Bir Öğrenci Kenti Olarak Alanya
Alanya
Alanya, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ilinin yaklaşık olarak 135 km doğusunda
yer alan bir ilçedir. Batısında Manavgat ve Gündoğmuş, kuzeyinde Konya ve
doğusunda Gazipaşa ile komşudur (Alanya Stratejik Rapor, 2015). Uygun iklimi,
verimli topraklar, dağlar, ormanlar, akarsu ve kıyılardan oluşan coğrafyası ile eski
çağlardan beri iskân gören bir yerleşme olmuştur. Antik çağlarda ve daha sonra
Akdeniz ticaretinin Güney Anadolu’daki önemli merkezlerinden biri haline gelen
Alanya’da Toros vadileri boyunca inşa edilen yollar, iç Anadolu ve çevresini tüm
Akdeniz ile birleştirmiştir. Bu etkenler; Alanya’da tarih boyunca hem ticari hem de
kültürel birikimi oluşturmuştur (Yıldız, 2011: 102).
Akdeniz’in uzun ve sığ kumsallarına sahip güzel kıyılarından biri olan
Alanya’da birçok plaj, koy, mağara, yayla ve ormanlık alan bulunmaktadır(Alanya
Ekonomik Rapor, 2014). Alanya 1950’li yıllara kadar küçük bir balıkçı kasabası,
narenciye ve muz üretimine dayalı bir tarım kentiyken, bugün turizm kentsel
yaşamın bir parçası haline gelmiş ve Alanya bir turizm kenti kimliğine bürünmüştür.
Türkiye’nin en büyük turizm merkezlerinden biri olan Alanya, Akdeniz çanağında
yer alan diğer ülkelerdeki turistik destinasyonlar içinde de önemli bir yere sahiptir.
1980’li yıllarda yörede gerçekleştirilen turizm yatırımları hız kazanmış, kentin sahip
olduğu doğal ve kültürel çekicilikler ile birlikte de kente gelen turist sayısı da giderek
yükselmiştir. Ayrıca, turizmin giderek gelişmesi ile birlikte de Alanya’ya olan yerli
ve yabancı göçü de artmış ve Alanya hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir
(www.altso.org.tr).
Tablo – 3: Alanya’da Yıllara Göre Nüfus Sayıları
Yıl

Nüfus Toplamı

2010

248.286

2011

259.787
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2012

264.692

2013

276.277

2014

285.407

2015

291.643

Kaynak: Alanya Ekonomik Rapor, 2015

Tarım, ticaret, sanayi, inşaat ve emlak sektörüyle birlikte oluşan ekonomik
yapısı ve nüfusu ile Alanya birçok ilden daha gelişmiş olan bir ilçedir (Alanya
Ekonomik Rapor, 2015).
Alanya’nın turizm bakımından cazibesini sağlayan unsurlar tarihi eserleriyle
birlikte tabii güzelliği, sahilleri ve geçmişte Alanya’nın dış çevre ile tanışmasını
sağlayan Damlatas Mağarası’dır (Yıldız, 2011: 102). Alanya’nın başlıca tarihi ve
turistik yerleri; Alanya Kalesi, Darphane, Aya Yorgi Kilisesi (HagiosGeorgios),
Akşebe Sultan Mescidi ve Türbesi, Alaaddin Camii, Emir Bedrüddin (Andızlı)
Camii, Alaaddin Keykubat Sarayı, Selçuklu Hamamı, Bedesten ve Arasta, Sarnıçlar,
Deniz Feneri, Sitti Zeynep Türbesi, Adam Atacağı, Ehmedek, Kızıl Kule, Selçuklu
Tersanesi, Selçuklu Tophanesi, Selçuklu Medresesi, Alara Kalesi, Hasbahçe Köşkü,
Hıdrellez Kilisesi, Alarahan, Şarapsa (Serapsu) Hanı, Kargı Han, Syedra Antik
Kenti, Leartes Antik Kenti, Korsanlar Mağarası, Aşıklar Mağarası, Fosforlu Mağara,
Damlataş Mağarası, Hasbahçe Mağarası, Dim Mağarası, Kadı İni Mağarası, Alanya
Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Atatürk Evi ve Müzesidir (Alanya Stratejik
Planı, 2015).
Kentin bu doğal güzelliklerinin yanında Alanya’da yaşayan ya da Alanya’ya
turistik faaliyette bulunmak için gelen engelli bireylerin diğer bireyler gibi turistik
faaliyetlere erişebilmesini ve ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Alanya Belediyesi,
2003 yılında “Herkes İçin Alanya (Tourism for all)” projesi ile çalışmalara
başlamıştır (www.herkesicinalanya.org). Alanya, yapılan bu çalışmaların devamı
olarak 2013 yılında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve erişilebilirlik
konusunda çalışmalar yürüten ENAT(European Network For Accessible Tourism)
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üyesi olmuştur. Alanya, ENAT üyesi ilk Türk kenti olması sebebiyle, hem engelli
dostu, hem de engelsiz turizm kenti olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir.

