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Türkiye’de TARIMSAL GELİŞİM

 1980 sonrası neo-liberal politikaları ve küçük zirai üreticilerin 
üzerindeki yoğun baskı.

–  Küresel pazarlarla entegrasyonun kaçınılmazlığı ve devletin 
ekonomi içindeki gerileyen varlığı, üreticileri ulusötesi baskı ve 
dalgalanmalara karşı korumasız kıldı. 

 Bu baskılar karşısında Akdeniz ve Ege’deki küçük üreticiler, 
tarımsal ürünü çeşitlendirme ve bu ürünleri bölgesel, ulusal 
hatta küresel pazarlara görece kolay ulaşım imkanları ve tarım 
dışı istihdam olanakları ile direnebildiler.



1950'lerin başında üç köyün birleşmesi ile ilçe olan, ekonomisi ağırlıklı olarak 
tarıma dayanan ama 6360 sayılı kanun ile Mersin Büyükşehir sınırlarına dahil 
olan Erdemli…

kırsal yerleşim yerlerinin gelişiminde 
kentsel öğeler de rol oynamaktadır 
hipotezini Erdemli özelinde zirai faaliyetlerin yanısıra 
kentsel destek mekanizmalarını teşhis etmeye 
çalışarak sınayacağız.



Alt Savlar
•1940'larla başlayan kıyılaşma süreci

● 0-300 m rakımdaki kıyı kuşağında narenciye, turfanda sebzecilik gibi 
emek yoğun ve küçük aile işletmeciliğine bağlı gelişen entansif tarım 
faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla başlayan kırsal nüfusun ve bu 
yerleşmelerin Çukurova kent-bölgesiyle bütünleşmesi. 

•Gayri-zirai diğer kentsel imkanların payı



Mersin, Erdemli, Silifke ve Tarsus'ta nüfusu 2000 üzeri 
olan yerleşim yerlerinin ilçe nüfuslarına oranı



Mersin İlçelerinde Nüfus Artışı



Dönemlere göre eş nüfus değişim türü eğrileri



Mersin'de nüfus değişimi ve arazi örtüsü



Erdemlİ’de TarIm



Seralarda SEBZE

Domates ekili alan seralar (dekar)

Serada Sebze Üretimi



SeraLarda MEYVE

Seralarda Meyve Yetiştiriciliği



SERALAŞMA-Lİmonlu 2004



SERALAŞMA-Lİmonlu 2010



SERALAŞMA-Lİmonlu 2015



Avokado Meyvelİklerİ



TARIM DIŞI EKONOMİ

İlçe toplamlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü en yüksek yoğunlaşma 
katsayılarına karşılık gelen iktisadi faaliyet kolları (1990 nüfus sayımı)



Erdemli'nin İstihdam Alanlarının Dağılımı



Sonuç
 Erdemli’nin kentleşme motifinde kıyılaşma ana dinamik: yüksek kuzey kesimleri istikrarlı 

olarak nüfus kaybederken, güneydeki kıyı şeridi gitgide kalabalıklaşıyor. 
 Yarı göçebe hayatın hayvancılık odaklı ekonomisi, özellikle narenciye üretimi ile tarımsal 

nitelik kazanıyor. 
 Narenciyenin gelişimi Kapadokya'daki yatak imkanları, hem de ürünlerin doğrudan pazara 

ulaştırılabilmesi açısında karayolunun sağladığı entegrasyon imkanları ile doğrudan ilişkili. 
 Bu bölgesel ve ulusal pazarlara ulaşımın düşük maliyeti olması, küçük üreticiliğin ayakta 

kalmasına izin veren bir etken olarak düşünülebilir. 
 Daha sonrasında seraların yaygınlaşması ve tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi de bu 

pazarlara ucuz erişimin bir sonucu. 
 2000 sonrasında da, hizmet sektörünün hızlı gelişimi, Erdemli'nin Mersin metropoliten 

alanın ekonomisi ile bütünleşmesiyle doğrudan ilişkili olsa gerek.
 Erdemli'nin çiftçi niteliğinin devamını sağlayan, onun kentselliği olmuş gibi görünüyor.
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