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SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Spor Müdürlüğü olarak yaptığımız plan gereği geleneksel hale getirdiğimiz uluslararası spor
organizasyonları ile ulusal spor faaliyetlerinin ilçemizde yapılması adına hedeflerimizi geçmiş bulunmaktayız.
İlçemizde spor organizasyonları düzenlemede amaçlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar içerisinde tanıtım,
spora teşvik ve görsel anlamda sosyal faaliyet olarak da halkımıza sunulmasını sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı
Alanya Belediyesi tüm birimleri ve halkımızın katılımı ile imece usulü yapmaktayız. Bütçemizden ziyade sponsorlarla işbirliği yaparak, artı yük getirmeden organize ettiğimiz bu spor faaliyetleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonlarla işbirliği halinde spor turizmine katkılarımızı içermektedir. Turizm kenti
olarak dünyaya açılan bir Türkiye penceresi olan ilçemizin spor kenti olarak da bilinmesi çalışmalarımız devam
etmektedir. Belediyelerin spor hizmetlerine önem vermesi gerekliliğinin ışığında Belediye Spor Kulübü çalışmalarımıza plan ve yürütme olarak yardımcı olunmaktadır.

11–14 OCAK GENÇLER VE BÜYÜKLER TEKVANDO BATI
GRUBU MÜSABAKALARI
08 - 20 Ocak tarihleri arasında sporcu gelişim kampı, Justiniano Park
Conti Otel’de yapıldı. Kamp süresince Alanya Belediyesi tüm konularda
yardımcı olmuştur. Turnuvanın maçları Alanya Atatürk Spor Salonu’nda
yapıldı. Belediyemizce tüm teçhizat ve personel desteği verilerek turnuvanın iyi bir şekilde yapılmasına katkıda bulunuldu. Müsabakalara 25 şehirden 870 sporcu katıldı.

17–24 OCAK GENÇLER VE BÜYÜKLER TEKVANDO DOĞU
GRUBU MÜSABAKALARI
Bu organizasyona yine 24 ilden 772 sporcu katılım gösterdi. Toplam bu ay içerisinde Tekvando turnuvası ile ilgili 2.500 civarında kişi
Alanyamız’da 15 gün konaklama yaparak kış turizmine katkıda bulundu.

02-04 ŞUBAT TACETTİN ÖZSAVAŞ BİSİKLET TURU
Bu yıl 8. si düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyon rahmetli Antalyalı bisiklet sporcusu ve ölümü de bisiklet üzerinde geçirdiği kaza
sonucu olan Tacettin Özsavaş adına yapılmaktadır. Aynı zamanda Milli
Takım hazırlık kampı ve seminerleri bu yıl da geçen yılki gibi Alanya’da
yapılmış, Türkiye Bisiklet Federasyonu yarış startını burada vermiştir.

4 MART ATATÜRK HALK KOŞUSU YARI MARATONU
8. Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte düzenlenmiştir. 155 kişinin
müracaat ettiği yarı maratona 127 kişi katılmıştır. 228 kişi de halk koşusuna katılarak Atatürk adına yarışmışlardır.

23 NİSAN URBANBALL ORGANİZASYONU
Bu organizasyon, geleneksel hale getirdiğimiz ve 6 yıldır 23 Nisan
Ulusal Egemenik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde belediyemizin halkımıza ve çocuklarımıza yönelik bir spor faaliyetidir.

25–29 NİSAN GOALBALL AVRUPA ŞAMPİYONASI
19 ülkeden (Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Belçika, Bulgaristan, Hırvatis140
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tan, İsrail, Litvanya, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye) 11 bayan 17 erkek milli takımın katılımı ile Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası, Alanya Belediyesi 75. Yıl ve Atatürk Kapalı Spor Salonlarında gerçekleşti.

30 NİSAN–13 MAYIS TÜRKİYE PLAJ FUTBOLU MİLLİ TAKIM KAMPI
Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı bu dönemde Alanya Belediyesi’nin Dinek mevkiindeki kumsalında yer alan
5.000 kişilik tribünü bulunan spor tesisinde 2 haftalık kamp dönemini gerçekleştirdi. Belediye spor Milli takıma
4 sporcusunu göndermenin gururunu yaşadı.

