahanın önemli bir kısmında alüvyal toprakları geniş yer tuttuğu için ayrıntılı olarak 

alüvyal toprakları üzerinde durulmuştur.  

 Tablo: 2.37.   Araştırma Alanında Bulunan Toprakların Kapladığı Alanlar ile Oranları  

TOPRAK TİPİ Alanı (ha.) % 

Zonal Topraklar 10474.2 28.9 

    Kırmızı Akdeniz Toprakları   9751.7 93.1 

    Kırmızı Kahverengi Akdeniz Topraklar 638.9 6.1 

    Kahverengi Orman Topraklar 83.8 0.8 

Azonal Topraklar 25733.7 71 

    Alüvyal Topraklar 21564.8 83.8 

    Kolüvyal Topraklar 4168.9 16.2 

Diğer Alanlar 16.4 0 

Toplam 36224.4 100 

Kaynak: Hatay İli Arazi Varlığı, 1997 
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Şekil: 2.23. Reyhanlı İlçesi’nde Toprak Tiplerinin Kapladığı Alanların Oransal Dağılışı 

(Tablo:2.37’ye göre)    

2.5.1.1.  Zonal Topraklar 

Kırmızı Akdeniz Toprakları: Reyhanlı’ın doğusunda iki ayrı alanda 

görülmektedir. Reyhanlı Şehri ile Kuşaklı Köyü arasında çizilecek hattın güneyinde 

(8455,4 ha.)  kalan bölüm, Mehmetbeyli Köyü çevresinde görülen (1223,3 ha.) 

Kırmızı Akdeniz topraklarına göre çok daha geniş bir alan kaplamaktadır. Kırmızı 

Akdeniz toprakları kristal kalkerler üzerinde gelişme göstermiştir. Hava ve su 

dolaşımının daha iyi olduğu için kireçtaşları üzerinde kırmızı renkleri ile tipik bir 

özellik kazanmaktadır. Oluşumu esnasında kirecin yıkanması ve kurak dönemde 

daha fazla kimyasal olaylar gerçekleştiği için Fe+++ oksit birikimi etkindir. Çok hızlı 

ayrışmadan dolayı topraktaki organik madde miktarı düşüktür. Sahada yağışların 

önemli bir kısmı kış mevsiminde gerçekleştiği için toprak bu mevsimde 

yıkanmaktadır. Bu nedenle Kırmızı Akdeniz toprağının üst katında kireç 

bulunmamaktadır (Hatay İli Arazi Varlığı, 1997).  
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Foto: 2.12. Reyhanlı Şehri’nin güneybatısında bulunan taş ocağında açılan profilde kalkerli 

yapılar üzerinde toprak oluşumu görülmektedir. Bitki köklerinin inebildiği derinliğe 

kadar toprak oluşumu gerçekleşmiştir.    

Toprağın gövdesini meydana getiren AB horizonları genellikle sert 

kireçtaşları üzerinde görülmekle birlikle bazı alanlarda ana kaya ile toprak 

horizonları arasında ince bir yumuşak kireç katı da bulunmaktadır. Nötr ve hafif 

bazik karakterde olan Kırmızı Akdeniz topraklarının profillerinde derinlere doğru 

azalmakla birlikte Ca+Mg baskındır. 

 

Foto: 2.13. Reyhanlı Şehri’nin güneybatısında kalkerli kayaçlar üzerinde terra–rossa 

toprakları  

Reyhanlı-Kuşaklı hattının güneyinde kalan kırmızı Akdeniz topraklarının 

görüldüğü sahalarda eğim doğuya doğru artarak % 12-20 seviyesine çıkmaktadır. 

Yanlış arazi kullanımı sonucu olarak bitki örtüsü tahrip edilmiş, erozyon 
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şiddetlenmiş, özellikle eğimin % 12-20’ye çıktığı yerlerde çok şiddetli erozyon 

yaşanmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak doğuya doğru gidildikçe toprak kalınlığı 

azalmakta ve yer yer litozolik topraklar ortaya çıkmaktadır.  

Kırmızı Kahverengi Akdeniz Topraklar: Bu topraklar Kırmızı Akdeniz 

topraklarının ya içinde ya da çevresinde küçük parçalar halinde görülmektedir. 

Bükülmez Köyü  çevresinde 256,7 ha., Çakıryiğit, Oğulpınarı, Kuşaklı köylerinin 

güneyinde KD-GB doğrultusunda  küçük parçalar halinde olmak üzere toplam 633,7 

ha. araziyi kaplamaktadır.   

Genel eğimi ve yükseltisi daha az olan araziler üzerinde görülen kırmızı 

kahverengi Akdeniz toprakları daha nemli koşullarda meydana geldikleri için toprak 

derinliğinin ve organik madde oranının daha fazla olması bakımından Kırmızı 

Akdeniz topraklarından ayrılmaktadır. Bu nedenle horizonları birbirinden ayırt 

etmek daha kolaylaşmaktadır.  

Aralarında kalın bir geçiş katı veya yumuşak kireç katı olmak üzere kırmızı 

kahverengi Akdeniz toprakları genellikle kristal kalker, çakıllı ve kalker bileşikli 

konglomeratik seriler üzerinde gelişmiştir. Bazla doyma oranı yüksek olan bu 

topraklarda Ca + Mg daha baskındır (Hatay İli Arazi Varlığı, 1997).  

Kahverengi Orman Topraklar: Reyhanlı’nın kuzeydoğusunda ve Suriye 

sınırında yer alan kahverengi orman toprakları oldukça az bir alan  (83.8 ha.) 

kaplamaktadır.  Kireç oranı yüksek kayalar üzerinde meydana gelmiştir. Gözenekli 

bir yapıya sahip olan bu topraklarda, horizonlaşma çok belirgin olarak gelişmiştir. 

Ancak şiddetli erozyondan dolayı toprak derinliği azalmış ve yer yer kayalıklar 

şeklinde araziler ortaya çıkmıştır.   

2.5.1.2. Azonal Topraklar 

Reyhanlı’da alüvyal ve kolüvyal topraklar Amik Ovası’nda görülmektedir. 

Azonal toprakların kapladığı alan bütün arazinin % 71.19’nu (25733,7 ha) 

oluşturmaktadır. Ancak kolüvyal topraklar oldukça sınırlıdır.  

Alüvyal Topraklar: Taşınmış materyaller üzerinde meydana gelen alüvyal 

topraklar daha çok akarsuların enerjilerinin azaldığı yerlerde oluşmaktadır. Alüvyal 

topraklarla akarsu havzaları arasından doğrudan bir ilişki vardır. Afrin Suyu ve Asi 

Nehri Akdeniz yağmur rejimine sahip oldukları için kışın sık sık taşarak geniş 

alandan taşıdıkları malzemeyi ova tabanında birikmektedir. 

Reyhanlı’nın bir kısmı, Amik Ovası’nın tabanı üzerinde ve diğer kısmı da 

bu ovanın doğu yarısında yer almaktadır.  Bu nedenle toplam arazinin %71’i alüvyal 

topraklardan oluşmaktadır. Ova tabanı üzerinde doğuya doğru gidildikçe toprağın 

yapısı daha iri unsurlu malzemeden oluşmaktadır.   

Akarsuların biriktirdiği depolar üzerinde gelişen alüvyal topraklar A, C 

profili gösteren genç topraklardır. Mineral bileşimleri Asi Nehri havzasının litolojik 

yapısına bağlı olarak farklı jeolojik devirlerde oluşan bu topraklar, erozyon ile 

biriktirme faaliyetlerine bağlı olarak heterojen bir yapı göstermektedir. Toprak 

profillerinde değişik özellikte katlar görülmekle birlikte horizonlaşma hemen hemen 
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yoktur. Ancak yüzeye yakın kısımlarda genellikle yıkanma ile oluşmuş kireç 

bakımından zengin bölümlere rastlanılmaktadır.   

Toprağın tekstürü yapısı, toprağın elastiklik, sertlik, geçirgenlik, kuraklılık 

ve verimlilik gibi özelliklerini etkiler (Atalay, 2006: 13). Kılıç ve diğerlerinin 

(2008:65-137) analiz sonuçlarına göre topraktaki kum, kil ve mil yüzde miktarları 

tekstür sınıflarının tespiti yapılmıştır. Buna göre Reyhanlı İlçesi’nde yer alan alüvyal 

toprakların hemen hepsi killi bir tekstüre sahip oldukları için bünyeleri daha ağırdır. 

Bu bünyeden dolayı toprakların su tutma kapasitesi fazla, havalanma ve geçirgenliği 

iyi değildir ve taban su seviyesi yüksek olduğu için drenajı bozuktur. Ancak sahada 

yoğun tarımsal faaliyetlerden dolayı organik madde miktarı zengindir. İçindeki 

organik madde miktarının yüksek olmasından dolayı verimlilikleri yüksek olan 

toprak serilerinin başında Hamda, Reyhanlı ve Beşarsalan gelmektedir. Bu serilerde 

organik madde miktarı % 4’den daha fazladır.  

Tablo: 2.38. Toprak Serilerinin Ortalama Fiziksel ve Kimyasal Analiz Özellikleri 

Horizon 
Profil Derinliği 

(cm) 

Tane İrilik Dağılımı (%) 
Bünye Sınıfı 

Kum Silt Kil 

Acarköy 120 5.28 24.88 69.85 C 

Mahmutlu 120 40.40 26.82 32.78 C 

Üçtepe 110 15.10 32.43 52.48 C 

Hamda  120 27.68 20.20 52.13 C 

Reyhanlı  151 12.96 14.04 73.00 C 

Kumlu 170 35.53 23.16 42.17 C 

Mursaloğlu 111 28.18 22.92 48.88 C 

Karabatak 120 5.83 22.05 72.13 C 

Karacanlık   120 6.93 19.15 73.92 C 

Kurtuluş 110 22.10 30.10 47.80 C 

Suluköy  130 9.68 12.48 77.84 C 

Saçaklı 120 18.88 38.68 42.45 C 

Yılanlı 160 13.34 22.40 64.26 C 

Kızılark* 130 - - - C 

Beşarslan* 160 - - - C 

 Kaynak: (Kılıç, vd., 2008:67- 135). 
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Şekil: 2.24. Toprak tekstürü sınıflandırma üçgenine göre Reyhanlı’daki alüvyal toprak 

serilerinin dağılışı (Kılıç, ve diğ., 2008:67- 135 verileri kullanılmıştır).   

Araziden alınan toprağın ortalama yoğunluğu 2.65 olarak kabul edilmektedir 

(Atalay, 2006:18). Reyhanlı’da volüm ağırlık Ap horizonunda (0-30 cm arası) 1.5 

gr/cm3 değerinin altında bulunmaktadır. Bu değerin uluslararası toprak 

yoğunluğunun altında olması killi topraklarda, toprak tanecikleri agregatları 

meydana getirdiği için killi toprakların volüm veya görünen ağırlığı daha azdır. 

Bunda ayrıca organik madde miktarının da etkisi vardır. Toprağın bünyesinde 

bulunan organik madde miktarı arttığı için toprağın görünen ağırlığı azalır. Zaten 

Reyhanlı’da alüvyal toprakların bünyesinde organik madde miktarı fazladır. Yani 

volüm ağırlığın düşük çıkması organik madde miktarının fazla olmasından da ileri 

gelmektedir. Ancak alt horizonlara doğru gidildikçe, toprağın sıkışmış olması, 

organik madde miktarının azalması ve bitki köklerinin daha seyrek olması gibi 

sebeplerden dolayı toprağın volüm ağırlığı daha yüksek değerler göstermektedir.   
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Reyhanlı’da killi toprakların üst katı (Ap horizonu) daha fazla poroziteye 

(gözeneklik) sahiptir. Hemen bütün toprakların pozozite yüzdesi % 50’nin 

üzerindedir. Killi toprakların gözenek hacmi daha fazla olmasına rağmen, 

gözeneklerin küçük olması topraktaki suyun sızmasını engellemektedir. Yani ince 

gözenekli tekstür suyun sızması daha zorlaşmaktadır. Bu durum toprağın içindeki 

gaz yayılması ve hareketini önemli ölçüde engellemektedir. Özellikle toprak su ile 

doygun iken, oksijen yetersizliği meydana gelmektedir. Hem killi toprakların ince 

gözeneklerinden suyun tutulması hem de oksijen yayılmasının yavaş olmasından 

dolayı drenaj problemleri oluşmaktadır.  

Tablo: 2.39. Çalışma Alanın Yaygın Toprak Serilerinin Hacim Ağırlığı ve Gözeneklilik 

Değerleri  

Toprak  

Serileri 
Horizon 

Derinlik 

(cm) 

Hacim Ağırlığı 

(gr/cm3) 

Gözeneklilik % 

Makro Mikro Toplam 

Acarköy Ap 0–30 1,25 19,73 37,93 57,66 

Üçtepe Ap 0–31 1.29 17.06 37.54 54.60 

Karabatak Ap 0–29 1,30 13,90 40,97 54,87 

Karacanlık 
Ap 0–10 1,42 11,39 43,83 55,22 

Ad 10–24 1,42 10,81 45,22 56,03 

Kurtuluş Ap 0–30 1,33 17,23 36,30 53,53 

Suluköy Ap 0–32 1,22 18,37 38,86 57,23 

Kaynak: (Kılıç, vd., 2008: 136, 137). 

Su, toprağın içinde gerçekleşen faaliyetler açısından büyük bir öneme 

sahiptir. Bu faaliyetlerin başında toraktaki biyolojik faaliyetlerin devamı ve 

kimyasal reaksiyonların oluşması gelmektedir. Mart ayı ortası ile Mayıs ortası 

arasında geçen yaklaşık iki aylık sürede toprakta bulunan su, buharlamanın artması 

ve yağışın azalmasından dolayı bütünüyle harcanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 

Reyhanlı’da su açığı Mayıs ortalarında başlar ve Ekim ayının sonuna kadar devam 

etmektedir. Özellikle bitkilerin yetişmesini sağlamak amacıyla sulama suyuna 

ihtiyaç vardır. Bu konuda çiftçinin bilinçli olması gerekmektedir. Bazen daha fazla 

ürün elde etmek amacıyla aşırı sulama yapmaktadır. Aşırı sulama yarar sağlamak 

yerine çoğu zaman bitkilere zarar vermektedir. Çünkü aşırı sulama ile doygun hale 

gelen toprakta havalanma olmadığından oksijen eksikliği meydana gelmektedir. Bu 

durumda bitkiler bu sudan faydalanamazlar. Amik Ovası’nda genel eğim % 0-2 

aralığında yer almaktadır. Beşarslan, Konuk ve Cumhuriyet çevrelerinde geçirimsiz 

kayaçlar yüzeye oldukça yakındır. Bu nedenle kış ve ilkbahar yağışları ile toprak 

kısa bir süre içinde su ile doygun hale gelmektedir. Tarım arazilerini bu 

doygunluktan kurtarmak amacıyla drenaj kanalları açılmıştır. Ancak zaman zaman 

meydana gelen tıkanmalar nedeniyle ortamda su birikintisi olmaktadır. Özellikle 

suyun serbest hareket edebilme (gravitasyonel) özelliğinin devamlılığı açısından 

drenaj kanallarının sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Bu tür işlemler neticesinde 

toprağın içinde tutulan su miktarı azalmaktadır. 
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Gözenek hacminin küçük olmasından dolayı killi topraklarda tutulan su 

miktarı genellikle azdır. Öte yandan hidrolik kondüktivite de düşük olduğu için 

yavaş hareket etmektedir.  Killi topraklarda bitkiler tarafından alınan su kısa bir 

sürede tükenmektedir. İşte bu nedenlerden ötürü killi topraklar bitkilerin yetişmesi 

açısından çok iyi olanaklara sahip değildir.  

Mineraller, hava, su ve organik madde toprağı oluşturan esas yapı 

maddeleridir. Mineral kökenli inorganik maddeler bütün hacmin yarısına yakınını 

oluşturmaktadır. Üçtepe, Karabatak, Karacanlık, Kurtuluş ve Suluköy toprak 

serilerinde alınan toprak örneklerine göre sırasıyla Fe, Mn, Cu ve Zn elementleri 

vardır. Toprakların içinde çok sayıda element veya mineral olmasına rağmen bitkiler 

tarafından kullanılan miktar sınırlıdır. Bunların başında makro elementler olarak 

azot, fosfor ve potasyum başta gelmektedir. Tablo 2.20’de görüldüğü gibi Kurtuluş 

ve Suluköy toprak serilerinde toplam azot yüzde miktarı ve P2O5 değeri diğer toprak 

serilerine göre daha iyi sonuçlar vermektedir.  

Killi toprak serileri içinde mikro element olarak en çok Fe, Cu, Mn ve Zn 

bulunmaktadır (Atalay, 2006:47). Bitkiler topraktan bir miktar demir (Fe) elementini 

almaktadır. Demir elementi sahadaki toprak serileri içinde, reaksiyon, oksidasyon ve 

redüksiyon olayları çok yavaş gerçekleştiği için demirin çözüşümü de çok ağır bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca Reyhanlı’da toprak serileri düze yakın bir toprak 

tekstürü gösterdiği için toprağın havalanması da kolay değildir. Toprak serileri 

içinde demirin eksikliğine bağlı olarak bitkilerin yaprakları açık sarı olarak kendini 

gösteren kloroz hastalığı meydana gelmektedir. Özellikle Suluköy toprak serisinde 

Cu (bakır) miktarı Fe (demir) miktarına çok yakındır. Cu’nun fazla olması 

durumunda bitkilerin topraktan Fe alınımını güçleştirmektedir. Yine Suluköy toprak 

serisinde manganez (Mn) miktarı diğerlerine göre oldukça düşüktür. Suluköy 

çevresinde yetiştirilen bitkilerin yeterince büyümemesi (buğday, mısır, pamuk), 

bitkilerin yapraklarında kloroz ve lekelenmelerin meydana gelmesinde manganez 

(Mn) eksikliğinden ileri gelmektedir.  

Çok ince olduğu için geniş bir yüzey alanına sahip olan killer elektriksel 

yönden daha aktif bir durum sergilemektedir. Negatif olan kil parçacıkları pozitif 

yüklü katyonları çekerek kendisine bağlamaktadır. Böylece her kil parçacığı bir iyon 

çiftini meydana getirmektedir. Özellikle kimyasal reaksiyonlar gerçekleştiğinde 

harekete geçen bir kil kolloidine bağlı olarak binlerce katyonu da harekete 

geçirmektedir (Atalay, 2006: 49). Bu açıdan Reyhanlı’da yer alan killi toprak serileri 

elektriksel yönde daha aktif bir durum sergiledikleri için toprağın verimliliğinin 

artması açısından katkı sağlamaktadır. 
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Tablo: 2.40.  Reyhanlı İlçesi’nde toprak serileri içerisinde bulunan makro ve mikro element 

düzeyleri (A horizonu, Derinlik ortalama 30 cm) 

Seri Adı 

Makro elementler Mikro elementler (mg/kg FK.) 

Toplam 

Azot (%) 

P2O5 

(kg da-1) 

K 

(me/100 g) 
Cu Fe Mn Zn 

Üçtepe 0.089 3.8 0.71 4,29 7,03 9,93 0,33 

Karabatak 0.055 5.75 0.95 4,73 11,00 5,16 0,68 

Karacanlık 0.071 7.97 0.64 2,36 6,24 2,38 0,40 

Kurtuluş 0.287 1.48 0.93 2,56 4,24 3,61 0,37 

Suluköy 0.154 4.07 0.78 2,98 3,68 1,24 0,35 

Kaynak: (Kılıç, vd., 2008: 139-149). 

Toprağın içinde bulunan organik maddeler kimyasal reaksiyonlar sonucunda 

yine toprağın verimliliği açısından faydalı olan organik kolloidlere dönüşmektedir. 

Bu şekilde oluşan ve killerin bünyesine giren organik kolloidler, katyonları 

bünyesinde toplayarak, killi serilerde elektriksel olayları meydana getirmektedir 

(Atalay, 2006:57). Topraklarda organik madde miktarı % 0.59 (Saçaklı) - % 4.2 

(Reyhanlı) aralığında olup, profil içinde yüzeyden alt katmanlara doğru düzenli bir 

azalma göstermektedir. Organik madde miktarı Reyhanlı, Hamda, Beşarsalan, 

Yılanlı toprak serilerine doğru gidildikçe artmaktadır. Üçtepe, Acarköy, Karacanlık, 

Karabatak, Kurtuluş ve Saçaklı toprak serilerine doğru gidildikçe azalmaktadır. 

Genel bir ayırım yapmak gerekirse, Reyhanlı’nın batısında yer alan toprak 

serilerinde yer alan organik madde miktarı, doğusunda yer alan toprak serilerine 

göre daha fazla bulunmaktadır.  

Pozitif yüklü iyonlara katyonlar denir. Kil ve organik madde yüzeylerinde 

bir katyonla yer değiştirecek çözeltiye geçen Na, K, Mg, Al, H gibi katyonlar 

değişebilir katyonlar olarak tanımlanmaktadır. Birim aralıkta kuru toprağın absorbe 

edebileceği katyon miktarına ise katyon değişim kapasitesi (KDK) adı verilir.  KDK 

ekstraksiyonda kullanılan çözeltinin bileşimine ve pH değerine göre değişmektedir 

(Atalay, 2006:57). Yani pH değeri arttıkça KDK miktarı da artmaktadır. 

Reyhanlı’daki toprak serilerinin pH değeri 7.5’in üzerinde olduğu için katyon 

değişim kapasitesi genellikle yüksektir. Ayrıca katyon değişim kapasitesini kil ve 

organik madde miktarı tayin etmektedir. Yani toprakların killi bir yapıda olması ve 

toprağın içinde bulunan organik madde miktarının humusa dönüşmesi esnasında 

KDK da artmaktadır. Reyhanlı’da bulunan toprak serileri killi tekstürdedir ve 

organik madde miktarı yönünden de zengindir. Buna bağlı olarak çalışma sahasında 

yer alan toprak serilerinin KDK’leri genellikle yüksektir. Açılan tüm profillerde 

değişebilir Ca+Mg baskın olup, bunu sırasıyla Na ve K izlemektedir. KDK’nin 

yüksek olması bitkilerin ve mikroorganizmaların besin maddeleri yönünden 

yeterince beslenmesini kolaylaştırmaktadır.  
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Tablo: 2. 41.  Toprak Serilerinin Ortalama Fiziksel ve Kimyasal Analiz Özellikleri 

Kaynak: (Kılıç, vd., 2008:67-135)  

Reyhanlı toprak serilerinin pH değerleri 7.71 (Saçaklı) - 8.1 (Reyhanlı) 

arasında olup, toprakların hafif bazik reaksiyonlu oldukları söylenilebilir. Toprağın 

pH’nı belirleyen en önemli etmen iklimdir. Kimyasal reaksiyonların hızlandığı yaz 

mevsiminde topraktaki bazların yıkanmasını gerçekleştirecek düzeyde yağış 

olmadığı için toprakta alkalen bir reaksiyon gerçekleşmektedir. Yani toprakların 

kolloidal bileşikleri toprağın bünyesinde kalır ve toprakta hidrojen birikimi pek 

olmamaktadır. Bu nedenle bitkilerin faydalanabilecekleri minareller ortamdan 

uzaklaşmadığı için avantajlı bir durum ortaya çıkmaktadır.  

Serilerin toplam tuz içeriği % 0.05 (Üçtepe) -% 0.34 arasında değişmektedir. 

Genel olarak değer Reyhanlı’daki toprak serileri tuzsuz topraklar sınıfına 

girmektedir. Ancak Saçaklı toprak serisinde tuz oranı yüksektir. Çünkü Saçaklı 

toprak serisi eski göl tabanı üzerinde gelişmiştir. Burada taban suyu da yüksektir. 

Saçaklı toprak serisinde ana madde deniz ve Amik Gölü depolarında oluştuğu için 

tuz miktarı yüksektir. Tuzlar kapilerite ile yüzeye kadar yükselmekte ve suyun 

buharlaşması sonucunda eriyik halde bulunan tuzlar toprağın çeşitli derinliklerinde 

birikmektedir.  

Serilerin kireç içeriği % 13.2 (Beşarslan) ile % 49.02 (Saçaklı) arasında 

değişmektedir. Reyhanlı, yarı kurak bir iklime sahip olduğu için toprak serileri 

içinde kireçlenme meydana gelmiştir. Yağış azlığından dolayı toprakta bulunan 

kalsiyum elementi yıkanamaz ve toprakta birikir. Ancak A horizonunda yıkanma 

olduğu için buradan taşınan kalsiyum karbonat toprağın alt horizonlarında beyaz 

Toprak  

Serisi 

Profil 

Derinliği 

(cm) 

KDK 

(me/100g) 

 

Değişebilir Katyonlar 

(me/100 g) 
Kireç 

(%) 

Organik 

Madde (%) 

 Na K Ca+Mg 

Acarköy 120 41.89 0.52 0.40 40.97 26.27 0.97 

Üçtepe 110 35.90 0.64 0.31 34.96 24.42 0.90 

Hamda  120 46.91 0.15 0.97 45.79 29.46 4.02 

Reyhanlı  151 58.43 1.02 0.83 56.58 25.99 4.20 

Kumlu 170 35.11 0.10 1.03 33.98 29.36 1.80 

Mursaloğlu 111 48.67 0.42 0.25 47.98 29.72 2.96 

Karabatak 120 33.66 0.89 0.44 32.34 39.30 0.97 

Karacanlık   120 35.37 1.40 0.35 33.63 37.19 0.96 

Kurtuluş 110 26.27 0.67 0.33 25.28 34.75 0.79 

Suluköy  130 39.03 1.53 0.50 37.00 29.22 2.31 

Saçaklı 120 20.17 2.25 0.46 17.47 49.02 0.59 

Yılanlı 160 54.93 0.45 0.95 51.39 36.07 3.23 

Kızılark 130 60.50 - - - 22.00 1.60 

Beşarslan 160 69.50 - - - 13.20 4.20 
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renkli yumrular ve lekeler halinde birikmiştir. Ancak bitki kökleri bu kireci alt 

horizonlardan alarak üst horizonlara taşıdıkları için toprağın her katında 

kireçlenmeye rastlamak mümkündür.  

Tablo: 2. 42.  Toprak Serilerinin Ortalama Fiziksel ve Kimyasal Analiz Özellikleri 

Toprak 

Serisi 

Profil Derinliği 

(cm) 
pH 

Toplam Tuz 

(%) 
ESP 

Acarköy 120 7.93 0.07 1.25 

Mahmutlu 120 7.72 0.04 0.88 

Üçtepe 110 7.95 0.05 1.83 

Hamda  120 8.10 0.07 - 

Reyhanlı  151 8.10 0.11 - 

Kumlu 170 8.06 0.06 - 

Mursaloğlu 111 8.10 0.11 - 

Karabatak 120 7.86 0.16 2.72 

Karacanlık   120 8.03 0.14 3.96 

Kurtuluş 110 8.01 0.05 2.61 

Suluköy  130 7.99 0.33 3.99 

Saçaklı 120 7.71 0.34 11.15 

Yılanlı 160 8.09 0.07 - 

Kızılark 130 7.95 0.08 - 

Beşarslan 160 7.85 0.05 - 

Kaynak: (Kılıç, vd., 2008:67-135) 

Reyhanlı’da bulunan bu toprak serileri genellikle AC horizonlarına sahiptir. 

Ancak Acarköy toprak serisinde ABC horizonlaşması ortaya çıkmıştır. Acarköy 

dışındaki bütün toprak serileri genç oluşumludur. Acarköy toprak serileri bajada 

üzerinde geliştiği için diğerlerine oranla daha olgun bir toprağı oluşturmaktadır. 

Böylece bu toprak serilerini genç ve olgun olarak iki kısma ayırmak mümkündür. 

Genç toprak serileri üzerinde horizonlama çok belirgin değildir. Çünkü Üçtepe, 

Reyhanlı, Mursaloğlu, Karabatak ve Saçaklı toprak serisinde geçiş katı olarak 

gösterilen, 2AC, ACss, AC, CA gibi horizonlar vardır. Horizon derinliği açısından 

toprak serileri büyük bir farklılık göstermektedirler. Yılanlı toprak serisinde A 

horizonun derinliği 106 cm derinliğe kadar giderken, Afrin ve Kurtuluş toprak 

serilerinde ise A horizonu 29-30 cm ile sınırlı kalmaktadır. Özellikle Üçtepe, Afrin, 

Kumlu, Kurtuluş toprak serilerinin sığ bir A horizonunun olması bu serilerin farklı 

derinliklerinde gömülü (fosil) toprak katlarının olmasından ileri gelmektedir. 

Kumlu, Afrin ve Üçtepe serileri Afrin Suyu terasları üzerinde, Kurtuluş eski göl 

tabanı üzerinde oluşmuştur. Afrin Suyu ve Amik Gölü’nün taşması biriken 

sedimantasyonlar dönemsel toprak oluşumunu sağlamıştır. Afrin toprak serisi örnek 

olarak açıklanacak olursa; yüzeyden itibaren başlayan toprak, Afrin Suyu’nun 

taşması ile kesintiye uğramıştır. Akarsu A horizonun üstüne 62 cm kalınlığındaki 
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malzemeyi sürükleyerek örtmüş ve bu depo üzerinde yeniden toprak oluşumu 

gerçekleşmiştir.  Benzer oluşumlar Kumlu, Üçtepe ve Kurtuluş toprak serileri içinde 

söz konusudur.  

Yüzeyde olan Ap horizonu tarımsal faaliyetler açısından büyük bir önem 

taşımaktadır. Toprakların genellikle A horizonu tarıma açılmış olan sahalarda pulluk 

ile sürülerek karıştırılmaktadır. Derinlik açısından farklılıklar gösteren Ap horizonu, 

horizonlaşmanın iyi cereyan ettiği topraklarda derin, horizonlaşmanın karışık bir 

görünüm sunduğu topraklarda sığ bir özellik kazanmaktadır.   

Afrin, Mursaloğlu, Karacanlık ve Yılanlı serilerinde Ap horizunun hemen 

altında Ad horizonu adı verilen pulluk altı horizonu ortaya çıkmıştır. Acarköy, 

Hamda, Kumlu ve Suluköy serinlerinde Ap’nin hemen altında bol humuslu A2 katı, 

Karabatak serisinde ise yıkanmaya uğramış ve açık renkli A2 toprak katı vardır. A 

horizonun en alt kesimlerinde Ass (Reyhanlı), A3ss (Karacanlık) ve A3 (Yılanlı) 

katları bulunmaktadır. Bu katlar kireç modüllerinin biriktiğini, kısmen yıkanma 

olayının gerçekleştiğini ve dolayısıyla başka bir katmana geçileceğini 

açıklamaktadır.  

Üçtepe, Hamda, Afrin, Kumlu, Karacanlık, Kurtuluş ve Yılanlı toprak 

serilerinde A katının hemen altında C zonu başlamaktadır. Reyhanlı, Mursaloğlu, 

Karabatak ve Saçaklı serilerinde ise geçiş katından sonra C zonu ortaya çıkmaktadır. 

C katı genellikle C1, C2 veya C3 olarak ayrılmaktadır. C’nin muhtelif 

derinliklerinde redüksiyon (g) ve kalsifikasyon (ss ) olaylarına rastlanılmaktadır. 

Redüksiyon, drenajın problemli ve oksijenin yetersiz olduğu alanlarda meydana 

gelen bir olaydır.  Havanın zorlukla ulaştığı topraklarda demir bileşikleri indirgenir 

ve buna bağlı olarak mavi ile yeşil arası renkler oluşmaktadır. Günümüzde yer altı 

sularına aşırı yüklenmeler olduğu için taban suyu seviyesi alçalmakta ve buna bağlı 

olarak oksitlenme koşulları ön plana geçmekte ve toprakta pas rengi lekeleri 

oluşmaktadır.  Bu lekeler bitkilerde istenilmeyen sonuçları meydana getirmektedir. 

Reyhanlı İlçesi yarı kurak bir iklime sahip olduğu için kalsifikasyon veya 

kireçlenme olayı meydana gelmektedir. Bu olay neticesinde C’nin belli 

derinliklerinde beyaz renkli yumrular ve lekeler halinde kendini göstermektedir.   

Alkalen karakterde olan kalsiyum bitki kökleri tarafından alınarak üst katmanlara 

taşındığı için A katına kadar taşınmaktadır. 
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Şekil: 2.25. Reyhanlı İlçesi’nde profil derinliğine göre toprak horizonları (Kılıç, vd., 

2008:67-135’e göre çizilmiştir).  

Reyhanlı İlçesi’nde yer alan alüvyal toprakları eski ve yeni toprak sistemine 

göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Eski toprak sistemine göre Amik Ovası’nda yer 

alan toprakların önemli bir kısmını alüvyal toprakları oluşturmaktadır. 1990 yılında 

FAO/UNESCO’ya göre Hamda, Saçaklı, Kumlu, Kurtuluş, Afrin toprak serileri 

kalkerli fluvisolleri;  Reyhanlı, Karacanlık, Yılanlı serileri eutric vertisolleri; 
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Üçtepe, Mursaloğlu ise haplic calcisolleri; Acarköy, Suluköy, Karabatak toprağı da 

luvisolleri oluşturmaktadır. 1999 yılında yapılan yeni toprak taksonomisine göre 

ordu toprak sistemi fluvent, xerert, aquert, xerepts, xeralf alt ordulara ayrılmaktadır. 

Alt ordu takımları da xerofluvent (fluvent), haploxerert,  calcixerert (xerert), 

epiaquert (aquert), calcixerept (xerepts) ve haploxeralf (xeralf) olarak ayrılmaktadır. 

Xerofluvent büyük takımı ise aquic xerofluvent (Hamda), oxyaquic xerofluvent 

(Saçaklı ve Kumlu), typic xerofluvent (Kurtuluş ve Afrin) olarak ayrılmaktadır. Alt 

ordu sistemine dahil olan xerert’e bağlı typic haploxerert’in alt takımlarında 

Reyhanlı toprak serisi yer almaktadır.  Xerert-calcixerert-chromic calcixerert toprak 

taksonomisinin altında Karacanlık; xerert-calcixerert-xerert-calcixerert sistemine 

bağlı Yılanlı serileri vardır. Inceptisol-xerepts-calcixerept-typic calcixerept 

ilişkisinin altında Üçtepe ve Mursaloğlu yer almaktadır. Alfisol-xeralf-haploxeralf 

ilişkisi içinde Acarköy (Calcic Haploxeralf), Suluköy (vertic haploxeralf ) ve 

Karabatak (typic haploxeralf ) toprak serileri yer almaktadır.  

Tablo: 2.43.  Araştırma Alanı Topraklarının Eski ve Yeni Toprak Taksonomilerine Göre 

Sınıflaması 

Toprak 

Serisi 

Eski 

Toprak 

Takso. 

(1938) 

Anonim, 1990 

FAO/UNESCO’ya 

göre 

Toprak Taksonomisi (Anonim, 1999) 

Ordo 

Alt Büyük 

Alt Grup 

Ordo   Grup 

Hamda  Alüvyal 

Kalkerli  Fluvisol Entisol Fluvent Xerofluvent 

Aquic Xerofluvent 

Saçaklı  Alüvyal 
Oxyaquic Xerofluvent 

Kumlu  Alüvyal 

Kurtuluş  Alüvyal 
Typic Xerofluvent 

Afrin  Alüvyal 

Reyhanlı  Alüvyal 

Eutric Vertisol Vertisol 
Xerert 

Haploxerert Typic Haploxerert 

Karacanlık  Alüvyal Calcixerert Chromic Calcixerert 

Yılanlı  Alüvyal Aquert Epiaquert Xeric Epiaquert 

Üçtepe  Alüvyal 
Haplic Calcisol Inceptisol Xerepts Calcixerept Typic Calcixerept 

Mursaloğlu  Alüvyal 

Acarköy  Alüvyal Kalsik  Luvisol 

Alfisol Xeralf Haploxeralf 

Calcic Haploxeralf 

Suluköy  Alüvyal VertikLuvisol Vertic Haploxeralf 

Karabatak  Alüvyal Kronik Luvisol Typic Haploxeralf 

Kaynak: (Kılıç, Vd., 2008: 151) 

Kollüviyal Topraklar: Reyhanlı İlçesi’nin topraklarının 4168,9 ha’ı 

kolüvyal topraklardan oluşmaktadır. Bu topraklar ilçenin kuzeydoğusunda Akyayla 

ve Davutpaşa köyleri çevrelerinde Reyhanlı Şehri’nin güneyinde görülmektedir.  

Kolüvyal depolar üzerinde gelişen bu topraklar henüz daha genç oldukları 

için profillerinde horizonlaşma göstermemektedirler. Eğimli sahaların eteklerinde 

görüldükleri için toprak yüzeyleri alüvyal topraklara göre kısmen iri taş ve 
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çakıllardan oluşmuş ve drenaj daha iyi gelişmiştir. Kollüvyal topraklar yüzeysel 

süpürülmenin izlerini taşımaktadır. Şöyle ki,  kaba elemanlı seviyeler şiddetli 

erozyonu; ince elemanlı ve koyu renkli seviyeler erozyonun durduğunu ve 

pedejenezin başladığını göstermektedir.  

Aslında ova ile plato arasındaki geçiş kuşağında ortaya çıkan bu topraklar 

birikinti koni ve yelpazelerinden müteşekkil olmuştur. Ancak uzun yıllardan beri 

tarımsal faaliyetler yapıldığı için birikinti koni ve yelpazelerinin ilksel şekillerini 

görmek mümkün değildir. Taşınmış depolar üzerinde ortaya çıkan bu tür topraklar 

kil, mil, kum gibi çok çeşitli minerallerinden oluştukları için verimli topraklar 

sınıfına girmektedir. Öte yandan bu toprakların bulunduğu yerlerde yer altı suyu 

seviyesi de yüzeye çok yakındır. Bu avantajlı özellikler sayesinde yoğun tarım 

alanları olarak kullanılmaktadır.   
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Harita:2.13. Reyhanlı İlçesi’nin Toprak Haritası (Hatay İli Arazi Varlığı, 1997’den 

değiştirilerek).  
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III. BÖLÜM 
 

3. REYHANLI İLÇESİ’NİN BEŞERÎ COĞRAFYASI 

Beşerî Coğrafya, insan ile doğal çevre arasındaki her türlü etkileşimden 

doğan olayları coğrafî prensiplere bağlı kalarak araştıran ve sonuçlarını bir sentez 

halinde ortaya koyan coğrafyanın alt dalıdır (Doğanay, 2002: 11). Araştırmanın bu 

bölümünde Reyhanlı İlçesi’nin idarî bölünüşündeki gelişmeler, yerleşme ve nüfus 

özellikleri ele alınmıştır.  

İskân olgusu, yerleşme manasına gelmektedir. İhtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla yaptıkları her türlü ekonomik faaliyet ile her çeşit yerleşme şekli bu olguyu 

açıklamaktadır (Tanoğlu, 1954:1). Coğrafî potansiyeli çok elverişli olduğu için 

Reyhanlı’da çok eski tarihlere kadar uzanan yerleşmeler vardır. Arkeolojik kazılarda 

elde edilen bulgulara göre saha, yerleşme ve tarımsal faaliyetlerin her dönemini 

kesintisiz bir şekilde yaşamıştır. İnsan-mekân arasındaki etkileşimden ortaya çıkan 

beşeri faaliyetler günümüzde de devam etmektedir. Özellikle tek ev (çiftlikler) ve 

eklentisi ile başlayan iskân çekirdekleri, iskân grubuna (birkaç ev ve eklentisine), 

mahallelere ve köy yerleşmeleri şeklinde büyümemektedir. Yerleşme coğrafyasında 

olduğu gibi nüfus coğrafyasında da büyük bir hareketlilik vardır. Asıl hareketliliği 

nüfus hareketleri göstermektedir. Reyhanlı, özellikle doğurganlık ve göç konusunda 

kendine has özelliklere sahiptir.  

3.1. YERLEŞME ÖZELLİKLERİ  

Yerleşme, sosyo-ekonomik faaliyetlerin niteliğine göre ortaya çıkan 

meskenlerin çevresi ile oluşan bütünlüktür (Tanoğlu, 1954: 2). Bu nedenle 

yerleşmeyi sadece kapladığı alan değil, yerleşmeyi çevreleyen sosyo-ekonomik 

faaliyetleri ile bir bütün olarak irdelemek gerekir. Doğal ortamda insanların 

ekonomik, siyasî, kültürel gibi daha birçok nedenlerden dolayı oluşturduğu her türlü 

kültürel oluşuma yerleşme denir. Yerleşme bazen tek bir iskânla başlar, coğrafî 

potansiyeli elverişli olduğu ölçüde iskân çekirdeği büyür ve iskân basamağına, 

mahalleye ve köye dönüşür. Ovalar, tarihî dönemde her zaman yoğun yerleşmelere 

sahne olmuştur. Nitekim Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi ovaları üzerinde ziraî 

faaliyetle uğraşan ilkçağ uygarlıkları dönemin en varlıklı devletleri olmuşlardır. 

Amik Ovası’nın da yerleşme coğrafyası açısında güçlü bir potansiyeli vardır. Bunda 

verimli alüvyon topraklar ile ılıman iklim özelliklerinin etkisi büyüktür.  

Yerleşmelerin simgesi meskenlerdir. Sahada kale yerleşmelerinden 

höyüklere, sarnıçlara, mozaiklere varıncaya kadar çok sayıda yerleşme emaresini 

görmek mümkündür. Reyhanlı ve yakın çevresi tarihî dönemlerde de yoğun 

yerleşme sahası olarak kullanılması nedeniyle adeta kültür mozaiği özelliğindedir. 

Sahada Seleukoslar, Romalılar, Bizanslılar, Tolunoğulları, Akşitler, Hamdanoğulları, 

Selçuklular, Haçlılar, Memluklar, Gündüzoğulları ve Osmanlılara varıncaya kadar 

birçok yerleşme katı bulunmaktadır. 
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Reyhanlı İlçesi’nde, yerleşme dokularının meydana gelmesi üzerinde çeşitli 

faktörlerin etkisi olmakla birlikte asıl şekillendirmeyi rölyef, toprak ve su kaynakları 

yapmıştır. Ova ve plato gibi morfolojik üniteler çok geniş yer tuttuğu için 

yerleşmelerin kuruluş yeri bunlara göre bir dağılış göstermektedir. Yerleşmeler ile 

bağlıların büyük bir bölümü ova tabanı üzerinde yer almaktadır.  

Cilvegözü, Fevzipaşa, Oğulpınarı, Alakuzu ve Kuşaklı köyleri ile bu köylere 

bağlı birkaç mahalle dışında kalan köyler, ovada yer almaktadır. Zengin yer altı su 

kaynaklarına bağlı olarak ovada, yerleşmeler kümeler şeklinde sık bir dağılış 

göstermektedir. Artezyen kuyularının açıldığı hemen her yerde yeni yeni yerleşme 

şekilleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle çiftlik gibi köy altı iskân şekilleri giderek 

yaygınlaşmaktadır.  

Köylerin artmasında devletin politikası da etkilidir. Türkiye’nin birçok 

yerinde kamulaştırma nedeniyle topraklarını kaybedenleri, hazine arazisine 

yerleştirerek yeni köylerin oluşmasına yol açmıştır. Tayfursökmen Köyü bu şekilde 

ortaya çıkan köylerden birisidir.  

3.1.1. Yerleşmenin Tarihî Gelişimi   

Yörede, Cüdeyde, Çatalhöyük, Atçana, Tainat gibi höyüklerde yapılan 

kazılarda elde edilen buluntulara göre Reyhanlı’nın Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik 

dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olduğu ortaya çıkmıştır.  

İlk Tunç Çağı sonunda Amik Ovası,  Mezopotamya’dan gelen Akadların 

egemenliğine girmiş, fakat bu egemenlik uzun sürmemiştir. Amik Ovası, M.Ö. 

1800-1600 yılları arasında başkenti Halpa (Halep) olan Yamhad Krallığı’na bağlı bir 

beylik haline gelmiştir. Yamhad Krallığı’nın merkezi, Atçana’ya taşınmış ve Kral 

Hammurabi burada MÖ. 1780-1750 döneminde bir saray yaptırmıştır (Tekin,2006: 

120).  

Atçana önemli bir yerleşme sahasıdır. 1936-1939 ve İkinci Dünya Savaşı’nı 

izleyen 1946-1949 yıllarında British Museum ve Oxford Üniversitesi adına Sir 

Leonard Woolley tarafından kazılar yapılmıştır. Bu kazılar sırasında Woolley, 

höyükte bir saray, 17 kat stratigrafi, bir dizi tapınak binaları ve çok sayıda değerli 

eserler çıkarmıştır (MÖ. 2200–1200) (Yener, Schloen, Sumaka’ı-Fınk, 2003:45).  

M.Ö. 1600’lü yıllarda Hitit Kralı Mursil, Yamhad Krallığı üzerine 

düzenlediği bir seferde, Atçana ve çevresindeki yerleşim yerleri ile Halep Şehri’ni 

ele geçirdi. Amik Ovası Mursil’in ölümüne kadar Hititlerin egemenliğinde kalmıştır. 

Onun ölümünden sonra yöredeki prenslikler Hitit egemenliğine başkaldırdılar. 

Atçana Beyliği ile Suriye MÖ. 1490’larda Mısır egemenliğini kabul ederek, Firavun 

III. Tutmasis’e bağlanmışlar. MÖ. 15. yüzyıl ortalarında Yamhad Krallığı Hitit 

egemenliği altına girmiştir. Bu durum M.Ö. 13. yüzyıla kadar devam etmiştir. MÖ. 

1200’lü yıllarda Hitit devleti zayıflayınca Güney Anadolu’da Fırat kıyıları ile Konya 

arasındaki bölgede çok sayıda devletçik ortaya çıkmıştır. Bu devletçikler arasında 

uzun süre siyasi bir birlik kurulamamıştır. Sadece Amik Ovası ve çevresinde 

birleşme sağlanabilmiş ve merkezi Kanula (Çatalhöyük) olan Hattena Krallığı 

kurulmuştur. MÖ. 9. yüzyılda kral II. Salmanassar döneminde Hattena ülkesi 

bütünüyle Asurlulara ve daha sonra Urartuların egemenliğine girmişlerdir. M.Ö. 6. 
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yüzyıl ortalarında Pers İmparatorluğu döneminde Antakya ve çevresi, merkezi Tars 

(Tarsus) kenti olan Kilikya satraplığı sınırları içine girmiştir ve Pers 

imparatorluğuna vergi ödemişlerdir. Pers imparatorunu yenen Büyük İskender Amik 

Ovası’nın yönetimini devraldı (Tekin, 2006:119) . Antakya, MÖ. 64 yılında Roma 

İmparatorluğu’na katılmış ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur 

(Tekin, 2006:120). 

Nitekim 638 yılında Suriye, Ebu Ubeyde İbn-ül Cerrah komutasındaki İslam 

orduları tarafından fethedildi.  Antakya Abbasiler döneminde sakin bir devir yaşadı. 

877’de Tolunoğullarının, daha sonra Akşitlerin egemenliği altına giren Antakya, 944 

yılında Hamdanoğullarının Halep koluna bağlandı. 968 yılında Bizans ordusunun 

kuşattığı şehir 969 yılında teslim oldu. Böylece 631 yıl süren İslam dönemi sona 

ermiş oldu (Tekin, 2006:123).    

11. yüzyılda Batı Anadolu’da birçok fetihler yapan Kutalmışoğlu Süleyman 

Şah, yöneticilerin sert tutumlarından bıkan halkın daveti üzerine Antakya’ya 

gelerek, 1085’te Antakya’yı teslim aldı. Antakya, 1098’de Haçlılar tarafından 

zaptedildi; Amik Ovası ve çevresinde Antakya Prensliği veya Antakya Kontluğu 

kuruldu (Tekin, 2006:123). 

1097’de Antakya surlarının önünde kamp kuran Haçlılar, kendi güvenlikleri 

açısından stratejik bir öneme sahip olan Artah’ı (Reyhanlı) ele geçirmek amacıyla 

Robert Flander komutasındaki 1000 Haçlı askeri Reyhanlı’ya yöneldi. Bu haberi 

alan Ermeniler, Müslüman askerlerine karşı isyan çıkardılar. Müslüman askerler 

Artah’daki isyanla uğraşırken, Haçlılar Artah’ı ele geçirdiler ve bütün Müslümanları 

hunharca katlettiler. Böylece Antakya kuşatması için stratejik bir öneme sahip olan 

Reyhanlı (Artah) Haçlıların eline geçmiş oldu (Bahadır, 2011:28’göre 

Asbeidge,2000:188 ve İbn Adim, 1997:346).   

Halep Maliki Rıdvan, Artah (Reyhanlı) Kalesi’ni alarak, melikliğinin 

sınırını Artah’dan Demirköprü’ye kadar genişletti. Bu durumu bir tehlike olarak 

gören Antakya Haçlı Prensi Tankret, Artah Kalesi’ne saldırdı. İki ordu 20 Nisan 

1105 (H:3 Şaban 498) tarihinde Artah’ın yakınlarında (Reyhanlı) bulunan Tizin 

(Oğulpınarı Köyü) aşınım yüzeyine karşılık gelen bir sahada karşılaştı. Türk 

askerinin sayısından endişelenen Tankret, Rıdvan’a antlaşma teklif ettiyse de Emir 

İspehbud buna engel oldu. Savaşı ilk önce Türkler kazandı. Ancak Türk askerlerini 

zayıf bir anını kollayan Haçlı Prensi yeniden Artah’a saldırdı. Bu ikinci savaşta 

Türkleri bozguna uğratan Antakya Haçlı Prensi Tankret Artah’taki sivil halkın 

büyük bir kısmı öldürttü (Bahadır, 2011:88’e göre: Urfalı Mateos, 2000:230; İbnu’l 

– Esir, 1799:393 – 394; Müneccimbaşı Ahmet b. Lütfullah, 2000:163 – 164) .  

Baybars komutasındaki Memlûk ordusu 18 Mayıs 1268 tarihinde 

Antakya’yı zapt etti. Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı Ordusu’nun başında Halep’e 

girmesiyle Antakya, İskenderun ve çevresi de 1516 yılının Ağustos ayında Osmanlı 

hâkimiyetine girdi. Kışlak olarak Amik Ovası’nı, yazlık olarak Anadolu yaylalarında 

geçiren bir konargöçer aşiret olan Reyhanîye Aşireti 19. yüzyıl başlarında, Reyhanlı 

ve çevresinde iskânı gerçekleşmiştir (Tekin, 2006:123).    
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Osmanlı Devleti, uzun yıllar boyunca aşiretleri iskân etmek için çeşitli yollar 

denemiştir. Bundan başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Aşiretlerin iskâna karşı 

ilgisiz kalmalarından dolayı kültürlerinin bir parçası olan konargöçerliğe tekrar 

dönmekteydiler. Bunlardan birisi de Reyhanlı Aşireti’dir. Reyhanîye Aşireti, boy 

beyleri Mürselzade Ahmet Paşa’nın gayretleri ile iskân edilmişti. Daha sonra Ahmet 

Paşa, Reyhanîye Kazası Kaymakamlığı’na getirilmişti. Ahmet Paşa’nın görevden 

alınmasıyla, bölgenin ıslah ve iskânı sekteye uğradı. Kalıcı meskenlere yerleşenlerin 

dahi bir kısmı yeniden çadır hayatına döndüler (Çelik, 2008:43).  

Yaylaya çıkışları yasaklandığı için ziraatla uğraşmak zorunda kalan 

Reyhaniyeliler, ev ve eklentilerini inşa etmek amacıyla devletten yardım 

istemişlerdi. Bu arada Amik Gölü’nün su seviyesinin yükselmesi ve bataklıklardan 

dolayı yaygınlaşan hastalıklara karşı çözümler bulunmuş ve iskân gerçekleşmiştir 

(Çelik, 2008:103). 

1850 yılından sonra, Halep sancağının Harim kazasına bağlı Reyhanîye 

nahiyesinde toplam 77 köy bulunmaktadır. Salnamelerde, tamamen Türk 

Aşiretlerinden oluşan bu kaza halkının dili Türkçe olduğuna vurgu yapılmakta, 

ardından en büyük köyler sıralanmaktadır. Köy adlarına bakıldığında, hepsinin 

Türkçe isimler taşıdığı göze çarpmaktadır (Eroğlu, Babuçoğlu, Köçer, 2007: 45-46).  

Nahiyeye bağlı en büyük köyler arasında Akpınar, Ayrancı, Adatepe, 

Paşahöyük, Üçtepe, Abdalhöyük, Odakışla, Buhurlu, Büyüksıçanlı, Küçüksıçanlı, 

Çatalhöyük, Çatalkilli, Çukurburun, Canpolat, Çakaltepe, Halebigediği, Anzerin, 

Harapali, Sazlık, Göktepe, Kötüköy, Kötübüyük, Deyriruhban, Hamamşerki, 

Kumsat, Talaş, Ceyrantepe, Kafirtepe, Davutpaşa, Gazihacımürsel, Gazimehmetbey, 

Karasüleymanlı, Karamastaba, Güntutulu, Karahöyük, Dağılgan, Adalet, 

Hasanbellü, Yeniyaban, Burcuhöyük, Yenişehir, Yanyurt, Kenaniye, Gökçeoğlu, 

Hacıfaik, Seyitalihöyük, Kelek, Mirmiran ve Necartepe gelmektedir. Ayrıca bu 

nahiyeye bağlı olan Yenişehir, Ertah, Efnir, Harran ve Hasaniye köylerinde de Tatar 

ve muhacir Çerkezler yaşamaktaydı (Eroğlu, Babuçoğlu, Köçer, 2007: 46). 

Reyhanîye nahiyesinde Halep’ten İskenderun’a kadar uzanan şose yolun bir 

kısmı ve Ömer Ağa noktasında bulunan bir kaplıca ile eskiden Süveydiye 

iskelesinden Musul’a kadar uzanan ve Ressaf olarak bilinen döşeme yolun eski 

kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca Abraha’nın eski eserlerinden yol ve ölçü işaretleri 

olan bir hayli tepe mevcuttur. Yine bu nahiyede Anadolu yönünden gelen ve 

nahiyenin kuzeyden güneydoğusuna akan Afrin Suyu bulunmaktadır. Bu nehir bazı 

yıllar kış aylarında sele dönüşmekte ve batısında bulunan Asi Nehri’ne karışıp, 

çevresinde bulunan toprakları tamamen su altında bırakmaktadır (Eroğlu, 

Babuçoğlu, Köçer, 2007:123). 

1867-1868 yılları arasında, Reyhanîye 25 köyden oluşan bir nahiyedir. 1869 

yılından itibaren Antakya kazasından ayrılarak Halep’e bağlı bir kaza haline 

getirilmiştir. Ancak bağlı bulunduğu köylerin sayısında herhangi bir değişiklik 

meydana gelmemiştir. Kilim ve seccadeleri ile ün salmış olan Reyhaniye’de 6.061 

kişi yaşamaktaydı (Gündüz, Çelik ve Akgül, 2010:80).   
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H:1286 (M:1869) tarihli Halep Vilayet Salnamesi’ne göre Reyhanîye Halep 

sancağına bağlı bir kaza durumuna gelmiştir. İki mahalleden oluşan Reyhaniye’ye 

25 köy bağlı idi. Toplam 1250 haneden oluşan Reyhaniye’de 6.200 kişi 

yaşamaktaydı. Reyhanîye idari anlamda henüz daha yeni kaza olduğu için nüfus ve 

yerleşme açısından Halep sancağına bağlı kazaların en küçüğünü oluşturmaktaydı 

(Eroğlu, Babuçoğlu, Köçer, 2007: 176–177). 

Tablo: 3.1. Reyhanîye, Harim ve Antakya yerleşmelerinin nüfus ve yerleşme özellikleri 

(H:1293, M: 1876/1877)  

Kaza Köy Mahalle 
Hane Nüfus 

Musevi Hıristiyan İslam Musevi Hıristiyan İslam 

Antakya 126 36 61 1279 8800 714 7817 47326 

Harim 62 2 0 0 3085 0 0 15876 

Reyhanîye 25 2 0 1 1250 0 3 6200 

Kaynak: Eroğlu, Babuçoğlu, Köçer, 2007: 176-177  

H:1286–1295 (M:1869/1870) yılları arasında reis doğal üye,  naip,  mal 

müdürü ve seçilmiş üyelerden oluşan bir idare meclisi (yönetim kurulu) vardı. İdare 

meclisine reis unvanı ile kaymakam başkanlık etmekteydi. Aynı dönemde reis, 

mümeyyiz, dava kâtibi, emlak vukuat kâtibi, sandık emin idare dava meclisi vardı. 

Dava meclisinin başkanlığını reis sıfatı ile naip yapardı (Eroğlu, Babuçoğlu, Köçer, 

2007:414).    

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenik sayılması üzerine 

Mondros Mütarekesi imzalandı. Daha sonra itilaf devletleri kendi aralarında 

Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmaya giriştiler. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Fransızların payına düşmüştür. Bunun üzerine 12.11.1918 tarihinde ve aralarında 

Ermenilerin de bulunduğu Fransız askerleri, İskenderun’u işgal ederek Hatay’a 

girdiler. İşgaller karşısında Hatay Kuvveti İnzibatiye kurularak, Antakya, Dörtyol, 

Payas, Amik, Hamam, Belen, Yağlıkaya (Hassa) Kuseyir gibi daha birçok yerde 

kanlı mücadeleler oldu (Türkmen, 1939:926 – 1022).  

1921’de Türkiye ile Fransa arasında yapılan Ankara İtilafnamesi’nden sonra 

savaş sona erdi ve Payas’tan Kilis’e oradan da Fırat’a doğru genellikle düz bir hat 

halinde bir sınır oluşturuldu (Tekin, 2006:124). Dolayısıyla Reyhaniye de Fransız 

kuşatmasında kaldı. Kuşatma sırasında Reyhanlı’da bulunan Fransız askerleri 

Alakuzu, Fevzipaşa ve Oğulpınarı’nda bulunan tarihî mağaraları mesken olarak 

kullanmışlardır. Amik Ovası’nı kontrol edebilecek tepeler üzerinde ve o dönemde 

karakol olarak kullanılan iki katlı Fransız meskenleri de vardır. Ancak bu 

meskenlerin büyük bir bölümü harabe olmuştur.   

2 Eylül 1938 günü Hatay Devleti kuruldu ve 23 Temmuz 1939’da da Hatay 

anavatana katıldı. Hatay’ın anavatana katılması ile ismi Reyhanlı olarak değiştirilen 

yerleşmeye ilçe statüsü verildi.   
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3.1.2. İdarî Bölünüşteki Gelişmeler 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kırk Asırlık Türk Yurdu Düşman Elinde Esir 

Kalamaz” diyerek Hatay’ın anavatana katılması gerektiğine işaret etmiştir. Bunun 

üzerine Türk parlamenterleri gelişmeleri takip etmiş ve Hatay’ın anavatana katılması 

yönünde bir politika geliştirmişlerdir. Bu arada, 1936 yılında Fransa’nın Suriye 

topraklarından çekilmesi üzerine Hatay’ın Suriye’nin idari sınırlarına dâhil olacağı 

endişesi ortaya çıkmıştır. Gelişmeleri takip eden Türkiye, Birleşmiş Milletler 

Cemiyetine başvurarak Hatay’ın geleceğinin nasıl şekilleneceğini bildirmiştir. Yöre 

halkının katılımı ile yapılan seçimler sonucunda 2 Eylül 1938 de Bağımsız Hatay 

Devleti kurulmuş ve 23 Haziran 1939 tarihinde Hatay Millet Meclisi Türkiye’ye 

katılma kararı almıştır. Bunun üzerine, 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 Sayılı yasa ile 

TBMM tarafından Hatay’ı il, Reyhanlı’yı ilçe olarak ilan etmiştir (Harita 3.1).  

Reyhanlı İlçesi gösterdiği özellikler açısından idari bölünüşteki 

gelişmelerini üç ayrı dönem halinde incelenmiştir. İlki, 1940-1965 yılları arasında 

geçen dönemdir. Bu dönemde bazı mahallelerin köy tüzel kişiliğine kavuşması ile 

köy sayısı hep artış göstermiştir. Kısa bir zaman dilimini kapsayan ikinci dönem, 

1970-1985 yılları arasında geçmiştir. Asıl hareketli dönemi üçüncü dönem 

oluşturmuştur. Bu hareketlilik Hamam Bucağının 20 Mayıs 1990 tarihinde Reyhanlı 

İlçesi’nden ayrılması ve Kumlu adıyla yeni bir ilçe olarak düzenlenmesi ile 

yaşanmıştır. Reyhanlı İlçesi tarihî seyirde idarî düzenlemesi bakımından büyük bir 

hareketlilik yaşamıştır. Bunda toprakların çok verimli olması etkilidir. Çünkü Amik 

Gölü’nün kurutulması ile kazanılan topraklar üzerinde yeni yerleşmeler ortaya 

çıkmış ve bu yerleşmeler kısa bir süre içinde gelişerek mahalle veya köy statüsüne 

kavuşmuştur.  

İlk dönem (1940-1965): Bu dönemde 10 yeni köyün eklenmesi ile 1940’da 

25 olan köy yerleşmesi 1970’de 35’e yükselmiştir. Kuşaklı (1945 yılı), Uzunkavak 

(1955), Alakuzu (1960), Çakıryiğit (1960), Karahöyük (1960),  Cilvegözü (1965),  

Terzihöyük (1970) köyleri Reyhanlı Merkez Bucağına ve Akkerpiç (1965) Aktaş 

(1960) Gülova (1955) Muharrem (2000) köyleri de Hamam Bucağına bu dönemde 

eklenmiştir.  

İkinci dönem (1970-1985): Bu dönemde köy sayısı 34 olarak devam 

etmiştir. Bu köylerin 22’si Reyhanlı Merkez Bucağa ve 12’si de Hamam Bucağına 

bağlı yerleşmelerdir. Bu durağanlığın asıl sebebi nüfusla ilgilidir. Çünkü 1975 

yılından itibaren Türkiye’de iç göç hareketi başlamıştır. Göç hareketi Reyhanlı İlçesi 

nüfusunu da etkilemiştir.  

Üçüncü Dönem (1990-2010): İdari anlamda asıl büyük hareketlilik bu 

dönemde yaşanmıştır. Çünkü bu dönemde Reyhanlı İlçesi’nde ayrılan birkaç köy 

yerleşmesi bir araya getirilerek, Kumlu İlçesi oluşturulmuştur. 1940-1965 yılları 

arasında 34 olan köy yerleşmesi 24’e düşmüştür. Böylece Reyhanlı İlçesi’nin idari 

anlamda yüzölçümü daralmıştır. Kumlu, Akkerpiç, Akkuyu, Akpınar, Aktaş, 

Batıayrancı, Doğuayrancı, Hamam, Hatayhamamı, Kaletepe, Keli, Kırcaoğlu köyleri 

Kumlu İlçesi’ne, Saçaklı Köyü Kırıkhan İlçesi’ne bağlanmıştır. Bu dönemden önce 

Karacanlık, Terzihöyük mahalle statüsünde birer yerleşme iken, 1990 yılı nüfus 

sayımına köy olarak eklenmiştir. 1997 yılında Reyhanlı İlçesine Bükülmez, 
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Cumhuriyet, Fevzipaşa, Kuletepe, Kumtepe, Kurtuluş, Paşahöyük, Suluköy gibi yeni 

köyler eklenmiştir.   

Tablo: 3.2. 1940-2010 Yılları Arasında Reyhanlı’da Bulunan Köy Sayıları 

Nahiyeler 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2010 

Merkez 15 16 16 17 20 21 22 22 22 22 24 31 31 31 

Kumlu 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12  -  -  -  - 

Toplam 25 26 26 27 31 33 34 34 34 34 23 31 31 31 

Kaynak: D.İ.E.  (1940–2000 Genel Nüfus Sayımı) 
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Harita: 3.1.  Reyhanlı İlçesi’nin İdarî Gelişimi 
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3.1.3. Yerleşmelerin Şekil ve Fonksiyonel Özelliklerine Göre Tasnifi 

Meskenlerin bir araya gelmesiyle oluşan şekle yerleşme şekli denir. 

Reyhanlı İlçesi’nde etnik yapı çok farklı olduğu halde kültürel özellikleri aynı 

olduğu için mesken tipleri çoğunlukla birbirine benzemektedir.  

Reyhanlı İlçesi’nde yerleşmelerin şekli morfolojik ünitelere göre (ova, plato) 

iki kısma ayrılmaktadır. Plato yüzeyinde yer alan yerleşmeler genel karakteriyle 

toplu olup, tek bir mahalleden oluşmaktadır. Plato yüzeyinde yer alan yerleşmelerin 

asıl geçim kaynağı çoğunlukla hayvancılığa dayanmaktadır. Köy yerleşmelerin 

şeklini genellikle bir su kaynağı belirlemiştir. Su kaynağının etrafında dairevi köy 

şekilleri ortaya çıkmıştır. Aslında tarihî İpek Yolu üzerinde dizilen köy yerleşmeleri 

uzun bir geçmişin izlerini taşımaktadır. Örneğin Oğulpınarı Köyü’nde  (Tizin) tarihî 

bir hamam vardır.  

 

Foto: 3.1. Alakuzu Köyü’nde meskenlerin fonksiyonel yapısından son 50-60 yıl içinde büyük 

bir değişim yaşanmıştır. Barınak olarak yaklaşık 50 yıl önce mağaralar, 30 yıl evvel taş 

yapılı meskenler ve son 30 yıldan beri de betonarme meskenler kullanılmıştır. Ancak her üç 

mesken şekli de günümüzde  çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Mağara ve taş yapılı mesken, 

betonarme meskenin eklentisi durumundadır. Mağara ahır, taş yapılı mesken erzak deposu 

olarak kullanılmaktadır.  

Alakuzu, Fevzipaşa, Cilvegözü (İbrahimpaşa), Kuşaklı, Oğulpınarı, 

Bükülmez köy yerleşmelerinin şekillenmesinde tarihî izlerin etkisi büyüktür. Sahada 

yerleşme kalkolitik dönemden itibaren başlamıştır. Bu dönemin ilk meskenlerini de 

mağara yerleşmeleri oluşturmaktadır. Hemen her köyde 15-20 mağara 

bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı ya insanlar tarafından açılmış ya da 

insanlar tarafından şekillenmiştir.  Mağaralar şekil itibarı ile iki tipe ayrılmaktadır. 
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İlki, kalkerli tabakalar, enjeksiyon galerileri şeklinde oyularak oluşturulmuştur. Bir 

diğeri de düden şeklindeki bir oyuğun üstü kesme taşlarla örülerek elde edilmiştir. 

Genel özellikleri itibarı ile mağaraların içi bir daireye benzemektedir. Ancak üstü 

kesme taşlarla huni biçiminde örülen mağaraların ortasında taşıyıcı özellikte bir taş 

sütun bulunmaktadır. Ayrıca meskenin ortasında bir havalandırma deliği vardır. 

Enjeksiyon mağaraları içi daire biçiminde olup, bazen 50 cm X 1 m ebatlarında dar 

bir geçit halinde merdiven basamakları ile inilmektedir.  

Köy meydanında yer alan bu tip mağara meskenleri galerilerle birbirine 

bağlı oldukları için yerleşme şekli toplu bir karakter sergilemektedir. Mağara 

meskenleri bölgenin Fransız kuşatması altında bulunduğu sıralarda Fransız askerleri 

tarafından kullanılmıştır. Saha çalışması sırasında yöre halkı ile yaptığımız 

görüşmeler esnasında 70-80 yaşlarında bulunan yöre halkı, yaşamının en 15 yılını bu 

mağaralarda geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Yöre halkı bu mağaralardan çeşitli 

çeşitlerde faydalanmaktadır. Mağaralar çoğunlukla ışıklandırılmış, erzak deposu 

veya hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Hayvan barınağı olarak kullanılan 

mağaraların etrafı taş duvarlarla çevrilmiş ve ahır haline getirilmiştir. Mağara 

yaşamını terk edenler ilk olarak taş yapılı meskenlerde yarım asırlık bir süreyi 

geçirmiş, daha sonra modern meskenlere geçiş yapmıştır. Yöre meskenleri şekil ve 

fonksiyonları itibarı ile en az üç kuşağın izlerini taşımaktadır. İlk kuşak mağara 

meskenlerinde, ikinci kuşak taş meskenlerde yaşamış, son kuşak da betonarme 

meskenlerde yaşamaktadır. Bütün bu meskenler bir arada oldukları için köye 

kalabalık bir görünüm vermektedir. Ancak günümüzde alt yapı hizmetlerinin 

ulaştırabildiği (yol, su, elektrik gibi) her yere yeni yeni meskenler yapıldığı için 

köylerin şekli dışa doğru gevşek bir şekilde açılmaktadır.  

Ova tabanında yer alan yerleşmeler şekilsel ve fonksiyonel olarak bir takım 

farklılıklar göstermektedir. Burada çiftlik, mahalle ve köy olmak üzere üç tip 

yerleşme şekli vardır. Çiftlik yerleşmeleri köy altı iskân şekli olup, yerleşmelerin 

iskân çekirdeklerine karşılık gelmektedir. Çiftlikler genel yapısı itibarı ile zirai 

faaliyetlerin yapıldığı mekânlardır. Çiftlik yerleşmeleri ekonomik anlamda geniş 

arazilere sahip oldukları için köye pek bağımlı değildirler. Çiftlik sahiplerinin yer 

yer 15-20 bin dönüm tarım arazisi vardır. Bağlı bulundukları köy halkının bir kısmı 

ya bu çiftlilerde çalışarak ya da maliyeden kiraladıkları araziler üzerinde zirai 

faaliyetler yaparak geçinmektedir. Çiftliklerde çiftliğin kâhyası devamlı 

oturmaktadır.  

Ova yerleşmeleri kümeler şeklinde dağınık bir doku sergilemektedir. Bu 

durum sahanın elverişli şartlara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

ilk bakışta ova yerleşmeleri stepler içinde bulunan ve köyleri kuşatan ağaçlarla park 

görünümlü orman havası vermektedir.  

Kır yerleşmeleri içinde çiftlikler en küçük iskân çekirdeklerine karşılık 

gelmektedir. Bu tip yerleşmelerin ortaya çıkması üzerinde mülkiyet sisteminin 

büyük bir etkisi vardır. Bilindiği üzere Reyhanlı’da çok geniş arazi mülkiyetleri 

bulunmaktadır. Bunların idare dışında bağlı bulundukları köyle pek fazla bir ilgisi 

yoktur. Toprak sahipleri geniş arazilerin ya ortasında ya kenarında çam ağaçları ile 

çevrilerek bir gölgelik elde edilmiş ve gölgeliğin orta yerine meskenini yapmıştır. 
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Çiftlik meskenleri genellikle iki ayrı tipten oluşmaktadır. Eski tip çiftlik meskenleri 

daha güvenli olduğu için köyün hemen yakınında yer almaktadır. Bu tip meskenler 

genellikle iki katlı taş binalardan oluşmaktadır. 15-20 odadan oluşan çiftlik 

meskeninde avlu sistemi vardır. Alt katlar genellikle ya marabaların kaldığı 

odalardan ya da ürünlerin depolandığı bölümlerden oluşmaktadır. Avlu günlük 

işlerin yapıldığı, türlü araç ve gerecin konulduğu yerdir. Eski tip çiftlik 

meskenlerinde ağa ve kâhya sürekli kalmaktadır. Bunlara Kavalcık (Harran) 

Köyü’nde bulunan Fatih Müderrise meskeni ile Üçtepe Köyü’nde bulunan Hasan 

Ağa Çiftlik meskeni örnek olarak verilebilir. Eski çiftliklerin yeni varisleri çiftliğin 

başında değildir. Ancak günümüzde bu tip çiftliklerde sadece çiftliğin kâhyası 

kalmaktadır. Kâhya, çiftliğin işlerini takip etmektedir. Çiftliğe ait arazileri çiftlik 

sahipleri adına işletilmektedir. Arazileri tarla tarımı şeklinde kiraya verilmektedir.  

