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Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri

R.Y.: Türkiye Turizm araştırması sözlü tarih projesi 
kapsamında Alanya Belediye Başkanı Sayın Hasan Si-
pahioğlu ile görüşüyoruz. Tarih 26.06.2013. Hasan Bey 
hoş geldiniz. 

H.S.: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. 

R.Y.: Teşekkür ederim. Hasan Bey biraz kısaca kendi-
nizden bahsedebilir misiniz, nerede ne zaman doğdu-
nuz, nasıl bir çevrede büyüdünüz? 

H.S.: Ben doğma büyüme Alanyalı derler ya, ben 
Alanya’da doğdum, Ekim ayında 58’in. İşte çevremiz 
o dönemin tarım yoğunluğu olan, tarıma dayalı tica-
retin çok dingin olduğu bir dönemde dünyaya geldik. 
İşte ülkemizin geçirmiş olduğu evreler, siyasi deği-
şimler, iktidar değişiklikleri çerçevesinde Alanya’nın 
ekonomisi de bir anlamda bunlara bağlı olarak bir-
birini tetikleyerek değişti. Tabi ‘58’in Alanya’sını ha-
tırlamam ama ‘64 yılından sonrasını iyi hatırlayabili-
rim, çünkü biz o tarihten sonra çarşı merkezine indik, 
Alanya’daki ticaretin, Alanya’daki sosyal hayatın geli-
şimini çok iyi gözlemlediğimi söyleyebilirim. Çünkü 
1970 yılında biz de hediyelik eşya dükkânımızı açtık, 
o dönemde de sanırım iki ya da üç tane hediyelik 
eşya dükkânı vardı ‘70 yılında. Ağırlık yerli turistler. 
Tabi o dönemde Fransızların turları vardı, işte Cos-
morel (*)gibi, daha şu anda aklıma gelmeyen diğer 
firmaların Anadolu grupları vardı. Yabancı ağırlıklı 

onlar da, biraz Almanlar geliyordu, görüyorduk. İşte 
gemilerle gelen yerli müşterilerimiz vardı. Sezon çok 
kısa, yani okul tatillerine kadar işte ne bileyim hazi-
ran, temmuz, ağustos, yani eylül bile sezon dışında 
olan bir yapıydı. İşte Alanya’daki oteller kampanya-
larla doluyordu. O dönemde hiç unutmam, Tercüman 
Gazetesi’nin artık kapandığı için reklama da gir-
mez, o bir de sonuçta vesika, İnci ilavesi Alanya’nın, 
Alanya’da tatil kampanyaları yapardı. Ulusal basında 
da işte toplasak herhalde 20 otel yoktu herhalde, yani 
otel diyebileceğimiz çok az sayıda otel vardı. Ama 
özellikle emekli öğretmenlerin girişimiyle başlayan 
bir aile pansiyonculuğu vardı. Bu Köy Enstitüsü me-
zunları olan öğretmenlerin biraz da herhalde ilgileri, 
becerilerinden kaynaklansa gerek Alanya’da öğret-
men kökenli aile pansiyonculuğu vardı. Sevimliydi, 
güzeldi, bunu bazı Alanyalılar da takip etti. Sonra işte 
moteller de, yani bana anlatılan 1950’li yılların işte 
ortasında şu andaki belediye misafirhanesi olan yer-
de Alanya Motel’in olduğu, önce gaz deposunun oldu-
ğu, ilk motelin, motel işletmesinin orası olduğu. Daha 
sonra işte Merhaba Motel, Panaroma, Enternasyonal, 
Banana, Alaaddin Otel, şöyle şurada küçük bir de ote-
limiz vardı. Damlataş’ta belediyenin Riviera diye bir 
oteli vardı, küçücük bir otel ama Akdeniz sahilinde 
güzel bir tesisi vardı, sonra mahkeme kararıyla yık-
tılar. Şehir içerisinde bir Alanya Palas vardı mesela, 
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Hasan SİPAHİOĞLU:
1958 yılında Alanya’da doğdu, ilköğrenimini, Barboros Okulu‘nda, ortaöğrenimini Alanya Okulu’nda ve 
Alanya Lisesi’nde tamamladı. Çocukluk ve gençlik dönemlerini Alanya ve İstanbul’da geçirdi. 1970 yılında 
turizm ile tanıştı. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Avukat olarak mezun oldu. 1993-
1999 yılları arasında Anavatan Partisi (ANAP) İlçe Başkanlığı yaptı. 2000-2005 yılları arasında Alanya Tu-
rizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanlığı yaptı. 8 Nisan 1999’da ve 28 Mart 2004’te yapılan yerel seçimlerde 
Anavatan Partisi’nden Alanya Belediye Başkanlığına seçildi. Halen Alanya’da yaşamakta ve 1987’den beri 
yönetim kurulu başkanı olduğu turizm şirketi bünyesindeki otel işletmeciliğini yürütmektedir.


