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Ö              z  Harcanabilir kişisel gelirden turizme ve tatile ayrılan 

payın son yıllarda ciddi boyutlarda artması, ulaşım ve 

iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme ve insanların 

yeni bölgeleri ziyaret etme isteği sonucunda turizm endüstrisi 

dünyada en hızlı gelişen endüstrilerin başında yer almaktadır. 

Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeli, farklılaşma, 

odaklanma ve üretim çeşitliliği itibariyle rekabet gücü yüksektir. 

Şüphesiz konaklama imkânlarının durumu, destinasyonlara 

ilişkin turizm talebini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu 

kapsamda Türkiye’deki ikincil konutlar (deniz evleri, yayla evleri 

gibi mevsimlik kullanılan ikinci evler), turizmin hacminin ve 

hareketliliğinin arttırılması adına gizli ve büyük bir potansiyele 

sahiptir. Ancak ikincil konutların çoğaltan etkisi yaratabilmesi 

için de çok iyi bir şekilde organizasyonu ve bilgi teknolojileri 

yoluyla farklı pazarlara penetrasyonu gerekmektedir.  
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A              BSTRACT Increasing share of tourism 

expenditure in disposable income in recent years, 

developments in logistics and communication 

technologies and also desire of visiting new destinations has 

positioned tourism industry as one of the fastest growing 

one. Turkey has a high competitiveness level by its tourism 

potential, differentiation, focusing and varieties of services. It is 

certain that one of the most important factors affecting tourism 

demand is accomodation facilities of the destination. In this 

context, secondary residences in Turkey (sea homes, second 

homes, highland houses used seasonal), on has huge and hidden 

potential to increase the volume and mobility of the tourism. To 

create multiplying effect by using secondary housing depend on 

the ability of organizing and penetrating to different markets via 

information technologies.
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1. GİRİŞ

Kent yerleşimlerine yakın, su kıyıları ve yaylalar gibi kentsel yaşam koşullarının dışında 
kalan, daha çok eğlenme, dinlenme veya yatırım amaçlı satın alınan, yılın belirli zamanlarında 
belirli sürelerle kullanılan konaklama imkanları (tatil evi, hafta sonu evi, sayfiye evi, kır evi 
olarak, yazlık gibi) kısaca “ikincil (veya ikinci) konut” olarak adlandırılmaktadır. Her yıl yüz 
milyonlarca insan çeşitli nedenlerden dolayı turistik aktivitede bulunmakta ve son yıllarda 
dünya ve ülkemizde turizm hızla gelişerek çeşitlenmektedir. Diğer yandan ülkemizde; turizm 
sektörünün bir parçası olarak kabul edilen ikincil konutların sayıları sosyal ve ekonomik 
sebeplerden dolayı hızla artmaktadır (Ongan, 1998:6). Turizm sektörüne yeni ve nitelikli tesislerin 
eklenmesi, deniz, kum ve güneş (3S) ve eğlence, heyecan ve eğitim amaçlı (3E)’nin kapsamıyla 
beraber turizm sektöründeki yeni ürün ve hizmet çeşitlendirilmesi hem risk ve belirsizliği 
azaltmış hem de hız, esneklik ve kalite ile rekabet gücünü artırmıştır (Serengil, 2000:17).  Aynı 
zamanda bu olgu sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan ikincil 
konutları cazip kılmıştır (Tayfun, 1981:12). Ülke ekonomisine hiçbir katkı sağlamayan bu ölü 
yatırımların turizm sektörüne kazandırılması, hem ikincil konutların bulunduğu bölgeler, hem 
de ülke turizmi ve refahı açısından önemli bir katkı sağlayacaktır (Barutçugil, 1986:8). 

2. TURİZM VE İKİNCİL KONUT ALANLARI 

İnsanlar yüz yıllar boyunca çeşitli neden ve amaçlarla bulundukları yerin dışındaki başka 
bir coğrafi mekâna hareket halindedirler. Bu hareketler çeşitli dillerde değişik kavramlarla 
anılmıştır. Bu dinamik hareketin gelişimi ve birçok terimin doğurduğu karşılık, bir kelimeyi 
ön plana çıkarmıştır; bu kelime turizmdir. “Turizm” terimi 1980’li yılarda AIEST (Uluslararası 
Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede turizm; 
“İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki doğal ihtiyaçlarını karşıladıkları 
yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki, genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve 
hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünü” şeklinde 
tanımlamışlardır (Kozak vd. 2000:36). 