Yeni tip çiftlik meskenleri tek katlı olup, yapı malzemesi bakımından 

çevreye bağlı olmaktan kısmen sıyrılmıştır. Bu tür meskenlerin çevresinde işçilerin 

oturduğu lojmanlar yer almaktadır. Çiftlik sahibinin oturduğu meskenler oldukça 

modern bir tarzda inşa edilmiştir. Şekil itibarı ile yöre meskenlerine pek 

benzemektedir. Lojmanlarda marabalar ve çiftlik çalışanları genellikle sürekli 

otururlar. Asıl çiftlik evinde ise sürekli oturulmaz. Çiftliği sahibi İstanbul, İzmir gibi 

büyük şehirlerde oturmaktadır.  

Reyhanlı’da çiftlikler çoğunlukla miras yolu ile devam etmektedir. Ancak 

bir kısım çiftlikler ise varlıklı kimselerin kendi imkânları ile oluşturdukları 

çiftliklerdir. Çiftlik sahipleri başka işlerde çalıştıkları için arazinin başında pek 

bulunmazlar. Bu tür arazi sahipleri pilot, mühendis ve uluslararası tır nakliyatçılığı 

gibi işler yapmaktadır.  Çiftlikte daha çok meyvecilik yapılmaktadır.  

Kırsal yerleşmeler içinde coğrafî ortamın özelliğini en iyi şekilde köyler 

yansıtmaktadır. Bu da köylerin ekonomik yapısı ile ilgilidir. Köyde oturanların 

büyük bir bölümü toprağa sahip değildir. Köy halkının çoğu ya hayvancılık 

yapmakta ya da tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Bu nedenle köy meskenleri dar bir 

parsele sıkışmıştır. Böylece köyler çiftliklere göre daha toplu bir şekle sahiptir.  

Köyler şekillerine göre yol veya akarsuya bağlı uzun şekilli köyler,  bir su 

kaynağı veya cami çevresinde toplanan dairesel köyler olmak üzere iki tipe ayrılır.  

Şekil uzamasına yol açan unsurların başında Türkiye-Suriye transit yolu, Afrin Suyu 

ve Amik Gölü kum setti sırtı gelmektedir. Bu tip köyler ova yerleşmeleri olup, 

ilçenin batısında yoğunluk göstermektedir. Bu köyler Kumtepe, Karabatak, 

Kurtuluş’tur. Ahmetbeyli, Uzunkavak, Karasüleymanlı köyleri Afrin Suyu’na bağlı; 

Varışlı, Tayfursökmen, Konuk köyleri de transit karayoluna bağlı olarak şekil 

uzanması meydana gelmiştir. Uzun bir şekle sahip olan köyler genellikle büyük 

köylerdir. Geriye kalan diğer köyle ya bir cami, ya bir höyük ya da su kaynağının 

etrafında dairesel olarak bulunmaktadır.  

Daimi yerleşmelerde sürekli içinde oturulduğu halde, mevsimlik 

yerleşmelerde ise yürütülen ekonomik faaliyetin türüne göre yılın sadece belli 

dönemlerinde oturulmaktadır (Özçağlar, 1997: 86). Devamlı olarak hayvanlarını 

otlatma ile geçimlerini sağlayan bazı gruplarla geçimini tarım işçisi olarak kazanan 

gruplar ilkbahar ve yaz aylarında çadırlı obalarda kalmaktadır. İlkbahar aylarından 



 

 

 

133 

itibaren ortaya çıkan obalar, tarım arazisi vasfı dışında kalan yerlerde kurulduğu için 

oldukça dağınık bir şekil oluşturmaktadır. Hasat yapıldıktan sonra obalar tarlalar 

üzerinde gelişigüzel yayılmaktadır.  

3.1.3. 1. Yükselti Basamaklarına Göre Köyler 

Yükselti yerleşmelerin tip, şekil, fonksiyon ve büyüklüklerini belirleyen en 

kuvvetli faktördür. Bu ilişkilerin başında yükselti ile yerleşme yoğunluğu 

gelmektedir. Yerleşme yoğunluğu ile ortalama yükselti arasında ters bir ilişki vardır. 

Yükseltinin artması ile birlikte yerleşme yoğunluğu azalmaktadır. Yükseltinin 

artmasıyla sıcaklık ortalamaları düşmekte, tarım arazileri daralmakta, rölyef 

engebeli bir hal almaktadır. Bu nedenlerden dolayı sahanın coğrafî potansiyeli zirai 

faaliyetlerden çok hayvancılık olarak ortaya çıkmaktadır.  

Reyhanlı İlçesi’nde arazi en alçak 85 m en yüksek 432 m aralığında yer 

aldığı için yerleşmeler de bu yükselti aralığına dağılmış durumdadır (Harita 3.2). 

Doğuya doğru gidildikçe sahanın ortalama yükseltisi artmakta ve yerleşme 

yoğunluğu azalmaktadır.   

Yükselti kademelerine göre morfolojik üniteler iki kısma ayrılmaktadır.  

Genel olarak 200 m’den daha alçak kesimlerde ovalar yer alırken, 200 m’den daha 

yükseklerde ise platolar ve aşınım yüzeyleri bulunmaktadır. Amik Ovası üzerinde 

yerleşmeler yoğunlaşmaktadır.  

Yükselti basamakları açısından köylerin % 64,5’ü, mahallelerin % 51,5’i ve 

çiftliklerin % 93,3’ü ve tarım işçilerinin oluşturduğu çadır yerleşmelerinin tamamı 

100 m’den daha alçak yükselti basamağında toplanmıştır. Kırsal yerleşmeler ile 

bağlılarının yarıdan fazlası en alçak yükselti basamağında toplanmıştır. Bu 

toplanmanın asıl sebebi coğrafî potansiyelin niteliğinden ileri gelmektedir. Alçak 

kesimler (100 m) toplam arazilerinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Yani alçak 

kesimlerin geniş yer tutması ile birlikte, verimli tarım arazilerine ve zengin yer altı 

su kaynaklarına sahip olması 100 m’den alçak yükselti kuşağında yerleşmelerin 

yoğunlaşmasına yol açmıştır.  

Reyhanlı İlçesi sınırları içerisinde kalan Amik Ovası’nın ortalama yükseltisi 

doğuya doğru kademeli bir şekilde artmaktadır. Gazimürsel Köyü’nden sonra 

ortalama yükselti 100 m’nin üstüne çıkmaktadır. Yükseltisi 100 m’nin altında olan 

sahanın alanı 21294,6 ha. iken, yükseltinin 100 m’nin üstüne çıkan bölümde ise alan 

3342,3 (% 13,6) hektardır. KD doğru Afrin Suyu’nu takip ederek, platolar arasında 

geniş bir çıkıntı oluşturan, Amik Ovası’nın bu bölümde çok az sayıda yerleşme 

vardır.  Burada Akyayla ile Davutpaşa köyleri ile bunlara bağlı birkaç mahalle ile 

çiftlik yerleşmesine bulunmaktadır.   

Yükseltisi 100 m’ye kadar olan sahalar yoğun ziraat alanıdır. Amik 

Ovası’nın doğu yarısına karşılık gelen bu bölümü verimli alüvyal toprakları ile 

kaplıdır. Buralar aynı zamanda Asi Nehri ile kollarının taşkın yatağına da karşılık 

gelmektedir. Çok sayıda höyük yerleşmesinin varlığı Asi Nehri’nin hep taştığını 

göstermektedir. Ancak günümüzde drenaj problemlerini çözüme kavuşturmak 

amacıyla alınan önlemlere rağmen bu durum devam etmektedir. Akarsular, eğimin 

azaldığı düzlüklerde suyun taşıma gücü bütünüyle ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle 
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yüzlek akan su, sık sık yatak değiştirmektedir. Yani kabarık dönemde vadinin 

taşıyabileceği su kapasitesinin üstüne çıkar ve taşkın meydana gelmektedir. Asi 

Nehri çok geniş bir akaçlama havzasının yağış sularını toplayacak kapasiteye 

sahiptir. Bu nedenden ötürü sık sık taşkın meydana gelmektedir. 2012 yılında Asi 

Nehri, Afrin ve Karasu’yun taşması ile birlikte Varışlı, Karacanlık, Karabatak, 

Suluköy gibi birçok köyle birlikte, bu köylere bağlı mahalle ve çiftlik yerleşmesi de 

taşkına uğramıştır.   

Alçak yükselti kuşağında (100 m’den alçak) meydana gelen bir diğer sorun 

yerleşme yerlerinin planları ile ilgilidir. Yükseltisi 100 m’nin altında olan sahalar 

yoğun zirai alanları olduğu için birçok yerleşme sahası dışında kalmaktadır. Bu 

nedenle Amik Ovası’nda yer alan birçok köy yerleşmesinin imar planı olmadığı için 

istilacı durumundadır.  

Tarım arazileri üzerinde aynen arıların oğul vermesi gibi çevrede çok sayıda 

yeni yeni iskân çekirdeği ortaya çıkmaktadır. Bu da tarım arazilerinin üzerindeki 

yerleşmelerin ekolojik ayak izini hatırlatmaktadır. Dünya standartlarına göre 

yerleşmenin ekolojik ayak izi 1,7 ha’ın altında ise ekolojik anlamda pek fazla bir 

problem oluşturmaz. Ancak yerleşmenin oluşturduğu ekolojik ayak izi 1,7 ha’dan 

daha büyük olması halinde çevrede birçok ekolojik problem baş gösterir. Özellikle 

ovada zirai faaliyetlerin devam edebilmesi ve çevresel problemlerinin oluşmaması 

için devlet yetkililerince yerleşme planlarının oluşturulması gerekmektedir.  Gerekli 

önlemler alınmadığı takdirde yerleşmeler taşkınlardan müteessir olacak, toprak ve su 

kaynaklarında ciddi problemler oluşacak, daha önemlisi tarım arazisi atıl duruma 

düşecektir.    

Yükseltisi 100 – 200 m’ler arasında olan arazilerin alanı 9589,6 hektardır 

(%26,7) . Bu irtifa kuşağına giren arazilerin önemli bir bölümü düzlüklerden 

meydana gelmektedir. Bu düzlükler arasında Reyhanlı Ovası, Fevzipaşa ve Alakuzu 

Polyesi ile Tizin ve Hamam Platosu girmektedir. Burada da yerleşmeler yoğun 

olarak görülmekte ve yerleşme yoğunluğu açısından ikinci sırada gelmektedir. 100 – 

200 m’ler arasında 4 köy yerleşmesi, 14 mahalle ve 2 çiftlik yerleşmesi 

bulunmaktadır. Reyhanlı Ovası üzerine yer alan Reyhanlı Şehri de 100 – 200 m’ler 

arasında bulunmaktadır. Bu kuşak nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık sahadır.  

Tablo: 3.3. Yükselti Basamaklarına Göre Köyler ile Nüfusları 

Yükselti Basamağı Alanı (Ha.) % Köy Sayısı Nüfus 

-100 21449.6 59.1 20 16271 

100-200 9589.6 26.6 4 2447 

200-300 3696.6 10.3 7 6708 

300-400 1150.8 3.2 - - 

400-500 319.5 0.9 - - 

500-600 0.3 0 - - 

Toplam 36051.4 100 31 25426 

Kaynak: Yerleşme Haritası ile 2000 Yılı Nüfus İstatistiklerinden Hesaplanmıştır. 
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Yerleşme yoğunluğu açısından üçüncü sırada gelen yükselti basamağı 200-

300 m’lere karşılık gelen bölümdür. Yüzölçümü 3696,6 ha.lık olan sahada Alakuzu, 

Kuşaklı, Fevzipaşa, Çakıryiğit, Kavalcık, Cilvegözü ve Oğulpınarı köyleri vardır.  

Reyhanlı İlçesi’nde ova köyleri ve plato köyleri olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Ova köylerinin %83’ü 100 m’den daha alçak yükselti basamağında 

toplanırken, plato köyleri 200-300 m yükselti basamağında toplanmıştır. Bu köylerin 

büyük bir bölümünün aynı zamanda tarihî kökenleri vardır. Bunları bir bakıma 

Reyhanlı İlçesi’nin en eski yerleşmeleri olarak tarif etmek mümkündür. Zaten bu 

köylerin hemen hepsinde rastlanılan mağara yerleşmeleri ile kervan yollarının 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet gören hamamların varlığı bunu 

göstermektedir. Burada bulunan köylerin esas geçim kaynağını hayvancılık 

oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin çok sınırlı olmasından dolayı zirai faaliyetler çok 

kısıtlıdır. Vadi yamaçları ve uvalalarda yer yer sebze ve meyve yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.  

Tablo: 3.4. Yükselti Basamaklarına Göre Yerleşmeler 

Yükselti Aralığı ve 

Yüzdesi 
Köy Mahalle Çiftlik Toplam 

0-100 20 17 28 65 

% 64.5 51.5 93.3 69.1 

100-200 4 14 2 20 

% 12.9 42.4 6.7 21.3 

200-300 7 2 - 9 

% 22.6 6.1 - 9.6 

Toplam 31 33 30 94 

 

300-400 m’ler arasında 1150,8 ha., 400-500 m’ler arasında 319,5 ha. ve 

500-600 m’ler arasında 0,3 ha. arazi olmasına rağmen bu yükselti basamaklarında 

yerleşme bulunmamaktadır. Yerleşmelerin üst sınırı 350 m’den sonra ortadan 

kalkmaktadır. Yükseltinin 350 m’nin üstüne çıktığı yerler mera sahası olarak 

kullanılmaktadır. 
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Harita: 3.2. Reyhanlı İlçesi’nin Yerleşme Haritası 
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3.1.3.2.  Dokusal Özellikleri İtibariyle Yerleşmelerin Tasnifi ve 
Coğrafî Dağılışı 

Yerleşmelerin dağılışını ortaya koymak amacıyla 200 m aralıklarla yükselti 

basamakları haritası çizildi. Bu atlık üzerinde yerleşme haritası oluşturuldu. 

Yerleşme haritada yer alan her bir yerleşme özel sembollerle verilmiştir. 

Reyhanlı İlçesi’nde yerleşmeler genellikle toplu yerleşmeler şeklindedir. 

Yerleşmeleri doku özelliklerine göre eski tip yerleşmeler ve yeni tip yerleşmeler 

olarak ikiye ayırmak mümkündür. Eski tip yerleşmeler, morfolojik olarak plato 

yüzeyinde bulunmaktadır. Bu tip köyler genellikle sık bir dokuya sahip 

yerleşmelerdir. Meskenler toplu bir halde olup, yapı malzemesi bakımından doğal 

ortama bağlıdır. Meskenlerin ortasında cami, okul, köy odası veya tarihî bir hamam 

bulunmaktadır. Platoların litolojik yapısından dolayı kalker taşı doğal ortamda 

yaygın olarak görülmektedir.  Halkın esas geçim kaynağını hayvancılık faaliyetleri 

oluşturduğu halde mera arazisi çok azdır. Çünkü platoların kapladığı alan ilçe 

topraklarının %15’ini (5673,3 ha.) oluşturmaktadır. Platolarda yer alan meraların bir 

bölümü zeytin bahçesine dönüştürülmüş, bir bölümü de mayın tarlası olup yasaklı 

bölgedir. Bu nedenle otlak sahası oldukça kısıtlıdır. Plato üzerinde yer alan köylerin 

esas geçim kaynağı hayvancılık olması rağmen mera sahalarının yetersiz olmasından 

dolayı yöre halkının gelir düzeyi sınırlı olmaktadır. Bu nedenle meskenlerin yapı taşı 

kalkerdir. Meskenin yapı tarzında gelenek-görenekler etkisi büyüktür. Bu tip 

yerleşmelerin sık dokulu olmasında akrabalık derecesi de ön plandadır. Akrabalık 

derecesi birbirine yakın olmayı gerektirdiği için meskenler arasındaki mesafe 50 m 

den çok azdır.  

Bazı köylerde köy odası bulunmaktadır. Köy odası köye gelen misafirlerin 

ağırlandığı ve köy halkının toplandığı bir yerdir. Köy odasında gelen misafirlere 

öncelikle kahve ikram edilmektedir. Ancak bu kahvenin hazırlanışı ve servis 

edilmesi alışılmışın dışındadır. Kahve yöresel adı ile dibeklerde hazırlanır (Foto 

3.2). (Dibek sedir ağacının içinin oyulmasıyla oluşturulmuş bir kaptır) Dibekte 

kahve iyice dövüldükten sonra odada pişirilir. Daha sonra çok acı olan bu kahveyi 

aynı fincanla ilkin misafirden başlamak üzere herkese verilir.  
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Foto: 3.2.  Reyhanlı’da (Alakuzu Köy odası) gelen misafirler ya baş odaya ya da köy 

odasına alınır. Burada Dibeklerde kahve öğütülür. Özel bir kahve çeşidi olan Mırra misafire 

ikram edilir. Sağ taraftaki dibek üzerindeki yazılara göre 200 yıl önce Halep’ten getirilmiş 

ve bugüne kadar gelen misafirlere hizmet sunmuştur.  

Amik Ovası’nın coğrafi potansiyeline bağlı olarak sahada yeni yerleşmeler 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum Amik Gölü’nün kurutulmasından sonra olmuştur. 

Kurutmadan sonra ortaya çıkan araziler zirai faaliyetleri yoğunlaştırmıştır. Buna 

bağlı olarak zirai faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla birçok yerleşmenin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu şekilde ortaya çıkan yerleşmeleri köy, mahalle ve çiftlik 

yerleşmeleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  

Çiftlik yerleşmeler ile köy yerleşmelerin ekonomik faaliyetleri arasında çok 

büyük bir fark bulunmaktadır. Ekonomik anlamda çiftlikler köye pek bağlı 

olmadıkları için köyler ovada dağınık bir yapı sergilemektedir. Ancak köy 

yerleşmeleri doku itibarı ile toplu yerleşmeler şeklindedir. Zaten köy 

yerleşmelerinde oturan halkın önemli bir kısmının tarım arazisi yoktur. Bunların bir 

bölümü tarım işçisi olarak geçimini sağlamaktadır. Diğer bölümü ise 8 veya 10’ar 

dönümler halinde maliye icarcısı olarak ziraat faaliyetleri sürdürmektedir. Yani ova 

tabanında yer alan köy yerleşmeleri toplu olmasında zorunlu sebepler vardır. Ova 

yerleşmeleri meskenlerin yapı malzemesi bakımından çevreden tamamen sıyrıldığını 

söylemek mümkün değildir. Taş ocaklarından elde edilen mıcır türü malzeme 

sertleştirilerek briket elde edilmektedir. Yakın çevreden sağlanan kamışlar Konuk, 

Paşaköy, Ahmetbeyli köylerinde olduğu gibi meskenlerin çevresinde çit olarak 

kullanılmaktadır.  

Amik Ovası yüksek sıcaklık ortalamalarına sahiptir. Özellikle yaz 

mevsiminde sıcaklıklar yer yer 35 0C’nin üstüne çıkmaktadır. Yazın güneyden esen 
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rüzgârlar rahat bir nefes aldırır.  Bu nedenle meskenlerin konumu güneyli rüzgârları 

alacak şekilde inşa edilmiştir. Meskende karşılıklı kapılar bırakılarak meskenlerin içi 

serin tutulmaya çalışılmaktadır. Bu tip meskenleri Ahmetbeyli, Mehmetbeyli, 

Konuk, Cumhuriyet, Suluköy gibi köylerde sık görmek mümkündür.   

Arazi gözlemleri esnasında yerleşmelerin dokuları üzerinde birtakım 

coğrafik faktörlerin etkili olduğu görülmüştür. Bunların başında Afrin Suyu 

gelmektedir. Karasüleymanlı, Uzunkavak gibi köyler akarsu vadisini takip ettiği için 

doku nispeten gevşemiştir.   

Yerleşme yerlerini belirleyen bir diğer unsur, sahanın drenaj özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Alçak sahalar zaman zaman taşkına uğramaktadır. Bu nedenle 

bir höyük veya hafifçe yüksek bir tepenin güneye bakan etekleri üzerinde 

toplanmışlardır. Terzihöyük Köyü, Merruş Mahallesi (Konuk), Mehmetbeyli,  

Üçtepe, Beşarslan köyleri örnek gösterilebilir.   

Yerleşmelerin dağılışında relief, jeolojik yapı, toprak, bitki örtüsü, 

hidrografya ve klimatolojik faktörlerin etkisi vardır. Yerleşmelerin çoğu 

topografyanın uygun olduğu araziler üzerinde bulunduğu için yerleşmelerin büyük 

bir kısmı toplu köy özelliğindedir. Sonuç olarak yerleşmelerin arazi ünitelerine 

dağılışı şu şekildedir:  24 köy yerleşmesi ova yerleşmesi ve 7’si de plato yerleşmesi 

şeklindedir.  

3.1.3.3. Fonksiyonel Özelliklerine Göre Yerleşmelerin Tasnifi ve 
Coğrafî Dağılışları 

Reyhanlı İlçesi’ndeki yerleşmelerin çoğu daimî yerleşmeler şeklindedir. 

Tarım işçisi ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşanların meydana getirdiği yerleşme 

şekilleri ise geçici yerleşme şeklidir. Geçici yerleşme şekillerini hem ovalarda hem 

de platolarda görmek mümkündür.  

Amik ve Reyhanlı Ovası’nda çok geniş tarım arazileri vardır. Su 

kaynaklarının elverişli olanaklar gösterdiği yerlerde çok çeşitli sanayi bitkileri, tahıl 

ürünleri ile her türlü sebze ve meyve yetişmektedir. Özellikleri sanayi bitkileri 

arasında bulunan pamuk ve patatesin ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle pamuk ve 

patates bitkisine geniş araziler ayrılmaktadır. Örneğin cips fabrikaları yüksek 

standartlara sahip kalitede patates yetiştirmek amacıyla çiftlik sahiplerinden arazi 

kiralamaktadır. Bu nedenle ovada yoğun bir iş gücüne gereksinim duyulmaktadır. 

Asıl iş yoğunluğunu oluşturan zirai ürünlerin başından pamuk gelmektedir. Pamuk 

bitkisi bilindiği üzere çapalama, seyrekleştirme ve hasadı sırasında yoğun bir emek 

gerektirmektedir. Amik Ovası’nda pamuk tarımı geniş anlamda 1980’li yılların 

başlarında başlayan bir faaliyettir. Özellikle o yıllarda Türkiye’de uygulanan 

entansif tarım yöntemleri pek fazla olmadığı için fazla iş gücüne ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu nedenle 1980’lerde Urfa ve diğer illerden Amik Ovası’ndaki her 

köye yaklaşık olarak 500-1000 kişinin geldiği bilinmektedir. Ancak bu sayı entansif 

tarımla birlikte önemli ölçüde azalmıştır. Yapılan anket ve arazi çalışmalarına göre 

her köye ortalama 200-250 kişinin geldiği tespit edilmiştir. Bu işçiler aileleri ile 

birlikte geldikleri için bağlı bulundukları köyden daha kalabalık bir yerleşme şeklini 

meydana getirmektedir. Tarım arazilerinde ya çiftlik sahiplerinin ya da tarım 
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arazisini işleten şirketlerin gösterdikleri yere çadırlarını kurarak 6-7 ay kalmaktadır. 

Bu nedenle her köyde 15-20 çadırlı bir geçici yerleşeme şekli oluşmaktadır.    

Köy altı iskân şekillerinden olan çadır yerleşmeleri, aşama aşama 

büyümektedir. Nisan-Mayıs aylarından itibaren dikim işleri ile çapa yapmak veya 

yabancı otları temizlemek, seyreltme işlerini yapmak amacıyla kurulan bir çadır 

yerleşmesi 30-40 kişi gelmesi ile başlamaktadır. Hasat işlerinin yoğunlaşması ile 

birlikte çadır yerleşmesi de büyümektedir.  Aslında çadır yerleşmesinde çok büyük 

bir hareketlilik vardır. Çünkü her ürünün tarım işçisi farklıdır. Örneğin pamuk 

işlerinde çalışan işçi, patates işlerinde pek çalışmaz. Tabir yerinde ise işçiler 

ürünlere göre ihtisaslaşmışlarladır. Patates işlerinde çalışan işçiler yöredeki işlerin 

bitmesiyle birlikte Niğde’ye ve Ankara’ya doğru göç etmektedirler. Patates tarım 

işçisinin gitmesinden kısa bir süre sonra pamuk işlerinin gelişiyle çadır yerleşmesi 

devam etmektedir (Foto 3.3).    

Yerleşme şeklinin oluşmasında belirleyici faktör çadırların kurulması için 

verilen arazinin şekli etkili olmaktadır. Çadır şekli dairesel olabileceği gibi 

dikdörtgen şeklinde de olabilmektedir. Genellikle hazır olarak alınan bu çadır yere 

çakılan profillere geçirilmektedir. Bu çadırlar sıcaklığın etkisiyle kısa bir sürede 

deforme veya aşındıkları için büyük bir kısmı onarılmıştır. Meskenin bir köşesinde 

üst üste dizilmiş sünger yatakları durmaktadır. Öte yandan 1-2 m yüksekliğinde 

duran tandır ekmekleri vardır. Meskenin tabanı toprak düzleştirilerek üzerine hasır 

serilmiştir. Meskenin hemen dışında günlük işler yapılmaktadır. Burada oluşturulan 

bir ocakta yemekler pişirilmekte ve çamaşır yıkanmaktadır. Tuvalet meskenlerin 

hemen yakında bez veya pamuk sapları ile çevrilen bir yerdedir. Ancak bazı çadır 

yerleşmelerinde tuvalet ortaklaşa kullanılmaktadır. Bazı çadır yerleşmelerinde ise 

tuvaletin olmaması çevrede kirlilik oluşmaktadır. Bu durum özellikle Cüdeyde 

Höyüğü çevresinde oluşmaktadır. 

Bu yerleşmelerin birçok sorunu vardır. Bunların başında su, elektrik, sağlık, 

eğitim, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar gelmektedir. Yerleşmelerin su ihtiyaçları 

çoğunlukla tankerlerle karşılanmaktadır. Elektrik olmadığı için geceyi ya gaz 

lambaları ile ya da gazlı lüksle geçirmektedirler. Nisan ayından itibaren aileler 

halinde gelmeye başlayan tarım işçileri okul çağındaki çocuklarını da getirmek 

zorundadırlar. Bu çocukların belirtilen nedenlerle eğitim-öğretim faaliyetleri yarıda 

kalmaktadır. Burada devlet yetkililerine görev düşmektedir. Bu çocukların da 

taşımalı eğitim sistemine dâhil edilmesi gerekmektedir. Günün belli saatlerinde hava 

sıcaklığı zaman zaman 40 0C’ye kadar ulaştığı için, sık sık baygınlık yaşanmaktadır. 

Ancak bu durumda sağlık hizmetlerini de aldığı pek söylenemez. Zaten çoğu 

çalışanın sağlık güvencesi de yoktur.   
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Foto: 3.3. Cüdeyde höyüğü yanında kurulan çadır yerleşmesi, Reyhanlı’ya tarım işçisi 

olarak gelen Urfalı işçiler tarafından hemen her yıl kurulmaktadır. Şehrin hemen yanı 

başında bulunan çadır yerleşmesi şehrin bütün imkânlarından yoksundur. Bunların başında 

su, elektrik ve tuvalet ihtiyacı gelmektedir. Bu nedenle bu tür yerleşmeler için alt yapı 

hizmetleri tamamlanmış bir yerin oluşturulması gerekir.  

Hayvancılığa bağlı olarak geçici yerleşme şekilleri oluşmaktadır. Ovalarda 

obalar da kurulmaktadır. Aslında bu durum tarım arazisinin çok geniş ve mera 

arazisinin çok dar olmasından dolayı meydana gelmektedir. Meralar, köyün hemen 

civarında yer almaktadır. Köyde oturan halkın bir bölümünün tarım arazisi yoktur. 

Bu durumda hayvancılık kaçınılmaz bir geçim kaynağı olarak düşünülmektedir. Bu 

nedenle büyük süreler beslemek zorunda kalmaktadır. Böylece drenaj kanallarının 

çevresi, kıraç veya taşlık arazi ile yol çevresi mera arazisi olarak 

değerlendirilmektedir. Çok küçük parçalar halinde dağınık bir halde bulunan 

otlaklarla köy arasında hem uzun mesafeler hem de zirai sahalar vardır. Bu nedenle 

otlakların başında 3-5 meskenli çadırlar şeklinde obalar kurulur. Çadırlarda çobanlar 

kalmaktadır. Koyunların kırpılması, sütlerin sağılması ve kuzulama işleri burada 

yapılmaktadır. Çoban köpeği ve eşek, çadır meskenlerin hepsinde bulunmaktadır. 

Hasat işlerinden sonra geniş araziler yaylım olarak kullanılmaktadır. Ancak su 

kaynaklarının nispeten elverişli olduğu Üçtepe, Mehmetbeyli ve Ahmetbeyli köyleri 

arasındaki tarım arazilerinde ikinci ürün olarak pamuk tarımı yapılmaktadır. Bu 

yüzden bu çevrelerdeki araziler yaylıma açılmamaktadır. 

Platolarda çadırlara rastlanılmakla birlikte daha çok mağaralar geçici 

yerleşme şekli olarak kullanılmaktadır. Saha litolojik özellikleri ile tektonik 

hareketlerinden dolayı mağaraların oluşmasına elverişli bir durum göstermektedir. 

Mağaraların ahır olarak kullanılmasında bölgenin iklimi etkilidir. Çünkü mağaranın 

içi, çevresine oranla oldukça serindir. Oğulpınarı çevresinde bu amaçlarla kullanılan 
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çok sayıda mağara vardır. Bunların en karakteristik olanları da mayınlı bölgesinde 

kalmaktadır.  

Köy idarî ünitesi denilince belli bir sınırı olan ve bu sınırlar içinde daimî ve 

geçici kır yerleşmeleriyle ekonomik faaliyet sahalarından oluşan, nüfusun 2000 

civarında olan, çoğunlukla tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan, muhtar ve 

ihtiyar heyetinin yönettiği en küçük birimler olarak tanımlanmaktadır (Özçağlar, 

1996: 8). İnceleme sahasında idarî bakımdan yerleşmelerin en küçüğü olan köylerin 

sayısı 31’dir. Reyhanlı’nın köylerinde karşımıza çıkan başlıca alanlar; tarım, otlak 

(mera), akarsu yatakları ve yerleşim alanlarıdır.  

Yerleşme yerlerinde niteliği birbirinden farklı olan (mesken, okul, sağlık 

ocağı, köy odası, cami, işyerleri, köy hamamı, ahırlar vs.) araziler üzerinde plansız 

bir şekilde (toplu,  yarı dağınık, yol ve akarsu vadisi üzerinde) yer almaktadır. 

Köylerin idarî alanı içinde fonksiyonları hayvancılık ve tarım olan bir veya birden 

çok yerleşme bulunmaktadır. Bu yerleşmeler, idarî bakımdan sadece bir köy 

muhtarlığına bağlıdır ve bağlı köyün dokusu oldukları için de "köy yerleşmeleri" 

şeklinde isimlendirilmektedirler. İnceleme sahasında köylerin idarî sınırları içinde 

çoğunlukla tek yerleşim ünitesi bulunmaktadır. Bunun yanında birden fazla yerleşim 

ünitesine sahip köyler de vardır ve sayıca azımsanmayacak miktardadır. Bu özelliği 

bulunan köyleri de "çok mahalleli köyler" olarak isimlendirmek mümkündür. Çok 

mahalleli köylerde birden fazla yerleşmeye rastlandığı gibi, aynı köye bağlı 

yerleşmelerin kullandığı kom ve ağıl gibi geçici yerleşmelere de rastlanabilmektedir.  

Bir köyün idarî sahası içinde devamlı yerleşim ünitesi varsa, bu yerleşim 

ünitelerinin her biri "mahalle" olarak isimlendirilmektedir. Köyün idarî sahasında 

bulunan mahallelerin dağılışları; relief şartlarına, su kaynaklarına, tarım, orman ve 

otlak arazilerinin dağılımına ve bu arazilerden yararlanma durumuna, köyde yaşayan 

insanların sosyal ilişkilerine, işlek yollara yaklaşmak gibi daha birçok faktöre göre 

şekillenmektedir. Engebeli araziler üzerinde bulunan köylerin mahalleleri arasındaki 

mesafe arttığı halde, daha sade yüzey şekillerine sahip alanlarda yer alan köylerin 

mahalleleri arasındaki uzaklık nispeten azalmaktadır (Özçağlar, 1997:89). 

Araştırmamızı bu bilgiler doğrultusunda   "tek mahalleli köylerdeki köy yerleşim 

üniteleri", "çok mahalleli köyler" ve "Reyhanlı şehir yerleşmesi" şeklinde başlıklara 

ayırarak değerlendirilmiştir.  
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Foto: 3.4. Üçtepe – Hürriyet Mahallesi’nde Nur Ataş Çiftliği. Çiftlik sahibi ve çalışanlarının 

kaldığı çok sayıda mesken vardır. Çiftliğin ortasında hafifçe yüksek bir tepe üzerinde yer 

alan çiftlik sahibinin meskeni modern görünümlüdür.  

3.1.3.3.1. Tek Mahalleden Oluşan Köyler  

Reyhanlı İlçesi’nde köy yerleşmelerinin % 30’u (11 köy) tek mahalleli 

köyler durumundadır. Tek mahalleli köylerin çoğu platolar üzerinde yer almaktadır. 

Göktepe, Paşaköy ve Oğulpınarı köyleri eski yerleşmelerdir. Bu köylerin bağlı 

mahalleri köy statüsüne kavuşmuştur. Karahöyük, Çakıryiğit, Kuşaklı, Paşaköy, 

Suluköy, Bükülmez, Tayfursökmen, Uzunkavak köyleri yakın tarihlerde köy 

statüsüne kavuştukları için bunlara bağlı mahalleler oluşamamıştır.  Tek mahalleden 

meydana gelen köy yerleşmeleri genellikle platolar, drenaj kanalları çevresinde ve 

Amik Gölü kum setti sırtı üzerinde yoğunlaşmışlardır. Afrin yatağı çevresi ile kum 

setti sırt üzerinde gelişen kumlu topraklar, Üçtepe, Cumhuriyet, Kuletepe 

çevrelerinde görülen balçıklı topraklara nazaran verimlilik değeri daha azdır. Bu 

nedenle kumlu topraklar üzerinde yer alan köylerin tek mahalleli olmasına yol 

açmıştır. 

Reyhanlı İlçesi merkezine doğru arazilerin verimlilik değerleri yükselmekte, 

taban suyu daha elverişli şartlar göstermektedir. Bu nedenle ovaların verimli 

kesimlerinde Göktepe dışında kalan bütün köyler genellikle çok haneli yerleşmeler 

şeklindedir. 

Tek mahalleli köylerin gelir kaynakları, çok yerleşmeli köylere oranla 

sınırlıdır. Bu durum tarım arazilerinin dar, arazilerinin verimsiz,  su kaynaklarının 

kıt olması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Suluköy’ün idari sınırları içinde yer 

alan tarım arazilerin büyük bir bölümü başka yerlerde oturanlara ait olduğu için bu 

geniş arazilerin köye doğrudan bir katkısı yoktur. Bu çevrede yer alan arazilerin 
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çoğu, başka yerlerden gelenlere verilmiştir. Ancak buraya gelenlerin bir kısmı 

topraklarını işletmediği için köyün mera arazisi olarak kullanılmaktadır. Suluköy 

Köyü’n çevresindeki araziler büyük toprak mülkiyeti şeklindedir. Köy halkı 

çoğunlukla tarım işçisi olarak geçimini sağlamaktadır.  

Tayfursökmen Köyü 1989-1992 yılları arasında Varışlı Köyü toprakları 

üzerinde, kamulaştırma ile topraklarını kaybeden Samsunlulara verilerek ortaya 

çıkmıştır. Tayfursökmen, devlet tarafından yapılan iki katlı meskenler şeklinde bir 

köy olup Türkiye-Suriye taransit (E-5) yolunun kuzeyinde yer almaktadır.  

Daha çok birçok mahalleden oluşan Oğulpınarı (Tizin Köyü ) bugün tek bir 

mahalleden meydana gelmektedir.  Köy yerleşmesinin bulunduğu saha dağlık ve 

engebeli bir yapıya sahip olduğu için mahalleler arasındaki mesafenin de uzak 

olması sebebiyle bağlı mahallelerinin her biri köy yerleşmesine dönüşmüştür.    

Tek yerleşim ünitesi olan köyler, yükselti basamakları açısından 

değerlendirildiğinde yerleşim yerlerinin daha çok alçak kesimlerde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Alçak kesimlerden bir üst yükselti basamağına çıktıkça tek 

yerleşmeli köylerin sayısı bir önceki yükselti basamağında bulunan yerleşmelerin 

sayısına oranla azalmaktadır. Örneğin 100 m’den daha alçak yükselti kademesinde 7 

tek yerleşmeli köy varken, 100-200 m yükselti kademesinde 2 ve 200 m’den daha 

yüksek irtifalarda sadece bir tane tek mahalleli köy bulunmaktadır.  

Köylerin Reyhanlı Şehri’ne olan ortalama uzaklıkları 14 km’dir. Ancak tek 

merkezli köylerin Antakya’ya ortalama uzaklıkları 46 km iken, çok merkezli 

köylerin uzaklıkları da 39 km civarındadır.  

Reyhanlı’da yerleşme başına ortalama 195 mesken düşmektedir. Ancak tek 

mahalleli yerleşmelerin konut ortalaması 166 iken, çok mahalleli yerleşmelerin 

konut ortalaması 211’dir. Tek mahalleli köylerin kendi içinde dağılımları da büyük 

farklılıklar göstermektedir. Mesken sayısı 1-75 aralığında olan köy sayısı 2, 76-150 

aralığında 5, 151-225 aralığında 1 ve 226’dan daha fazla olan köy sayısı 3’tür. Bu 

grup köyler içinde meskeni en az olan köy Göktepe’dir. Göktepe göç veren köylerin 

başında gelmektedir. Ancak köy yer alan 40 mesken Tigem çalışanlarına aittir. 

Meskeni en fazla olan köy ise Tayfursökmen Köyü’dür. Bu köy 1989’dan başlayıp 

1992 yılına kadar yapımı devam eden ve çeşitli etaplardan oluşan meskenlerden 

meydana gelmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde kamulaştırma nedeniyle 

topraklarını kaybedenlerin, devlet tarafından yerleştirilmesi oluşmuştur. 
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Tablo: 3.5.  Tek Yerleşmeli Köylerdeki Mesken Sayıları  

Konut Grupları  Köy Konut Sayısı 

-75 

 

 Göktepe 40 

 Karahöyük 70 

76-150 

 

 

 

 

 Çakıryiğit 150 

 Kuşaklı 150 

 Paşahöyük 111 

 Paşaköy 117 

 Suluköy 70 

151-225  Bükülmez 180 

226- 

 

 

 Oğulpınarı 238 

 Tayfursökmen 406 

 Uzunkavak 300 

Toplam 1832 

Bütün Köylerdeki Konut Sayılarına Oranı % 30 

Kaynak: Arazi Anketleri, 2011, Reyhanlı 

2010 yılı nüfus verilerine göre köylerin ortalama nüfusu 911 kişidir. Tek 

mahalleli köylerde köy başına ortalama 681 kişi düşerken, çok mahalleli köylerde 

ortalama nüfus 812 kişiden oluşmaktadır. Tek mahalleli köylerden Göktepe en az 

nüfusa, Tayfursökmen en fazla nüfusa sahip köyü oluşturmaktadır. Bunda göçlerin 

etkisi büyüktür. Göktepe Köyü sınırlarında yer alan arazilerin büyük bir kısmı ya 

Tigem Tarım İşletmesi ya da Mustafa Kemal Üniversitesi’ne ait arazilerden 

meydana gelmektedir. Tayfursökmen’de ise nüfusun fazla olmasında devlet 

tarafında yerleştirilen insanların sayısının fazla olmasından ileri gelmektedir.  

Reyhanlı İlçesi tarım arazisi bakımından köy başına ortalama 9,5 da. tarım 

arazisi düşmektedir. Tek yerleşmeli köylerde ortalama tarım arazisi 7,9 dekar, çok 

yerleşmeli köylerde ise 10,5 dekar tarım arazisi düşmektedir. Tek yerleşmeli köyler 

içinde Oğulpınarı (19,5 dekar), Paşaköy (16,5 dekar), Göktepe (15.2 dekar), 

Karahöyük (12,5 dekar) köylerinde bulunan tarım arazisi genel ortalamanın 

üstündedir. Oğulpınarı çok geniş tarım arazisine sahip olduğu halde arazilerin büyük 

bir bölümü kıraçtır. Bu nedenle bu arazilerin pek fazla verimli olduğu söylenemez. 

Göktepe Köyü devlet işletmelerine ait araziler bulunduğu için tarım arazisi çok geniş 

yer kaplamaktadır. Paşaköy ve Karahöyük Köyü’nde ise arazinin büyük bir kısmı 

çiftlik sahiplerine ait arazilerdir. Bu durum arazi ile çiftçi arasındaki büyük bir 

dengesizliği ortaya koymaktadır.  

Sonuç olarak inceleme alanında küçük köylerden oluşan ve tek mahalleli 

köylerden oluşmaktadır. Ayrıca bu köylerin bazılarında kültürel tesislerin (cami, 

okul vs.) yanı sıra ticarethaneler de bulunmaktadır. Ticarethaneler arasında bakkal, 

benzinlik, berber vardır.   
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3.1.3.3. 2. Çok Mahalleden Oluşan Köyler  

Bir köyün idarî sahasında birden fazla daimi köy yerleşmesi varsa her birine 

idarî bakımdan mahalle denilmektedir. Köyün geneline adını veren devamlı yerleşim 

merkezi de bir mahalle yerleşmesidir. Bu özellikteki mahalle yerleşmeleri genellikle 

köyün idarî sahası içinde merkezî bir konumda oldukları için "Merkez Mahalle" 

olarak belirtilmektedir (Özçağlar, 1997: 90).  

İnceleme sahası içinde yer alan çok yerleşmeli köy sayısı 20’dir. Bu 

köylerin adları, köyün idarî sınırları içinde yer alan mahalle yerleşmeleri, bunların 

hane sayıları, merkez mahalleye uzaklıkları tablo: 3.6’da verilmiştir.  

İnceleme sahasında çok yerleşmeli köylerin adları köyün idarî sahasında 

bulunan merkez mahallelerden ileri gelmektedir. Yani her köyün merkez mahallesi, 

bulunduğu köye adını vermiştir. Ancak mahallelerin isimleri yenisiyle değiştirildiği 

için köylerin isimleri çoğunlukla değişmiştir. Köye bağlı merkez mahalle dışında 

kalan diğer mahallelerin adları değiştirilmeden günümüze kadar ulaşabilmiştir. 

Reyhanlı İlçesi 362 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Bu alanın %60’ını 

(216,61 km2) çok yerleşmeli köyler, %31,44’ünü (113,03 km2) tek yerleşmeli köyler 

ve %8,28’ini (29,76 km2) Reyhanlı Şehri oluşturmaktadır. Bu dağılıma göre çok 

yerleşmeden oluşan köyler geniş yer kaplamaktadır. Zaten çok yerleşmeli köylerin 

sayısı (20 köy) da tek yerleşmeli köylerin sayısından daha fazladır. Reyhanlı 

İlçesi’nde ortalama her köye 10.63 km2’lik alana düşerken, çok yerleşmeli köylerde 

ise ortalama 10.83 km2’lik alan düşmektedir. Bu grup köyler içinde Konuk alanı en 

geniş olan köyü oluşturmaktadır. Konuk; Konuk ve Horlak mahallelerinden oluşan 

bir köy olması yanında çok sayıda çiftlik yerleşmesi de vardır. Bu çiftlikler Ercan 

Mursal Çiftliği, Erol Yıldırım Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, Kötühöyük Kaçarlar 

Çiftliği, Kötühöyük Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Mithat Beydanlıoğlu Çiftliği, 

Pohurlu Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Suat Çankaya Çiftliği ve Süleyman Dal 

Çiftliğidir.  Aşağı ve Yukarı mahallelerden oluşan Fevzipaşa Köyü çok yerleşmeli 

köyler içinde alanı en dar (1,91 km2) olan köyü oluşturmaktadır. Plato yerleşmesi 

olan Fevzipşa Köyü’nün ova yerleşmelerine göre tarım arazisi de son derece 

kısıtlıdır. Halkın esas geçim kaynağını tarım işçisi ve hayvancılık oluşturmaktadır.  

Çok yerleşmeli köylerin yükselti basamaklarına göre dağılışı şu şekildedir: 

Yükseltisi 100 m’nin altında olan 12 köyün 32 mahallesi, 100-200 m’ler arasında 3 

köy 14 mahallesi ve 200-300 m’ler arasında ise 4 köy 7 mahallesi bulunmaktadır. 

Yükselti basamakları, köy ve mahallesi arasındaki ilişkilere bakıldığında yükseltisi 

100 m’nin altında olan her köye ortalama 2,7 mahalle düşerken,  yükseltisi 100-200 

m’ler arasında olan her köye 4,7 mahalle ve 200-300 m yükselti kuşaklarında yer 

alan her köy başına 1,8 mahalle düşmektedir. Yükseltinin artışı ile birlikte köye 

bağlı mahalle sayısında azalmalar meydana gelmektedir.  Buna göre 100 m’nin 

altında birçok mahalle olmakla birlikte köy başına düşen mahalle sayısı 100-200 m 

yükselti basamağı daha yoğundur. Özellikle 100-200 m yükselti basamağında yer 

alan Mehmetbeyli Köyü’ne bağlı mahallelerin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

Mehmetbeyli Köyü’ne Mehmetbeyli, Karakaya,  Acarköy, Zobuhöyük Keferışığı, 
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Osmanlı mahalleleri bağlıdır. Ancak Reyhanlı Barajı’nın yapılması ile birlikte 

mahallelerin bir bölümü baraj suyu altında kalacaktır.  

Cilvegözü (VII. sınıf), Kumtepe, Karacanlık (IV. sınıf) dışında kalan çok 

yerleşmeli köylerin büyük bir bölümü birinci sınıf araziler üzerinde yer almaktadır. 

Mahalle sayıları ile arazi sınıfları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Altıncı 

sınıf arazilerde yer alan mahalle sayısı 2 iken, III. sınıf arazilerde yer alan köylerde 

mahalle sayısı 3, 4, 5 hatta 6’ya yükselmektedir. Bu durum arazilerin verimliliği ile 

ilgilidir. Verimli araziler üzerinde yer alan köylerin idari bakımdan bölünmeleri 

daha kolay olmaktadır. Çünkü bu tür arazilerin tarımsal potansiyeli yüksek olduğu 

için nüfus sürekli artmaktadır. Bu artışla birlikte yeni yeni yerleşmeler ortaya 

çıkmaktadır.  

Çok yerleşmeli köylerde toplam 4.228 mesken bulunmaktadır. Toplam kır 

meskenlerinin % 70’ine sahip olan çok yerleşmeli köylerde, köy başına 211,4 

mesken düşmektedir. Mesken grupları açısından değerlendirildiğinde çok mahalleli 

köylerin büyük bir bölümünde 226’dan daha fazla mesken yer almaktadır.  Ova 

yerleşmelerinden olan Beşarslan, Karasüleymanlı, Kavalcık, Konuk, Kurtuluş, 

Mehmetbeyli ve Terzihöyük çok yerleşmeli büyük köylerdir. Bunda mahalle 

sayısının fazla olmasının da etkisi büyüktür.  

Reyhanlı İlçesi’nde çok yerleşmeli köylerde köy başına çok fazla mesken 

düşmesine rağmen mahalle bazında düşen mesken sayısı düşüktür. Çünkü her 

mahalleye ortalama 80 tane konut düşmektedir. Ancak merkez mahallede mesken 

sayısı daha fazladır. Örneğin en fazla konutu bulunan Kavalcık Köyü’nün merkez 

mahallesinde 450 mesken, Güverada’da 100 ve Davuzhana Mahallesi’nde 50 

mesken bulunmaktadır.   

Çok yerleşmeli köylerde mesken sayısının fazla olması, nüfuslarının da 

yüksek olmasına yol açmıştır. Çünkü kır nüfusunun önemli bir kısmı çok yerleşmeli 

köylerde toplanmıştır. Her köy başına ortalama 899,5 kişi düşmektedir. Mahalle, 

mesken ve nüfus sayılarının tek yerleşmeli köylere nazaran daha yüksek olması hane 

başına düşen nüfusun daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çok yerleşmeli 

köylerde hane başına 4,7 kişi düşerken, tek yerleşmeli köylerde 4 kişi düşmektedir. 

Bu durum çok yerleşmeli köylerin nüfus ve yerleşme yoğunluğu açısından daha 

kalabalık olduğunu göstermektedir.  

Çok yerleşmeli köylerde köy başına düşen küçük ve büyükbaş hayvan sayısı 

tek yerleşmeli köylere nazaran daha azdır. Örneğin tek yerleşmeli köylerde her köye 

ortalama 580 küçükbaş hayvan düşerken, çok yerleşmeli köylerde köy başına 456 

küçükbaş hayvan düşmektedir. Yerleşme sayımına göre büyükbaş hayvanların 

dağılımı küçükbaş hayvanların dağılımına benzemektedir.  Bu durumun başlıca 

sebebi olarak da plato üzerinde yer alan ve esas geçim kaynağının hayvancılık 

olmasıyla ilgilidir.  

Bütün bu değerlendirmelerden sonra Reyhanlı’nın nüfus ve yerleşme 

yoğunluğu açısından kalabalık bir ilçe olduğu sonucuna varılmaktadır.  
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Tablo: 3.6. Çok Yerleşmeli Köylerdeki Konut Sayıları  

Mesken 

Grupları 
Köy Mahalle Konut Konut/Mahalle Nüfus Nüfus/Konut 

—75 

Akyayla 4 47 11.75 287 6.1 

Cilvegözü 2 50 25 288 5.8 

Gazimürseltepesi 2 28 14 104 3.7 

Kuletepe 2 53 26.5 352 6.6 

Kumtepe 2 50 25 266 5.3 

76–150 

Ahmetbeyli 3 107 35.7 470 4.4 

Alakuzu 2 125 62.5 691 5.5 

Davutpaşahüyüğü 2 126 63 551 4.4 

Feyzipaşa 2 80 40 549 6.9 

Karacanlık 2 131 65.5 606 4.6 

151–225 

Cumhuriyet 2 220 110 1020 4.6 

Üçtepe 5 164 32.8 642 3.9 

Varışlı 4 160 40 787 4.9 

226 - 

Beşarslan 3 320 106.67 1585 5 

Karasüleymanlı 2 450 225 2134 4.7 

Kavalcık 3 600 200 2332 3.9 

Konuk 2 450 225 2107 4.7 

Kurtuluş 3 450 150 1194 2.7 

Mehmetbeyli 6 300 50 963 3.2 

Terzihöyük 3 317 105.67 1062 3.4 

Toplam 56 4228 1614.09 17990 94.3 

Ortalama 2.8 211.4 80.7045 899.5 4.715 

Kaynak: Arazi Anketleri, 2011, Reyhanlı 

3.1.3.3.3. Şehir Yerleşmesi    

Reyhanlı'nın çok eskiye inen bir tarihi vardır. Tel Atçana, Tel Cüdeyde, 

Tainat ve Çataltepe'de 1930 ve 1948 yıllarında kazılar yapılmış ve Hititlere ait 

kalıntı ve buluntular ortaya çıkarılmıştır. Tel Cüdeyde Höyüğünde MÖ.6100 ve Tel 

Aççana Höyüğünde MÖ.3300 yıllarına kadar inen buluntulara rastlanılması 

yerleşmenin çok eski devirlerde başladığını göstermektedir. Yörenin coğrafî 

potansiyeli çok güçlü olduğu için yöre sık sık el değişikliği yaşamış ve etkisinde 
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kaldığı uygarlıkların izlerini taşımaktadır. Bu uygarlıklar arasında Huriler, Hititler 

Asurlar, Persler, Grekler, Romalılar ve Osmanlılar gelmektedir.  

Reyhanlı, XVI. yüzyıl başlarına kadar Arapçada dinlenme anlamına gelen 

İrtah ismini taşıyordu. Osmanlı yönetimine girdikten sonra Amik Ovası’na yerleşen 

Reyhanîye Türkmen Aşiretin ismini alarak Reyhanîye olarak değiştirilmiştir. XIX. 

yüzyıl ortalarında Kıbrıs ve Kafkasya'dan gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne katılırken ismi bu defa Reyhanlı olmuştur.  

Herhangi bir sahanın tarihî coğrafyasını ayrıntılı bir şekilde ortaya 

koyabilmek için o saha ile ilgili birçok tarihî belgeye ulaşmak, bunlar içinde coğrafî 

önemi bulunanları yine coğrafyanın prensiplerine göre değerlendirmek oldukça 

büyük önem taşımaktadır (Elibüyük, 1989: 11). 

Reyhanlı’nın gelişmesinde çok çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bunların 

başında Reyhanlı’nın ilçe merkezi olmasının oluşturduğu etkidir. 1939’da ilçe 

merkezi olan Reyhanlı’da birçok resmi kurum teşkilatlanmıştır. Bununla birlikte 

birçok iş yeri de açılmıştır.  

İkinci önemli faktör 1950’den sonra Türkiye’nin her yerinde gelişme 

gösteren ulaşım hizmetleri ile yurtdışına olan göçlerin yaptığı etkidir. 1950 yılından 

sonra Reyhanlı’nın hemen yanı başından geçen Türkiye-Suriye Karayolu (E-5) 

Reyhanlı’yı dış dünyaya bağlamış ve gelişmesini hızlandırmıştır. 1960 yılından 

itibaren özellikle Suudi Arabistan’a giden gurbetçilerin, yakınlarına sağladıkları 

yardımlardan dolayı Reyhanlı daha da gelişmiştir. 

Asıl önemli olan üçüncü faktör ise göçlerin yaptığı etkidir. 1960 yılından 

itibaren Reyhanlı, yakın çevresinden önemli ölçüde göç almaya başlamıştır. 1968 

yılında Amik Ovası’nda taşkına uğrayan köylerin (Kumtepe, Karacanlık, Suluköy, 

Kurtuluş) önemli bir kısmı boşaltılarak Reyhanlı’ya taşınmış ve Bağlar Mahallesi 

oluşturulmuştur. 1980 ihtilalinden sonra Cilvegözü Sınır Kapısı’nın 

oluşturulmasının ardından Cilvegözü Köyü Reyhanlı’ya taşınmış ve Bahçelievler 

Mahallesi meydana gelmiştir. Bu nedenle 1960 yılından itibaren Reyhanlı’da çok 

hızlı bir şekilde gelişmiştir.  

Dördüncü önemli faktör ise 1975 yılında Amik Gölü’nün kurutulması ve 

drenaj problemlerinin ortadan kaldırılması ve geniş tarım arazilerin ortaya 

çıkmasıyla olmuştur. Özellikle pamuk tarımına bağlı olarak Urfa’dan çok sayıda işçi 

gelmiş ve bunların önemli bir kısmı Reyhanlı’ya yerleşmiştir. Amik Ovası’nın sulu 

tarım imkânlarına kavuşması ile Reyhanlı’nın gelişmesi hızlanmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda, Reyhanlı’nın tarihî gelişimini 1940’dan önceki 

dönem, 1940-1960 yılları arasındaki dönem, 1960-1980 yılları arası dönem, 1980-

2000 yılları arası dönem ve 2000 sonrası dönem olmak üzere beş dönemde 

incelemek mümkündür. 

1.İlk kuruluşu ve 1940 yılına kadar olan gelişme dönemi:  Reyhanlı tarihi, 

Tel Aççana, Tel Cüdeyde, Tainat ve Çataltepe, Tel Kurdu ile başlamış ve uzun bir 

süre İrtah ismi ile varlığını sürmüştür. İrtah, Arapça kökenli bir kelime olup 

dinlenme anlamındadır. Saha, İpek Yolu üzerinde bulunduğu için bu yoldan 
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geçenler sahayı dinleme sahası olarak kullanmışlardır. Bu özellik Osmanlılar 

döneminde de devam etmiştir. Hac yolu üzerinde olması nedeniyle Reyhanlı, Hacı 

Dinlenme Kapı olarak değerlendirilmiştir.  

Reyhanlı’nın çekirdek sahasını oluşturan bölümde çok sayıda tarihî kalıntı 

ve harabelere rastlanmıştır. Bunlar arasında kaya mezarlıkları, mağaralar, 

manastırlar, su değirmenleri, tarihî su kemerleri gelmektedir.  

Reyhanlı’nın 1940 yılından önce tarihî sit alanları arasında kalan ve 2 

mahalleden oluşan (bugün 8 mahalle) sahanın kaplamış olduğu alan 565,4 hektardır. 

1940 yılında 5.778 kişiden oluşan ilçe merkezinin hane sayısının 750 civarında 

olduğu tahmin edilmektedir.  

2000 yılında D.İ.E.’nin Belediye örgütlü yerleşmeler bazında yaptığı konut 

araştırmasında 1940 yılından önce Bayır, Cumhuriyet, Fidanlık, Kurtuluş, Pınarbaşı 

ve Yeni mahallelerinde toplam 73 meskenin yapıldığı tespit edilmiştir. Reyhanlı 

İlçesi’nin idarî merkezi olmasında Reyhanlı’nın tarihî misyonundan 

kaynaklanmaktadır. Çünkü geçiş yollarının güzergâhında yer almasıyla birlikte 

Amik Ovası’nı da kontrol edebilecek bir yapıya sahiptir. Öte taraftan Reyhanlı’nın 

Amik ovasından yaklaşık 100-150 m daha yüksekte yer aldığı için Amik Ovası’nda 

meydana gelen taşkınlara maruz kalmamaktadır.  Bu nedenle idari merkezin yer 

seçimi doğru yapılmıştır. Ancak yörede çok sayıda arkeolojik ve doğal sit alanının 

bulunması belediye çalışmalarına büyük bir engel oluşturmaktadır.  

 

Foto: 3.5.Cüdeyde Höyüğünden Reyhanlı’ya bakış: Görünen sahalar şehrin ilk kurulduğu 

yerlerdir.  

2. 1940-1960 yılları arasında gelişme dönemi: Reyhanlı 1939’da ilçe 

merkezi olması ve idarî fonksiyonuna bağlı olarak büyük gelişme göstermiştir. Bu 

gelişme Reyhanlı’nın çevresinde yer alan köylerin dahil edilmesiyle olmuştur.  

Yeşilova’nın (139,7 ha) belediye sınırlarına alınmasıyla Reyhanlı’nın yüzölçümü 

705.1 ha.a ulaşmıştır.   
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1940 yılından sonra Reyhanlı’da birçok resmi kurum ve kuruluş faaliyet 

göstermeye başlamıştır. Bu dönemde Kaymakamlık (1939), Belediye (1939), 

Askerlik Şubesi (1939), Cumhuriyet Savcılığı (1939), Cezaevi (1939), Nüfus ve 

Vatandaşlık Müdürlüğü (1939), Değirmenkaşı Mahallesi’nde toplu bir sahada 

kurulmuşlardır.  

1960 yılına kadar olan dönemde şehir, daha çok Amik Ovası ile Reyhanlı 

Ovası’nı birbirinden ayıran fay aynası üzerinde yayılmıştır. Bu durum, şehrin 

verimli tarım arazileri üzerinde bir baskı oluşturmadığını göstermektedir. Zaten 

1960 yılına kadar genellikle 10 binin altında bulunan nüfusun esas geçim kaynağını 

tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı 1960 yılına kadar 

tarım fonksiyonu şehrin gelişmesi üzerinde etkili olmuştur.  

1940 yılında T.C. Ziraat Bankası’nın Atatürk Caddesi üzerinde kurulması, 

Reyhanlı’da ticarî bir canlılığın başladığı fikrini vermektedir. Ancak o dönemden 

kalma çarşı meydanı tümüyle değişmiş durumdadır. 

DİE araştırmalarına göre 1940-1960 yılları arasında Reyhanlı’da çoğunluğu 

tek katlı olmak üzere toplam 680 konut yapılmıştır. Şehre dâhil edilen yerleşmelerle 

birlikte 1960 yılında Reyhanlı’da 1.430 adet konutun olabileceği tahmin 

edilmektedir.  

3. 1960-1980 yılları arasındaki gelişme dönemi: Bu dönemde Reyhanlı’da 

birçok resmi kurum ve kuruluşun faaliyete geçmesi ile birlikte, ticarethaneler 

yaygınlaşmıştır. Şehir aldığı göçlerin etkisiyle gelişmiştir.  

1960-1980 yılları arasında Reyhanlı’da faaliyete giren başlıca kuruluşlar 

şunlardır: Mal Müdürlüğü (1950), Devlet Hastanesi (1950), Özel İdare (1955), 

Müftülük (1960), Noter (1960), Ptt (1960), Jandarma Komutanlığı (1965), Tedaş 

(1976) ile birlikte çok sayıda okul açılmıştır.   

Bu dönemin en belirgin özelliği Reyhanlı’nın hızlı bir şekilde göç almasıdır. 

1960’lı yıllarda yurt dışına gidenlerle birlikte tır şoförlüğü yapanların maddî 

kazançları sayesinde de Reyhanlı’da hızlı bir yapılaşmayı başlatmışlardır. Bu 

dönemde Atatürk İlköğretim Okulu, Reyhanlı İlköğretim Okulu, Reyhanlı Anadolu 

Lisesi gibi eğitim kurumlarının açılmasıyla Reyhanlı’ya olan göçleri daha da 

arttırmıştır.  

Şehrin KB-GD doğrultusunda gelişmesinde göçlerin etkisi büyük olmuştur. 

1968 yılında Amik Gölü taşkın yatağında yer alan köylerin büyük bir kısmı taşkına 

uğraşmıştır. Bu durum karşısında köylerin büyük bir kısmı boşaltılmış ve 

Reyhanlı’ya taşınmıştır. Özellikle Bağlar Mahallesi bu şekilde ortaya çıkmıştır. Öte 

yandan bol kazanç getiren pamuk tarımına başlanmış ve buna bağlı olarak 

Reyhanlı’da faaliyet gösteren Çırçır fabrikaların sayısı artmıştır. Gerek pamuk 

tarımında gerekse çırçır fabrikalarında çalışmak amacıyla özellikle Şanlıurfa’dan 

gelen işçilerin bir kısmı Reyhanlı’ya yerleşmiştir. Bu nedenle Reyhanlı’da nüfus 

artış hızı ve Reyhanlı’nın yayılma hızı öteki dönemlere göre daha hızlı olmuştur. Bu 

gelişme hızında E-5 karayolunun etkisi de büyüktür.    
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Yine DİE’nin kayıtlarına göre Reyhanlı’da hızlı gelişme bu dönemden 

itibaren başlamıştır. Bir önceki dönemin sonunda 1.430 olan konuta, 979 yeni konut 

eklenmiştir. Böylece şehre dâhil olan eski yerleşmelerdeki konutlarla birlikte 

Reyhanlı’da 1980 yılında 2.409 civarında konutun bulunduğu tahmin edilmektedir.  

4. 1980-2000 yılları arasındaki gelişme dönemi: 1980-2000 yılları arasında 

Reyhanlı’nın alansal gelişiminde ulaşım, okul ve bankaların etkisi önde gelmektedir. 

1980 ihtilaliyle Cilvegözü Köyü’nde Suriye ile bağlantıyı sağlayan Cilvegözü Sınır 

kapısı açılmış ve sınır kapısının çevresinde geniş bir tampon bölge oluşturulmuştur. 

Dolayısıyla Cilvegözü bulunduğu yerden Reyhanlı’ya taşınmış ve Bahçelievler 

Mahallesi (108,8 ha) bu şekilde ortaya çıkmıştır.  

Yenişehir’de bulunan su kaynakları ve şehrin yanı başından geçen E-5 

karayolu şehrin güney doğrultusunda gelişmesine yol açmıştır. 1980-2000 arası 

dönemde şehir ile Yenişehir arasındaki sahaya meskenlerin yayılması ile Yenişehir 

(161,5 ha) bu dönemde Reyhanlı’nın bir mahallesi haline getirilmiştir. Yenişehir, bu 

avantajlı konumuna rağmen eski görünümünden pek fazla bir şey kaybetmemiş, köy 

yerleşmesi özelliğini korumaktadır. Sadece Yenişehir Gölü’ne giden yolun 

kuzeyinde ve güneyinde modern dubleks daireler vardır.  

Reyhanlı Meslek Yüksekokulu’nun açılmasıyla şehrin gelişmesi sürmüştür. 

Bu gelişmeye yeni kurulan Emniyet Amirliği (1980), Tarım Kredi Kooperatifi’nin  

(1980) kurulmasıyla devam etmektedir.  

Şehrin büyümesi ile ticaret alanları genişlemiş ve İş Bankası (1980), Türkiye 

Halk Bankası (1980), Akbank (1986) açılmıştır. Bu durum Reyhanlı’nın ticarî 

fonksiyon açısından çok geliştiğini göstermektedir. Bu özelliğinden dolayı yakın 

çevresinde bulunan birçok yerleşmeyi etki sahasına almayı başarmıştır. 

DİE’nin 2000 yılında yaptığı konutlar araştırmasında bu dönemde 

Reyhanlı’da 5.380 yeni konut yapılmıştır. Böylece 2000 yılı başında toplam konut 

sayısı 9.267’ye ulaşmıştır. Bu konutların % 71,2 (6595)’i tek ve % 24’ü (2226) iki 

ve geriye % 4,8’i de (446) tanesi de üç katlıdır. 3.723 (% 40,2) taban alanı 75 m2’nin 

altında, 4.816 (%52) konutun ise 100-150 m2 arasında ve geriye kalan diğer 

meskenleri 150 m2’den daha fazladır. Çoğunluğu iskelet bina niteliğinde olan bu 

meskenler daha çok odun ve kömürle ısıtılmaktadır. 9.267 olan dairelerin çoğunluğu 

4 odadan oluşmaktadır.  

5. 2000’den sonraki gelişme dönemi: Reyhanlı bu dönemde de gelişme 

hızını devam ettirmekle birlikte kentsel kimliğinde büyük değişmeler olmuştur. 

Çünkü şehirdeki bir-iki katlı eski meskenlerin bir kısmı yıkılarak yerine 4-5 hatta 

daha fazla katlı modern binalar yapılmaktadır. Böylece şehrin yatay büyümesi 

yanında dikey büyümesi de hızlanmıştır. Ayrıca Toplu Konut İdaresi’nin şehrin 

batısında ve doğusunda yaptırdığı meskenlerin de etkisi vardır.  

Şehirler genişledikçe, bunların yakın çevrelerinde bulunan kırsal 

yerleşmelerin şehre bağlanması ile alansal büyümesi daha da artmaktadır (Baykal, 

1990: 11). Şehre bağlanmadan önce Yenişehir, Yeşilova ve Cüdeyde Reyhanlı’nın 

çevresinde yer alan kırsal yerleşmeler iken, şehrin genişlemesiyle Reyhanlı’ya bağlı 

birer mahalle durumuna gelmişlerdir. Ancak bu mahallerde oturan halkın gelir 
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seviyesinde bir değişiklik olmadığı için kültürel alışkanlıkları devam etmektedir. Bu 

nedenle şehrin kenar kuşağı gecekonduyu andırmaktadır. 

2000 yılından sonra Reyhanlı’ya Cüdeyde’nin (146,3 ha.) yeni bir mahalle 

olarak düzenlemesi ve Cilvegözü’nün (164 ha) Yenişehir Mahallesi’ne bağlanması 

ile birlikte Reyhanlı’daki mahalle sayısı 15’e yükselmiştir. 2000-2012 yılları 

arasında geçen sürede 7.296 mesken yapılmıştır. Çoğunluğu apartman şeklinde 

yapılan bu konutlar oldukça modern bir görünümdedir.  

İmar haritasında yapılan hesaplamalara göre Reyhanlı Şehri 1621 hektarlık 

bir alana yayılmıştır. Bu sahada 15.604 mesken bulunmaktadır. Şehrin ortasında yer 

alan Cumhuriyet, Değirmenkaşı, Esentepe, Fidanlık ve Pınarbaşı Mahalleleri konut 

yoğunluğu ile dikkati çekmektedir. Bu durum mahalle alanlarının dar ve mahallede 

yer alan mesken sayısının fazla olmasından ileri gelmektedir. Kenar mahallelere 

doğru gidildikçe durum tersine döner ve ha.a düşen mesken sayısı 5’in altına 

inmektedir.  İşte bu özelliklerden dolayı şehrin merkezi sık doku özelliğinde iken, 

çevreye doğru doku iyice gevşemektedir.  

Tablo: 3.7.  Yapılış Tarihlerine Göre Meskenlerin Mahallelere Dağılışı    

Mahalle 
—

1929 

1930–

1939 

1940–

1949 

1950–

1959 

1960–

1969 

1970–

1979 

1980–

1989 

1990–

2000 

Bilin- 

meyen 
Top. 

Adabucak - - -   1   45   206   129   117   1   499 

Bahçelievler - - - -   1   1   74   410   16   502 

Bağlar - - - - -   148   97   240   8   493 

Bayır   11   9   7   22   111   160   184   229   16   749 

Cumhuriyet   8   11   16   53   240   161   106   146   4   745 

Değirmenkaşı -   5   9   81   84   128   210   166   6   689 

Esentepe - -   2   32   101   385   221   259   41  1 041 

Fidanlık   3   20   54   147   102   245   92   93   6   762 

Gültepe -   2   17   19   35   55   153   217   2   500 

Kurtuluş   1   2   5   15   49   115   238   220   23   668 

Mustafa Kemal - - - -   2   12   54   268   2   338 

Pınarbaşı   16   5   12   49   61   50   99   193   1   486 

Yeşilova - - -   4   22   68   205   191 -   490 

Yenimahalle   34   30   52   40   79   71   205   245   15   771 

Yenişehir   45   7   13   31   47   60   102   217   12   534 

Toplam   118   91   187   494   979  1 865  2 169  3 211   153  9 267 

Kaynak: TUİK, 2000, Yılı Bina Sayımı  

 

 



 

 

 

154 

 

 

 

Tablo: 3.8. Meskenin Oturduğu Tabana Göre Mahallere Dağılımı (2000 – m2) 

Mahalle (m2) 0–74 75–149 150–199 300–749 

750–

2000 

Bilin-  

meyen Toplam 

Adabucak 154 294 35 5 11 - 499 

Bahçelievler 70 413 18 1  - 502 

Bağlar 194 228 55 15 1 - 493 

Bayır 228 499 18 2 1 1 749 

Cumhuriyet 491 170 74 9 1 - 745 

Değirmenkaşı 308 360 20 1  - 689 

Esentepe 633 392 10 3  3 1 041 

Fidanlık 320 350 72 13 7 - 762 

Gültepe 151 283 57 2 7 - 500 

Kurtuluş 235 403 25 4 1 - 668 

Mustafa Kemal 100 224 11 1 2 - 338 

Pınarbaşı 165 284 31 5 1 - 486 

Yeşilova 278 203 6 3  - 490 

Yenimahalle 170 448 129 16 3 5 771 

Yenişehir 226 265 21 14 5 3 534 

Toplam 3 723 4 816 582 94 40 12 9 267 

Kaynak: TUİK, 2000, Yılı Bina Sayımı  
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Harita: 3.3. Reyhanlı Şehri’nin Gelişimi Tarihi (Reyhanlı Bel. İmar Müd, 2012) 

3.1.3.3.3.1. Reyhanlı’nın Merkezî Fonksiyonları 

Kökeni Fransızca olan fonksiyon kelimesi genel olarak “iş ve görev”  

anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 1992:511). Şehirsel fonksiyon ise bir şehir 

yerleşmesinin ortaya çıkması, gelişmesi ve büyümesini sağlayan faaliyetlerden 

oluşmaktadır  (Doğanay, 1983:39). 

Herhangi bir yerin merkezi yer olarak gelişmesinde etkili olan faktörlerin 

başında idarî fonksiyon gelmektedir. İdarî teşkilatlanmadan dolayı birçok kurum ve 

kuruluşu bünyesinde barındıran ilçe merkezleri, kırsal yerleşmelere hizmet vermesi 

açısından önemli bir özelliği ortaya çıkmaktadır (Karaboran, 1989:89). Bununla 

birlikte bir yerleşme merkezinde kurum ve kuruluşların sayısı ve niteliği, 

yerleşmenin gelişme süreci üzerinde etkili olmaktadır (Yiğit, 1994:113). 