6–13 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
Yine Bisiklet Federasyonu’nun en uzun soluklu, 43 yıldır aralıksız devem eden Cumhurbaşkanlığı adına yapılan bu faaliyeti, İzmir’den başlayarak finali Alanya’da yapılmaktadır. 4 yıldır birlikte yaptığımız bu organizasyonun devamlı olması için ciddi çalışmalarımıza ve desteğimize
devam ediyoruz.

26–29 MAYIS TURİZM ŞENLİĞİ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Turizm Şenliği Parat Yürüyüşü’nün organizasyonu animasyonlar folklor ve dans gösterilerinin Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 2. gün halk ve öğrenci aktiviteleri yapılmasının
sağlanması anlamında çalışmalara iştirak edilerek şenliğin daha verimli
ve zengin olmasına katkıda bulunduk.

19–22 HAZİRAN TÜRKİYE SALON HENTBOLU ŞAMPİYONASI
Hentbol Federasyonu faaliyet programı içerisine dahil ettirdiğimiz
Türkiye Salon Hentbolu Şampiyonası’na Türkiye’nin dört bir köşesinden
takımlar ve oyuncular gelerek, şehrimizin tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini hem de spora verdiği önemi hissettiler.

25–30 HAZİRAN SOKAK HENTBOLU
12 yılı eksiksiz olarak tamamlayan rahmetli arkadaşımız Ramazan
Demirci’nin adını alarak Alanya’da o tarihlerde 1.000 - 1.200 kişiye hem
doyasıya tatil hem de spor yapmanın heyecanını yaşattığımız bir organizasyonumuzdur.

26–30 HAZİRAN MİNİKLER HENTBOL ŞENLİĞİ
Sokak hentbolu ile birlikte yapılan federasyon etkinliği ile bütünleşen
organizasyonumuz olarak her yıl devam etmektedir.

01 TEMMUZ KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI
Her yıl kutladığımız bu bayramın sevk ve idare olarak koordinatörlüğünü üstlenmekteyiz. Uzun yıllardan beri Alanya’nın yegane halk katılımının en yüksek olduğu bir faaliyet olarak izlenir. Yağlı direk en zevkli ve
heyecanlı görsel aktivite olarak hafızalarda yer etmiştir.

02–05 TEMMUZ PLAJ HENTBOLU
Plaj organizasyonlarına ilave ettiğimiz ve 6 yıldır yapmakta olduğumuz bir organizasyonumuz olarak organizasyon tarihimizin vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Bu sene kendi ülkemiz takımlarının yan sıra
K.K.T.C’den takımların katılımıyla Palm Beach sahilinde organize edilmiş
ve renkli görüntülere sahne olmuştur.

13–15 TEMMUZ TÜRKİYE BÖLGESEL PLAJ FUTBOLU ŞAMPİYONASI
2007’de Türkiye Şampiyonası finali için bölgemiz takımları arasında
organize edilen ve belediye olarak destek olduğumuz organizasyonu141
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muzda, futbolun sıcak yüzünü plajlarımıza yaymak ve gençleri bu spora
yönlendirmek öncelikli hedefimizdir. Bu anlamda turnuvaya Gazipaşa
Hafriyat, Okurcalarspor, Alanyaspor ve Alanya Belediye Spor takımları katılmış ve halkımıza seyir zevki yüksek maçlar izletmişlerdir.

11–15 AĞUSTOS SOKAK BASKETBOLU
Basketbolu sokaklarda eğlenceye dönüştürmenin seyir zevkini artırma amacıyla başlattığımız bu organizasyonumuzun 7.sini yaptık. Geçen
yıllara nazaran katılımımız artarak devam etmektedir 78 takıma ulaşan
organizasyonumuz uluslararası konumda kalıcı olacak bir organizasyon
olmaya aday olacağı kesin.