Dünya turizm pazarına sunulan tam 400 turizm çeşidi bulunmaktadır. Söz konusu turizm 
çeşitlerinin tümünü kapsayan geniş araştırmalar yapılmaktadır. TUYED’in yapmış olduğu 
bir araştırma ise; Türkiye’de 150 çeşit alternatif turizm türünü sıralanmıştır (TUYED, 2010). 
Turizm çeşitlerinin her geçen gün artıyor ve içerik olarak birbirinden farklılaşıyor olmasına 
rağmen konaklamanın turizm içindeki önemi azalmamakta, hatta turizm çeşitlerinin artması 
konaklama alternatiflerinde de artış yönünde bir talep yaratmaktadır. Bu bakımdan ikincil 
konutların turizm sistemine dahil edilmesinin stratejik önemi de her geçen gün artmaktadır. 
Manisa (2007) tez çalışmasında farklı ikincil konut tanımlarına yer vermektedir. Bunlardan 
bazılarına göre ikinci(l) konut:
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−	 İkinci evler, sahiplerince yılın kısa bir süresince kullanılan konutlardır, 
turistlere günlük kiralanan mobilyalı konutları (oteller hariç), tatil konutlarını kapsar-
lar.

−	 İkincil konut; insanların daimi ikamet ettikleri yer dışında daha çok tatil 
amacı ile sahip oldukları veya belirli dönemler için kiraya verdikleri konutlardır. 

−	 Çoğunlukla rekreatif amaçlar ile uzun dönemler kiralanan veya satın 
alınan ve başka yerde oturan kullanıcıların zaman zaman içinde yaşadığı sabit 
yapılardır veya baksa bir yerde ikamet edip çalısmaları koşulu ile sabit temelli yapılar-
dan oluşan, dayanıklı malzeme ile yapılmış konut birimleridir. 

−	 Kıyı mekanlarının en büyük arazi kullanıcılarından birisi olan ikincil ko-
nutlar, çogunlukla kent yerleşimi yakınında, rekreasyonel kullanım yönünden uygun, 
deniz kıyıları boyunca çizgisel biçimde gelişen ve kıyıların elverişsiz olduğu yerlerde 
noktalanan, kent gelişimi ve deniz kirlenmesiyle zaman içerisinde özelliğini kaybeden 
yılın büyük bölümünü boş geçiren, dinlenme amaçlı, daimi konutlar. 

−	 Dinlenme fırsatını kullanmak için tatil zamanlarında yararlanılan ve 
kentsel yasam koşullarının dışında yer alan bir özel emlak yatırımı.

Arkon (1989:4)’a göre ise, ikincil konutları insanların sürekli ikamet etmedikleri, yılın 
belli dönemlerinde tatil amacıyla kullandığı veya kiraya verdikleri konut olarak, kavram içindeki 
ikinci terimiyle anlatılmak istenen kişinin sahip olduğu konutun sırası değil, kullanımda 
yüklendiği amaçtır ve belirli süreler zarfında konaklanan, asıl konut dısında tatil veya rekreasyon 
için kullanılan konut tipi anlamına gelmektedir. 

Genel olarak turizm sektöründe yaşanan büyüme, turizmin önemli bileşenlerinden 
birisi olan konaklama imkanlarında da talep artışına sebep olmuştur. Geleneksel konaklama 
alternatifleri yanında atıl kapasiteden istifade edilme gereği ve fırsatı oluşmuştur. Tablo.1’de yer 
verilen ikincil konut talebine etki eden faktörleri, turizmde yaşanan talep artışıyla doğrudan 
ilişkilendirmek mümkündür.
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Tablo 1  : İkinci Konut Talebinin Artmasına Etki Eden Faktörler

Boş zamanın 
artması 

Sanayi devri sonrasında yeniden oluşan insan haklarının sonucunda çalışma saatlerinin azalması 
turizmi geliştiren bir unsurdur. Daha önce 12-14 saatten fazla çalışan kişi, verdiği mücadele ile bu 
çalışma saatini 8’e kadar indirmiş ve bu da turizme katkı sağlamıştır. 

Ücretli Tatil 
Hakkı 

Kişinin boş zamanının artmasıyla doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ne kadar boş 
zamanı olursa olsun yeteri kadar parası olmazsa turizme bir katkı sağlayamayacaktır. 

