
Turkish Airlines Ladies Open turnuvası öncesi Avea Pro-Am’de 
Ahmet Ağaoğlu, Fikret Öztürk ve Laura Davies ile birlikte golf 
oynadınız. Oyun nasıldı, zorlayıcı anlar oldu mu? 
Elbette daha iyi olabilirdik ama turnuva stresi, sizi her zaman 
normal oyundan biraz uzaklaştırıyor ve basit hatalara sevk ediyor. 
Golfün kendisi başlı başına zorlayıcı ve kimi zaman bunu fazlasıyla 
hissettiriyor. Bazen su, bazen kum çukurlarıyla; bazen rüzgârla, bazen 
seyirci baskısıyla... Hepsi birleşince, golfü benzersiz ve heyecan verici 
kılan o zorlayıcılığı ortaya çıkıyor. 

You played golf with Ahmet Ağaoğlu, Fikret Öztürk and Laura 
Davies at Pro-Am before Turkish Airlines Ladies Open tournament. 
How was the game? Were there any challenging moments?
Of course we could have been better, but tournament stress distracts 
you from the game and can cause you to make simple mistakes. Golf is 
challenging in itself and sometimes you feel that strongly. Water, bunkers, 
wind and sometimes pressure caused by the audience can all be factors. All 
of these things combined is the challenging aspect that makes golf unique 
and exciting.

A Game of    Diplomacy

G   lf 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye’de golf sporunun 

geldiği noktayı ve geleceğini değerlendirdik. 

We talked about the current situation and the future of golf in 
Turkey with Minister of Foreign Affairs Mevlüt Çavuşoğlu. 

Zeynep İyigün

Bir Diplomasi Oyunu
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Golf Türkiye’de en çok kimler tarafından oynanıyor?
Biz sürekli golfün bir elit sporu değil, herkesin oynayabileceği bir spor 
olduğunu söylüyoruz. Kendi içinde elbette zorlukları var ama herkesin 
tadını çıkarabileceği, eğlenebileceği düzeyde zorlukta bir spor olduğunu 
anlatmaya çalışıyoruz. Nihayet golfe karşı önyargılar yıkılmaya başladı. 
Son dört yılda, pek çok tanıdığım golf oynamaya başladı. Herhangi bir spor 
merkezine abone olduğunuzda ödediğiniz ücretle sahaya verdiğiniz yıllık 
aidat yaklaşık olarak aynı. Spor yaparken ne tür kıyafet alıyorsanız, golf için 
de benzer kıyafetleri almanız gerekiyor. Hem kuvvet hem de yaş anlamında 
herkesin yapabileceği bir spor. 

Türkiye’deki golf sahaları genellikle Antalya bölgesinde. Başka 
bölgelerde de yeni sahalar açılacak mı?
Özellikle Bodrum ve Kuşadası tarafında saha çalışmaları var. Antalya’da, 
Alanya bölgesinde, belirlediğimiz beş bölgeye yedi yeni golf sahası 
yapacağız. Golf oynamak için ülkeye gelen turist sayısı her sene artıyor. 
Turizm Türkiye için son derece önemli bir gelir kaynağı ve bu kaynağı 
artırmak için daha fazla sahaya ve aynı zamanda daha fazla doğrudan uçuşa 
ihtiyacımız var. Tüm golfçüler, Türk Hava Yolları bazı Avrupa merkezlerinden 
doğrudan uçuşları ne zaman başlatacak diye soruyor. Türk Hava Yolları 
golfle özdeşleşti artık. Dünyanın pek çok yerinde organize ettiği turnuvalarla 
golf dünyasında oldukça popüler bir hava yolu şirketi haline geldi.

 

In Turkey, who plays golf the most?
We keep saying that golf is not an elite sport, everybody can play it. Of 
course it has difficulties in itself, but we try to make it understood that it 
is a sport that everybody can enjoy and have fun playing. The prejudices 
against golf are finally beginning to be broken down. In the last four years, 
many acquaintances of mine have started to play golf. The price you pay for 
joining a fitness centre is almost the same with the yearly contribution you 
pay for a golf course. For golf, you buy clothes that are similar to the ones 
you buy for any other sport. People from different ages and strengths can 
play golf.