18–21 AĞUSTOS PLAJ FUTBOLU
Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Koordinatörlüğü’nü kurarak
yeni bir branş başlatmıştır. Daha önceki yıllarda özel turnuva olarak yaptığımız bu organizasyonumuz artık federe olarak yapılacak olup gelecek
yılda Dünya Şampiyonası ayağına talip olarak çalışmalarımızı başlatmış
bulunmaktayız.

01–08 EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TENİS TURNUVASI
5.sini yapmanın gururunu duyduğumuz ve sürekli büyümeye devam
eden organizasyon kervanımıza katılan turnuvamızın parolası, 7’den 70’e
her tenisçinin kendini deneme ve yarışma fırsatı bulabildiği bu organizasyonumuza katılım gün geçtikçe artmaktadır.

29–30 EYLÜL TÜRKİYE - ROMANYA PLAJ FUTBOLU MİLLİ
TAKIMLAR HAZIRLIK KARŞILAŞMASI
Iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi ve gelecek nesillere sportif
anlamda pozitif değerler kazandırılması adına düzenlenen organizasyonumuzda Alanya halkı seyri hoş, heyecanı bol dakikalar yaşamıştır.

14 EKİM UCI DAĞ BİSİKLETİ
11. yılını kutladığımız Dağ Bisikleti Organizasyonumuz her yıl olduğu
gibi bu sene de Türkiye Bisiklet Federasyonu ile koordineli bir çalışmayla
15 ülkeden (İngiltere, Belçika, Slovenya, Rusya, Amerika, Ukrayna, İsrail,
Brezilya, Macaristan, Almanya, Hollanda, İtalya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye)162 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

24 EKİM ITU TRİTHLON
17 yıldır yapılmaya devam eden organizasyonumuz Alanyamız’ın
spor faaliyetlerine kapıyı aralayan ve mükemmel organize edilmesinden
kaynaklanan, çalışmalarımıza yeni ufuklar açmış Alanyamız’ın dünyaya
tanıtılmasına ve marka olmasına alt yapı olmuştur. Avrupa ve Türkiye Federasyonları ile birlikte koordineli çalışmalarımız neticesinde gelecek yıl
final yine Alanyamız’da yapılacaktır. Bu yıl 34 ülkeden 420 sporcunun katılımı ile yapılan bu organizasyonumuzu 378 sporcu tamamladı. Toplamda 6 start verildi ve Avrupa’dan tam not alınarak şehrimizin ve ülkemizin
tanıtımı konusunda en iyi hizmet sağlandı.

26 EKİM YÜZME MARATONU
15. Alanya Uluslararası Yüzme Maratonu bu sene de beklenenden kalabalık ve heyecanlı bir yarışmacı katılımıyla gerçekleşti. Toplam 9 ülkeden (Yunanistan, Ukrayna, Belarus, Rusya, Hollanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Kazakistan) 121 sporcu 5 km’lik Alanya Kalesi etrafını ve eşsiz Cilvarda Burnu’nu dönüp İskele
Mevkii’nde maratonu tamamladı.
142

FAALİYET RAPORU 2007 - SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYESPOR
Alanya Belediye Başkanlığı Eğitime Destek Kampanyası’nda tüm
birimlerde olduğu gibi spor konusunda da Alanya ilköğretim okulları
öğrencilerine spor alanlarını ve spor aletlerini tanıtmayı, ders olarak Belediye Spor Müdürlüğü bünyesinde 75. Yıl Salonu’nda veriyor. Düşünce
olarak çocuklarımızın küçük yaşta spor yapmayı sevmesi, sağlıklı bir bünyenin oluşması ve kötü alışkanlıklardan korunmaları adına Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte çalışmalara devam edilmektedir. 617 lisanslı sporcu sayısı ile bölgenin en aktif kulübüyüz.

BASKETBOL
Spor okulu 175, 93 - 95 doğumlular 20, 96 - 98 doğumlular 71, 99 00 doğumlular 84 katılımcı. Kulübümüz 110 lisanslı sporcu ile faaliyetine
devam etmektedir. Büyük bayanlar 2. lig, Genç Bayanlar - Genç Erkekler,
Yıldız Bayanlar - Yıldız Erkekler, Küçük Bayanlar - Küçük Erkekler kategorilerinde müsabakalara katılıyor.

