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Öz: Çalışmaya konu olan Erdemli ilçesi, Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde yer alan Mersin iline bağlı ilçe idari
alanlarından biridir. İlçenin güney sınırı bütünüyle Akdeniz ile çevrili iken, kuzey sınırını bir duvar gibi yükselen Toros
Dağları oluşturmaktadır. Kıyı kesiminde küçük ölçekli delta ovaları yer alır. Kuzey kesimi ise dağlık ve tepelik alanlar
ve platolardan oluşur.İlçe arazisi, deniz seviyesinden başlayarak 2000 metreleri aşan Toros dağ kütlesi ile kaplıdır. Bu
nedenle Erdemli ilçesinde farklı türdeki arazi kullanım biçimlerine rastlanmaktadır. Kuzey kesimi ile güney kesimi
arasındaki bu farklılaşma, arazi kullanımını da büyük ölçüde etkilemektedir.Kıyı kuşağından itibaren yaklaşık 900 metre
yükseltiye kadar tarım alanları en önemli arazi kullanım şeklini oluştururken 1000 metrenin üzerinde orman alanları ve
kullanım dışı alanlar karşımıza çıkar. Yüzölçümü 2078 km² olan ilçenin % 62'si orman, % 17'si tarım, % 21'i otlak, taşlık
ve kayalık alanlardan oluşmaktadır. Kızılçam, karaçam, ladin, ardıç, sedir, göknar ve meşe Erdemli ilçesindeki orman
alanlarını oluşturan ağaç türleridir. Tarım alanlarına bakıldığında ekili tarımda buğday, arpa, domates, fasulye ve
salatalık en fazla yetiştirilen ürünler durumundadır. Dikili tarım alanlarında ise turunçgiller, elma, kiraz, şeftali ve zeytin
başı çekmektedir. Arazi kullanımı çalışmalarının öncelikli olarak planlamaya yönelik olması gerekir. Bu bağlamda
Erdemli ilçesindeki mevcut arazi kullanım durumu tespit edilerek sorunlu alanlar belirlenecek ve çözüm önerileri
geliştirilecektir.
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Abstract: The Erdemli district, which is the subject of the study, is one of the administrative districts of Mersin province
located in the Adana Subregion of the Mediterranean Region. While the southern boundary of the district is entirely
surrounded by the Mediterranean, the northern boundary forms the Taurus Mountains rising like a wall. Small scale
delta plains are located along the coast. The northern part consists of mountainous and hilly areas and plateaus. The
county district is covered with the Taurus mountain mass which exceeds 2000 meters starting from the sea level. For this
reason, different forms of land use are found in Erdemli district. This differentiation between the northern part and the
southern part also greatly affects the land use. Up to approximately 900 meters from the coastal belt, agricultural areas
constitute the most important land use pattern, while forest areas and unused areas stand out over 1000 meters. The
district with a surface area of 2078 km² consists of 62% forest areas, 17% agriculture and 21% grassland, stony and
rocky areas. It is kinds of trees that forms the forest areas in the Erdemli district of red pine, larch, spruce, juniper, cedar,
fir and oak. Wheat, barley, tomato, bean and cucumber are the most grown crops in cultivated agriculture. Citrus fruits,
apples, cherries, peaches and olives are the main crops in the cultivated areas. Land use studies should be primarily
oriented towards planning. In this context, problematic areas will be identified and solution proposals will be developed
by determining the existing land use situation in Erdemli district.
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