Teknolojik 
Gelişmeler 

Turizm, ulaşım yolları ve araçları olmadan gerçekleşemez. Teknolojik gelişmeler ise turizme 
büyük katkı sağlamış ve ulaşım alanında değişiklikler gözlenmiştir. Ulaştırma araçlarında artan 
hız, ucuzluk, toplu ulaşım, güvenlik ve rahatlık teknolojiyle birlikte insanlara sunulmuştur. 

Gelir 
Düzeyinin 
Artması 

Yine sanayi devrimi sonrasında artan gelirlerle birlikte turizmde de bir artış sağlanmıştır. Gelir 
olmadan kişi tatili düşünmeyeceği için bu artış turizme de katkı sağlamıştır. 

Kentleşme

ve Nüfus 

Artışı

İnsanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan sanayi devrimi sonucunda kentleşme ve sanayi 
alanlarının yerleşim merkezlerine yakın olması yaşamı çekilmez hale getirmiştir. İnsanlar bu 
gürültülü yaşamdan kurtulmak istemeleri ve bu düşüncede olan insanların sayılarının her geçen 
gün artması turizme katkı sağlamaktadır.

İnsan 

Ömrünün 

Uzaması 

Hayat şartlarının her geçen gün kolaylaşması insanın daha uzun yaşaması sonucunu doğurmuştur. 
Bu durum turizmi doğrudan etkilemiştir. “üçüncü yaş turizmi” de dediğimiz yeterli gelire sahip 
olan insanların emekli olduktan sonra zamanlarını seyahat ederek geçirebilmektedirler ve bu da 
turizme katkı sağlamaktadır.

Sosyal 
Güvenlik 

Sosyal güvenlik hakları kişinin yarınını gelir ve sağlık yönünden güvence altına alması kişiyi 
seyahat etmeye, dinlenmeye doğru yönlendirecektir. 

Seyahat 
Özgürlüğü 

Seyahat özgürlüğü olmadan insanların turizme katılmalarından söz edilemez. Bunun için de 
devletler insanları özel dolaşım hakkını tanımıştır. Ülkeler arasında karşılıklı ya da tek yanlı 
olarak uygulamaya konulan “vize”ler, turizmde seyahat özgürlüğünü engelleyen örneklerdendir. 

Kültür ve 

Eğitim 

Düzeyinin 

artması 

Kültür ve eğitim dürtüsü de turizmi geliştiren bir unsurdur. Bireyin kültürel değerleri görmek 
amacıyla turizme katılması turizm üzerinde olumlu etki doğurmaktadır. Öte yandan eğitim 
amaçlı yapılan seyahatler de turizm üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Kaynak: Önal, Y.B.; Kandır S.Y. ve Karadeniz E. (2007), “Turizm Yatırım Projelerinin Yönetimi                
Değerlendirilmesi ve Finansmanı” Detay Yayıncılık, Ankara, s.34.

Turizme yönelik talebin sürekli artış göstermesi, ülkelerin turizmi kalkınmada öncelikli 
sektör olarak değerlendirmesi, alternatif turizm tiplerinin artması ve yaygınlaşması gibi etkenler 
ile konaklamada alternative arayışı artmış, özellikle turizm dönemleri dışında atıl bir şekilde 
duran ikincil konutların varlığı dikkate alınmaya başlanmıştır. Özellikle deniz turizmi ile 
ilişkilendirilen ikincil konutlar daha sonra diğer turizm tipleri ile de anılmaya başlamış, dünyanın 
önemli turizm merkezlerinde önemli sayıda ikincil konut, turizm konaklama altyapısına dahil 
edilmeye başlamıştır. 
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3. TÜRKİYE’DE İKİNCİL KONUTLARIN DURUMU

Gerek dünyada ve gerekse ülkemize yönelik bilimsel araştırmalar incelendiğinde, turizm 
endüstrisindeki büyümenin ülke ekonomileri üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla turizm endüstrisinin ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkilerinin akademisyenler 
ve uygulamacılar tarafından ortaya konmasına yönelik birçok çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. 
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak özellikle 1980’li yıllardan itibaren alınan tedbirler, 
sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar ile çok sayıda yerli-yabancı turistik tesis inşa edilmiş, 
değişen tüketici taleplerine cevap verecek bir turizm alt yapısı oluşturularak ülkemizde de 
turizm endüstrisi, çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek endüstrisi 
turizm sadece cari açık sorununu çözmek için değil, istihdamı artırmak, hatta tanıtmak için 
turizm, çok önemli bir endüstri konumundadır. Turizm, Türkiye’yi ödemeler bilançosu içinde 
ihracattan sonra ikinci büyük döviz geliri sağlayan faaliyet konumuna yükselmiş ve endüstri 
içinde 38 sektörü doğrudan etkilemektedir. 