Alanya’da Turizmin Gelişimi
Alanya’nın turizm ile tanışması; 1950’li yıllarda Damlataş Mağarası’nın şifalı
havası nedeniyle sağlık amaçlı iç turizm hareketlerinin ortaya çıkması ve yine bu
yıllarda

Almanların

da

yöreye

sağlık

turizmi

ile

gelmeye

başlamasıyla

gerçekleşmiştir. Önceleri sağlık amaçlı gelen turistlerin kentin doğal güzelliklerinden
ve elverişli iklim şartlarından etkilenmesi ile kente bireysel olarak turistik seyahatte
bulunmaya başlaması 1970’li yıllarda ilçede ev pansiyonculuğunun gelişmesine yol
açmıştır. 1982 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun çıkarılmasıyla
Alanya’nın doğu ve batısı turizm merkezi olarak ilan edilmiş ve bu durum ilçedeki
turistik yatırımların hız kazanmasını sağlamıştır. Kentte giderek artan turistik
yatırımlar kitlesel turistik hareketlerin bölgede yoğunluk kazanmasını sağlamış ve
Alanya Türkiye’de kitle turizminin başladığı ilk yöre olmuştur. Alanya’da turizmin
gelişmesi turistik tesislerin yanında başta yiyecek içecek sektörü olmak üzere seyahat
işletmeleri, eğlence işletmeleri ve diğer sektörlerin de gelişmesini sağlamıştır.
Yörede çalışan nüfusun büyük bölümü o yıllarda tarım sektöründe istihdam ediliyor
olsa da yapılan yatırımlar ve sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam olanaklarıyla
turizm günümüzde Alanya’nın öncelikli sektörü olmuştur (Alanya Ekonomik Rapor,
2011).
Alanya, doğal güzellikleri, alt yapı yatırımları, denizi, güneşi, kumsalları, tarihi
zenginlikleri, ormanları, yaylaları, akarsuları, bitki örtüsü ile turizm, tarım, ticaret,
sanayi, hizmetler, inşaat ve emlak sektörlerinin gelişmesi için birçok imkâna sahiptir.
Uluslararası alanda ilgi uyandıran zengin tarihe ve kültürel mirasa sahip olan
Alanya’ya birçok ülkeden turist talebi vardır. Önceleri sadece Alman turistler
gelmeye ve Alanya'ya yerleşmeye başlamış, takip eden yıllarda ise Alanya'nın turist
yoğunluğu ve çeşitliliği artmıştır. Özellikle Rusya Federasyonu, Hollanda, Norveç,
İsveç, Polonya, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, İngiltere, İran ile Türk
Cumhuriyetleri'nden, Arap ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden gelen turistlerin ve
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Alanya'da yerleşen yabancıların sayılarında da artışlar olmuştur. Turizmin Alanya'ya
sağladığı olumlu etkiler sonucunda, turizme bağlı ekonomik iyileşmeyle sağlanan
yüksek gelirler ile yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
oteller, lokantalar, konutlar, spor tesisleri, yollar, gezi alanları, parklar, bahçeler ve
benzeri tesisler yapılmıştır (Alanya Ekonomik Rapor, 2015).
Tablo – 4: Türkiye’ye, Antalya’ya ve Alanya’ya Gelen Yabancı Turist Sayıları
Yıllar

