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Ulkomaat  

Alanya
Päivi Arvonen

Kirkkaassa auringonpaisteessa 
kimaltava Välimeri hehkuu tur-
koosina kilometrien mittaisella 
hiekkarannalla, jonka tuntumasta 
havupuiden peittämät vuorenrin-
teet kohoavat. Maisema on kuin 
suoraan matkailumainosten kiil-
tokuvamaailmasta, joka Alanyas-
sa on totta. Alanya on hurmannut 
kymmenettuhannet suomalaiset 
lomailijat viime vuosikymmeninä, 
ja noin kolmetuhatta suomalaista 
omistaa asunnon Alanyassa.

– Alanya on ihanteellinen loma- 
ja vapaa-ajan kohde. Negatiivisen 
uutisoinnin vuoksi monia arvelut-
taa matkustaa tänne, vaikka täällä 
kaikki on kuin ennenkin, sanoo 
rakennusalan yrittäjä Hüseyin 
Gülseren.

Gülserenin asiakkaista 60 pro-
senttia on eurooppalaisia.

– Euroopan maat eivät ymmärrä 
islamia ja muslimeja. Eurooppa-
laiset tuntuvat pelästyvän helposti 
ja uskovan kaiken, mitä medias-
sa kirjoitetaan, Gülseren sanoo.

Hän myöntää Turkilla olevan 
isoja ongelmia ratkottavana, mut-
ta suhtautuu optimistisesti siihen, 
että maan sisäpoliittiset ongelmat 

saadaan ratkaistuksi parissa vuo-
dessa.

– Toistaiseksi asuntojen hinnat 
eivät ole laskeneet. Alanyassa asuu 
ihmisiä 79:stä eri maasta. Uusia 
taloja rakennetaan, ja me avaamme 
koko ajan uusia toimistoja muun 
muassa Venäjällä ja Libanonissa. 

Matkailun parissa työskentele-
vä ja matkailunedistämissääti-
ön hallituksen jäsenenä toimiva 
Cengiz Topçu yhtyy Gülserenin 
ajatuksiin.

– Ymmärrän, että terrorismi 
pelottaa, mutta toivoisin maa-
ilman ymmärtävän, ettei se ole 
Turkin koko kuva. Negatiiviset 
uutiset ovat vähentäneet matkai-
lijoiden määrää Alanyassa 30–50 
prosenttia, vaikka täällä ei ole 

iskuja tapahtunut, Topçu sanoo.
Suomalaisia matkailijoita on 

Topçun mukaan ollut Alanyas-
sa tämän vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla noin viidennes vähem-
män kuin viime vuonna vastaa-
vaan aikaan.

Topçu sanoo monen turkkilaisen 
olevan pettynyt EU:hun.

– Haluamme muuttaa lakejam-
me Euroopan mukaiseksi, mutta 
emme Euroopan tai EU:n vaan 
itsemme vuoksi. Haluamme demo-
kratiaa, paremman elintason ja 
sananvapauden.

Topçu vakuuttaa suhtautuvan-
sa optimistisesti sekä Turkin että 
Alanyan tulevaisuuteen – siitäkin 
huolimatta, että 15 viime kuukaut-
ta ovat olleet matkailun kannalta 
synkimmät, jotka hän on näh-
nyt vuonna 1987 alkaneen uran-
sa aikana.

– Alanyaan tulee matkailijoita 
63 maasta, ja osa hotelleistamme 
on edelleen täynnä, Topçu kertoo. 

Alanyassa seitsemän vuotta asunut 
kiinteistönvälitysyrityksen omista-
ja Sanna Alatalo ei tunnista koti-
kaupunkiaan eikä kotimaataan 
median Turkki-uutisoinnista.

– Alanyassa monet eri kan-
sallisuudet sekä niin vahvasti 
uskonnolliset kuin maallistuneem-
matkin muslimit elävät arkea ja 
tekevät työtä rinnakkain ilman 
ongelmia, Alatalo sanoo. 

Hän muistuttaa Turkin olevan 
valtava ja moninainen, yli 80 mil-
joonan asukkaan maa.

– Turkkiin mahtuu monia eri-
laisia todellisuuksia. Toki uuti-
set väkivallasta ja sisäpoliittisista 
ongelmista synkistävät mieltä, 
mutta yrittäjänä minun on pak-
ko olla optimistinen. Moni muukin 
täällä uskoo valoisaan tulevaisuu-
teen, ja asuntoja rakennetaan ja 
myydään jatkuvasti. 

Optimismi 
voittaa 
huolen
Huonot uutiset 
huolestuttavat Alanyassa, 
mutta pessimismille 
ei anneta sijaa.

Turkin matkailu

Turkin etelärannikolla 
Välimeren rannalla sijaitseva 
Alanya on sekä turkkilaisten 
että eurooppalaisten suosima 
lomakaupunki.

Alanya

Matkailijamäärät laskeneet
■ Asukkaita noin 300 000, 
joista keskusta-alueella asuu noin 
puolet.
■ 640 eritasoista hotellia, 
joissa 82 000 huonetta ja 
181 000 sänkyä, lisäksi ainakin 
50 000–70 000 vuodepaikkaa 
yksityisillä vuokramarkkinoilla.
■ Alanyan vuonna 2012 avatulle 

Gazipasan lentokentälle saapui 
viime vuoden tammi–heinä-
kuussa 293 000 matkustajaa. 
Tammi–heinäkuussa 2016 
matkailijoita oli 38 prosenttia 
vähemmän (182 000). Lentoja 
oli tammi–toukokuussa viime 
vuonna 2 111, tänä vuonna enää 
1 419.
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Rakennusalan yrittäjän Hüseyin Gülserenin mukaan eurooppalaiset 
pelästyvät liian helposti.

Sanna Alatalo on asunut Alanyassa seitsemän vuotta.