VOLEYBOL
Lisanslı sporcu sayısı 115. Erkekler 3. lig takımımız kuruldu ve halen
başarılı bir şekilde şehrimizi temsil ediyor. 1990 yılında başlayan altyapı
çalışmaları Genç Bayan - Yıldız Bayan - Yaş Gurupları Bayanlar, Genç Erkek
- Yıldız, Erkek - Yaş Gurupları Erkekler olarak geliştirilerek devam ediyor.

FUTBOL
Futbol okulu olarak; minik, yıldız ve gençlerde 189 sporcu ile çalışmaktayız.

TRİATHLON
Triathlon sporunda alt yapıdan yetiştirdiğimiz 27 sporcumuzla kulüp
olarak Türkiye 2. si olduk. Yıl içerisindeki organizasyonlarda elde ettiğimiz
başarılarla Alanyamız’ı onurlu bir şekilde temsil ettik. Çalışmalarımız devam etmektedir.

BİSİKLET
Alt yapı olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 3 Dağ Bisikletçi
sporcumuzun aktif sporu bırakmasıyla yeni sporcular yetiştirmek üzere
çalışmalarımız devam ediyor.

BADMİNTON
Yaz spor okullarında badminton çalışmaları yapmaktayız.

TENİS
12 yaş altı ve 14 yaş sporcularımızla Türkiye şampiyonalarına katılmaya devam ediyoruz. Genel sıralamada 12 yaşta 31. , 14 yaşta 34. sırada yer
alıyoruz. 22 sporcumuzla çalışmalarımız devam ediyor. Spor okulumuzda 80 sporcumuz bulunmaktadır.

HOKEY
Bu yıl açtığımız branşımıza 150 sporcu müracaat etti. Yaptığımız elemeler neticesinde 70 sporcu eğitim aldı.12 yaş altında Türkiye 3. sü 14 yaş
altında Türkiye 4. sü olduk. Çalışmalarımız devam etmektedir.

JİMNASTİK
Ritmik jimnastik çalışmalarımız Nelly Nizamettinova nezaretinde 5 - 8 yaş çocuklarda devam etmektedir. 39
öğrencimiz mevcuttur.
143
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BALE
Bale çalışmalarımız da Nelly Nizamettinova nezaretinde sürdürülmektedir. 15 öğrencimizin çalışmaları zaman zaman halkımızın gösterimine sunulmaktadır.

TEKVANDO
78 öğrencisiyle Antrenör Selami Ateş nezaretinde çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye Şampiyonası Büyük Bayanlar’da Tuğba Demirel ile
3.olduk

YÜZME
24 sporcumuzla yüzme çalışmaları yapmaktayız. Yeni başladığımız
branşımızda 7 - 10 yaş öğrencilerimiz bulunmaktadır.

HENTBOL
Sadece Alanya ‘da yapılan organizasyonlarda, çıkardığımız takımımızla, çalışmalarımız devam etmektedir.

SATRANÇ
Kurslarımızı açtık, yaz spor okulu olarak çalışıyoruz.

HALK OYUNLARI
Halkımıza Alanya yöresi oyunu olan Alanya Zeybekleri (Hasbahçe,
Hacıbekri, Oba) ve Ege zeybeklerinden oluşan kurs verilmektedir. Eğitmenlerimiz; Fahri Yiğit, Murat Koçak ve Esra Kanlı nezaretinde bugüne
kadar 2.297 kişiye sertifika verilmiştir.

TESİSLERİMİZ
1- 75. Yıl Spor Salonu
2- Milli Egemenlik Stadyumu
3- Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
4- Zimbitlik Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri (Futbol Sahası, Antreman
Sahası)
5- Sanayi Futbol Sahası
6- Tenis Kortları: Damlataş Tenis Kortları (6 adet), Saray Tenis Kortu,
Güllerpınarı Tenis Kortu, Zimbitlik Tenis Kortları (2 adet), MATA Tenis Kortları (4adet)
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