Türkiye’ye Gelen Antalya’ya Gelen Alanya’ya
Yabancı
Sayısı

Turist Yabancı
Sayısı

Alanya’ya

Turist Gelen Yabancı Yabancı
Turist Sayısı

Gelen
Turist

Sayısının Antalya
İçindeki Payı %

2010

28.632.244

9.759.044

2.792.806

28,61

2011

31.456.076

10.900.014

2.767.839

25,39

2012

31.782.832

10.726.136

3.104.280

28,94

2013

34.910.098

11.535.762

2.696.939

23,38

2014

36.837.900

11.479.236

3.901.699

33,99

2015

36.244.632

10.868.688

3.046.338

28,02

Kaynak: Alanya Ekonomik Rapor, 2015

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı Alanya Ekonomik Rapor(2015)
yılı verilerinde Alanya’ya 1.131.436 kişi sayısı ile en çok Almanların geldiğini,
sonrasında ise 607.899 ile Rusların, 158.408 ile Hollandalıların geldiği ifade
edilmiştir. Ayrıca 2015 yılı itibari ile de Alanya’da Turizm Bakanlığı ve belediye
işletme belgeli toplam 652 tesis ve 186.971 yatak sayısı mevcuttur.

Alanya’nın Bir Öğrenci Kenti Olarak Öğrencilere Sosyo-Ekonomik
Katkıları
Alanya bugüne kadar ki süreçte sadece önemli bir turizm kenti olarak
anılmıştır. Son yıllarda Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesinin kurulması ile kent farklı bir yapıya bürünmüştür.
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Artan öğrenci sayısı özellikle kış mevsiminde daha sakin olan kente hareketlilik
katmıştır.
Alanya, turizm kenti olmasından dolayı kente gelen ve kentte yerleşik olarak
yaşayan yabancı turistler sayesinde de kentte yaşayanlara farklı kültürlerle bir arada
yaşama fırsatı sunmaktadır. Turizm ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel
etkilerinden dolayı toplumların yaşam biçimleri ve gelenekleri açısından büyük bir
öneme sahiptir. Bu tür turistik bölgelerde yaşayanlar bölgeye gelen ve bölgede
yaşayan yabancı turistlerin kültürünü, düşünüş tarzını, giyim tarzını ve hayat
tarzlarını, tüketim alışkanlıklarını ve kişisel ilişkilerini tanıma fırsatı bulmaktadır
(Tayfun, 2002: 2). Alanya’yı bu konuda diğer turistik kentlerden ayıran bir diğer
detay ise Alanya’da yaşayan yabancı sayısının birçok kente göre fazla olmasıdır.
Kentte eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlandıkları bir
süreçte kentte gelen ve kentte yaşayan yabancılarla iletişim kurarak farklı dilleri
öğrenme imkânları da olmaktadır.
İklimi, barınma olanakları, istihdam olanakları ve kentte uzun yıllardır yapılan
ulusal ve uluslararası sportif etkinlikler kenti diğer birçok öğrenci kentinden
ayırmaktadır. Bunların yanında Alanya’nın ulaşım olanakları ve sosyal etkinlikler
açısından henüz istenilen yeterlilikte olduğunu söyleyemeyiz. Gazipaşa havalimanı
sayesinde hava yolu ile İstanbul ve Ankara’ya direk uçuşlar mevcut olsa da henüz
Alanya’nın ulaşım sorununu çözecek kapasitede olmadığını söyleyebiliriz.
Alanya’da gerçekleşen sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısının da yeterli olduğunu
söyleyemeyiz. Kentte artan öğrenci sayısı ile öğrencilerden doğan ihtiyaçlara yönelik
olarak kentte ki kafe ve restoran sayısı artmıştır. Ayrıca öğrenci sayısının giderek
artacağı varsayıldığında da kentte gerçekleşen sosyal etkinliklerin sayısının da
giderek artacağı ve Alanya’nın sosyal yönü ile güçlü bir öğrenci kenti olabileceği
söylenilebilir.
İklimi
Alanya’da yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen tipik bir Akdeniz
iklimi hakimdir. Kışların çoğu zaman yaz gibi geçtiği bu yörede; yaz sıcağının etkisi
öğleden sonra denizden karaya doğru esen meltem rüzgârıyla azalmaktadır. Tabii
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güzellikleri ve tarihi değerlerinin yanında olumlu iklimiyle tam bir turizm cenneti
olan yörede güneşleme süreleri, deniz suyu ve hava sıcaklıkları gibi iklim
özelliklerinin

