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Türkiye’de golfü nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Turnuvalar bazında bakarsak Avrupa’nın en iyisiyiz. Türk Hava Yolları’nın 
Türkiye’deki golfe katkısı çok büyük. Özellikle son yıllarda çok önemli 
müsabakaların isim sponsorluğunu yapıyor. Turkish Airlines World Golf Cup 
Amateur Series dünyada 46 farklı ülkede gerçekleşiyor. Bu oldukça büyük 
bir sayı; bu sayıyı 100’ün üzerine çıkardığımızda birinci sıraya yükseleceğiz. 
Bu kadar büyük bir markanın, başkanı olduğum spor dalını böylesine geniş 
imkânlarla desteklemesi çok büyük bir avantaj. Türk Hava Yolları hem 
ülkenin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor hem federasyonun en büyük 
ortağı olduğu için federasyonun yurt dışındaki saygınlığını inanılmaz ölçüde 
arttırıyor. 

What do you think about golf’s place in Turkey?
In terms of hosting tournaments, we are the best in Europe. Turkish 
Airlines’ contribution to golf in Turkey is enormous. Especially in recent 
years, it sponsored some of the most important tournaments. Turkish 
Airlines World Golf Cup Amateur Series is now held in 46 countries. This 
is a great number and it will be ranked the top tournament when that 
number reaches 100. The partnership with a very strong brand provides 
vast opportunities. Turkish Airlines adds prestige to the tournament by 
contributing to the promotion of our country on the world stage. As it is our 
greatest partner, the federation gains more prestige on the international 
scene.

We talked with Ahmet Ağaoğlu, the president of 
Turkish Golf Federation about Turkey’s rapid rise in 
the golf world.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu 
ile golf sporunun Türkiye’deki yerini ve hızlı 
gelişimini konuştuk. 



Türkiye’nin coğrafi avantajı golf açısından nasıl bir etki doğuruyor? 
Türkiye birçok coğrafi avantaja sahip. Sadece Antalya’daki 15 golf sahasıyla 
geçen sene 130 bin civarı golf turistine hizmet verdik. Yani bu ülkeye geçen 
sene 130 bin kişi sadece ve sadece golf oynamak için gelerek 160 milyon 
dolara yakın döviz bıraktı. Kış sezonunda otelleri ve bölgeyi destekleyen, 
bölgeye canlılık getiren yegâne seçenek golf. Bölgedeki golf sahası sayısı 
50’ye çıktığı zaman, burası dünyanın en büyük golf destinasyonu hâline 
gelecek.

Does Turkey have geographical advantages with respect to golf? 
Turkey has many geographical advantages. In Antalya, we hosted almost 
130,000 golf tourists on 15 golf courses last year. I mean, 130,000 people 
travelled to Turkey solely to play golf and spent 160 million USD. Golf is the 
only activity that really supports Antalya’s hotel industry and the overall 
region in the winter. When the number of golf courses in the area reaches 
50, it will be the biggest golf destination in the world.
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What are the Federation’s future plans? 
Our plans do not mean anything if they are not supported by certain 
ministries. However, we conduct studies, evaluations and surveys with 
travellers that come to Turkey to play golf. When we investigate where we 
can build new golf courses our first criterion is, of course, the environment. 
We avoid agricultural lands and focus on the places where nothing can 
be built except for buildings. For instance, we believe that the Manavgat 
landfill is ideal for the establishment of three more courses.

You administer these tournaments and play golf, too. What kind 
of a relation is there between playing the game and managing the 
federation?
Of course, it is a great advantage to know the job you oversee. You have 
different perspectives and you can guess what you might be faced 
with, because you know the sport. Almost all members of the board are 
interested in golf, so this will lead to an increase in the number of amateur 
golf players. When you deal with a business you know and enjoy, the 
outcome is typically good. And, also when you work with strong partners, 
there is enough financial stability; and, if a strong brand supports you, you 
draw wider attention. 

Generally, golf is considered as a luxury sport. What do you think 
about that?
Golf is played by all kinds of people, from factory workers to CEOs. It has 
many different characteristics. One and a half hundred people play on a 
course of 85,000 square metres, and there are four referees. Sometimes, 
even six referees cannot manage 22 football players on a football field of 
5,000 square meters. So, we are talking about a sport that has richness in 
itself. The sport itself is rich, noble and aristocratic. It is a sport that bears 
all the qualities which a sportsman should have.  

Federasyonun geleceğe dair hedefleri neler?
Gelen turistlerle sürekli görüşmeler, değerlendirmeler ve anketler yaparak 
hizmet kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Yeni sahalar için bölge araştırmaları 
yapıyoruz. Hedef ve planlarımız bakanlıklar tarafından desteklendiğinde 
çok daha hızlı yol katedebiliyoruz. Tüm çalışmalarımızda, önceliğimiz çevre. 
Tarım arazilerini göz önünde bulunduruyor, binadan başka bir şey yapması 
mümkün olmayan alanlara yoğunlaşıyoruz. Örneğin; Manavgat çöplüğünü 
çok güzel üç golf sahasına dönüştürmek istiyoruz. 