Yerleşmelerin kuruluş ve gelişmesini sağlayan pek çok fonksiyon 

bulunmaktadır (Doğanay, 2007:90). Bilindiği gibi şehirler sadece kendi nüfuslarını 
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değil, yakın ve uzak çevresindeki nüfusa hizmet götürecek, fonksiyonel etki 

bölgeleri oluştururlar. 

Bu durum ise şehir yerleşmelerini kır yerleşmelerinden ayıran temel bir 

niteliktir. Kır yerleşmelerinde genellikle tarım fonksiyonu önem taşıdığı halde, şehir 

yerleşmelerinde çeşit ve sayı bakımından fonksiyonların arttığı dikkati çeker. 

Şehirlerin çoğunda yönetim, ticaret, kültür, ulaşım, sağlık, turizm gibi hizmet 

fonksiyonları yanında, sanayi ve tarım fonksiyonlarının da önem taşıdığı görülür. 

Dolayısıyla şehirler, çok fonksiyonlu yerleşmelerdir. Bu fonksiyonlar çeşitli 

derecelerden birbirlerini etkileyip tamamlarlar. Ancak şehir çalışmalarında ele 

alınacak fonksiyon sayısı standart değildir (Yazıcı, 1995:200). 

Türkiye’de coğrafyacılar arasında kır-şehir ayrımı önemli bir tartışma 

konusudur. Nüfus fonksiyonlar, planlama, merkeziyet gücü, fizyonomik görünüm, 

hayat tarzı bu sınıflandırmada belirleyiciler olarak kullanılmaktadır (Köse, 1996:1). 

Bazı coğrafyacılara göre 10 bin ve daha fazla nüfuslu yerleşmelerde tarımdan çok 

diğer şehirsel fonksiyonlar belirgin bir şekilde görülmektedir (Tümertekin, 1965:2). 

Ancak sadece nüfus kriteri bir yerleşmenin sınıflandırılmasında yeterli bir ölçüt 

değildir. Merkeziyetçi özelliği ile kendini hissettiren şehirlerde fonksiyonların 

çeşitliliği de önemlidir (Gottman, 1976:5-6). Bunun yanında etki bölgesindeki 

ekonomik potansiyelin yüksek olması ve nüfus büyüklüğü merkezi yerin gelişmesini 

etkileyen temel faktörler arasındadır (Doğanay, 2007:90). Bu açıdan bakıldığında 

Reyhanlı’nın yönetim fonksiyonunu kazanmasında Antakya’ya uzak bir sınır 

yerleşmesi olmasının büyük bir etkisi vardır.  

Reyhanlı’nın 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre 52,135 kişi olan nüfusu 

2010’da 61.234 kişiye yükselmiştir. Buna göre Reyhanlı TUİK verilerine göre hem 

de coğrafyacılara göre bir şehir yerleşmesidir. Çünkü Reyhanlı nüfusu, 

Tümertekin’in kabul ettiği 10 bin ve birçok coğrafyacının kabul ettiği 20 bin nüfus 

kriterinin (Özçağlar, 1997: 9) çok üstündedir. Hatta Gottman’ın da belirttiği gibi bir 

yerleşmenin şehir sayılabilmesi için sadece nüfus kriterinin yeterli olmadığını 

hesaba katarak yaptığımız gözlemlere göre Reyhanlı bir şehir yerleşmesidir. Çünkü 

çalışanların büyük bir kısmı geçimini hizmet sektöründen sağlamaktadır. 

Reyhanlı’da çok canlı bir ticaret yoğunluğu olmakla birlikte şehrin yer altı ve yer 

üstü şebekeleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. 

3.1.3.3.3.1.1. Reyhanlı’nın İdarî fonksiyonu 

Bir yerin merkezi yer olarak gelişmesinde en önemli faktörlerden biri de 

şüphesiz idarî fonksiyonudur (Karaboran, 1989:89). Ancak bir yerleşme merkezinin 

idarî görev üstlenmeden de gelişerek şehir özelliği kazandığı da hatırlatılmalıdır 

(Özçağlar, 1996:17). Türkiye’de küçük yerleşmelere idarî statünün verilmesi ile 

yerleşmede nüfusla birlikte birçok fonksiyonun da gelişmesini beraberinde 

getirmektedir. İşte fonksiyonların çeşitliliği oranında şehirlerin merkeziyetçi özelliği 

ön plana çıkmaktadır (Güner, 1997: 86-87). İdari fonksiyondan dolayı birçok devlet 

dairesi ile çeşitli kuruluşlar il ve ilçe merkezlerinde toplanmıştır (Yazıcı, 1995: 201). 

İlçeler bir veya birkaç bucaktan oluşan idarî bir ünitedir. Bir ilçe birden fazla 

bucaktan meydana geliyorsa merkezi konumdaki bucağa “Merkez Bucağı” 



 

 

 

157 

diğerlerine de “Taşra Bucakları” denilmektedir. Bir ilçenin bucak sayısına 

bakılmaksızın, merkezi özelliği olan yerleşmeye “İlçe Merkezi” denilmektedir. Bu 

durumda ilçe merkezi bütün ilçenin idarî merkezi durumundadır (Özçağlar, 1996:9). 

İdarî açıdan Reyhanlı’nın, Tel Cüdeyde höyüğünde çıkan buluntulara göre MÖ.6100 

yıllarında kurulduğu ve zaman zaman idare merkezi zaman zaman köy 

yerleşmesinde kaldığı bilinmektedir. Osmanlılar döneminde Reyhanlı’nın, Harim 

kazasına bağlı bir nahiye merkezi olduğu bilinmektedir.  

Reyhanlı’nın 1939’da ilçe yönetim merkezi haline getirilmesiyle yönetim 

fonksiyonunu güçlendirmiştir. Zaten bu dönemden itibaren nüfus miktarındaki 

artışlar da dikkati çekmektedir. Örneğin 1940’ta yapılan genel nüfus sayımında 

5.778 kişi olan nüfusu, 1960’da 12.371 kişiye ve 2010’de ise 61.234 kişiye 

yükselmiştir.  
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Tablo: 3.9. İdari Bakımdan Reyhanlı’ya Bağlı Olan Köylerin Eski ve Yeni Adları  

 Yerleşim Merkezi  Eski Adı  

Reyhanlı'ya 

Uzaklığı (Km) 

Antakya' ya 

Uzaklığı (Km) 

Ahmetbeyli Acarköyahmetbey 10 54 

Akyayla Kirmittepe/Kırımittepe 2 46 

Alakuzu Tiyazlı 5 49 

Beşarslan Anada/Amada/Hamda 11 33 

Bükülmez   9 53 

Cilvegözü   5 49 

Cumhuriyet   13 31 

Çakıryiğit Mağaramsı/Sıkıryiğit 5 49 

Davutpaşahüyüğü Teldavutpaşa 4 48 

Feyzipaşa   5 49 

Gazimürseltepesi Telgaziunel 2 46 

Göktepe   13 31 

Karacanlık   30 30 

Karahöyük   17 60 

Karasüleymanlı Acarköy    29 29 

Kavalcık Karan/Havran 4 48 

Konuk Sıçanlı 20 24 

Kuletepe   13 31 

Kumtepe   40 46 

Kurtuluş Çakaltepe 30 26 

Kuşaklı Sansirin/Sansarın 13 57 

Mehmetbeyli Acarköymetmetbeyli 5 49 

Oğulpınarı Dizin/Tizin 10 54 

Paşahöyük   15 49 

Paşaköy   11 55 

Suluköy   22 28 

Tayfursökmen   17 27 

Terzihöyük   27 27 

Uzunkavak   22 46 

Üçtepe   5 49 

Varışlı   22 22 

Kaynak: DİE Nüfus Sayımı Sonuçları 
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Reyhanlı İlçesi idarî anlamda büyük değişikliler geçirmiştir. Kuruluşundan 

1990 yılına Reyhanlı’ya bağlı Hamam Bucağı 1990 yılında yapılan idari düzenleme 

ile Kumlu İlçesi adı ile yeni ilçe olduktan sonra Reyhanlı’dan ayrılmıştır. Saçaklı 

Köyü daha önce Reyhanlı’ya bağlı iken, 1990 yılından Kırıkhan İlçesi’ne 

bağlanmıştır. Dolayısıyla 1940-1990 yılları arasında geçen dönemde Reyhanlı 2 

bucak (Merkez, Hamam) ve 30 köyün yönetim merkezi idi. 1990 yılındaki idari 

düzenleme ile Reyhanlı’ya bağlı köy sayısı 23’e düşmüştür. Ancak sahanın coğrafî 

potansiyeli elverişli olduğu için köylere bağlı mahallerde nüfus artmış ve 1990 

yılından sonra 8 yeni köy ortaya çıkmıştır.  

1940 yılı itibarıyla Reyhanlı İlçesi, yönetim alanı 565,5 km2 olup, toplam 30 

köy yerleşmesi bulunurken, 1990 yılından sonra yönetim alanı 362,4 km2’ye 

gerilemiş ve köy sayısı yeni artışla birlikte 31 olmuştur. 1990 yılından sonra köyün 

idare sahasında herhangi değişiklik olmamıştır. 2010 yılı genel nüfus sayımı 

sonuçlarına göre Reyhanlı yönetim bölgesinin nüfusu 86.660 kişiye yükselmiştir. 

Burada dikkat çeken en önemli husus, Reyhanlı’nın yönetim alanı daralırken, aynı 

alanda yaşayan insan sayısının artmış olmasından ileri gelmektedir. Bu da sahanın 

coğrafî potansiyelinden ileri gelmektedir.  

Köy merkezlerinin nüfusu ise 104 (Fevzipaşa) 2332 (Kavalcık) kişi arasında 

değişmektedir. Bu köylerden Reyhanlı’ya en uzak olanları Kumtepe (40 km), 

Kurtuluş (30 km), Karacanlık (30 km), Karasüleymanlı (29 km), Terzihöyük (27 

km) köyleri, en yakın köyleri ise Gazimürsel, Akyayla (2 km) ve Davutpaşa ve 

Kavalcık (4 km) köyleridir. Reyhanlı’ya yakın olan yerleşmelerde yönetim 

fonksiyonunun önemi artarken, uzak olan köylerde azalmaktadır. 

Reyhanlı’da imar haritasına göre 695 hektar arazi yönetim fonksiyonu 

sahalarına ayrılmıştır. Yönetim fonksiyonu olan alanlar hemen hemen bütün 

mahallelere (Adabucak hariç)  aynı düzeyde dağılmış durumdadır.  

Tablo: 3.10. Reyhanlı Şehrinde Bulunan Resmi Kurum ve Kuruluşlar (2012) 

HÜKÜMET KONAĞI 

Kaymakamlık, Cumhuriyet Savcılığı, Tarım İlçe Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü,  Tapu 

Sicil Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü 

SAĞLIK 

Devlet Hastanesi, Sağlık Ocakları 

GÜVENLİK 

Jandarma Komutanlığı,  Askerlik Şubesi, Emniyet Amirliği, Cezaevi 

DİNİ 

Müftülük ve Camiler (29) 

BELEDİYE 

BANKALAR 

TC Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, İşbankası, Akbank, Yapı Kredi, Garanti 

DİĞERLERİ 
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Özel İdare, Ziraat Odası Başkanlığı,  PTT Merkez Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanlığı, 

Şoförler Odası Başkanlığı Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Bağ-Kur Şubesi, Tarım Kredi Kooperatifi,  

Noter, Tedaş 

                              OKULLAR 

ANAOKULLARI 

75.Yıl   Anaokulu, Hatay   Çakıryiğit Çocuklar Gülsün Diye, Şafak Bay, Sevgili   Öğretmenim 

İLKÖĞRETİM OKULLARI  

8 Temmuz, Atatürk,  Cemil   Meriç, Cumhuriyet, Eşref Mursaloğlu,  Fatih   Aliye Müderris, 

Fatih, Gazi   Mürsel, Hacı   Seniha-Hasan Bahadırlı, Jandarma, Mehmet   Akif Ersoy, Mehmet Belkız 

Büyükvelioğlu, Oğuzhan,  Reyhanlı,  Reyhanlı Yıldız Filiz Çalım, Vali   Utku Acun, Yatılı, 

 Yenişehir, Yunus   Emre, TOKİ   Şehit Abdulkadir Erkan, Özel   Ahmet-Feleknaz Karaca 

LİSELER 

Reyhanlı Anadolu, İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu, Anadolu İmam Hatip, Yahya Turan Anadolu,   

70. Yıl sağlık Meslek, Kız Teknik Lisesi ve Meslek, Ticaret Meslek, Endüstri Mes ve Tek. Mes.  

DERSHANELER 

Büyük Selçuk, Reyhanlı Bilge, Reyhanlı Sınav Dergisi, Yenişehir Önem 

YÜKSEKÖĞRETİM  

Reyhanlı Meslek Yüksek Okulu  

REHABİLİTASYON   MERKEZLERİ 

Şahika Umut Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, Yahya Basık Özel Eğitim Kursu,  Yeşeren 

Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

MOTORLU  TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI 

Geçin Motorlu Taşıt Sürücü Kursu, Reyhanlı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 

 Kaynak: Arazi Etütleri, 2012, Reyhanlı  

3.1.3.3.3.1.2. Reyhanlı’nın Kültür Fonksiyonu 

Bir yerleşmenin kültürel faaliyetlerinin birikimi olan kültür fonksiyonu 

yalnız yerleşme merkezindeki etkisiyle değil, merkezden çevreye doğrudan etkisini 

göstermelidir (Karaboran, 1989: 90). Şehirlerin yakın veya uzak çevrelerindeki 

nüfusa verdikleri hizmetlerden biri de, kültür hizmetlerini oluşturmaktadır. Bunları 

dini ve eğitsel hizmetler olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Bu hizmetler 

dışında yerel hizmetler, kültür ve sanat etkinliklerini de kültür fonksiyonları içinde 

sayabiliriz (Yiğit, 1994: 116). Bu açıdan Halk Eğitim Müdürlüğü ile Müftülüğün 

düzenlediği kurslar, merkezden çevreye hizmet ulaştırma bakımından önemli 

sayılabilecek bir kültür fonksiyonudur.  
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Foto: 3.6. Aşağı Cami (1317): Yenişehir Mahallesi’nde bulunan cami en eski olanıdır. Cami 

olup Arap mimarisinin izlerini taşımaktadır.   

Reyhanlı’da 3’ü anaokulu, 21’i ilköğretim, 8’i ortaöğretim, 4’ü dershane ve 

1 yüksekokul olmak üzere toplam 36 tane eğitim-öğretim kurumu kültürel 

faaliyetlerini yürütmektedir.  

Reyhanlı’da kültürel faaliyetler çok eski tarihlere dayanmaktadır. Reyhanlı 

Türkiye’ye bağlanmadan önce bugünkü Fidanlık Mahallesi’nde bulunan Oğuzhan 

İlköğtetim (1924) günümüze kadar kalabilen en eski eğitim kurumudur. Ancak 

yığma taş yapılı okul binası sağlam olmadığı için eğitim ve öğretime pek uygun 

değildir. 1950’li yıllarda iki tane ilköğretim okulu açılmıştır. Bunlardan Reyhanlı 

İlköğretim Okulu (1953) Değirmenkaşı Mahallesi’nde ve Atatürk İlköğretim Okulu 

da Pınarbaşı (1956) Mahallesi’nde bulunmaktadır. Şehrin en eski ortaöğretim 

kurumları arasında Yeni Mahalle’de bulunan Reyhanlı Anadolu Lisesi (1969) 

gelmektedir. Bağlar Mahallesi’nde yer alan İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi 

de 1994 yılında açılmış ve yüksek puanla öğrenci almaktadır. Daha sonraki yıllarda 

çok sayıda eğitim-öğretim kurumu açılmıştır.  

Özellikle ortaöğretim kurumları daha çok meslek deneyimi kazandırmaya 

yönelik okullardır. Bunlar; İmam Hatip Lisesi, Yahya Turan Anadolu Öğretmen 

Lisesi, 70. Sağlık Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Ticaret Meslek 

Lisesi, Endüstri Meslek ve Teknik Meslek Lisesi’dir.   
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Yatılı Bölge Okulu Reyhanlı ve çevresine hizmet veren önemli bir eğitim 

kurumudur. Bu okula öğrenciler Reyhanlı ve Kumlu gibi yerleşmelerden 

gelmektedir. Reyhanlı İmam Hatip Liseleri de aynı yerleşmelerden öğrenci 

almaktadır.   

Bir yerleşmede, kültürel fonksiyonlarının oluşmasında en büyük görev 

üniversitelere düşmektedir. Çünkü üniversitelerin örf-adet, milli birlik ve beraberliği 

oluşturmak gibi bir misyona sahiptir. Reyhanlı Meslek Yüksekokulu böyle bir 

misyonun oluşmasında büyük bir öneme sahiptir. Reyhanlı Meslek Yüksekokulu 

1995’de Hacı Semih Bahadırlı İlköğretim Okulu’nun bir bölümünde açılmıştır. 

Gümrük, işletme ve dış ticaret programlarına Türkiye’nin birçok yerinden gelen 54 

öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 1997 yılında Reyhanlı Meslek Lisesi’nin bir 

bölümüne taşındıktan sonra mevcut programların ikinci öğretimleri ile pazarlama, 

muhasebe, uluslararası lojistik (I. ve II. Öğretim), bankacılık, menkul kıymetler ve 

sermaye piyasası programları açılmıştır. 2011-2012 eğitim döneminde kendinse ait 

binasına taşındıktan sonra öğrenci sayısı 1205’e çıkmıştır. Reyhanlı Meslek 

Yüksekokulu’nun açılması ve öğrenci sayısının giderek artması ile sadece şehirde 

ticarî hayat canlanmakla kalmamış aynı zaman kültürel etkileşim de meydana 

gelmiştir.     

 

Foto: 3.7. Reyhanlı Meslek Yüksekokulu’nun Yeni Hizmet Binası 

Kültür fonksiyonlarından biri olan Halk Kütüphanesi’dir. Yaklaşık olarak 

100 m2’den oluşan, tek katlı bir binada hizmet veren kütüphanede iki çalışma odası 

ve bir internet salonu vardır. Kütüphanede 5000 civarında kitap bulunmaktadır. 

Ciddi anlamda yer sıkıntısı bulunan ve hafta içi mesai saatlerinde açık tutulan Halk 

Kütüphanesi’nde kitap sayısı da çok yetersizdir. Bu nedenle kütüphanenin hafta 

sonlarında da açık tutulması ve kitap sayısının arttırılması gerekmektedir. 
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Ayrıca Reyhanlı’da “Rehber Mahalli Gazete, Gizem, Öncü Haber ve 

Reyhanlı” mahalli gazeteler vardır. Salı ve Cuma günleri yayın yapan gazetelerin 

önemli bir okuyucu kitlesi bulunmaktadır.  

Reyhanlı’nın bir diğer kültür fonksiyonunu oluşturan Halk Eğitim Merkezi 

ise 1978 yılından beri hizmet vermektedir. 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde 

100’den fazla branşta eğitim veren Halk Eğitim Merkezi % 40’ı şehirde ve % 60’ı 

kırsal kesimde olmak üzere yaklaşık 5000 öğrenciye eğitim ve öğretim vermektedir.  

Kursların %50’si köylerde, % 50’si de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 

olmak üzere birçok öğretmen hafta sonlarında da görev yapmaktadır. Halk eğitimin 

açmış olduğu bu kurslar çerçevesinde ilçe ve il merkezinde çok sayıda sergi 

açılmaktadır. 

Reyhanlı’da 3’ü anaokulu, 21’i ilköğretim, 8’i ortaöğretim olmak üzere 

olmak 32 örgün eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu okullarda 2.803’ü okul öncesi, 

13.270’i ilköğretim ve 3.815’i de orta öğretimi olmak üzere toplam 19.888 öğrenci 

eğitim ve öğretim görmektedir. Bu okullarda 459 öğretmen görev yapmaktadır. 

Öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı 43.3’tür. 

Reyhanlı’da bir diğer kültür tesisleri de camilerdir. Şehirde 29 tane cami 

bulunmakta olup şehir içi arazi kullanımda 4,6 ha’lık bir arazi kaplamaktadır. Şehir 

merkezinde yer alan camiler işlektir. Ancak kenar mahallerde yer alan camiler 

merkez camiler kadar işlek değildir. Ayrıca köyler ve bu köylerin mahallerinde 

olmak üzere 48 cami vardır. Yenişehir Aşağı Camii, Merkez Kız Kuran Kursu, 

Abdulrahman Gülizar, Yatılı Hafız Kız Kuran Kursu’nun her yıl düzenlediği 

kurslarına yaklaşık 250 öğrenci devam etmektedir. Kırsal kesimde ise 

Tayfursökmen-Laleli, Uzunkavak, Oğulpınarı, Kavalcık ve Kavalcık-Güverada 

Kuran kurslarına yer yıl yaklaşık 100 öğrenci katılmaktadır.  

Reyhanlı sportif faaliyetleri açısından önemli bir yere sahiptir. 1946’da 

kurulan ve amatör kümede mücadele eden Reyhanlı Spor Kulübü vardır. Adabucak 

Mahallesi’nde yeni bir stadyum yapılmaktadır. Spor kulübünün alt yapı çalışmaları 

tamamlandıktan sonra elde edeceği başarılarla Reyhanlı’nın etki sahasını 

genişletecektir.  

Bütün bunların dışında Reyhanlı’da özel öğretime ait kurumlar da 

bulunmaktadır. Bunlar Büyük Selçuk, Reyhanlı Bilge, Reyhanlı Sınav Dergisi, 

Yenişehir Önem Dershaneleri ile Geçin Motorlu Taşıt Sürücü Kursu, Reyhanlı 

Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu vardır. Bu özel eğitim kurumları da Reyhanlı’nın 

kültürel fonksiyonun etki sahasını bir dereceye kadar genişletmektedir.  

3.1.3.3.3.1.3. Reyhanlı’nın Sosyal Fonksiyonu 

Sosyal tesisler yalnızca yerleşme (şehir) merkezindeki nüfusa hizmet için 

değil, köylerde ve yakın çevreye ait hizmet götürme mecburiyetindedir. Çünkü 

kırsal kesimde sosyal tesis, doktor, eczane ve hastane bulunmamaktadır (Karaboran, 

1989:90). 

Reyhanlı’da sağlık hizmetleri, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı; Devlet 

Hastanesi, Toplum Sağlık Merkezleri (70. Yıl A.S.M,  Dr. Gani Bahadırlı A.S.M, 
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Nuri-Filiz Bahadır A.S.M, Osman Bahadırlı A.S.M, Cemil Meriç A.S.M, Mahmut 

Ekmen A.S.M ve Konuk A.S.M) tarafından yürütülmektedir.  

2011 yılı itibarıyla Reyhanlı Şehri’nde sağlık kuruluşlarında doktor (uzman 

hekim, diş doktoru, pratisyen hekim) ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 206 

kişi hizmet vermektedir. 

Reyhanlı’daki en önemli sağlık kuruluşu hiç şüphesiz, Devlet Hastanesi’dir. 

Reyhanlı Devlet Hastanesi 1955 yılında 50 yataklı eski hizmet binasından 2008 

yılında 103 yataklı ve 50 odalı yeni hizmet binasına taşınmıştır. Hastane 9600 m2’si 

kapalı alan ve 5920 m2’si de açık alan olmak üzere toplam 15.520 m2 alana sahiptir. 

Hastaneye ait 500 araçlık (3411 m2) açık otopark alanı vardır.  

2011 yılı itibarıyla Reyhanlı Devlet hastanesinde başhekim, başhekim 

yardımcısı (4), uzman doktor (24), pratisyen hekim (11), müdür, müdür yardımcısı 

(3), diş hekimi (4), eczacı ve yardımcı sağlık personelinden (114) oluşan toplam 162 

personeli vardır. Çok sayıda polikliniği bulunan hastanenin aynı zamanda 

hemodiyaliz, görüntüleme merkezi,  laboratuvarları da vardır. 

Tablo: 3.11.  Reyhanlı Devlet Hastanesinin poliklinik sayıları (2008-2011) 

Poliklinikler 
Yıllar 

2008 2009 2010 2011 

Toplam Poliklinik Sayısı 208.597 278.029 298.327 347.940 

Acil Poliklinik Sayısı 102.976 128.006 146.297 173.004 

Yatan Hasta Sayısı 2693 3944 6423 6552 

Ameliyat Edilen Hasta Sayısı  761 903 1712 2035 

Normal Doğum Sayısı 506 772 1087 973 

Sezaryen doğum Sayısı 35 77 117 78 

Kaynak: Reyhanlı Sağlık Grup Başkanlığı, 2012 

Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde; çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, 

göğüs, göz servisi, iç hastalıklar, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji,  kulak, 

burun ve boğaz,  nöroloji,  ortopedi, üroloji ve diş poliklinikleri bulunmaktadır. 

Hastane kayıtlarına göre hastanenin poliklinik sayısı her geçen gün artmaktadır.  

2008’de 208.597 olan poliklinik sayısı 2011’de 347.940’a ulaşmıştır. Hasta sayısının 

bu kadar yüksek olmasında hastanenin çok geniş bir alana (Reyhanlı, Kumlu ve 

Antakya ve Kırıkhan’ın yakın köyleri ile E-5 karayolu) hizmet vermesi etkilidir. 

Hastanede ameliyat ve doğumların gerçekleştirilmesi devlet hastanesi sağlık 

fonksiyonun önemli bir işlevini yerine getirmektedir.  Ancak 2011 yılında hastanede 

doktor başına 9.941 hastanın düşmesi, şehrin tam teşekküllü yeni bir hastaneye 

ihtiyacını ortaya koymaktadır.  
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Foto: 3.8.  Reyhanlın Devlet Hastanesi: Bu hastane çevrede bulunan birçok yerleşim 

birimine sağlık hizmeti vermektedir. 

Reyhanlı’nın diğer önemli sağlık kuruluşu Toplum Sağlık Merkezleri’dir. 

2011 yılında Toplum Sağlık Merkezi’nde 166.882 hasta, 22 aile hekimi tarafından 

muayene edilmiştir. Buraya başvuran hastalardan ileri tetkik ve tedavi gerektirenler, 

Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne ve Antakya’daki hastanelere sevk edilmektedir. 

Toplum Sağlık Merkezleri’nin bu hizmetleri yanında, halk sağlığı eğitimi, doğum, 

çocuk sağlığı ve bakımı, ilkyardım, izleme ve nüfus istatistikleri (doğum, ölüm, yaş, 

cinsiyet, eğitim, konut vb.) gibi birçok konuda ayrıca hizmet vermektedir.  

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı olan bu kuruluşlar dışında eczane (18 

adet), özel muayene ve diş doktoru muayenesi gibi sağlık hizmeti veren kuruluşlar 

bulunmaktadır. Ayrıca 12 köy sağlık evinde 13 vekil hemşire görev yapmaktadır.  

Reyhanlı İlçesi’nin sağlık fonksiyonuna Suriye’den gelen mültecilerden 

oluşan Reyhanlı Çadır Kentti de dâhildir. Çadır kent toplama merkezi olduğu için 

burada kalanların sayısı her gün değişmektedir. Kampa gelen mültecilerin sağlık 

taramaları yapılıp, zaruri ihtiyaçları karşılandıktan sonra diğer kamplara 

gönderilmektedir. Çadır kentin 19 Haziran  2011 tarihî itibarıyla 709 erkek ve 983 

kadın nüfusu olmak üzere toplam 1.692 nüfusu vardır. Bu tarihe kadar Suriye’den 

gelen mültecilerin 11.516’i Çadırkent Sağlık Ocağı ve 3.802’i de Reyhanlı Devlet 

Hastanesi’nde sağlık taramasından geçirilmiştir. Taramalar esnasında ileri tetkik ve 

tedavi gerektiren 3.802 hasta tam teşekkülü bir hastaneye sevki gerçekleştirilmiştir.  
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Foto: 3.9. Reyhanlı Çadır Kent Kampı, mültecilerin çeşitli hizmetleri karşılanıncaya kadar 

burada misafir edilmektedir.   

3.1.3.3.3.1.4. Reyhanlı’nın Ekonomik Fonksiyonu 

Şehrin yerine getirdiği fonksiyonların en önemlisi şüphesiz ekonomik 

fonksiyondur. Şehir, ekonomik bakımdan bir merkez olarak çevresine tesir eder, 

bununla belirli ve sınırlı çevresini bu bakımdan kendisine bağlayabilmektedir 

(Karaboran, 1989: 90). Bu nedenle iktisadî bakımdan şehirler dar veya geniş bir 

çevrenin merkezi durumunda ve belli bir hinterlanda bağlıdırlar (Göney, 1984: 80). 

3.1.3.3.3.1.4.1. Reyhanlı’nın Tarım Fonksiyonu 

Reyhanlı’nın ekonomisinde tarımın önemli bir payı vardır. 2000 yılı 

verilerine göre nüfusun %15,1 tarımla uğraşmaktadır. Bununla birlikte ticaret ve 

hizmet sektöründe çalışanların bir kısmı ikinci bir iş olarak tarımla uğraşmaktadırlar. 

Tarım alanları Reyhanlı’nın çevresini kuşattığı gibi şehrin içine kadar 

sokulmaktadır. Bu alanlarda daha çok sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştirilen 

diğer ürünler arasında pamuk, buğday, mısır, kavun gibi ürünler gelmektedir.  

Verimli terra-rossa ve alüvyal topraklarının tamamı taban sularından 

faydalanılarak sulu tarım imkânlarına kavuşmuştur. Reyhanlı çevresinde kış 

sebzelerinin ekilişlerine de rastlanılmaktadır. Reyhanlı’da tarımsal arazinin kullanışı 

açısından sırasıyla tarla alanı (12,500 da.), meyve alanı (2,500 da), sebze alanı (1250 

da.) ve diğer alanlar (1000 da.) gelmektedir. Bayır, İrtah ve Yenişehir mevkilerinde 

olmak üzere 12.500 da. tarım arazisi vardır. Bu arazilerin 1/3’ü (%33,6)  20-50 da. 

aralığında, % 22’si 10-20 da., %19’ü 50-100 da., %12’si 10-20 da., %6,9’u 5 da.dan 

küçük ve geriye kalan %6’sı da 100 da. dan daha büyüktür. Reyhanlı Şehri’nin 

mücavir sahasına giren araziler 288 işletme ve 976 arazi sayısından meydana 

gelmektedir.  Ürün desenleri (2011) açısında Reyhanlı Ovası’na bakıldığında; başta 

buğday (5000 da.), pamuk (5000 da.), soğan (1.500 da.),  patates (1000 da.) 

gelmektedir.  
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Meyve alanını zeytinlikler oluştururken, sebze alanları içinde patlıcan (370 

da.), ıspanak (200 da.), maydanoz (125 da.),  lahana (80 da.), pazı (100 da.), turp 

(100 da.), börülce (25 da.), biber (100 da.) ekilişleri vardır.  

Tarım arazilerinde çalışmak amacıyla çok sayıda işçi gelmektedir. Özellikle 

Cüdeyde Gölü’nün hemen çevresinde yazın çadırlarda kalmaktadırlar. Burayı 

mesken olarak kullanan işçiler gün içinde ihtiyaç duyulan sahalara gitmektedir. 

Ancak buradan kurulan çadır yerleşmesinin ciddi anlamda alt yapı problemleri 

bulunmaktadır.  

Reyhanlı’da coğrafî özellikleri açısından seracılık faaliyetlerine uygun bir 

sahadır. Yörede gerçek kış (5 0C’den düşük sıcaklılar) pek yaşanmadığı gibi verimli 

tarım arazilerine de sahiptir. Güneşlenme süresi Antakya ve Samandağ’a göre daha 

yüksektir. Seraların ısıtılması için gerekli olan sıcaklık kaynağı da yörede büyük bir 

potansiyele sahiptir. Çünkü yöre fay tektoniği tarafından belirgin bir şekilde 

işlenmiştir. Yani yörede açılacak derin artezyen kuyularla sıcak su kaynaklarına 

rastlanılabilir. Zaten yörede var olan Hatayhamamı (Kumlu) ve Suriyehamamı 

Kaplıcası da bunu ispatlamaktadır. Yörede seracılık faaliyetlerinin başlatılması 

halinde Reyhanlı’nın tarım fonksiyonu daha da genişleyecektir.  

Reyhanlı’da tarım sektöründe hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri önemli bir 

yere sahiptir. Şehrin muhtelif kesimlerinde 266 hayvan işletmesi vardır. Bu 

işletmelerde 3.415 koyun, 1.609 keçi ve 2.182 büyükbaş hayvan vardır.   

3.1.3.3.3.1.4.1.2. Reyhanlı’nın Ticaret Fonksiyonu 

Şehirlerin merkezi fonksiyonunu arttıran en önemli ekonomik 

faaliyetlerinden biri de ticarî yoğunluktur. Şehirler, etki sahalarındaki yerleşmelere 

ticarî hizmet veren merkezler durumundadır (Özçörekçi, 1944:71). Özellikle küçük 

şehirlerin esas fonksiyonu, kırsal bir bölgenin ticarî merkeziliğini yapmasıdır. Bu 

anlamda haftada bir kurulan pazar, şehrin ticarî fonksiyonunun bir göstergesidir 

(Benedict, 1971:177-178). 

Bir bölgenin, herhangi bir yerleşim merkezindeki nüfusun, çoklukla günlük 

ihtiyaçtan; lüks tüketim ihtiyaçlarına kadar olan talebi, her yerde tam manasıyla 

memnuniyet verici bir şekilde karşılanamaz. Bir yerleşim yöresindeki nüfus için en 

çok ve gerekli hizmetler bir merkezi yerde oluşmuş bir ekonomik merkezde 

sunulmaktadır. Bu merkezi yer, çevresindeki diğer yerleşim merkezlerinin belirgin 

fonksiyonlarını üstlenmekte ve kendi nüfusunun ihtiyaçlarına cevap vermesine ek 

olarak, çevresine hizmet götürmek açısından da ayrıca önem kazanmaktadır 

(Karaboran, 1989:91). 

1980’li yılların başından itibaren, ülkemizde şehirleşme hareketlerine bağlı 

olarak, Reyhanlı Şehri’nde de önemli gelişmeler olmuştur. Nitekim 2012 yılı 

itibariyle şehirde 1.727 işyerinde yaklaşık 10 bin kişinin geçimini ticaretten sağlıyor 

olması ticari faaliyetlerin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Reyhanlı’da ticari 

alanda çalışan nüfus, faal olması gereken nüfusun % 22,6’sını oluşturmaktadır. 
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Tablo: 3.12. Reyhanlı’da Bulunan Ticarethaneler (2012)  

İMALAT 271 PERAKENDE TİCARET  863 
Bilgisayar, uydu cihazları 

satıcısı 
5 

Marangoz, Mobilya, atölye 73 Bakkal,  Market ve Süpermarket 315 Fotoğraf Stüdyosu 8 

Mermer Atölyesi 1 Eczane  18 Av Malzemesi 2 

Fırın, Yufka 38 Kuyumcu  8 Gelinlik 4 

Terzi, Ayakkabı 29 Odun ve Kömür Satıcısı 8 Ayakkabı 19 

Ayakkabı İmalatı  1 
Video, Kaset, CD ve müzik 

aletleri 
11 Peyzaj ürünleri 3 

Plastik ve Pen Doğrama 12 Tuhafiye, Konfeksiyon ve Giyim 70 Tabelacı 3 

Tuz ve Yem İmalatı 3 Zücaciye ve pazar 44 HİZMETLER  166 

Un Değirmeni 4 Mobilya ve Beyaz Eşya 16 Berber ve Kuaför 82 

Tornacı Demirci, Tenekeci 

Ve Kaynakçı 
56 Kasap 16 

Doktor Muayenesi, Avukatlık 

Bürosu 
23 

Unlu Mamuller, Pastane 20 Hediyelik Eşya 15 Hafriyat 5 

Alüminyum İşleri 1 Parfümeri 5 Seyahat Acentesi 1 

Çırçır Fabrikası 21 Halı, Yorgan ve Battaniye 3 Otel  1 

Zeytinyağı Fab 1 Un, kepek ve yem  Banka 4 

Temizlik Ürünleri Fab 1 Şarküteri  Sigorta Bürosu 3 

Un Fabrikası 4 Pastane 16 Pansiyon 4 

Makine ve Madeni yağ 
İmalatçısı 

3 Akaryakıt İstasyonu 2 Taksi Durağı 2 

Et Ürünleri İşletmesi 1 Cam İşleri 2 Dershane 4 

Yem Değirmeni 2 Telefon 10 MTS Kursu ve Kooperatifi  3 

TOPTAN TİCARET  429 Manav 9 Çay Bahçesi 17 

Sebze Komisyoncu 1 Tarım İlaçları 26 Emlak İşleri 3 

İnşaat Malzemesi 30 Kitapçı 9 Kargo ve Nakliyat 2 

Gıda 5 Kuruyemişçi 4 
Bilardo, Bowling vb. Oyun 

Salonu 
3 

Gübre Bayii 3 Oto ve Traktör Tamir ve Satış 5 Halı Saha 2 

Manifatura 4 Tamirciler 2 Yüzme Havuzu 2 

Tüp Bayii 7 Benzin İstasyonu 71 Diğer 9 

Oto Yedek Parça Satıcısı 9 Diğer 20 TOPLAM 1729 

Elektrik 29 Lokantalar  8   

Hırdavat 22 Tavuk, Balık ve Arı Ürünleri 28   

Limitet Şirketi 297 Rehabilitasyon, Tıbbi Malzeme 3   

Anonim Şirket 22 
Matbaa ve Kırtasiye, Mahalli 

Gazete, Gazete Bayii 
22   

Kaynak: Ticaret, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Tornacılar odası (2012) 
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Reyhanlı’da ticarî faaliyetlerin çoğunu perakende ticaret oluşturur. Şehirdeki 

işyeri sayısının % 68’ini perakende ticaret, % 15,6’sını imalat, % 6,3’ünü toptan 

ticaret ve geriye kalan % 9,6’sını ise genel hizmetler oluşturmaktadır.  

Perakende satış yapan işyerleri arasında günlük ihtiyaçlara yönelik hizmet 

veren bakkal ve market dükkânları; periyodik ihtiyaçlara cevap veren giyim 

mağazaları, lüks tüketim malları satan kuyumcular ile hizmetler sunan dükkânlar 

arasında kahvehaneler daha fazladır. Bunlar, Reyhanlı’da perakende ticareti hâkim 

göstermektedir. Bununla birlikte mobilya, halı, kilim, mutfak araçları, elektrik-

elektronik ev aletleri gibi uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik işyerleri de bulunmaktadır. 

Reyhanlı’da toptan satış yapan işyeri sayısı 110’dür. Bunlar daha çok sebze, inşaat 

malzemesi, tüp bayii, gıda, mobilya ve beyaz eşya pazarlayan mağazalardır. 

Reyhanlı’da genel hizmet işyerlerinin sayısı 166 kadar olup, bunların önemli bir 

kısmını berber-kuaförler, çay ocağı, doktor muayenesi, avukatlık bürosu 

oluşturmaktadır. Özellikle ticarethaneler içerisinde limitet ve anonim şirket sayısının 

fazla olması şehirde ticari hayatın ne kadar canlı olduğunu göstermektedir.  

Ticarî hizmetler açısından Reyhanlı, çevredeki bu kırsal yerleşmelere 

(köylere) hitap etmektedir. Hatta Reyhanlı’da Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan 

bu pazarlara Türkiye-Suriye ilişiklerinin iyi olduğu dönemlerde alış-veriş için 

Suriye’den gelenler olmaktadır.   

Reyhanlı’dan tüm Türkiye’ye, Toprak Mahsulleri ofisleri, Çukobirlik ve 

özel şirketler aracılığıyla buğday, pamuk ve mısır gibi ürünler pazarlanmaktadır. 

Yine Reyhanlı’dan Antakya’ya canlı hayvan ve hayvansal ürünler (yağ, süt, yoğurt, 

yün, et, peynir) satılmaktadır. 

Fidanlık, Adabucak, Gültepe, Pınarbaşı, Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinin 

kesiştiği alandan meydana gelen şehir merkezinde daha çok ticari kullanılan binalar 

yoğunlaşırken,  merkezden uzaklaşıldıkça meskenlerin sayısı hızla artmaktadır. 

Ticarî işyerlerinin büyük bir çoğunluğu Atatürk Caddesi, Değirmenler ve Ertuğrul 

Gazi Caddeleri ile bu caddelere açılan sokaklar üzerinde yer almaktadır.  

DİE’nin 2000 yılında yaptığı konut araştırmasında Reyhanlı’da ticarî niteliği 

olan (847) konutların %58’i Cumhuriyet, % 15,3’ü Fidanlık Mahallesinde 

yoğunlaşırken geriye kalan % 26,5’i de diğer mahallelere dengesiz bir şekilde 

dağılmıştır.  

Reyhanlı’da 2012 yılında ticarî alanların şehir içi arazi kullanımındaki payı 

134 hektardır. Bu alanın 82 ha. sanayi, 34,1 ha. ticaret, 11,7 ha.ı küçük sanayi sitesi, 

3,8 ha.ı, akaryakıt, 1,8 ha. terminal sahası oluşturmaktadır.  

Şehrin endüstri fonksiyonu ilçenin endüstri fonksiyonu ile bir bütün olduğu 

için şehrin endüstri fonksiyonu ve ilçenin endüstri fonksiyonu olarak iki ayrı 

bölümde işlemek yerine ilçenin ekonomik coğrafyası kısmında tek bir bölüm olarak 

ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir (bknz. sanayi). 

3.1.3.3.3.1.4.1.3. Reyhanlı’nın Ulaşım Fonksiyonu  

Bilindiği gibi, bir bölgenin ekonomik hayatı kesin olarak ulaşım ağı ile 

çevreye bağlanmasına ve açılmasına göre önem kazanır (Karaboran, 1989:94). Bu 
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bakımdan Reyhanlı’nın ulaşım fonksiyonu, uluslararası,   şehir ile kırsal yerleşmeler 

arasındaki ulaşım ve şehir içi ulaşım şeklinde üç ana bölümde incelemek 

mümkündür. E–5 Karayolu Reyhanlı’nın içinden geçerek Cilvegözü Sınır Kapısı ile 

Ortadoğu ülkelerine bağlanmaktadır. Bu durum Reyhanlı ulaşımına büyük canlılık 

kazandırmaktadır. Reyhanlı’nın Yenişehir Mahallesi’ne bağlı olan Cilvegözü şehre 7 

km uzaklıktadır. Cilvegözü ile Reyhanlı arasındaki arazilerin büyük bir kısmı 

üzerinde nakliyat şirketlerine ait tır parkları yer almaktadır. Ulaşım fonksiyonu 

şehrin bu yönde gelişmesini sağlamıştır. Zaten şehrin yayılışına yolların büyük bir 

etkisi vardır.  

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgilere göre 2010 yılında 

Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye 64.906 Türk uyruklu tır, 8.613 yabancı 

uyruklu tır Türkiye’ye giriş yapmıştır. Sınır kapısı üzerinden giriş ve çıkış yapan 

73.519 dolu tır sayısının % 87,8’nin Türk uyruklu tır olması,  bu kapı üzerinden 

Türkiye’nin Ortadoğu’ya yoğun bir ihracatının olduğunu göstermektedir (Cilvegözü 

Gümrük Müdürlüğü, 2012).  

 

Foto: 3.10. Türkiye’nin Cilvegözü Sınır Kapısı Üzerinde çok canlı bir ticareti vardır.  

Reyhanlı Şehri bir ilçe merkezi olduğu gibi, aynı zamanda yönetim bölgesi 

içindeki yerleşmelerin ticarî merkezi durumundadır. Bu nedenle şehir ile köyler 

arasında yoğun bir ulaşım vardır. 2012 yılında Reyhanlı İlçe Emniyet Amirliği’ne 

kayıtlı 20.992 araç bulunmaktadır. Yakın köylerden şehre ulaşmak için daha çok 

motosiklet tercih edilmektedir. Motosiklet daha çok gençlerin tercihi olup, hava 

sıcaklığının da yüksek olmasının sebebiyle hemen her dönemde en önemli ulaşım 

aracıdır.  Diğer taraftan gelir seviyesi yüksek olanlar şehre ulaşmak için hususi 

otomobillerini kullanmaktadırlar.   
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Tablo: 3.13. Reyhanlı İlçe Trafik Şubesi’ne kayıtlı araçlar (2012- Haziran) 

  Resmi Hususi Ticari Toplam 

Motosiklet 9 8083 8 8100 

Otomobil 16 5526 264 5806 

Römork  2 3 2344 2349 

Çekici 2 4 1969 1975 

Kamyonet 20 1510 30 1560 

Traktör 22 548 5 575 

Minibüs 2 152 151 305 

Kamyon 25 28 164 217 

Otobüs 2 3 69 74 

Tanker 1 1 15 17 

Özel amaçlı 7 6 1 14 

  108 15864 5020 20992 

Kaynak: İlçe Emniyet Amirliği, Haziran 2012 

Şehir içi ulaşımını sağlayan yolların başında Atatürk Caddesi gelmektedir. 

Zaten şehrin kalıbı üzerinde bu yolun etkisi çok belirgindir. Bu nedenle şehrin 

doğusu ile batısı arasındaki bütün bağlantı yerleri Atatürk Caddesi üzerinden 

sağlanmaktadır. Atatürk Caddesi bölünmüş çift şeritli yol şeklinde olduğu için bu 

cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşmamaktadır. Ancak yerleşmenin çekirdek 

kısmını oluşturan Cumhuriyet, Fidanlık gibi mahallerdeki yolların çok dar olması 

yolların park olarak kullanılmasından dolayı trafik sıkışıklığı meydana gelmektedir. 

Özellikle okulların açılması ile bu yoğunluk büsbütün artmaktadır.   

Yolların çoğu kilitli parke taşı ile kaplanmıştır. Kaldırım sistemi Atatürk 

Caddesi dışında kalan bölümlerde pek fazla gelişmemiştir. Şehrin çekirdek kısmını 

oluşturan sahadaki kaldırımların büyük bir bölümü esnaf tarafından adeta işgal 

edilmiştir. Trafik ışıkları Atatürk Caddesi başta olmak üzere birkaç cadde üzerinde 

vardır. Yolların çoğu tek yönlü trafik uygulamasına geçmiştir. Özellikle trafiğin 

rahat akışını sağlamak amacıyla çok katlı otoparklar ile üst geçitlerin yapılması 

gerekmektedir.      
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Foto: 3.11. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan betonarme binalar: Binaların alt katları 

genellikle iş yeri olarak kullanılmaktadır.  

Sonuç olarak, ulaşım sektöründe hizmet eden; petrol ofisleri, oto 

elektrikçisi, oto kaporta ve boya, oto kiralama, oto lastik ve tamiri, oto tamircisi, oto 

yedek parça, otobüs işletmeleri, oto yıkama ve yağlama, nakliyat ambarları dikkate 

alındığında ulaşım fonksiyonunun önemi ve etkinliği daha iyi anlaşılmaktadır. Bu 

yoğunluk yazın daha da artmaktadır. Çünkü ilçede tarımsal faaliyetlere dayalı büyük 

bir hareketlilik meydana gelmektedir.  

3.1.3.3.3.2. Reyhanlı’nın Fonksiyon Alanları  

Bayır, Fidanlık, Cumhuriyet, Değirmenkaşı, Kurtuluş, Pınarbaşı mahalleri 

yerleşmenin tarihî çekirdeğini oluşturan mahalleler olup, daracık sokaklarda bitişik 

yapılı meskenler yoğunlaşmaktadır. Buradan çevreye doğru gidildikçe mesken 

yoğunluğu azalmaktadır. Özellikle Atatürk Caddesi üzerinde çok katlı meskenler 

yoğunlaşmaktadır. 

Reyhanlı’da fonksiyon alanlarını; resmî alanlar (hükûmet konağı, adliye 

sarayı, belediye hizmet alanları ve askeri ve emniyet müdürlüğü), kültürel alanlar 

(okullar, camiler, hacı konaklama, halk eğitim), sosyal alanlar (spor, sağlık, 

rekreasyon, sosyal), ekonomik (ticaret, sanayi ve tarım), konut alanları ile diğer 

alanlar girmektedir.  

Reyhanlı, on beş mahalleden meydana gelmektedir. Şehrin mücavir sahasına 

geniş tarım arazileri de girmektedir. Şehir çevresindeki tarım arazileri ile birlikte 

kapladığı alan 2376.4 ha.lık bir alandan oluşmaktadır. Bunun % 61,2’si şehirsel alan 
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ve % 38,8’i de tarımsal alandan oluşturmaktadır. Şehir içinde de konut alanları (% 

49,2), perakende ticaret (%21,1), arkeolojik sit alanları (% 6,2), sanayi alanları (% 

6,6) ve askeri sahalar (3,4) geniş yer kaplamaktadır. Özellikle arkeolojik sit 

alanlarının geniş yer kaplaması yerleşmenin çok eski bir tarihlerde ortaya çıktığını 

göstermektedir. Askeri sahaların geniş yer tutması yerleşmenin sınırda yer alması ile 

ilgilidir.  

Fonksiyon alanlarının şehre dağılışı dengeli bir durum göstermektedir. 

Örneğin resmî ve idarî binalar Yenimahalle, Bağlar, Değirmenkaşı, Kurtuluş, Bayır, 

Adabucak, Gültepe ve Yenişehir mahallerine dağılmış durumdadır. Yine ilköğretim 

ve ortaöğretim kurumları sadece şehrin bir yerinde toplanmak yerine hemen hemen 

şehrin tümüne dağılmış durumdadır. Bu dağılış diğer fonksiyon alanları içinde söz 

konusudur.  

Tablo: 3.14.  Reyhanlı’da şehir içi arazi kullanımı (2012 ha.)  

Resmi ve İdari Fonksiyon Alanları 71 Ekonomik Fonksiyon Alanları 1333,9 

Resmi Nitelikli Bina Alanları  11,6 Perakende Ticaret 306,3 

Belediye Hizmet Alanı 10,3 Yeni Sanayi Sitesi 84,6 

Askeri sahalar  49,1 Küçük Sanayi Sitesi 11,7 

Kültürel Fonksiyon Alanları  37,7 Akaryakıt Sahaları  3,8 

Halk Eğitimi 2,6 Toptan Ticaret Alanı  1,7 

İlköğretim Okulları 2,3 Pazar Alanı 4,1 

Ortaöğretim Okulları  11,8 Tarım Alanları 897,1 

Yüksekokul Sahası  6,4 Sulama Kanalları 24,6 

Camiler  4,7 Konut Fonksiyon Alanları 793,5 

Hacı Konaklama Alanı  6,8 Konut  715,3 

Parklar  3,1 Yollar 26,5 

Sosyal Fonksiyon Alanları 32,5 Taşkın 46,7 

Rekreasyon 12,3 Bataklık 5 

Sosyal Sahalar  3,4 Diğer Fonksiyon Alanları 107,8 

Spor Alanları  9 Doğal sit Alanı  17,8 

Günübirlik Sahalar  1 Arkeolojik Sit Alanı 90 

Sağlık Alanları  6,8 TOPLAM ALANLAR 2376,4 

Kaynak: Reyhanlı Hâlihazır haritası güncelleştirilerek hesaplanmıştır (2012)  



 

 

 

174 

 

Harita: 3.4.  Reyhanlı Şehri’nin Fonksiyon Alanları  (Reyhanlı Hâlihazır haritası 

güncellenerek oluşturulmuştur, 2012)  

3.1.3.3.3.3. Merkezî Yer Olarak Reyhanlı      

Merkezi yer, etki alanı fonksiyonel özelliklere göre değişen ticarî niteliği ön 

planda olan, ilk etapta çevresindeki yerleşmelere göre nüfus büyüklüğü ile kendini 

gösteren, çeşitli meslek kollarının toplandığı bir yerleşme üniteleridir (Karaboran, 

1989: 94). Yani bu merkezî özellik, çevresindeki yerleşim birimleri ile birlikte kendi 

nüfusunun ihtiyaçlarını karşılaması açısından önem kazanmaktadır (Karaboran, 

1990: 145). Yerleşmeler, fonksiyonel faaliyetler açısından geliştikleri ve çevrelerini 

etkiledikleri ölçüde “Merkezi Yer” olma özelliğini kazanabilirler (Çağlayan, 

1996:109; Arslan, 2002:165). Bir yerleşmenin merkeziliği, idarî fonksiyonla birlikte 

ticaret, sanayi, ulaşım gibi faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla güçlü bir duruma 

gelebilmektedir (Karakaş, 1996:221).  

Kültür fonksiyonları açısından yerleşmeleri merkezi yapan en önemli özellik 

eğitim kurumlarıdır. Reyhanlı Yatılı Bölge Okulu ve İmam Hatip Lisesi’ne Reyhanlı 

ve Kumlu ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde öğrenci almaktadır. Özellikle 
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Reyhanlı Meslek Yüksekokulu’na Türkiye’nin birçok yerinden öğrencinin gelmesi 

nedeniyle Reyhanlı’nın kültür fonksiyonunun önemi daha da iyi anlaşılacaktır.  

Reyhanlı sosyal fonksiyonları açısından da çok geniş bir alana hizmet 

vermektedir. Bu hizmetin başında Reyhanlı Devlet Hastanesi’nin vermiş olduğu 

hizmetler gelmektedir. Çünkü hastane hizmeti sadece Reyhanlı ve Kumlu ilçeleri ile 

sınırlı değildir. E-5 karayoluna ve Suriye’ye hizmet vermektedir. Özellikle Suriye’de 

meydana gelen karışıklıklardan dolayı Türkiye’ye sığınan mültecilere, Reyhanlı 

Devlet Hastanesi büyük hizmetler sunmuştur.  

Merkeziyetin en önemli unsuru olan ticaret fonksiyonun çeşitliliği ve miktarı 

önemlidir. Reyhanlı, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğu için ticarî 

anlamda çok gelişmiştir. Şehirde 297’si limitet ve 22’si de anonim olmak üzere 319 

şirketin bulunması ticari fonksiyonunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Reyhanlı’da buğday ve mısır alımı yaparak topladığı 

ürünleri, Türkiye’nin birçok yerine göndermektedir. Çırçır fabrikalarında işlenen 

pamuklar Gaziantep ve Ege Bölgesi’nin birçok iline pazarlanmaktadır. Toptan 

ticaretle birlikte, imalat sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşların da varlığı 

Reyhanlı’nın ticarî merkez özelliğinde olduğunu göstermektedir. Şehirde faaliyet 

gösteren ticarethanelerin çeşitli olması yanında bu iş yerlerinin sayısı da (1729) 

dikkat çekmektedir.  

Herhangi bir şehirde çok sayıda süpermarket, banka, gıda toptancısı, 

nakliyat şirketi varsa o yerleşme aynı zamanda ticarî fonksiyonu olan bir şehirdir. 

Bu bakımdan Reyhanlı’da çok sayıda süpermarket (5 adet), banka (4 adet), gıda 

toptancısı (5 adet), kargo ve nakliyat şirketi (2 adet) bulunmaktadır.  

Reyhanlı İlçesi turizm açısından zengin doğal güzelliklere sahiptir. Bunların 

başında Yenişehir Gölü gelmektedir. Göl çevresi doğal sit alanı olarak ilan 

edilmiştir. Reyhanlı, fonksiyonları itibariyle merkezi özelliği ile ön plana 

çıkmaktadır. Bu nedenle Reyhanlı “Merkezi Yer Özelliği” olan bir yerleşmedir. 

3.1.4. Yer Adlarına Göre Köyler 

Yer adları yerleşme coğrafyasının özelliklerinin araştırılmasında büyük bir 

öneme sahiptir. Yer ve mevki adları üzerinde durularak, yerleşmenin tarihî 

coğrafyası hakkında bilgi edinmek kolaylaşmaktadır (Karaboran, 1984:108; Alagöz, 

1984:11). Ancak ülkemizde Cumhuriyet dönemiyle birlikte yer adları büyük ölçüde 

değiştirilmiştir. Adı değiştirilen yerleşme sayısı 28 bin kadar olup, bunun 12 binden 

fazlası köy adlarıdır (Tunçel, 2000:31). Yerleşmenin insan toplulukları ile beraber 

tarihî dokunun maziden günümüze kadar ulaşılabilmesi yanında zaman 

mefhumunun yerleşme üzerindeki etkisinin ortaya konulabilmesi açısından 

“yerleşme adı” önem arz etmektedir. Yerleşmenin ilk isimleri yerleşme yerinin 

kuruluşu hakkında önemli bir bilgi vermektedir. Bu açıdan bir yerleşmenin 

kuruluşunda etkili olan faktörlerin ortaya çıkarılması açısından imkânlar ölçüsünde 

ilkel kaynaklara bakılması gerekir. Bu açıdan M.S. 600’lü yılların başında tarihi 

kaynaklarda Artah (Reyhanlı) ve Tizin (Oğulpınarı) adı ile Halep’e bağlı birer köy 

yerleşmesi olarak geçmektedir (Adim, 12 yy:91). Artah veya İrtah Arapça kökenli 

bir kelime olup dinlenme kökünden gelmektedir. Sahanın İpek Yolu ile Hac Yolu 
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üzerinde olması münasebetiyle bir dinlenme yeri olarak ortaya çıkmıştır. Tizin, aynı 

isimle anılan bir aşiretten ileri gelmektedir.  

Reyhanlı’da 14 köyün ismi değiştirilmiştir. Köylere yeni isimler verilirken 

yerleşmede önemli bir özelliğe sahip ve yerleşmeyi etkileyen isimlerin seçildiği 

görülmektedir. Bununla birlikte adların değişikliği sırasında Bükülmez (Birniyes), 

Oğulpınarı (Dizin, Tizin), Beşarslan (Anada, Amada, Hamda), Kavalcık (Karan, 

Havran), Konuk (Sıçanlı, Horlak) gibi köylerin isimleri de değiştirilmiştir. Bu tür 

uygulamalar yerleşmelerin etnik karakterleri ile iskân safhalarını inceleme fırsatını 

ortadan kaldırmaktadır (Göney, 1976:114-117).  

Tablo: 3.15. Reyhanlı’da Yer Adlarına Göre Köyler 

A FİZİKİ COĞRAFYA İLE İLGİLİ  

  

1- Topografya İle İlgili Olanlar  

Akyayla (Kirmittepe), Gazimürseltepesi 

(Telgaziünel), Göktepe, Kuletepe, Kumtepe, 

Üçtepe, Kuşaklı (Sansarin), Bükülmez (Birniyes) 

2- Fitolojik adlar        Uzunkavak (İslamköy) 

3- Hidrografya Adları  Cilvegözü, Oğulpınarı (Dizin, Tizin) 

4- Zoolojik Adlar 
 Alakuzu (Tiyazlı), Beşarslan (Anada, Amada, 

Hamda) 

B.  BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA İLE İLGİLİ  

  

1-Tarihî Yer Adları  

 Cumhuriyet, Davutpaşahüyüğü  (Teldavutpaşa), 

Feyzipaşa, Karahöyük, Paşahöyük, 

Tayfursökmen, Terzihöyük, Kurtuluş 

(Çakaltepe) 

2-Yerleşme Adları   Paşaköy (Başköy), Suluköy 

3-Çalgılarla ilgili  Kavalcık (Karan, Havran) 

4-İnsan özellikleri ile ilgili    Varışlı 

5-Kişi Adları  

 Ahmetbeyli (Acarköyahmetbeyli), Çakıryiğit 

(Mağaramsı, Sıkıryiğit), Karasüleymanlı 

(Acarköy), Mehmetbeyli (Acarköymehmetbeyli), 

Karacanlık 

6-Aile, örf ve adet sıfat adları   Konuk (Sıçanlı, Horlak) 

Reyhanlı İlçesi’nde köy isimlerine yönelik olarak yapılan düzenlemede 

beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerine uyum sağlayan köylerin sayısı daha 

fazladır. İlçe yerleşmesi Suriye sınırında bulunmaktadır. Hatay, 1939’da anavatana 

kavuşmuştur. Bu nedenle cumhuriyet tarihi ile ilgili köy adlarına rastlamak 

mümkündür. Bu köylerin başında Cumhuriyet, Tayfursökmen, Fevzipaşa köyleri 

gelmektedir. Paşahöyük, Davutpaşahüyüğü, Terzihöyük ve Karahöyük köylerinde 

olduğu gibi köylere isimler verilirken höyük yerleşmesi etkili olmuştur. Bugünkü 

köylerin hemen yakınlarında bir höyük yerleşmesi vardır. Terzihöyük yerleşmesi bir 

höyüğün üzerinde yer almaktadır. Geniş topraklara sahip kişilerin isimleri köy ismi 

olarak seçilmesi de dikkat çekicidir. Bu gruba Ahmetbeyli, Mehmetbeyli, 

Karasüleymenlı, Çakıryiğit ve Karacanlık köyleri girmektedir.  
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Kavalcık Köyü’nün adı kavaldan gelmektedir. Kaval çobanların kullandığı 

üflemeli bir enstrümantal bir objenin adıdır. Kavalcık, 1939 yılından önce Suriye 

toprakları içinde kalan Harran Köyü’nün bir mahallesi idi.  Köyün merkezi olan 

Harran Suriye’de, o köyün bir mahallesi olan Kavalcık ise Türkiye toprakları içinde 

kalmıştır.  

Sonu köy adı ile biten köyler de vardır. Bunlar Suluköy ve Paşaköy’dür. 

Suluköy eski Amik Gölü’nün kıyısında yer alan bir yerleşme idi. Göl kurutulduktan 

sonra geniş araziler Suluköy’ün arazisine dahil olmuştur.   

Fiziki Coğrafya özelliklerinden tepe takısı ile biten çok sayıda köy adı 

vardır. Yörenin alçak kesimleri zaman zaman taşkına uğramaktadır. Bu nedenle 

hafifçe yüksek tepeler veya sahalar yerleşme açısından büyük bir öneme sahiptir.  

Akyayla, Gazimürseltepesi, Göktepe, Kuletepe, Kumtepe, Üçtepe, Kuşaklı,  

Bükülmez köyleri Amik Ovası’nın tabanında hafifçe yüksek tepe üzerinde ya 

yüksek bir yerde ya da ovanın kenar kuşağında yüksekçe bir yerde bulunmaktadır.  

Sonu bitki, hayvan ve su kaynağı ile ilgili köy sayısı pek fazla değildir. 

Hakikaten bu unsurlarla ilgili pek fazla bir varlık da yoktur. Beşarslan Köyü ismi 

kardeşten gelmektedir. Uzunkavak Köyü ismi Afrin Suyu’nun kenarında bulunan 

kavak ağaçları hakkında, Alakuzu Köyü’nün de ismi bu çevrelerde yoğun bir şekilde 

yürütülen hayvancılık faaliyetleri hakkında önemli ipuçlarını vermektedir.  

3.1.5. Mesken ve Mesken Tipleri  

Neolitik dönemden itibaren içinde bulunulan çağın özelliklerine göre 

insanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değişik tip ve şekillerde meskenler 

yapmışlardır. 

Coğrafyacıların mesken ve yerleşmelerini incelemek için çeşitli nedenleri 

vardır. Ev, bir bölge ve onun egemen kültürü hakkında birçok şeyi ortaya 

koymaktadır. Yakın çevrede temin edilen yapı malzemeleri, içinde bulunanların 

çeşitli ihtiyaçlarını ve meskenin içinde yer aldığı doğal çevrenin özelliklerini 

yansıtabilmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002: 384). 

Coğrafyayı yakından ilgilendiren yapı malzemesi, şekli ve çeşitli 

kısımlarının tertip tarzı ile içinde bulunduğu coğrafî şartların etkisini meskenler 

yansıtır (Tunçdilek, 1967:51). Meskenler, sakinlerinin gelenek, görenek, ekonomik 

ve kültürel düzey gibi değişik sosyal özellikleri nedeniyle bölgeden bölgeye, hatta 

yöreden yöreye önemli farklılıklar gösterebilirler. Söz konusu farklar normal 

olabileceği gibi yapı tarzı, kat sayısı eklentiler, iç donatım, kullanılan gereçleri, 

tezyin (iç ve dış süsleme) ve daha birçok yönden olabilir. Hele meskenlerde çatı 

tarzı, çatı örtü gereçleri, kat sayısı, oda sayısı, eklentiler ve fonksiyonları, duvar 

kalınlıkları, pencere sayısı ve boyutları gibi yönlerden mesken tiplerine bakılırsa, 

sorunun boyutları, çevre-mesken ilişkisinin boyutlarını aşar ve tarihî, etnik, 

sosyolojik, etnografik, jeolojik, ekonomik ve kültürel bir sorun olarak karşımıza 

çıkar (Doğanay, 1994:327). 

Reyhanlı’daki meskenler, yapı malzemesi şekil ve fonksiyon açısından 

yörenin coğrafî özelliklerini yansıtmakla birlikte gelir seviyesinin artması oranda 
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doğal ortamın meskenler üzerindeki etkisi kısmen azalmaktadır. Ancak meskenin 

şekil kazanmasında iklimin büyük bir etkisi vardır. Yazın güneyden esen rüzgârları 

alacak şekilde meskenin içinde karşılıklı kapılar ve pencereler bırakılmaktadır. 

Reyhanlı İlçesi’nde meskenlerin yapı malzemesinde çok büyük değişmeler 

meydana gelmiştir. Bu değişmede taş, kerpiç ve saz gibi yapı malzemelerinin daha 

az tercih edilmesi olmuştur. 1981 yılı köy envanter etütleri sonuçlarına göre bu üç 

yapı malzemesinden inşa edilen meskenlerin oranı % 69 iken, 2011 yılı arazi anketi 

sonuçlarına göre %15’e gerilemiştir. 1981 yılında briketten yapılan mesken sayısı 

%31 iken, 2011’de iki katından daha fazla bir artış göstererek % 68 olmuştur. Bu 

değişim ana sebepleri arasında Amik Gölü’nün kurutulması ve Afrin Suyu’nun 

kanallarla alınması ile sazlık ve kamışların ortadan kalkması ve verimli tarım 

arazilerinin genişlemesi etkili olmuştur.  

Arazi çalışmalarına göre (2011), Reyhanlı İlçesi’nde köylerin inşa 

malzemesi bakımından en yaygın mesken tipini % 68’lik bir pay ile briket 

oluşturmaktadır. Briketten sonra tuğla (%15), taş (% 12) kerpiç (% 3) ve saz 

meskenlere de rastlanılmaktadır. Ovalarda briket ve tuğla meskenleri yaygın iken, 

taş yapılı meskenler ise yamaç ve platolarda yaygınlaşmıştır.  

Briket yapı malzemesinin ilk sıraya çıkmasında sahanın coğrafî özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Amik Gölü’nün kurutulması ile ortaya çıkan alanlar üzerinde 

yeni idari düzenlemelerle bir takım köyler ortaya çıkmıştır. Özelikle 1990 yılından 

sonra yapılan yeni idari düzenleme ile Bükülmez, Cumhuriyet, Fevzipaşa, Kuletepe, 

Kumtepe, Kurtuluş, Paşahöyük, Suluköy köyleri oluşmuştur. Bu köylerin, briket 

yapılı meskenlerin toplam meskenler içindeki payı % 23,4’tür. Briket, inşasının 

kolaylığı, ucuzluğu ve meskenin kısa bir sürede yapılması gibi sebeplerden dolayı 

tercih edilmektedir. Briket yapı malzemesi Tayfursökmen ve Davutpaşa köyleri 

dışında kalan bütün köylerde yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Hatta bazı köylerde 

meskenlerin tamamı briketten yapılmıştır. Tayfursökmen, başka yörelerde 

kamulaştırma nedeniyle topraklarını kaybedenlerin devlet tarafından yerleştirilmesi 

ile oluşan bir köy olduğu için ve Davutpaşa Köyü’nün ise ekonomik durumu daha 

iyi olması nedeniyle tuğla malzeme kullanılmıştır.  

Araştırma sahasında bulunan 13 köyde meskenlerin inşasında tuğla yapı 

malzemesi kullanılmıştır. Bu köylerde kullanılan tuğla yapı malzemesi meskenlerin 

% 15’ine denk gelmektedir. Aslında tuğla yapı malzemesi ikinci sırada gelecek 

kadar yaygın değildir. Bu durum daha önce de dile getirildiği gibi Tayfursökmen 

Köyü’nün özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu köy hariç tutulduğunda tuğla yapılı 

meskenler, taş yapılı meskenlerden sonra geldiği görülmektedir. Platolarda 

rastlanılmamakla birlikte tuğla yapılı meskenlerin çoğu şehre yakın olan ve geniş 

tarım arazileri bulunan Davutpaşa ve Beşarslan köylerinde yoğunluk kazanmaktadır.  

Kavalcık, Çakıryiyit, Cilvegözü, Alakuzu ve Kuşaklı köyleri başta olmak 

üzere 9 köyde 748 tane taş yapılı mesken bulunmaktadır. Meskeni taştan olan 

köylerin çoğu plato üzerinde yer almaktadır. Tizin Platosunda kalker taşı çok 

yaygındır. Taş yapılı meskenler eski ve yeni olarak iki gruba ayrılmaktadır. Taş 

yapılı eski meskenlerde taş özel olarak işlendikten sonra yapı malzemesi olarak 

kullanılmıştır. Her biri, bir özel bir işçilikle ortaya çıkan taş yapılı eski meskenler, 
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mesken sahibinin sosyo-ekonomik durumuna göre farklı şekiller almıştır. Genellikle 

iki katlı meskenler şeklinde olan bu tür yapıların inşasında çimento birleştirici olarak 

kullanılmıştır. Duvarların cephesi genellikle sıvanmamıştır. Bu meskenlere Kavalcık 

Köyü’nde daha çok rastlanılmaktadır.  

 

Foto: 3.12. Kavalcık Köyü Fatih Müderrisse Konağı, mesken taş yapılı olduğu için daha 

sağlam bir duruş sergilemektedir.    

Taş yapılı yeni meskenler yapı malzemesi bakımından eski tip taş 

meskenlere benzemekle birlikte meskenin şekli ve genel görünümü bakımından 

kısmen farklılaşmaktadır. Bu yeni tip taş meskenlerde oda sayısı artmış olmakla 

birlikte odaların genişliği daralmıştır. Kaba taşlarla 50-60 cm genişliğinde bir duvar 

oluşturulmaktadır. Taş duvarlar genellikle çimentoyla kaplanmıştır.   

Reyhanlı’da 1981 yılında yapılan köy envanter sonuçlarına göre 854 olan ve 

yöre halkının “berdi” ev olarak isimlendirilen meskenlerin sayısı günümüzde 15’e 

kadar düşmüştür. Bir iki odalı olan bu meskenler başta gelir seviyesinin artması ile 

birlikte saz ve kamış yapı malzemesinin ortadan kalmasından dolayı bu tür 

meskenlere pek fazla rastlanılmaktadır. Varışlı Köyü’ne bağlı Merruş Mahallesi 

tarihî Tell Atchana harabelerinin üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle yerleşme 

sahası bütünüyle arkeolojik sit alanına girmektedir. Yerleşmede her türlü inşaat 

faaliyeti durdurulduğu için saz veya kamış yapılı meskenlerin tamamı burada 

görülmektedir.  

İskeleti merteklerle oluşturulan berdi meskenlerin duvarları saz ve kamış 

türü malzeme ile oluşturulmuş ve üzeri sıvanmıştır. Genellikle iki üç oda şeklinde 

olan meskenler yerden 2-2,5 m yüksekliğindedir. Pencereler genellikle küçüktür.  