aylara

göre

dağılımının

bilinmesi

büyük

önem

taşır

(www.alanya.gov.tr).
Tablo – 5: Alanya’nın 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim Dönemi İçerisindeki Aylık Sıcaklık
Ortalamaları
Aylar

Ekim
2016

Ortalama 20,7
Sıcaklık

Kasım
2016

Aralık
2016

Ocak
2017

Şubat
2017

Mart
2017

Nisan
2017

Mayıs
2017

16,4

13,4

11,8

11,9

13,6

16,3

19,8

Kaynak: www.climate-data.org

Yukarıda eğitim-öğretim dönemi içerisinde yer alan ayların ortalama
sıcaklıklarına göre Alanya’da hava sıcaklığının en düşük olduğu ay 11,8 derece ile
Ocak ayı, en yüksek olduğu ay ise 20,7 sıcaklık ortalaması ile Ekim ayıdır.
Öğrencilerin kentlerde bulundukları süre içerisindeki sıcaklık ortalamaları özellikle
ısınma giderleri açısından önemlidir. Bunun yanında eğitim-öğretim gördükleri
kentlerdeki sıcaklık ortalamalarının çok düşük olmamasından dolayı da zorlu kış
koşullarına maruz kalmamaktadırlar. Bu yüzden öğrenci kentlerindeki iklim
koşullarının o kentte yaşayan öğrenciler için önemli olduğunu ifade etmek gerekir.

İstihdam Olanakları
1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile birlikte Alanya’ya
yapılan yatırımlar kentteki turistik işletmelerin sayısı giderek arttırmış ve Alanya
önemli bir turizm kenti haline gelmiştir. Turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör
olması kenti istihdam kaynağı haline de getirmiştir.
Alanya kentte yerleşik olanlara ve kent dışından mevsimlik olarak çalışmaya
gelenlerin yanında kentte bulunan üniversite öğrencilerine de istihdam imkânı
sağlamaktadır. Alanya’da yer alan turistik işletmelerin büyük bir çoğunluğu sektörün
mevsimsellik özelliğinden dolayı kış mevsiminde kapalıdır. Bu işletmeler bahar
aylarında ise düşük kapasite ile ve az sayıda iş gücü ile hizmet vermektedir. Turistik
talebin yüksek olduğu yaz aylarında ise yüksek sayıda iş gücüne ihtiyaç
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duymaktadır. İşletmelerin personel bulmakta zorlandığı yaz aylarında çalışmak
isteyen hazır bir kitlenin bulunması işletmeler için oldukça önemlidir. Zira
bulunamaması durumunda ise emek-yoğun olan bu sektörde hizmette aksamalar
meydana gelecektir. Öğrencilerin yaz aylarında çalışmak için boş vaktinin
olmasından dolayı bulundukları kentlerde iş imkânının olması geçici iş arayışında
olan kentteki öğrenciler için oldukça önemlidir.
Üniversite öğrencilerinin sektörde yer alması işletmelerin personel ihtiyacını
gidermenin

yanında

nitelikli

personel

sorununu

kısmen

de

olsa

çözüm

olabilmektedir. Öğrencilerin çalıştıkları işletmelerde müşterilerle olan iletişimlerinin
diğer personellere oranla daha iyi olduğu gözlemlenmekte ve bu da işletmenin
hizmet kalitesine fayda sağlamaktadır.
Üniversite öğrencilerinin yaz döneminde çalışmalarının öğrencilere ekonomik
katkıların yanında;
 İş tecrübesi elde etmelerine ve iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlar.
 Farklı kültürleri ve farklı insanları tanımalarına imkân tanır.
 Farklı dil öğrenmelerini sağlar.