Türk toplumunun yaşam tarzı incelendiğinde, yazlık ve kışlık konut kullanımının kültürel 
yapıya dayandığını söylemek mümkündür. Beylikler ve Osmanlı döneminde kullanılan yazlık 
saraylar ve Anadolu’nun geneline yayılmış yayla ve bağ evi kültürü, bu alışkanlığın en belirgin 
örnekleridir (Kısa, 1998:34). 1960’larda ülkemiz kıyı alanlarında ikincil konut üretiminin 
artmaya başlamış, 1980’li yıllardan 1990 yılına kadar geçen sürede uygulanan planlama 
çalışmaları ve ekonomi politikalarıyla, ülke kıyıları çevresel, iktisadi bir tehdit oluşturacak 
boyutlarda ikincil konutlarla dolmuştur. İkincil konut üretim artışı 1990-2000 yıllları arasında 
artan bir ivme ile devam etmiş olup, 1989 yılında 102.400 olan ikincil konut sayısı 1999 yılında 
480.000’e yükselmiştir (Manisa, 2007:19). 

İkincil tatil konutlarına yönelik yapılmış en kapsamlı anket ve saha çalışması Turizm 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “İkinci Konutların Turizm Amaçlı İşletme Modeli’nin 
Tespiti Araştırması”dır. Bu envanter çalışmasına göre, Türkiye’de ikincil konutların en yoğun 
olarak bulunduğu bölgeler şu şekilde tespit edilmiştir; Marmara Bölgesi: Balıkesir, Bursa, 
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ; Ege Bölgesi: Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla; Akdeniz 
Bölgesi: Adana, Antalya, Hatay, İçel; Karadeniz Bölgesi: Bolu, Kastamonu, Zonguldak. 1992 yılı 
itibariyle; Aydın, Balıkesir ve Muğla yaklaşık %45’lik bir oranla ikincil konutların en yoğun 
bulunduğu iller olarak tespit edilmistir (Turizm Bakanlığı, 1992). Adı geçen çalışmanın ardından 
Türkiye’deki ikincil konutların sayısı, coğrafi dağılımı ve tiplerini içeren bir envanter araştırması 
gerçekleştirilmemiştir. 

Özellikle, yabancıların Türkiye’de tatil amaçlı konut edinmesine ilişkin kontrolsüzlük, 
konutları kullanmak yerine ülkelerinin vatandaşlarına kiralamları, vergi ödememeleri, yerel 
ekonomiye destek olmamaları vb. çeşitli eleştiriler ikincil konut kavramını Türkiye’de şüpheyle 
yaklaşılan bir hale getirmiştir. Ayrıca, ikincil konut alanda uzun vadeli ve istikrarlı devlet 
politikası modeli kurulmaması, sektörde yönlendirici ve düzenleyici otorite boşluğu, genel 
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turizm bilinci ve kamuoyu yaratılmasına yönelik yeterli ve sürekli bir eğitim programının 
olmaması, yerel yönetimlerin aktif olarak sektöre destek vermemesi, turistik belediyelerin 
sorunlarına kalıcı çözümler getirilememesi ve turizmin 12 aya yayılması için anlayış ve altyapı 
eksikliğinin giderilmemesi ikincil konutların mevcut durumunu doğrudan etkilemektedir. 

