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T ürkiye’de turizm in gelişmesi 1960'lardan sonra başlamış ise de,
son on yıldan beri (1980-1990) gerek turist sayısında, gerekse konakla
ma tesisleri yönünden bir hayli sayıda artış olmuştur.
İnsanlar, dinlenmek, eğlenmek, başka yerleri görmek için yurt
içine ya da yurt dışına seyahat ederler.
Ancak, kentlerde yaşayan insanların tatillerini geçirmek, kentin
gürültülü, sıkıcı hayatından uzaklaşm ak için kentin dışına gittikleri
bir gerçektir.
İkinci D ünya Savaşı’ndan önce de insanlar, kentlerin hem en yakı
nındaki kırlara, hatta sağlık nedeni ile kaplıcalara, ılıcalara, büyük
kentlerde ise sayfiyelere (Örneğin, İstanbul’da adalara, yaz mevsimi
ni geçirmek için) giderlerdi. Sözünü ettiğimiz bu olay, günüm üzde de
hızla devam etmektedir.
İkinci D ünya Savaşı’ndan sonra memleketimizde düzenli karayol
larının yapım ı, insanların özel arab a sahibi olm aları, hafta sonlarım
değerlendirmeleri, kısa tatil yapm a, yıllık izinlerini, ya da yaz mevsi
mini geçirmek için yazlık evler edinme ihtiyacını doğurm uştur.
Bundan dolayı M arm ara, Ege, Akdeniz ve az da olsa K aradeniz
Bölgeleri'nde konaklam a tesislerinin yanısıra tatil evleri, diğer bir
deyimle, yazlık evler (genel deyimle ikinci evler: Récidences Seconda
ires) giderek çoğalmıştır.
Ancak, sözü geçen bu bölgelerde düzensiz yapılaşm a sonucunda,
kentlerin hemen yakınında kurulan yazlık evler bir kısım sorunlara
da neden olm aktadır: Kırsal alanların bozulması, tarım alanlarının
daralm ası, orm anların tahribi, alt yapının eksikliği (su. kanalizasyon),
yörenin yaz mevsiminde yoğun şekilde kalabalıklaşm ası, çevre kirliliği
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gibi sorunlar. Düzensiz yapılaşm ada politik nedenlerin yanısıra kişi
lerin çok kazanç edinmesinin de rolü vardır.
Sözünü ettiğimiz sorunlara karşın yararlı yönlerinin de bulunduğu
bir gerçektir. Bilhassa köy, kasaba ve ilçe gibi tatil yöreleri, yazlık ev
ler sayesinde, ekonom ik yönden gelişme göstermiş ve halkın gelir
düzeyi yükselmiştir.
Örneğin, İzmir ilinin Seferihisar ilçesi'ne bağlı Ürkm ez köyü, 1940
yılında 200 nüfuslu küçük bir köy iken günüm üzde 3661 nüfusa sahip
tir. Kıyıya yakınlığı, çevresinde yazlık evlerin çok yoğun olması ve
giderek artış göstermesi, gelecekte ilçe olacağının bir işaretidir.
Köy, çeşitli ticaret yerleri, m arketleri, m anavları, kasapları, ber
berleri, m arangoz atölyeleri, lokantaları ve sağlık ocağı, eczaneleri,
P.T.T. gibi kam u hizmeti veren müesseseleri ile gün geçtikçe gelişme
göstermektedir.
SO NU Ç
Seferihisar ile Kuşadası arasında otellerin, motellerin ve bilhassa
yazlık evlerin, villaların artış göstermesi turizm yönünden olumlu ise
de, önemli bir soruna da neden olm aktadır. Bu da potansiyeli yüksek
tarım alanları gittikçe daralm aktadır. Sözü geçen iki ilçe arasındaki
verimli topraklar, yazlık evlere dönüştürülm ektedir. Her ne kadar gü
nüm üzde tarım alanlarının verimi yeterli ise de, gelecekte çözümü zor
sorunlar yaratacağı da bir gerçektir. Bunun için şimdiden planlı hare
ket ederek önlemler alınması gerekir. Y oksa iş işten geçmiş olacaktır.
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f o to 2: Aynı yörede tarım alanında kurulan tatil evleri.
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Foto 4: Özdcre’de turistik bir otel.