Barınma İmkânları
Alanya ince uzun coğrafi yapısı ve 66 km’yi bulan sahil şeridiyle denize
paralel olarak uzanmış bir sahil kentidir (Alanya Stratejik Planı, 2015).
Türkiye’de son yıllarda politik gelişmelere bağlı olarak diğer turistik kentlerde
olduğu gibi Alanya’da da turist sayısında meydana gelen düşüş özellikle şehir
içindeki turistik tesisleri olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmelerden dolayı daha
önce apart-otel ya da pansiyon olarak hizmet vermekte olan bazı turistik tesisler
müşteri bulmakta zorlanmaya başlamışlardır. Alternatif arayışında olan bu tesisler
önce Alanya Hamdullah Emin Paşa üniversitesinin ve sonrasında da Alanya Aladdin
Keykubat Üniversitenin kurulması ile birlikte öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını
karşılamak için öğrenci yurdu veya apartı olarak hizmet vermeye başlamışlardır. Yaz
ayları dışında atıl kalan bu tesisler böylelikle hem bir ekonomik kaynak yaratmıştır
hem de artan öğrenci sayısı dolayısıyla oluşan barınma sorununu da çözüm olmuştur.
90

Alanya’da bu vb. tesislerde kalan öğrencilerin güvenli ve uygun fiziki şartlarda
konaklayabilmeleri için 18.11.2016 tarihinde “Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi”
protokolü imzalanmıştır.

T.C. Alanya Kaymakamlığı, T.C. Alanya Belediyesi,

Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi,
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği tarafından
imzalanan bu protokolün amacı, “Alanya’da öğrenim gören yükseköğrenim
öğrencilerinin sağlıklı, güvenli, hijyenik ve uygun fiziki şartlarda konaklayabilmeleri
için başvuru yapacak ve öğrenci kabul edebilecek konaklama işletmelerinin
belgelendirerek ödüllendirmek, halka ve öğrencilere duyurmak ve böylece
öğrencilere hizmet verecek sektördeki diğer konaklama işletmelerinin de daha iyi
koşulları oluşturmaya teşvik etmek amacı ile yapılacak ortak çalışmalar ile ilgili
esasları belirlemektir” Bu protokole göre; başvuru yapacak ve belirlenen şartlara
uymayı taahhüt edecek konaklama işletmelerine “Öğrenci Dostu Konaklama
İşletmesi Logosu ve Beratı” verilerek öğrenciler için güvenli konaklama imkanları
oluşturmak amaçlanmaktadır.
Alanya’yı ayrıca öğrencilerin diğer barınma imkânı olan kiralık ev fiyatları
açısından da değerlendirdiğimizde metrekareye düşen kira ücretleri Akdeniz ve Ege
kıyılarından yer alan öğrenci kentlerinin birçoğundan daha düşüktür.