4. TÜRKİYE’DEKİ İKİNCİL KONUTLARIN DURUMUNA İLİŞKİN SAHA ÇALIŞMASI 

Dünya’daki mevcut örnekler incelendiğinde ikincil konutların turizme kazandırılması 
yoluyla gerek yerli gerek yabancı turistlerin yurt içi hareketliliğinde bir artış olacağı 
anlaşılmaktadır. İkincil konutların turizme kazandırılması işi ise karmaşık, sosyo-kültürel 
değerlerle doğrudan ilişkili olup ekonomik boyutu ve hacmi dikkate alındığında sistematik 
bir yaklaşım geliştirilmesinin gereği açıktır. Organizasyon yapısının tasarlanması, aktörlerin 
tanımlanması, iş akışlarının planlanması, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, sistem 
dinamiklerinin net bir şekilde ifade edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu gibi nedenlerle 
bu çalışmada durumun mevcut fotoğrafını çekebilmek için bir saha çalışması düzenlenmiştir. 
Turizm döngüsünün iki tarafını oluşturan aktörler; ticari işletmeler ve hizmet alan turistlere 
özel iki farklı anket hazırlanmıştır. Anketler Türkiye genelinde kolayda örneklem yoluyla on 
binlerce eposta adresine gönderilmiştir. Özellikle hanelere gönderilen anketlerde daha yüksek 
sayıda dönüş yaşanmıştır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren kurumlara gönderilen anketlerin 
55 adedi geri dönerken hanelere gönderilen anketlerde bu sayı 145 olarak gerçekleşmiştir. Anket 
sonuna katılımcıların konu hakkında düşüncelerini yazması sağlayan alanlar yerleştirilmiştir. 
200 anket analiz edilerek turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmelerin ve hane halkının 
görüşleri doğrultusunda aşağıda yer alan tablolar oluşturulmuştur. 

Anket katılımcıların %9,6’sı 28 yaş ve altı; %58,6’sı  29-49 yaş aralığında; %31,8’i ise 50 yaş 
ve üstündedir.

Şekil 1:  İkincil Konutların Bölgelere Göre Dağılımı
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Anket katılımcılarının Akdeniz ve Ege Bölgeleri ağırlıklıdır. Katılımcıların yaklaşık dörte 
biri ise Marmara ve Karadeniz Bölgelerindendir. 

Şekil 2:  İkincil Konutların Büyüklüğü (m2)

Katılımcıların sahip olduğu ikincil konutların yaklaşık olarak yarısı 51-100 metrekare, 
üçte biri ise 101-125 metrekare büyüklüğe sahiptir. 

Şekil 3: İkincil Konutların Yıllık Masrafları (bakım-aidat vb.)
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Katılımcılar ikincil konutları için en çok 300-599 TL aralığında yıllık bakım-aidat gideri 
ödeemekte olup, 900 TL ve üstü maliyeti karşıladıklarını belirtenlerin oranı ise tüm katılımcıların 
yaklaşık dörde biri kadardır. 

Şekil 4: Sabit Getiri Karşılığı İkincik Konutunu Turizme Açma İstekliliği (%)

Her dört katılımcıdan üçü sabit getiri karşılığı ikincil konutunu turizme açmayı 
düşünebileceğini belirtmiştir.

Şekil 5: Güvenilir Bir İşletme Garantörlüğünde Konutunu Turizme Açma İstekliliği
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Güvenilir bir garantör devreye girince ikincil konutunu turizme açmayı planlayanların 
oranı yaklaşık %5 artmıştır.

Şekil 6:  İkincil Konutun Yıl İçinde Kullanım Süresi

Konut sahipleri ikincil konutlarını yıl içerisinde genelde 2 ayın altında kullanmaktadırlar. 
Konutunu 6 ay ve üstü kullananların oranı %10,3 düzeyinde kalmaktadır.

Şekil 7:  Birincil Konut ile İkincil Konut Arasındaki Mesafe (km)
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Konut sahiplerinin birincil ve ikincil konutları arası uzaklık dikkate alındığında, 
katılımcıların yaklaşık olarak yarısının konutları arası mesafe 120 km ve altı, diğer yarısının ise 
121 km ve üstündedir. Ayrıca her 3 katılımcıdan birinin, ikincil konutuna ulaşmak için en az 
400 km yol katetmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer verilerle ilişkilendirildiğinde ise, konutları 
arası uzaklığın en az 400 km olan konut sahiplerinin ikincil konut kullanım sürelerinin 2 ayın 
altında olduğu (%66,6) sonucuna ulaşılmıştır.  

Şekil 8: İkincil Konutu Turizm Açma Şartları

Katılımcılar çoğunlukla sabit getiri garantisi olursa konutlarını turizme açabileceklerini 
belirtmiştir.

Şekil 9:  İkincil Konutun Turizme Açılması İstenen Aylar
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Konut sahipleri Mayıs-Haziran aylarından başlayarak Ağustos ortalarına kadar  ikincil 
konutlarını kullanmak istemektedir. Bu  yoğun dönemlerde bile her üç katılımcıdan biri 
konutunun kiralamaya uygun olduğunu ifade etmiştir. Ekim-Ocak döneminde ise hemen 
hemen 10 konutun 7’sinin kiraya uygun olduğu bildirilmiştir. 