Meskeninin üstü kiremitle kapatılmıştır.  
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Foto: 3.13. Berdi Ev (Varışlı Köyü Merruş Mahallesi) 

 Ekonomik anlamda yeterli olmayan yerleşmelerin meskenleri çoğunlukla 

taş, kerpiç ve kamış türü malzemeden oluşmaktadır.  Reyhanlı İlçesi’nde yıllar 

bazında meskenlerin yapı malzemesi gelir seviyesine paralel olarak taş, toprak ve 

kamış yapı malzemesinden briket ve tuğla yapı malzemesine doğru bir kayma 

göstermiştir.  1981 yılında meskenlerin %18’i kerpiç yapı malzemesinden oluşurken,  

2011 yılında % 3 gerilemiş ve kerpiç yapılı meskenlere yaygın olarak Uzunkavak, 

Üçtepe, Mehmetbeyli ve Karahöyük köylerinde rastlanılmaktadır. Kerpiç yapı 

malzemesinin Amik Ovası’nın her yerinde bulunması, mesken inşasının imece ile 

yapılması ve meskenin kısa bir sürede az masrafla tamamlanması gibi nedenlerle 

tercih edilmiştir. Toprak yapılı meskenler ekonomik seviye ile alakalıdır.  Ancak 

yörenin coğrafî özellikleri ile pek bağdaşacak bir yapısı vardır. Çünkü Amik 

Ovası’nın taban suyu seviyesi çok yüksektir ve ova tabanı zaman zaman taşkına 

uğramaktadır. Bu nedenle meskenin içi hem rutubetli hem de kısa ömürlü 

olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yeni yapılan meskenlerde kerpiç yapı malzemesi 

pek kullanılmamaktadır. 
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Tablo: 3.16. Reyhanlı İlçesi’nde inşaat malzemesine göre konutlar  (1981 ve 2011) 

Yerleşmeler 
1981 2011 

Kerpiç Taş Briket Saz Top. Kerpiç Tuğla Taş Briket Saz Top 

Ahmetbeyli  110  40 150    107  107 

Akyayla 3 18 2 15 38    47  47 

Alakuzu  30 20  50   50 75  125 

Beşarslan 20  125 10 155  100  220  320 

Bükülmez        15 165  180 

Cilvegözü  39 70  109   35 15  50 

Cumhuriyet       13  207  220 

Çakıryiğit 8 30 12  50   100 50  150 

Davutpaşahüyüğü  65 40 15 120  126    126 

Feyzipaşa        15 65  80 

Gazimürseltepesi 32  6  38    28  28 

Göktepe 75  50  125  34  6  40 

Karacanlık         131  131 

Karahöyük 38  8  46 20   50  70 

Karasüleymanlı 200  58  258  30  420  450 

Kavalcık  125 30  155  50 500 50  600 

Konuk 73  85 100 258  50  400  450 

Kuletepe       3  50  53 

Kumtepe         50  50 

Kurtuluş   6 359 365    450  450 

Kuşaklı  80   80   20 130  150 

Mehmetbeyli   5 110 115 20 20 3 257  300 

Oğulpınarı  145 5  150   10 228  238 

Paşahöyük         117  117 

Paşaköy       3  114  117 

Suluköy      1   69  70 

Tayfursökmen       406    406 

Terzihöyük 40  310  350    317  317 

Uzunkavak 30  100 22 152 75 50  175  300 

Üçtepe    100 100 50 10  104  164 

Varışlı 20   83 103    145 15 160 

Toplam 539 642 932 854 2967 166 895 748 4125 15 6066 

Kaynak: 1981 köy envanter etütleri, Ankara; 2011, arazi anketleri, Reyhanlı 
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Foto: 3.14. Suluköy’de briket yapılı kiremit örtülü tek katlı eski ve yeni meskenler 

Reyhanlı’nın kırsal kesiminde bulunan meskenlerin örtü malzemesi (1981-

2012) 30 yılda yaklaşık % 25 oranında değişmiştir. Yani kiremit örtülü meskenlerin 

yerini büyük ölçüde düz damlı meskenler almıştır. 1981 yılı verilerine göre dam 

niteliği olanlar meskenler % 18 iken, 2011 yılında artarak % 57’ye yükselmiştir.  

Meskenlerin damı yaz sıcaklığı nedeniyle yatmak ve kışlık kurutmalıkları yapmak 

amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme yapılı meskenlerin büyük bir kısmında da 

dam vardır. Bunda ekonomik durumun elverdiği ölçüde üst katları sonradan 

oluşturulmak üzere dam şeklinde planlanmıştır. Beşarslan, Bükülmez, Cumhuriyet, 

Fevzipaşa, Karasüleymanlı, Konuk, Kurtuluş, Mehmetbeyli, Paşaköy, Uzunkavak,  

Varışlı köylerinde meskenlerin yarıdan fazlası düz damlıdır. Kiremit örtülü 

meskenler düz damlı meskenlere göre daha azdır. İnceleme sahasında köylerin temel 

geçim kaynağı tarıma ve hayvancılığa dayandığı için düz dama ihtiyaç vardır. Düz 

damlı meskeni 100’ün üzerinde olan köylerin başında; Oğulpınarı, Tayfursökmen, 

Terzihöyük, Karasüleymanlı, Kurtuluş, Davutpaşahüyüğü, Paşahöyük ve Karacanlık 

gelmektedir.  
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Tablo: 3.17. Reyhanlı İlçesi’nde çatı sistemlerine göre konutlar (1981 ve 2011) 

Yerleşmeler 
1981 2011 

Düz Dam Kiremit Çatı Toplam Düz Dam Kiremit Çatı Toplam 

Ahmetbeyli 10 140 150 20 87 107 

Akyayla 2 36 38 47  47 

Alakuzu  50 50 50 75 125 

Beşarslan 50 100 150 220 100 320 

Bükülmez   0 160 20 180 

Cilvegözü 70 39 109 35 15 50 

Cumhuriyet   0 120 100 220 

Çakıryiğit 12 38 50 50 100 150 

Davutpaşahüyüğü 30 90 120  126 126 

Feyzipaşa   0 60 20 80 

Gazimürseltepesi 6 32 38 26 2 28 

Göktepe 45 80 125  40 40 

Karacanlık   0 26 105 131 

Karahöyük 8 58 66 40 30 70 

Karasüleymanlı 10 248 258 270 180 450 

Kavalcık 145 10 155 550 50 600 

Konuk 80 173 253 400 50 450 

Kuletepe    43 10 53 

Kumtepe     50 50 

Kurtuluş 6 359 365 300 150 450 

Kuşaklı 15 65 80 150  150 

Mehmetbeyli 5 110 115 200 100 300 

Oğulpınarı 15 140 155  238 238 

Paşahöyük   0  117 117 

Paşaköy   0 112 5 117 

Suluköy   0 35 35 70 

Tayfursökmen   0  406 406 

Terzihöyük 15 335 350 104 213 317 

Uzunkavak 10 142 152 200 100 300 

Üçtepe  100 100 104 60 164 

Varışlı 12 103 115 140 20 160 

 Toplam 541 2448 2994 3462 2604 6066 

Kaynak: 1981 köy envanter etütleri, Ankara; 2011, arazi anketleri, Reyhanlı 
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İnceleme sahasında 1981 yılı verilerine göre toplam 2.994 meskenin %97,9’i  

(2930) tek katlı, %1,9’ü iki katlı ve % 0,1’i de (5) üç katlıdır. 2011 yılı arazi 

çalışmalarına göre 6.066 meskenin % 87,7’si (5201) tek katlı, % 12,2’si (743) iki 

katlı, % 0,07’si (4) üç katlı ve % 0,02’si (1) de 4 katlıdır. Ancak zamanla 

meskenlerin kat sayılarında önemli değişmeler olmuştur. Bu değişiklik iki katlı 

meskenlerin artışı şeklinde olmuştur. Çünkü yeni yapılan meskenlerin çoğu iki 

katlıdır.   

1981 yılına göre 2011 yılında mesken sayıları iki kat artmıştır.  Ancak tek 

katlı meskenler pek fazla tercih edilmediği için bunların meskenler içindeki payı % 

12 civarında gerilemiştir. İki katlı meskenlerin yüzdelik dilim içinde fazla bir değer 

göstermesinde Tayfursökmen Köyü’nün özel durumundan ileri gelmektedir. Çünkü 

bu köy devlet tarafından oluşturulan iki katlı meskenlerden oluşmaktadır. 

Tayfursökmen dışında kalan iki katlı meskenlerin yoğunlukta olduğu köyler 

Reyhanlı Şehri’nin hemen yakınında yer almaktadır. Üç katlı 4 mesken de Göktepe 

Köyü’nde bulunan Devlet Tarım İşletmesi’ne ait binalardan oluşmaktadır. Kırsal 

yapının genel karakterinden farklı olarak Kuletepe Köyü’nde betonarme bir bina 

bulunmaktadır (Foto 3.15).  

 

Foto: 3.15.  Avara Mahallesi’nde (Kuletepe Köyü) dört katlı bir mesken 
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Tablo: 3.18. Reyhanlı İlçesi’nde kat sayılarına göre konutlar (1981 ve 2011) 

 Yerleşmeler 
1981 2011 

1 Kat 2 Kat 3 Kat  1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat Top. 

Ahmetbeyli 135 15  150 58 49   107 

Akyayla 38   38 42 5   47 

Alakuzu 50   50 121 4   125 

Beşarslan 155   155 300 20   320 

Bükülmez    0 178 2   180 

Cilvegözü 100 9  109 50    50 

Cumhuriyet    0 207 13   220 

Çakıryiğit 50   50 149 1   150 

Davutpaşahüyüğü 120   120 121 5   126 

Feyzipaşa    0 74 6   80 

Gazimürseltepesi 38   38 24 4   28 

Göktepe 120  5 125 35 1 4  40 

Karacanlık    0 131    131 

Karahöyük 65 1  66 68 2   70 

Karasüleymanlı 257 1  258 420 30   450 

Kavalcık 135 20  155 550 50   600 

Konuk 250 3  253 435 15   450 

Kuletepe    0 49 3  1 53 

Kumtepe    0 50    50 

Kurtuluş 360 5  365 430 20   450 

Kuşaklı 78 2  80 140 10   150 

Mehmetbeyli 114 1  115 293 7   300 

Oğulpınarı 150   150 233 5   238 

Paşahöyük    0     117 

Paşaköy    0 112 5   117 

Suluköy    0 68 2   70 

Tayfursökmen    0  406   406 

Terzihöyük 348 2  350 312 5   317 

Uzunkavak 152   152 250 50   300 

Üçtepe 100   100 144 20   164 

Varışlı 115   115 157 3   160 

Toplam 2930 59 5 2994 5201 743 4 1 6066 

Kaynak: 1981 köy envanter etütleri, Ankara; 2011, arazi anketleri, Reyhanlı 
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Meskenleri oda sayıları bakımından incelenecek olursa, oda sayılarında bazı 

değişikliklerin olduğu görülmektedir. 1981 yılı envanter sonuçlarına göre 

Reyhanlı’da bulunan meskenlerin %51’i iki odalı, %26,5’i üç odalı ve % 22’si de 

tek odalı meskenlerden oluşmuştur. 2011 yılı arazi çalışmaları sonuçlarına göre 

meskenlerin % 62,6’sı üç odalı, %17,7’si iki odalı, %14,59’u dört ve daha fazla 

odalı ve %5,18’i de tek odalı meskenlerden oluşmuştur. Genel dağılışa bakıldığında 

tek odalı meskenlerde gerileme ve üçten daha fazla odalı meskenler artma olmuştur. 

Dört ve daha fazla odası bulunan meskenler Tayfursökmen, Beşarslan, Terzihöyük, 

Ahmetbeyli köylerinde daha yoğun olarak görülmektedir. Tek odalı meskenler ise 

daha çok Uzunkavak ve Kuşaklı köylerinde yer almaktadır.  

Meskenlerde oda sayılarının çokluğunun yanında, genellikle bir misafir 

odasının bulunması, köy halkının misafirperver özelliğinden ileri gelmektedir. En 

geniş odalar hane halkı tarafından pek kullanılmamakta, sadece yatılı veya günlük 

misafirler için hazır tutulmaktadır.  

Meskenlerde, yatak yorgan gibi eşyaların konulduğu odanın bir duvarı 

ahşapla kapatılmış ve yüklük denilen bölmeleri bulunmaktadır. Ayrı bir bölme 

halinde banyonun bulunmadığı meskenlerde, banyo ihtiyacı mutfak veya yatak 

odasının köşelerinde, betondan yapılmış, 15-20 cm yükseltilmiş, duvara doğru 

eğimli ve duvarın yanında suyun tahliye olması için bir deliği bulunan çarklarda 

giderilmektedir. 

Meskenlerin çoğunda ayrı bir mutfak bölümü vardır. Bu bölümler bazen 

mesken içinde bazen de meskenin dışında bulunmaktadır. Yemek kokularının 

meskenin içine sinmesini engellemek amacıyla mutfaklar genellikle evin dışına 

kaydırılmaktadır. Bununla birlikte ekonomik seviyeleri düşük ailelerin bir giriş ve 

iki odadan ibaret olan meskenlerinin giriş bölümü mutfak, kiler ve çark olarak 

kullanılmaktadır. 

İnceleme sahasının kırsal kesiminde bulunan meskenler, 1981 yılında % 

89.31 ve 2011 yılında ise %92.42’si sağlam bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. 

1981-2011 yılları arasında sağlam yapıda olan mesken sayısı artmıştır. Ancak 

gelişen dayanıklı yapı malzemelerine rağmen 2011 yılında meskenlerin %7.65’nin 

hasarlı olması deprem olayını hatırlatmaktadır. Çünkü Reyhanlı İlçesi birinci 

derecede deprem bölgesinde yer almaktadır. Yörede Reyhanlı Fay Zonu ve bu fay 

segmentine bağlı tali fay zonları bulunmaktadır.  

Meskenlerin kısa bir süre içinde tahrip olmasında taban suyu ve drenaj 

problemleri neden olmaktadır. Tayfursökmen, Konuk, Karacanlık, Kumtepe, 

Terzihöyük, Varışlı gibi köylerde kış mevsiminde yeraltı suyu yüzeye kadar 

yükselir. Meskenlerin alçak kesimleri yarım metre kadar suyun altında kalmaktadır. 

İlkbaharda yağışların kesilmesi ile birlikte tabanının oturmasıyla meskenlerde çeşitli 

ölçeklerde hasarlar meydana gelmektedir.  
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Tablo: 3.19. Reyhanlı İlçesi’nde oda sayılarına göre konutlar (1981 ve 2011) 

Yerleşmeler 
1981 2011 

1 oda 2 oda 3 oda Top. 1 oda 2 oda 3 oda 4 + oda Top. 

Ahmetbeyli 20 130  150   23 84 107 

Akyayla 5 20 13 38   5 42 47 

Alakuzu  50  50 30 25 70  125 

Beşarslan 80 75  155 20 100 50 150 320 

Bükülmez    0 3 15 162  180 

Cilvegözü 10 49 50 109  25 25  50 

Cumhuriyet    0 30 50 140  220 

Çakıryiğit  20 30 50 6 20 124  150 

Davutpaşahüyüğü 30 50 40 120  46 80  126 

Feyzipaşa    0 1 15 64  80 

Gazimürseltepesi 25 13  38  6 6 16 28 

Göktepe  75 50 125  1 39  40 

Karacanlık    0  105 26  131 

Karahöyük 6 20 40 66  10 55 5 70 

Karasüleymanlı 10 105 143 258 3 30 417  450 

Kavalcık 10 80 65 155 2 50 548  600 

Konuk 20 153 80 253 20 100 330  450 

Kuletepe      10 3 40 53 

Kumtepe      6 44  50 

Kurtuluş 100 200 65 365 10 50 390  450 

Kuşaklı 27 50 3 80 50 40 30 30 150 

Mehmetbeyli 100 5 10 115 20 50 230  300 

Oğulpınarı 46 100 4 150 28 50 160  238 

Paşahöyük    0 0 75 42  117 

Paşaköy    0  7 105 5 117 

Suluköy    0  35 35  70 

Tayfursökmen    0    406 406 

Terzihöyük 100 150 100 350 35 55 120 107 317 

Uzunkavak  62 90 152 50 50 200  300 

Üçtepe 45 55  100 5 14 145  164 

Varışlı 25 80 10 115 1 32 127  160 

 Toplam 659 1537 793 2994 314 1072 3795 885 6066 

Kaynak: 1981 köy envanter etütleri, Ankara; 2011, arazi anketleri, Reyhanlı 
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Tablo: 3.20. Hâlihazır durumuna göre konutlar (1981 ve 2011) 

Yerleşmeler 
1981 2011 

Sağlam Çürük On.bilir Top Sağlam Çürük On.bilir Top. 

Ahmetbeyli 130 20  150 99 5 3 107 

Akyayla 34 2 2 38 47   47 

Alakuzu 36 4 10 50 100 10 15 125 

Beşarslan 140 5 10 155 320   320 

Bükülmez    0 176 4  180 

Cilvegözü 109   109 50   50 

Cumhuriyet    0 160 10 50 220 

Çakıryiğit 50   50 150   150 

Davutpaşahüyüğü 110 2 8 120 126   126 

Feyzipaşa    0 80   80 

Gazimürseltepesi 38   38 28   28 

Göktepe 120  5 125 40   40 

Karacanlık    0 131   131 

Karahöyük 61 1 4 66 70   70 

Karasüleymanlı 158 40 60 258 405  45 450 

Kavalcık 140 3 12 155 550  50 600 

Konuk 223 10 20 253 420 30  450 

Kuletepe     43 10  53 

Kumtepe     50   50 

Kurtuluş 355 10  365 450   450 

Kuşaklı 80   80 150   150 

Mehmetbeyli 115   115 300   300 

Oğulpınarı 135 15  150 198 10 30 238 

Paşahöyük    0 117   117 

Paşaköy    0 117   117 

Suluköy    0  1 69 70 

Tayfursökmen    0 406   406 

Terzihöyük 290 10 50 350 267 50  317 

Uzunkavak 145 3 4 152 270 20 10 300 

Üçtepe 100   100 158 6  164 

Varışlı 105 10  115 130 30  160 

 Toplam  2674 135 185 2994 5608 186 272 6066 

Kaynak: 1981 köy envanter etütleri, Ankara; 2011, arazi anketleri, Reyhanlı 
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Tablo: 3.21. Alt katların kullanım şekillerine göre konutlar (2011) 

 Yerleşmeler Konut Ahır 
Garaj 

Ambar 
Toplam 

Ahmetbeyli 49   49 

Akyayla 5   5 

Alakuzu 3 1  4 

Beşarslan 20   20 

Bükülmez 2   2 

Cilvegözü    0 

Cumhuriyet 13   13 

Çakıryiğit   1 1 

Davutpaşahüyüğü 3  2 5 

Feyzipaşa 4  2 6 

Gazimürseltepesi 4   4 

Göktepe 5   5 

Karacanlık 2   2 

Karahöyük    0 

Karasüleymanlı 3 2 25 30 

Kavalcık 50   50 

Konuk 3 12  15 

Kuletepe 3   3 

Kumtepe    0 

Kurtuluş   20 20 

Kuşaklı  10  10 

Mehmetbeyli 7   7 

Oğulpınarı 5   5 

Paşahöyük    0 

Paşaköy 5   5 

Suluköy 2   2 

Tayfursökmen 406   406 

Terzihöyük  5  5 

Uzunkavak 30  20 50 

Üçtepe 20   20 

Varışlı 2  1 3 

 Toplam 646 25 74 747 

Kaynak: 2011, Arazi Anketleri, Reyhanlı 
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Kırsal kesiminde yer alan meskenlerin büyük bir bölümü tek katlıdır. İki ve 

daha fazla katlı meskenlerin alt katları genellikle oturulan yer olarak 

kullanılmaktadır. Tayfursökmen’de yer alan konutların tamamı iki katlı olup, alt 

katları da konut olarak değerlendirilmektedir. Bunda ailelerin kalabalık olması 

etkilidir. Tarımsal arazisi kısıtlı olan aileler ile toprağı olmayan ailelerin esas geçim 

kaynağı hayvancılıktır. Hayvan barınakları genellikle köyün içinde olup, meskenin 

bağlısı durumundadır. Reyhanlı ve çevresinde iç kesimlere göre daha hafif kış 

şartları hüküm sürmektedir. Bu nedenle hayvan barınakları basit bir şekilde 

oluşturulmaktadır.  Gelir kaynakları daha iyi durumda olan ailelerin meskenlerinin 

alt katı genellikle garaj ve ambar olarak kullanılmaktadır.   

İnceleme sahasında meskenin eklentisi durumunda olan 8.253 tane yapı 

bulunmaktadır. Kırsal kesimde halkın temel geçim kaynaklarının başında 

hayvancılık geldiği için köylerde ahır ve samanlıklar sayıca çok fazladır. 

Eklentilerin %95’ini ahır ve samanlıktır. Ahır ve samanlığı 500’ün üzerinde olan 

köyler Karasüleymanlı, Beşarslan, Terzihöyük, Konuk, Kurtuluş’tur. Bu köylerde 

hayvan sayısı da fazladır. Mesken eklentilerinin çok fazla olması köylerin kalabalık 

bir görünüme sahip olmasına yol açmıştır.  
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Tablo: 3.22.  Reyhanlı İlçesi’nde meskenlerin eklentileri (2011) 

 Yerleşmeler Ahır Samanlık Garaj Ambar Toplam 

Ahmetbeyli 100 100 10  210 

Akyayla 47 47  2 96 

Alakuzu 125 125 10 10 270 

Beşarslan 320 320  20 660 

Bükülmez 120 120   240 

Cilvegözü 50 50 5  105 

Cumhuriyet 90 90   180 

Çakıryiğit 80 80  5 165 

Davutpaşahüyüğü 126 126  4 256 

Feyzipaşa 80 80   160 

Gazimürseltepesi 9 9 4 6 28 

Göktepe 2 2 4 4 12 

Karacanlık 92 92   184 

Karahöyük 25 15 12  52 

Karasüleymanlı 360 360  20 740 

Kavalcık 100 100  6 206 

Konuk 300 300 30 10 640 

Kuletepe 40 40 6 4 90 

Kumtepe 40 50 10 3 103 

Kurtuluş 250 250  20 520 

Kuşaklı 150 150  20 320 

Mehmetbeyli 150 150 50 50 400 

Oğulpınarı 238 238 10  486 

Paşahöyük 100 95  2 197 

Paşaköy 117 117  1 235 

Suluköy 13 13  3 29 

Tayfursökmen 406 50  50 506 

Terzihöyük 317 317 5  639 

Uzunkavak 100 50  30 180 

Üçtepe 100 100 10 10 220 

Varışlı 60 60 2 2 124 

 Toplam 4107 3696 168 282 8253 

Kaynak: 2011, Arazi Anketleri, Reyhanlı 

Fonksiyonel özellikleri ve planları ne olursa olsun hemen hemen tüm 

meskenlerde dikkati çeken özelliklerin başında,  meskenlerin yazın rüzgâr almasını 

ve kışın güneşlenmesini sağlamak amacıyla güneye doğru konumlandırılmış 
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olmasından ileri gelmektedir. Yörenin coğrafi özelliğinden dolayı duvar kalınlıkları 

çok fazla değildir. Hemen hemen bütün meskenlerde balkon vardır. Ailenin yaşlıları 

veya kadınları gündelik işlerin önemli bir kısmını burada görürler. Meskenin 

niteliğine göre gölgelik oluşturmak amacıyla balkonunun üstü genellikle 

kapatılmıştır. Yine balkonların çoğunda lavabo vardır. Hatta bazı yeni tip 

meskenlerde görüldüğü gibi meskenin güneşten korunmasını sağlamak amacıyla 

mesken kemer bir kuşak içine alınmıştır.  

Amik Ovası’nda bulunan meskenlerin pencere büyüklükleri, platolarda 

bulunan meskenlerin pencerelerine göre daha geniştir. Pencerelerin daha çok 

güneyde kalması, coğrafî faktörlere dikkat edildiğini göstermektedir. Güneş 

ışınlarının korunmak amacıyla pencerelerde saç veya ahşap malzeme ile oluşturulan 

panjurlar vardır. Meskenlerin kuzey cephelerinde ise nispeten daha küçük pencereler 

bulunmaktadır. Yörenin nemli ve sıcak oluşu nedeniyle odalarda ısı birikiminin ve 

rutubetin oluşmasını engellemek amacıyla oda kapıları genellikle dışa açılmaktadır. 

Bu nedenle meskenin dışa açılan birden çok kapısı vardır.   

Amik Ovası’nda bulunan meskenlerin fizyonomilerinden kaynaklanan 

sorunlara geçmeden önce üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu, 

yerleşmelerin imar planlarıdır. Çünkü tarım arazileri üzerinde yer alan köylerin 

büyük bir bölümünde henüz bir imar planı yoktur. Dolayısıyla meskenlerin çoğu 

gelişigüzel bir şekilde tarım arazilerinde yer almaktadır. Bu nedenle yerleşmelerin 

ekolojik ayak izi tarım arazileri üzerinde ciddi bir sorun meydana getirmektedir. 

Kanaatimizce köylerin acilen halledilmesi gereken problemlerinin başında köylere 

yönelik bir imar planını oluşturmak olmalıdır.  

Reyhanlı İlçesi birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Hatta 

Ölüdeniz Fay hattı, buradan geçerek kuzeydeki fay hatları ile birleşmektedir. 

Reyhanlı Fay Zonu ve bu zona bağlı olarak gelişmiş çok sayıda fay kırığı da vardır. 

Yöredeki morfolojik şekillerin ortaya çıkması üzerinde tektonik hareketlerin büyük 

bir etkisi bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri Antakya ve Suriye’de büyük bir 

deprem meydana gelmemiştir. Tabanda meydana gelen oturmalarla meskenlerin 

çeşitli yerlerinde çatlaklar oluşmuştur. Ayrıca meskenlerin çoğu briket yapılıdır. 

Olası bir deprem yörede çok ciddi sorunlar oluşturacaktır. Bu açıdan deprem 

bilincinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.     

Reyhanlı İlçesi’nde yer alan köylerin önemli bir bölümü Amik Ovası’nda 

yer almaktadır. Amik Ovası’nın Asi Nehri’ne yakın olan bölümleri taşkın yatağını 

oluşturmaktadır. 1951, 1968, 2002 yılı taşkınları nedeniyle yöredeki yerleşmelerin 

bir kısmı önemli ölçüde zarar görmüştür. 2012 yılında Karasu, Afrin Suyu ve Asi 

Nehri’nin taşması ile Amik Gölü yeniden oluşmuştur. Bu taşkın neticesinde 

Karacanlık’ta 25, Karabatak Mahallesi’nde (Karacanlık) 30, Kurtuluş Köyü’nde 30, 

Merruş Mahallesi (Varışlı) 6, Beşarslan Köyü’nde 25 ve Suluköy’de çok sayıda 

mesken suyun altında kalmıştır. Bu köylerin bir kısmı eski Amik Gölü aynası 

üzerine kurulan yerleşmelerdir. Yine Konuk, Varışlı, Tayfursökmen, Cumhuriyet, 

Kuletepe, Göktepe köylerinin bulunduğu kesimlerde kışın taban suyu yüzeye kadar 

çıktığı için meskenlerin bir bölümü suyun içinde kalmaktadır. Bu açıdan köy 
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yerleşim yeri taban suyu ve muhtemel taşkınlarına karşı yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Reyhanlı’da bazı meskenlerin oda sayısı ile nüfus büyüklüğü arasında bir 

uyumsuzluk vardır. Tek odalı meskenler çoğu zaman mutfak, çamaşır yıkanılan yer, 

banyo yapılan, hep birlikte yatılan yer olarak kullanılmaktadır. Ekonomik anlamda 

yetersizliğin bir göstergesi olan bu meskenlerin altı çamurla sıvanmış ve üstüne 

derme-çatma malzemelerle örtülmüştür. Yağışlı dönemde meskenin altı çamur 

olmakla ve sağlıksız koşullar meydana gelmiştir. İki ve daha fazla odaya sahip 

meskenlerde anne-baba ve çocuklar ayrı bir odada kalmaktadır. Yörede bulunan 

hemen hemen bütün meskenlerin bir bazen iki odası ısıtılmaktadır. Çünkü yöre halkı 

tarım işçiliği ile hayvancılık gibi faaliyetlerle geçimini temin etmektedir. Bağ, bahçe 

yetiştirme faaliyetlerinin çok yetersiz olması yakıt problemlerini arttırmaktadır. 

Yakıt meselesinden dolayı insanları aynı odayı kullanma zorunluluğu daha çok kışın 

olmaktadır. Yaz mevsiminde hol, balkonlar ve damlarda yatılmaktadır. Oda-nüfus 

ilişkisi Doğanay’ın (1994:363) belirttiği gibi en az üç oda gerekliliği kriteriyle 

değerlendirilecek olursa, Reyhanlı’nın kırsal kesiminde yer alan meskenlerin 

%23’ünde yetersiz oda olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Meskenlerin hemen tamamında içme ve kullanma suyu, elektrik ve telefon 

ihtiyacı çözümlenmiş durumdadır. Zaman zaman elektrik kesintileri olmaktadır. 

Enerji nakil hatları tarım arazileri içinde kaldığı için pek fazla müdahale 

edilememektedir. Çünkü kış döneminde ekinle kaplı olan tarlara araçlar 

giremeyecek kadar çamurlu olmaktadır. Bu nedenle nakil hatlarının yolların hemen 

yanında olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle 

çözümlenmesi gereken önemli bir sorun da, çöplerin bertaraf edilememesi ve 

kanalizasyon şebekesinin kurulmaması gelmektedir. Ovada yer alan köyler tarım 

arazileri içinde yer aldıkları için çöpler ya köy meydanındaki çukur bir yerde ya da 

dere ve bir kanalda birikmektedir. Fosseptik çukurlar açılarak oluşturulan tuvaletler 

köy ortamında çok kötü bir kokuların yayılmasına zemin oluşturmuştur. Tuvaletlerin 

taşması ve çöplerin gelişigüzel ortama verilmesi sağlıksız bir ortam oluşturmaktadır. 

Bu nedenle Karacanlık, Suluköy, Kurtuluş gibi köylerde ani çocuk ölümleri 

görülmektedir. Amik Ovası’nda bulunan köylerin içme suları Göktepe Köyü 

yakınındaki derin kuyulardan sağlanmaktadır. Burası aynı zamanda yoğun tarım 

arazilerine karşılık gelmektedir. Her yıl tarım arazilerine gübre ve pestisit 

verilmektedir. Çeşitli şekillerden tarım arazilerine verilen ilaçlar ve gübreler gerek 

sulama suyu gerekse yağmur suyunun sızmasıyla akiferlerine kadar ulaşmaktadır. 

Karstik bölgeden toplanan sulara diğer kirleticilerin de karışması ile suların kalitesi 

daha da düşmektedir. Bu açıdan kuyuların yer aldığı saha tarımsal faaliyetlerden 

arındırılması gerekmektedir.    

Yukarıda genişçe bahsettiğimiz özellikler ışığında inceleme alanındaki 

meskenleri eski, orta ve yeni dönem meskenleri olarak üç grupta incelenmiştir:   

Eski Tip Meskenler: Bu meskenler yapı malzemeleri, şekil ve planları 

bakımından coğrafî ortamın özelliklerini daha iyi bir şekilde yansıtmaktadır. 

Meskenlerin inşasında kullanılan malzeme yakın çevreden sağlanmaktadır. Çatı, 

duvar ve pencereler iklimin özelliklerine göre şekillenmiştir. Eski tip meskenler, 
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basit bir plana dâhil olup, geleneksel bir inşa tarzının izlerini göstermektedir. Bu 

planın özelliğinden dolayı eski tip meskenlerin hemen hepsi iç mekânları 

bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Ekonomik faaliyetlerine göre 

oluşturulan eklentiler meskenlerin yakınında yer almaktadır. Bu açıdan berdi, toprak 

ve taş meskenleri eski tip mesken olarak değerlendirmek mümkündür. Araştırma 

alanı, eski tip meskenler, tek katlı dam evleri, toprak veya kiremit örtülü evlerden 

oluşturmaktadır.  

Saz ve kamıştan yapılan meskenlere berdi mesken demektir. Berdi 

meskenler Amik Ovası’ndaki yerleşmelerde rastlanılan bir barınaktır. Amik Gölü 

kurutulmadan önce ve Afrin Suyu ile Asi Nehri’nin daha canlı olduğu dönemlerde 

saz ve kamış türü yapı malzemesi daha yaygın olarak bulunmaktaydı.  

Yörede berdi meskenler fizyonomileri açısından kendi iki kısma ayrılır. 

Bunlar 10-15 m uzunluğundan bir odadan oluşan eski tip berdiler ve iki-üç odadan 

oluşan berdiler olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde rastlanılmamakla birlikte tek 

bir odadan oluşan berdilerde insanlar ile hayvanlar birlikte kalırdı. Ancak 

günümüzde rastlanılan berdiler iki üç odadan oluşmaktadır. Berdi meskenleri 

yapılışları diğer meskenlerin yapılışından farklıdır. Birbirinden farklı odalardan 

oluşan berdi meskenler 40-50 m2den oluşmaktadır. Berdi yapılırken 2 m’de bir 

ağaçlar dikilerek meskenin iskeleti meydana getirilmektedir. Bu aşamadan sonra 10 

tane berdi bir araya getirilerek kuşak oluşturulmaktadır. Kuşak araları yine berdilerle 

doldurulmaktadır. Meskenin damı berdilerle kapatılmakta ve odaların tabanlarına 

döşemelik olarak berdiler serilmektedir. Pencere görevini silindir biçimindeki çam 

kavanozlar görmektedir. Meskenin dışı ve bazen de içi killi toprakla saman 

karıştırılarak elde edilen çamurla sıvanarak berdi mesken oturulacak hale 

getirilmektedir. Berdi meskenin duvar kalınlı 10 ile 20 cm arasında olmaktadır. 

Berdi odalarda tahta divanlar bulunur ve çoğu zaman tezekle ısıtılmaktadır. Berdinin 

iç donanımında bulunan çark ve ocak günlük işlerin görüldüğü bölmeyi 

oluşturmaktadır.  

Toprak meskenler eski tip meskenler sınıfında ele alınmaktadır. Bu tip 

meskenler toprağın bol olduğu Amik Ovası’nda yaygın olarak rastlanılmaktadır. 

Coğrafî özelliklerin izlerini üzerinde taşıyan bu tip meskenler tek katlıdır. İmece 

usulü killi topraklar samanla karıştırılarak eldi edilen çamur 40x50 cm’lik kalıplara 

dökülerek kerpiçler hazırlanmaktadır. Kerpiçler arasına çamur konularak üst üste 

dizilmektedir. Yerden 1 m yükseklikten itibaren 1x1 cm ebatlarında pencereler 

bırakılmaktadır. Pencere üstüne bir sıra ağaç kuşak geçirilmiştir. Dam örtüsü kavak, 

kamış, branda veya naylon gibi malzeme ile kaplanmaktadır. Mesken içi veya dışı 

çamurla sıvanmaktadır. Genellikle 2-3 odası bulunan bu meskenlerin tabanı çamur 

veya çimento ile kaplanmıştır. Yörenin ortalama sıcaklık değerleri yüksek olduğu 

için odalar arasından ısı akışını önlemek amacıyla kapılar dışa açılmaktadır. Bunda 

çok eşli evliliğinde de etkisi vardır. Çünkü eşlerin her birine ayrı bir oda açılması 

gerekmektedir. Bu yüzden odaların kapıları dışa açılmaktadır.  Meskenin çeşitli 

yerlerinde duvar dolaplarına, çarklara ve tahta divanlara çokça rastlanılmaktadır.  

Taş, toprak ve saman karışımından elde edilen çamuru birleştirme aracı 

olarak kullanılarak yapılan taş yapılı meskenleri de eski tip meskenler sınıfında 
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değerlendirmek mümkündür. Bu meskenlere genellikle platolarda rastlanılmaktadır. 

Burada kalker yaygın olduğu için coğrafî çevre meskenlerin inşasını taş yapılı ve 

toprak damlı meskenler şeklinde oluşmasına ortam hazırlamıştır. Bu tip meskenler 

genel özellikleri açısından kerpiç yapılı meskenlere benzemektedir. Pencere ebatları 

bir metrenin biraz üstündedir. Pencerenin yapımında ahşap malzeme kullanılmıştır.   

Orta tip meskenler: Bu meskenler sınıfına briket ve taştan yapılmış 

meskenler girmektedir. Birleştirme harcı olarak çimento kullanılmıştır. Dam örtüsü 

ağaç, kiremit ve branda ile kaplanmıştır. Briket yapılı meskenleri daha çok ovalarda, 

taş yapılı meskenleri de plato yerleşmelerinde yaygın olarak görmek mümkündür. 

Yerden yarım metre yükseklikten itibaren oluşturan meskenin iki veya üç odası 

vardır. Bu tip meskenlerin de pencere ebatları çok geniş değildir. Bu özellikleri 

açısından eski tip meskenlere benzemektedirler. Ancak duvarların inşasında 

birleştirme harcı olarak çimentonun kullanılması ile birlikte odalarda hareketli 

mobilyaların olması açısından yeni tip meskenlere benzemektedir.  

Orta tip meskenlerde mutfak ve banyo bulunmakta ve çarkların yerini 

lavabolar almıştır. Bu tip meskenlerde tuvalet evin dışında, bazen de dış duvara 

bitişik olacak şekilde bulunmaktadır. Meskenin dışında yer alan tuvaletlerin basit 

oluşları nedeniyle eski tip konutlara işaret etmektedir. Buğday, turşu, bulgur, 

çökelek gibi zahirlerin konulduğu kiler evin dışında olup, meskenin bir eklentisi 

şeklindedir. Ayrıca evin 10-15 m uzağında tandır ocağı, ahır, samanlık veya kümes 

gibi eklentiler de vardır.    

Misafir odası dışında kalan diğer odalar arasında bağlantıyı sağlayan kapılar 

vardır. Misafir odası başoda şeklindedir. Misafir için sürekli hazır tutulmaktadır.  

Ancak kalabalık bazı aileler misafir odasını misafirin olmadığı zamanlarda oturulan 

ve yatılan yer olarak da kullanmaktadırlar. Bu tip meskenlere örnek olarak 

Karacanlık, Suluköy, Terzihöyük, Alakuzu köylerinde sıkça rastlanılmaktadır.  

Yeni tip Meskenler: Bugünkü medeniyet, ulaşım araçları, taklit ve teknik 

şartlar içinde ev şekilleri üzerinde yakın çevreden bulunabilecek yapı malzemesi ve 

diğer coğrafî faktörlerin etkisinden bahsetmek ve bu etkinin doğurabileceği şekilleri 

bulabilmek oldukça güçtür (Tanoğlu, 1969: 215). 

Bu tip meskenler kırsal yerleşmede ilk bakışta hemen seçilebilir. Çünkü 

bunlar yeni yapılmışlardır ve sayıları bir hayli fazladır. Özellikle Reyhanlı Şehri’ne 

yakın olan köylerde daha yoğun olarak görülmektedir.  Yapılış tarihleri oldukça yeni 

olup, en eskisi günümüzden en fazla 10-15 yıl öncesine gitmektedir. Planları 

bakımından oturmaya daha elverişli olan meskenlerde, oda sayısı üç veya dörttür. 

Bunlarda banyo ve helâ bölmesi vardır. Çatıları kiremit olup, modern görünüm 

sergilemektedirler.  

Yeni tip meskenler, kuşkusuz Reyhanlı’da bir modernleşmenin başladığını 

göstermektedir. Bu modernleşme hareketinin çok hızlı olması, Ortadoğu’da tır 

şoförü olarak çalışan işçilerin sağladığı katkılarla olmaktadır. Betonarme olan bu 

meskenlerin bir, iki, üç hatta dört katlı olanları da vardır. Bunların önemli bir 

bölümü dubleks daireler şeklindedir. Üst katlarında çok geniş balkonlar vardır. İki 

katlı meskenlerin alt bölmeleri bazen garajlar şeklindedir. Modernleşme hareketi ile 
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birlikte eski veya yeni dönem meskenlerinin hepsinde güneş enerji sistemleri vardır. 

Aynı zamanda dam veya çatılarda çanak antenler bulunmaktadır. 

 

Foto: 3.16. Varışlı Köyü, önde orta tip briket yapılı tek katlı meskenler, geride yeni tip 

betonarme meskenler görülmektedir. 
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3.2. NÜFUS ÖZELLİKLERİ  

Nüfus hareket halinde, her an ve durmadan değişen bir olaydır. Doğum, 

ölüm, göç, gibi olaylar neticesinde dünyada yaşayan insanların sayısı her an 

değiştiği, azaldığı, çoğaldığı gibi bu insanların yeryüzündeki dağılışları da durmadan 

değişmektedir (Tanoğu, 1969: 31). 

Coğrafyanın en önemli esaslarından birini oluşturan insanın herhangi bir 

alandaki sayısı ve bu sayının mekâna ve zamana göre gösterdiği değişiklikler ile 

nüfus yoğunluğu coğrafyacıları çok yakından ilgilendirmektedir (Darkot, 1953-

1954: 3). 

Coğrafyacı, gerek nüfus, gerekse diğer coğrafî konuları incelerken, 

coğrafyanın temel prensiplerine bağlı kalarak, sonuçlarını sentezleyerek verir. 

Dolayısıyla konunun niteliğine göre inceleme sahasının yakınında veya uzağında 

bulunan bütün etkenleri birlikte ele alır (Karaboran, 1984:3). Bu etkenler içinde 

iklim, relief, toprak, bitki örtüsü, hidrografya özellikleri ve yer altı kaynakları 

önemli bir yer oluşturur. Diğer taraftan içinde bulundukları fizikî ve biyolojik ortamı 

sürekli değiştirmeye ve ondan faydalanmaya çalışan insanın, çevre üzerindeki 

etkileri, o sahada yaşayan insanların sayısına, kültürel, ekonomik ve teknik 

seviyelerine bağlıdır (Tanoğlu, 1969:29). İşte bu nedenlerden dolayı herhangi bir 

sahada bulunan topluluklar çok değişik yerleşme şekilleri içinde doğal ortamdan 

faydalanarak o ortamı değiştirirler. İnsanlar doğal ortamdan bazen bilinçsiz 

faydalandıkları için o sahanın coğrafî potansiyeli, o sahada yaşayan toplulukların 

ihtiyaçlarını karşılayamaz olur. Böylece başka yerlere göç başlar. Göç, beraberinde 

dengesiz nüfus dağılışını ortaya çıkarır. Sonuçta aşırı kalabalık ve ıssız bölgeler 

ortaya çıkmaktadır.  

Amik Ovası ile yakın çevrelerinin tarih öncesi devirlerdeki nüfus ve 

yerleşme ile ilgili bilgileri bulunmamaktadır. Ancak yörede çok sayıda höyüğün 

bulunması ve tarihî kalıntının olması, ilk dönemlerden itibaren sahanın nüfus ve 

yerleşme açısından çok önemli olduğunu göstermektedir.  

Reyhanlı’da nüfus ve yerleşme, Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Tel-

Cüdeyde, Vadi el-Hamam, Tel-Dahab, Tel-Tainat, Tel-Açana, Çatalhöyük gibi eski 

yerleşim merkezleri olan höyükler vardır. Buralarda yapılan kazılarda ortaya çıkan 

buluntulara dayanılarak (çanak-çömlek, kadın figürleri, boncuk, süs eşyaları, 

dörtgen planlı büyük kerpiç ev duvarları, madeni gereçler, orak, bıçaklar, taş 

mühürler, deliciler, baltalar, mızrak uçlar gibi) yörenin Kalkolitik ve Neolitik 

dönemden itibaren yoğun bir yerleşme sahası olduğunu ortaya çıkarmıştır.      

Saha, coğrafî potansiyeli nedeniyle en eski yerleşim yerlerinden biridir. 

Sahanın tarihi, Tunç Çağı’na kadar gitmektedir. Saha, tarihî devirleri boyunca 

sırasıyla, Yamhad Kralı, Hititliler, Hurri Mitanni Beyliği, Mısırlılar, Asurlular, 

Roma, Doğu Roma, Abbasiler, Selçuklular, Haçlılar ve Osmanlıların yönetimine 

girmiştir. Yörede egemen olan devlet veya krallık ile ilgili sağlıklı nüfusu bilgilere 

ulaşılmamıştır. Nüfus bilgilerine, askere alma ve vergi mükelleflerini belirlemek 

amacıyla Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özellikle 16. yy.’da yapılan tapu-tahrir 
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kayıtlarında bulunmaktadır. Bu kayıtlarına göre nüfus; sosyal, ekonomik ve siyasal 

olaylara bağlı olarak bazen artmış ve bazen de azalmıştır.   

Reyhanlı İlçesi’nin nüfusu tarihî seyrinde inişli ve çıkışlı bir gidişat 

sergilemiştir. Bilindiği üzere coğrafî potansiyeli elverişli olan sahalar göç vererek 

nüfus kaybına pek uğramazlar. Ancak Reyhanlı İlçesi kırsal kesiminde nüfus artışı 

genellikle doğurganlık hızı ile alakalıdır. Reyhanlı yöresi bir erkeğin çok eşle evli 

olma geleneği devam etmektedir. Bu nedenle aileler çok kalabalık bir yapıya 

sahiptir. Sahada nüfusun büyümesinde aldığı göçlerin payı vardır. Bununla birlikte 

köylerin nüfusu iki dönemde azalma göstermiştir. İlk azalma 1965-1970 döneminde 

olmuştur. 1968 yılında Amik Gölü’nün taşması ile evler suyun altında kalmıştır. 

Reyhanlı Kaymakamlığı taşkın zedeleri Reyhanlı’ya yerleştirmiş ve kırsal kesimde 

nüfus azalmıştır.  İkinci azalma dönemi 1980-1985 döneminde meydana gelmiştir. 

Bu da 1980 yılındaki nüfusun abartılı sayılması ile ilgilidir.  

Reyhanlı nüfus özellikleri açısından oldukça hareketli bir sahadır. İlçenin 

kırsal kesimi hem göç vermekte hem de göç almaktadır. Kırsal kesimde tarım arazisi 

olmayan ailelerin önemli bir kısmı Kıbrıs ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli 

yörelere göç vermiştir. Diğer taraftan Reyhanlı’nın köylerine kamulaştırma, 

Tigem’in kuruluşu ve çiftlik yerleşmelerinde çalışmak amacıyla göçler olmuştur. 

İlçe mevsimlik göçler bakımından da oldukça hareketlidir. İlkbaharın gelişi ve 

havaların ısınması ile birlikte tarımsal faaliyetler başlamaktadır. Pamuk, soğan ve 

patates gibi ürünlerin çapalanması, seyreltilmesi ve yabancı otların ayıklanması gibi 

işlerin yapılması için çok sayıda işçiye ihtiyaç vardır.  Bu nedenle Nisan-Mayıs 

aylarından itibaren Amik Ovası’na işçiler gelmeye başlar ve yaz aylarında hasat için 

gelenlerle birlikte çok daha yüksek bir sayıya ulaşılmaktadır. Hasat mevsiminin sona 

erdiği sonbahar mevsiminden itibaren tersine bir dönüş başlamaktadır. Tarım arazisi 

yetersiz veya tarım arazisi olamayan aileler Adana, Mersin, Dörtyol, İzmir, İstanbul, 

Antalya gibi başka yerlere çalışmak amacıyla göç etmektedir. Amik Ovası yazın 

genellikle göç alan ve kışın göç veren bir yer özelliğindedir.  

Yurt dışı göçleri ile birlikte yurt içi göçleri de kendini belirgin bir şekilde 

göstermiştir. Özellikle 1980’li yıllarda köylerde nüfusun kalabalıklaşması sonucu 

topraksız ailelerin çoğalması nedeniyle yurdun çeşitli yörelerine yoğun bir göç olayı 

başlamıştır. 1980 yılından itibaren başta Kıbrıs olmak üzere Arabistan, Almanya, 

Suriye, Lübnan ve Katar’a göçler olmuştur. Bu göçlerinde etkisi ile 1980 yılı nüfus 

sayımına göre 1985 yılı nüfusu azalmıştır. İnceleme alanında iç göç hareketi ile en 

çok göç Antakya ve İstanbul’a olmuştur. Bununla birlikte iş imkânları geniş olan 

diğer şehirlere de göçler olmuştur. 

Sayım dönemlerinde bazen kadın bazen de erkek nüfusu fazla olmuştur. Bu 

durum yörenin hem göç aldığını hem de göç verdiğini göstermektedir. İlçenin yaş 

nüfus yapısına göre Reyhanlı’da oldukça genç ve aktif bir nüfus vardır.  Bağımlı 

nüfus oranı bakımından Reyhanlı, Türkiye ortalamasının çok altındadır.  

Nüfusun okur-yazarlık oranı Türkiye ortalamasına yakındır. Ancak 

okullaşma oranı ilköğretim düzeyi ile sınırlı kalmaktadır. Okullaşma oranında 

kadınların payı daha düşüktür. Taşımalı eğitim sistemine geçildiği için her köyde 

okul bulunmamaktadır. Bu okulların önemli bir kısmında branş öğretmen eksikliği 
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vardır. Eksik branşlar yan branş öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır. Okulların 

bazılarında fizikî imkânlar (araç-gereç v.s.) yetersizdir. Bu nedenlerden dolayı 

ÖSS’yi kazanan öğrenci sayısı il ortalamasının altında kalmaktadır.  

Kırsal kesimde nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek sağlık ocağı, 

sağlık evi ve sağlık personeli azdır. Köylerin bir kısmında bulunan sağlık ocakları 

kapatılmış ve sağlık hizmetleri aile hekimlikleri tarafından verilmeye 

çalışılmaktadır. Aile hekim başına düşen hasta sayısı çok fazla olduğu için hastaların 

tedavi olması konusunda bazı sıkıntılar meydana gelmektedir.  
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Tablo: 3.23. Reyhanlı’da köy nüfuslarının tarihî seyri (1940-2010) 

Yeni İsmi 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2010 

Ahmetbeyli 333 525 638 1661 504 683 715 1313 1491 1106 520 466 451 470 

Akyayla 324 289 276 297 180 178 113 143 445 223 241 255 238 287 

Alakuzu         124 158 204 211 225 324 353 448 473 691 

Beşarslan 235 1219 414 647 622 979 661 897 1368 1120 1306 1132 1218 1585 

Bükülmez                       612 614 646 

Cilvegözü           225 445 473 1087 708 891 648 486 288 

Cumhuriyet                       806 697 1020 

Çakıryiğit         205 197 202 332 304 392 671 359 470 745 

Davutpaşahüyüğü 612 468 422 594 539 678 795 867 1634 1072 1098 487 507 551 

Feyzipaşa                       319 420 549 

Gazimürseltepesi 442 309 432 465 477 63 97 119 707 125 134 126 99 104 

Göktepe 332 261 255 302 285 340 289 893 753 241 193 211 169 111 

Karacanlık                     718 472 553 606 

Karahöyük         295 320 288 445 1530 408 352 318 305 340 

Karasüleymanlı 378 524 1131 642 2467 2627 1392 1848 2211 2058 1595 1710 1660 2134 

Kavalcık 712 608 896 886 771 641 802 973 1101 1435 1608 1518 1607 2332 

Konuk 247 531 662 971 1127 1031 953 2701 2319 1579 1995 1309 1494 2107 

Kuletepe                       325 403 352 

Kumtepe                       204 278 266 

Kurtuluş 331 560 430 591 894 1257 500 2037 1908 1118 1450 1046 1262 1194 

Kuşaklı   287 396 425 246 178 276 190 437 506 566 585 644 881 

Mehmetbeyli 495 475 515 480 446 644 563 753 1671 809 885 762 918 963 

Oğulpınarı 851 628 773 883 405 437 672 544 427 735 756 1081 929 1222 

Paşahöyük                       369 347 360 

Paşaköy 920 850 1060 737 432 523 413 399 908 431 451 366 410 428 

Suluköy                       269 212 260 

Tayfursökmen                     1904 1868 1744 1361 

Terzihöyük             612 851 1239 1234 1107 897 881 1062 

Uzunkavak       377 412 593 619 817 1144 1111 1104 1132 1013 1082 

Üçtepe 604 563 528 544 506 480 797 1532 1923 554 603 528 681 642 

Varışlı 352 135 222 172 139 993 319 624 686 997 707 756 907 787 

 Toplam 7168 8232 9050 10674 11076 13225 11727 18962 25518 18286 21208 21384 22090 25426 

Kaynak: DİE Nüfus Sayım Yılları (1940 – 2010) 

3.2.1. Nüfus Miktarı ve Artışlar   

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün sayım yıllarına göre yayınlamış olduğu 

bültenlere bağlı kalarak, nüfus bilgileri verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte 

istatistikî bilgilerin analizini doğru bir şekilde yapabilmek için arazi çalışmalarında 

toplanan bilgilere de yer verilmiştir. 1940-2011 arasındaki devrede Reyhanlı 
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İlçesi’nin nüfusu %26,3 artmıştır. İlçe nüfusu son 67 yıllık devrede 18.589 kişi artış 

kaydetmiştir. 

Reyhanlı İlçesi’ne bağlı olan 31 yerleşmenin sayım yıllarındaki nüfuslarını 

ele alarak 1940 yılından günümüze kadar irdelediğimizde farklı dönemler karşımıza 

çıkmaktadır. Reyhanlı İlçesi’nde nüfusun seyri sayım dönemlerine göre artışlar ve 

azalışlar şeklinde olmuştur. Ancak nüfusun artış ve azalışı bazen yavaş bazen de çok 

hızlı olmuştur.  

İlki 1940-1960 yılları arasında geçen dönemdir. Bu dönemde Reyhanlı’nın 

kırsal nüfusu sürekli artmıştır. Yani 1940 yılında 6.837 kişi olan nüfusa, 25 yılda 

5.131 kişi eklenerek 1965 yılında 11.968 kişiye yükselmiştir.  

İkincisi 1965-1970 yılları arasında geçen dönemdir. Bu beş yıllık süreçte 

741 kişi eksilerek nüfus 1970 yılında 11.227 kişi olmuştur. 1970-1980 yılları 

arasında geçen 10 yıllık bir süreçte kırsal kesimin nüfusu çok hızlı bir yükselme 

dönemine girmiştir. Bu dönemde yılda ortalama 1.238 kişi artarak, nüfus 23.610 

olmuştur.  

1980-1985 yılları arasında geçen beş yıllık bir süreçte ise 6.442 kişi 

eksilerek 17.168 kişiye düşmüştür. 1985-2011 yılları arasında geçen dönemde yavaş 

bir seyirde artarak 25.426 kişi seviyesine ermiştir.  

1985 yılından sonra Reyhanlı’nın kırsal nüfusuna 8.258 kişi eklenmiştir. 

Aslında yörede, 1975 ve 1980 yıllarındaki abartılı sayım bir kenara bırakılacak 

olursa, nüfus yavaş bir seyirde hep artış göstermiştir.  

1940-1960 yılları arasında geçen 20 yıllık bir süreçte nüfus yavaş bir 

tempoda artmış, 1965-1970 döneminde hafif bir azalma olmuştur. Türkiye’de 1970 

yılı nüfus hareketliliği açısından önemli bir tarihtir. Bu tarihten itibaren Türkiye’de 

köyden kente göçler başlamıştır. Ancak Reyhanlı İlçesi’nin coğrafî potansiyeli 

elverişli olduğu için nüfus hareketliliği normal şartlar altında eksilecek kadar büyük 

bir göç hareketine neden olmamıştır.  1968 yılında Amik Gölü taşmış ve civar 

köylerin büyük bir kısmı taşkına maruz kalmıştır. Bu durum karşısında Reyhanlı 

Kaymakamlığı, Reyhanlı Şehri’nde iskân evleri yaparak taşkın zedelerin bir kısmını 

Reyhanlı’ya yerleştirmiştir. Böylece 1965 sayım dönemine göre 1970 yılı nüfusu 

471 kişi azalmıştır. Bir sonraki dönemde yani 1975-1980 arasındaki dönemde nüfus 

çok hızlı büyüme evresine girmiştir. Bunda Amik Gölü’nün kurutulması ile geniş 

tarım arazilerinin ortaya çıkması etkili olmuştur. 1980’li yıllarına kadar Reyhanlı 

İlçesi’nde İslami kurallara göre bir erkeğin dört kadınla evliliği çok yaygındır.  Bu 

nedende doğal nüfus artış hızı ile birlikte, diğer illerden Reyhanlı’nın kırsal kesime 

olan göçler de eklenmiş ve böylece nüfus çok hızlı yükselme evresine girmiştir.  

Reyhanlı İlçesi, 1975 yılından sonra Türkiye’nin birçok yerinde göç almıştır. Bunda 

Amik Gölü’nün kurutulması ile ortaya çıkan tarım arazileri üzerinde devletin iskân 

politikası etkilidir. Bu kapsamda hem konar-göçerleri, hem de çeşitli yörelerde 

yapılan kamulaştırma nedeniyle topraklarını kaybeden köylüleri Reyhanlı’da 

hazineye ait arazilere yerleştirmiştir.  Bundan dolayı 1970-1980 yılları arasında 

geçen 10 yıllık bir süreçte nüfus ikiye katlanmış ve bu süreçte 12.383 kişi 

eklenmiştir. 1970-1980 yılları arasında geçen çok kısa bir süre içinde nüfusun ikiye 
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katlaması biraz düşündürücüdür. Ancak gölün kurutulması, drenaj problemlerinin 

ortadan kaldırılması ve sağlık alanındaki iyileşmeler de dikkate alındığı taktirde 

nüfusun çok hızlı artması anlamlı olmaktadır. 1980 yılı nüfus sayımında nüfusu en 

çok artan köylerin başında Göktepe, Cilvegözü, Kavalcık, Karahöyük, Beşarslan, 

Konuk, Gazimürseltepesi, Mehmetbeyli, Paşaköy’dür. Göktepe Köyü’nde Tigem’in 

(Devlet Tarım İşletmesi) kurulması, Cilvegözü’nde sınır kapısının açılması, diğer 

köylerde drenaj problemlerinin ortadan kaldırılması ve Reyhanlı’ya yakın olmaları 

nedeniyle bu köylerde nüfus hızlı bir artış göstermiştir.   

Tablo: 3.24. Reyhanlı İlçesi’nde şehir-kır nüfusun tarihî seyri (1940-2010)   

Yıl Köy Nüfusu Şehir Nüfusu Toplam Nüfus 

E K T E K T E K T 

1940 3665 3172 6837 3214 2564 5778 6879 5736 12615 

1945 4076 3596 7672 2835 2677 5512 6911 6273 13184 

1950 - - 8621 - - 8621 - - 17742 

1955 5134 4949 10083 4871 4427 9298 10005 9376 19381 

1960 5150 5032 10182 6567 5804 12371 11717 10836 22553 

1965 5983 5985 11968 8643 7826 16469 14626 13811 28437 

1970 5460 5767 11227 10312 9884 20196 15772 15651 31423 

1975 8478 8447 16925 13709 12040 25749 22187 20487 42674 

1980 11650 11960 23610 15713 15290 31003 27363 27250 54613 

1985 8764 8404 17168 18819 18652 37471 27583 27056 54639 

1990 10210 9548 19758 21006 21445 42451 31216 30993 62209 

1997 - - 21384 - - 43810 - - 65194 

2000 10501 11589 22090 26078 26057 52135 36579 37646 74225 

2010 12554 12872 25426 30482 30752 61234 43036 43624 86660 

Kaynak: DİE Nüfus Sayım Yılları (1940-2010) 

Nüfusun artış hızı ve büyüme oranları da nüfusun tarihi seyrini 

açıklamaktadır. 1940-1955 arasında geçen dönemlerde nüfus artış hızı 750-1500 kişi 

arasında ve büyüme oranları da % 10-20 arasında değişirken, 1955-1960 döneminde 

nüfus artış hızı 100’ün altına ve büyüme oranı %1’in altına düşmüştür. 1965-1970 

döneminde nüfus artış hızı ve büyüme oranı tekrar yükselmiştir. 1976-1970 

döneminde nüfus artış hızı -741 ve büyüme oranı % -6,2 olmuştur. 1970-1980 

arasında geçen dönemlerde ise nüfus 5.000 kişiden fazla artmış ve büyüme oranı % 

40’ın üzerine çıkmıştır. 1980-1985 döneminde ise nüfus -6.442 kişi eksilmiş ve 

büyüme oranı % -27,3’e kadar gerilemiştir.  1985 yılından sonra gelen bütün 

dönemlerde nüfus artış hızı ve büyüme oranları genellikle pozitif yönde 

gerçekleşmiştir (Tablo 3.27).       
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Şekil: 3.1. Reyhanlı İlçesi Nüfusunun Tarihî Gelişimi (1935- 2010), (Tablo 3.24’e göre) 

Reyhanlı İlçesi, 1975 yılına kadar olan süreçte halkın esas geçim kaynağını 

hayvancılık oluşturmaktadır. Amik Gölü kurutulmadan önce arazilerin önemli bir 

bölümü bataklık karakterinde idi. Hatta bazı yerleşmelerin adı bataklığı ve suyu 

işaret etmektedir.  Örneğin, Karacanlık Köyü ve bu köye bağlı Karabatak Mahallesi, 

Suluköy isimleri doğrudan hidrografya ile ilgilidir. Sazlık ve bataklık karakterinde 

olan bu tür araziler genellikle hayvancılığa elverişli meralar olarak kullanılmıştır. 

1975 yılında Amik Gölü’nün ortadan kaldırılası, ovada ıslah çalışmalarının 

yapılması, entansif tarım tekniklerinin uygulanması gibi nedenlerden dolayı tarımsal 

faaliyetlerin değeri anlaşılmıştır. Özellikle pamuk gibi bol kazançlı ürünlerin 

ekilmesi ile birlikte insan gücüne olan bağlılık bir anda ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenlerden dolayı Amik Ovası,  yoğun işçi göçlerine sahne olmuştur.  

Köylerde tarım işçisi, hayvancılık ve tarımsal gibi ekonomik faaliyetler 

yapmaktadır.  Bundan dolayı yoğun bir iş gücüne ihtiyaç olduğu için kırsal kesimde 

çok hızlı bir doğurganlık vardır.  Hatta 0-14 yaş grubunda bulunan nüfusun fazla 

olması bu durumu açıklamaktadır. Buna göre ilçenin nüfusu doğal artışa bağlı olarak 

artma eğilimine sahiptir.  

İlçe nüfusunun sayısal tarihi seyrini şu şekilde özetleyebiliriz: Nüfusun artışı 

yörenin coğrafî potansiyelinden kaynaklanmaktadır. 1975 yılından önce geniş mera 

ve su kaynakları bulunduğu için hayvancılığa elverişli iken, 1975 yılından sonra 

drenaj problemlerine yönelik olarak başlatılan ıslah çalışmaları ile ortaya çıkan 

arazileri tarımın önemini ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan devletin iskân 

politikasına yönelik yapmış olduğu faaliyetler nüfusun artışı üzerinde etkili 

olmuştur. Kırsal kesimde nüfusun büyümesi üzerinde ulaşım imkânlarının da payı 

vardır. İlçenin güneydoğusunda bulunan Cilvegözü sınır kapısı Türkiye’nin 

Ortadoğu’ya açılan sınır kapısıdır. Yöre halkının % 90’dan fazlası Arapçayı 

bilmektedir. Köylerin hemen hepsi asfaltlı yollarla Reyhanlı, Antakya’ya ve 
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Cilvegözü sınır kapısına bağlanmış durumdadır. Bu nedenle sahada transit 

taşımacılık ve tır şoförlüğü çok gelişmiştir.  Her ailede iki-üç kişi tır şoförlüğü 

yapmaktadır. Nakliye ve taşımacılık işlerinde çalışanların, yakınlarının bir arada 

bulunmasını istemektedirler. Bu açıdan köyler hep kalabalık ve nüfus hep artış 

eğilimindedir. Diğer taraftan Amik Ovası ile plato yüzeyinde yer alan köyler hem 

Reyhanlı’ya hem de Antakya’ya yakındır. Bütün köyler elektrik ve su şebekesine 

bağlanmış durumdadır. Meskenleri çevresinde yer alan küçük parsellerde yazlık ve 

kışlık sebze, meyve ihtiyaçlarını karşılamaya elverişli imkânlar vardır. Bu nedenle 

köyler coğrafî özellikleri açısından cazibe merkezleridir.    

3.2.1.1. Kırsal Kesimde Nüfusun Gelişimi 

Cumhuriyet döneminde Reyhanlı İlçesi’nde kır nüfusu 1940-1965 yılları 

arasını kapsayan 25 yıllık dönemde sürekli artmıştır. Bu süre içinde nüfus artış 

hızının yükseldiği ve yavaşladığı dönemler olmuştur. Mesela 1940-1955 yılları 

arasında geçen dönemlerde artış hızı ‰ 20’den fazla olurken, 1955-1960 döneminde 

artış hızı ‰ 2’ye kadar gerilemiştir.  1955’e kadar olan süreçte Reyhanlı’nın kırsal 

kesimi Türkiye’nin diğer bölgelerine oranla daha hızlı bir nüfus artışı sağlamıştır. 

Çünkü 1940-1945 yılları arası II. Dünya Savaşı patlak vermesi üzerine Türkiye, 

silâh altına aldığı asker sayısını arttırmıştır. Bu nedenle pek çok bölgede kırsal 

kesimde nüfus artış hızı yavaşlamıştır. Reyhanlı’da ise tam tersi bir durum 

gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere Hatay Cumhuriyeti 1939 yılında anavatana katılması 

sağlanmıştır. Bu açıdan sahanın güvenlik, eğitim, sağlık ve daha birçok konuda 

desteklenmesi gerekmiştir. Böylece yöreye nüfus takviyesi yapılmıştır. 1955 

yılından sonra nüfus artış hızı önemli ölçüde azalmıştır. 1955’te 10.083 kişi olan 

nüfusa 99 kişi eklenerek 10.182 kişiye yükselmiştir. 1955-1960 döneminde artışın 

bu kadar az olmasında Reyhanlı’dan Suudi Arabistan’a ve diğer Ortadoğu ülkelerine 

olan göçlerin etkisi vardır. Artış hızının cinsiyete göre dağılımı da bunu 

açıklamaktadır. Yani 1955-1960 arası dönemde artan 99 kişinin 83 kişisini kadınlar 

oluşturmaktadır.  

1960-1965 döneminde nüfus artış hızı tekrar toparlanmış ve ‰ 32,3 

olmuştur. Bundan sonra gelen 1965-1975 döneminde nüfus artış hızı gerilemiştir. Bu 

dönemde nüfus bir önceki döneme göre çoğunluğu erkek nüfus oluşturmak üzere 

741 kişi eksilmiştir. Bu eksilmesini asıl sebebi 1968 yılında meydana gelen taşkının 

etkiyle bir kısım aileler Reyhanlı’ya taşınmıştır. 1970 yılı nüfus sayımında taşkına 

maruz kalan Varışlı, Beşarslan, Konuk, Paşaköy köylerinde nüfus 1965 yılına göre 

azalmıştır.  

1970-1975 ve 1975-1980 dönemlerinde nüfus artış hızları en yüksek 

seviyelere ulaşmıştır. Bu durum drenaj problemlerinin düzeltilmesinden sonra yoğun 

tarım faaliyetlerin başlaması ile ilgilidir. Bu nedenle Amik Ovası’na devletin de 

desteği ile yoğun yerleşmeye sahne olmuş ve nüfusu artmıştır. Ancak varılan 

sonuçlara göre hatalı sayımlar yapılmıştır. Çünkü bir sonraki dönemde nüfus artış 

hızı  ‰ -63,7 oranında azalmıştır.  
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Tablo: 3.25.   Reyhanlı’da Kır ve Şehir Göre Nüfus Artış Hızları (1940-2010) 

Dönemler 
Reyhanlı 

Kırsal Şehir Toplam 

1940–1945 23 -9,4 8,8 

1945–1950 23,3 89,5 59,4 

1950–1955 31,3 15,1 17,7 

1955–1960 2 57,1 30,3 

1960–1965 32,3 57,2 46,4 

1965–1970 -12,8 40,8 20 

1970–1975 82,1 48,6 61,2 

1975–1980 66,6 37,1 49,3 

1980–1985 -63,7 37,9 0,1 

1985–1990 28,1 25 26 

1990–1997 15,8 6,3 9,4 

1997–2000 6,5 34,8 25,9 

2000–2010 28,1 32,2 31 

Kaynak: DİE, 1940 – 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları  

1985-2010 yılları arasında geçen süreçte ise nüfus hep artış yönünde bir 

seyir izlemiştir. Ancak nüfus artış hızı 1985-2000 yılları arasındaki dönemde giderek 

yavaşlamış ve 2000 yılından sonra giderek artan bir seyirle büyümeye devam 

etmiştir. Yani 1985-2000 yılları arasında nüfus artış hızı  ‰ 21,6 oranında küçülmüş 

ve 200-2010 yılları arasında ise bu defa ‰ 21,6 oranında büyüme kaydetmiştir. 

Nüfus artış hızının yavaşlamasında ilçenin idarî taksimatında yapılan düzenlemeler 

ile göçlerden kaynaklanmaktadır. 1990 yılında Reyhanlı’ya bağlı birçok köy 

Reyhanlı’dan ayrılarak Kumlu İlçesi’ne bağlanmıştır. Bununla birlikte Reyhanlı’ya 

bağlı mahallelerin bir bölümünün Kumlu’ya bağlanması ile nüfus artış hızı 

yavaşlamıştır. Öte yandan 1981 yılında Çakaltepe, Kurtuluşa bağlı bir mahalle iken, 

1990 yılında Kırıkhan’a bağlı bir köy olmuştur. Tigem kurulmadan önce Göktepe 

Köyü Kodağıazizbey, Kodağıalibey ve Güç mahallelerinden oluşan 753 kişi nüfusu 

bulunan bir köy idi. Göktepe ve Gazimürseltepe köylerinin yararlandığı hazineye ait 

arazi üzerinde Tiğem’in kurulmasından sonra bu köylerin nüfusu göç vermeye 

başlamıştır.   

Tablo: 3.26. Kırsal Kesimde Yıllara Göre Kadın-Erkek Oranları  

 1940 1945 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2010 

Erkek 53.8 53.4 50.9 50.7 50.1 48.6 50.2 49.3 51.0 51.5 47.5 49.4 

Kadın 46.2 46.6 49.1 49.3 49.9 51.4 49.8 50.7 49.0 48.5 52.5 50.6 

Kaynak: DİE, 1940 – 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları   
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İnceleme sahasında kır nüfusunun göç aldığı ve verdiği kadın-erkek 

arasındaki fark çok belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Öncelikle 1965 nüfus 

sayımına kadar erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır. Ancak 1940 yılından 

1965 yılına kadar olan süreçte kadın ile erkek nüfus arasındaki fark azalmış ve 1965 

yılında hemen hemen denk bir duruma gelmiştir. Kadın ile erkek nüfus arasındaki 

farkın giderek daralması aslında sahanın göç verdiğini açıklamaktadır. Hatta 1970 

nüfus sayımı sonuçlarına göre kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazla olmaya 

başlamıştır. 1970 yılından sonra bazen kadın, bazen erkek nüfusu % 50’nin üstüne 

çıkmıştır. Çünkü saha 1965 yılından sonra Suudi Arabistan ve Kıbrıs başta olmak 

üzere Ortadoğu ülkelerine göç vermeye başlamıştır. Özellikle 1975 yılından sonra 

kurutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yöreye Türkiye’nin değişik yörelerinden 

(Adıyaman, Samsun, Osmaniye gibi) göçler olmuştur.   

