
Held tHıs year for tHe 7tH tıme, turkısH aırlınes ladıes open 

2015,  for wHıcH turkısH aırlınes Has been tHe tıtle sponsor 

for tHe 6tH tıme, wıtnessed a fıerce competıtıon between 

players. ın tHe end tHe brıtısH golfer melıssa reıd won tHe 

four-day contest.

BELEK’TE 
ZAFER REID’İN! 
VICTORY GOES TO 
REID IN BELEK!
Bu yıl yedincisi düzenlenen ve türk hava yolları’nın 
altı yıldır isim sponsoru olduğu turkısh aırlınes 
ladıes open 2015, çekişmeli anlara sahne oldu. dört 
gün süren mücadeleyi ingiliz golfçü melıssa reıd 
kazandı.
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Ladies European Tour’un Türkiye ayağı olan Turkish 
Airlines Ladies Open 2015, 17-20 Mayıs tarihlerinde 
Belek’te, Avrupa’nın ilk ve tek aydınlatmalı golf sahası 
olan Regnum Carya Golf Club’da gerçekleşti. 32 ülkeden 
gelen 126 profesyonel golfçünün katıldığı 500 bin avro 
ödüllü turnuvada golfün yıldız isimleri boy gösterdi; 
dünya çapında 80’den fazla turnuva kazanan İngiliz 
Laura Davies, geçen yılın şampiyonu Fransız Valentine 
Derry, 2013 şampiyonu Güney Afrikalı Lee Anne Pace, 
2012 ve 2011 şampiyonu Hollandalı yıldız Christel 
Boeljon ve diğerleri… 

Her yıl olduğu gibi bu sene de turnuvadan bir önceki 
gün Pro-Am müsabakası düzenlendi. Üç amatör ve bir 
profesyonel golfçüden oluşan takımların yarıştığı Avea 
Prime Pro-Am Golf Turnuvası keyifli anlara sahne oldu. 
İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden oluşan 
36 takım arasında Türk Hava Yolları’nın beş takımı 
yarıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf 
Federasyon Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Regnum Carya 
Golf Spa Otel’in sahibi Fikret Öztürk İngiliz golfçü 
Dame Laura Davies ile aynı grupta golf sahasına çıktı. 
Mevlüt Çavuşoğlu turnuvayla ilgili olarak şöyle dedi: 
“Oyunda bazen rüzgâr, bazen kum çukurları, bazen 
de seyirci baskısı zorlayıcı anlar yaşattı ama golfün bu 
kadar sevilmesinin ve heyecan verici olmasının sebebi 

The Turkish leg of the Ladies European Tour, Turkish Airlines 
Ladies Open 2015 took place from May 17-20 in Belek at 
Regnum Carya Golf Club - the first and only lighted golf 
course in Europe. Participated in by 126 professional golfers 
from 32 countries, the contest that offers 500 thousand 
Euros as the winning prize hosted the global stars of golf, 
including Laura Davies (United Kingdom), who has won 
more than 80 tournaments in total; the last year’s champion 
Valentine Derry (France); 2013 champion Lee Anne Pace 
(South Africa); 2012 and 2011 champion Christel Boeljon 
(the Netherlands); and many others…

As every year, Pro-Am contest was the day before the 
tournament. The Avea Prime Pro-Am Golf Tournament, 
where three amateurs and one professional golfer compete 
as a team, witnessed pleasant scenes. Five teams from 
Turkish Airlines were also in the competition between 
36 teams, comprising prominent names from business 
and social circles. The Minister of Foreign Affairs Mevlüt 
Çavuşoğlu, Turkey Golf Federation President Ahmet 
Ağaoğlu and the owner of Regnum Carya Golf and Spa 
Resort Fikret Öztürk played on the course in the same 
group as British golfer Laura Davies. Mevlüt Çavuşoğlu 
expressed his thoughts about the tournament by saying, 
“We were sometimes challenged by the wind, pit sands 
or spectator pressure, but that feeling of challenge is the 
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de zorlayıcı olması. Golf, sürekli hesap yapmanız gereken 
bir spor. Sizi stresten uzaklaştırmasının ve yorgunluğu 
üstünüzden almasının sebebi de bu. Çünkü o anda, sadece 
oynadığınız oyunu ve bir sonraki adımınızı düşünmek 
zorundasınız.” 

2010 yılında National Golf Club’da zafer kazanan Melissa 
Reid, bu yılki turnuvanın son iki gününde zirveyi bırakmadı 
ve -11 puanla bu turnuvadaki ikinci zaferini elde etti. Fransız 
Gwiadys Nocera -7 puanla ikinciliği elde ederken Laura 
Davies, Kylie Walker ve Sally Watson -6 puanla üçüncülüğü 
paylaştılar. Bundan önce Prague Golf Masters 2012’de 
birincilik elde eden Reid, galibiyet mutluluğunu “Harika bir 
ekibe sahibim, onlara çok şey borçluyum. Kevin Craggs ile 
birlikte çalışıyorum, yalnızca kariyerimde değil hayatımın 
geri kalanında da bana çok destek oluyor. Oldukça zor bir 
turnuvaydı ama böyle olunca kazanmanın tadı da daha başka 
oluyor. Bu zafer, kariyerimin dönüm noktalarından biri 
olacak.” sözleriyle ifade etti.

tüm yıl golf heyecanı! 
Avustralya’da başlayan ve tüm yıl boyunca sürecek olan 
Avrupa Bayanlar Golf Turnuvası, Türkiye’den sonra İngiltere, 
Fransa, Hollanda, İskoçya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Çin, 
Hindistan, Güney Afrika, Japonya ve Dubai’de oynanacak. 

reason that golf is this popular and exciting. In golf, you 
should constantly make calculations. That’s why it takes 
away your stress and keeps you relaxed, because you only 
think about the game and your next step.”

Gaining victory at the National Golf Club in 2010, Melissa 
Reid was at the top of her game during the last two days 
of this year’s tournament and won her second victory in 
this tournament with 11 under par. French golfer Gwiadys 
Nocera ranked second with 7 under par while Laura Davies, 
Kylie Walker and Sally Watson tied for third place with 6 
under par. Having ranked first at the Prague Golf Masters 
2012, Reid expressed her happiness by saying, “I’ve got a 
fantastic team around me which I can’t give enough credit 
to and I’ve been working with Kevin Craggs. He’s been 
amazing and a massive influence not just on my career but 
on my life. It’s been a difficult journey but it makes the win 
even sweeter, and I’ve stepped it up a bit and it’s just the 
beginning really.”

year-round golf feVer

Starting in Australia and continuing all year round, the 
Ladies European Tour will carry on in England, France, the 
Netherlands, Scotland, Czech Republic, Sweden, China, 
India, South Africa, Japan and Dubai.
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