Şekil 10: İkincil Konuttan Aylık Getiri Beklentisi (TL)

Katılımcıların %35,9’u ikincil konutlarının aylık ederinin 1000-1500 TL, %55,8’i ise 500 
TL ve altında olduğunu düşünmektedir.

Şekil 11: İkincil Konutun Sahibi Tarafından Kullanım Amacı
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İkinci konutların yarıdan fazlası deniz, %17,2’s, yayla, %5,5 dağ ve orman turizmi için 
kullanılırken, %23,4’lük bir bölüm ise bu kategorilerin dışında olarak tanımlanmıştır. Çalışmanın 
buradan sonrasındaki tablolar ise turizm işletmeleri tarafından dönen anketler dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. 

Şekil 12: Yabancı Turistlerin İkinci Konutlara İlgi Duyabileceği Dönemler

Bahar aylarıyla talepte başlayan artış Temmuz-Ağustos aylarında zirveye ulaşıyor, Eylül 
ile birlikte inişe geçen talep de kışın girmesiyle eski durağan haline bürünüyor. 

Şekil 13: Yerli Turistlerin İkinci Konutlara İlgi Duyabileceği Dönemler
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Yerli turistlerin talep yoğunluğu yabancılardan farklı olarak Mayıs sonuna doğru 
başlamakta Temmuz’da zirve yapmaktadır. Eylül-Ekim aylarında keskin bir düşüş gözlenen 
talep yoğunluğunda bir sonraki Nisan ayına kadar yatay bir seyir izlemektedir.

Şekil 14: Yabancı Turistlerin İkinci Konut Tercihinde Bulunacağı Coğrafi Bölgeler

Yabancı turistlerin Marmara ve Akdeniz Bölgelerini ağırlıkla tercih ettikleri bunu da Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin takip ettiği görülmektedir. 

Şekil 15: Yerli Turistlerin İkinci Konut Tercihinde Bulunacağı Coğrafi Bölgeler
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Yerli turistlerin bölge tercihlerinde ilk sırayı Akdeniz ve Marmara Bölgeleri almaktadır. 
Daha sonra da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gelmektedir. Kalan bölgelere 
olan talep ise birbirine yakın seviyede görünmektedir.

Şekil 16: Yabancı Turistlerin Konut Kiralama Sürelerine İlişkin Tahminler

Yabancı turistlerin ikincil konutlarını yoğunlukla 1-3 hafta arası kiralayacakları 
düşünülmektedir. 4-6 hafta arası kiralamanın olacağını düşünen katılımcıların oranı da yüksektir. 
Konaklama süresinin 1 haftadan kısa veya 2 aydan uzun olacağını düşünenlerin oranı ise düşük 
seviyededir. Buna göre yerli turistlerin 1 ila 6 hafta süresince ikincil konut talebi göstereceğinin 
düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

Şekil 17: Yerli Turistlerin Konut Kiralama Sürelerine İlişkin Tahminler
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Yerli turistlerin ikincil konut kiralama sürelerinde yabancı turistlerin tercihleri ile temel 
farklılık, 1 haftadan kısa süreli konaklamaların daha fazla olacağının düşünülmesidir. Yanı sıra 
yerli turistlerin yabancı turistlere göre 1-2 hafta arası konaklamaları daha az, 4-6 hafta arası 
konaklamaları ise daha uzun süreli tercih edeceği düşünülmektedir.

Tablo 2:  Anket katılımcılarının ikincil konut bazlı yargılara ilişkin değerlendirmeleri

Yargı K e s i n l i k l e 
Katılıyorum Katılıyorum F i k r i m 

Yok Katılmıyorum K e s i n l i k l e 
Katılmıyorum

Ülkemizde bulunan ikincil 
konutların turizme kazandırılması 
ülke ekonomisi için ciddi bir 
fırsattır.

(56,36%) (27,27%) (1,82%) (5,45%) (9,09%)

İkincil konutların turizme 
kazandırılması Türkiye’nin 
dünya turizm pastasındaki payını 
arttırmak için iyi bir fırsattır.

(47,27%) (29,09%) (5,45%) (12,73%) (5,45%)

İkincil konutlar, organize 
turizm işletmeleri için bir tehdit 
unsurudur.