Golf courses in Turkey are centered around Antalya. Will new 
courses be opened in different regions?
There are other course operations especially in Bodrum and Kuşadası. We 
will also build seven more golf courses in five areas in the Alanya district of 
Antalya. The number of tourists that come to Turkey to play golf increases 
by the year. Tourism is an crucial source of income for Turkey and in order 
to enhance this source, we need more courses and more direct flights. All 
golfers ask when Turkish Airlines will begin to fly directly to Turkey from 
certain parts of Europe. Turkish Airlines is being identified with golf now. 
It became a popular airline in the golf world, thanks to the tournaments it 
organized in many place in world. 

Michael Denker

Türkiye’de golf eğitimi ne durumda?
Marmara Üniversitesi’nde Golf Antrenörlüğü eğitimi veriliyor. Akdeniz 
Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi’nde golf bölümü açıldı; bu sene ilk yılı. 
Gençlerin önünü açacak, golfte ilerlemelerini sağlayacak imkânları sunmak 
için çaba sarf ediyoruz.

Golfün insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etkisi var?
Golf oynarken sürekli birtakım hesaplar yapmak zorundasınız. Rüzgârı 
hesaplıyorsunuz, iki adım sonra yapacağınız vuruşu düşünüyorsunuz. Aşağı 
doğru mu, yukarı doğru mu vurmalı? Hangi sopayı kullanmalı? Önündeki 
engele göre nasıl bir vuruş yapmalı? Zaten golfün sizi tüm stresten 
uzaklaştırmasının, tüm yorgunluklardan arındırmasının sebebi de bu. Başka 
bir şey düşünemiyorsunuz o anda. Sadece oynadığınız oyuna ve bir sonraki 
adımınıza konsantre oluyorsunuz. İnsanın sağlığına da iyi geliyor. Sabah 
altıda kalkıp dokuza kadar golf oynadığınızda güne dinç bir şekilde ve güzel 
bir yürüyüş yapmış olarak başlıyorsunuz. Beyninizde her şey sıfırlanıyor ve 
verimli çalışıyorsunuz.

Golf oyununun kurallarıyla iş dünyası yönetimi arasında nasıl bir 
bağ kuruyorsunuz? 
Golfte sürekli strateji, hamle ve duyguları kontrol etme durumu var. Kötü 
vuruş yaparsanız kontrolden çıkmamalı, iyi vuruş yaparsanız da rehavete 
kapılmamalısınız. Bazen de risk almalısınız. Bunların hepsi iş dünyasında da 
var. Golf sahalarında meclis başkanlarıyla, büyükelçilerle bir yandan spor 
yaparken, diğer yandan diploması konuşuyoruz. Dolayısıyla golf, iş dünyası 
ve siyasetin önemli bir parçası.

What is the state of golf training in Turkey?
Marmara University offers golf coaching training. Akdeniz University 
Faculty of Physical Training golf department is in its first year. We make 
efforts to pave the way for young people to advance in golf. 

What kind of an effect does golf have on human psychology?
While playing golf, you have to calculate lots of things. You calculate the 
wind, think of the shot you will make after three steps. Should I move the 
ball high or low? Which golf club should I use? How should I hit the ball 
when there is a hazard? This is the reason why golf keeps you away from 
stress and helps you to get rid of your fatigue. While playing, you cannot 
think of anything else. You only concentrate on your game and your next 
move. It is also good for the health. When you get up at 6 a.m. and play golf 
until 9, you start your day vigorously and by taking a good walk. You clear 
your mind and work efficiently.

What kind of a relation is there between the rules of golf and 
management in business world? 
Playing golf is about strategy, moves and controlling the emotions. 
If your shot is not good, you shouldn’t lose your control and if your 
shot is good, you shouldn’t be carried away. Sometimes you should 
take risks. This is also true for the business world. When we play 
golf with parliamentary speakers and ambassadors, we also talk 
about diplomacy. Hence, golf is an important part of business and 
politics.
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