Tablo – 6: Bazı Turistik Öğrenci Kentlerinin Metre Kare Kira Fiyatları
Kent

Metre Kare Kira Fiyatı

Alanya

8 TL

Mersin

8 TL

Antalya

9 TL

Aydın

9 TL

İzmir

11 TL

Muğla

13 TL
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Kaynak: www.sahibinden.com, Mart 2017 emlak endeksi verileri.

Alanya kentte yer alan öğrencilere hazır bir barınma imkânı sunmasının
yanında diğer barınma imkânları açısından da elverişli bir kent olarak
değerlendirilebilir.
Ulaşım
Alanya kara, hava, ve deniz yolu ulaşımı açısından müsait bir konum olmasına
rağmen ulaşım altyapısını yeterince tamamlayamamıştır. En yoğun kullanılan ulaşım
türü olan karayolu ulaşımı ile kendisine komşu olan Antalya, Konya ve Mersin
illerine gelişmiş ulaşım imkânlarına sahip değildir. Deniz yolu ile ulaşımda ise
geçtiğimiz yıllara kadar Kıbrıs’a feribot ile ulaşım mümkün iken şimdi bu seferler
kaldırılmıştır. Alanya’ya deniz yolu ile ulaşım sadece kurvaziyer gemilerinin Alanya
limanına uğraması sonucu gerçekleşmektedir. Havayolu ile ulaşım ise Alanya’ya en
yakın hava alanları olan 35 km uzaklıktaki Gazipaşa havalimanı ve 125 km
uzaklıktaki Antalya Havalimanları ile gerçekleşmektedir. Alanya’ya demir yolu ile
ulaşım belki de en kolayı olabilecekken, henüz bu ulaşım ağından Alanya için
yararlanılamamaktadır (Kavacık vd. 2012: 178).
Diğer kentlerde olduğu gibi Alanya’da öğrenim gören öğrencilerin önemli bir
kısmı farklı kentlerden gelmekte ve genel olarak çok sık seyahat etmektedir. Alanya,
öğrenci arzının en yoğun olduğu kentler olan İstanbul ve Ankara’ya uzak bir kenttir.
Dolayısıyla bu kentlerden gelen öğrenciler için Alanya’ya karayolu ulaşımı kolay
olarak ifade edilemez. Ancak Alanya’ya oldukça yakın mesafede olan Gazipaşa
havalimanından her iki kente de direk uçuş mümkündür. Gazipaşa havalimanı hava
trafiği çok yoğun olmasa da Alanya’nın ulaşımda yaşadığı sıkıntıları kısmen de olsa
azaltmaktadır. Alanya’yı İç Anadolu’daki Yüksek Hızlı Tren ağına bağlayacak bir
demiryolu ulaşımı gerçekleştiğinde ise sık seyahat eden üniversite öğrencilerinin
birçoğunun kente ulaşımı daha kolay olacak ve Alanya’da ulaşım açısından daha
elverişli bir öğrenci kenti olacaktır.
Sosyal - Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Alanya’da her yıl gerçekleşen kültür ve sanat etkinliğinin yanında 1990’lı
yıllardan itibaren önemli ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler düzenlenmektedir.
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Kentte ikamet eden bireylerin de katıldığı bu etkinliklerin birçoğu ulusal ve
uluslararası basında da yer alarak kentin tanıtımı açısından oldukça önem arz
etmektedir.
Alanya’da gerçekleştirilen önemli spor ve sanat etkinlikleri şöyledir (Alanya
Ekonomik Rapor, 2013):
Alanya Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği: Alanya Belediyesi tarafından
her yıl mayıs ayının son haftası düzenlenmektedir. Alanya kültürünün tanıtılmasının
amaçlandığı şenlikte, yöre halkının buluşması, eğlenmesi, alışveriş yapmaları,
gelenek ve göreneklerinin unutulmaması amaçlanmaktadır. Festival açılışı Alanya
Kültür Merkezi’nde yapılmaktadır.
Uluslararası Alanya Caz Günleri: Türkiye’nin önemli jazz festivallerinden
biri sayılan Alanya Jazz festivali her yıl eylül ayının son haftasında Kızılkule’de
düzenlenmektedir. Şimdiye kadar 14 kez gerçekleşmiş olan ve bugüne kadar yurt
içinden ve yurt dışından 150’yi aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz
Günleri Alanya’da gerçekleşen önemli etkinlikler arasındadır.
Resim – 1: Uluslararası Alanya Caz Günleri

Kaynak: www.alanya.bel.tr

Uluslararası Alanya Triathlonu: 1983 yılında Avrupa’ya gelmiş ve 1991
yılında da Türkiye’de ilk kez Alanya’da yapılmaya başlanmıştır. Yurtdışında
bilinirliği çok yüksek ve prestijli bir yarış olan Uluslararası Alanya Triatlonu,
erkekler ve bayanlarda Avrupa Şampiyonası’nın bir ayağı olarak koşulur ve 1,5
kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ile 10 kilometre maraton yarışından oluşur.
Resim – 2: Uluslararası Alanya Triathlonu
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Kaynak: www.triathlonalanya.com

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu: 1963’de Marmara Turu
adıyla başlayan organizasyon, 1965’de uluslararası nitelik kazandı. 1968’de de
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu adını aldı. TRT ve Eurosport tarafından
canlı yayınlanan bu organizasyonda Alanya ilk veya son etap olarak yer almaktadır.
Tur 2017 yılında UCI(Union Cycliste Internationale) tarafından World Tour
kategorisine

yükseltilmiştir(www.tourofturkey.org.tr).