1940 ve 2000 sayım dönemlerinde kadın ile erkek nüfusu arasındaki fark 

çok daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Örneğin 1940 yılında kır nüfusunun 

%53,8’ini erkek nüfusu oluşturmuştur. Aynı sayım döneminde erkek nüfusu % 46,2 

olmuştur. Yani 1940 yılında Reyhanlı’nın kırsal kesiminde her 100 erkeğe karşılık 

85,9 kadın düşmüştür. 2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre değerler tam tersini 

göstermiştir. Bu dönemde erkek nüfusu %47,5 iken, kadın nüfusu % 52,5’e 

yükselmiş ve her 100 erkeğe 110,3 kadın düşmüştür.  
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Şekil: 3.2. Reyhanlı İlçesi Nüfusunun Cinsiyete Göre Seyri (1935-2007), (Tablo 3.26’ya 
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Tablo: 3.27. Reyhanlı’da Nüfusun Büyüme Oranları  

Dönemler 

 

Köy Nüfusu Şehir nüfusu Toplam Nüfus 

Nüfus 

Artışı 

Büyüme 

Oranı(%) 

Nüfus 

Artışı 

Büyüme 

Oranı(%) 

Nüfus 

Artışı 

Büyüme 

Oranı(%) 

1940–1945 835 12,2 -266 -4,6 569 4,5 

1945–1950 949 12,4 3109 56,4 4558 34,6 

1950–1955 1462 17 677 7,9 1639 9,2 

1955–1960 99 1 3073 33,1 3172 16,4 

1960–1965 1786 17,5 4098 33,1 5884 26,1 

1965–1970 -741 -6,2 3727 22,6 2986 10,5 

1970–1975 5698 50,8 5553 27,5 11251 35,8 

1975–1980 6685 39,5 5254 20,4 11939 28 

1980–1985 -6442 -27,3 6468 20,9 26 0 

1985–1990 2590 15,1 4980 13,3 7570 13,9 

1990–1997 1626 8,2 1359 3,2 2985 4,8 

1997–2000 706 3,3 8325 19 9031 13,9 

2000–2010 3336 15,1 9099 17,5 12435 16,8 

Kaynak: DİE, 1940 – 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları esasa alınmıştır.  

Kırsal kesimin nüfusu bu genel özellikleri dışında yerleşmeler itibarıyla 

nüfusun artış hızları incelenmiştir. Bu incelemeye göre 1997-2000 yılları arasında 

geçen dönemde bütün köylerin nüfus artışı pozitif değerler göstermiştir.  

Nüfus artışının ortalamalar bazında gösterdiği değerlere bakılınca nüfus 

artışı üst üste birkaç yıl pozitif değerler göstermiş ve bunu takip eden yıllarda negatif 

değerler göstermiştir. Bu durum nüfus hareketleri ile ilgilidir. Reyhanlı’ya olan 

göçlerle nüfus pozitif artış sağlamış, Reyhanlı’dan olan göçlerle de negatif artış 

olmuştur. Örneğin, nüfus artış hızı ortalama değerlere göre 1940-1945, 1945-950, 

1950-1955 dönemlerinde pozitif artışlar göstermiştir.  1965 yılına kadar olan sürede 

bir negatif artış bir pozitif artış dönemi peş peşe gelmiştir. 1975-1980 ve 1980-1985 

dönemlerinde kararlı bir şekilde pozitif artışlar gerçekleşmemiştir (Tablo 3.25, 3.27).  

1940-1955 yılları arasındaki pozitif artışlar, Hatay’ın anavatana kavuşması 

ve Reyhanlı’nın ilçe olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. 1975-1985 yılları arasındaki 

pozitif artış dönemleri de Amik Gölü’nün kurutulması ve drenaj problemlerinin 

ortadan kaldırılmasıyla kazanılan tarım arazileri etkili olmuştur. Bu dönemde 

Türkiye’nin çeşitli yörelerinde köylerini ve topraklarını kamulaştırma nedeniyle 

kaybeden vatandaşlarımıza Reyhanlı İlçesi’nde toprak verilmiştir. 

Nüfus artış hızları bakımından bazı değerlendirmelerde bulunacak olursak, 

1960 yılına kadar olan dönemde nüfus artış hızı % -10’nun altında olmuştur. 1960 

yılında sonraki sayım dönemlerinde nüfus artış hızı çok daha düşük değerler 

göstermiştir. Köyler bazında bazı örnekler verecek olursak, Gazimürseltepesi 

Köyü’nden olan göçlerin etkisiyle 1960-1965 döneminde nüfus artış hızı % - 40,5 

kadar azalmıştır. 
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Nüfus artış hızının azalmasından köye bağlı mahallelerin köy tüzel kişiliğine 

kavuşması etkili olmuştur. Örneğin Karasüleymanlı Köyü’ne bağlı Terzihöyük 

Mahallesi’nin 1965-1970 döneminde bağımsız bir köy olmasıyla Karasüleymanlı 

Köyü’nün nüfus artış hızı bir önceki artış hızına göre düşerek, % 1,3’e gerilemiştir. 

Karacanlık, Suluköy, Kumtepe köyleri, Karasüleymanlı Köyü’nden ayrılan 

mahallelerdir. Bu mahallerin çeşitli tarihlerde Karasüleymanlı Köyü’nden ayrılması 

ile Karasüleymanlı’nın nüfus artış hızı 1950-1955, 1965-1970 ve 1985-1990 

dönemlerinde negatif değerler sergilemiştir. Davutpaşa Köyü’ne bağlı Alakuzu, 

Bükülmez mahallelerin yine farklı dönemlerde köy tüzel kişiliğine erişilmesiyle ve 

Davutpaşa Köyü’nün nüfus artış hızı 1940-1945, 1945-1950, 1955-1960, 1985-

1990, 1990-1997 dönemlerinde eksi değerlere düşmüştür. Benzer durumlar Konuk, 

Kavalcılık, Oğulpınarı köylerinde de görülmektedir. 

Nüfus artış hızları bakımından köylerin gösterdiği asıl büyük değişiklik 

1985-1990 ve 1990-1997 dönemlerinde yaşanmıştır.   Bu iki dönemde köylerin  % 

60’ndan fazlası negatif değerlere düşmüştür. Bunda aile planlamasının uygulanması, 

bir kısım köy ile mahallenin Reyhanlı’dan ayrılarak Kumlu İlçesi olarak 

düzenlenmesi ve Reyhanlı’dan olan göçlerin etkisi vardır. 

Nüfus artış hızları açısından Reyhanlı İlçesi’nde yer alan bütün köylerde 

pozitif veya negatif şeklindeki nüfus artış hızlarıyla kendini göstermiştir. Bu durum 

nüfus hareketliliği açısından Reyhanlı İlçesi’nin ne kadar hareketli olduğunu 

göstermektedir. Çünkü ilçe çeşitli tarihlerde göç almış nüfus artış hızı yüksek 

değerlere ulaşmış; Reyhanlı’ya olan göçlerin durmasıyla, nüfus artış hızı düşmüştür. 

Yani nüfus artış hızları bakımından köylerin ani iniş ve çıkışları vardır.  Örneğin 

Göktepe ve Gazimürseltepesi Köyü’nün arazileri üzerinde 1980’li yıllardan itibaren 

Tigem’in kurulmasıyla, 1975-1980 döneminin köye gelenlerle birlikte nüfus artış 

hızı %o 2,6’ya ulaşmıştır.  Ancak bunu takip eden dönemlerde nüfus artış hızı 

negatif değerlere düşmüştür. Çünkü Tigem kurulmadan önce Göktepe ve 

Gazimürseltesi köylerinin mera veya ziraat sahası olarak kullanılıyordu. Ancak 

hazineye ait bu araziler üzerinde Tigem’in kuruluşu ile köylerin yararlandığı araziler 

azalmış ve bu köylerden göçler başlamıştır. Göçlerin etkisiyle Göktepe Köyü’nde 

Tigem’de çalışanları dışında pek kimse kalmamıştır. Sonuç olarak, kır nüfuslarında 

meydana gelen idari düzenlemeler kır nüfuslarında özellikle köylerin yıllar itibariyle 

genel nüfus artış hızlarını olumsuz yönde etkilemiş ve yapay bir azalmaya yol 

açmıştır. 

Reyhanlı İlçesi, köy nüfusunun büyüklüğü açısından farklı özellikler 

göstermektedir. Bu açıdan Kavalcık, Karasüleymanlı, Konuk, Uzunkavak, 

Terzihöyük, Tayrursökmen ve Cumhuriyet köyleri belli bir tarihten itibaren 

nüfusları artmış ve köy nüfuslarının ortalamasından daha fazla olmuştur (Tablo 

3.28).   

Nüfusu genel ortalamanın üstünde olan tek köy Karalcık’tır.  Öte yandan 

Kavalcık, Karasüleymanlı ve Konuk köylerine bağlı mahallelerden bir bölümünün 

ayrılmış olmasına rağmen bu köylerin nüfusu bir nüfus sayımından itibaren istikrarlı 

olarak genel ortalamanın üstünde bir seyir izlemiştir. Bu durum köylerin sahip 

olduğu coğrafî özelliklilerin avantajlı olmasından ileri gelmektedir. Hayvancılık ve 
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ziraatla uğraşan köyler kalabalık köylerdir. Bu köylerin kalabalık olmasında 

Reyhanlı Şehri ile Kumlu Kasabası’nın hemen yakınında bulunmasıyla ilgilidir. 

Kavalcık Köyü Reyhanlı’nın 5 km uzağında yer almaktadır. Konuk, Cumhuriyet ve 

Tayfursökmen köyleri 10-15 km Reyhanlı’ya uzaklıktadır. Bu köyler Reyhanlı ve 

Antakya’ya düzgün yollarla bağlıdır. Terzihöyük Köyü ise verimli tarım arazileri 

arasında olup, halkın çoğu hayvancılıkla geçinmektedir. Çünkü topraksız ailelerin 

sayısı fazladır. Halkın bir bölümü de ya hazineye ait arazilerde ziraat yaparak ya da 

tarım işçisi olarak geçinmektedir.  
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Tablo: 3.28. Reyhanlı İlçesi’nde köy nüfusları ortalaması ve ortalamadan fazla olan köyler  

Yeni İsmi 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2010 

 Belli bir dönemden itibaren nüfus miktarı ortalamanın üstünde olan köyler 

Kavalcık 712 608 896 886 771 641 802 973 1101 1435 1608 1518 1607 2332 

Karasüleymanlı   524 1131 642 2467 2627 1392 1848 2211 2058 1595 1710 1660 2134 

Konuk   531 662 971 1127 1031 953 2701 2319 1579 1995 1309 1494 2107 

Uzunkavak           593 619 817 1144 1111 1104 1132 1013 1082 

Terzihöyük             612 851 1239 1234 1107 897 881 1062 

Tayfursökmen                     1904 1868 1744 1361 

Cumhuriyet                           1020 

Son iki dönemde hep, aradaki bazı dönemlerde ise nüfusları ortalamanın üstünde olan köyler  

Beşarslan   1219     622 979 661 897 1368 1120 1306 1132 1218 1585 

Oğulpınarı 851 628 773 883     672         1081 929 1222 

Mehmetbeyli 495         644 563   1671   885   918 963 

Kurtuluş   560     894 1257   2037 1908 1118 1450 1046 1262 1194 

 Birkaç dönem nüfusları ortalamanın üstünde olmakla birlikte son dönemlerde ortalamanın altında olan 

köyler  

Varışlı           993       997   756 907   

Davutpaşahüyüğü 612       539 678 795 867 1634 1072 1098       

Üçtepe 604 563         797 1532 1923           

Paşaköy 920 850 1060 737                     

 Sadece bir tek dönemde nüfusları ortalamanın üstünde olan köyler  

Karahöyük                 1530           

Göktepe               893             

 Ortalama 488 511 575 630 536 598 535 806 1124 818 859 690 713 820 

Kaynak: DİE, 1940 – 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları  
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Şekil: 3.3.  Nüfusları genel ortalamanın üstünde olan köylerin nüfus seyri (1940-2010), 

(Tablo 3.28’e göre) 

3.2.2. Nüfus Hareketleri 

Nüfusun tarihî seyrini gerçeğe yakın bir şekilde açıklamamıza yardımcı olan 

doğum ölüm ve göçlerle ilgili kapsamlı ve düzenli istatistiklere ulaşılamamıştır. 

Reyhanlı Nüfus Müdürlüğü’ne kayıtlı iken, ilçeden ayrılan birçok aile mevuttur. 

Ancak göç hareketine katılanların sağlıklı kayıtlarına ulaşılamamaktadır. Aile 

hekimliği ile nüfus müdürlüğünün kayıtları arasında bazı tutarsızlıklar vardır. Bu 

nedenle göçle ilgili bilgilere köy anketleri yapılarak, son 30-40 yıl içinde köyden 

ayrılanlar ve köye gelenler var mı? gibi sorular yöneltilerek ulaşılmıştır. Köy 

muhtarlar veya bilirkişilerden yanıtı alınan bu istatistikler genellikle tahmini 

olmaktadır.  

Göç, bir idari sınırı geçerek oturma yerini daima veya uzun süreli olarak yer 

değiştirme olayıdır. Bu yer değiştirme hareketi kırdan şehre yakın mesafelerde 

olabileceği gibi bölgeler, hatta kıtalar arası uzun mesafelerde de olabilmektedir. 

Göçler, nüfusun dağılış ve yoğunluğunda çok önemli rol oynadığı için büyük bir 

önem arz etmektedir. Çünkü bir sahanın nüfus gelişme seyri sadece doğum ve 

ölümlerle belirlenememekte ve göçler devreye girmektedir (Tümertekin-Özgüç, 

2002:308). Türkiye’nin geneli için söz konusu olan genelde sosyo-ekonomik 

nedenlerle gerçekleşen göçlerin yanı sıra zirai faaliyetlerin etkisi çok belirgindir. 
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Tablo: 3.29.  Reyhanlı’dan Olan Göçler (1960’dan sonra) 

Yeni İsmi Aile Sayısı Sebepleri Gittikleri Yer 

Ahmetbeyli 15 Ekonomik  İstanbul,  

Bükülmez 40 Çalışmak Kıbrıs, İstanbul 

Cilvegözü 15 Çalışmak Reyhanlı 

Feyzipaşa 500 Çalışmak Reyhanlı, Antakya, İstanbul 

Göktepe 45 İşsizlik Reyhanlı, Kıbrıs ve İstanbul 

Karacanlık 10 Ekonomik  Reyhanlı 

Karahöyük 15 Ekonomik  İskenderun, Antalya, İstanbul 

Karasüleymanlı 40 Husumet  Reyhanlı 

Kavalcık 10 Geçim sıkıntısı İstanbul,  

Kuletepe 25 Çeşitli Olaylar Reyhanlı  

Kurtuluş 50 

Çeşitli Olaylar, 

ekonomik Antakya, Mersin, İstanbul,  

Kuşaklı 20 Ekonomik  Antakya, Reyhanlı  

Mehmetbeyli 150 Ekonomik  

Antakya, Reyhanlı, İstanbul, 

Antalya 

Paşaköy 2 Ekonomik  Civar köyler 

Tayfursökmen 70 

Bekledikleri verimi 

alamadıkları için İstanbul,   

Terzihöyük 70 Ekonomik  Mersin, Antalya, Antakya, Kırıkhan 

Toplam  1077   

Kaynak: Anket Sonuçları, 2011, Reyhanlı 

Göç açısından sahanın genel karakteri hem göç alması hem de göç 

vermesine dayanmaktadır. Kırsal kesimde bazı köylerde nüfus yavaş bir şekilde 

artarken, bazı sayım dönemlerinde çok artmış veya azalmıştır. Köy nüfusların beş yıl 

gibi kısa bir sürede iki katına çıkması veya nüfusun yarısı kadar azalması olağan bir 

durum değildir. Bu durum ancak göçlerle açıklanabilir. Örneğin Ahmetbeyli, 

Mehmetbeyli ve Oğulpınarı köylerinin 1960 yılındaki nüfusu 1955 yılı sayımı 

sonuçlarına göre yarıya kadar düşmüştür. Köy nüfuslarının bu kadar hızlı 

düşmesinde yurt dışına olan göçler etkilidir. Reyhanlı İlçesi’nde 1995-1960 yılları 

arasında Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine yoğun göçler 

olmuştur. Köyün idarî yapısında hiçbir değişiklik olmadığı halde Beşarslan, 

Karahöyük, Oğulpınarı, Terzihöyük ve Uzunkavak köylerin 1975-1980 yılları 

arasında nüfusu ikiye katlanmıştır. Bu durum köylerin göç aldığını göstermektedir.  
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Tablo: 3.30. Reyhanlı’dan yurt dışına olan göçler (1960-2010)  

  Ülke  

Kişi-

Aile Ülke 

Kişi-

Aile Ülke 

Kişi-

Aile Ülke 

Kişi-

Aile 

Akyayla Kıbrıs 4            

Alakuzu Kıbrıs 25 Arabistan 8 Katar 5 Libya 5 

Beşarslan Kıbrıs 30  Almanya 3 Aile         

Bükülmez Kıbrıs 

15 

Aile             

Cilvegözü Kıbrıs 8             

Cumhuriyet Kıbrıs 30             

Çakıryiğit Kıbrıs 25             

Davutpaşahüyüğü Kıbrıs 15 Arabistan 15         

Feyzipaşa Kıbrıs 1 Arabistan 1 Suriye 3     

Gazimürseltepesi Kıbrıs 6             

Göktepe Kıbrıs 20             

Karacanlık Kıbrıs 4             

Karahöyük Kıbrıs 7             

Karasüleymanlı Kıbrıs 5             

Kavalcık Kıbrıs  10             

Konuk Kıbrıs 20             

Kuletepe Kıbrıs 6 Aile              

Kumtepe Kıbrıs 10             

Kurtuluş Kıbrıs  

10 

Aile             

Kuşaklı Kıbrıs 30             

Mehmetbeyli Kıbrıs 60 Suriye 13 Arabistan 8     

Oğulpınarı Kıbrıs 50             

Suluköy Kıbrıs 13             

Terzihöyük Almanya 1 Aile             

Uzunkavak Kıbrıs 10 Almanya 3 İstanbul 35     

Üçtepe Kıbrıs  10 Almanya 2 Aile          

Kaynak: Anket Sonuçları, 2011, Reyhanlı 

Nüfusun tarihî seyir içinde gösterdiği değişiklikler ve sahada yapılan anket 

çalışmalarına göre inceleme sahasında çok yoğun bir göç hareketi vardır. 1960 
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yıllında itibaren başlayan ve 1980’lı yıllarda çok daha belirginleşen göçleri yurt dışı 

ve yurt içi göçleri olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.  

1960 yılından itibaren başlayan yurt dışı göçleri daha çok ekonomik 

yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Başlangıçta her aileden bir-iki erkekle başlayan 

yurtdışı göçlerine sonradan kadın nüfusu da katılmıştır. Ortadoğu ülkelerinde petrole 

dayalı iş gücü açığının oluşmasıyla başta Suudi Arabistan’a olmak üzere yoğun bir 

göç dalgası başlamıştır. Ancak daha sonraki dönemlerde Suudi Arabistan’a göçmen 

sayısı artması üzere Suudi Arabistan yönetimi yabancılara yönelik bazı zorluklar 

getirmesiyle Suudi Arabistan’da bulunan göçmenlerimizin büyük bir bölümü geri 

dönmüştür. Yapılan anket çalışmalarına göre Alakuzu Köyü’nden 8 kişi, Besarslan 3 

aile, Davutpaşa 15 kişi, Fevzipaşa’dan 1 kişi Suudi Arabistan’da göç etmiş 

bulunmaktadır. Diğer Ortadoğu ülkelerinden Suriye, Katar, Libya gibi ülkelere de 

göçler olmuştur. Avrupa ülkelerinden sadece Almanya’ya göçler olmuştur. 

Terzihöyük, Alakaza, Uzunkavak, Üçtepe köylerinden Almanya’ya göç eden aileler 

vardır. 

Günümüzde Reyhanlı’dan en çok Kıbrıs’a göçler olmaktadır. Kıbrıs’ta 

inşaat ve turizm gibi işlerde çalışan çok sayıda Reyhanlılı vardır. Kıbrıs’a en çok 

göç veren köylerin başında Beşarslan, Bükülmez, Kuletepe, Kurtuluş, Göktepe, 

Mehmetbeyli, Oğulpınarı gibi köyler gelmektedir. Genel bir kıyas yapmak gerekirse 

her köyden ortalama 20 kişi Kıbrıs’a göç etmiş bulunmaktadır. 

Yurtdışından Reyhanlı’ya yoğun bir şekilde göçler olmaktadır. 2011 yılında 

patlak veren ve Arap Baharı olarak adlandırılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun 

genelinde sistematik bir sıra dâhilinde görülen iç karışıklıklar Suriye’yi de 

etkilemiştir. Yönetim ile karşıtı arasında yaşanan kanlı gerilimlerden kaçan 

Suriyeliler mülteci olarak Türkiye’ye sığınmışlardır. 30 Mart 2012 tarihi itibariyle 

Reyhanlı, Altınözü ve Yayladağı’ndan Türkiye’ye sığınanların sayısı 17 bin kişiye 

ulaşmıştır. Bu gelen mültecilere Reyhanlı, Altınözü ve Yayladağı’nda oluşturulan 

çadır kentlere yerleşmişlerdir. 

Hatay’da oluşturulan konaklama merkezlerinin yetersiz gelmesi üzerine 

Kilis, İslâhiye ve Nurdağı’nda yeni konaklama merkezleri oluşturulmuştur. 

Reyhanlı’dan giriş yapan mültecilerin sayısının 5 bin civarında olduğu 

bilinmektedir. Kaçak yollarla veya turist olarak gelenlerle birlikte bu sayının çok 

daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Reyhanlı’da Hacı Konaklama Parkı’nda 

oluşturulan çadır yerleşmesi Suriye mültecilerine ayrılmıştır. Bu merkez daha çok 

sevk ve idarenin yapıldığı yerdir. Günlük 600-700 kişilik bir kapasiteye sahip olan 

merkezde başta sağlık olmak üzere çeşitli problemleri bulunanların misafir edildiği 

bir merkezdir. 

Aileleri ile birlikte gelenler sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İslâhiye 

Conteyner Mülteci Kampı’na sevki yapılmaktadır. Suriye’de iç karışıklıklar 

çıkmadan önce bayramlaşmak amacıyla Cilvegözü sınır kapısı üzerinden binlerce 

kişi giriş çıkış yapmaktaydı.  Bir bayramda Suriye’den 25 bin, diğerinde ise 

Türkiye’den yaklaşık 25 bin kişi Cilvegözü Sınır Kapısı’nı geçmekteydi. Bu 

hareketlilik 2010 yılında uygulamaya konulan vizesiz geçişlerle daha da hareketli bir 

hal almıştır. Cilvegözü’ndeki hareketliliğin bir diğer sebebi Hac ve Umre yapmak 
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isteyenlerin karayolunu tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar dinlenmek 

ve gümrük işlerini tamamlamak amacıyla Reyhanlı Hacı Konaklama Merkezi’nde 

bir-iki gün süreyle kalmaktadır. 

Reyhanlı İlçesi coğrafî konumu nedeniyle Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri 

arasında gerçekleşen transit taşımacılıkta önemli bir konuma sahiptir. 

Tablo: 3.31. Reyhanlı’ya olan göçler 

 Yerleşme Nereden geldikleri Gelen sayısı Geliş sebebi 

Akyayla Hatay 5 Kişi Çalışmak (Topraklarda 

Alakuzu Urfa 1 Aile Tarım İşçisi 

Cumhuriyet Demirköprü, Reyhanlı 8 Aile Maliyeden arazi almaları 

Feyzipaşa Reyhanlı 1 Aile  Arazisini işletmek 

Göktepe Türkiye 39 Aile 1941'de Tigemin kurulması 

Karasüleymanlı Kuseyir (Hatay), Urfa 2 Kişi Çalışmak (Topraklarda 

Konuk Varışlı (Reyhanlı), Konya 3 Kişi Evlenme  

Kurtuluş Antakya, Reyhanlı 3 aile Maliyeden 10'ar dönüm arazi almaları 

Tayfursökmen 

Samsun, Sinop, 

Adıyaman 406 Aile 

Atatürk, Kızılırmak baraj yapımı 

nedeniyle kamulaştırma 

Uzunkavak Ağrı, Çevre köyler 60 Kişi Hayvancılık yapmak 

Kaynak: Anket Sonuçları, 2011, Reyhanlı 

1975 ve 1980 arası dönem başlayan yurt içi göçleri çok daha karmaşık 

sebeplere dayanmaktadır. Özellikle 1975’ten sonra ulaşımda sağlanan kolaylıklar 

nüfusun rahat hareket etmesini kolaylaştırmıştır. Amik Gölü’nün kurutulması ve 

drenaj problemlerinin ortadan kaldırılması ile ortaya çıkan verimli geniş tarım 

arazileri, ekonomik değeri yüksek ürünlerin yerleştirilmesini sağlanmıştır. Bu 

sebeplerden dolayı Reyhanlı’da işgücüne bağlılık artmıştır. Buda göçleri arttırmıştır.  

İç göç hareketliliğinde mevsimlik göçler başta gelmektedir. İnceleme sahası 

ekonomik değeri yüksek ürünlerin yetişmesi bakımından önemlidir. Ancak buradaki 

tarım arazilerinin mülkiyeti konusunda dengesiz dağılımlar sergilemektedir. 

Reyhanlı İlçesi’nde her köyde ortalama 92,8 ailenin toprağı yoktur. Geriye kalan 

önemli ailelerin önemli bir kısmı 5’er veya 10’ar dönümler halinde maliye 

icarcısıdır.   

Büyük mülkiyet sahipleri, topraklarını çoğu zaman işletmek amacıyla 3’er 

veya 5’er yıllıklar şeklinde gıda şirketlerine verilmektedir. Tarım şirketleri bu 

arazilerden maksimum düzeyde faydalanmak istedikleri için toprak bir yıl içinde 2-3 

defa işletilmektedir. Bu amaçla tarım arazilerine havaların ısınmasıyla birlikte 

öncelikle maydanoz veya soğan ekilmektedir. Bunların toplanmasından sonra pamuk 

veya mısır ekimi yapılmaktadır. Bunların hasadından sonra da kavun tarımı 

yapılmaktadır. Ekim-dikim ve bakım işleri çoğunlukla makineli tarımla yapılmakla 

birlikte, yine de yoğun işgücüne ihtiyaç vardır. Mart-Nisan aylarından itibaren 
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maydanozsun toplanması patates, soğanın ekimini gerçekleştirmek amacıyla 

Urfa’dan tarım işçilerini gelmesiyle birlikte hareketlilik başlamaktadır.   

Soğan tarımını yapmak amacıyla Akyayla, Bükülmez, Karasüleymanlı, 

Kavalcık, Konuk, Kuletepe, Kuşaklı ve Mehmetbeyli köylerine çoğu Urfa’dan 

olmak üzere çeşitli yörelerden gelenlerin sayısı 2740 kişidir. Yaklaşık olarak 30-45 

gün süreyle konaklayarak tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.    

Patates ve soğan işçileri yöreye aynı dönemde gelmeye başlarlar. Patates 

tarımı daha çok Akyayla,  Davutpaşa ve Bükülmez tarafında yapıldığı için patates 

işçilerin çadırları daha çok Reyhanlı’nın kuzeydoğusunda kurulmaktadırlar. Soğan 

ve patates hasadından sonra tarım işçileri Niğde ve Ankara’ya doğru yer 

değiştirirler. 

Bu işçilerinin gidişiyle durağanlaşan hareketliliği pamuk işçilerinin gelişi ile 

birlikte yeniden canlanmaktadır. Pamuk işçileri ilkine oranla daha kalabalık grupları 

meydana getirmektedir. Her köye ortalama 325 kişilik guruplar halinde gelen tarım 

işçileri kırsal kesimde büyük bir canlılık oluşmaktadır. Yol kenarında veya tarlanın 

başında kurulan çadır yerleşmeleriyle Reyhanlı İlçesi nüfus ve yerleşme açısından 

büyük bir hareketliliği yaşamaktadır.  
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Tablo: 3.32.  Reyhanlı’dan mevsimlik tarım göçlerinin genel durumu 

Köyler Gittikleri yer 
Yaptıkları iş 

(inşaat, ticaret, tarım vs.) 
Kişi 

Bükülmez Antalya, Muğla, Paketleme, sera 19 

Cilvegözü Antalya Paketleme, sera 20 

Cumhuriyet Antalya, Mersin  Paketleme, Seracılık   120 

Çakıryiğit Antalya, Mersin, İstanbul Tarım İşçisi, Fabrika İşçisi  45 

Davutpaşahüyüğü Antalya Tarım İşçisi, Paketleme 8 

Karacanlık Antalya, Mersin  Mevsimlik işçi 100 

Karasüleymanlı Mersin Sera, Toplama, paketleme 16 

Kavalcık Antalya, Mersin Paketleme 30 

Konuk Mersin, Antalya, Kıbrıs Paketleme, Toplama 247 

Kuletepe Antalya Ambarlarda paketleme 240 

Kumtepe İzmir, Antalya, Mersin Ticaret, Tarım işçisi, Paketleme 35 

Kurtuluş Antalya, Mersin, Adana Mevsimlik işçi, Paketleme, Toplama 144 

Kuşaklı İzmir, Antalya, Adana İşçi, Paketleme, Toplama 50 

Mehmetbeyli Antalya, Payas,  Paketleme, Tarım İşcçisi 34 

Oğulpınarı Antalya, İzmir, Mersin Paketleme, Sera 55 

Paşaköy Kıbrıs, İstanbul, Antalya İşçi 42 

Suluköy Antalya, Mersin Mevsimlik işçi 17 

Terzihöyük Antalya, İzmir, Mersin Tarım işçisi, İşçi 720 

Üçtepe Antalya, Mersin, Dörtyol Paketleme, Tarımsal Paketleme 60 

Varışlı Antalya Paketleme 30 

Toplam  2024 

Kaynak: Anket Sonuçları, 2011, Reyhanlı 

Pamuk işçisine yönelik yapılan anket sonuçlarına göre 1981 yılında 

Reyhanlı’ya 15 bin civarında tarım işçisi gelirken, 2011 yılında ise 8.098 kişi 

gelmiştir. Bu değişimi tarım yöntemlerine bağlamak mümkündür. Reyhanlı ve 

çevresinde entansif tarım yöntemleri uygulandığı için insan gücüne olan bağlılık 

azalmıştır. Makineli tarım sistemi ekimi ve hasadı daha kolay ve karlı olduğu için 

insan gücüne olan bağlılık azaltmış ve bu yüzden Reyhanlı’ya gelen pamuk tarım 

işçilerinin sayısı da azalmıştır. 

Pamuk tarım işçileri daha çok Karasüleymanlı, Karahöyük, Paşaköy, Konuk, 

Mehemetbeyli, Kavalcık köylerine gelmektedir. Bu köylere gelen pamuk işçisi 

ortalama 250 kişinin üstündedir.  Pamuk tarım işçilerinin geldiği yerlerin başında 

Urfa ilk sıradadır. Osmaniye, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Ankara illerinden 



 

 

 

218 

gelenler olmaktadır.  Bu işçilerin bir bölümü Ağustos ayından itibaren Reyhanlı’dan 

ayrılırken, bir bölümü de pamuğun ikinci hasadını beklemektedir. Haziran ayının ilk 

döneminden itibaren 15-20 gün süreyle Kırşehir, Yozgat, Aksaray’dan 155 kadar 

döver-biçer işlerinde çalışanlar gelmektedir. Buğday hasadından sonra tarlaya 

traktör ve batözler girmektedir. Buğday saplarından elde edilen samanlar, Hatay, 

Urfa Diyarbakır gibi illerden gelen işçiler tarafından çuvallara doldurma işleri 

yapılır. Bu işleri yapmak amacıyla gelenler tarlaların başında kurulan 2-3 çadırlarda 

kalmaktadırlar.  

Reyhanlı İlçesi’ne tarımsal işgücünü gerçekleştirmek amacıyla bir yılda 

11.093 (2011 yılı) tarım işçisi gelmektedir. Sayının bu kadar yüksek olmasında her 

ürüne yönelik farklı işçilerin gelmesi ile ilgilidir. Eğitim, çalışmak veya kışı 

geçirmek amacıyla, Reyhanlı veya Antakya’ya oturanların gelişi ile birlikte yaz 

mevsiminde nüfus bir hayli artmaktadır. Yaz mevsiminde tarım arazilerini işletmek 

amacıyla gelenlerin sayısı da 3.268 kişidir. 2010 yılı verilerine göre ilçenin kırsal 

kesiminde 25.426 kişi yaşamaktadır. Tarım arazisini işletmek ve tarım işçisi olarak 

gelenlerle birlikte köylerin nüfusu 40 bine yaklaşmaktadır. Böyle büyük bir 

hareketliliğin oluşmasında sahnın coğrafî potansiyeli, yani tarım olanakları etkilidir.  

Kış mevsiminin gelişi ile birlikte bu defa tersine mevsimlik iş göçü hareketi 

başlamaktadır. Terzihöyük, Konuk, Kurtuluş, Cumhuriyet, Karacanlık köyleri başta 

olmak üzere kış mevsiminde sera ve tarım ürünlerinin paketleme işçilerinde 

çalışmak amacıyla Antalya, Muğla, Mersin, Adana gibi iller ile birlikte Dörtyol ve 

Payas gibi ilçelere mevsimlik tarım işçi göçü olmaktadır. Bunların dışında 

fabrikalarda çalışmak amacıyla İstanbul’a da göçler olmaktadır. Buna örnek olarak 

Çakıryiğit Köyü verilebilir. Çakıryiğit Köyü’nden her yıl kış mevsiminde yaklaşık 

15 kişi İstanbul’a fabrika işçisi olarak gitmektedir. 

Kış mevsiminde köylerin büyük bir kısmı adeta boşalmaktadır. Çünkü kış 

mevsiminde 2.024 kişi tarım ve fabrika işçisi olarak göç ederlerken, 261 aile eğitim 

veya kışı geçirmek amacıyla gitmektedir. Buna bir de günübirlik olarak Reyhanlı 

veya Antakya’ya giden öğrencileri de ekleyince kış nüfusu 20 bin kişinin de altına 

hatta 15 bine kadar düşmektedir. Kış mevsiminde köylerin nüfusu daha çok 45 yaş 

üstü yetişkinlerle, 7 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır.  
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Tablo: 3.33.  Reyhanlı’ya gelen mevsimlik tarım işçisi göçleri  

Köyler Kişi Geldiği yer 

Ahmetbeyli 500 Urfa, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Ankara 

Akyayla 300 Urfa, Doğu İlleri 

Alakuzu 200 Urfa 

Beşarslan 300 Urfa 

Bükülmez 140 Urfa 

Cilvegözü 5 Kırşehir 

Cumhuriyet 3 Kırşehir 

Davutpaşahüyüğü 600 Urfa 

Gazimürseltepesi 110 Urfa 

Karacanlık 1010 Urfa 

Karahöyük 400 Urfa 

Karasüleymanlı 1030 Urfa, Kırşehir 

Kavalcık 602 Urfa, Aksaray 

Konuk 1010 Urfa, Hatay 

Kuletepe 1100 Urfa 

Kumtepe 330 Urfa, Osmaniye 

Kurtuluş 1005 Urfa 

Kuşaklı 400 urfa 

Mehmetbeyli 1070 Urfa, Yozgat, Kırşehir 

Paşaköy 500 Urfa 

Suluköy 60 Urfa, Kırşehir 

Tayfursökmen 155 Urfa, Kırşehir 

Uzunkavak 100 Urfa 

Üçtepe 100 Urfa 

Varışlı 63 Urfa, Yozgat 

Kaynak: Anket Sonuçları, 2011, Reyhanlı 

Reyhanlı İlçesi’nden daimi göçler de olmaktadır. Anket çalışmaları sırasında 

20 yıl içinde göç ederek giden var mı diye sorulmuştur. Bu soruya 1.077 aile cevabı 

alınmıştır. Sayının bu kadar yüksek olmasında çeşitli sebepler vardır. Bunların 

başında toprağın verasetle küçülmesi, topraksız aileler, kan davaları, ekonomik 

yetersizlikler ve işgücüne olan bağlılığın azalması gibi sebepler gelmektedir. Göç 

hareketlerine katılarak giden aileler en çok Reyhanlı, Antakya, Antalya, İskenderun, 

Mersin, Kırıkhan ve civar köylere olmaktadır. En çok göç veren köylerin başında 

Fevzipaşa, Mehmetbeyli, Tayfursökmen ve Terzihöyük gelmektedir. 

Reyhanlı İlçesi başka yerlerden de göç de almaktadır. Tayfursökmen 

Köyü’nün tamamı göçmenlerden oluşmaktadır. Fırat ve Kızılırmak üzerinde 

barajların yapılmasıyla topraklarını kaybeden ailelere, Konuk Köyü sınırları içinde 

kalan ve hazineye ait araziler üzerinde oluşturulan köy yerleşmesine 1989-1992 
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yılları arasında 406 aile yerleştirilmiştir. Yine 1980’li yıllarda Göktepe Köyü’nde 

Tigem’in (Hatay Tarım İşletmesi) kurulmasıyla birlikte 39 aile gelmiştir. Hazineye 

ait araziyi icar yolu ile alan 8 aile Cumhuriyet Köyü’ne yerleşmiştir. Yine Ağrı ve 

Reyhanlı’nın civar köylerden hayvancılık yapmak amacıyla 60 kişi Uzunkavak 

Köyü’ne yerleşmiştir. 

Tablo: 3.34.  Reyhanlı köylerinde yaz ve kış nüfusları ile kışın oturulan şehirler  

Köyler Kış Nüfusu Yaz Nüfus   Kışın oturdukları şehir 

Ahmetbeyli 475 490 Reyhanlı, İstanbul, Kıbrıs 

Akyayla 275 335 Antakya, Reyhanlı 

Alakuzu 700 810 Reyhanlı 

Beşarslan 1600 1750 Antakya, Reyhanlı 

Bükülmez 650 650  - 

Cilvegözü 300 450 Reyhanlı 

Cumhuriyet 1020 1300 Antakya, Reyhanlı 

Çakıryiğit 750 745  - 

Davutpaşahüyüğü 550 800 Reyhanlı 

Feyzipaşa 550 630 Reyhanlı 

Gazimürseltepesi 100 100  - 

Göktepe 100 100 - 

Karacanlık 600 700 Reyhanlı 

Karahöyük 340 340 - 

Karasüleymanlı 2125 2134 - 

Kavalcık 2350 2550 Reyhanlı, Antakya 

Konuk 2100 2350 Antakya, Reyhanlı 

Kuletepe 350 350 - 

Kumtepe 250 250 - 

Kurtuluş 1200 1400 Reyhanlı, Antakya 

Kuşaklı 850 950 Reyhanlı, Antakya 

Mehmetbeyli 950 1150 Reyhanlı 

Oğulpınarı 1200 1425 Reyhanlı, Antakya 

Paşahöyük 360 360  - 

Paşaköy 430 500 Kıbrıs, İstanbul, Antalya 

Suluköy 260 325 Reyhanlı 

Tayfursökmen 1350 1350 - 

Terzihöyük 1050 1350 Antakya, Reyhanlı 

Uzunkavak 1075 1450 Antakya, Reyhanlı 

Üçtepe 650 800 Reyhanlı 

Varışlı 800 800  - 

Toplam 25360 28694   



 

 

 

221 

Tablo: 3.35. Kışın Reyhanlı’dan giden ailelerin oturdukları yerler ve yaptıkları işler göre sayıları 

Yerleşmeler Kışın oturdukları şehir Aile sayıları 
Yaptıkları iş (memur, esnaf, emekli 

vb) 

Ahmetbeyli Reyhanlı, İstanbul, Kıbrıs 20 Emekli  

Akyayla Antakya, Reyhanlı 22 Emekli, Eğitim 

Alakuzu Reyhanlı 3 Eğitim 

Beşarslan Antakya, Reyhanlı 6 Eğitim 

Cilvegözü Reyhanlı 5 Çalışmak  

Davutpaşahüyüğü Reyhanlı 15 Memur 

Feyzipaşa Reyhanlı 2 Eğitim 

Göktepe Türkiye 5 Memur, Tarım İşçisi tayin 

Karacanlık Reyhanlı 20 Eğitim, Memur, Vs 

Karahöyük Reyhanlı, Kırıkhan, Antakya 27 Eğitim, Memr, Ticaret, Eğitim 

Karasüleymanlı Reyhanlı 2 Eğitim 

Konuk Antakya, Reyhanlı 6 Eğitim  

Kuletepe Kumlu 4 Esnaf 

Kumtepe Reyhanlı, Antakya 5  Esnaf, İşçilik 

Mehmetbeyli Reyhanlı 40 Esnaf, İşçilik 

Paşaköy Kıbrıs, İstanbul, Antalya 23 İşçi  

Suluköy Reyhanlı 1 Eğitim 

Tayfursökmen Antakya, Reyhanlı 5 Esnaf, Eğitim 

Üçtepe Reyhanlı 50 Eğitim Amaçlı 

Kaynak: Anket Sonuçları, 2011, Reyhanlı 
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Harita: 3.5. Reyhanlı’ya Gelen Pamuk Tarımı İşçilerinin Dağılışı 
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3.2.2.1. Kır Nüfusu Yoğunluğu ve Dağılışı 

3.2.2.1.1. Kır Nüfusu  

Reyhanlı’da ki köy yerleşmelerinin nüfus büyüklükleri arasında da önemli 

farklılıklar vardır. Bununla birlikte, ilçedeki köy yerleşmelerinin genel özelliği 

kalabalık nüfusa sahip olmalarıdır. Gerçekten 2010 yılında Türkiye’de köy başına 

düşen ortalama nüfus büyüklüğü 468 kişi iken, Reyhanlı’da ise 820 kişidir. Buna 

göre Reyhanlı’da köy başına düşen ortalama nüfus büyüklüğü Türkiye ortalamasının 

2 katına daha fazladır.  İlçedeki köy yerleşmelerinin kalabalık nüfuslu olmaları 

sahanın coğrafî potansiyelinden ileri gelmektedir. Elverişli potansiyelinin başında; 

tarım, iklim, ulaşım olanakları gelmektedir. Bu nedenden dolayı yöre zaman zaman 

göç almaktadır. Amik Ovası, bilindiği üzere güçlü bir tarım potansiyeline sahiptir. 

Tarım imkânları Reyhanlı’nın doğusundaki plato alanlarında küçük çaplı olarak çok 

zor şartlar altında yapılabilmektedir. Çünkü bu alanda toprak ve su imkânları 

kısıtlıdır. Oğulpınarı, Fevzipaşa, Kavalcık, Kuşaklı gibi köylerin asıl geçim 

kaynağını hayvancılık oluşturmaktadır. Hayvancılık sadece plato yerleşmelerinde 

yapılan ekonomik bir etkinlik değildir. Ova yerleşmelerinde de hayvancılık yoğun 

bir şekilde yapılan önemli bir etkinliktir. Öte yandan sınır ticareti ve kaçakçılık da 

önemli bir gelir kapsıdır. İşte bu nedenden dolayı fiziki şartlar ekonomik faaliyet 

alanlarını büyük ölçüde kolaylaştırdığı için nüfus yoğunluğu yüksektir. Nitekim 

2010 yılında Reyhanlı İlçesi’nin kırsal kesimlerde km2’ye 161 kişi ve hatta bazı 

köylerde 1972,5 kişiye (Tayfursökmen Köyü) kadar yükselmektedir. 

Reyhanlı İlçesi köylerini nüfus büyüklükleri açısından 4 grupta toplamak 

mümkündür; Nüfus 500 kişiden az olan köyler, 501-1000 arasında nüfus bulunduran 

köyler, nüfusun 1001-1500 aralığına düşen köyler ve nüfus miktarı 1501’den daha 

fazla olan köyler şeklinde gruplandırabiliriz. Belirlediğimiz bu guruplara göre 

1940’tan başlayarak 30-40 yıl aralılarla kırsal kesimlerde nüfusun değişim seyrini 

ortaya koymak amacıyla böyle bir tasnif yapılmıştır. Bu nedenle 1940, 1980 ve 2010 

yıllarındaki nüfus incelemeye alınmıştır. 

Bugünkü idari düzenlemeye göre Reyhanlı’da 1940 yılında 15 köy 

yerleşmesi vardır. Bu köylerin toplam nüfusu 7.168 kişidir. Bu nüfusun % 55,3’ne 

denk gelmektedir. Kırsal kesimin 1940 yılındaki nüfusunu nüfus guruplarına göre 

dağıtıldığında iki gurupta yığılmalar olmaktadır. Buna göre nüfusun 1-500 arasında 

bulunan 10 köy bulunmaktadır. Nüfus ortalamasının 350 kişi civarında olması 

köylerin kalabalık olduğunu göstermektedir. Bu gurupta yer alan Mehemetbeyli 

(495), Gazimürseltepesi (442) en kalabalık köyleri; Beşarslan (235), Konuk ise 

(247) nüfusu en az olan köyleri oluşturmaktadır. 
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Tablo: 3.36. Reyhanlı Köylerinin Nüfus Büyüklükleri (1940) 

0–500 501-1000 

Ahmetbeyli 333 Karasüleymanlı 378 Davutpaşahüyüğü 612 

Akyayla 324 Konuk 247 Kavalcık 712 

Alakuzu  Kuletepe  Oğulpınarı 851 

Beşarslan 235 Kumtepe  Paşaköy 920 

Bükülmez  Kurtuluş 331 Üçtepe 604 

Cilvegözü  Kuşaklı 321 

    

Cumhuriyet  Mehmetbeyli 495 

Çakıryiğit  Paşahöyük  

Feyzipaşa  Suluköy  

Gazimürseltepesi 442 Tayfursökmen  

Göktepe 332 Terzihöyük  

Karacanlık  Uzunkavak  

Karahöyük   Varışlı 352 

Toplam 3790  Toplam 3699 

Genel Toplam 7489 

Kaynak: DİE Genel nüfus sayımı, 1940  

1980 yılına kadar olan süreçte yapılan idarî düzenlemelerle köy sayısı 15’ten 

22’ye yükselmiştir. Nüfus artışına bağlı olarak köylerin nüfusu daha da 

kalabalıklaşmıştır. Bu kalabalığa bağlı olarak, nüfus miktarı açısından köyler daha 

fazla gruba ayrılmıştır. Buna göre nüfusu 1-500, 501-1000, 1001-1500 ve 1501’den 

kişiden fazla olan köyler olarak dağılmıştır. Çünkü 1940 yılında köy nüfusu iki 

nüfus grubunda toplanırken, 1980 yılında köy nüfusu dört gruba bölünmüştür. Hatta 

nüfusun önemli bir kısmı da üst gruplarda, yani 1001 -1500 ile 1501 den fazla nüfus 

gruplarında toplanmıştır.  Burada genel bir kıyas yapmak gerekirse, nüfusu 1000 

kişinin altında olan köylerin nüfusu toplam kır nüfusunun % 19, 1’ine denk gelirken, 

nüfusu 1000 kişinin üstüne olan köylerin nüfusu ise kır nüfusunun  % 80,9’a karşılık 

gelmektedir. Bu değerlendirmede de anlaşıldığı üzere 1980 yıllarında köylerin 

büyük bir kısmı kalabalık nüfuslu köylerden oluştuğu göstermektedir. 1980 yılında 

nüfus 1-500 aralığında yer alan 5 köyün nüfusu toplam nüfus içinde %7,2’lik bir pay 

oluştururken, 501-1000 nüfus aralığında 4 köyün payı %11,9, 1001-1500 nüfus 

aralığına yer alan köylerin payı % 29,1 ve 1501’den fazla nüfusu olan 7 köyün ise 

toplam nüfus içinde % 49,7’lik bir pay meydana getirmektedir. Nüfusu 1-500 

aralığında bulunan köylerden nüfusu 1501’den daha fazla olan köylere gidildikçe 

hem nüfus miktarının artması hem de köy sayısının artması tarihî süreçte kırsal 

kesimde nüfusun hep artış kaydettiğini göstermektedir. Zaten idari bölünüşte köy 

sayısının artış yönünde gösterdiği değişiklikler de bu durumu açıklamaktadır. Çünkü 

yeni yeni köylerin ortaya çıkışı aynı zamanda nüfus artışı ile de yakından ilgilidir. 
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Tablo: 3.37. Reyhanlı Köylerinin Nüfus Büyüklüğü (1960) 

0-500 501-1000 1001-1500 1501- 

Ahmetbeyli 504 Kumtepe  Beşarslan 622 Konuk 1127 Karasüleymanlı 2467 

Akyayla 180 Kuşaklı 246 Davutpaşa 539 

        

Alakuzu 124 Mehmetbeyli 446 Kavalcık 771 

Bükülmez  Oğulpınarı 405 Üçtepe 506 

Cilvegözü  Paşahöyük  Kurtuluş 894 

Cumhuriyet  Paşaköy 432 

  

Çakıryiğit 205 Suluköy  

Feyzipaşa  Tayfursökmen  

Gazimürsel 477 Terzihöyük  

Göktepe 285 Uzunkavak 412 

Karacanlık  Varışlı 139 

Karahöyük 295   

Kuletepe      

Toplam 4150  Toplam 3332  Top. 1127  Toplam 2467 

Genel Toplam 10182 

  Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı, 1960 
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Tablo: 3.38. Reyhanlı Köylerinin Nüfus Büyüklüğü (1980) 

0–500 501–1000 1001–1500 1501- 

Akyayla 445 Gazimürsel 707 Ahmetbeyli 1491 Davutpaşahüyüğü 1634 

Alakuzu 225 Göktepe 753 Beşarslan 1368 Karahöyük 1530 

Bükülmez  Paşaköy 908 Cilvegözü 1087 Karasüleymanlı 2211 

Cumhuriyet  Varışlı 686 Kavalcık 1101 Konuk 2319 

Çakıryiğit 304 

    

Terzihöyük 1239 Mehmetbeyli 1671 

Feyzipaşa  Uzunkavak 1144 Üçtepe 1923 

Karacanlık  Kurtuluş 1908 

    

Kuletepe  

  

Kumtepe  

Kuşaklı 437 

Oğulpınarı 427 

Paşahöyük  

Suluköy  

Tayfursökmen  

Toplam 1838 Toplam 3054 Toplam 7430 Toplam 11288 

Genel Toplam 23610 

  Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı, 1980 

2010 yılı köy nüfuslarını nüfus büyüklüğüne göre dağılışı 1980 yıllarındaki 

göre farklılık göstermektedir. Yani nüfusu 1-500 aralığında olan yerleşme sayısı 

artarken, nüfusu 1501’den daha fazla olan yerleşme sayısı azalmıştır. Bununla 

birlikte 1-500 aralığında yer alan nüfus miktarı artarken, 1501’den fazla olan 

yerleşmelerin toplam nüfus içindeki payı 1980 yılına göre azalmıştır. Hatta 2010 

yılında nüfusu 1501’den yukarı olan köylerin nüfusu toplam nüfus içindeki payı % 

32 olması nedeniyle en yoğun grubu oluşturmaktadır. Nüfusu 1500 kişinin üstünde 

olan köyler 1980 yılından sonra azalmıştır. Bunda göçler ile idari düzenlemeleri payı 

büyüktür. Mesela 1980 yılında Davutpaşa Köyü nüfus büyüklüğü açısından 1500 

kişinin üstünde iken, 1980 yılından sonra bu köyden, Bükülmez’in ayrılarak yeni bir 

köy olmasından dolayı 2010 yılında Davutpaşa Köyü’nün nüfusu 501–1000 nüfus 

aralığına gerilemiştir. 

2010 verilerine göre Bükülmez ile Davutpaşa köyleri aynı grupta yer 

almıştır. Nüfus aralığı açısından Davutpaşa’nın 2 alt nüfusu grubuna gerilemiş 

olması, Davutpaşa’da nüfusun ikiye bölündüğünü göstermektedir. 1990 yılından 

sonra Karasüleyman Köyü’nün bağlıları olan Suluköy, Kumtepe, Karacanlık’ın 

ayrılmasıyla Karasüleymanlı’nın 2010 yılındaki nüfusu 1980’dekine oranla 

azalmıştır. Benzer durum Konuk Köyü içinde geçerlidir. 
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Özellikle 1980 yılından sonra nüfus büyüklüğüne göre yerleşmelerin 

dağılışında göçlerin de etkisi vardır. 1980 yılından sonra  Mehmetbeyli, Üçtepe, 

Karahöyük köylerinin idari yapısında hiçbir değişiklik olmadığı halde, 2010 

yılındaki nüfus 1980 yılındaki nüfusa göre düşmüştür.  Bu durum yerleşmelerin göç 

verdiğini açıklamaktadır. Mehmetbeyli Köyü’nden 150 ailenin çeşitli sebeplerle 

göçmüş olması bu duruma açıklık getirmektedir. Öte yandan 1980 yılında nüfus 

büyüklüğü 1501 kişinden fazla olmadığı halde, 2010 yılında nüfusu 1501 kişinin 

üstüne çıkmış olması, bu köylerin göç aldığını açıklamaktadır. Çünkü Kavalcık ve 

Beşarslan köyleri Reyhanlı’ya çok yakın yerleşmelerdir. 

Köy yerleşmelerinin nüfus büyükleri ile topraklarının verimliliği arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur. Çünkü kırsal kesimdeki halkın önemli bir kısmının toprağı 

yoktur. Tayfursökmen Köyü’nün tarım arazisi en az olduğu halde nüfus büyüklüğü 

1001-1500 nüfus büyüklüğünde yer almaktadır. Diğer taraftan Üçtepe, Göktepe, 

Mehmetbeyli verimli geniş tarım arazilerine sahip olduğu halde nüfus büyüklüğü 

1000 kişiden fazladır.   

Tablo: 3.39. Reyhanlı köylerinin nüfus büyüklüğü (2000) 

0-500 501-1000 1001-1500 1501- 

Ahmetbeyli 451 Bükülmez 614 Beşarslan 1218 Karasüleymanlı 1660 

Akyayla 238 Cumhuriyet 697 Konuk 1494 Kavalcık 1607 

Alakuzu 473 Davutpaşa 507 Kurtuluş 1262 Tayfursökmen 1744 

Cilvegözü 486 Karacanlık 553 Uzunkavak 1013 

    

Çakıryiğit 470 Kuşaklı 644 

    

Feyzipaşa 420 Mehmetbeyli 918 

Gazimürseltepesi 99 Oğulpınarı 929 

Göktepe 169 Terzihöyük 881 

Karahöyük 305 Üçtepe 681 

Kuletepe 403 Varışlı 907 

Kumtepe 278 

  

  

Paşahöyük 347   

Paşaköy 410   

Suluköy 212   

Toplam 4761 Toplam 7331 Toplam 4987 Toplam 5011 

Genel Toplam 22090 

  Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı, 2000 
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Tablo: 3.40. Reyhanlı Köylerinin Nüfus Büyüklüğü (2010) 

0-500 501-1000 1001-1500 1501- 

Ahmetbeyli 470 Alakuzu 691 Cumhuriyet 1020 Beşarslan 1585 

Akyayla 287 Bükülmez 646 Kurtuluş 1194 Karasüleymanlı 2134 

Cilvegözü 288 Çakıryiğit 745 Oğulpınarı 1222 Kavalcık 2332 

Gazimürseltepesi 104 Davutpaşahüyüğü 551 Tayfursökmen 1361 Konuk 2107 

Göktepe 111 Feyzipaşa 549 Terzihöyük 1062 

    

Karahöyük 340 Karacanlık 606 Uzunkavak 1082 

Kuletepe 352 Kuşaklı 881 

    

Kumtepe 266 Mehmetbeyli 963 

Paşahöyük 360 Üçtepe 642 

Paşaköy 428 Varışlı 787 

Suluköy 260     

Toplam 3266 Toplam 7061 Toplam 6941 Toplam 8158 

Genel Toplam 25426 

  Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı, 2010 

 

Şekil: 3.4.  Reyhanlı Köylerinin Nüfus Büyüklüğüne Dağılışı (1940, 1960, 1980, 2000 ve 

2010) 

3.2.2.1.2.  Kır Nüfusu Yoğunluğu 

Nüfus yoğunluğu idarî sınırları belirlenmiş bir alan ile o alanda yaşayan 

nüfus arasındaki ilişki ile belirlenir. Reyhanlı İlçesi idari düzenleme açısından büyük 

bir değişiklik yaşamıştır. Son idari düzenlemeye göre Reyhanlı İlçesi 362 km2’lik bir 

yüzölçümünden oluşmaktadır. 1940 yılında km2’ye 36,5 kişi düşerken, 1980 yılında 
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156,1 kişiye yükselmiş ve 2010 yılında ise aritmetik nüfus yoğunluğu 239,4 kişiye 

yükselmiştir. Reyhanlı İlçesi aritmetik nüfus yoğunluğu Hatay ve Türkiye 

ortalamasının üstündedir. 2010 yılı verilerine göre, Reyhanlı İlçesi aritmetik nüfus 

yoğunluğu bağlı bulunduğu il sıralamasında Antakya, İskenderun ve Dörtyol’dan 

sonra dördüncü sırada yer almaktadır. 2010 yılı nüfus verilerine göre Antakya, 

İskenderun ve Dörtyol’da km2’ye düşen kişi sayısı 250 kişinin üstünde iken, 

Reyhanlı İlçesi birlikte diğer ilçelerinin aritmetik nüfus yoğunluğu 250 kişinin 

altında bulunmaktadır. Antakya il merkezi olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu ilk 

sıralarda gelmektedir. İskenderun’un yoğunluğu ise liman ve sanayi faaliyetleri ile 

ilgilidir. Dörtyol, sanayi faaliyetleri ile yolların kavşağında olması nedeniyle daha 

yoğun nüfusa sahip ilçeyi oluşturmaktadır.  

Reyhanlı İlçesi’nin aritmetik nüfus yoğunluğu daha yoğun olmasında 

verimli tarım arazileri ile Cilvegözü Sınır Kapısı etkilidir. Burada hemen belirtilmesi 

gereken bir nokta vardır ki, o da nüfusun büyük bir kısmının şehir merkezinde 

toplanmış olmasıdır. Amik ve Reyhanlı Ovası fiziki ve beşeri coğrafya özelikleri 

açısından daha elverişli olması nedeniyle barındırdığı nüfus miktarı ilçenin diğer 

kesimlerine oranla daha yüksektir. Ancak ilçenin doğusunda dar sahada plato 

özelliği gösteren dalgalı bir yüzey vardır. Genel olarak bir değerlendirme 

yapıldığında arazinin %75’den fazlası verimli düzlüklerden meydana geldiği 

söylenilebilir. Bu sebeplerden dolayı araştırma sahasında aritmetik nüfus yoğunluğu 

yüksek olmuştur. Reyhanlı İlçesi’nin kırsal kesiminde aritmetik nüfus yoğunluğu 

bakıldığında bazı farklılıklar görülmektedir. Şöyle ki 1940 yılından 1980 yılına 

kadar süreçte aritmetik nüfus yoğunluğu 21,5 kişiden 76,5 kişiye kadar yükselmiştir. 

Ancak 2010 yılında 76,2’ye gerilemiştir.  

Reyhanlı Şehri’nin aritmetik nüfus yoğunluğu tarihî süreçte hep artmıştır. 

Şehrin 1940 yılında aritmetik nüfus yoğunluğu 194,1 kişi iken, 1980’de 1041,4’e ve 

2010 yılın 2056,9’a yükselmiştir. Bu artış seyrine dikkat edildiğinde şehrin 2010 

yılındaki aritmetik nüfus yoğunluğu 1940 yılına göre 10,5 kat daha fazla olmuştur.  

Kırsal kesimde 1980 yılından sonra aritmetik nüfus yoğunluğu değişmediği halde 

şehirdeki artışın çok fazla olması nedeniyle şehrin kırsal kesimden önemli ölçüde 

göç aldığını açıklamaktadır. 

Reyhanlı’da yerleşmelerin alanı tek tek hesaplanmıştır. 1940, 1980 2010 

yılındaki nüfus verileri dikkate alınarak aritmetik nüfus yoğunluğu hesaplanmıştır. 

Yerleşmelerin aritmetik nüfus yoğunluğunu 1-20, 21-40, 40-60, 61-120 ve 121 den 

fazla olmak üzere 5 grup halinde 1940, 1980 ve 2010 yılı aritmetik nüfus yoğunluğu 

haritası oluşturulmuştur.  

1940 yılı aritmetik nüfus yoğunluğu 5,7 ile 49,5 kişi arasında bulunmaktadır. 

Buna göre Kurtuluş en yüksek aritmetik nüfus yoğunluğu ve Konuk en düşük nüfus 

yoğunluğuna sahip köyleri oluşturmaktadır. Dağılımın böyle oluşması Kurtuluş 

Köyü’nün fazla nüfusa sahip olması gelmektedir.  

Aritmetik nüfus yoğunluğu oluşturulan bu gruplara göre yapılan 

değerlendirmede nüfusun 1-20, 21-40 ve 41-60 gruplarında toplandığı görülmüştür.  

Beşarslan, Davutpaşa, Göktepe, Karasüleymanlı, Konuk ve Varışlı köylerin 

aritmetik nüfus yoğunluğu 1-20 kişi aralığındadır. Bu aritmetik nüfus aralığına 
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düşen köylerin sayısı %40 civarındadır. Ahmetbeyli, Akyayla, Gazimürseltepesi, 

Kavalcık, Mehmetbeyli, Oğulpınarı, Paşaköy ve Üçtepe köylerinin ise aritmetik 

nüfus yoğunluğu 21-60 kişi aralığındadır. Bu nüfus aralığında bulunan köylerin 

sayısı bütün yerleşmelerin yarısından (%53) daha fazlasıdır. 

1980 yılına gelindiğinde yerleşme sayısı ile birlikte yerleşmelerin nüfusu 

önemli ölçüde artmıştır. Bu artış aynı zamanda 1980 yılı aritmetik nüfus yoğunluğu 

haritasına da yansımıştır. 1980 yılında aritmetik nüfus yoğunluğu 60 kişinin üstüne 

çıkmıştır.  

1980 aritmetik nüfus yoğunluğu haritasına göre yerleşmelerin 4’ünün 

aritmetik nüfus yoğunluğu 1-20 kişi aralığında, 7’sinin 21-40, 6’sının 61-120 ve 

diğer 6’sının da aritmetik nüfus yoğunluğu 61-120 aralığına düştüğü tespit 

edilmiştir. Özellikle aritmetik nüfus yoğunluğu açısından 21-40, 41-60 ve 61-120 

aralıklarının her birine yaklaşık olarak %25 oranında yerleşmenin düşmüş olması 

kırsal kesimde nüfusun arttığını göstermektedir. Bu artışta göçlerinde etkisi 

büyüktür (Harita 3.8). 

2010 yılında aritmetik nüfus yoğunluğu 121 kişinin üstünde olan 

yerleşmeler Alakuzu, Beşarslan, Çakıryiğit Fevzipaşa, Karasüleymanlı, Kavacık, 

Kurtuluş, Tayfursökmen, Terzihöyük, Uzunkavak ve Reyhanlı’dır. Aritmetik nüfus 

yoğunluğu 121 kişinin üstünde olan yerleşmelerden Reyhanlı Şehri hariç 

diğerlerinin alanı küçük olup, ortalama 6 km2’dir. Bu köylerin ortalama nüfus 

büyüklüğü 1301,3 kişidir. Alakuzu, Çakıryiğit, Kavalcık, Fevzipaşa gibi köylerin 

1000 kişinin üzerinde nüfusa sahip olması Reyhanlı’nın hemen yakınında yer 

almasından kaynaklanmaktadır. Bu köylerin tarihî seyirde nüfusu hep artış yönünde 

gelişme göstermiştir (Harita 3.9, tablo 3.42). 

2010 yılında aritmetik nüfusu yoğunluğu en az olan köyler Gazimürseltepe 

ile Göktepe Köyü’dür. Aslında bu iki köy verimli ve geniş tarım arazilerine sahiptir. 

Ancak köy arazinin önemli bir kısmı Tigem (Hatay Tarım İşletmesi) ile MKÜ 

çiftliğinden oluşmaktadır. Bu nedenle bu iki köyün halkı çoğunlukla göç etmiştir. 

Göktepe Köyü’nde bulunan nüfusun tamamına yakını Tigem’de çalışmaktadır.  

Aritmetik nüfus yoğunluğunun yatay dağılışı yanında yükselti basamakları 

açısından da değerlendirmek mümkündür. Yükselti kademeleri bakımından 

aritmetik yoğunluğa geçmeden önce sahanın yükselti kademeleri nüfus ve yerleşme 

arasındaki ilişkiyi irdelemek gerekir. Reyhanlı İlçesi 362 km2’lik bir alandan 

oluşmaktadır. Sahada 400-500 m yükselti basamaklarına rastlamakla birlikte bu 

irtifa kuşağının toplam alan içindeki payı çok azdır. Arazinin büyük bir kısmının 

yükseltisi 100 m’nin altında yer almaktadır. 100 m’nin altındaki irtifa kuşağı 

yerleşme sayısı ve kırsal nüfus açısından en kalabalık kuşağı oluşturmaktadır. 

Yüzölçümünün % 59,3’ünü (214,9 km2) oluşturan 100 m’den daha alçak sahalarda 

köylerin % 64,5’i toplanmıştır (Tablo 3.41).  

100-200 m yükselti basamağı 95,8 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Köy 

yerleşmelerinin 3’ü ile Reyhanlı Şehri bu kuşakta yer almaktadır. Bu kuşakta 

yerleşme sayısı çok azdır, ancak Reyhanlı Şehri’nden dolayı nüfusu çok kalabalıktır. 
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Çoğunlukla plato karakterinden oluşan 100-200 m yükselti kuşağı 51,6 km2 

olup, Reyhanlı Şehri ile birlikte köy yerleşme sayısının % 22,5’ini üzerinde 

bulundurmaktadır. Reyhanlı’nın doğusunda yükseltisi 300 m’nin üstünde olan (% 

4,1) arazilere rastlanılmakla birlikte yükselti aralığında yerleşmelere 

rastlanılmamaktadır. Buna göre yerleşmeler 100 m’nin altı, 101-200 ve 201-300 m 

olmak üzere üç yükselti basamağında toplanmıştır (Tablo 3.41). 

1940, 1980 ve 2010 nüfus verilerine göre kırsal nüfusun en kalabalık olduğu 

yükselti basamağı 100 m’nin altında olan irtifa kuşağı oluşturmaktadır. Bu dağılıma 

şehir nüfusu da dâhil edildiğinde nüfusu en fazla olan basamağı 101-200 m yükselti 

basamağı oluşturmuştur. 

Bu açıklamalardan sonra aritmetik nüfus yoğunluğunun (2010 yılı) yükselti 

kuşaklarına göre dağılımı şu şekildedir; 100 m’den daha alçak yükselti basamağında 

aritmetik yoğunluk 75,7 kişi iken, 101-200 m yükselti kuşağına 664,7 kişi ve 201- 

300 m’ye ise 130 kişi düşmektedir (Harita 3.6). Yoğunluğu en fazla olan sahaların 

101-200 m’ler arasında olmasında, Reyhanlı Şehri’nin etkisi büyüktür. Yerleşmesi 

ilk sırada ve nüfusu ikinci sırada gelmesine rağmen 100 m’den daha alçak 

kesimlerin aritmetik nüfus yoğunluğu bakımından 201-300 m’den daha az bir 

yoğunluğa sahip olmasında, 100 m’nin altındaki sahaların çok geniş saha 

kaplamasından ileri gelmektedir. Çünkü 201-300 m yükselti kuşağı oldukça dar bir 

sahaya karşılık gelmektedir.   

Reyhanlı İlçesi irtifa kuşaklarına göre çok yüksek olmayan arazi 

kuşaklarından meydana gelmektedir. Ancak 301 m’den sonra köy yerleşmelerine ve 

dolayısıyla nüfusa rastlanılmaması, bu yükseltide yer alan arazilerin rölyefinden ileri 

gelmektedir. Buradaki araziler, akarsular tarafından parçalanmış ve dalgalı bir 

topografya ortaya çıkarmıştır.  
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Tablo: 3.41. Reyhanlı İlçesi’nde nüfusun yükselti basamaklarına göre dağılışı  

 

Köyler 

-100 101-200 201+ 

1940 1980 2010 1940 1980 2010 1940 1980 2010 

Ahmetbeyli 333 1491 470       

Akyayla    324 445 287    

Alakuzu        225 691 

Beşarslan 235 1368 1585       

Bükülmez      646    

Cilvegözü        1087 288 

Cumhuriyet   1020       

Çakıryiğit        304 745 

Davutpaşahüyüğü    612 1634 551    

Feyzipaşa         549 

Gazimürseltepesi 442 707 104       

Göktepe 332  111       

Karacanlık   606     1101  

Karahöyük  1530 340       

Karasüleymanlı 378 2211 2134       

Kavalcık       712  2332 

Konuk 247 2319 2107       

Kuletepe   352       

Kumtepe   266       

Kurtuluş   1194       

Kuşaklı        437 881 

Mehmetbeyli    495 1671 963    

Oğulpınarı       851 427 1222 

Paşahöyük   360       

Paşaköy 920 908 428       

Suluköy   260       

Tayfursökmen   1361       

Terzihöyük  1239 1062       

Uzunkavak  1144 1082       

Üçtepe 604 1923 642       

Varışlı 352 686 787       

Toplam 3843 15526 16271 1431 3750 2447 1563 3581 6708 

Dönem nüfusa oranı (%) 56,2 67,9 64,0 20,9 16,4 9,6 22,9 15,7 26,4 

Kaynak: DİE, 1960, 1980 ve 2010 yılı nüfus sayımları 
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Harita: 3.6. Reyhanlı İlçesi’nde Yükselti Basamaklarına Göre Nüfus Yoğunluğu 

(2010) 
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Tablo: 3.42. Reyhanlı İlçesi’nde yerleşmelerin alanları ile nüfus yoğunlukları (1940, 1980 

ve 2010) 

Yerleşmeler 
1940 1980 2010 

Alan Nüf. N. Yoğ Alan Nüf. N. Yoğ Alan Nüf. N. Yoğ 

Reyhanlı 29.77 5778 194.1 29.77 31003 1041.4 29.77 61234 2056.9 

Ahmetbeyli 13.02 333 25.6 13.02 1491 114.5 8.72 470 53.9 

Akyayla 12.5 324 25.9 12.5 445 35.6 12.5 287 23.0 

Alakuzu      5 225 45.0 5 691 138.2 

Beşarslan 12.86 235 18.3 12.86 1368 106.4 12.86 1585 123.3 

Bükülmez           16.76 646 38.5 

Cilvegözü      13.55 1087 80.2 13.55 288 21.3 

Cumhuriyet           10.26 1020 99.4 

Çakıryiğit      4.64 304 65.5 2.73 745 272.9 

Davutpaşahüyüğü 31.63 612 19.3 26.63 1634 61.4 9.86 551 55.9 

Feyzipaşa      0    1.91 549 287.4 

Gazimürseltepesi 13.33 442 33.2 13.33 707 53.0 13.33 104 7.8 

Göktepe 23.11 332 14.4 23.11 753 32.6 23.11 111 4.8 

Karacanlık           16.53 606 36.7 

Karahöyük      13.03 1530 117.4 13.03 340 26.1 

Karasüleymanlı 50.59 378 7.5 44.83 2211 49.3 14.11 2134 151.2 

Kavalcık 20.85 712 34.1 7.3 1101 150.8 7.3 2332 319.5 

Konuk 43.29 247 5.7 43.29 2319 53.6 24.35 2107 86.5 

Kuletepe           8 352 44.0 

Kumtepe           3.84 266 69.3 

Kurtuluş 6.69 331 49.5 6.69 1908 285.2 6.69 1194 178.5 

Kuşaklı      8.1 437 54.0 8.1 881 108.8 

Mehmetbeyli 14.81 495 33.4 14.81 1671 112.8 14.81 963 65.0 

Oğulpınarı 28.25 851 30.1 15.51 427 27.5 15.51 1222 78.8 

Paşahöyük      0    4.3 360 83.7 

Paşaköy 31.54 920 29.2 15.03 908 60.4 15.03 428 28.5 

Suluköy           10.34 260 25.1 

Tayfursökmen           0.69 1361 1972.5 

Terzihöyük      5.76 1239 215.1 5.76 1062 184.4 

Uzunkavak      3.48 1144 328.7 3.48 1082 310.9 

Üçtepe 15.39 604 39.2 15.39 1923 125.0 15.39 642 41.7 

Varışlı 14.44 352 24.4 14.44 686 47.5 14.44 787 54.5 

Toplam 362.07 12946 36.5 362.06 56521 156.1 362.06 86660 239.4 

Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı Sonuçları (1940, 1980 ve 2010) 
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Harita: 3.7. Reyhanlı İlçesi’nin Nüfus Yoğunluğu Haritası (1940) 



 

 

 

236 

 

 

Harita: 3.8. Reyhanlı İlçesi’nin Nüfus Yoğunluğu Haritası (1980) 
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Harita: 3.9. Reyhanlı İlçesi’nin Nüfus Yoğunluğu Haritası (2010) 
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3.2.2.1.3.  Kır Nüfusunun Dağılışı 

Yeryüzünde nüfusun dağılışında coğrafî faktörlerin etkisi çok büyüktür. 