(14,55%) (16,36%) (7,27%) (40%) (21,82%)

İkincil konutlar standart ve 
garantiye dayanan bir sistemle 
pazarlanırsa yerli turizm pastası 
büyüyecektir.

(34,55%) (43,64%) (5,45%) (12,73%) (3,64%)

İkincil konutlar standart ve 
garantiye dayanan bir sistemle 
pazarlanırsa yabancı turizm pastası 
büyüyecektir.

(38,18%) (32,73%) (9,09%) (9,09%) (10,91%)

Yerli turistler yabancı turistlere 
oranla ikincil konutlara daha fazla 
ilgi gösterecektir.

(27,27%) (45,45%) (18,18%) (5,45%) (3,64%)

Tablo incelendiğinde, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin;

✓ İkinci konutların ülke turizmine kazandırılmasının ülke ekonomisi için ciddi  
bir fırsat olduğunu,

✓ Dünya Turizm pastasındaki payı arttırmak için ikincil konutların potansiyel 
taşıdığını, 

✓ İkinci konutların turizme kazandırılmasının sektörün temsilcileri açısından 
bir risk faktörü taşımadığını,

✓ İkinci konutların standart ve garantiye dayanan bir sistemle pazarlanırsa yerli 
ve yabancı turist hareketliliğinin artacağını,

✓ Özellikle iç turizmin mobilitesinin arttırılması adına ikincil konutların 
değerlendirilmesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır.
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5. SONUÇ

Dünya turizm pazarının büyümesi ve alternatif turizm imkanlarının ortaya çıkması 
turizmin temel unsurlarında birisi olan konaklamayı daha stratejik bir hale getirmiştir. Dünya 
genelinde onalrca yıldır ikincil konutların turizm kazandırılması durumu farklı uygulamalar 
hayat bulmaktadır. Türkiye ikincil konut sayısı bakımından gizli bir konaklama hazinesine 
sahiptir. Ancak bu potansiyelin öneminin yeterince anlaşıldığı ve bundan  faydalanılabildiği 
söylenemez. 

Çalışmanın saha uygulamasında da görüldüğü üzere ikincil konut sahipleri konutlarını 
turizme açma konusunda isteklidir ancak  kendilerini ham maddi hem de yasal bakımdan 
destekleyecek bazı düzenlemelerin veya kurumların eskikliğini hissetmektedirler. Yanı sıra 
getirinin büyüklüğünden ziyade sürekliliği de ilgilendikleri bir diğer konudur. 

Son yıllarda özellikle yabancılara konut satışının yasal zemin bulması, özellikle İngiltere, 
Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi ikincil konutun önemine vakıf ülkelerdeki girişimciler 
tarafından önemli bir ranta dönüştürülmüştür. Türkiye’de  satın aldıkları konutları yıl boyu 
yabancı turistlere kiralayan bu girişimciler hatrı sayılır kazanç elde etmektedir ki bu durum 
anket çalışmamıza katılan çok sayıda kişi tarafından dile getirilmiştir. 

Özetle, Türkiye’deki ikincil konutlar (deniz evleri, yayla evleri gibi mevsimlik kullanılan 
ikinci evler), turizmin hacminin ve hareketliliğinin arttırılması adına potansiyele sahiptir. 
Ancak ikincil konutların çoğaltan etkisi yaratabilmesi için de çok iyi bir şekilde organizasyonu 
ve bilgi teknolojileri yoluyla farklı pazarlara penetrasyonu gerekmektedir. Bu amaçla özellikle 
internet teknolojilerinin kullanılması, konut sahibi ve kiracı turisti yasal ve finansal anlamda 
koruyan düzenlemelerin geliştirilmesi, konut bulma ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda 
yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Geniş bir konut portföyü ile güvenilir süreçler 
geliştirebilen ortamların mevcut olmaya başlaması ile yerli ve yabancı turistlerin hareketliliğinde 
artış gözleneceği, yanısıra turistik hareketliliğin sadece belirli coğrafyalarda sınırlı kalmasının 
önüne geçilerek hareketliliğin tüm coğrafi bölgelere yayılması sağlanabilecektir. Bu da bölgesel 
kalkınma, otantik yapıya sahip çıkılması ve korunması, kültürel mirasa daha fazla sahip çıkılması 
ile alternatif turizm imkanlarının arttırılmasının önünü açacaktır.
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