Resim – 3: Cumhurbaşkanlığı Uluslararasi Bisiklet Turu

Kaynak: www.alanya.bel.tr
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Uluslararası Yüzme Maratonu: Uluslararası Alanya Yüzme Maratonu, 1992
yılından beri düzenlenmektedir. Bu organizasyon ekim ayı içinde Uluslararası
Alanya Triatlonu’nun birkaç gün öncesi ya da sonrasında yapılmaktadır. Farklı
kategorilerde yapılan maraton Kleopatra plajından başlamakta ve yarımadanın
ucundaki Dilvarda burnu dönülerek iskelede bitmektedir. 5 kilometre yüzme parkuru
olan bu etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 100 kadar lisanslı yüzücü katılmaktadır.
Uluslararasi M.T.B Dağ Bisikleti: Uluslararası Alanya Dağ Bisikleti
yarışması 1997 yılından beri yapılmaktadır. Son yıllarda Alanya Kalesi’nde
düzenlenen parkurdaki yarışma, sporcular kadar izleyicilere tarih içinde muhteşem
bir yolculuğa çıkarmaktadır. Birçok farklı ülkeden sporcuların katıldığı yarışma
Türkiye Bisiklet Federasyonunu ve Alanya Belediyesi tarafından ortaklaşa
düzenlenmektedir. Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışma parkuru 6,5 kilometredir.
Yarışma, UCI sayfasında 2005 yılında E1 kategorisinden C1 kategorisine
yükselmiştir.
Ulusal ve Uluslararası Plaj Voleybolu: Hem Alanya Belediyesi hem de
Uluslararası Voleybol Federesyano(FIVB) ile yapılan temaslar ve yapılan
incelemeler sonucunda Türkiye’de ilk kez 1996 yılında Alanya’da Plaj Voleybolu
Dünya Şampiyonası organize edildi.. Bu Dünya Şampiyonasından sonra FIVB, 1997
ve 1998 yıllarında da Voleybol Federasyonu işbirliği ile Dünya Şampiyonasının bir
ayağını Alanya’da gerçekleştirmeye devam etti. Sonraki yıllarda da Alanya’da farklı
ulusal ve uluslararası plaj voleybolu organizasyonları gerçekleşmeye devam
etmektedir.
Ulusal ve Uluslar Arası Plaj Futbolu: Türkiye’de Spor organizasyonlarının
yapıldığı şehir olarak isim yapan Alanya yine bir ilki gerçekleştirerek 14-16 Temmuz
2000 Tarihinde Uluslararası Plaj Futbolu Şampiyonasını düzenlemiştir. Dünya Plaj
Futbolu Şampiyonasının bir ayağı olarak düzenlenen bu organizasyona 4 ülkeden
farklı ulusal takımlar katılmışlardır. Türkiye, Almanya, Brezilya ve İspanyanın
mücadelede ettiği 2000 yılı şampiyonasında, kupayı Brezilya takımı kazanmıştır.
Daha sonraki şampiyona 12-14 Temmuz 2002 tarihinde yapılmış olup Türkiye,
Avusturya,

İsviçre

ve

İngiltere

ulusal

takımlarının

katılımıyla

yapılan

organizasyonda İsviçre milli takımı birinci, Türkiye milli takımı ikinci olmuş ve
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yoğun bir izleyici kitlesinin de katıldığı bir organizasyon olmuştur. Sonraki yıllarda
da hem ulusal hem de uluslararası birçok turnuva Alanya’da yapılmaya devam
etmektedir.
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