Coğrafî faktörlerin nüfus hareketlerini etkilediği gibi nüfus dağılışları da aynı etkiyi 

göstermektedir. Çünkü nüfus olayı çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarih boyunca 

durmadan değişmiş ve bu günde değişmekte olan, bu olayda coğrafî faktörlerin 

yanında başta tarihî faktörler olmak üzere ekonomik sosyal, kültürel, politik 

psikolojik gibi çeşitleri diğer faktörlerin etkisi de görülmektedir (Tanaoğlu 1969:75). 

Reyhanlı’da da çok kısa bir süre içinde nüfus dağılış düzeninde büyük değişmeler 

olmuştur. 

Reyhanlı’da nüfusun dağılışı üzerinde fiziki ve beşeri coğrafya faktörleri 

etkilidir. Bu faktörler arasında tarım ve mera arazileri ile su kaynakları gelmektedir. 

Nüfus dağılışındaki gelişmeleri ortaya koyabilmek amacıyla 1940, 1980 ve 2010 

yılına ait nüfusu temsil edilen kişi sayılarını gösteren noktalarla nüfus dağılış haritası 

çizilmiştir (Harita 3.10, 3.11, 3.12). 

1940 yılı nüfus dağılış haritasına bakıldığında nüfusun önemli bir kısmının 

ilçenin doğusunda toplandığı görülmektedir. O yıllarda Reyhanlı İlçesi’nin batısında 

Amik Gölü bulunmaktaydı. Yükseltinin 100 m’nin altında olduğu arazilerde drenaj 

ve taşkın problemleri vardı. Bu nedenle ilçenin doğusundaki plato alanları nüfus ve 

yerleşme alanlarına karşılık gelmektedir. Reyhanlı İlçesi’nin 1940 yılındaki coğrafî 

durumu daha çok hayvancılığa elverişli olduğu için ovalar platolara göre nüfus 

dağılışı açısından daha tenhadır. 1940’lı yıllarda köylerin büyük bir kısmında 

hayvancılığa dayalı ekonomik bir yapı ön plandadır. Bu nedenle ilçenin doğusu 

nüfus açısından daha sıktır.  

1980 yılı nüfus dağılışı haritasına bakıldığında bazı değişiklikler 

görülmektedir. İlk bakışta görülen değişiklik nüfusun artmış olmasıdır. 1940 yılında 

köy nüfusları 5-10 nokta (250-500 kişi arası) ile temsil edilirken, 1980’de ise 

noktaların yani nüfusun kümelendiği sahalar artmıştır. Aynı zamanda nüfus artışına 

bağlı olarak nüfus kümeleri daha belirgin hale gelmiştir. Ova tabanında nüfus 

platolara göre daha sık bir hale gelmiştir. Bu durumun asıl sebebi Amik Gölü’nün 

kurutulması ve drenaj problemlerinin çözüme kavuşturulmuş olması ile birlikte 

devletin iskân politikası etkili olmuştur. 1980 yılında ovada nüfusun kümelendiği 

yerlerde artışın asıl sebebi yeni yeni köylerin ortaya çıkması ile ilgilidir.  

2010 nüfus dağılışı haritasının genel özellikleri de bazı küçük farklılıklarla 

1980 yılı nüfus dağılışına benzemektedir. 1980 yılında daha düzenli bir nüfus 

dağılışı varken, 2010 yılında bazı yerlerde nüfusun yığılmanın çok 

belirginleşmesinden dolayı nüfus dağılışı daha düzensiz bir hal almıştır. Örneğin 

2010 yılında Reyhanlı şehri yakın çevresinde bir sıklık görülmektedir. Aynı sıklık 

ilçenin batısında da görülmektedir.  
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Harita: 3.10. Reyhanlı İlçesi’nde Nüfus Dağılışı Haritası (1940) 
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Harita: 3.11. Reyhanlı İlçesi’nde Nüfus Dağılışı Haritası (1980) 
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Harita: 3.12. Reyhanlı İlçesi’nde Nüfus Dağılışı Haritası (2010) 
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3.2.3. Kırsal Kesimde Nüfusun Yapısal Özellikleri 

3.2.3.1. Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Yapısı 

Bir yerin nüfus büyüklüğü kadar o nüfusu oluşturan insan topluluğunun 

gösterdiği cins ve yaş yapısı da büyük bir öneme sahiptir. Nüfusun cinsiyet 

birleşiminde kadın ve erkek nüfusun yüksek olması sadece demografik nedenlere 

bağlanarak açıklanamaz. Belirlenen bir alanda doğumla gelen bir cinsin fazla olması 

belli bir süre sonra nüfusun genel cins yapısını belirler. Bununla birlikte nüfusun 

cins yapısı üzerinde savaşlar ve göçlerin de büyük etkisi vardır (Doğanay 1994:157). 

Tablo 3.43’de görüldüğü gibi bazı sayımlarında erkek, bazı sayım yıllarında kadın 

nüfusu fazla olmaya başlamıştır. Bu durum doğumların cinsiyet oranı üzerindeki 

etkisinden çok göçlerin etkisini hatırlatmaktadır. Reyhanlı İlçesi’nin göç verdiği 

yıllarda kadın nüfusunun, göç aldığı dönemlerde ise erkek nüfusunun fazla olması 

göçün tarihî seyrine uyum sağlamaktadır. Bu nedenle cinsiyet dağılımı üzerinde 

göçlerin etkisi diğer faktörlere oranla daha belirleyici olmuştur.  Göçün etkisiyle 

şekillenen cinsiyet oranı bazı sayım dönemlerinde erkekler, bazı sayım 

dönemlerinde ise kadın nüfusu oranı daha fazla olmuştur. 

Reyhanlı İlçesi’nin cinsiyet oranını farklı dönemlere ayırarak incelemek 

mümkündür. Buna göre 1940-1965 arası dönem, 1975 yılı, 1985-1997 arası 

dönemde cinsiyet oranı 100’ün altında; 1970, 1980 ve 1997-2010 arası dönemde de 

100’ün üstünde olmuştur. 1965 yılında ise denk bir durum yaşanmıştır. Cinsiyet 

oranı ile genel bir değerlendirme yapmak gerekirse erkek nüfusunun lehine bir 

durum vardır.  

Türkiye’de cinsiyet oranı genellikle birbirine yakın olması yanında kadınlar 

lehine bir durum sergilemektedir.  Ancak Reyhanlı İlçesi’nde ise durum biraz 

farklıdır. Cinsiyet oranının genellikle 100’ün altında olması sahanın göç aldığını 

ortaya koymaktadır. 

3.2.4. Şehir Nüfusunun Gelişimi  

Hatay’ın anavatana katılması 1939 yılında geçekleşmiştir. Bu nedenle 

Reyhanlı İlçesi’nin 1927 ve 1935 yıllarına ait nüfus verilerine yer verilememiştir. 

Cumhuriyet tarihinde Reyhanlı Şehri’nin ilk nüfus sayımı 1940 yılında yapılmıştır. 

Bu sayımda 5778 olan nüfusu, 1975’te 25.749 kişiye ve 2010 yılında ise 61.234 

kişiye yükselmiştir. Şehrin 1940, 1960, 1975 ve 2000 yıllarındaki nüfusuna dikkat 

edildiğinde ortalama her 20 yılda bir nüfus ikiye katlanmaktadır.   

Bir yerleşmenin şehir sayılabilmesi için bir takım kriterlere sahip olması 

gerekir. Bu kriterler arasında nüfus miktarı da vardır.  Coğrafyacılar arasında en çok 

kabul gören nüfus miktarı 20.000’dir.  Buna göre Reyhanlı Şehri’ni, 20.000 kriterini 

baz alarak iki farklı dönemde değerlendirmek mümkündür. 1940-1970 yılları 

arasında geçen 30 yıllık süreçte nüfus hiçbir zaman 20 binin üstüne çıkmamıştır. 

Ancak göçlerin de etkisiyle 1960 yılından itibaren şehir nüfusu kır nüfusunu geçerek 

20 bin kişiyi aşmıştır. Bu ilk dönemde devletin iskân politikası ile birlikte 

doğumların da etkisiyle nüfus artış hızı % 40’ın üzerinde gerçekleşmiştir. Nüfus 

artış hızının arttığı ve azaldığı dönemleri olmakla birlikte genel seyri hep azalış 
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yönündedir. 1940-1945 dönemi dışında kalan bütün dönemlerde nüfus artış hızı hep 

pozitif değerler göstermiştir. II. Dünya Savaşın olası etkilerine karşı erkek nüfusun 

bir kısmı silahaltına alınmıştır. Bu yüzden nüfus artış hızı % -4,6’ya kadar 

düşmüştür. 

Tablo: 3.43. Reyhanlı’da Nüfusun Tarihî Gelişimi (1940-2010) 

  1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2010 

Erkek 3214 2835 - 4871 6567 8643 10312 13709 15713 18819 21006  - 26078 30482 

Kadın 2564 2677  - 4427 5804 7826 9884 12040 15290 18652 21445  - 26057 30752 

Toplam 5778 5512 8621 9298 12371 16469 20196 25749 31003 37471 42451 43810 52135 61234 

Cinsiyet 

Oranı 
125 106  - 110 113 110 104 114 103 101 98  - 100 99 

     Kaynak: DİE Nüfus Sayımları (1940-2010) 

Reyhanlı’da nüfus artış hızı değişken bir durum göstermektedir. Hızlı nüfus 

artışından sonra yavaş olan bir dönemin gelmesiyle yerleşmenin nüfus hareketleri 

açısından ne kadar aktif olduğunu göstermektedir. 1955 yılından 1965 yılına kadar 

olan süreçte nüfus artış hızı öncekilere oranla daha fazla olmuştur. Bunun sebebi 

yerleşmenin Türkiye’ye bağlanması ve idari anlamda teşkilatlanmasıdır. 1965-1970 

artış dönemi bir öncekine oranla 371 kişi azalmıştır. Bu durum aynı dönemde 

Reyhanlı’dan Suudi Arabistan’a olan göçlerle ilgilidir. 1970-1975 döneminde nüfus 

artış hızı yükselmiştir. Bunun sebebi 1968 yılında Amik Gölü’nün taşmasıyla 

ilgilidir. Taşkına uğrayan köyler Reyhanlı’nın Bağlar Mahallesi’ne taşınmıştır. 

1980-1985 dönemi nüfus artış hızının yükselmesinde 1984 yılında Cilvegözü Sınır 

Kapısı çevresinde tampon bölgesinin oluşturulması ile Cilvegözü Köyü’nün, 

Bahçelievler Mahallesi’ne taşınması etkili olmuştur. 1990-1997 dönemindeki 

azalışın sebebi Kıbrıs başta olmak üzere diğer kesimlere olan göçlerin payı 

büyüktür. Özellikle 1997 yılından sonra şehirleşme hareketine bağlı olarak 

köylerden Reyhanlı’ya bir miktar göç gerçekleşmiştir. Bu nedenle nüfus artış hızı 

artarak devam etmiştir.   

Reyhanlı’da nüfusun cinsiyet ve yaş yapısı sahanın sosyal ve ekonomik 

yapısının özelliklerini açıklamaya ışık tuttuğu gibi 1940’tan 2010’a kadar olan 

cinsiyet değişimi de nüfus hareketliliğini açıklamaya ipuçları vermektedir. Nüfusun 

yaş yapısı, nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerinin belirlenmesine ve 

geleceğe dair birtakım planların yapılmasına zemin hazırlamaktadır. 

Reyhanlı nüfusunun cinsiyet ayrımında gösterdiği en belirgin temel özellik, 

1990 yılına kadar erkek ve 1997 yılından sonra da kadın nüfusunun daha faza olması 

ile ilgilidir. Yani 1990’a kadar her 100 kadına 100’den fazla erkek ve 1990 yılından 

sonra her 100 kadına 100’den daha az erkek düşmektedir. Cinsiyet oranları 

incelendiğinde sayım dönemlerinin çoğu 110’nun üzerindedir.   
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Tablo: 3.44. Reyhanlı’da Nüfusun artış hızı, miktarı ve büyüme oranı (1940-2010) 

Dönemler Artış Miktarı Artış Hızı Büyüme Oranı 

1940–1945 -266 -9,4 -4,6 

1945–1950 3109 89,5 56,4 

1950–1955 677 15,1 7,9 

1955–1960 3073 57,1 33,1 

1960–1965 4098 57,2 33,1 

1965–1970 3727 40,8 22,6 

1970–1975 5553 48,6 27,5 

1975–1980 5254 37,1 20,4 

1980–1985 6468 37,9 20,9 

1985–1990 4980 25 13,3 

1990–1997 1359 6,3 3,2 

1997–2000 8325 58 19 

2000–2010 9099 16,1 17,5 

Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı (1940–2010) Sonuçları kullanılmıştır. 

 

Şekil: 3.5.  Reyhanlı’da Kadın-Erkek Oranları (Tablo 3.43.’e göre) 

Yıllar bazında kadın ile erkek nüfus arasındaki farkın çok belirginleştiği iki 

ayrı dönem vardır. İlk dönem Reyhanlı’nın yeni kurulmuş ilçe olmasından dolayı 

idari teşkilatlanmaya bağlı olarak daha çok erkek nüfusun gelmesiyle, 1940 yılında 
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yaşanmıştır. Bu dönemde her 100 kadına 125 erkek düşmektedir. İkincisi 1975 

yılında yaşanmıştır. 1968 yılı Amik Gölü’nün taşmasından zarar gören köylerin 

yeniden iskânı ile ilgilidir. Bağlar Mahallesi’nde inşaat faaliyetlerini gerçekleştirmek 

amacıyla ilçe merkezine çok sayıda erkek işçi gelmiştir ve birçok iş yeri açılmıştır.  

 

Harita: 3.13. Reyhanlı Şehri’nin Nüfus Yoğunluğu Haritası (2010) (İl Sağlık 

Müdürlüğü verilerinden)  

Reyhanlı’da cinsiyet oranının yıllara göre seyrine bakıldığında, ilçenin 

kuruluşundan 1985 yılına kadar olan dönemde 100 üzerinde iken, 1990 yılından 

sonra inişli ve çıkışlı bir gidişat göstermiştir. Bu durum Reyhanlı’nın 1985 yılına 

kadar göç aldığını ve 1990 yılından sonra ise göç verdiğini açıklamaktadır. Nitekim 

özellikle öğrenci, öğretmen, asker ve diğer kamu personeli içinde erkeklerin sayısı 

çok daha fazladır.  

1990 yılından sonra Reyhanlı’nın göç vermesi, sahip olduğu potansiyelini 

yeterince değerlendiremediğini göstermektedir. Reyhanlı’da iş olanaklarının elverişli 

olmasından dolayı kırsal kesimden ilçe merkezine göçler olmaktadır. Verimli tarım 

arazileri üzerinde pamuk, zeytin, mısır, buğday gibi daha birçok ürün yetişmektedir. 
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Bu ürünlere dayalı sanayi oluşturulamadığı için işsizlik arttırmıştır. Bundan dolayı 

Reyhanlı’dan göçler başlamıştır.  

Reyhanlı’nın nüfusun dar ve geniş aralıklı yaş grupları bakımından 

incelenmesinde D.İ.E (2000 ve 2011) nüfus sayımı sonuçları ile Reyhanlı Toplum 

Sağlık Merkezinin 2011 yılı E.T.F sonuçları kullanılmıştır. 

Nüfusun dar aralıklı yaş gruplarına göre dağılışında ilk olarak 0-4 yaş grubu 

değerlendirilir. Reyhanlı’da 0-4 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı her iki 

dönemde (2000 ve 2011 ) en yüksektir. Ancak toplam nüfus içinde 0-4 yaş grubu 

%13,3’lük bir paya sahip iken, 2011 yılında aynı yaş grubunun oranı %12,7’ye 

gerilemiştir. 2000-2011 yılları arasından geçen 11 yıllık dönemde 0-4 yaş grubunun 

toplam nüfus oranı ancak % 0,6’lik bir gerileme yaşanmıştır. Bu durum 

Reyhanlı’nın son yaş piramidini gösteren şekilde (2011) de görülmektedir (Şekil 

3.7). Ancak yine de piramitlerin genel görünümü geniş tabanlıdır. 0-4 yaş grubundan 

daha üst yaş gruplarına doğru gidildikçe nüfus azalmaktadır (Şekil 3.6, 3.7).  

Tablo: 3.45.  Reyhanlı’da nüfusun yaş gruplarına dağılışı (2000 ve 2011) 
Yaş 

Grupları 

2000 2011 

E %'si K %'si T E %’si K %’si T 

0–4 3543 6.8 3393 6.5 6936 5692 6.5 5429 6.2 11121 

5–9 3334 6.4 3166 6.1 6500 5651 6.4 5437 6.2 11088 

10–14 3498 6.7 3109 6 6607 5448 6.2 5262 6.0 10710 

15–19 3159 6.1 3171 6.1 6330 4277 4.9 4158 4.7 8435 

20–24 2605 5 2585 5 5190 3053 3.5 3263 3.7 6316 

25–29 2042 3.9 2279 4.4 4321 3566 4.1 3453 3.9 7019 

30–34 1638 3.1 1738 3.3 3376 3108 3.5 3303 3.8 6411 

35–39 1577 3 1671 3.2 3248 2651 3.0 2879 3.3 5530 

40–44 1382 2.7 1336 2.6 2718 2337 2.7 2291 2.6 4628 

45–49 949 1.8 933 1.8 1882 2283 2.6 2233 2.5 4516 

50–54 686 1.3 726 1.4 1412 1708 1.9 1693 1.9 3401 

55–59 396 0.8 485 0.9 881 1366 1.6 1429 1.6 2795 

60–64 476 0.9 552 1.1 1028 971 1.1 1131 1.3 2102 

65–69 414 0.8 418 0.8 832 511 0.6 678 0.8 1189 

70–74 209 0.4 256 0.5 465 478 0.5 616 0.7 1094 

75–79 71 0.1 95 0.2 166 386 0.4 517 0.6 903 

80–84 34 0.1 67 0.1 101 177 0.2 249 0.3 426 

85- 65 0.1 76 0.1 141 61 0.1 132 0.2 193 

Toplam 26078 50 26056 50 52134 43724 49.8 44153 50.2 87877 

Kaynak: DİE, Genel Nüfus Sayımı Sonuçları (2000), İl Sağlık Müdürlüğü (2011) 
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Şekil: 3.6.  Reyhanlı’da Nüfus Piramitleri ile Çalışanların Karşılaştırılması (2000) 

(Tablo 3.45’e göre) 

 

Şekil: 3.7.  Reyhanlı’nın Nüfus Yaş Piramidi (2011) (Tablo 3.45’e göre) 
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0-4 yaş aralığında bulunan nüfusun seyrine baktığımızda iki dönemde erkek 

nüfusunun fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, doğumla gelen erkek çocukların 

fazla olmasıyla ilgilidir. 2000 ve 2011 yıllarında erkek nüfusun kadın nüfustan 

fazlalığı bütün yaş gruplarında görülmektedir. Böylece Doğanay’ın da (1997:163) 

ifade ettiği gibi kadın ve erkek nüfus miktar ve oranlarının yüksek olması, kesin 

demografik nedenlere bağlanmayıp, temelde sorunun doğumla ilgili olduğu tespitini 

doğrulayan bir doğum oranını karşımıza çıkarmaktadır.   

Nüfusun dar aralıklı yaş gruplarına göre incelenmesi gereken en önemli yaş 

grubu 20-24 yaş grubudur. Çünkü işgücü sayısının fazla olduğu bu yaş grubu 

herhangi bir sahanın istihdam durumu hakkında kesin bilgiler vermektedir. 

Reyhanlı’da 2000 yılında toplam nüfusun %10’unu 20-24 yaş grubunda olanlar 

oluşturmaktadır. Ancak 2011 yılında 20-24 yaş grubunun toplam nüfus içindeki 

oranı %7,2’ye gerilemiştir. Hatta kadın nüfusunun oranı, erkek nüfus oranından daha 

fazladır. Bu durum Reyhanlı’nın işsizlik nedeniyle önemli ölçüde göç verdiğini 

göstermektedir.  

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ile ilgili belirtilmesi gereken bir konu 

geniş aralıklı yaş bileşenidir. Bu bileşenle nüfusun bağımlılık oranı ve çalışma 

çağındaki nüfus belirlenir (Doğanay, 1997:166). İnceleme sahasının geniş aralıklı 

yaş grupları incelendiğinde her iki dönemde (2000 ve 2010) 0 -14 ile 15-64 azalma 

ve 64-+ yaş gruplarında da artma görülmektedir. Nüfusun geniş aralıklı nüfus 

guruplarına göre dağılımı her iki sayım döneminde de düzensizliklere sahiptir. 2000 

yılı nüfus verilerine göre toplam nüfusun % 38. 5’i 0-14 yaş grubunda, % 58,4’ü 15-

64 yaş grubunda ve geriye kalan % 3,2’si de 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer 

almaktadır. 2010 yılında ise durum biraz değişmiş olmakla beraber genel 

görünümünde pek fazla bir şey değişmemiştir. Özellikle 65 ve üzeri yaş grubunun 

toplam nüfus içindeki payının % 4,4’e yükselmiş olması sağlık koşullarının 

iyileştiğini ve dengeli beslenme alışkanlığının kazanıldığını göstermektedir. 

Geniş aralıklı yaş gruplarına göre Reyhanlı, Türkiye’nin genel yapısından 

farklıdır. Örneğin, Türkiye’nin, 0-14 yaş grubunda nüfusun % 26’ı varken, 

Reyhanlı’nın ise % 37,3’tür. Reyhanlı’nın 0-14 yaş aralığında bulunan nüfusu aynı 

yaş aralığında bulunan Türkiye ortalamasına göre % 11,3 daha fazladır. Bu durum 

yörede doğurganlığın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer durum 15-

64 yaş aralığında da görülmektedir. Türkiye’de nüfusun % 67’si 15-64 yaş 

aralığında yer alırken, Reyhanlı’nın ise aynı yaş aralığında % 58,2’lik bir nüfusu 

vardır. Aradaki % 8,8’lik fark, Reyhanlı’nın göç verdiğini açıklamaktadır. 

Türkiye’de 65 ve üzeri nüfus toplam içinde % 7’lik bir paya sahipken, Reyhanlı’da 

ancak % 4,4’lik bir payı vardır. Bu karşılaştırmada görüldüğü gibi Türkiye 

ortalamasına göre, Reyhanlı’da, çocuk nüfustan fazla, yetişkin ve yaşlı nüfus azdır. 

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında bir başka özelliği de bağımlı nüfus 

oranıdır. Yörede doğurganlık çok fazla olduğu için bağımlılık oranı da çok 

yüksektir. Şöyle ki 2000’de %78 olan bağımlılık oranı 2011’de 75’e düşmüştür. 

Yani her 100 kişiye 78 kişi düşmektedir.  
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3.2.4.1. Reyhanlı Şehrinde Nüfusun Ekonomik Özellikleri 

2010 yılında Hatay’da faal olması gereken nüfusun kır nüfusunun iktisadî 

faaliyet kolları ile ilgili istatistikî veri bulunmamaktadır. Ancak köylerdeki faal 

nüfusun çoğu tarım sektöründe çalıştığı bilinmektedir. Hatta köylerde sadece erkek 

nüfus değil, kadın çocuk ve yaşlılar da faaldir.   

Tablo: 3.46. Reyhanlı’da İktisaden Faal Olması Gereken ve Faal Olan Nüfus Miktarları ve 

Oranları 

YILLAR 1990 2000 

Cinsiyet T E K T E K 

Toplam Nüfus 27032 13012 14020 36103 17819 18284 

Faal Olması Gereken Nüfus 11517 9994 1523 11974 10603 1371 

%’si 100 86.8 13.2 100 88.6 11.4 

İktisaden Faal Olan Nüfus 8621 7428 1193 8488 7665 823 

%’si 100 86.2 13.8 100 90.3 9.7 

İktisaden Faal Olmayan Nüfus 15515 3017 12497 24129 7216 16913 

%’si 100 19.4 80.5 100 29.9 70.1 

Kaynak: DİE (1990 ve 2000) 

Reyhanlı Şehri ile ilgili olarak 1990 ve 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına 

göre istatistikî veri olduğu için değerlendirmeler yapılabilmiştir. 

1990 yılında Türkiye’de faal olması gereken nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranı %58 iken, bu oranın Reyhanlı’da % 42,6’dır. Reyhanlı’nın gösterdiği bu değer 

2000 yılında artarak, % 59,5 olmuştur. Bu nedenle, iktisaden faal olması gereken 

nüfus açısından Reyhanlı’nın avantajlı olmadığı görülmektedir. Benzer durum 

Reyhanlı’da iktisaden faal olması gereken nüfus açısından da görülmektedir.  

Çeşitli sebeplerle faal olması gereken nüfus içinde de faal nüfus miktarı 

düşük değerler göstermektedir (Tablo 3.55). 2000 yılında faal olması gereken nüfus 

%40,5’dir. Faal nüfus miktarı ise % 77,5’e karşılık gelmektedir.  

Tablo: 3.47. Reyhanlı’da faal olmayan nüfusun faal olmama nedenleri 

  
1990 2000 

E % K % T % E % K % T % 

İş 

Arayanlar 
2566 88.6 330 11.4 2896 100 1410 81.1 329 18.9 1739 100 

Emekli 175 87.1 26 12.9 201 100 1256 86.4 197 13.6 1453 100 

Ev Kadını   11269 100.0 11269 100 - - 14041 100 14041 100 

Öğrenci 1902 63.4 1100 36.6 3002 100 3563 61.4 2243 38.6 5806 100 

Diğer 941 90.2 102 9.8 1043 100 987 90.6 102 9.4 1089 100 

TOPLAM 5584 30.3 12827 69.7 18411 100 7216 29.9 16912 70.1 24128 100 

Kaynak: DİE. (1990–2000)  
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1990 yılında 12 yaş ve üstü yaş grubunda bulunan nüfus 27.032’dir. Bu 

nüfusun % 74,8’i iktisaden faal ve %25,8’i ise faal değildir. İktisaden faal olan 

nüfusun 2.566’sını erkekler ve 330’unu kadınlar oluşturmaktadır. 

2000 yılında ise nüfus artışına paralel olarak iktisaden faal olabilen nüfus da 

artmıştır. 12 yaş ve üstü faal olması gereken nüfus 36.103 kişiye yükselmiştir. 

Bunun 10.603 kişisini erkekler, 1.371 kişisini ise kadınlar oluşturmuştur. Bu nüfus 

içinde iktisaden faal olan nüfus gerileyerek 8.488 kişiye yükselmiştir. İktisaden faal 

nüfusu oluşturan erkeklerin % 90,3’si faal iken, % 9,7’ü faal değildir. İktisaden faal 

nüfusu oluşturan kadınların ise % 9,7’si faal iken, % 90,3’sı faal değildir. 

1990 yılında iktisaden faal olmayan erkek nüfusun 2.896 kişisi iş aramakta, 

201 kişisi emekli, 3.002 kişisi öğrenci, 11.269’u ev kadını ve 1.043 kişisi de diğer 

nedenlerle faal olmayanları oluşturmaktadır. 2000 yılına gelindiğinde ise nüfus 

hareketlerinden dolayı bu rakamlar biraz değişmiştir. 12 yaş ve üzeri nüfus içinde ev 

kadını olanlar ile öğrencilerin sayısı arttığı için iş arayanların sayısı azalmıştır. 

Nüfus artışına rağmen bir önceki sayıma göre 2000 yılında iş arayanların sayısı, 

azalarak 1.739 kişi olmuştur. Bu işsizlerin  % 81,1’ini erkekler, %18,9’unu de 

kadınlar oluşturmuştur. Toplam 1.453 emekli, 4.685 kişi ev kadını, 5.806 kişi 

öğrenci ve 1089 kişi ise diğer nedenlerden dolayı iktisaden faal değildir. 

Reyhanlı’da iktisaden faal olanların büyük bir bölümünü erkekler 

oluşturmaktadır. Kadınların büyük bir kısmı ev hanımı olduğu için iktisaden faal 

olmayanların çoğu da bunlardan meydana gelmektedir. Bu nedenle iş arayanların 

büyük bir kısmını erkekler oluşturmaktadır. 1990-2000 yılları arasında geçen 10 

yıllık gibi kısa bir süre de öğrenci ve emekli olanların sayısında önemli bir artış 

meydana gelmiştir. 

1990 yılında Reyhanlı’da nüfusun % 27,9’u tarım, % 54,6’sı hizmet ve 

%17,4’ü de sanayi sektöründe çalışmaktadır. 2000 yılında ise sektörlerde 

çalışanların önemli ölçüde değiştiğini görmekteyiz. Buna göre % 15,1’i tarım, % 

69,7’si hizmet ve % 15,2’si de sanayi sektöründe çalışmaktadır. Tabloda 3.48’de 

görüldüğü gibi tarım ve sanayi sektöründe çalışanların oranı azalırken, hizmet 

sektöründe çalışanların oranı artmıştır. Tersiyer faaliyet olan hizmet sektörünün 

ağırlıkta olduğu Reyhanlı Şehri’nde ikinci sırayı primer faaliyet olan tarım ve 

üçüncü sırayı ise sekonder faaliyet olan sanayi almaktadır. (Tablo 3.48). İktisaden 

faal nüfusun sektörlere göre oranlarına göre dağılışı açısından Reyhanlı’nın küçük 

ölçekli bir hizmet şehri görünümdedir. 
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Tablo: 3.48.   Reyhanlı’da Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı (1990–2000) 

Sektörler 
1990 2000 

E % K % Top E % K % Top 

Tarım 1786 74.2 621 25.8 2407 1066 12.6 215 2.5 1281 

Hizmet 4336 92.1 371 7.9 4707 5366 63.2 551 6.5 5917 

Sanayi 1301 86.6 201 13.4 1502 1235 14.5 57 0.7 1292 

Toplam 7423 86.2 1193 13.8 8616 7667 90.3 823 9.7 8490 

Kaynak:  D.İ.E. (1990-2000) 

Reyhanlı şehrinde 1990 yılında primer sektör olan tarımda 2407 kişi 

çalışmaktadır. Buna göre şehrin % 17,4’ü geçimini tarımsal faaliyetlerden elde 

etmektedir. Çalışanların % 6,3’ünü oluşturan 1502 kişi ise imalat sanayisinde 

çalışmaktadır. Tersiyer sektör olan hizmette ise 4.707 kişi çalışmaktadır. Bu nüfusun 

279 kişisi inşaat, 17 kişisi elektrik-gaz-su, 1051 kişisi toptan ve perakende ticaret, 

666 kişisi ulaştırma-haberleşme-depolama, 157 kişisi mali kurumlar-sigorta ve 1.998 

kişisi toplum hizmetlerinde çalışmaktadır. Hizmet sektöründe çalışanların çoğunu, 

% 42,4’lük bir değerle ilk sırada toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetlerin 

almaktadır (Şekil 3.8). 

2000 yılında ise sektörlerde ciddi anlamda oransal bir değişiklik 

görülmektedir. Buna göre tarım ve sanayi sektörünün oranı azalırken, hizmet 

sektörünün oranı artmıştır. Çalışan nüfusun 1.281 kişisi tarım, 1.292 kişisi (%2,8) 

imalat sanayisinde çalışarak geçimini temin etmektedir. Hizmet şehri özelliği 

gösteren Reyhanlı’da ilk sırayı %51,8’lik oranla toplum hizmetleri almaktadır. İkinci 

sırayı ise %19,9 ile toptan ve perakende ticaret almaktadır. Ayrıca 5.913 kişinin 

çalıştığı hizmet sektöründe 869 kişi inşaat, 1.178 kişi ulaştırma, haberleşme ve 

depolama, 196 kişi mali kurumlar ve sigorta, 17 kişi de elektrik-gaz-su işlerin de 

çalışmaktadır (Şekil 3.9). 

Bütün bu değerlendirmeler dikkate alınarak,  Türkiye’de son yıllarda tarım 

sektöründe çalışanların sayısında azalma görülmesine rağmen sanayi ve hizmet 

sektöründe çalışanların arttığı bilinmektedir  (Gümüşçü, 1995:230). Reyhanlı’da 

nüfusun sektörler bazında göstermiş olduğu değişim, Reyhanlı’nın Türkiye’deki 

değişime tam anlamı ile ayak uydurduğunu göstermektedir. Çünkü çalışanların % 

72’si tarım dışı faaliyetlerde çalışmaktadır. İktisaden faal olan nüfusun sadece % 

15,1’inin tarımda çalışması Reyhanlı’da hızlı bir şehirleşme hareketinin olduğunu 

göstermektedir. Bu özellikleri ile Reyhanlı; toplum, sosyal ve kişisel hizmetleri ile 

ön planda olan bir hizmet şehridir (Şekil 3.10).    
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Bal ıkçıl ık 
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Kişisel  Hizmetler
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İnşaat

Ulaştırma, Haberleşme ve
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Mal i  Kurumlar ve Sigorta

Elektrik, Gaz ve Su

 

Şekil: 3.8. Reyhanlı’da Çalışan Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Bölünüşü (1990)  

(Tablo 3.48.’e göre) 
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Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel
Hizmetler
Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçıl ık 
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Toptan ve Parekende Ticaret

İnşaat

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama

Mali Kurumlar ve Sigorta

Elektrik, Gaz ve Su

 

Şekil: 3.9.  Reyhanlı’da Çalışan Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Bölünüşü 

(2000). (Tablo 3.48.’e göre) 
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Tablo: 3.49.  Çalışan Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (1990) 

SEKTÖR Faaliyet Kolu Cinsiyet 

Nüfus  

Miktarı ve 

%’si 

Top. 
Gen. 

Top. 

İktisadi 

 Faal. 

Kolu 

 (%) 

Sektörel 

(%) 

TARIM 
Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve  Balıkçılık 

  

E 1786 

2407 2407 100 27.9 
% 74.2 

K 621 

% 25.8 

SANAYİ 

  

İmalat 

Sanayi 

  

E 1301 

1502 1502 100 17.4 
% 86.6 

K 201 

% 13.4 

 HİZMET 

İnşaat 

E 807 

818 

4707 

17.4 

54.6 

% 98.7 

K 11 

% 1.3 

  

Elektrik, Gaz ve Su 

  

E 16 

17 0.4 
% 94.1 

K 1 

% 5.9 

Toptan ve Perakende Ticaret 

  

E 1008 

1051 22.3 
% 95.9 

K 43 

% 4.1 

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 

  

E 659 

666 14.1 
% 98.9 

K 7 

% 1.1 

  

Mali Kurumlar, 

Sigorta 

  

E 138 

157 3.3 
% 87.9 

K 19 

% 12.1 

Toplum Hizmetleri, 

Sosyal ve  

Kişisel Hizmetler 

E 1708 

1998 42.4 
% 85.5 

K 290 

% 14.5 

  

GENEL TOPLAM  

E 7423 
8616 8616 100 100 

K 1193 
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Tablo: 3.50. Çalışan Nüfusun İktisadî Faaliyet Kollarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı(2000) 

SEKTÖR Faaliyet Kolu Cinsiyet 

Nüfus 

Miktarı 

ve %’si 

Top. 
Gen. 

Top. 

İktisadi 

Fa. 

Kolu 

(%) 

Sektörel (%) 

TARIM 

Ziraat, Avcılık, 

Ormancılık ve 

Balıkçılık 

E 1066 

1281 1281 100 15.1 
% 83.2 

K 215 

% 16.7 

SANAYİ 
İmalat 

Sanayi 

E 1235 

1292 1292 100 15.2 
% 95.6 

K 57 

% 4.4 

HİZMET 

İnşaat 

E 863 

869 

5913 

14.7 

69,7 

% 99.3 

K 6 

% 0.7 

Elektrik, 

Gaz ve Su 

E 16 

17 0.3 
% 94.1 

K 1 

% 5.9 

Toptan ve 

Perakende 

Ticaret 

E 1119 

1178 19.9 
% 95.0 

K 59 

% 5.0 

Ulaştırma, 

Haberleşme ve 

Depolama 

E 578 

590 10.0 
% 98.0 

K 12 

% 2.0 

Mali Kurumlar, 

Sigorta 

E 170 

196 3.3 
% 86.7 

K 26 

% 13.3 

Toplum Hizmetleri, 

Sosyal ve 

Kişisel Hizmetler 

E 2618 

3063 51.8 
% 85.5 

K 445 

% 14.5 

 E 7665 
8486 8496 100 100 

GENEL TOPLAM K 821 

Kaynak: D.İ.E., 2000 
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Şekil: 3.10.  Reyhanlı’da Nüfusun Sektörlere Dağılımı (Tablo 3.49-3.50.’e göre) 
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IV. BÖLÜM 

 

4. REYHANLI İLÇESİ’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI 

İnsanların, hayatlarını sürdürebilmesi için, yeryüzünde gösterdiği 

faaliyetlerin tümü ekonomik coğrafyanın konusu içinde değerlendirilmektedir 

(Özçağlar, 1997:134). Reyhanlı İlçesi’nin ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık, 

sanayi, ulaşım-haberleşme, ticaret ve turizm olmak üzere 5 ayrı bölümde 

değerlendirilmiştir. Bu bölümleri incelemeden önce ekonomik potansiyeli ortaya 

koyabilmek amacıyla sahanın arazi kullanışına genel bir bakış yapılmıştır.  

4.1. Genel Arazi Kullanışı 

Reyhanlı İlçesi’nde yüzölçümünün % 84,9’u (307,4 km2) tarım arazilerinden 

oluşmaktadır. Geriye kalan % 15,1’ini de mera, sınır bölgesi, yerleşim alanı ve gölet 

alanları oluşturmaktadır. Tarım arazisi dışında kalan sahaların alanları birbirine 

yakın değerler göstererek, toplam alan içindeki payı %3,3 ile % 4,2 arasında 

değişmektedir. Oğulpınarı, Reyhanlı Şehri, Kuşaklı, Göktepe, Bükülmez, Beşarslan 

çevrelerinde olmak üzere, tarım ve mera arazi vasfı bulunan 13,15 km2’lik bir saha 

sınır bölgesini oluşturmaktadır. Türkiye-Suriye sınırlarını oluşturan bu arazinin 

büyük bir bölümü mayınlıdır (Tablo 4.1, Şekil 4.1, Harita 4.1)). 

Reyhanlı İlçesi’nde arazi kullanımı bakımından tarım arazileri ilk sırada 

gelmektedir. Tarım arazileri Amik ve Reyhanlı Ovası, polyeler ile platolarda yer 

almaktadır.  I. sınıf tarım arazileri Amik Ovası ile Reyhanlı Ovası’nda yer alırken, 

II. ve III. sınıf tarım arazileri ise küçük parseller şeklinde plato yüzeylerinde 

bulunmaktadır (Tablo 4.2, Harita 4.2). 

Hatay-Maraş graben sistemi ile oluşan Amik Ovası’nın güneydoğusunda 

Reyhanlı İlçesi’nde yer almaktadır. Ovanın kuzeyi ve güneyi horst niteliğinde olan 

dağlarla çevrilidir. Yükselti kademesi bakımından 100 m’nin altında bulunan Amik 

Ovası’nın güneydoğusunda yaklaşık 50-100 m’lik bir faylı yamaçtan sonra Reyhanlı 

Ovasına ulaşılmaktadır. Tektonizmaya bağlı olan Amik Ovası ile Reyhanlı 

Ovası’nın genel eğilimi güneybatıya doğrudur. Ancak Reyhanlı Ovası’nın daha 

küçük olması ve kırılmanın gerçekleştiği sahaya daha yakın olması nedeniyle eğim 

derecesi, Kuvaterner alüvyonların biriktiği Amik Ovası’na göre daha fazladır. İlçede 

ovalar geniş yer tuttuğu için tarım arazilerinin genişliği bakımından Reyhanlı İlçesi, 

Hatay’da ilk sırayı almaktadır. Reyhanlı’dan sonra Kumlu (% 80), Altınözü (%73) 

ilçeleri gelmektedir. 

Reyhanlı İlçesi yeraltı suyu potansiyeli açısından çok elverişlidir. Özelikle 

Amik Ovası geniş bir sahanın sularını toplamaktadır. Bu nedenle ovanın yeraltı suyu 

rezervi çok zengindir. Böylece tarım arazilerinin tamamına yakını 

sulanabilmektedir. Reyhanlı Sulama Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte tarım 

arazilerinin sulama suyu sıkıntısı tamamen çözülecektir.  

Afrin Suyu ve Asi Nehri Suriye’den topraklarımıza girmektedir. Suriye, bu 

iki akarsu üzerinde geniş çaplı projeler yaptığı için yaz mevsiminde su bütünüyle 
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kesilmektedir. Ancak bölgeye kışın yağışların düşmesi ile birlikte Suriye baraj 

kapaklarını açmaktadır. Bu nedenle Amik Ovası’nda tarım arazileri her yıl taşkına 

uğramaktadır. Suriye’nin Asi ve Afrin suları yönetimi konusunda izlediği 

politikalardan dolayı Amik Ovası çiftçisine çok büyük zararlar vermektedir.  

Tablo: 4.1.  Reyhanlı İlçesi’nde Arazi Bölünüşü (2011) 

Kullanım Şekli Alan (Km2) %'si 

Tarım Alanı 307,486 84.9 

Tarla 277,697 76.7 

Sebze 8,815 2.4 

Meyve 16,630 4.6 

Mera 14,372 4.0 

Sınır Bölgesi 13,308 3.7 

Yerleşim Alanı 15,198 4.2 

Gölet 11,880 3.3 

Diğer 4,344 1.2 

Toplam 362,244 100.0 

Kaynak: İl Tarım Müdürlüğü, 2012, Antakya 

Tarla

% 77

Sebze

% 2

Meyve

% 5

Mera

% 4

Yerleşim Alanı

% 4

Sınır Bölgesi

% 4

Gölet

% 3

Diğer

% 1

Tarla

Sebze

Meyve

Mera

Sınır Bölgesi

Yerleşim Alanı

Gölet

Diğer

 

Şekil: 4.1. Reyhanlı’da Genel Arazi Kullanımı (2011 yılı) (Tablo: 4.1’e göre) 
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Harita: 4.1. Reyhanlı İlçesi’nden Arazi Kullanımı Haritası (Hatay İli Arazi, 1997) 
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4.1.1. Tarım Arazileri  

Reyhanlı, ovalardan meydana geldiği için genel arazi kullanışında tarım 

arazilerinin payı çok yüksektir (Foto 4.1, Harita 4.3). Tarım arazilerinin % 91,6’sı 

(282,9 km2) tarla alanı, % 5,5’i (16,9 km2) meyve alanı ve % 2,9’u da (8.9 km2) 

sebze alanı olarak kullanılmaktadır. İlçede pamuk ve mısır gibi ürünlerin ikinci 

ekilişi de yapılmaktadır. Buna göre birinci ürüne ayrılan tarla alanı 282,9 km2 ve 

ikinci ürüne ayrılan tarla alanı ise 35 km2’dir (Talo 4.1). 

Tarla alanları içinde en büyük payı pamuk ve buğday tarımı almaktadır. 

Ancak pamuğun ikinci ürünü de hesaba katıldığında pamuk ekiliş alanı ilk sırada 

gelmektedir. 2011 yılında 120 km2’lik bir alanda buğday ve 130 km2 (25 km2’si 

ikinci ürün) de ise pamuk ekim alanına ayrılmıştır. Patates, soğan, mısır, ayçiçeği, 

yonca, yulaf, mercimek, sarımsak, bezelye, nohut, tütün, karabiber, yerfıstığı gibi 

ürünlerin ekiliş alanları daha geri planlarda gelmektedir. 

Devlet, tarım ürünleri konusunda çok belirgin bir fiyat politikası izlemediği 

için ekiliş alanları yıllar bazında büyük değişiklikler göstermektedir. Örneğin 2010 

yılında pamuğun birim fiyatı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bundan dolayı 2011 yılı arazi 

kullanışının büyük bir kısmı pamuk ekilişine ayrılmıştır. Ancak çiftçi bu ekilişinden 

istediği sonucu alamayınca, 2012 yılındaki arazi kullanışı yeniden değişmiştir. Bu 

defa Amik Ovası’nda en geniş araziler buğday ve mısır ekilişine ayrılmıştır. 

Ürün desenleri içinde ilk sırayı buğday tarımı almaktadır. Bunda buğday 

yetiştiriciliğinin kolay olması yanında fiyat politikası da etkilidir. Bilindiği üzere 

ilkbahar mevsiminin sonlarına doğru akarsular kurur ve yeraltı suyu derinlere 

inmektedir. Yaz başı buğdayın hasat dönemi olduğu için bu durumdan 

etkilenmektedir. Öte yandan buğday,  pamuk ve mısır bitkisine nazaran çok fazla 

emek gerektirmeden yetişebilen bir bitkidir. Buğday birim fiyatının diğerlerine göre 

istikrarlı olması yanında uzun yıllar bozulmadan saklanabilmesi gibi sebeplerden 

dolayı buğday ekilişi hemen her dönemde ilk sıralarda gelmektedir.  

 

Foto: 4.1.  Amik Ovası’nda çok geniş tarım arazileri vardır.  
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Reyhanlı İlçesi’nde 16,915 km2’lik bir meyve alanı bulunmaktadır. Bu 

alanların % 89,9’unu zeytin, %5,5’i nar, %1,6’sı badem, %1,3’ü şeftali, % 0,6’sı 

kayısı, %0,6’sı erik, % 0,2’si elma alanları oluşturmaktadır. 

Meyve alanları içinde zeytin, ilk sırada gelmesine rağmen bağlı bulunduğu il 

sıralaması açısından son sıralarda yer almaktadır. Bu durum Reyhanlı’nın daha çok 

tarla tarımına elverişli olduğunu göstermektedir. Çünkü arazinin dümdüz olduğu ve 

yeraltı suyu seviyesi çok yüksek olduğu sahalarda meyve tarımı pek 

yapılamamaktadır.   

Sebze tarımı alanı açısından Reyhanlı bağlı bulunduğu il sıralamasında 

oldukça gerilerde gelmektedir. Sebze tarımında İskenderun (%29), Samandağ 

(%26), Antakya (%18) başta gelmektedir. Sebze tarımı suyun bol ve ılıman iklim 

şartlarının bulunduğu yerlerde daha iyi sonuç vermektedir. 2011 yılı verilerine göre 

Reyhanlı İlçesi’nde 8,96 km2’lik bir saha sebze ekilişine ayrılmıştır. Ürün 

desenlerine göre bir ayırım yapıldığında sırasıyla domates (%27,9), bezelye (%% 

22,8), biber (% 22,3), kavun (%11,2), patlıcan (%10,3),  maydanoz (%4,5), hıyar 

(%3,8), ıspanak (% 2,8),  kabak (% 1,7), lahana (%1,1), pazı (%1,1) turp (%1,1) gibi 

ürünler gelmektedir.  

4.1.2. Mera alanları 

Mera alanlarının % 4 (14,3 km2) gibi çok düşük bir orana sahip olması 

ovaların çok geniş yer tutması ile ilgilidir. Amik Ovası ile Reyhanlı Ovası yoğun 

tarım arazilerine karşılık gelmektedir. Plato yüzeyinde yer alan zeytinliklerinin bir 

kısmı mera arazisi olarak tapu kayıtlarına girmiştir.  Buna örnek olarak, Ogulpınarı 

Köyü gösterilebilir. Mülk arazisi vasfı bulunan bir kısım arazinin mera arazisi olarak 

gösterilmesi ile mera alanı artmış bulunmaktadır. Arazi davaları yüzünden tarla alanı 

olarak kullanılamayan bazı sahalar bağlı bulunduğu köyün mera sahası olarak 

kullanılmaktadır. Bu tür arazilere Suluköy ve Terzihöyük çevrelerinde 

rastlanılmaktadır. 

Resmi kayıtlarda olmadığı halde höyükler, yol kenarları, drenaj kanalları, 

tampon bölgeleri çoğunlukla mera arazisi olarak kullanılmaktadır. Bu tür 

kullanımlarla birlikte mera arazisi genişlemektedir. Zaten çok fazla olan hayvan 

varlığı bu durumu ispatlamaktadır.      

4.1.3. Sınır Alanlar  

Sınır alanı toplam arazinin % 3,7’sini oluşturmaktadır. Çoğunluğu mayınlı 

olan bu tür arazilere giren asker, çoban, kaçakçıların mayınlara basmasıyla ölüm 

olaylarına da rastlanılabilmektedir. Köyün iskân sahası içinde kalan bu tür arazilerin 

mayınlardan temizlenmesi gerekmektedir. 

4.1.4. Diğer alanları  

Reyhanlı’da 7,84 km2’si şehir, 7,3 km2’si kırsal yerleşmeler olmak üzere 

15,1 km2’lik bir alan yerleşme yeri olarak kullanılmaktadır. Depremsellik, taşkın 

yatağı ve zirai faaliyetler açısından değerlendirildiğinde birçok yerleşme yeri uygun 

değildir. Bilindiği gibi Reyhanlı I. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Amik 

Ovası’nda yer alan yerleşmelerin çoğu alüvyal dolgulular üzerinde yer almaktadır. 
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Bu tür araziler depremsellik açısından büyük bir risk arz etmektedir. Amik Ovası 

eski göl tabanına karşılık gelen yerler, taşkın yatağını oluşturmaktadır. Asi, Afrin ve 

Karasu’nun zaman zaman taşmasıyla Sulukköy, Terzihöyük, Kurtuluş, Karacanlık 

gibi köy yerleşme yerleri suların altında kalmaktadır.  Amik Ovası’nda yer alan 

yerleşmelerin bir kısmı hazineye ait arazilerin üzerinde olduğu için imar planları 

yoktur. Yerleşim yerleri tarım arazilerin üzerinde çok dağınık bir doku 

sergilemektedir. Bu nedenle imarlı planlarını bir an önce tamamlanması 

gerekmektedir.  

İnceleme alanında su yüzeyinin kapladığı alan 11.8 km2’lik alanı ile genel 

arazi kullanımındaki payı %3.3 olacaktır. Mehmetbeyli Köyü arazisi üzerinde 

yapımı devam eden barajın alanı 11,7 km2 olacak şekilde planlanmıştır. Öte yandan 

Yenişehir ve Cüdeyde göllerinin kapladığı toplam alan ise 0,1 km2’dir. 

4.2. TARIMSAL FAALİYETLER 

Reyhanlı İlçesi’nde tarımsal faaliyetler içinde % 90,3’luk bir payla tarla 

tarımı ilk sıradadır. Tarla tarımını sırasıyla meyve (%5,9), sebze (%2,9) ve diğer 

tarım (%1,4 )  şekilleri takip etmektedir. 

Tarla ürünleri arasında ekilişi en fazla yapılan ürünler sırasıyla meyve 

buğday (%42), pamuk (%38), soğan (%8), mısır (%6), patates (%4) gibi ürünler 

başta gelmektedir. Tarla tarımında arpa, yonca fiğ, ayçiçeği gibi tarımsal faaliyetler 

de vardır. Tarla tarımı daha çok Amik Ovası’nda entansif tarım yöntemleri ile 

yapılmaktadır. Sulama kanalları veya yeraltı suyundan da yararlanılarak yapılan 

tarla tarımına daha çok büyük parseller ayrılmıştır.  

 Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi, ÇUKOBİRLİK gibi 

kuruluşlar tarım mahsulleri olarak çiftçiyi desteklemektedir. Öte yandan özel 

şahıslar tarafından oluşturulan çırçır fabrikaları ile mısır kurutma tesisleri de 

çiftçiden mahsulleri alarak zamanında değerlendirilmesi konusunda çiftçiyi 

desteklemektedir. Ancak tarım ürünleri yöre ekonomisine canlılık getirmesini 

sağlayacak bazı tesislerin eksikliği söz konusudur. Bu eksiklikleri başında bez, ip 

fabrikaları ile mısır yağı fabrikaları gelmektedir. Bu tür fabrikaların oluşturulması ile 

yöre halkının kış mevsimde Antalya, Mersin ve diğer yerlere olan göçleri önlenmiş 

olacaktır.  

Tarla tarımı daha çok Konuk, Göktepe, Üçtepe, Varışlı, Paşaköy, 

Gazimürseltepesi köylerinde yoğunlaşmaktadır. Bu köylerdeki tarla tarımının 

genellikle 12 bin da’ın üzerinde olması, çok geniş tarım arazilerine sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

İnceleme sahasında meyve alanı olarak ayrılan araziler tarımsal faaliyetler 

sıralamasında ikinci gelmekle birlikte, tarla tarımı ile kıyaslanmayacak kadar azdır. 

Şöyle ki tarımsal faaliyetlerde tarla tarımının payı % 84,4 iken, meyve tarımı sadece 

% 4,5’dir. Bu durumda tarla tarımı ile meyve tarımı arasında % 80,3’lük bir fark söz 

konusudur. 
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Reyhanlı İlçesi’nde 2011 yılı verilerine göre 16.630 da. meyve alanı 

bulunmakla birlikte adeta tek bir meyve yetiştiriciliği söz konusudur. Çünkü meyve 

alanlarının % 90,3’ü zeytin yetiştiriciliğine ayrılmış durumadır. Zeytinler daha çok 

Reyhanlı’nın doğusundaki plato sahalarında yoğunlaşmıştır. Bu yerleşmelerin 

başında Oğulpınarı, Reyhanlı Şehri, Cilvegözü, Alakuzu çevresi gelmektedir. Ancak 

son zamanlarda ovada düzenli bahçeler şeklinde oluşturulmuş zeytinliklere de 

rastlanılmaktadır. Bu köylerin başında ise Gazimürseltepesi, Varışlı, Karahöyük, 

Konuk, Beşarslan gelmektedir. 

Zeytin yetiştiriciliğinden sonra nar, badem, şeftali, erik, kayısı, elma ve 

dağınık meyve yetiştiriciliği gelmektedir. Göktepe, Üçtepe, Kurtuluş Ahmetbeyli, 

Gazimürseltepesi, Davutpaşa çevrelerinde olmak üzere 1005 da’lık arazi üzerinde 

nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diğer meyve alanlarının yetiştiriciliği 150 da’ın 

altındadır. Ancak son zamanlarda Amik Ovası’nda modern bahçe alanları tesis 

edilmektedir. Bu tür modern bahçe alanları Üçtepe Köyü çevresinde 

yoğunlaşmaktadır. 

Üçtepe Köyü çevresinde nar (360 da.), şeftali (50 da.), kayısı (40 da.), erik 

(40 da.), elma (30 da.) ve karışık meyve (100 da.) olmak üzere 650 da. meyve alanı 

bulunmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında edinilen bilgilere göre bu köye bağlı 

çiftliklerde üretilen kaliteli meyvelerin bir bölümü İngiltere’ye pazarlanmaktadır. 

Tarım İl Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2011 yılında Reyhanlı’da 8.815 da. 

sebze alanı vardır. Çok çeşitli sebzeler üretilmesine rağmen en çok üretimi yapılan 

sebzeler domates (2720 da.), biber (1715 da.), kavun (1075 da.), patlıcan (970 da.), 

maydanozdur (1680 da.). Sebze tarımı 1000 da’nın üzerinde olan yerleşmelerin 

başında Reyhanlı merkez, Üçtepe ve Beşarslan gelmektedir. Sebze tarımının 

Reyhanlı Şehri’nin çevresinde yoğunlaşmasının sebebi su kaynaklarının elverişli 

olması ile Reyhanlı’daki pazarlara yakın olmasından kaynaklanmaktadır. 

Araştırma alanında 1981 yılı köy envanter etütlerine göre ailelerin %25.5 i 

toprak sahibi ve % 75,5’i topraksızdır. Toprak sahibi ailelerin %50,8’i  25 da.dan 

daha az küçük mülkiyet sahibi, %33,2’si 26-50 da. arasında mülkiyet sahibi, %5,9’u 

51-100 da., %5,4’ü 101-200 da. ve  % 4,2’si 201-500 da. ve % 0,5 i de 501 da’dan 

daha büyük mülkiyet sahibidir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse 1981 

yılında Reyhanlı’da 2075 parselden oluşan 58.777 da. tarım arazisi bulunmaktadır. 

Tarım arazileri ile parsel sayısı arasındaki ilişkiden hareketle tarım arazilerinin 

ortalama parsel büyüklüğünün 28.3 da. olduğu hesaplamaktadır. 

2011 yılı arazi anketleri sonuçlarına göre ailelerin (5608 aile) %52,5’i toprak 

sahibi ve % 47,5’i de topraksızdır. Tarım il Müdürlüğü’nün 2011 yılı kayıtlarına 

göre 4.718 parselden oluşan 277.697 da. tarım arazisi vardır. Her parselin ortalama 

büyüklüğü 58. da’dır. 

1981-2011 yılları arasında geçen 30 yıllık bir süreçte Reyhanlı’da hem tarım 

arazilerinin parsel sayısı % 120 oranında artmış hem de parsellerin ortalama 

büyüklüğü % 48,1 oranında artmıştır. Bu durum Amik Gölü’nün kurutulmasıyla 

ortaya çıkan arazilerin tarım arazisi olarak kullanılması ile ilgilidir. 
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Tarımsal faaliyetleri etkileyen toprak şartları arazinin verimlilik şartlarına göre 

sekiz verimlilik sınıfına ayrılmıştır. Bu ayırımda morfolojik özellikler, kayaçların 

durumu, toprak yapısı, eğim değerleri, drenaj şartları ve su kaynakları kriter olarak 

alınmıştır (Gözenç, 1979:54). Bu sınıflandırmanın ilk dördü farklı oranlarda tarımsal 

verim için elverişli durumlar gösterirken, son dört gruptaki araziler tarımsal verim 

açısından önemli değildir (Hayli, 1995:180). Bu tasnife göre arazilerin % 93.4 ü 

çeşitli derecelerde tarıma uygun, % 6,6 sı ise tarıma uygun olmayan arazileri 

oluşturulmaktadır. 

Birinci sınıf araziler Reyhanlı’da 154.683 da’lık saha kaplamakta olup, 

genel arazinin % 42.7’sini oluşturmaktadır. Bu arazilerin tümü Amik Ovası’nda yer 

almaktadır. Ortalama yükseltisinin 100 m’nin altında olması ve çevresinin dağlarla 

çevrili olması nedeniyle sıcaklık ortalamaları daha yüksektir. Ancak yağış değerleri 

azdır. Bununla birlikte çevreden gelen Asi Nehri ve Afrin Suyu Amik Ovası’ndan 

geçmektedir. Kalınlığı 90 cm’nin üstünde olan bu topraklar üzerinde başta tarla 

tarımı olmak üzere tarımsal faaliyetler yoğun bir şekilde yapılmaktadır. 

Eğim % 0-2 arasında olan bu arazilerin killi bir karakterde olmaları 

nedeniyle su tutma kapasitesi yüksektir. Daha çok tarla tarımına elverişli olan bu 

topraklar üzerinde buğday, pamuk, patates, mısır, soya fasulyesi, nohut, mercimek, 

fig, kolza, ayçiçeği, keten gibi ürünlerin yetiştiriciliği yapılabilir. 

İkinci sınıf araziler Amik Ovası ile Reyhanlı Ovası’nda olmak üzere 

arazinin %13,7’sini (49.805,9 da.) kaplamaktadır. Bu tür araziler özellikler taban 

suyu probleminin bulunduğu alanlar ile eğimin arttığı sahalar üzerinde 

görülmektedir. 

Üçüncü sınıf arazilere eski Amik Gölü’nün taşkın yatağında ve eğimin 

kısmen arttığı, erozyonun etkili olduğu plato yüzeyinde yer alan arazilerde 

rastlanılmaktadır. Çoğunluğu Amik Ovası’nda olmak üzere toplam arazinin % 

29,4’ünü (106.666 da.) oluşturmaktadır. Bu araziler genellikle sel baskınlarına ve 

erozyona maruz kaldıkları için birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri kadar verimli 

değildir. 

Tablo: 4.2. Reyhanlı’da Arazi Sınıflarının Bölünüşü (1997) 

Arazi Kabiliyeti Alan (Ha) % 

I. 15471.9 42.7 

II. 4978.7 13.7 

III. 10664.8 29.4 

IV. 2709.0 7.5 

V. - - 

VI. 1122.0 3.1 

VII. 1277.6 3.5 

Toplam 36224.0 100.0 

Kaynak: Hatay İli Arazi Varlığı, 1997 



 

 

 

264 

 Dördüncü sınıf araziler drenaj problemlerinin görüldüğü alanlar 

(Karacanlık-Kumtepe arası) ile eğimin arttığı, erozyonun şiddetlendiği kesimlerde 

belirginleşmektedir. Bu tür araziler Reyhanlı’da %7,5’lik bir dilim oluşturmaktadır. 

Drenaj problemlerinin görüldüğü Karacanlık-Kumtepe arasındaki dördüncü sınıf 

araziler üzerinde çoğunlukla buğday tarımı yapılmaktadır. Plato yüzeyine karşılık 

gelen ve erozyonun arttığı sahalar ise zeytin yetiştiriciliği yapılmakta veya mera 

alanı olarak değerlendirilmektedir. 

İnceleme sahasında beşinci sınıf arazi yoktur. Altıncı ve yedinci sınıf 

araziler % 6,6’dır. Bu tür araziler Reyhanlı İlçesi’nin doğusunda yer alan yamaç ve 

sırtları üzerinde görülmektedir. 
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Harita: 4.2. Reyhanlı İlçesi Arazi Kabiliyet Haritası (Hatay İli Arazi Varlığı, 1997) 
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Harita: 4.3.  Reyhanlı İlçesi’nde Tarım Arazileri (Hatay İli Arazi Varlığı, 1997) 
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4.2.1. Tarımda Sulama, Gübre Kullanımı ve Makine Durumu 

Yetiştirilen ürünün türü, toprağın tekstür yapısı ve iklim özelliklerine göre 

tohum ıslahı, gübreleme, sulama, tarımsal mücadele, modern tarım alet ve 

makineleri gibi birçok faktörün etkisiyle tarımsal verim artmaktadır. Bitkiler en çok 

adapte oldukları yerlerde yetiştirilirse ekonomik olurlar. Reyhanlı yarı nemli iklim 

özelliklerinden dolayı sıcak iklim tahılları ile sıcaklık isteği fazla olan meyvelerin 

ekonomik olarak yetiştirildiği sahadır. 

İnceleme sahasında alüvyal topraklar geniş yer tutmaktadır. Ancak yarı 

nemli iklim şartları bu toprakların verim derecesini önemli ölçüde etkilemektedir. 

İklimin tarım üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla sulu tarım sistemleri 

uygulanmaktadır. Amik Ovası’nı sulamak amacıyla Reyhanlı Sulama Kooperatifi 

oluşturulmuştur. Sulama işlerini gerçekleştirmek amacıyla sulama kanalları 

yapılmıştır. Yine sulu tarım alanlarını genişletmek amacıyla Reyhanlı Barajı yapım 

aşamasındadır. 

 

Foto: 4.2.  Üçtepe Köyü yakınlarında bulunan bir çiftliğin araç parkuru: Reyhanlı’da 

entansif tarım yöntemleri uygulandığı için gerekli olan her türlü araç ve gereç 

vardır.  

Tarım arazilerinin 248 bin da. salma suyu, 25 bin da. yağmurlama ve 5 bin 

da. damlama sulama yöntemleri ile sulama yapılmaktadır. Bu dağılıma bakıldığında 

tarım arazilerinin % 89,9’u sulanmaktadır. Ancak su kaynaklarının giderek azaldığı 

günümüz şartlarında salma sulama yöntemleri yerine damlama sulama yönteminin 

tercih edilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda devletin hibe yoluyla sağladığı 

imkânlarla yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri artış eğilimine girmiştir. 

2011 yılında hibe yoluyla Kurtuluş, Karahöyük, Ahmetbeyli, Alakuzu, Davutpaşa, 
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Gazimürseltepesi, Üçtepe köyleri ile Reyhanlı Şehri çevresinde olmak üzere 1000 

da’ın üzerindeki bir tarım arazilerinde nar, pamuk, soğan, buğday, zeytin, meyve, 

domates yetiştiriciliği yapmak üzere damlama ve yağmurlama sulama yöntemine 

kavuşmuştur. Bununla birlikte kurulmakta olan bütün meyve bahçelerinin suyu 

damlama yöntemi ile karşılanmaktadır. 

 İnceleme sahasında bulunan ovalar yeraltı suyu açısından oldukça 

elverişlidir. Yöre halkı artezyen kuyuları ile ulaştığı yeraltı suyunu sulama suyu 

olarak kullanmaktadır. Özellikle Reyhanlı Barajı’nın tamamlanmasıyla sulama 

problemi bütünüyle çözüme kavuşacaktır. Çünkü 480.106
 m3

 su tutma kapasitesine 

sahip olacak ve 600 bin da. tarım arazisini sulayabilecektir. 

Sulu tarımın yapıldığı alanlarda tarımsal üretime en büyük desteği 

gübreleme sağlamaktadır. Gübre kullanımı konusunda halk oldukça bilgilidir. Zaten 

toprakların işletilmesi çoğunlukla ziraat mühendislerinin kontrollerinde olduğu için 

gübre kullanımı ilme uygun yapılmaktadır. 

Reyhanlı tarımsal araç-gereç çeşitliliği ve makine kullanımının mevcut tarım 

potansiyeli paraleldir. 2010 yılında Türkiye tarım arazilerinde 1000 ha. başına 

ortalama 28 düşmekte iken, Reyhanlı’da 1000 ha’a 41 traktör düşmektedir. Bu 

durum sahanın yoğun tarım alanı olduğunu göstermektedir (Tablo 4.3). 

        Yerleşmelerin traktör sayıları ile tarım arazileri arasında yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Kurtuluş, Konuk ve Beşarslan köylerinin tarım arazileri genellikle 

14 bin da’ın üzerindedir. Verimli tarım arazilerinin yoğunlukta olduğu bu köylerde 

traktör sayıları da 100’ün üzerindedir. 

Reyhanlı’nın tarımsal alet ve makinelerin mevcut durumlarına bakıldığında 

geleneksel tarım araçlarında gerileme yaşanırken, modern tarım aletlerinde bir 

ilerleme kaydedilmektedir. Tarım alet ve makine durumları da gösteriyor ki 

Reyhanlı’da entansif bir tarım yöntemi uygulanmaktadır. Hatta çiftliklerde 

görüldüğü kadarıyla zirai amaçlı kullanılan ilaçlama uçakları da bu durumu 

ispatlamaktadır.  Ancak havadan ilaçlama yöntemi yasak olduğu için bu uçakların 

kullanımı pek yaygın değildir (Tablo 4.3, Foto 4.2). 
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Tablo: 4.3.   Reyhanlı’da Tarım Araç ve Gereç Sayıları (2008-2010) 

Tarım Alet ve Makinalar 2008 2010 Tarım Alet ve Makinalar 2008 2010 

Toplam traktör sayısı (a+b+c) 1.210 1.275 
Sap döver harman makinesi 

(batöz) 
36 17 

Karasaban 8 8 
Sap toplamalı saman yapma 

makinesi 
36 36 

Hayvan pulluğu 40 40 
Saman aktarma-boşaltma 

makinesi  
2 2 

Kulaklı traktör pulluğu 1.250 1.055 
Traktörle çekilen çayır biçme 

makinesi 
3 3 

Ark pulluğu 350 350 Pamuk toplama makinesi 6 
21 

 

Diskli pulluk 1.005 1.005 Ürün kurutma makinesi 2 2 

Dip kazan(subsoiler) - 338 Selektör (sabit veya seyyar) 18 18 

Toprak frezesi 505 505 Sap parçalama mak. 230 230 

Kültüvatör 1.800 1.800 Sırt pülverizatörü 200 200 

Merdane 130 130 
Kuyruk milinden hareketli 

pülverizatör 
275 272 

Diskli tırmık 70 70 Atamizör 85 85 

Dişli tırmık 70 70 Santrifüj pompa 385 385 

Kombikürüm 30 30 Elektropomp 635 635 

Set yapma makinesi 25 25 Motopomp (termik) 30 30 

Toprak burgusu 1 1 Derin kuyu pompa 530 748 

Yayvanla-traktörle çekilen ara 

çapa makinesi 
870 870 Yağmurlama tesisi 5 15 

Traktörle çekilen hububat ekim 

makinesi 
160 160 Damla sulama tesisi 5 7 

Kombine hububat ekim maki. 25 25 Krema makinesi 45 45 

Pnomatik ekim makinesi 35 35 Yayık 66 66 

Üniversal ekim mak.(mekanik) 765 765 Süt sağım tesisi 1 1 

Patates dikim makinesi 4 4 Seyyar süt sağım makinesi 6 18 

Kimyevi gübre dağıtım makinesi 1.050 1.050 Tarım arabası(römork) 1.250 1.356 

Ot tırmığı 12 12 Su tankeri(tarımda kullanılan) 570 675 

Balya makinesi 5 9 Kepçe (tarımda kullanılan) 10 10 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü, 2011 
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4.2.2. Parsel Büyüklükleri ve Mülkiyet Durumu 

Tarım İl Müdürlüğü’nün Reyhanlı’da 9.201 arazi sayısından oluşan 2.363 

işletme bulunmaktadır. 2011 yılında işletilen arazi 204.993 da’dır. İşletme ve arazi 

sayıları kullanılan alanlardan hareketle her bir işletmenin büyüklüğü 86,8 da. ve 

işletilmekte olan her bir parselin büyüklüğü  23.3 da’dır (Tablo 4.4,4.5). 

Tarımsal işletmeler genellikle büyük parseller şeklinde olduğu için 

ekonomiktir. Ancak tarımsal arazilerin büyüklüğü bakımından ova ile plato 

birbirinden birtakım farklarla ayrılmaktadır. Tarım arazilerinin % 95 inden fazlası 

ovalarda yer almaktadır. 

Tablo: 4.4.  Reyhanlı’daki Tarımsal İşletmelerin Arazi Büyüklükleri (2012, da.) 

  < 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 1000-2500 Toplam 

İşletme 

Sayısı 
576 794 1258 966 403 187 72 1 2.363 

Arazi Sayısı 2818 1479 2139 1814 610 249 85 2 9.201 

Kullanılan 

Alan 
5.583 11.021 29.817 55.267 41.801 32.195 23.219 3.082 204.993 

G.Toplam 
%’si 

2.7 5.3 14.5 26.9 20.3 15.7 11.3 1.5 100 

 HATAY 

%’si 
5.1 7.3 11.1 14.1 23.4 27.5 33.1 71.4 15.9 

Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü,  2012 

4.2.3. Tarımsal Arazi Kullanışı ve Üretim Durumu 

4.2.3.1. Buğday Tarımı  

Buğday, tek yıllık bir bitki olup, her türlü iklim ve toprak koşullarında 

yetişebilecek çok fazla çeşidi olması nedeniyle, dünyanın hemen her tarafında 

yetiştirilebilen bir bitkidir. Buğday gerek dünyada; gerekse ülkemizde en fazla 

üretilen tarım ürünüdür.  

Buğday genellikle ılık ve serin iklim şartlarında yetişir. Buğday, gelişmenin 

ilk devrelerinde yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz. Sıcaklık 5-10 ºC; nisbi nem % 60'ın 

üstünde olursa bitki normal gelişmesine devam eder. Vegatatif gelişmenin ileri 

devresinde fazla sıcaklık istemez. 10-15 ºC'lık sıcaklık, % 66 nisbi nem ve az ışık, 

iyi bir gelişme için uygundur. Buğday yıllık yağışı 350-1150 mm olan iklim 

bölgelerinde yetişebilmektedir. Kaliteli ve bol ürün yıllık yağışı 500-600 mm olan 

yerlerde veya toprakta bu nemi sağlayacak sulamalarda alınabilmektedir (Doğanay, 

2007:110). 
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Tablo: 4.5.  Reyhanlı’da Tarımsal İşletmelerin Büyüklükleri (2011 da.) 

  < 5 5–10 10–20 20–50 50–100 100–200 200–500 Top. 