İşin hem yönetimindesiniz hem de golfe olan merakınızla sahadasınız. 
Bu oyunu oynamakla federasyonunu yönetmek arasında nasıl bir 
bağlantı var?
Yönetiminden sorumlu olduğunuz sporu bildiğiniz zaman nelerle 
karşılaşabileceğinizi kestirebiliyorsunuz. Aşağı yukarı yönetim kurulundaki 
bütün arkadaşlar da golf sporuyla yakından alakalı olduğu için Türkiye’de 
amatör golf oyuncu sayısında güzel bir artış yakaladık. Hem bildiğiniz hem 
sevdiğiniz işle uğraştığınızda güzel neticeler elde ediyorsunuz. Bir de iyi 
ortaklarla çalıştığınız, arkanızda iyi bir finansal güç ve iyi bir marka olduğu 
zaman insanların dikkatini üzerinize çekiyorsunuz. 

Golf genelde lüks bir spor olarak algılanır. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Golf, dünyanın her yerinde fabrika çalışanından tutun da CEO’suna kadar 
herkes tarafından oynanan bir spor; kendi içerisinde çok farklı özellikler 
barındırıyor. 850 dönümlük sahada 150 kişi oynar, 4 hakem görev alır. 5 
dönümlük futbol sahasında 6 hakem bile zaman zaman 22 futbolcuyla 
başa çıkamaz. Dolayısıyla, kendi içerisinde zenginliği olan bir spordan 
bahsediyoruz. Sporun kendisi zengin, asil ve aristokrat. Yani bir sporcuda 
olması gereken bütün vasıfları içinde taşıyan bir spor.
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Stylish, powerful and versatile.

If only every driver was like this.

Whether on the golf course or on the road, it all comes down to the dynamics of motion. 

As partner of the Turkish Airlines World Golf Cup AM Series and title sponsor of the 

Porsche European Open in Bad Griesbach (Germany) from 24 to 27 September,  

we are looking forward to seeing some great driving.

Fuel consumption for the Cayenne Turbo S (in l/100 km): urban 15.9 l · extra urban 8.9 l · combined 11.5 l; CO2 emissions 267 g/km
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Federasyonun özel eğitimleri var mı?
Hem federasyonun özel eğitimleri var hem de kulüplerimizin. Klassis Golf 
Kulübü’nde haftanın dört günü, federasyonun görevlendirdiği bir hoca 
tarafından verilen ücretsiz derslerde malzemeler de federasyon tarafından 
temin ediliyor. Bu da demek oluyor ki golf oynamak için çok para harcamanız 
gerekmiyor. Eğer gerçekten istekliyseniz, tüm imkânlar önünüze serilmiş 
durumda. Federasyonun internet sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. 
Ülkenin yalnızca batısında değil Ağrı, Ardahan, Erzurum gibi doğusundaki 
illerde de onlarca lisanslı sporcumuz var ve turnuvalara katılıyorlar. Burada ne 
sosyal sınıf farkı ne kültürel ve coğrafi farklılıklar ne de cinsiyet farkı var. 

Golf dünyasında bugüne dek elde ettiğiniz en büyük başarı nedir?
20 sene önce ülkemizde olmayan bir sporda bugün 

dünyada söz sahibiyiz. Aslında bu yeter de artar bile. 
Kişiselleştirmem gerekirse, Tiger Woods’a Boğaziçi 
Köprüsü üzerinde bir kıtadan diğerine yaptırdığım o 

vuruş, benim için paha biçilemez bir başarı. Ertesi 
gün, bütün dünyada 150’nin üzerinde ülkede, 

gazetelere ve televizyonlara konu olduk. Bir 
Türk olarak bunun ötesinde farklı bir şey 

yapamazdım. Spor bir endüstri ise bir 
ülkenin tanıtımı ve reklamı ancak bu 

kadar iyi bir araya getirilebilirdi.

Does the federation offer special trainings?
Both the federation and our clubs offer special coaching. With the 
support of the federation, there is free coaching at the Klassis Golf Club 
that is open to the public four times a week. The equipment is provided by 
the federation and the coach, also a federation member. This means that 
there is no need to spend a lot of money to play golf. If you really want to 
play, there are lots of opportunities. You can get all the information you 
need from the federation’s website. There are many licensed golf players 
not only in Turkey’s western region, but in eastern cities such as Ağrı, 
Ardahan, and Erzurum as well, and they attend tournaments too. There is 
no distinction between class, culture, geography or gender. 

What is your greatest achievement in the world of golf?
First of all, we have a voice in a sport that didn’t exist in our country 20 
years ago. In fact, that is more than enough. Personally speaking, the 
shot Tiger Woods made off of Istanbul’s Bosphorus Bridge from one 
continent to the other was a priceless achievement for us. After that, 
we appeared in newspapers and TV channels all around the world. If 
sport is an industry in itself, it was the best way to exemplify tourism 
promotion to Turkey.
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