Reyhanlı 332 597.7 9875.3 2023.6 798.7 100 312.5 14039.9 

Ahmetbeyli 28.7 103.6 254.9 1235.7 3273.2 2528.4 2686.2 10110.6 

Akyayla 269.5 432.2 1032.3 2703 2078.5 390.9 - 6906.5 

Alakuzu 758.9 890.1 1636.6 3329.2 2256 390.9 - 9261.8 

Beşarslan 248.5 491.1 1198.1 502.3 887 2250.8 3000.5 8578.4 

Bükülmez 229.7 346.6 236.5 503.6    1316.4 

Cilvegözü 108.4 52.9 91.3 259.1 308.6 271.9  1092.2 

Cumhuriyet 108.4 52.9 106.8 259.1 308.6 271.9  1107.7 

Çakıryiğit    66.8    66.8 

Davutpaşa 178.4 1633.4 1558.9 3921.5 2539.2 598.3  10429.7 

Gazimürsel 99.8 230.3 840.3 1738.8 2629.1 2025.8 1251.3 8815.4 

Göktepe 57 60.4 315 1350.5 3083.7 3268.4 1864.7 9999.7 

Karacanlık 82.5 823 1383.9 4331.8    6621.2 

Karahöyük 713.2 1110.9 1771.7 3697.8 2177.4 1415.3 532.9 11419.1 

Karasüleymanlı 68.5 309.3 1177.4 10343.2 2743.9 931.5 862.7 16436.5 

Kavalcık 543.4 812.3 1143.4 1168.7 150.4   3818.3 

Konuk 48.4 463.1 1522.4 2588.1 2330.4 2350 6403.9 15706.2 

Kuletepe   18.7 169.5 759.6 744.5 1542.1 3234.5 

Kumtepe  13.2 53.6     66.9 

Kurtuluş 196.9 311.6 562.8 3600.5 4565.9 3028.5 2663.4 14929.5 

Kuşaklı 581.9 572.7 428.6 128.9 117.8   1829.9 

Mehmetbeyli 153.5 312.7 1364.3 3710.6 2039.6 2118.4 353.9 10053.1 

Karacanlık  82.5 823 1383.9 4331.8    6621.2 

Paşaköy 5.6 63.1 268.3 2743.2 4795.1 5825.1 5045.7 18746.1 

Suluköy 10.1 73 371.6 1294 944.9 296.6 200 3190.2 

Tayfursökmen   59.4     59.4 

Terzihüyük   21.1 20 82.6   123.6 

Üçtepe 524.9 427.5 1216 2397.2 2666.1 3275 1870.5 12377.2 

Varışlı   65.8 271.2 113.3 0 725.2 1175.5 

Toplam 5430.8 11006.6 29958.9 58689.7 41649.5 32082.4 29315.4 208133.5 

Kaynak: İl Tarım Müdürlüğü, 2012, Antakya 

Buğday derin, killi, tınlı-killi olan ve yeterli organik maddesi olan fosfor ve 

kireci bulunan, kumlu-tınlı topraklar en iyi buğday topraklarıdır. Toprakta organik 

madde arttıkça, buğdayın verimi de artar. Besin maddesi yönünden fakir topraklarda 

kaplıca çeşitleri, orta şartlarda ekmeklik çeşitleri, en iyi şartlarda da makarnalık 

çeşitleri ekmek daha uygundur. 
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Reyhanlı İlçesi’nde en çok ekmeklik buğday ekilmektedir. Bu çeşidin kuru 

ve sulu tarım koşullarında türleri farklılaşmaktadır. Sulu tarım koşullarında 

Basribey-95, golia ve sekretarya türleri ekilirken, kuru tarım şartlarında ise en çok 

Çukurova-86 buğday türü yetiştirilmektedir. Bununla birlikte verimli tarım 

arazilerinde bir miktar Gediz-75 makarnalık buğday türü de ekilmektedir. Bu tür 

daha çok Akyayla ve Mehmetbeyli köyleri çevrelerinde ekilmektedir.  

Sulanan sahalarda buğday genellikle pamuk ile münavebeli bir şekilde 

yapılmaktadır. Bu nedenle sonbaharda ön bitki pamuk hasadının ardından, bitki 

kalıntıları temizlendikten sonra döner kulaklı pullukla derin sürüm yapılmaktadır. 

Bu işlemin ardından diskharrow ve tırmık çekilerek kesekler toprağa 

karıştırılmaktadır. Bir sonraki aşamada diskharrow ve tırmık çekilerek, keseklerin 

kırılması sağlanmaktadır. Kesekler kırıldıktan sonra flot çekilerek, tohum yatağı 

hazırlanmaktadır.  

Buğday ekimi yörede genellikle 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında 

yapılmaktadır. Bu tarihler arasında ortalama hava sıcaklığı 12.2 ºC’dir, Hava 

sıcaklığı açısından Aralık ayı sonuna kadar ekim yapılabilir ancak yağışlar başladığı 

için çamurdan dolayı tarlaya pek girilememektedir. Bu nedenle ekim işleri Aralık 

ayının ilk çeyreğinde sona ermektedir. Ekime hazır hale getirilen tohum yatağına 

kuru koşullarda 17-20 kg/da, sulu koşullarda ise 15-17 kg/da üzerinden mibzerle 

ekim yapılmaktadır. Ekimden önce tohumlar rastgele ilaçlarla ilaçlanmaktadır. 

İlaçlamanın civalı olması halinde daha iyi sonuçlar elde edileceği de bilinmektedir.  

Tarlaya atılacak gübrenin türünü ve miktarını belirlemek amacıyla toprak 

tahlilleri yapılmaktadır. Tahlil sonuçlarına göre buğdaya kuru koşullarda 6-8 kg/da 

N, 9 kg/da P2O5, sulu koşullarda ise 13 kg/da N, 12 kg/da P2O5 karşılığı azotlu ve 

fosforlu gübre verilmektedir.  Azotlu gübrenin ilk yarısı ve fosforlu gübrenin 

tamamı ekimde, azotun ikinci yarısı ise kardeşlenme başlangıcında 

uygulanmaktadır. Azotlu gübre toprak yüzeyine, fosforlu gübre mibzerle banda 

verilmektedir.   

Buğday bitkisi, Mart ayı sonunda sapa kalktığı dönemde suya çok fazla 

ihtiyaç duymaktadır. Mart sonu, akarsuların akışkanlık durumu, yeraltı suyu, 

oluşturulan göletler dikkate alındığında yeterince suyun olduğu bir döneme denk 

gelmektedir. Buğday başaklanma başlangıcı ve süt olumunda olmak üzere iki kez 

sulanmaktadır.  

Sulamalara ne zaman su verileceğini belirlemek için nem kontrol çubukları 

kullanılabilir. Ancak Reyhanlı’da genellikle buğday tarlasına bakılarak rastgele 

sulama zamanına karar verilir ve suyun en az toprağın içine 90 cm sızacak şekilde 

sulanması yapılmaktadır.  

Buğday tarımı Amik Ovası’nda sulu tarım şartlarında, Reyhanlı’nın 

doğusunda çoğunlukla kuru tarım şartlarında yapılmaktadır. 2008-2010 yılları 

arasında tarla tarımının % 60’ından fazlası buğday tarımına ayrılmıştır. 2011 yılında 

ise buğday tarımının tarla tarımı içindeki payı gerileyerek % 42,4 olmuştur. Kısa bir 

zaman dilimi içinde üretim alanlarındaki bu değişimin ana sebebi ürünlerin fiyat 

istikrarsızlığından kaynaklanmaktadır. 2010 yılında pamuk fiyatları bir önceki yıla 
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göre yaklaşık 3 katlık bir artış sağladığı için Reyhanlı’da tarım arazilerinin büyük bir 

kısmı pamuğa ve az bir kısmı buğday tarımına ayrılmıştır (Tablo 4.6).  

Buğday yetiştiriciliğini köyler bazında değerlendirildiğinde geniş tarım 

arazilerine sahip olduğu için Varışlı, Konuk, Göktepe ve Karasüleymanlı köyleri 

başta gelmektedir. Bu köylerin 2011 yılındaki ekilişi, buğday ekilişleri içinde % 

44,7’lik bir paya sahiptir. Göktepe ve Gazimürseltepesi köylerinde yer alan Devlet 

Tarımsal İşletmesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi’ne ait araziler üzerinde daha çok 

buğday yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ekiliş alanlarının coğrafî dağılışlarına 

bakıldığında 6 köyde ekiliş 5.000-7500 da., arasında, 7’sinde 2500-5000 da., 

10’unda 1000-2500 da. arasında, ve 5 köyde de ekiliş alanı 1000 da’ın altında 

bulunmaktadır (Harita 4.4). 

Tablo: 4. 6. Reyhanlı’da Buğday Ekilişi ve Üretim Durumu (2008-2011) 

Yıllar Ekim alanı (Dekar) Verim (Kg) Üretim (ton) 

2008 165.000 650 107.250 

2009 209.000 600 125.400 

2010 164.500 550 90.475 

2011 118.007 650 76.704 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü, 2011  
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Harita: 4.4. Reyhanlı’da Köylere Göre Buğday Ekiliş Alanları 
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Yöreye düşen yağış miktarı, ilaçlama, seçilen tohumun cinsine ve gübreleme 

miktarına göre değişmekle birlikte bir dekar tarım arazisinden ortalama 450-600 kg 

buğday alınabilmektedir. Bol yağışlı geçen yıllarda verim 900 kg’a kadar 

çıkmaktadır. Öte yandan taşkınların yaşandığı dönemlerde ise verim azalarak 250-

300 kg’a kadar da düşmektedir.  

Buğday, biçerdöverle hasat edilmektedir (Foto 4.3.a). Buğday tohumunu taş 

veya toprak ve yabancı ot tohumundan arınmasını sağlamak amacıyla selektörden 

geçirilmektedir. Buğday ambarı olarak kullanılacak deponun rutubetsiz, kuru ve 

aydınlık bir yer olmasına özen gösterilmektedir. Buğday alımlarının büyük bir 

kısmını Reyhanlı Toprak Mahsulleri Ofisi yapmaktadır. 

 

Foto: 4.3. Reyhanlı’da buğday hasadı (Karacanlık ve Kumtepe Köyleri): (a) Hasat 

biçerdöverle yapılır. (b) buğday kamyonlara aktarılır. (c) Tarlaya serilen saplar traktöre bağlı 

aletlerle toplanır. (d) Daha sonra çuvallara doldurularak çeşitli yerlere pazarlanmaktadır. 

Reyhanlı’da en çok rastlanan buğday hastalıkları; sürme (kör) ve pas 

hastalıklarıdır Kör haslığı olan daneler ezildiği zaman siyah bir toz kitlesi ile dolu 

kısımlar ortaya çıkmaktadır. Kör hastalığı verimi önemli ölçüde düşürmektedir. 

Yapraklar, sap ve başakta üzerinde sarı, dar, uzun, paralel noktalı çizgiler şeklinde 

görülen sarı pas hastalığı ile püsküller dairevi yığınlar meydana getiren, kahverengi 

pas hastalığı sık görülen pas hastalığıdır. Hastalıklara karşı etkili bir şekilde ilaçlı 

mücadele yapılmaktadır (Foto 4.4.a.b.c.). 

Sahada en çok rastlanılan buğday zararlısı sünedir. Bir böcek türü olan süne 

buğdayın yapraklarını ve daneyi emerek zarar vermektedir. Diğer zararlılarda 

olduğu gibi süneye karşı da ilaçla mücadele uygulanmaktadır.   

Buğdayda yabancı ot mücadelesi önemlidir. Yabancı ot mücadelesi 

yapılmayan alanların veriminde % 30'a varan kayıpların olduğu tespit edilmiştir. 

Ekim sahasında buğdaya en çok zarar veren otların başında; yabani hardal, kuşyemi, 

kengel, gelincik, yabani arpa, sarı ot, tilkikuyruğu, yabani yulaf gibi türler 

gelmektedir.  
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Tablo: 4.7.  Reyhanlı İlçesi’nde Tarla Ekiliş Alanları (2011-Da.) 

 Köyler  Buğday Pamuk Soğan Mısır (Dane) Patates 

Ahmetbeyli 2.000 1.750 553 3.000 1.160 

Akyayla 4.900 3.400 680 450 1.500 

Alakuzu 1.000 300 50 100 1.650 

Beşarslan 5.500 1.000 850 1.250  

Bükülmez 3.500 7.000 550 200 1.500 

Cilvegözü 7.000 2.000 600   

Cumhuriyet 4.600 5.000    

Çakıryiğit 425 200    

Davutpaşa 3.500 2.000 600 1.500 1.350 

Fevzipaşa 700 400    

Gazimurseltepesi 3.000 7.000 500 1.000 975 

Göktepe 7.500 11.000 2.000 1.500  

Karacanlık 2.400 12.000  600  

Karahöyük 6.000 5.250 1.100 130  

Karasüleymanlı 8.000 4.500 400 200  

Kavalcık 750 1.250 250   

Konuk 8.500 8.750 4.600 500  

Kuletepe 3.000 3.500 700 500  

Kumtepe 1.500 1.835    

Kurtuluş 2.000 1.750 500 425  

Kuşaklı 2.500 2.500  175  

Mehmetbeyli 1.000 500 500 250 250 

Merkez 5.000 5.000 1.500  1.000 

Oğulpınarı 1.750 750    

Paşahöyük 1.500 2.500    

Paşaköy 6.350 5.000 1.600 1.500  

Suluköy 2.000 4.000 3.100   

Tayfur sökmen 23     

Terzihöyük 2.250 2.250 500 182  

Uzunkavak 959 850  130  

Üçtepe 6.400 2.750 1.000 1.700 1.000 

Varışlı 12.500 550  500  

 Toplam 118.007 106.535 22.133 15.792 10.385 

Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü, 2012, Antakya  
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Foto: 4.4. Reyhanlı’da buğdayda (a) kahverengi ve (b) sarı pas hastalığı görülmekte ve 

buğdaya (c) hortumlu böcek zarar vermektedir.   

4.2.3.2. Pamuk Tarımı  

Sonbaharda pamuk tarlasının ekim hazırlığı, ön bitki kalıntılarının 

parçalanarak tekrar toprağa verilerek tarla temizliği yapılmaktadır. Ürün kaybına 

neden olan bu sert tabaka 2-3 yılda bir dip kazan aleti ile toprağın oldukça kuru 

olduğu dönemde 90-100 cm derinliğe kadar derin sürülmektedir. Bu tür işlemler 

yapıldıktan sonra bir tarlada en fazla iki yıl üst üste pamuk ekimi gerçekleştirilir. 

Pamuktan sonra yine pamuk ekilecekse, pamuk sapları parçalandıktan sonra pullukla 

derin bir sürüm yapılarak, bitki artıklarının toprağa karışması sağlanmaktadır. 

Sonbahar tarla hazırlığından sonra kışın gelişen yabancı otları yok etmek 

amacıyla toprak ilkbaharda kültivatör ile işlenmektedir. Yabancı ot sorunu varsa, 

ziraat mühendislerinin alınan bilgiler doğrultusunda son toprak işlemesinden önce 

treflan ot ilacı ile uygun doz ve zamanda ilaçlama yapılmaktadır.  

Ekim öncesi fırfır tarlaya kompoze gübre atılmaktadır. Bir dekar tarım 

arazisine üç ayrı dönem halinde (her atışta yaklaşık 15 kg) olmak üzere 18-46 kg 

gübre atılmaktadır. Goble yardımı ile tarlaya atılan gübrenin toprakla karışması 

sağlanmaktadır.  Pamuk ekiminde kombine mibzerle azotlu gübrenin yarısı ve 

fosforun tamamı tohumdan önce toprağa verilmektedir.  

Ekim için en uygun toprak sıcaklığı 18 °C'dir. Tohum yatağındaki minimum 

toprak sıcaklığı ortalama sıcaklığın 15 °C'nin üzerine çıktığı günlerde ekim 

yapılmaktadır.  Ekim işi 20 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmaktadır. 

Yörenin tarım potansiyeli çok güçlü olduğu için tarım alet ve makine kullanımı son 

derece yaygındır. Hemen her çiftçinin bir mibzeri vardır. Pamuk dikim işleri de 

mibzerle yapılmaktadır.  

Normal koşullarda bir dekara 6-7 kg havlı ve 2,5 kg havsız tohum atılmakla 

birlikte Amik Ovası’nın coğrafik özelliklerine uyum sağladığı için en çok havsız 

tohum tercih edilmektedir. Genel olarak 3-5 cm arasında ekim derinliği, 70-80 cm 

sıra arası uzaklığı, 10-12 cm sıra üzeri uzaklığı gibi dikim özelliklerinde olmasına 

dikkat edilmektedir. 

Sulu pamuk tarımında tarlanın yabancı ot durumuna göre 3- 4 kez el,  4 kez 

traktör çapası yapılmaktadır. Bu esnada sık olan fideler alınmaktadır. Çapalama ve 
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seyretme işlemi fide çıkışını takiben 15. günden itibaren başlanır ve 20. güne 

varmadan tamamlanmaktadır.   

Pamuk bitkisi topraktan en fazla azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, 

magnezyum ve kükürt kaldırmaktadır. Potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürt, 

toprakları yeterli ölçüde bulunmaktadır. Toprak analizleri sonucunda eksiklikleri 

görüldüğünde tarlaya en çok üre ve taban gübresi olmak üzere bir dekara saf halde 

18 kg azot gübresi verilmektedir. Ekim ile birlikte potasyum gübresi verilmektedir. 

Çiçeklenme başlangıcında ihtiyacın yarısı kadar azot gübresi ve çiçeklenmeyi 

arttırmak için fosfor gübresi kullanılmaktadır.  

Arazi çalışmaları sırasında (2011) Davutpaşa Köyü çevresinde pamuk ekim 

tarlasında yapılan incelemelerde pamuğun yeterince gelişmediği, yapraklarının 

sarardığı ve küçük kaldığı, meyve dallarının az ve kısa olduğu, tarak dökmesi, bitki 

başına düşen koza sayısında azalmanın olduğu görülmüştür. Bu durum topraktaki 

azot eksikliğinin bir kanıtıdır. Yine Varışlı ve Konuk köyleri civarında yapılan bir 

başka incelemede çok fazla dal ve yaprakların oluştuğu bitkinin hastalık ve 

zararlılara karşı direnç kazandığı ve hasadın geciktiği tespit edilmiştir. Bu da tarlaya 

çok fazla azot gübresinin verildiğini göstermektedir.   

Sulama yönteminin seçiminde toprak özellikleri, eğim, su kaynağı ve drenaj 

özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Pamuk tarımında uzun tava, karık, 

damla sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Pamuk bitkisi en çok suya çiçeklenme 

döneminde ihtiyaç duyduğu için en fazla sulama bu dönemde yapılmaktadır. İlk 

sulamadan sonra, topraktaki nem durumu ve bitki kontrolleri yapılarak 18 günde bir 

sulama tekrarlanmaktadır. Sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz-Ağustos aylarında, 

sulama sıklığı 10-15 güne kadar düşmektedir. Son suyun ise bitkide yaklaşık % 10 

oranında koza açımının gerçekleştiği dönemde uygulanmaktadır.   

Tablo: 4.8.  Reyhanlı’da Pamuk Ekilişi ve Üretim Durumu (2008 – 2011) 

Yıllar 
Ekim alanı (da.) Verim 

(Kg) 

Üretim (Ton) 

I. Ürün II. Ürün Toplam I. Ürün II. Ürün Toplam 

2008 60.000 22.000 82.000 550 33.000 33.000 66.000 

2009 40.000 22.000 62.000 550 22.000 22.000 44.000 

2010 55.000 31.625 86.625 575 31.625 31.675 63.300 

2011 106.535 600 63.921 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü (2011) 

Pamuğun büyük bir kısmı I. ürün olarak, bir kısmı da II. ürün olarak 

ekilmektedir. 2008-2010 yılları arasında birinci ürün olarak 40-60 bin da. arasında 

pamuk ekilişi yapılmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 22 bin-32 bin da. aralığında, II. 

ürün pamuk ekilmiştir (Tablo 4.8). Pamuk bitkisinin geniş alanlarda ekildiği yıllarda 

üretim miktarı artmış, ekim alanlarının daraldığı yıllarda ise üretim miktarı da 

azalmıştır. Pamuk tarımının yıllar bazında gösterdiği dalgalanmaların ana sebebi 

ürünün fiyat istikrarsızlığından kaynaklanmaktadır.  
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2011 yılı tarla tarımının % 38,3’ü (106.535 da.) tarım arazisi pamuk 

tarımına ayrılmıştır. Bu ekilişte 600 kg’lık bir verimle 63.921 ton pamuk elde 

edilmiştir. Pamuk üretiminde (2011) Göktepe, Karacanlık ve Konuk köyleri başta 

gelmektedir. Üç köyün ekilişi toplam pamuk ekilişinin yaklaşık olarak % 30’unu 

karşılamaktadır. 2011 yılı verilerine göre 21 köyde 250 da’dan daha fazla bir alanda 

pamuk ekilişi yapılmıştır (Harita 4.5).  
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Harita: 4.5. Reyhanlı’da Köylere Göre Pamuk Ekiliş Alanları (2010) 
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Ekim öncesi uygulanan ilaçlar ekilişten 1-2 gün önce toprağa verilerek 

toprak derince karıştırıldığı halde ekin tarlasında horozibiği, semizotu, sirken, 

sütleğen, yabani fiğ, yabani bamya, hardal, darıcan, çatal otu ve yapışkan otunun 

çıktığı görülmektedir. Ekim nöbetinin usulüne uygun yapılmaması, toprak 

sıcaklığının 18 °C’ye erişmeden ekimin yapılması ile birlikte derin ekimin yapılması 

gibi nedenlerden ötürü fidelerde kök çürüklüğü meydana gelmektedir. 

Aşırı sulama ve azotlu gübre kullanımından dolayı pamuk yaprak biti 

oluşmaktadır. Haftada bir yapılan kontrollerle yaprak biti sayısı 10’a ulaştığında 

ilaçlama yapılmaktadır. Kontrollerle yaprak başına 5 beyazsinek rastlanıldığında 

ilaçlı mücadeleye başlanmaktadır. Pamukta pamuk yaprak piresi de sık sık 

görülmektedir. Koza oluşturma döneminde yapılan kontrollerde yaprak başına 10 

birey tespit edildiğinde ilaçlı mücadeleye girişilmektedir. Pamuk kırmızısı örümcek, 

pembe, kesici ve yeşil kurtlar görülen zararlılardır. Bunlardan pembe kurt daha çok 

köy yerleşim birimlerine yakın yerlerde görülmektedir.  

Toplama işleri makine veya elle yapılmaktadır (Foto 4.5 a,b). Elle pamuk 

hasadına kozaların % 70-80'ni açtığı dönemde hasat işlemlerine başlanmaktadır. 

Ancak elle yapılan toplamalarda ürünün kalitesi düştüğü ve ekonomik olmadığı için 

makineyle toplamaya doğru ciddi bir eğilim başlamıştır.  

 

Foto: 4.5.  Pamuk hasadı makine (a) veya elle (b) toplanmaktadır (Mehmetbeyli ve Kavalcık 

Köyleri).  

4.2.3.3. Mısır Tarımı   

Mısır bitkisi 10-11 0C’de çimlenmeye başlamakta, 5-10 cm derinliğindeki 

toprak sıcaklığı 16-18 0C’ye ulaştığında  çimlenme olayı hızlanır ve ekimden 7-10 

gün sonra toprak yüzüne çıkar (Doğanay, 2007:130). Reyhanlı’da 1975-2010 yılları 

arasında geçen dönemde günlük ortalama sıcaklık değerleri 30 0C’nin üstüne 

çıkmaması ve 11 0C’nin altına inmediği için mısır tarımına elverişlidir. Çünkü 

sıcaklık 9 0C’nin altına indiği veya 32 0C’nin üzerine çıktığı zaman bitkinin 

gelişmesi durur ve mısır bitkisi önemli ölçüde zarar görmektedir. Reyhanlı’da 

mısırın yetişme devresinde günlük ortalama sıcaklık 22.8 olup, sıcaklık 13.3 -30.2 
0C arasında değişmektedir.  
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Mısır bitkisinin toprak isteği çok fazla değildir. Reyhanlı’daki toprakların 

organik besin maddeleri zengin olması, açılan kanallarla drenaj problemlerinin 

ortadan kaldırılması ve killi bir karakterde olması mısır tarımına elverişli olduğunu 

göstermektedir. Derin sürüm işlemi, dip kazan, diskli pulluk ve çizel gibi toprak 

işleme aletleri ile yapılmaktadır. Pullukla derin sürüm sırasında maliyet yükseldiği 

halde 3-4 yılda bir patlatma yapılmaktadır. Çoğu zaman tohum yatağı goble, 

diskaro, rotavatör aletleriyle hazırlanmaktadır.  

Mısır tarımında ekim zamanı verimi, tarımı önemli derecede etkileyen 

faktörlerden biridir.  Bu nedenle I. üründe çok erken ekimlerden kaçınılmalıdır. 

Mısırın ana  ürün olarak ekilmesi halinde Şubat sonu ile Mart ayının ilk haftası 

arasında, II. ürün ekilişler ise 15 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilmektedir. Hava 

sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bazı yıllarda ekim Şubat ayı 

içinde yapılmaktadır. Bu nedenle mısırın çimlenmesinde gecikmeler olduğu gibi, 

toprağın işlenmesi zorlaşmakta ve çimlenmeden sonra yoğun bir şekilde otun çıktığı 

gözlenmiştir. Özellikle yabancı otların sahayı kaplamasını önlenmek amacıyla mısır 

tohumu ilaçlanmaktadır. 

Ekim derinliği ana ürün için 5-6 cm, II. üründe 6-8 cm arasındadır. Dekara 

8.333 âdete karşılık gelen 2-2,5 kg /da. tohum atılmaktadır.  Ana ürün için 70x25 

cm, II. ürün için ise 70x20 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafelerindedir. 

En çok taban gübresi tercih edilmektedir. Gübre, ekiliş sırasında (35-50 

kg/da.), belli bir yüksekliğe eriştiğinde (30-40 cm) ve çiçeklenme döneminde olmak 

üzere üç ayrı dönem halinde verilmektedir. Bu aşamalar sırasında bir dekara 35-50 

kg fosfor ve 50-75 kg azot gübresi verilmektedir. Mısırın 8-10 yapraklı veya 20-40 

cm yüksekliğe eriştiği dönemde boğaz doldurma işlemine başlanmaktadır.  

Sıra arası makineli çapa ve sıra üzeri ilaçlama yapılarak otlara karşı çok kısa 

bir zaman dilimi içinde etkili bir mücadele uygulanmaktadır. Çünkü otlar 

temizlenmediği zaman bitkinin gelişmesi tamamen durmaktadır. Bu yüzden 

mücadele çoğu zaman bir günü pek geçmemektedir.  

Sulama işlerinde tava usulü ve cazibeli sulama yöntemleriyle yapılmaktadır. 

İkinci gübreleme ve boğaz doldurma işlerinden hemen sonra, tepe püskülü çıkmadan 

önce, döllenme sonuyla süt olum dönemi arasında ve süt olum döneminde sulama 

işleri yapılmaktadır. Bunun dışında sabahın ilk saatlerinde mısırın yapraklarında 

pörsüme ve kıvrılma görüldüğünde sulama işleri yapılmaktadır. Mısırın hasat 

olgunluğuna tanelerdeki nem oranı ölçülerek karar verilmektedir. 
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Tablo: 4.9.  Reyhanlı’da Mısır Ekilişi ve Üretim Durumu (2008 – 2011) 

Yıllar 
Ekim Alanı (Da.) Verim (Kg) Üretim (Ton) 

I. Ürün II. Ürün Toplam I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün Toplam 

2008 40.000 10.000 50.000 1000 800 40.000 8.000 48.000 

2009 17.500 5.000 22.500 1200 850 21.000 4.250 25.250 

2010 20.000 10.000 30.000 1.400 1.000 28.000 10.000 38.000 

2011 15.792 355 18.147 1.250 1.100 19.740 390 20.130 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü (2011) 

İl Tarım Müdürlüğü’nün ÇKS’nin kayıtlarına göre 2011 yılında Hatay 

İli’nde 56.650 da. tarım arazisinde I. ürün mısır yetiştiriciliği ve 61.179 da. tarım 

arazisinde II. ürün mısır yetiştiriciliği yapılmıştır. Reyhanlı İlçesi I. ürün mısır 

yetiştiriciliğinde ilk sırada ve II. ürün mısır yetiştiriciliğinde Kırıkhan, Antakya, 

Hassa’dan sonra dördüncü sırada gelmektedir (Tablo 4.9). 

Reyhanlı İlçesi’nde 2008’de 40 bin dekarı I. ürün ve 10 bin dekarı II. ürün 

olmak üzere 50 bin dekar tarım arazisi üzerinde mısır tarımı yapılmıştır. 2011 

yılında ise 15 bin da’ı I. ürün ve 355 da’ı II. ürün olmak üzere 18 bin da. tarım 

arazisinde mısır tarımı yapılmış ve bu tarımda 20 bin ton mısır elde edilmiştir.  

2011’de Ahmetbeyli, Davutpaşa, Gazimürseltepesi, Göktepe, Paşaköy, 

Üçtepe ve Beşarslan köylerinde yoğun bir şekilde mısır tarımı yapılmıştır (Harita 

4.6). Bu köylerin her birinde mısır tarımına ayrılan tarım arazisi 1000 da’nın 

üzerindedir. 2011 yılı mısır ekilişini gösteren dağılış haritasında görüldüğü gibi 

Reyhanlı Şehri çevresinde bir toplanma söz konusudur. Bu durumun asıl sebebi su 

kaynaklarının daha elverişli bir potansiyel göstermesinden ileri gelmektedir. 

Mısır yetiştiriciliği oldukça ekonomik bir iştir. Mısır yetiştiriciliğinin 

maliyet analizi 2011 yılı anket sonuçlarına göre bir dekar tarım arazisi için 515 TL. 

olarak hesaplanmıştır. Öte yandan çiftçi devletten ürettiği her 1 kg mısır karşılığında 

4 TL teşvik almaktadır (Tablo 4.10). Mısır tarımının üretimi, gelir ve gider dengesi 

göz önünde bulundurulduğunda bol kazançlı bir faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak tohumunun çok pahalı oluşu ve sulamanın ekonomik olmayışı çiftçinin en 

çok şikâyet ettiği konuları oluşturmaktadır.   
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Harita: 4.6. Reyhanlı’da Köylere Göre Mısır Ekiliş Alanları (2010) 
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Tablo: 4.10.  Mısır Tarımının Gider Tablosu (2011) 

Gider Türleri  Birim Gider (TL) 

İşçi  Da. 10 

Yakıt Da. 20 

Tarım araçları  Da. 15 

İlaçlar  Da. 30 

İcar  Da. 200 

Tohum Da. 30 

Taşıma Da. 10 

Gübre Da. 100 

Diğer Da. 100 

Toplam  515 

Kaynak: Arazi Anketlerinden, 2011, Reyhanlı 

 

Foto: 4.6. Biçerdöverle toplanan mısırlar kamyonlara yüklenerek çok çeşitli yörelere 

pazarlanmaktadır  (Üçtepe Köyü ). 
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Foto: 4.7.  Reyhanlı’da mısırın zararlıları: a) Lygos, b) rastık c) sap kurdu d) yeşil kurt 

4.2.3.4. Soğan Tarımı 

Soğan tarlası sürekli işlendiği için humus ve organik madde miktarı bu 

tarlalarda ister istemez azalmaktadır. Bu eksiklik bir dekara saf olarak 15- 20 kg azot 

ile 8-10 kg fosfor ve 3 kg potasyum gübresi verilmek suretiyle giderilmektedir. 

Toprak analizi, toprağı gübreleme ve birkaç defa sürmek gibi işlemlerden sonra 

toprak, ekilişe hazır hale getirilmektedir. Ekim nöbetine de dikkat edilmek kaydıyla 

çift sıralı dikim için 20x15 cm, zeminden 2x5 cm yükseklikte masuralar halinde 

dikim gerçekleştirilmektedir.  

Soğan, baş bağlamadan olgunlaşmaya kadar masura, tava ve yağmurlama 

usulleri ile ihtiyaca göre 2-5 defa sulanmaktadır.  Dikimden sonra 1,5-2 ay sonra 

toprak üstü kısımları 10-15 cm boylanınca ilk çapalama yapılmaktadır. Bu ilk 

çapalama ile birlikte yabancı ot mücadelesi de başlatılmaktadır. İlkinden yaklaşık 2-

4 hafta sonra ikinci çapa yapılmaktadır. Reyhanlı’da soğan hasadı genellikle başları 

teker teker elle tutulup çekmek suretiyle yapılmaktadır. Topraktan çıkarılan 

soğanlar,  başların istenilen kıvamda kurumasını sağlamak amacıyla 4-5 gün süreyle 

tarlada serili olarak bırakılmaktadır. Saplar baştan 1-2 cm kadar uzaklıktan 

kesildikten sonra toplanmaktadır (Foto 4.8).  

Reyhanlı İlçesi’nde 2008-2011 yılları arasında 16 bin da. ile 22 bin da, tarım 

arazisi soğan tarımına ayrılmıştır (Tablo 4.11). Bu tarımda genellikle 75 bin tonun 

üzerinde üretim sağlanmıştır. 2011 yılı verilerine göre soğan tarımında Karahöyük, 

Reyhanlı Merkez, Paşaköy, Göktepe, Suluköy, Konuk başta gelmektedir. Bu 

köylerin ekilişi soğan ekili alanların % 62,8’ine karşılık gelmektedir.  Üçtepe 

Köyü’nde  1000 da.ın üzerinde, Ahmetbeyli, Akyayla, Beşarslan, Bükülmez, 

Cilvegözü, Davutpaşa, Gazimurseltepesi, Kuletepe, Kurtuluş ve Mehmetbeyli 

köylerinde 501-750 da. arasında soğan ekilirken, Karasüleymanlı, Kavalcık ve 

Terzihöyük köylerinde 251-500 da. arasında soğan ekimi yapılmıştır (Harita 4.7).  

Tablo: 4.11.  Reyhanlı’da Soğan Ekilişi ve Üretim Durumu (2008 – 2011) 

Yıllar Ekim Alanı (Da.) Verim (Kg) Üretim (Ton) 

2008 22.000 4.000 88.000 

2009 16.580 5.000 82.900 

2010 25.000 3.000 75.000 

2011 22.133 4.000 88.532 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü (2011) 
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Harita: 4.7.  Reyhanlı’da Köylere Göre Soğan Ekiliş Alanları (2010) 
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Foto: 4.8.  Soğanlar 4-5 gün tarlaya serili bırakılarak kuruması sağlanır (Suluköy) 

4.2.3.5. Patates Tarımı   

Patates tarımı Reyhanlı’nın doğusunda yer alan Akyayla, Davutpaşa ve 

Alakuzu köyleri çevresinde geniş araziler şeklinde uzanan terra-rossa topraklarında 

yapılmaktadır. Derinliği 90 cm’nin üzerinde olan bu toprakların bileşiminde bulunan 

zengin minareler patates tarımına oldukça elverişlidir. Öte yandan patates tarımının 

yapıldığı arazilerde taban suyu problemlerinin görülmemesi patates tarımının 

yapılmasını kolaylaştırmaktadır.  

Yapılan anket çalışmalarında ekim nöbetinin uygulandığı bilgisine yer 

verilmiştir. Ancak aynı tarlanın üst üste iki yıl patates tarımına ayrıldığı 

görülmüştür. Bu tür ekimle tarlayı ot kaplamaktadır. Patates yumrusu gelişmediği 

için verim de yüksek olmamaktadır. Aslında bu durum tarlayı icar yolu ile alan 

firmanın birim alanda yeterince faydalanma isteğinden kaynaklanmaktadır.  

Diğer taraftan Üçtepe Köyü çevresindeki alüvyal topraklar üzerinde patates-

pamuk, buğday-mısır-patates şeklinde ekim nöbeti uygulandığı için bu çevrelerde 

alınan verim de yüksek olmaktadır. Reyhanlı’nın çevresinde patates tarlasına II. 

ürün olarak daha çok mısır veya pamuk ekilişi tercih edilmektedir. Mısır ve pamuk 

bitkileri de tıpkı patates gibi tarladan çok fazla azot çekmektedir.  

Patatesin çiftlik gübresinden çok hoşlandığı bilinmektedir. Ancak çok geniş 

tarlalara atılacak kadar çiftlik gübresi yoktur. Bu nedenle hep sanayi gübresi 

kullanılmaktadır. Toprak analizleri sonucunda belirlenerek bir dekara genellikle 25-

30 azot, 20 kg fosfor, 10 kg potasyum gübresi verilmektedir. Ancak verilen gübreler 
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çeşitli aşamalarda verilmektedir. Boğaz doldurma (azot), dikim öncesi (fosfor-

potasyum) ve dikim sonrası (fosfor-potasyum) ihtiyaç duyulması halinde 

yağmurlama suyuna azotlu gübre verilmektedir. Diğer taraftan üst gübre olarak üre-

nitrat gübresi de verilmektedir. Buna göre aynı yıl bir patates tarlasına 2-4 defa azot 

gübresi atılmaktadır. Buğday hasadından sonra ertesi yıla tarlayı patates tarımına 

hazırlamak amacıyla toprağı 40-50 cm derinliğinde sürme işlemi yapılmaktadır.  

Dikimden önce tarladaki otları yaklaşık bir ay önce sürülerek temizlenmektedir. 

Sonbaharda yabancı ot durumuna göre toprak 3-4 defa sürülerek işlenir. 

Reyhanlı’da yemeklik patates için cosmos ve marabel; sanayi patates çeşidi 

için hermes, layd rosetta ekilmektedir. Tohumlar genellikle satıcılardan hazır 

alınmaktadır. Alınan tohumlarda hastalık belirtisi ve patates üzerinde 1 cm’den fazla 

sürgün olmamasına,  patateslerin aynı büyüklükte olmasına çok dikkat edilmektedir.   

Reyhanlı çevresinde Aralık-Ocak aylarında yazlık ve turfanda patates tarımı 

yapılmaktadır. Ancak coğrafî şartların elverişli olmadığı dönemlerde Şubat ayına 

kadar sarkmaktadır. Yörede daha çok turfanda patates yetiştiriciliği yapıldığı için sık 

bir dikim (70x25-30 cm) izlenmektedir.  

Patateste uygulanan başlıca bakım işlerinin tümü uygulanmaktadır. Yabancı 

ot kontrolü, sulama, üst gübreleme, boğaz doldurma, zararlı ve hastalıklarla 

mücadele gibi işler hem çok yorucu hem de çok pahalıdır. Bu nedenle bakım ve 

hasat işlerini yapmak amacıyla Şanlıurfa’dan çok sayıda işçi gelmektedir. Urfa’dan 

gelen işçiler tarlaların hemen yanı başında kurulan çadırlarda aylarca kalarak bakım 

ve hasat işlerini yürütmektedirler (Foto 4.9).   

Patates 5-7 yapraklı olunca yüzeysel bir şekilde ilk çapa yapılmaktadır. Bu 

çapadan sonra 9-10 günde bir çapa tekrarlanır. Çapalama ile birlikte boğaz doldurma 

işlemi de yapılmaktadır. Reyhanlı’da patates hasadı Mayıs-Haziran ayları arasında 

15 ile 30 gün zaman aralığında yapılmaktadır. Hasat işleri makine ile yapılır ve elle 

toplanmaktadır.  

Patates tarımı çoğunlukla Reyhanlı’nın doğusundaki terra-rossa toprakları 

üzerinde yer alan Akyayla, Alakuzu, Bükülmez, Cilvegözü, Davutpaşa köyleri ile 

Ahmetbeyli ve Beşarslan köylerinde yoğunlaşmaktadır. 2011 yılı verilerine göre 10 

köyde patates tarımı yapılmış ve üretimin yaklaşık % 70’i bu köydelerde 

gerçekleşmiştir (Harita 4.8). 
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Tablo: 4.12.  Reyhanlı’da Patates Ekilişi ve Üretim Durumu (2008 – 2011) 

Yıllar Ekim Alanı (Da.) Verim (Kg) Üretim (Ton) 

2008 5.000 5.000 25.000 

2009 5.000 4.000 20.000 

2010 10.000 3.500 35.000 

2011 10.385 4.000 41.532 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü (2011). 

Tablo: 4.13.  Patates Tarımının Gider Tablosu (1 Da, tarım arazisi) 

Gider Türleri Birim Gider (TL) 

İşçi Da. 30 

Yakıt Da. 50 

Tarım araçları Da. 20 

İlaçlar Da. 50 

İcar Da. 250 

Tohum Da. 200 

Taşıma Da. 10 

Gübre Da. 100 

Diğer Da. 50 

Toplam  760 

Kaynak: Arazi Çalışmaları, 2011  

 

Foto: 4.9.   Üçtepe Patates Tarımı ve Mevsimlik Tarım İşçileri (2011)  
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Harita: 4.8. Reyhanlı’da Köylere Göre Patates Ekiliş Alanları (2010) 
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Gelir ve gider dağılımını görebilmek amacıyla yapılan araştırmada bir dekar 

patates tarımı için en az 760 TL’ye ihtiyaç vardır. Ancak gider tablosunda en büyük 

pay icara aittir. Çünkü patates yetiştiriciliği yöre çiftçisinin doğrudan yaptığı bir iş 

değildir.  Daha çok gıda şirketleri Reyhanlı’da tarım arazisi kiralayarak patates 

tarımı yapmaktadır (Tablo 4.13).   

2011 yılında Akyayla, Karasüleymanlı, Konuk, Kurtuluş köylerinde olmak 

üzere 1000 da. tarım arazisi fiğ tarımına,  Akyayla ve Konuk 206 da. arazi yonca, 

Beşarslan ve Konuk köylerinde 800 da. ayçiçeği tarımı ve Kavalcık ve Mehmetbeyli 

köylerinde 400 da. arazi de kırmızı mercimeğe ayrılmıştır.  

4.2.3.6. Meyve Tarımı  

Reyhanlı İlçesi’ndeki toprakların büyük bir kısmı killi topraklardan 

oluşmaktadır. Kil minarelleri suyu iyi tuttuğu için meyve tarımına pek elverişli 

değildir. Bu nedenle yörede meyvecilik daha çok eğimin çok az arttığı alanlarda 

drenaj kanalları oluşturularak meyve tarımı yapılmaya çalışılmaktadır. Taban suyu 

yıl içinde 2 m’ye kadar yükseldiği için bununla alakalı olarak toprak pH’si 7-8,5 

arasında değişmektedir. Alüvyal karakterli ve çok derin topraklar üzerinde çok uzun 

yıllardan beri tarımsal faaliyetler yürütüldüğü için toprağın humus oranı yüksektir.  

Bu yüzden toprağın işlenmesi kolaydır.  Bu toprak analizleri yapılarak ihtiyacı kadar 

gübre verilmektedir. Reyhanlı İlçesi toprak özellikleri meyvecilik açısından 

değerlendirildiğinde özellikle eğim derecesinin arttığı Üçtepe Köyü (Foto 4.10), 

Reyhanlı Şehri’ne yakın yerler ile platolara yakın sahalar pek uygundur. Ancak 

drenaj problemlerinin görüldüğü sahalar meyveciliğe pek elverişli değildir.   

Birçok meyve tür ve çeşidinde ağaçların ürün verebilmeleri için yabancı 

tozlanmayı sağlamak amacıyla dölleyici türler de ekilmektedir. Meyve türlerinden 

elma, erik, zeytin çeşitlerinde tozlanma problemi vardır. Bu nedenle bu bahçelerin 

çevresinde nar, Trabzon hurması, yenidünya ve incir gibi dölleyici türler 

yetiştirilmektedir.  

Uygun bir meyve bahçesi kurulacağı zaman, fidan bir yaşında, çeşidin ve 

anacın gerektirdiği boyda ve kalınlıkta, gövde düzgün ve pişkin, gözler iyi teşekkül 

etmiş, bol saçak köklü ve her yöne dağılmış olmasına dikkat edilmektedir. Yeni 

dikilen fidanları hayvanlardan korumak, arazinin çevresini belirlemek ve rüzgârların 

etkisini azaltmak için arazi tel örgülerle çevrilmektedir. Genel olarak fidanlar daha 

önce 40x60 cm2 ebatlarında açılan çukurlara kare dikim şekilleri ile Ocak ve Şubat 

aylarında dikim budaması da yapılarak dikilmektedir. 
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Foto: 4.10.  Bodur Elma Bahçesinin Tesis Edilişi (Üçtepe Köyü ) 

Reyhanlı İlçesi’nde meyve yetiştiriciliğinde zeytin tarımı başta gelmektedir 

(Tablo 4.14). Zeytincilik yörede çok eski bir uğraştır. Hatta sık rastlanılan zeytinyağı 

yapım yerleri ile zeytinyağının depolandığı kuyular bunu ortaya koymaktadır. Öte 

yandan elma ve nar yetiştiriciliği giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle ayrıntılı 

olarak zeytincilik, nar ve bodur elma yetiştiriciliği üzerinde durulmuştur. Diğer 

meyve türleri ise topluca değerlendirilmiştir.  

Tablo: 4.14.  Meyve Alanlarının Köylere Göre Dağılışı (2011) 

 Yerleşmeler 
Zeytinlik Nar Şeftali Diğer 

Toplam 

meyve Alanı 

Ahmetbeyli 10 80 30 25 145 

Akyayla 160    160 

Alakuzu 1650    1650 

Beşarslan 1580    1580 

Bükülmez 150    150 

Cilvegözü 1600    1600 

Cumhuriyet 0     

Çakıryiğit 500    500 

Davutpaşa  20   20 

Fevzipaşa 500    500 

Gazimurseltepesi 220 55   275 

Göktepe 15 350 20 140 525 

Karacanlık 40    40 
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Karahöyük 100    100 

Karasüleymanlı 50    50 

Kavalcık 1125    1125 

Konuk 130    130 

Kuletepe 30    30 

Kumtepe      

Kurtuluş  140   140 

Kuşaklı 860    860 

Mehmetbeyli    100 100 

Merkez 2500    2500 

Oğulpınarı 3250    3250 

Paşahöyük      

Paşaköy 30    30 

Suluköy 20    20 

Tayfur sökmen      

Terzihöyük      

Uzunkavak      

Üçtepe  360 80 210 650 

Varışlı 500    500 

 Toplam 15020 1005 130 475 16630 

Kaynak: İl Tarım Müdürlüğü, 2012  

4.2.3.7. Zeytin Yetiştiriciliği  

Zeytin bahçesi kurulmadan önce drenaj işleri tamamlandıktan sonra 

dikimden bir yıl önce hazırlanan toprağa, güneş ışığından tam anlamıyla 

faydalanmasını sağlamak amacıyla kare şeklinde bir dikim yapılmaktadır. Çelik 

yöntemi ile çoğaltılan zeytin fidesi 5x5 metre dikim aralığı ve 50x50 cm ebadında 

açılan çukura dikilmektedir. 

Hasat sonu kış yağmurlarının toprağa daha iyi işlemesi için sıra araları 5 

soklu pullukla 20-25 cm derinlikte sürülme yapılmaktadır. İlkbaharda çiçek 

açmadan önce kazayağı ve diskaro ile yüzey sürülmektedir. Dip kazan aleti ile 

sürülme veya sürüm derinliği değiştirilerek toprağın tam anlamı ile karışması 

sağlanmaktadır.  

Toprak-yaprak analizleri yapılarak Şubat-Mart aylarında ilkbahar 

yağmurlarından önce azot gübresi verilmektedir. Kasım ve Aralık aylarında toprağı 

güçlendirmek için zeytinliklere fosfor ve potasyum gübresi verilmektedir.  

Zeytin üretimi daha çok sofralık ve yağlık olarak üretilmektedir.  Hasat 

üretime yönelik olarak iki ayrı dönem halinde gerçekleştirilir. Eğer yeşil olarak 
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toplanacaksa Eylül ve Ekim aylarında, siyah olarak toplanacaksa Aralık ayında hasat 

gerçekleştirilir. Hasat işleri ağaç üzerinden doğrudan elle toplanarak yapıldığı gibi 

bazen sırıkla vurularak ağaçtan düşürme ve yerden toplama şeklinde de 

yapılabilmektedir.  

2011 yılı verilerine göre 15.020 da. tarım arazisi zeytinliklere ayrılmıştır.  

Zeytin bahçelerinin çoğu Reyhanlı İlçesi’nin plato sahalarında toplanmıştır. Amik 

Ovası’nda da zeytin bahçeleri oluşturulmuştur. Ancak bu bahçeler daha meyve 

verecek yaşta değildir. Reyhanlı Merkez, Alakuzu, Beşarslan, Cilvegözü, Kavalcık 

ve Oğulpınarı köylerinde zeytinlikler 1000 da’ın üzerindedir. Fevzipaşa,  Çakıryiğit,  

Gazimurseltepesi,  Kuşaklı  ve Varışlı köylerinde 500 da’ın üzerinde,  Karahöyük 

Akyayla ve Konuk Bükülmez köylerinde 100 da’ın üzerinde iken, Göktepe, 

Karacanlık, Karasüleymanlı, Kuletepe, Paşaköy, Suluköy Ahmetbeyli köylerinde ise 

zeytin ekili alan 100 da’ın altındadır. 

Amik Ovası’nın alçak kesimleri zeytinciliğe pek fazla elverişli değildir. Bu 

ovanın alçak kesimlerinde yeraltı suyu seviyesi yüksek olmakla birlikte zaman 

zaman taşkına uğramaktadır.  Kurtuluş, Suluköy, Karacanlık çevrelerinde bulunan 

zeytinliklerin önemli bir kısmı 2012 yılında taşkına uğradığı için oksijen 

yetersizliğinden dolayı önemli ölçüde zarar görmüştür. 

Hatay’da 2011 yılında 187.266 da. arazi zeytinliklerden oluşmaktadır. 

Zeytin yetiştiriciliği sıralamasında Reyhanlı İlçesi Altınözü, Antakya, Yayladağı, 

Samandağ ve Belen’den sonra altıncı sırada yer almaktadır. İlçede 2011’de 228 

araziden oluşan 88 tane işletme bulunmaktadır.  

Reyhanlı İlçesi’nde 2008 yılında zeytinlerin 186 bini meyve veren ve 318 

bini meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 504 bin zeytin ağacı bulunmaktadır.  

2010 yılında 288 bini meyve veren yaşta ve 269 bini meyve vermeyen yaşta olmak 

üzere 577 bin zeytin ağacına ulaşmıştır (Tablo 4.15). Devletin desteği ile oluşturulan 

zeytinliklerin üretime yatmasıyla zeytin üretimi artacaktır. 
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Tablo: 4.15. Reyhanlı İlçesi’nde Yıllara Göre Zeytin Ekim Alanı, Verimi ve Üretimi (2011) 

Özellikleri Birimi 2008 2009 2010 

Meyve veren yaşta  Miktar 186500 268500 288500 

Meyve vermeyen yaşta Miktar 318000 264210 269210 

Toplam ağaç sayısı Miktar 504500 532710 577710 

Verim Kg/ağaç 17 18 18 

Dekara ağaç sayısı Ağaç/dekar 35 35 38 

Üretim  Ton/zeytin 3170 4833 5193 

Dağınık mey, veren yaşta Miktar 4500 4500 4500 

Kaynak: Reyhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü, 2011 

Reyhanlı’da zeytin bahçelerinde halkalı leke hastalığına, dal kanserine, 

zeytin sineğine,  zeytin koşnili, zeytin kara koşnili ve zeytin güvesine 

rastlanılmaktadır. Bu hastalık ve zararlılarına karşı ilaçlı mücadele yapılmaktadır.  

4.2.3.8. Nar Yetiştiriciliği  

Reyhanlı çevresinde en çok hicaz cinsi narlar dikilmektedir. Çelik yöntemi 

ile fidanlıkta yetiştirilen narlar, 5x5 m aralığında açılan tarlalara aktarılmaktadır. 

Dikiminden yaklaşık 2 yıl sonra ilk budama yapılır ve nar verime yattıktan sonra 

şekil verilmek amacıyla tekrar budanır. Dikimden yaklaşık olarak 4-5 yıl sonra nar 

tam ürün vermeye başlar. Organik gübre olarak fiğ ve bakla bitkileri dikimden önce 

veya sonraki yıllarda sıra aralarına eker ve çiçeklenme döneminde sürülerek toprağa 

gömülür. Nar gübre konusunda hassasiyet göstermektedir. Bu yüzden verime yatmış 

bir nar ağacına 1,2-2 kg amonyak sülfat, 1-1,5 kg potasyum sülfat ve bazen de bir 

miktar triple süper fosfat istemektedir. Nar bahçesine damlama yöntemi ile her 10 

günde bir sulanmaktadır. Hasat işleri Eylül-Ekim ayları arasında tamamlanır. Yörede 

nar bahçelerine yaprak biti, Akdeniz meyve çiçeği, sıçan ve Akdeniz meyve sineği 

zarar vermektedir. 

Reyhanlı İlçesi’nde nar yetiştiriciliği yeni bir uğraştır. Nar yetiştiriciliğine 

ekonomik anlamda 2008 yılından itibaren başlanmıştır. 2009 yılında 33,5 bini 

meyve veren yaşta ve 43,5 bini meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 77 bin 

ağaç için 910 da. tarım arazisi nar yetiştiriciliğine ayrılmıştır (Tablo 4.16). Ancak 

2010 yılına gelindiğinde nar yetiştiriciliğine ayrılan saha genişlemiş ancak meyve 

veren ağaç sayısında bir artış olmadığı halde meyve vermeyen ağaç sayısı 

gerilemiştir. Bu durum nar yetiştiriciliği ile ilgili kültürün tam anlamı ile 

gelişmediğini göstermektedir. 2011 yılı tarım istatistiklerine göre nar yetiştiriciliği 

yapan köylerin başında Üçtepe (360 da.), Göktepe (350 da.), Kurtuluş (140 da.),  

Ahmetbeyli (80 da.), Gazimurseltepesi (55 da.), Davutpaşa (20 da.) köyleri 

gelmektedir. Nar yetiştiriciliğinde elde edilen üretim genellikle 840 ton civarındadır. 
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Tablo: 4.16. Reyhanlı’da Yıllara Göre Narın Ekilişi ve Üretimi (Da,) 

Özellikleri Birimi 2008 2009 2010 

Ekim Alanı (Da,) Dekar 550 910 932 

Meyve veren yaşta Miktar - 33.500 33.500 

Meyve vermeyen yaşta Miktar 4.800 43.500 20.400 

Toplam ağaç sayısı Miktar 4.800 77.000 53.900 

Verim Kg/ağaç - 25 25 

Dekara düşen ağaç sayısı Ağaç/dekar 37 85 60 

Üretim  Ton/ nar 0 837 837 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü (2011) 

4.2.3.9. Elma Yetiştiriciliği  

Bodur bahçelerde ağaçların en fazla 3 m’ye kadar büyümesine izin verilir. 

Bunun üzerine çıkan ağaçlar koni bir şekil verilerek budama yapılır. Bodur elma 

yetiştiriciliğinde sulama ve gübreleme çok önemlidir. Bu nedenle kurulan modern 

bahçelerde ve ağacın yaşına göre damla sulama suyu içinde gübrenin tam anlamı ile 

eritilerek verilmesi sağlanmaktadır. Bu arada boruların tıkınmasını engellemek için 

sulama suyuna bir miktar asit verilmektedir. 

Elma bahçelerinde istenilen düzeyde verimin alınabilmesi için ilaçlamaya 

özen gösterilmektedir. İlaçlama için havanın rüzgârsız olduğu günün sabah ve akşam 

saatleri daha çok tercih edilmektedir. 

Reyhanlı’da bodur elma yetiştiriciliği Üçtepe (30 Da.) ve Ahmetbeyli (10 

Da.) köylerinde henüz daha yeni gelişmektedir. 2009’da 30 da’lık bir alanda 1.500 

elma ağacı ile başlayan tarımı, 2010’da 40 da. tarım arazisini kapsayacak şekilde 11 

bin ağaca erişmiştir. Ancak meyve ağaçları verime yatmadığı için henüz üretim 

yoktur.  

Tablo: 4.17. Reyhanlı’da Yıllara Göre Elma Ekim Alanı ve Üretimi (Da) 

Özellikleri Birimi 2009 2010 

Ekim Alanı Dekar 30 40 

Meyve veren yaşta Miktar - - 

Meyve vermeyen yaşta Miktar 1.500 11.000 

Toplam ağaç sayısı Miktar 1.500 11.000 

Verim Kg/ağaç - - 

Dekara düşen ağaç sayısı  Ağaç/dekar 50 275 

Üretim  Ton/ Elma - - 

Kaynak: Reyhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü (2011) 

Hatay Tarım İl Müdürlüğü’nde (2011) alınan verilere göre Göktepe (35 da.) 

ve Üçtepe (40 da.) olmak üzere 75 da. kayısı bahçesi; Göktepe ve Üçtepe köylerinde 
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75 da. erik bahçesi; Göktepe ve Mehmetbeyli’de 170 da. bademlik; Ahmetbeyli, 

Göktepe ve Üçtepe köylerinde 120 da. şeftali bahçesi ile Üçtepe Köyü’nde  100 da. 

dağınık meyve bahçesi bulunmaktadır. 

4.2.3.10. Sebze Tarımı   

Reyhanlı İlçesi’nde her yıl yaklaşık olarak 8,5 bin da’lık arazi sebze 

tarımına ayrılmaktadır. Domates, salçalık biber, kavun, patlıcan, marul, maydanoz, 

hıyar, ıspanak, bezelye, fasulye en çok tarımı yapılan sebzeleri oluşturmaktadır 

(Tablo 4.18, Şekil 4.2). Domates en çok Oğulpınarı, Akyayla, Üçtepe ve Suluköy; 

salçalık biber Beşarslan, Kavalcık, Akyayla, Üçtepe ve Gazimürsel; kavun Akyayla, 

Cumhuriyet, Göktepe, Konuk, Karasüleymanlı, Karacanlık, Paşaköy ve Suluköy; 

patlıcan Oğulpınarı, Üçtepe, Kavalcık ve Merkez; marul, maydanoz, hıyar, ıspanak, 

bezelye, fasulye en çok Akyayla, Kavalcık, Kuşaklı, Merkez, Kuşaklı, Oğulpınarı 

gibi köylerde yetişmektedir.  

Tablo: 4.18.  Reyhanlı İlçesi’nde yıllara göre sebze ekim alanı, verimi ve üretimi 

 

Ürün türü 

Ekim alanı (da.) Verim (kg/da.) Üretim (ton) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Lahana (beyaz) 100 100 100 2000 2000 2000 200 200 200 

Marul (göbekli) 1000 500 500 1,000 1500 1500 1000 750 750 

Ispanak 250 250 250 1000 750 750 375 188 188 

Pazı 100 100 100 1000 1,000 1000 100 100 100 

Maydonoz 400 400 400 500 1,000 1000 400 400 400 

Fasülye (taze) 250 250 250 500 900 900 225 225 225 

Bezelye 250 250 250 300 500 500 175 125 125 

Börülce (taze) 100 100 100 300 500 500 80 50 50 

Kavun 1000 1000 1000 3600 2000 2000 2000 2000 2000 

Kabak (sakız) 150 150 150 1500 2000 2000 300 300 300 

Hıyar (sofralık) 344 340 340 2000 3000 3000 1032 1020 1020 

Patlıcan 923 920 920 3000 3000 3000 2760 2760 2760 

Domates (sofralık) 3,000 2500 2500 3000 3500 3500 8750 8750 8750 

Biber (salçalık) 1000 2000 2000 1500 1500 1500 3000 3000 3000 

Turp (kırmızı) 100 100 100 2000 2000 2000 300 200 200 

Bal kabağı 80   2500   2000   

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü (2011) 
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Patlıcan

10%
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22%
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28%

 

Şekil: 4.2.  Reyhanlı’da Sebze Türlerine Göre Yetiştirme Oranları (2011) 

 

Foto: 4.11.  Üçtepe köyünde yoğun bir marul tarımı vardır.  

4.3. HAYVANCILIK 

Reyhanlı’da tarım arazileri geniş yer tuttuğu için hayvancılık ikinci 

ekonomik faaliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Reyhanlı’da mera olarak kullanılan 

arazilerin payı % 4’dür (14.372). Mera alanlarının çok az olmasına rağmen 

hayvancılığın önemli bir ekonomik faaliyet olmasında kırsal kesimde bulunan 

topraksız ailelerin sayısının çok fazla olmasından ileri gelmektedir. Topraksız 

ailelerin bir kısmı 5’er 10’ar dönümler halinde maliyeye ait araziyi icar yolu ile 

işletmektedir. Ancak bu küçük parseller üzerinde tarımsal faaliyetler yaparak tüm 

ihtiyaçlarını karşılamaları her zaman söz konusu değildir. Bu nedenle yol 
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kenarlarında, drenaj kanalları çevreleri ile köye ait meralar üzerinde hayvancılık 

faaliyetleri ile uğraşmak zorundadır. Hasat mevsiminde tarlaların açılması ile mera 

olarak kullanılacak alanlar genişlemektedir.   

Reyhanlı’da 1981 köy envanter sonuçlarına göre 10.709 olan hayvan varlığı 

2010 yılı anket sonuçlarına göre 25.931’e yükselmiştir (Tablo 4.19). Küçük ve 

büyükbaş hayvan varlığının 1981-2011 yılları arasında geçen 30 yıllık bir dönemde 

hayvan sayısı % 242,1 oranında bir artış göstermiştir. Bu artışta, Amik Gölü’nün 

kurutulması ile geniş tarım sahalarının ortaya çıkması sonucu yöreye olan ilgiyi 

artmasının payı vardır. Bu nedenle saha çok göç almıştır. Ancak toprak 

mülkiyetlerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı topraksız çiftçi sayısı artmıştır. Bu 

da hayvancılığı önemli bir uğraşı haline getirmiştir.  

Tablo: 4.19.  Reyhanlı’da Yıllara Göre Hayvan Sayıları (19811, 19973, 20083 ve 20114) 

Hayvan Cinsi 1981 %'si 1997 %'si 2008 %'si 2011 %'si 

KÜÇÜKBAŞ 6.750 63 8.895 63 1.5457 70 16.690 64 

    Koyun 5.480 81 7.180 81 13.645 88 13.503 81 

  Keçi 1.270 19 1.715 19 1.812 12 3.187 19 

BÜYÜKBAŞ 3.665 34 4.840 34 6.158 28 8.869 34 

YÜK - ÇEKİ 294 3 304 2 348 2 372 1 

Toplam 10.709 100 14.039 100 21.963 100 25.931 100 

Kaynak: 1: 1964 Yılı Köy Envanteri, 2: 1997 Yılı Köy Envanteri, 3: İlçe Tarım Müdürlüğü,  4: 

Anket Çalışması 2011,  

Amik Gölü kurutulmadan önce ve sahada ciddi anlamda drenaj 

problemlerinin bulunduğu dönemde Reyhanlı İlçesi’nin esas geçim kaynağını 

hayvancılık oluşturmaktaydı. Bu dönemde (1975’den önce) tarımsal faaliyetlerle 

birlikte balıkçılık diğer önemli ekonomik uğraşları oluşturmaktaydı. Ancak tarım 

arazisini kazanmak amacıyla başlatılan projeler olumlu sonuçlar vermeye başlayınca 

yörenin ekonomik faaliyet türlerinde bir takım değişiklikler meydana gelmiş ve 

hayvancılık daha geri plana itilmiştir. Reyhanlı İlçesi’nin doğusunda tarım arazileri 

çok geniş olmadığı için hayvancılık birincil bir faaliyet olmaya devam etmiştir. 

Çünkü Reyhanlı’nın doğusunda yer alan platoların bir kısmı zeytinliklerle kaplı ve 

bir kısmı da mayınlı arazidir.   
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Şekil: 4.3.  Yıllara Göre Hayvan Sayılarının Seyri (1981, 1997, 2008 ve 2010)(Tablo 4.19’a 

göre) 

Reyhanlı İlçesi bir aşiret yerleşmesidir. Hatta bugün Oğulpınarı diye anılan 

Tizin yöresi aslında Arap ırkına mensup bir aşiret yerleşmesidir. Arap kültüründe 

hayvancılık faaliyetleri daha çok ekstansif yöntemlerle yürütülmektedir. Sürülere 

çok fazla bir bakım gerektirmeden meralara götürülmek suretiyle beslenilmektedir. 

Sahanın iklim özellikleri hayvancılığı fazla zorlamadığı için hayvanlar kış 

mevsimini bile açıkta geçirmektedir. Ancak hayvanların tarım arazilerine zarar 

vermesini engellemek ve hayvanları muhafaza edebilmek amacıyla ya ağırlara ya da 

mağaralara konulmaktadır.  Bu geleneksel yaşam bugün bile devam etmektedir.  

Kavalcık Köyü menşei itibarıyla Çerkez dolayısıyla Türk olduğu için bozkır 

kültürü ile yakından alakalı bir topluluktur. Tarihte göçebe bir kavim olarak ortaya 

çıkan Türkler hayvancı toplum özellikleri ile kendilerine has bir kültür ve 

medeniyetin yaratıcısı olarak ortaya çıkmıştır. Göçebe kültür ve medeniyetin zengin 

örneklerini veren Türkler, Dünya uygarlık tarihine birçok katkıda bulunmuşlardır 

(Öngör, 1964:158). Türk kültüründeki böylesine köklü bir geçmişi olan hayvancılık 

geleneklerinin izlerini, Anadolu’da yaşayan toplulukların kültürlerinde görmek 

mümkündür (Kutlu, 1987:4). Genel kültür özellikleri açısından farklı kültürlerin 

sentezinde yer alan Reyhanlı İlçesi’nde hayvancılık faaliyetleri hemen her devirde 

önemli olmuştur.  

Günümüzde hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü köyler Reyhanlı’nın 

doğusunda yani, Üçtepe ile Gazimürseltepe köyleri arasına çizilecek hattın doğu 

yarısına düşmektedir. Çünkü bu hattın doğu yarısında plato yerleşmeleri yoğunlukta 

olduğu için hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir.  Bu yerleşmelerin başında 

Reyhanlı merkez ile Kavalcık, Oğulpınarı, Bükülmez, Mehmetbeyli gelmektedir. 
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Çayır-mera olarak kullanılan toplam yüzölçümü 14.372 da’ı bulan değeriyle, 

bütün arazinin % 4’üne karşılık gelmektedir. 2011 yılı itibarıyla Reyhanlı’da 13.503 

koyun, 3.187 keçi olmak üzere toplam 16.690 küçükbaş, 8869 büyükbaş,  372 yük-

çeki hayvanı, 21.790 kümes hayvanı, 1.320 adet arı kovanı bulunmaktadır. 

Küçükbaş hayvan sayısı fazla olmakla birlikte, sağladığı gelir açısından büyükbaş 

hayvancılık daha önemlidir.   

Küçükbaş hayvan başına yaklaşık 0,9 da., büyük hayvan başına 1,8 da. mera 

arazisi düşmektedir. Buna göre Göney’in de belirttiği gibi verimli bir otlak 

arazisinde otlak ihtiyacını karşılayabilmek için her bir büyükbaş hayvan için 20 da., 

küçükbaş hayvan için de 5 da. mera arazisi gerekmektedir (Göney, 1976:555). Mera 

alanları ile hayvan sayısı arasındaki ilişkiye bakıldığında mera potansiyelinin çok 

üstünde bir yararlanma vardır.  

Reyhanlı, 1000 ha. mera arazisine düşen büyük ve küçükbaş hayvan sayıları 

açısından Türkiye ortalamasının çok üstünde bulunmaktadır. Reyhanlı’da bulunan 

mera alanları hayvancılık açısından elverişli olmakla birlikte erken otlatma yapıldığı 

için ot verimi önemli ölçüde düşmüştür. Reyhanlı’nın batısı verimli tarım arazilerine 

karşılık gelirken, doğusu plato karakterinde olan arazilere karşılık gelmektedir. 

Faylanma ve flüvyal süreçlerle parçalanmış olması yanında ayrışmaya ve aşınmaya 

karşı dirençsiz duran kalker gibi litolojik birimlerden oluşması erozyonu arttırmıştır. 

Erozyon nedeniyle toprak örtüsü süpürüldüğünden otun yetişme şartları çok 

zayıflamıştır. Erozyonla birlikte toprak örtüsünün zayıflaması yanında erken 

otlatmadan dolayı sahanın adeta doğal bir klimaksı gibi sahayı kaplayan geven 

benzeri dikenli bitkilerle kaplanmıştır.  
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Harita: 4.9. Reyhanlı’da Köylere Büyükbaş Hayvanların Dağılışı (2011) 
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Harita: 4.10. Reyhanlı’da Köylere Küçükbaş Hayvanların Dağılışı (2011) 
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Tablo: 4.20. Nüfus-hane ve mera arazileri ile büyük ve küçükbaş hayvan sayıları arasındaki 

ilişki (2011)   

Kaynak: Arazi Anketleri, 2011, * 2010 TUİK veriler **Toplam değerlere Reyhanlı merkez 

dâhil değildir.  

Köyler Konut Sayısı 2010 Nüfusu* 
Mera 

Arazisi (Da.) 

Küçükbaş 

Hayvan 

Büyükbaş 

Hayvan 

Ahmetbeyli 107 470 - 94 64 

Akyayla 47 287 - 74 120 

Alakuzu 125 691 2500 - 120 

Beşarslan 320 1585 - 458 164 

Bükülmez 180 646 - 1194 395 

Cilvegözü 50 288 1500 425 32 

Cumhuriyet 220 1020 90 - 192 

Çakıryiğit 150 745 - 1483 61 

Davutpaşahüyüğü 126 551 - 207 293 

Feyzipaşa 80 549 - 258 162 

Gazimürseltepesi 28 104 140 - 86 

Göktepe 40 111 - -  

Karacanlık 131 606 520 1252 134 

Karahöyük 70 340 - - 36 

Karasüleymanlı 450 2134 - 657 127 

Kavalcık 600 2332 - 1529 174 

Konuk 450 2107 200 63 92 

Kuletepe 53 352 - - 85 

Kumtepe 50 266 400 1079 188 

Kurtuluş 450 1194 800 957 293 

Kuşaklı 150 881 - 534 677 

Mehmetbeyli 300 963 - 1343 975 

Oğulpınarı 238 1222 6000 1349 1152 

Paşahöyük 117 360 - 17 47 

Paşaköy 107 428 - 492 195 

Suluköy 70 260 70 77 77 

Tayfursökmen 406 1361 - 117 523 

Terzihöyük 317 1062 - 62 492 

Uzunkavak 300 1082 2200 1127 173 

Üçtepe 164 642 - 113 170 

Varışlı 158 787 - 553 626 

Toplam** 6054 25426 14420 15514 7925 
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2011 yılında tarım arazilerinin yaklaşık % 0,8’i (2.561 da.) yem bitkilerinin 

ekiliş sahasına karşılık gelmektedir. Bu yem bitkileri içinde ilk sırayı arpa ve fiğ 

almaktadır. Daha sonra slajlık mısır ve yonca gelmektedir. Yem bitkilerinden yonca 

ve fiğ çoğunlukla hayvanlara yeşil olarak otlatılmaktadır. Mısır slajı kışlık yem 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tarla tarımı hasatlarından sonra tarım arazileri 

hayvan otlatma sahası olarak değerlendirilmektedir. 

Saman, arpa, yonca, mısır, fiğ hayvanların başlıca besin kaynaklarıdır. 

Reyhanlı’da buğday ve mısır ekilişleri çok geniş yer tuttuğu için saman potansiyeli 

ihtiyacın çok üstündedir. Bu nedenle tarla hasatlarından sonra çoğu Reyhanlı’nın 

dışına pazarlanacak şekilde saman üretim faaliyetleri başlamaktadır. Kışın 

hayvanların beslenmesi saman, kuru ot, hayvan yemleriyle sağlanmaktadır. Bununla 

birlikte kepek, küşne (burçak), yulaf, arpa gibi hayvan yemleri ot ve samanla 

karıştırılarak verilmektedir.   

Hayvanlar, yılın belli bir dönemini kom adı verilen çoğunlukla köy dışındaki 

hayvan barınaklarında geçirmektedirler. Reyhanlı İlçesi’nde kırsal kesimde ortalama 

hane başına 3.9 hayvan düşmektedir. Kumtepe, Oğulpınarı, Karacanlık, Çakıryiğit 

ve Bükülmez köylerinde hane başına düşen hayvan sayısı 10’dan fazladır. Kumtepe 

ve Karacanlık köylerinde hane sayısı az ve mera arazisi geniş olduğu için hane 

başına düşen hayvan sayısı fazladır.  
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Foto: 4.12.  Mustafa Kemal Üniversitesi Çiftliği (Horlak) a. Çiftlikten genel bir görünüm, b. 

Ağıl olarak kullanılan bölüm, c. Otlak olarak kullanılan saha, d. Süt sağım üniteleri, e. Yem 

depoları  

Bükülmez, Çakıryiğit, Kavalcık, Kumtepe, Oğulpınarı köylerinde tarım 

arazilerinin kısıtlı olması ve Karacanlık, Mehmetbeyli, Uzunkavak Köyleri’nde ise 

topraksız ailelerin çok fazla olmasından dolayı hayvan sayısı yüksektir. Ancak 

Alakuzu, Civegözü ve Kurtuluş köylerinde mera arazileri çok geniş olduğu halde 

hayvan sayıları azdır. Özellikle Alakuzu ve Cilvegözü köylerinin mera arazisinin 

hem sınırda yer alması hem de mera arazisinin taşlık ve kayalıklar şeklinde 

olmasından dolayı ot kapasitesi çok düşüktür.     

4.3.1.  Küçükbaş Hayvancılık 

Ülkemizin büyük kısmında görülen yarı kurak iklim özelliğinden dolayı kısa 

boylu ve kısa ömürlü bitkiler yaygındır. Bununla birlikte yamaçlarda, fazla eğimli 

dağlık alanlarda cılız çalılardan oluşan bir bitki örtüsü ile kaplı olması küçükbaş 

hayvancılık üretimini zorunlu hale getirmiştir (Tunçdilek, 1978: 53).  

Reyhanlı İlçesi’nde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri önde gelmektedir. 

İlçede en çok yetiştirilen küçükbaş hayvan türleri arasında ivesi koyunu ile Halep 

keçisi gelmektedir.   Sahasında 1981 yılında, 5480 baş koyun, 1270 baş keçi olmak 
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üzere toplam 6.750 küçükbaş hayvan bulunurken,  2011 yılında 13.503 baş koyun, 

3.187 baş keçi olmak üzere toplam 16.690 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 1981 -

2011 yılları arasında geçen 30 yıllık bir süreçte hayvan varlığı yaklaşık 3 kat bir artış 

kaydetmiştir. Artışın bu kadar yüksek olmasında hayvan hastalıklarına karşı etkili 

çalışmaların yapılması yanında topraksız ailelerin artması etkilidir.  

Birim alana düşen (km2) düşen küçükbaş hayvan sayısı bakımından 

Reyhanlı İlçesi Türkiye ve Hatay ortalamasından daha yüksektir. 2011 yılında 

Türkiye’de km2’ye düşen küçükbaş hayvan sayısı 38 iken, Hatay’da 44,2 baştır. 

Reyhanlı’da ise km2 ye düşen hayvan sayısı 48,5 baştır. Reyhanlı’da yazın otlak 

olarak kullanılan tarım arazilerinin geniş yer tutması koyun yoğunluğunun (40,9) 

Türkiye (29,2) ve Hatay (23,2) ortalamasından daha yüksek olmasını sağlamıştır. 

Ancak küçükbaş hayvan türleri açısından durum farklıdır. Keçi yoğunluğu Türkiye 

(8,7) ve Hatay’ın (21) ortalamasından daha düşüktür (7,6). Bu durum keçilerin 

dağlık ve engebeli arazilere daha uyumlu olması ile ilgilidir.   

Reyhanlı’da yetiştirilen koyun ve keçilerin tamamı yerli ırklardan 

oluşmaktadır. Akkaraman koyunu ile kıl keçisi en çok beslenilen hayvanlardır. 

İncelemeye alınan dönemler içinde 1981 yılından itibaren gerek koyun, gerek keçi 

varlığının giderek artış gösterdiği gözlenmiştir. Bu durumun asıl sebebi topraksız 

ailelerin atması ile ilgilidir. Reyhanlı’da tarım arazilerin çok büyük bir kısmı belli 

bir kesimin elinde toplanmıştır. Doğurganlık ile birlikte yöreye olan göçlerin de 

etkisiyle nüfus kalabalıklaştığı için geçim olanakları zorlaşmaktadır. Bu nedenle 

alternatif geçim kaynağı daha çok hayvancılık görülmektedir. Bu nedenle küçükbaş 

hayvan sayısı özellikle koyun sayısı giderek artış kaydetmektedir.  

Alakuzu, Cumhuriyet, Gazimürseltepesi, Göktepe, Karahöyük ve Kuletepe 

köyleri dışında kalan bütün köylerde küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Özellikle 

Gazimürseltepesi, Göktepe, ve Kuletepe köylerinde devlete ait işletme çiftliklerin 

çok geniş yer tutmasından dolayı küçükbaş hayvancık yapılamamaktadır (Foto 

4.12). Küçükbaş hayvancılığın geri planda olduğu diğer köylerde ise tarımsal 

faaliyetlerle büyükbaş hayvancılık ön planda gelmektedir. 

Köylerin küçükbaş hayvan sayıları 15 ile 1.550 baş arasında değişmektedir. 

Küçükbaş hayvancılık yapan köylerden Paşahöyük (17 baş) en az, küçükbaş 

hayvana sahip olan Kavalcık ise (1.529 baş) en çok küçükbaş hayvanı bulunan 

köylerdir. Bu durum aslında köyün çevresinde bulunan tarım arazileri ile dağlık ve 

engebeli arazi potansiyelinden ileri gelmektedir.  

İlçe tarım müdürlüğünün kayıtlarına göre mevcut hayvan varlığının % 37’si 

sağılmaktadır. Küçükbaş hayvanların süt verimleri çok düşük olduğu için günlük 

verimi 1.744 ton/yıldır. Elde edilen sütler tuzlu yoğurt veya peynir yapılarak 

değerlendirilmektedir. Mezbaha kayıtlarına göre bir yılda kesilen kuzu sayısı 4.500 

civarındadır. Bu sayı toplam küçükbaş hayvan sayısının 1/3’ne denk gelmektedir. 

Küçükbaş hayvancılık et üretimi için yapılan bir faaliyet olduğu için küçükbaş 

hayvanlardan elde edilen süt verimleri düşüktür.  
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4.3.2. Büyükbaş Hayvancılık 

Büyükbaş hayvanların sayısı az olmakla birlikte havyan ürünleri açısından 

daha önemli bir yere sahiptir. Büyükbaş hayvanlar genellikle eti, sütü ve derisi için 

beslenilmektedir. Yerli, melez ve kültür sığırlarından oluşan hayvanların tamamı 

ineklerden oluşmaktadır.  

Hatay büyükbaş hayvan varlığı içinde Reyhanlı İlçesi geri planda yer 

almaktadır. 2011 yılı verilerine göre ilde 128.887 büyükbaş hayvan bulunmaktadır.  

Araştırma sahasında 2011 yılında TUİK verilerine göre 9.572 büyükbaş hayvan 

bulunmaktadır (Tablo 4.21, Şekil 4.4).    

Gerek mera hayvancılığı, gerekse besi hayvancılığının ticarî niteliği 

bulunmaktadır. Çoğu Beşasalan, Kavalcık, Karacanlık, Uzunkavak, Reyhanlı 

Merkez, Kurtuluş, Varşlı, Terzihöyük köylerinde çok sayıda besi ahırı 

bulunmaktadır. Mera hayvancılığı Doğu Kırmızısı ve Karasığır ırklarından 

oluşturmaktadır. Besi hayvanları ise montofon, holstein ve jersey ırklarından 

meydana gelmektedir.  

Tablo: 4.21.  Reyhanlı İlçesi’nde Yıllara Göre Büyükbaş Hayvan Sayıları  

Yıl Yerli Sığır Melez Sığır Kültür Sığır Toplam 

2000 4400 2103 600 7103 

2001 4500 2403 400 7303 

2002 3616 1984 295 5895 

2003 3417 1698 250 5365 

2004 3417 1698 250 5365 

2005 3475 1728 266 5469 

2006 3475 1728 266 5469 

2007 3801 1806 289 5896 

2008 3769 1981 408 6158 

2009 4022 2150 444 6616 

2010 3869 4866 444 9179 

2011 3989 5106 477 9572 

Kaynak: TUİK, 2012  

2000-2011 yılları arasında geçen kısa bir zaman dilimi içinde büyükbaş 

hayvan sayısı ile ırklarında büyük değişmeler olmuştur. 2000’den 2004’e kadar olan 

sürede kuraklıktan dolayı hayvan sayıları azalmış ve 2004’ten sonra hayvan sayıları 

tekrar artışa geçmiştir. Özellikle 2010 yılından itibaren melez sığır sayısı ön plana 

geçmiştir.  Reyhanlı’da sığır popülâsyonun genetik kalitesini yükseltmek amacıyla 

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen sun-i tohumlama çalışmaları 1995 

yılından itibaren özel kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. İlçe Tarım 

Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, daha çok sunni tohumlama yöntemi 
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uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Böylece melez sığır sayısı her 

geçen gün artmaktadır.  
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Şekil: 4.4.  Reyhanlı’da Büyükbaş Hayvan Türlerinin Yıllara Göre Seyri (2000-2011), 

(Tablo: 4.21’e göre) 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği Göktepe köyü dışında bütün yerleşmelerde 

önemli bir geçim kaynağıdır. Tarım arazisinin kısıtlı olduğu köylerle ile topraksız 

ailelerin fazla olduğu köylerde büyükbaş hayvan sayısı oldukça fazladır. Bu köylerin 

başında Oğulpınarı, Mehmetbeyli, Kuşaklı, Varışlı, Tayfursökmen, Terzihöyük 

köyleri gelmektedir.  

Reyhanlı’da köy başına ortalama 264 büyükbaş hayvan düşmektedir. Dokuz 

köyün büyükbaş hayvan sayısı bu ortalamanın üstünde iken, 22 köyün büyükbaş 

hayvan sayısı da ortalamanın altında yer almaktadır. Bununla birlikte 10 köyde 

hayvan sayısı 100 baştan daha azdır.   

İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre Reyhanlı İlçesi’nde 2011 yılında 

ortalama karkas ağırlığı 150 kg/baş olarak hesaplanmıştır. Buna göre büyükbaş 

hayvanların et üretimi 84 ton/yıl civarındadır. Yörede bir ineğin 300 günlük 

laktasyon süresi içinde günlük ortalama 15 kg süt verdiği dikkate alınırsa yılda 4.500 

kg süt üretimi ortaya çıkmaktadır. İnek varlığı dikkate alındığında Reyhanlı’da bir 

yılda 21.600 ton süt üretimi meydana gelmektedir.       

4.3.3. Yük ve Çeki Hayvanları  

İnceleme sahasında at, eşek ve katırdan oluşan yük ve çeki hayvanlarının 

sayısı 372 adettir (2011). Reyhanlı’nın doğusunda geçim kaynağını hayvancılık 

oluşturan aileler yük ve çeki hayvanı beslemektedir. Yük hayvanlarının tamamına 

yakınını eşekler oluşturmaktadır. Eşekler daha çok çobanların binek hayvanı olarak 

kullanılmaktadır.  
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Yük ve çeki hayvanlarının tarihî seyrine baktığımızda hep artma eğiliminde 

olmuştur.  1981 yılında 294 adet yük ve çeki hayvanı 1997’de 304’e ve 2011’de 

372’ye yükselmiştir. Bu durum hayvancılıkla ilgilidir. Çünkü topraksız aileler çoğu 

hayvancılık yapmaktadırlar. Dolayısıyla her çobanda bir eşek olduğu hatırlatılırsa 

yük ve çeki hayvanlarının neden çok arttığı daha iyi anlaşılır.      

4.3.4. Kümes Hayvancılığı 

Araştırma sahasında modern tarzda kümes hayvancılığına 

rastlanmamaktadır. Genellikle ailelerin ihtiyacına yönelik olarak 1-20 adet kümes 

hayvanı beslemektedir. Reyhanlı’da kümes hayvanı sayısı giderek artmaktadır. 1981 

yılında 15.200 olan kümes hayvanı sayısı 2011 yılında 21.810’a yükselmiştir. Bu 

yükselişin temel sebebi köylerde nüfusun artması ile ilgilidir. Kümes hayvanların 

coğrafî dağılışı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının coğrafî dağılışına 

benzemektedir. Buna göre Oğulpınarı, Beşarslan, Mehmetbeyli, Tayfursökmen, 

Karacanlık ve Feyzipaşa köyleri gelmektedir. Bu köylerin her birinde bulunan 

kümes hayvanı genellikle 1000’den fazladır.   

Kümes hayvanları içinde en çok tavuk (%95,4),  ördek (%1.8), kaz (%1.3) 

ve hindi (%1.6) yetiştirilmektedir. Kümes hayvanı ile hane sayısı arasındaki 

ilişkiden hareketle aile başına 4,7 kümes hayvanı düşmektedir. Hane başına düşen 

kümes hayvanı az olduğu için kümeslere pek rastlanmamaktadır. Kümes hayvanları 

ahırların bir köşesinde yapılan bölmelerde barındırılmaktadır. Kümes hayvanı ile 

birlikte yumurta sayısı da ciddi anlamda artmıştır. Örneğin 2010 yılında üretilen 

yumurta sayısı 840 bine çıkmıştır. Tavuk ve yumurta satışı ailelerin önemli bir gelir 

kapını oluşturmaktadır. Organik olarak yetişen tavuklar ile yumurtası genellikle 

Reyhanlı Pazartesi ve Perşembe pazarlarında geniş bir alıcı kitlesine sahiptir.  

Tablo: 4.22.  Reyhanlı’da Yıllara Göre Kümes Hayvanı ve Yumurta Sayıları (2008-2011) 

 Kümes 

Hayvanı 
 Sayı ve Üretimi 2008 2009 2010 2011 

Tavuk 
Sayısı 7.000 9.000 20.800 20.800 

Yumurta sayısı 220.000 360.000 840.000 840.000 

Ördek 
Sayısı 600 600 390 390 

Yumurta sayısı 3000 33.000 21.450 2.1450 

Kaz 
Sayısı 600 600 280 280 

Yumurta Sayısı  33.000 33.000 15.400 15.400 

Hindi 
Sayısı 700 700 340 340 

Yumurta sayısı 42.000 42.000 20.400 20.400 

Kaynak: Reyhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü, 2011 

4.3.5. Arıcılık 

Amik Ovası ve çevresinde yaz mevsiminde ortalama sıcaklığın 30 0C’nin 

üstüne çıkması, yarı kurak iklim özelliklerinden dolayı ot formasyonunun erken 

kuruması, yoğun tarım alanı olması nedeniyle Reyhanlı İlçesi arıcılığa pek elverişli 
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değildir. Bu nedenle Reyhanlı İlçesi arı kovanı sayısı ve üretilen bal miktarı 

açısından il sıralamasından oldukça gerilerde yer almaktadır. Arıcılık Dörtyol, 

Antakya, Samandağ ve İskenderun’da daha yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Çünkü 

bu ilçelerde bitki örtüsü ve narenciye bahçeleri daha yoğundur. 

Reyhanlı’da ticarî anlamda arıcılığın gelişmesi oldukça yeni sayılır. 1990 

yılından önce her ev kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla iki-üç kara kovan arıya 

sahip idi. Ancak günümüzde bazı aileler modern tarzda arıcılığa yönelmişlerdir. 

Bununla birlikte tamamen arıcılıkla uğraşan hanelere rastlanmamaktadır.  

2008 yılında 12 yerleşmede 570 arı kovanından 11,46 ton bal ve 573 kg 

balmumu üretimi gerçekleşirken, 2011 yılında 26 yerleşmede 1.320 arı kovanında 

13,35 ton bal ve 780 kg balmumu gerçekleşmiştir (Tablo 4.23). 2011’de arı kovanı 

sayısı artmış olmakla birlikte ancak arı kovanı başına düşen bal üretimi ve balmumu 

2008 yılındakine göre %50 oranında azalmıştır.  

Arıcılığın inceleme alanındaki dağılışına baktığımızda daha çok ovanın 

kenar kuşağında yoğunlaştığı görülür. Eski usul kovan sayısı bakımından 

Mehmeybeyli (150), Oğulpınarı (70), Üçtepe (60), Reyhanlı Merkez (53) 

yerleşmeleri başta gelirken,   yeni usul kovan sayısı bakımından Davutpaşa (150), 

Suluköy (90), Uzunkavak (70), Terzihöyük (70), Beşarslan (60) köyleri önde 

gelmektedir. 

Tablo: 4.23.  İnceleme Sahasında Arı Kovanı Sayıları ile Bal Üretimi (2007-2011) 

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü, 2011  

4.4.  SANAYİ VE EL SANATLARI  

Herhangi bir yerde yetiştirilen tarım ürünlerine dayalı çeşitli sanayi 

dallarının ortaya çıkması o sahanın ekonomik işleyişine ve istihdamına yönelik 

önemli bir işleyişi yerine getirir. Zaten tarım ürünleri yetiştirildikleri yerde 

işlenirlerse daha ekonomik olurlar. Hatta bazı tarım ürünleri kısa bir zaman dilimi 

içinde bozulma riski taşıdığı için yetiştirildikleri yerlerde işlenmeye alınır. 

Reyhanlı’da pamuğa dayalı çok sayıda hafif sanayi dalı vardır. Ancak yöre 

ekonomisine önemli bir girdi sağlayacak olan iplik ve bez fabrikaları gibi sanayi 

tesislerinden yoksundur.     

 

  

Arı Kovanları 

  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Eski Usul Kovan Sayısı 55 50 95 120 510 

Yeni Usul Kovan sayısı 675 975 1.110 1.025 810 

Arı Ürünleri 

  

Bal    (Kilo)                       11.460 10.150 11.860 12.600 13.354 

Balmumu  (Kilo) 573 507 593 780 780 

Arıcılık Yapan Köy Sayısı 12 12 26 26 26 
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4.4.1. Dokuma Sanayi 

Reyhanlı İlçesi’nde 21 tane çırçır fabrikası bulunmaktadır. Bunlar; 

Çukobirlik, Ertuğrul, Karaca,  Behzatoğlu, Batıray, Çelik,  Ahmet Çalım, Mustafa, 

Kılıçlar, Başak, Alkan Tecirli, Ümit Gürler Gürleroğlu, Horoz, Mustafa Güleryüz, 

Enveroğulları, Bekler, Rehber, Ali Güleryüz, Enver, Çelikler, Kayıbeyi, Atçana’dır. 

Bu fabrikaların genel yapısını ortaya çıkarmak amacıyla sanayi coğrafyası anketi 

(Yaşar, 2005: 88)  uygulanmıştır.  

Çırçır fabrikalarını işleten yatırımcıların çoğu (%60)  lise ve dengi okulu 

eğitim okullarından mezun ve daha önce ticaretle uğraşan Reyhanlılardan 

oluşmaktadır. Mülkiyet bakımından ilgi çekici özellik sermaye sahiplerinin 

tamamına yakınının Reyhanlı İlçesi’nden olmasıdır.  İşletmelerin % 80’i üzerinde ilk 

kuruluş sermayesi, işletme sahiplerinin daha önce ticaretle uğraşarak (% 60) elde 

ettikleri öz kaynaklarla gerçekleşmiştir. Hukukî durumları açısından genellikle 4 

ortaktan oluşan limitet şirketlerdir.   

Araştırma sahasında dokuma sanayi alanında faaliyet gösteren tesislerin ilki 

olan Karaca Pamuk Prese Sanayi 1963 yılında tesis inşaatına başlanmış ve 1965 

yılında üretime geçmiştir.  Bu tarihten sonra çok sayıda çırçır fabrikası kurulmuş ve 

kurulmaya devam etmektedir. Bu durum sahada yetişen pamuğu işleten tesislerin 

yetersiz kaldığını göstermektedir. Anket sonuçlarına göre tesislerin Reyhanlı’da 

kurulması üzerinde etkili olan faktörlerin başında (%100’ü) hammaddeye yakınlık 

gelmektedir. Diğer tarafta ulaşımın kolay olması ve yerel rekabetin yetersiz oluşu 

gibi sebepler de vardır.  

Araştırma sahasındaki pamuk işleme tesislerinin tamamı karayolu ile ilişkili 

olarak kuruluş yerlerini seçmişlerdir. Tesislerin büyük bir kısmı Reyhanlı Şehri’nin 

çevresinde (%95) geriye kalan diğer tesislerde Antakya – Reyhanlı karayolunun 2- 3 

km veya 5-10 km yakınında yer almaktadır. Öte yandan Amik Ovası’nda tarım 

arazilerine ulaşan asfaltlı düzenli yollar vardır. Amik Ovası’nda pamuğun 

toplanması, fabrikalara ulaşması ve prese haline getirilen pamuğun diğer sanayi 

merkezlerine ulaştırılması açısından engelleyici bir durum söz konusu değildir.  

Tesislerin tamamı mevsimlik olarak genellikle 3 vardiya şeklinde ve 15-20 

kişilik gruplar halinde çalışmaktadır. Çalışanların çoğu Reyhanlılardan 

oluşmaktadır. Ancak Antakya sınırına yakın yerlerde bulunan tesislerde (Atçana) 

Hatay’ın diğer ilçelerinden gelip çalışanlara da rastlanılmaktadır. Tesislerde, teknik 

personel, ustabaşı, işçi, yönetim personeli, büro personeli olarak çalışanların 

tamamına yakını erkek nüfustan oluşmaktadır. Çeşitli kademelerde olmak üzere her 

tesiste ortalama 25 kişi çalışmaktadır. Toplam tesis sayısı göz önüne alınarak çırçır 

fabrikaların tümünde yaklaşık 500 kişi çalışmaktadır. Ancak çalışma süresi 2-3 ay 

ile sınırlıdır.  

İşletmenin kurulu alanı açısından büyük farklıklar göstermektedir. Anket 

sonuçlarına göre işletmelerin kapalı alanı 250 m2 ile 15.000 m2 arasında 

değişmektedir. Kapalı alan açısından işletmeler büyük farklık göstermekle birlikte 

işletmenin açık alanı genellikle 3500 m2 den fazla ve çoğu işletmede ise 10.000 

m2’den daha fazladır. İşletmelerin ana bölmeleri olarak tamamında üretim ünitesi, 
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%80’inde depo, %80’in de park, %60’ında yakıt ve su deposu ve %40’ında da 

sosyal mekânlar vardır.  Yine işletmenin alt üniteleri arasında işletmelerin %80’inde 

yönetim, %30’unda hammadde alımı, %25’inde kalite kontrol ve %80’inde 

muhasebe yer almaktadır.  Tesislerin hemen tamamına yakını kullanma suyunu 

kuyulardan karşılamaktadır. Tesislerin her birinde ortalama olarak 350 ton/yıl su ve 

3000 kw/yıl elektrik enerjisi harcanmaktadır.  

Çırçır fabrikalarına kütlü pamuğun tamamı Amik Ovası’nda gelmektedir. 

Tesisin büyüklüğüne göre 1.000 ile 20.000 ton pamuk alımı yapılmaktadır. Tesise 

gelen iki günlük bekleme süresinden sonra işlemeye alınmaktadır. İlk önce pamuk 

ile çekirdek birbirinden ayrılmaktadır. Bu ayırma işleminden sonra pamuk diğer 

işlemlerden geçtikten sonra preslenerek iplik ve dokuma fabrikalarının bulunduğu 

illere, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Adana, Denizli, Gaziantep’e, 

pazarlanmaktadır.  

Tesisler elde ettikleri kazançlarının önemli bir kısmını üretim teknolojilerini 

yenileme, yeni bina inşaatı ve makine artırımı gibi alanlarda değerlendirmektedirler. 

Ancak sermaye yetersizliği ve bürokratik engeller girişimciyi sınırlayan konulardır. 

Diğer sorunları arasında yeterince hammadde bulamama, teknolojik yetersizlik, 

kredi ve sermaye sorunu, nitelikli işçi temini, yeterince tanıtımın yapılamaması ve 

pazarlara girilememesi gelmektedir.  



 

 

 

315 

 

Foto: 4.13.  Ahmet ÇALIM Çırçır Fabrikası:  a. Ambara gelen pamuk 2 gün bekletilir. b. 

Pamuk vakumlu olarak işleme ünitesine alınır. c. İlk işlemeden sonra pamuk çekirdekten 

ayrılır. d. İşlemeden sonra ortaya çıkan çekirdekler.  e. Çekirdekler depoda bekletilir, f. Bu 

ünitelerde çekirdeğin üstündeki pamuk iyice temizlenir.  g. Bu aşamada çekirdeklerin kırımı 

gerçekleştirilir. h. Burada çekirdekler 100 0C de kaynatılır.  i. Ayrışma esnasında çıkan artık 

madde. ı. Meydana gelen küspe. j. Oluşan yağ. k. Preslenmiş pamuk. 

4.4.2. Yağ Sanayi  

Reyhanlı’da Kent Zeytin Yağ Fabrikası adı ile bir zeytinyağı fabrikası 

vardır. Yağ fabrikası 2006 yılında 2 ortaklı limitet şirketi olarak kurulmuştur. 

Reyhanlı’da zeytin ziraatı giderek yoğunlaşması, yerel rekabetin olmayışı, 

hammaddeye, enerji ve su kaynaklarına yakınlık, ulaşımın kolay olması, arsa 

sahipliği gibi sebeplerden dolayı kuruluş yeri olarak Reyhanlı tercih edilmiştir. 

Tesiste 4’ü daimi personel ve 2’si geçici personel olmak üzere toplam 6 çalışanı 

vardır. İşçilerin tamamı Reyhanlı’dan gelmektedir. Ancak tesisin kalifiye eleman 

sıkıntısı mevcuttur.  
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Toplam 500 m2 kapalı alan ve 7.500 m2 açık alan olmak üzere toplam 8.000 

m2 lik alan üzerine kurulurdur. Tesiste üretim ünitesi ve atık madde deposu olmak 

üzere iki ana üniteden oluşmaktadır. İşletmenin alt üniteleri arasında hammadde 

alımı, halkla ilişkiler, kalite kontrol, ithalat-ihracat ve muhasebe alt bölümleri vardır. 

Tesisin bir günde 80 ton zeytini işleyebilme kapasitesi vardır. Kuruluşundan hemen 

sonra Dünyada baş gösteren 2007-2008 finansman ve gıda krizlerine rağmen tesisin 

üretim kapasitesi her yıl % 20 oranında büyüme kaydetmiştir. Üretilen zeytinyağı 

Türkiye’nin birçok yerine pazarlanmakla birlikte Suudi Arabistan’a da 

gönderilmektedir.   

4.4.3. İnşaat Sanayi  

Reyhanlı’da Asdur Beton San Tic. Ltd. Şti adı ile hazır beton sanayi tesisi 

vardır. Tesis 2010 yılında 2 ortaklı limitet şirketi olarak kurulmuştur. Yerel 

rekabetin yokluğu, devletin teşvik tedbirleri ve karayollarına yakınlık gibi 

sebeplerden dolayı kuruluş yeri olarak Reyhanlı seçilmiştir. Tesiste 2 teknik 

personel, bir ustabaşı, 18 işçi, 2 yönetim personeli, 1 büro personeli olmak üzere 24 

çalışanı bulunmaktadır.  

Toplam 1500 m2 kapalı alan ve 8000 m2 açık alan olmak üzere toplam 9500 

m2 lik alana kuruludur. Tesiste üretim ünitesi, depo, yakıt ve su deposu, park yeri 

olmak üzere çok sayıda bölmeden oluşmaktadır. Reyhanlı ve Antakya’ya hizmet 

veren ve yıllık 250 bin m3 civarında hazır beton üretimi olan tesisin kredi ve 

sermaye sorunu, talep istikrarsızlığı, hammadde bulamama, teknolojik eksiklik gibi 

sıkıntıları vardır.  

 Reyhanlı’da bunların dışında un fabrikaları, taş ocakları (2) temizlik 

ürünleri fabrikası da vardır. Ancak bunların önemli bir kısmı yerel ihtiyacı 

karşılamaya yönelik tesislerdir.  

4.5. TİCARET 

İhtiyaç fazlası mal ve ürünlerin satılması, gerekli olanların başka yerlerden 

alınması anlamına gelen ticarî faaliyetler, inceleme sahasında büyük bir canlılık 

göstermektedir. Reyhanlı’da üretim ve tüketim çok hızlı olması beraberinde güçlü 

ticareti getirmektedir. Bunda güçlü tarım potansiyeli, Cilvegözü sınır kapısı, E–5 

karayolu, çırçır fabrikaları, pazarları, Ortadoğu’da çalışan işçiler etkilidir.  

Reyhanlı’dan satışı yapılan ürünler arasında tarım ve hayvansal ürünler başta 

gelmektedir.  Buna karşın Reyhanlı’da büyük ticarethaneler, bankalar, çok çeşitli 

meslek kolları bulunmaktadır. Reyhanlı’nın yakın çevresinde büyük bir ilgi ile 

karşılaşılan ve uzak yerlerden de (Antakya, Kumlu, Kırıkhan, Kilis, Gaziantep gibi) 

pazarlayıcıların katıldığı, Pazartesi ve Perşembe Pazarı vardır. Ortadoğu’da olaylar 

başlamadan önce Pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Suriye’den çok sayıda 

insan gelmekteydi. Öte yandan Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Suriye’ye, 

Suriye’den Hatay’a bayramlaşmak amacıyla 25 bin giriş ve çıkış yapmaktadır. Diğer 

taraftan Cilvegözü sınır kapısı Türkiye’yi Ortadoğu’ya bağlayan işlek kapılarından 

biridir. Bu özellikle Reyhanlı’da ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır.  

Reyhanlı, Türkiye’nin birçok merkezine tarımsal ürünleri göndermektedir. 

Bu ürünler arasında pamuk, buğday, patates, mısır, zeytin, nar ve şeftali vardır. 
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Bununla birlikte lahana, marul, maydanoz, biber, turp, fasulye, ıspanak, kabak, 

kavun gibi sebzeler de ticarette önemli bir paya sahiptir (Tablo 4.23).      

Tablo: 4.24. Ticarete Konu Olan Tarım Ürünleri (2010-2011) 

Tahıl ve Meyve Satışı (2011) Satışı Yapılan Sebze Miktarları (2010) 

Buğday 76.704 Lahana (beyaz) 200 Kavun 2.000 

Pamuk 63.921 Marul (göbekli) 750 Kabak (sakız) 300 

Mısır 20.130 Ispanak 188 Hıyar (sofralık) 1.020 

Soğan 88.532 Pazı 100 Patlıcan 2.760 

Patates 41.532 Maydanoz 400 Domates 8.750 

Zeytin 5.193 Fasulye (taze) 225 Biber (salçalık) 3.000 

Nar 837 Bezelye 125 Turp (kırmızı) 200 

Şeftali  130 Börülce (taze) 50   

Kaynak: İlçe Tarım Müdürlüğü (2011) 

Ticarete konu olan diğer mallar arasında canlı hayvan, et, süt, yoğurt ve 

peynir, yün, yağ da vardır. Üretilen bu mallar hem kaliteli hem de daha ekonomik 

olduğu için tercih edilmektedir. Özellikle diğer şehirde Reyhanlı’nın yoğurdu ve 

lezzetli etleri beğenilen ve tercih edilen mallar arasındadır. 

Tablo: 4.25. Reyhanlı’da Ticarete Konu olan Hayvan sayıları ile Hayvansal Ürünler (2011) 

Canlı hayvan Satışı Satışı yapılan Hayvansal Ürünler 

Koyun (Yıl) 1680 Baş Yün-yapağı (Yıl) 12250 kg 

Keçi (Yılda) 610 Baş Yağ (yıl) 135 ton 

İnek (Yılda) 50 Baş Yoğurt (gün) 7450 kg 

  Süt  (gün) 11270 kg 

  Peynir (hafta) 5850 kg 

Kaynak: Arazi Anketleri (2011)  

Tarımsal ürün satışında ova köyleri önde gelirken, hayvansal ürün satışında 

plato yerleşmeleri önceliklidir. En çok sebze satışını yapan köyler ise Reyhanlı’nın 

yakınında yer alan köylerdir. 

Diğer illerden ise daha ziyade her türlü sanayi mamulü, dayanaklı tüketim 

malları, giyim-kuşam ürünleri getirilmektedir. Araştırma alanı ticari fonksiyonların 

gerçekleştirildiği bir merkez durumundadır. Pazartesi ve Perşembe günleri 

Reyhanlı’da kurulan pazarlara, kırsal kesimden alış-veriş için gelenlerin sayısı bir 

hayli fazla olmaktadır.  

Bir yerdeki ticari ilişkilerin seviyesini banka sayısı ile bankaların hesap 

hareketleri daha doğru bir şekilde ortaya koymaktadır. Reyhanlı İlçesi’nde Ziraat, 

Halkbank, Akbank, Yapı ve Kredi, İş bankaları bulunmaktadır. Bu bankaların hesap 

hareketleri bilinmemektedir. Ancak bankalar oldukça hareketlidir. Reyhanlı’da ticari 



 

 

 

318 

fonksiyonları yerine getiren 1.500’ün üzerinde işyeri ve ticarethane vardır. Bunlar 

yakın çevresinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek konuma sahiptir. Kırsal 

kesimde de çok sayıda ticari fonksiyonları yerine getiren iş yerleri bulunmaktadır. 

Bu işyerleri arasında 63 tane bakkal, 6 berber (Beşarslan, Kavalcık, Tayfursökmen, 

ve Terzihöyük), 1 terzi (Göktepe), 2 fırın (Beşarslan ve Konuk), 1 kantin (Göktepe), 

1 marangoz (Göktepe) ve 2 benzinlik (Göktepe ve Varışlı) yer almaktadır. Reyhanlı 

Şehri köy merkezlerine hem yakındır hem de bağlantıyı sağlayan düzenli yollara 

sahiptir. Bu nedenle kırsal kesimde oturan halkın önemli bir kısmı günlük 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Reyhanlı’ya gitmektedir.  

4.6. ULAŞIM VE İLETİŞİM 

Üretimin fazla olduğu yerden eksikliği hissedilen yerlere taşınan bu hareket 

sırasında değerlerinin artmasına neden olan ulaşım ya da fikirlerin taşınmasına 

yardımcı olan haberleşme aynen sanayi ve ticaret gibi bir üretim şeklidir. 

(Tümertekin, 1987:1). Global bir boyuta sahip olan bu iki ekonomik faaliyet 

ekonomik coğrafya için büyük bir önem taşımaktadır. Genel anlamı ile insan veya 

eşyanın bir yerden başka bir yere hareket etmesini ifade eden ulaşım faaliyeti, 

yeryüzünün her bir yeri ile ilişki kurulmasını ve coğrafî görünümünün 

şekillenmesini sağlamaktadır. Bu faaliyetin yürütülebilmesi için de yollar ve ulaşım 

araçları mümkün olmaktadır (Özçağlar, 1992:148). 

Reyhanlı’da ulaşım sadece karayolları ile sağlanmaktadır. Avrupa’yı 

Ortadoğu’ya bağlayan E-5 kapısı karayolunun 28 km’lik bölümü ile Türkiye’nin 

Ortadoğu’ya açılan uluslararası yük ve yolcu taşıyan kara nakil araçlarının geçtiği 

Cilvegözü sınır kapısı Reyhanlı sınırları içinde kalmaktadır. 

Reyhanlı İlçesi’nde köy ile şehir ve köy ile tarım arazileri arasında 

bağlantıyı sağlayan sık bir ulaşım ağı mevcuttur. Köy yollarının tamamı asfalttır.  

Tablo: 4.26. Reyhanlı’nın Köylerinde Bulunan Araç Sayıları (2011) 

Araç Çeşitleri Araç Sayısı Araç Çeşitleri Araç Sayısı 

Traktör 1191 Pikap 97 

Otomobil 1071 Minibüs 30 

Motosiklet 1034 Kamyon 7 

Tır 527 Cip 5 

Kaynak: Arazi Anketleri (2011) 

Köylerde uygulanan anket sonuçlarına göre toplam 3.962 araç 

bulunmaktadır (Tablo 4.26).  Bunlar arasında ilk sırada traktör ikinci sırada otomobil 

gelmektedir. Bu durum verimli tarım arazilerinin araç sayıları üzerindeki etkisinin 

yansımasıdır. Traktörler tarım arazilerini işlemede vazgeçilmez bir yere sahiptir. 

Bununla birlikte gelir seviyesinin yükselmesine bağlı olarak özel otomobillerin 

sayısı da artma eğilimindedir. Ortadoğu, Avrupa ve Kafkaslara uluslararası nakliyat 

şirketi olarak çalışan tır sayısının yüksek olması dikkat çekicidir. Bu tırların % 94’ü 

Karasüleymanlı (150), Kavalcık (150), Konuk (100), Kurtuluş (50), Mehmetbeyli 
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(30) ve Terzihöyük (20) köylerinde bulunmaktadır. Bununla birlikte hemen her 

ailede 1-2 kişi nakliyat şirketlerinde çalışmaktadır.  

Araç sayılarının köylerdeki durumlarına baktığımızda 5 köyün araç sayıları 

1-50 arasında, 12 köyün 51-100, 7 köyün 101-150, 2 köyün 151-200 arasında ve 5 

köyün de 201’den fazladır. Araç sayısı en fazla olan köylerin başında Kavalcık 

(507), Konuk (340),  Karasüleymanlı (393), Kurtuluş (272) ve Ahmetbeyli (206) 

gelmektedir. Araç sayılarının bu kadar yüksek olmasında köylerin büyük olması ile 

ilgilidir. Reyhanlı ile köyler arasında düzenli çalışan dolmuş seferlerine pek 

rastlanmamakla birlikte yoğun bir otomobil, tır ve motosiklet trafiği vardır. 

Sahada sık bir ulaşım ağı vardır. Köyleri birbirine bağlayan kestirme yollar 

bulunmaktadır. Sahada düz araziler çok geniş yer tuttuğu için inceleme alanında 

tarım arazileri ile mahalle ve çiftliklere ulaşan düzenli yollar mevcuttur. Bu yollar 

içinde E- 5 Karayolu dışında en işlek olanları Reyhanlı-Kırıkhan Yolu’dur.   

Köylerin şehir merkezine olan ortalama uzaklıkları 14 km’dir. Ancak 

gruplandırılarak yapılan hesaplamada durum biraz farklıdır. Buna göre 11 köyün 

Reyhanlı’ya uzaklığı 1-10 km arasında, 11 köyün uzaklığı 10-20 km, 6 köyün 21-30 

km aralığında ve 3 köyün Reyhanlı’ya olan mesafesi de 30 km den fazladır. Buna 

göre 22 köy şehre 20 km’den daha yakın ve 9 köy ise 40 km’den daha uzak 

mesafededir. Sahanın düz arazilerden oluşması ve asfaltı duble yollar şeklinde 

olmasından dolayı en uzak köyün bile şehre uzaklığı en fazla 45 dakikalık bir zaman 

almaktadır.  

Özellikle eski Amik Gölü taşkın sahasında yer alan köylerin yolları 

taşkından dolayı zaman zaman kapanmaktadır. En son 2012’de meydana gelen 

taşkından dolayı Amik Gölü teşekkül etmiştir. Bundan dolayı Karacanlık Köyü, 

Karabatak Mahallesi (Karacanlık), Kumtepe Köyü, Atçana Mahallesi’ne ulaşan 

yollar (Varışlı) suyun altında kaldığı için köye ulaşım teknelerle sağlanmıştır. 

Reyhanlı İlçesi ile kendi köyleri arasında olan yolcu taşımacılığı yanında, 

diğer ilçelerle ulaşımı sağlayan seyahat firmaları bulunmaktadır. Bunların başında 

Reyhanlı-Antakya hattı ile Reyhanlı-Kırıkhan hattı gelmektedir. Reyhanlı-Antakya 

hattında 61 dolmuş, Reyhanlı-Kırıkhan hattında 24 dolmuş her 15-25 dakikada bir 

düzenli sefer yapmaktadır.  

Reyhanlı iletişim açısından Dünyaya bağlanmış durumdadır. Reyhanlı 

işletme şefliğine bağlı 1’i merkez, 12’si kırsal kesimde olmak üzere toplam 13 adet 

otomatik telefon santrali bulunmaktadır. Bu santraller üzerinde 5.250 aboneye 

telefon, 2.700 aboneye ADSL hizmeti verilmektedir. Kırsal kesimde ADSL 

bağlantısı sadece Cilvegözü, Tigem, Kurtuluş, Tayfursökmen, Oğulpınarı, 

Davutpaşa, Batıayrancı, Keli santralleri üzerinden verilmektedir. Bu santrallerle 

bütün köylere telefon ve internet hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca Reyhanlı’ya 

günlük siyasi gazetelerin hemen hepsi ulaşmaktadır. Reyhanlı’da haftada bir çıkan 

yerel gazeteler de vardır. Bunların dışında iletişim açısından çanak ve uydu antenleri 

de dikkat çekicidir. Bir kısım köy evlerinin çatılarında görülen uydu antenleri ile 

bütün TV kanalları izlenebilmektedir. 
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4.7. TURİZM 

Reyhanlı tarihî eserler bakımından zengin olmamakla birlikte turizm 

açısından doğal güzellikler, kaplıca, mesire yerleri ve piknik alanları açısından 

zengindir. Doğal güzellikler arasında Yenişehir Gölü gelmektedir. Doğal sit alanı 

olan Yenişehir Gölü çevresinde çok sayıda sosyal tesis vardır. Hatay’a gelen 

turistlerin önemli bir kısmı Yenişehir Gölü’ne de uğramaktadır (Foto 4.14).  

Yerleşmeler, aslında sadece tarihî döneme ait olmayıp kaldığı ve 

bulunabildiği ölçüde her döneme ait olmak üzere tarihî coğrafyanın temel kaynakları 

arasındadır. Ülkemiz yerleşme tarihi çok eski olan kesintisiz kültürlerin süregeldiği 

sahalarda tip ve fonksiyon açısından oldukça zengin olan yerleşme merkezleri bu 

açıdan bir kat daha önem kazanmaktadır  (Gümüşçü, 2010:249). Reyhanlı, kesintisiz 

kültür evriminin süregeldiği ender yerler arasındadır. Bu nedenle gerekli arkeolojik 

kazıların yapılması gerekmektedir.  

 

Foto: 4.14. Yenişehir Gölü Önemli Bir Rekreasyon Alanıdır.  

Sahadaki tarihî dokuyu yer altı ve yer üstü olmak üzere iki kategoride 

değerlendirmek mümkündür. Yer altı tarihî dokuyu mağaralar, kaya mezarları, 

sarnıçlar, yer altı su kanalları, kuyular, mozaikler, şarap ve zeytinyağı üretim yerleri 

ve bunların depolandığı yerler oluşturmaktadır. Yer üstü tarihî dokuyu da kızlar 

sarayı, idam sehpası ve şeytan sarayı, tarihî değirmenler, hamam, ipek yolu, su 

kanalları, merdivenli yollar, seyir veya küçük ebatlı tiyatrolar, köy odası,  kale ve 

höyükler oluşturmaktadır. Yeraltı ve yerüstü tarihî doku tek bir döneme ait değildir. 
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Burada ne kadar hüküm sürmüş uygarlık varsa bu uygarlıklara ait izleri görmek 

mümkündür. 

Tarihî dokunun genel özelliklerine şöyle bir değinecek olursak çok farklı 

özellikler karşımıza çıkmaktadır. Mağaraların çoğu fay yamacı veya fay aynası 

üzerinde yer almaktadır. Bu tip mağaralara tırmanarak ulaşılabilmektedir. Aşınım 

yüzeyi üzerinde yer alan mağaralara ise 5-10 taş basamakla inilebilmektedir. Giriş 

yerleri 1,5-2 m arasında uzunluğa ve 50-70 cm genişliğe sahiptir. İç mekân ölçüleri 

mağaranın özelliğine göre değişmekle birlikte 20-50 m genişliğe, 30-100 m arası 

uzunluğa sahiptir.  Mağara içi yükseklik 2-3 m ile 4-5 m arasında değişmektedir.  

Mağaraların oluşum özellikleri farklılık göstermektedir. Mağaraların büyük 

bir kısmı insanlar tarafından açılmıştır. Bir kısım doğal mağara daha sonra insanlar 

tarafından işlenmiştir. Boyutları açısından en büyük örneklerini oluşturan bu tip 

mağaraların fay yamaçlarında yer almaları bu tezi kuvvetlendirmektedir. Yer altında 

doğal olarak meydana gelen bu mağaralar fay hatları tarafından kesilmiş ve daha 

sonra işlem görmüş olabileceği ihtimali yüksektir. Çünkü bunların tavanlarında 

travertenlere, küçük sarkıtlara rastlanılmaktadır. Yine bunların çevresinde obruklar 

vardır.  

Fay yamacında yer alan büyük mağaralara Cüdeyde Mağarası ile Cilvegözü 

yakınında yer alan Ayı Mağarası örnek verilebilir. Plato yüzeyinde yer alan açılarak 

oluşturulan mağaralara ise daha çok Oğulpınarı (150), Kuşaklı (30), Fevzipaşa (25), 

Cilvegözü (30) ve Alakuzu (25) köylerinde rastlanılmaktadır.  

 

Foto: 4.15.  Tarihî devirlerde mesken olarak kullanılan Cüdeyde Mağarası, günümüzde de 

patates ve soğan deposu olarak kullanılmaktadır.  
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Fay yamaçlarında yer alan ve sonradan işlenerek çeşitli amaçlar için 

kullanılan birinci tip mağaralar genellikle bir iki galeriden oluşmaktadır. 

Günümüzde yerleşim birimlerinin altında bulunan tarihî devirlerde açılan ikinci tip 

mağaralar da çeşitli bölmelerden oluşmaktadır. İkinci tip mağaralar genellikle yer 

altı tünelleri ile birbirine bağlanmaktadır. Bazı bölümleri kesme taşlarla örülmüştür. 

Tavanda 30-40 cm yarıçapında havalandırmalar bırakılmıştır. Meskenin iç 

donanımında tabak-çanağın konulduğu raflar şeklinde bölmelerle birlikte beşiğin 

kurulabileceği taş halkalar bırakılmıştır. Mağaranın girişi bir salona açılmaktadır. 

Salonun çevresinde bir iki metre yükseklikte bölmeler vardır. Bu yüksek bölmeler 

daha çok yatılan veya dinlenilen yer olarak değerlendirilmiştir. Çünkü havalandırma 

bölmesi burada bulunmaktadır. Çoğunlukla meskenin ortasında içi oyulmuş daire (1 

m yarıçapında) ve dikdörtgen biçiminde (1,5 m uzunluğunda) taşlar yer almaktadır.  

Kaya mezarlarına daha çok Bükülmez Köyü ile Yeşilova mevkiinde 

rastlanılmaktadır. Bu iki yörenin arasında yaklaşık 10 km’lik bir mesafe olmasına 

rağmen kaya mezarları açısından çok büyük farklılık vardır. Bükülmez Köyü 

civarında rastlanılan (15) mezarlar sert çimentolu kalker taşları oyularak 

oluşturulmuştur. İç kısmında karşılıklı üç mezar oda bulunmaktadır. Mezarın dışında 

genellikle süslemeli bir kemer kuşak vardır. Mezarın hemen yanında, orada bir 

mezarın olduğunu gösteren, bir ceviz içi büyüklüğünde işaretler vardır. Bu 

işaretlerden yola çıkılarak mezarların bir kısmı definecilerce açılmıştır. Bükülmez 

Köyü civarında rastlanılan işaretlere bakılırsa bu çevrede en az 100’den daha fazla 

kaya mezarının olabileceği hesaplanmaktadır. Kaya mezarlarında yön olmadığı için 

burada yaşayan kavimlerin tek tanrılı bir dine sahip olmadığını göstermektedir.  

Yeşilova Mevkiinde görülen kaya mezarların apayrı bir mimarisi vardır. 

Bunlar çoğunlukla 1-1,5 m derinliğinde ya doğrudan kuyu biçiminde açılarak ya da 

taş merdivenli basamakla inildikten sonra genellikle tek oda mezarlar şeklindedir. 

Asıl mezar kısmına geçiş oldukça dar bırakılmıştır. Bunların çevresinde mezara 

işaret eden herhangi bir bulguya rastlanılmamaktadır. Fay yamacı ve kanyon vadinin 

içinde 100-150 kadar kaya mezarı vardır.  

Su kaynağı oluşturmak amacıyla bu çevrede çok sayıda sarnıç ve derin kuyu 

oluşturulmuştur. Sert kaya içine açılan bu sarnıçlara merdivenli bir geçişle 

erişilebilmektedir. Bu sarnıçlar Oğulpınarı, Fevzipaşa, Bükülmez köyleri ile 

Yeşilova mevkiinde görülmektedir. Özellikle Yeşilova mevkii, Fevzipaşa, 

Oğulpınarı’nda sarnıçlar çok daha büyük ebatlı olmakla birlikte taş merdivenli 

basamaklarla içine kadar inilebilmektedir. Ancak Bükülmez çevresindeki sarnıçlara 

herhangi bir giriş yeri bırakılmıştır. Alakuzu, Fevzipaşa köylerinde su ile ilgili başka 

bir yapı 16-20 m’ye kadar derinliği olan kuyular vardır. Sarnıçlara göre daha yakın 

bir tarihte açılan kuyular ve çevresi büyük kesme taşlarla şekil kazandırılmıştır.   

Yenişehir Gölü ile Cüdeyde Gölü arasında yeraltı su kanalları vardır. 

Yenişehir kaynağının suyunu Amik Ovası’na nakletmek amacıyla oluşturulan 

kanallar güvenlik nedeniyle Reyhanlı Belediyesi tarafından giriş yerleri 

kapatılmıştır.  

Türkiye-Suriye yolu genişletme çalışmaları sırasında mozaikler, şarap ve 

zeytinyağı üretim yerleri ve bunların depolandığı yerler ortaya çıkmıştır. Mozaikler 
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Antakya Mozaik Müzesi tarafından sökülerek müzeye kaldırılmıştır. Şarap üretimi 

ile ilgili yapılara Bükülmez Köyü çevresinde de rastlanılmaktadır.  

Yer üstü kültür envanteri yer altı gibi çeşitli olmakla birlikte sayı açısından 

daha azdır. Yer üstü tarihî doku büyük ölçüde tahrip olmuştur. Örneğin tampon 

bölgede olan Kızlar Sarayı ile Şeytan Sarayı’nın ana iskeleti ayakta olmakla birlikte 

büyük ölçüde zarar görmüştür. Reyhanlı 4. Tabur Komutanlığı ile yaptığımız 

görüşmelerde Oğulpınarı’n doğusunda kaya kiliseleri ile idam sehpasının olduğu 

bilgisine ulaşılmıştır. Ancak mayınlı araziye güvenlik nedeniyle girilememiştir.   

Oğulpınarı (eski Tizin) Köyü içinde rastlanılan bir başka tarihî doku 

hamamdır. Hamam, İpek Yolu’nun hemen yakınında yer almaktadır. Hamamın 

tarihî dokusu büyük ölçüde toprakla örtülmüş olmakla birlikte berisinde 25-30 m 

yüksekliğinde bir kül tepesi vardır.   

Tarihî İpek Yolu, Oğulpınarı’ndan geçmektedir. Buna dair 200-250 m 

kesme taşlarla döşenmiş bir yol mevcuttur. Köyün içme suyunu getirmek ve boru 

döşemek amacıyla yapılan kazılarda her biri 3 m uzunluğunda dev blok taşlara 

rastlanılmıştır. Yapıldığı dönemler farklı olmakla birlikte Yeşilova mevkii ve 

Yenişehir çevresinde Yenişehir kaynağından çıkan su üzerinde değirmen kalıntıları 

vardır. Taş basamaklı merdivenli yollara Yeşilova mevkii ile Ebuzeyt Tepesi’nin 

güneydoğusunda rastlanılmaktadır. Eğim derecesi fazla olan yamaçlarda yapılan bu 

merdivenlerle aşınım düzlüğüne ulaşılmaktadır. Yine Oğulpınarı Köyü meydanında 

bulunan üzerindeki kitabeden de anlaşıldığı üzere Osmanlı Döneminde yapılan bir 

köy odası vardır. Köy odasının Osmanlıca kitabesinde “maşallah, kanaat tükenmez 

bir hazinedir, kıskançlık iflah olmaz” yazılıdır. Yine Yeşilova Mevkiinde ne amaçla 

kullanıldığı tam olarak anlaşılamayan ve içinde kesme taşlar çıkartılarak 

oluşturulmuş seyir yerleri mevcuttur.  

Reyhanlı’da tarihî kalıntıların kullanımından dolayı bazı problemler 

mevcuttur.  En büyük zarar yok etmek şeklinde yapılan zararlardır. Sert çimentolu 

kayaçlardan meydana gelen Yeşilova mevkiinde çok sayıda tarihî kalıntı vardır. Bu 

saha, aynı zamanda yoğun yerleşme alanına karşılık gelmektedir. Açılan kaya 

mezarlıkları çöplükler, fosseptik çukurlar veya ağaç dikim yerleri olarak 

kullanılmaktadır. Bu tür bir kullanım buradaki tarihî dokunun zarar görmesine neden 

olmaktadır. Öte yandan yapılacak olan herhangi bir araştırmaya tümden engel 

olmaktadır. Kuruldukları dönemin izlerini üzerinde barındıran resim, işaret veya 

figürler bütünüyle yok olmaktadır. Yol genişletme çalışmalarına malzeme temin 

etmek amacıyla açılan taş ocağı bu yöredeki tarihî kalıntıları tümüyle ortadan 

kaldırmaktadır. Taş ocağı çalışmalarını rahatlıkla yürütebilmek amacıyla kaya 

mezarlıklarının bir kısmını kapatmıştır.  

Reyhanlı’daki mağaraların büyük bir kısmı ya kapatılmış ya da kullanım 

şekline göre üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Aileler mağaraları 

bölüşerek meskenin bağlısı haline getirmişlerdir. Diğer taraftan mağaralar arası 

bağlantı yolları kesilmiş, havalandırma boşlukları kapatılmış ve mağaranın giriş yeri 

büyük ölçüde değiştirilmiştir. Amaca yönelik olarak şekil değişikliğine uğrayan 

mağaraların, kurulduğu dönemin izlerini tam anlamı ile yansıtamamaktadır. 
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Kullanım şekli genellikle ahır ve samanlık olduğu için mağaraların altında kalın 

tabaka halinde hayvan gübresi birikmiştir.   

Yeşilova, Bükülmez, Oğulpınarı çevrelerinde tarihî dönemde yoğun olarak 

yerleşme alanı olarak kullanılan sahalar ya bahçe şeklinde ya da sürülerek tarım 

arazisi şeklinde değerlendirilmektedir. Sürüm esnasında tarihî doku önemli ölçüde 

zarar görmekte ve tarihe ışık tutacak her türlü belge ortadan kalkmaktadır. Özellikle 

Yeşilova mevkiinde açılan taş ocağı tarihî dokunun yok olmasına eden olmaktadır.  

Ahır, fosseptik çukuru, bahçe şeklindeki kullanımlar tarihî eserlere önemli 

ölçüde zarar vermektedir. Çünkü bu şekildeki kullanımlardan doğan asidik karakterli 

sular etkili oldukları kayaçlar üzerinde kimyasal reaksiyonla tahribat meydana 

getirmektedir. Reyhanlı zengin tarihî dokusuyla adata açık hava müzesi özelliğini 

taşımaktadır. Ancak kullanım şeklinden dolayı önemli ölçüde zarar görmektedir.   

Sahanın tarihî özellikleri yöre için güçlü bir potansiyel olabilir. Ancak buna 

yönelik bazı düzenlemelerin yapılması gerekir. Bu nedenle tahribat oluşturma ve 

yok etmek şeklindeki kullanımlardan kaçınılmalıdır. Daha sonra yörede geniş çaplı 

bir arkeolojik çalışmanın başlatılması ve envanter kayıtlarının oluşturulması 

gerekmektedir.  

Tarım arazileri ve buna mukabil gelir dağlımı açısından Reyhanlı İlçesi 

Türkiye’nin farklı bir ilçesidir. Kırsal kesimde topraksız ailelerin sayısı toplam 

ailelerin yarısından fazladır. Sahada doğurganlığın yüksek olması nedeniyle 

kalabalıklaşan köylerin büyük bir kısmı göç vermektedir. Öte yandan Reyhanlı, 

Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapılarından olması nedeniyle düzenli yollara 

sahiptir.  Yöredeki tarihî birikimi gelecek kuşaklara zarar görmeden aktarılabilmesi 

ve kırsal kalkınmanın oluşturulabilmesi amacıyla yörenin turizme açılması 

gerekmektedir. Sıcakkanlı yöre sakinlerinin misafirperver oluşu ve işsizliğin büyük 

bir problem olması nedeniyle yörede turizm bir sektör haline getirilebilir.  
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Foto: 4.16.  Tampon (askerî yasak bölge)bölgede kalan Kızlar Sarayı Cilvegözü Sınır 

Kapısı’nın yakınlarında ve Halep yolu üzerinde yer almaktadır. Roma döneminde yapılan 

saray, İpek Yolu’ndan geçen yolculara önemli hizmet sunmuştur. Sarayın bir depremle 

sarsılmış gibi bir görüntüsü vardır. Ancak ana iskeletin büyük bir kısmı ayaktadır.  
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V. BÖLÜM 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Reyhanlı İlçesi, Hatay İli’ne bağlı olup Akdeniz Bölgesi’nin Adana 

Bölümü’nde yer almaktadır. Saha, Hatay’ın doğusunda yer almaktadır.  Antakya ve 

Kumlu idari sınırlar yanında Suriye ile siyasi sınırı vardır. Ancak sınırın büyük bir 

kısmını siyasi sınırlar oluşturmaktadır. Afrin Suyu ve Asi Nehri’ne dayanan siyasi 

sınır aynı zaman da doğal bir sınırı meydana getirmektedir. Afrin Suyu, 

Reyhanlı’nın kuzeyinden geçerek Kumlu ile bir sınır oluşturmaktadır. Buradaki sınır 

çizgisi talveg çizgisinde geçtiği için doğal sınır olma özelliğini taşımaktadır. Siyasi 

sınırın doğal sınırlar dışında kalan kesimi ova ile platolar arasındaki sırt, vadi ve fay 

hatlarını takip ettiği için girintili çıkıntılı olmuştur.  

Yöredeki morfolojik birimlerin oluşmasında horst ve graben sisteminin 

büyük bir etkisi vardır. Şöyleki, Kratese-Eosen arası dönemde çökmesiyle sahaya 

Miyosen-Pliyosen denizleri sokulmuştur. Bu denizel ortamda tortullar birikerek 

ovanın oluşumu gerçekleşmiştir. Fay hatları tektonizma ile meydana gelmiş 

Reyhanlı Ovası, Amik Ovası’ndan 150-200 m yüksekliğindeki fay hatları ile 

ayrılmaktadır. Ancak Reyhanlı Ovası, Amik Ovası’na göre çok küçüktür. Taşkınlara 

karşı korunaklı olması sebebiyle üzerinde Reyhanlı Şehri yayılmıştır. İlçedeki 

toprakların bir bölümü Suriye’deki platoların devamı olan arazilerden oluşmaktadır. 

Litolojik olarak farklı yaş aralığında bulunan kalkerli formasyonlar üzerinde 

karstlaşma etkili olmakla birlikte yer yer faylanma hareketine de uğramıştır. Bu 

yüzden yükselti farkı fazla olmamakla birlikte dalgalı ve engebeli bir rölief 

oluşmuştur. Hatta karstik şekiller faylarla kesintiye uğradığı için fay yamaçları 

üzerinde akarsu vadilerin bir kısmı asılı vadi görünümü kazanmıştır. Yine bu 

alanlarda gelişmekte olan yeraltı mağara sistemleri faylarla kesildiği için dik 

yamaçlar üzerinde mağaralar vardır.  

Reyhanlı İlçesi, Asi Nehri’nin drenaj sahasına girmektedir. Asi Nehri ile 

birlikte onun bir kolu olan Afrin Suyu Amik Ovası’na girdiği andan itibaren 

menderesler oluşturmaktadır. Amik Ovası’nda bu akarsuların oluşturdukları 

vadilerin derinliği fazla değildir. Çarpak ve yığınaklar oluşturarak akarsu vadileri 

zamanla değişmektedir. Suriye, sınırları aşan sular antlaşmasına uymadığı için yaz 

aylarında bu akarsular tamamen kurumaktadır. Kış aylarında meydana gelen 

yağışların etkisiyle debisi iyice güçlenir ve sık sık taşkın olaylarına yol 

açmaktadırlar. Reyhanlı’nın doğal klimaksını kızılçam ormanları oluşturmaktadır. 

Ancak, tarihi dönemlerde de olduğu gibi günümüzde de yoğun yerleşme alanına 

karşılık gelmesi nedeniyle bu ormanların tümü ortadan kalkmıştır. Amik Ovası 

bilindiği üzere Türkiye’nin önemli zirai sahalarından birine karşılık gelmektedir. 

Ovayı doğudan çevreleyen platolar ise antropojen step sahasına dönüşmüştür. Bu 

sahalar genellikle mera olarak kullanıldığı için ot kompozisyonu büyük ölçüde 

bozulmuş, bunun yanında sahayı hayvanların sevmediği dikenli otlar olan, 

gevenlerle kaplanmıştır. Bu yapıya da mera arazisini genişletmek amacıyla yakılarak 

veya sökülerek zarar verilmektedir. Dik yamaçlar üzerinde çatlak ve diaklaz sistemi 
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üzerinde en iyi gelişen ot formasyonunun geven olduğunu unutmamak gerekir. Bu 

türler oralarda toprak oluşumu hızlandırdığı gibi kökleri ile toprağın sımsıkı tutarak 

toprağın erozyonla uzaklaşmasını önlemektedir. Bu nedenle doğal ekosisteme çok 

fazla müdahale etmemek arazi kullanımında en etkili çözümdür.  

Ova, polye ve uvalalar tarımsal arazi olarak kullanılmaktadır. Tarımsal 

arazilerin sulanmasında yer altı sularından geniş ölçüde faydalanılmaktadır. Yer altı 

su seviyesi kış yağışları ile birlikte yüzeye kadar çıkarak yer yer bataklıklar 

oluşturmaktadır. Taban suyunun bu kadar zengin olması sahanın coğrafi 

özelliklerinden ileri gelmektedir. Saha, centripedal drenaj ağı ile geniş bir havzanın 

sularını toplayacak bir yapıya sahiptir. Diğer taraftan yeraltı diaklaz ve fay sistemi 

ile de geniş bir sahanın sularını toplayacak bir yapıya sahiptir. Bu özelliklerinden 

dolayı zaman zaman taşkın olayları yaşanır ve geniş araziler bataklık karakterine 

bürünür. Bataklık ve taşkınlardan korunmak amacıyla drenaj kanaları 

oluşturulmuştur. Tarımsal faaliyetlerden dolayı kanallar sık sık tıkandığı için buna 

paralel olarak zaman zaman bataklıklar oluşmaktadır. 

Reyhanlı Akdeniz Bölgesi’nde yer aldığı halde yarı kurak iklimin 

özelliklerine sahiptir. Bu durum Reyhanlı’nın dağların gerisinde ve yağışların 

duldasında kalması ile ilgilidir. Aslında Antakya dağların gerisinde kaldığı halde 

kıyıda yer alan İskenderun’dan daha fazla yağış almaktadır. Çünkü Samandağ 

üzerinden sokulan hava kütleleri Antakya civarında dar bir boğaza girdiği için 

sıkışarak yükselir ve akabinde bol yağışlara yol açar. Ancak Reyhanlı, önemli bir 

engel olmadığı için Suriye üzerinden gelebilecek hava kütlelerine karşı açıktır. Bu 

nedenle sahaya sokulan hava kütlelerinin hava kararlılığı artarak nem açığını arttırır. 

Yaz aylarında etkisine girdiği Asor yüksek basıncın etkisiyle tam bir kuraklık 

egemen olur. Bu yüzden tarımda mutlaka sulama gerekmektedir.  

Neolitik’ten itibaren ilçe sınırları içerisinde ve çevresinde yerleşmeler 

kurulmaya başlamıştır. İnceleme sahası ticaret yolları üzerinde önemli bir tarım 

sahası olduğu için tarihte hep önemli bir yer olmuştur. Bu coğrafi özelliklerinden 

dolayı Reyhanlı ve çevresi tarımsal evrimin her devresini kesintisiz bir şekilde 

yaşamıştır. Zaten yörede, Cüdeyde, Çatalhöyük, Atçana, Tainat gibi höyüklerde 

yapılan kazılarda elde edilen buluntulara göre Reyhanlı’nın Neolitik, Kalkolitik ve 

Tunç Çağı’nda önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. 

Yerleşmelerin sayısı, dağılışı, doku özellikleri ve yükselti kademesi ile 

yeryüzü şekilleri arasında belirgin bir uyum söz konusudur.  Reyhanlı’da ovalar çok 

geniş bir yer tutmaktadır. Bu nedenle kırsal yerleşmelerin büyük bir bölümü Amik 

Ovası’nda yer almaktadır. Amik Gölü’nün ortadan kaldırılması ve bataklıkların 

kurutulmasıyla kazanılan topraklar üzerinde yerleşmenin evrimi olağan bir hızla 

devam etmektedir. Bir çiftlikle başlayan yerleşme evrimi çiftliğin büyümesiyle 

mahalle veya köy şeklinde bir büyüme devam etmektedir.  

Reyhanlı göç açısından Türkiye’nin en hareketli sahalarından birini 

oluşturmaktadır. Bunların başında mevsimlik tarım işçileri göçü gelmektedir. Yaz 

aylarında Reyhanlı’ya olan göçlerle Reyhanlı’da büyük bir hareketlilik 

yaşanmaktadır. Kış mevsiminde ise topraksız ailelerin bir bölümünün Antalya, 

Mersin veya Dörtyol’a tarım ürünlerinin toplanması veya paketlemesi işlerinde 
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çalışmak amacıyla gitmesiyle birlikte büyük bir sakinlik yaşanmaktadır. Bir diğer 

göç şeklini de yurtdışına olan göçler oluşturmaktadır. Özellikle Suudi Arabistan’a 

olan göçler başta gelmektedir.  

1939’da Hatay’ın anavatana katılmasının ardından yapılan yeni idari 

düzenleme ile Reyhanlı’ya ilçe statüsü verişmiştir. Reyhanlı İlçesi’nin idarî 

bakımından merkezi olan Reyhanlı Şehri gelişerek birçok kırsal yerleşmeyi 

bünyesine katmıştır. Bunların başında Yenişehir, Yeşilova, Cüdeyde mahalleleri 

gelmektedir. Şehrin büyümesiyle birlikte şehir mücavir alanına dahil edilen bu 

yerleşmeler yeterince yatırım yapılamadığı için köy karakterini büyük ölçüde 

muhafaza etmektedir.  

Reyhanlı’da hızlı bir kentleşme hareketi vardır. Şehir merkezinden çevreye 

doğru gevşek bir doku ile tarım arazileri üzerinde gelişen şehrin, planlı olmasına 

özen gösterilmelidir. Ancak kırsal kesimde belli bir ekonomik güce kavuşan halkın 

önemli bir kısmı Reyhanlı’da meskenler yaparak, şehrin kentleşmesi üzerinde 

hızlandırıcı bir etki yapmaktadır.  Bu nedenle yeni imar planının bir an önce devreye 

sokulması gerekmektedir. Verimli sulu tarım arazileri imarın dışında tutulmalıdır. 

Çünkü ovalarda çok verimli alüvyal topraklar ile terra-rossa toprakları vardır. 

Alüvyal dolgulu zeminler depreme dayanıksız yerlerdir. Ova tabanında bulunan 

yeraltı suları da deprem esnasında harekete geçmekte ve depremin şiddetini 

arttırmaktadır. Reyhanlı Şehri’nin güneyinde ve merkezinde fay hatları geçmektedir. 

Olası bir depremde etkileri en aza indirmek amacıyla hem planlamada hem de inşaat 

çalışmalarında zemin etüdü yapılmalıdır. Deprem gerçeği hiçbir zaman 

unutulmamalı ve binalar sağlam yapılmalıdır.  

Reyhanlı Şehri, E-5 karayolunun kavşağında yer almaktadır. Şehrin 

kuzeydoğunda Antakya ve Kırıkhan istikametinden gelen yollar düğümlenerek 

Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Ortadoğu’ya bağlanmaktadır. Cilvegözü, yolcu ve 

yük taşımasına hizmet veren önemli bir kapıdır.  

Tarımsal faaliyetler ve ulaşıma bağlı olarak Reyhanlı’da gelişmiş bir ticaret 

hacmi vardır. Reyhanlı geniş bir sahanın Merkezi Yeri özelliğindedir. Sosyal, 

kültürel ve ekonomik özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan merkezi özellik, 

Reyhanlı’da ticaretin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Limitet ve anonim şirketleri 

ile birlikte günlük tüketimden, büyük toptancılara, süpermarketlere, oto sanayisine 

kadar çok çeşitli bir ticaret hacmi vardır. Reyhanlı’da ticaretin bu denli canlı 

olmasında Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapıya sahip olması yanında tarımsal 

verimliliğin büyük bir payı vardır.      

Reyhanlı’da tarıma dayalı bazı sanayi tesisleri vardır. Bunların başında 

çırçır fabrikaları gelmektedir. Çiğidinde ayıklanan pamuk lifleri preslenerek iplik ve 

bez üreten fabrikalara pazarlanmaktadır. Ancak Türkiye’nin en kaliteli pamuklarını 

yetiştiren Amik Ovası’nda bez ve iplik fabrikalarının olmayışı yöre ekonomisi için 

büyük bir kayıptır. Bu fabrikaların açılmasıyla yörede ekonomi daha da canlanır. 

Böylece kışın işsiz kalan topraksız ailelere bir gelir kapısı oluşur. Buda, yöredeki 

göçleri önler.  
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Reyhanlı’da nüfus genellikle artış eğiliminde bir seyir göstermektedir. Bu 

durum sahanın coğrafi özellikleri yanında sahada etkili olan hızlı doğurganlığında 

büyük bir etkisi vardır.  2010 yılında 61.234’i şehirde, 25.426’sı köylerde olmak 

üzere Reyhanlı’da toplam 86.660 kişi yaşamaktadır. 

Reyhanlı turizm potansiyeli yüksek olan bir yöredir. Bunların başında 

arkeolojik sit ve doğal sit alanları gelmektedir. Tampon bölgede yer alan tarihi doku 

yanında Oğulpınarı, Alakuzu, Fevzipaşa gibi köylerde bulunan kaya mezarları, 

mağaralar, sarnıç, kale ve manastırların iyi bir şekilde tanıtımı yapılarak yöre 

ekonomisine çok daha güçlü bir katkı sağlayabilir.  

Reyhanlı Ovası’nda çok verimli tarım arazileri vardır. Özellikle sera tarımı 

yaygınlaştırılmalıdır. Ovanın ortasında çok büyük bir fay hattı geçmektedir. Bu hat 

üzerinde açılacak kuyulardan sıcak su elde edilebilir. Sıcak sularla seraların 

ısıtılması gerçekleştirilebilir. Bu seralarda organik sebze üretilmeli ve bu üretimin, 

tanıtımı da Cilvegözü kapısı üzerinden tüm Ortadoğu ülkelerinde yapılmalıdır.  

Sonuç olarak, coğrafi özelliklerinin elverişli olmasından ötürü Hatay İli’nde 

ön plan çıkan Reyhanlı İlçesi sahip olduğu özellikleri ile geniş bir sahayı 

etkilemektedir. Reyhanlı Şehri coğrafi özelliklerinden dolayı sürekli büyümeye 

devam etmektedir. Bu büyüme tarım arazileri üzerinde büyük bir baskı 

oluşturmaktadır.  
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