
Belek' e rakip
100 yeni golf sahasi

'NIN goIf turizminde hak ettigi payi almasi
maciyla "4 yilda 100 goIf sahasi" kampanyasi basla
iliyor. Kampanyayi, Türkiye GolfFederasyonu (TGF)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü ortaklasa hazir
liyor.

Golf yatirimlarini Türkiye çapinda yaymayi amaçla
yan kampanya kapsaminda, bu alana yatirim yapmak is
teyen girisimcilere yönelik "Golf Sahasi Yatirimci Kila
vuzu" adiyla bir rehber kitapçik hazirlandi. Ayrica Ulus
lararasi GolfTur Operatörleri Birligi'nin (lAGTO) Bas
kani Peter Wa1ton, konuyla ilgili konusma yapmak üze
re Istanbul'a davet edildi.

Rehber kitabin içeriginden kampanyanin ayrintilari
na, dünyada yaratilan 65 milyar dolarlik golfturizmi pas
tasindan 20 milyon dolar alan Türkiye'nin bu payi nasil
artirabilecegine iliskin yapilmasi gerekenler hakkinda
TGF Baskani Ahmet Agaoglu sorularimizi yanitladi.

4 yil içinde toplam 100 golf sahasi açmak gibi son
derece iddiali bir hedefbelirlediniz. Bu hedefiniz ne de

rece gerçekçi?
Ahmet Agaog1u: Bir vizyonla ortaya çikiyoruz. Tür

kiye'nin sahip oldugu potansiyeli inceledigimizde bu he
defin gerçekçi oldugunu görüyoruz. Hükümetin 9 golf
tahsisine lS0'yi askin basvuru oldu. Bu noktadan hare
ketle 100 golf sahasi söylemimizin niyetin ötesine geçe
bilecek bir hedef oldugunu söyleyebilirim.

GOlF YATIRIMlNDA MAiiYET ANAiizi

Türk turizmine yeni bir ivme kazandirmak amaciyla
hazirlanan "Golf Sahasi Yatirimci Kilavuzu" kitapçiginda yatirim

maliyetleri hakkinda ayrintili bilgilere yer veriliyor. Bu arada
belirlenen 100 golf sahasi bölgesi, Orman Bakanligi'nin 2003
yilinda bu bölgeler için yaptigi arastirma çerçevesinde tespit

edildi. Buna göre bakanlik, 8 bin 514 hektar arazinin topografik
yapisinin go If sahasi yapmaya elverisli oldugunu belirledi.

Kitapçikta, tipik bir goIf sahasinin yatirim maliyetinin 4 ile
4.5 milyon dolar arasinda degistigi ne de dikkat çekiliyor. Bir

golf kulübünün yilda ortalama 3.5 milyon dolar ciroya ulastigi,
kulübe alinacak 200 üye ile yatirimin 3.5 yilda kendini amorti
edecegi belirtiliyor. Bir golf sahasi için ortalama 750 bin

metrekarelik araziye gereksinim duyuluyor.

Talepler Belek'teki tahsislerde yogunlasti. Diger böl
gelerin potansiyeli ve yatinm sansi nedir?

Agaog1u: Türkiye'de öncelikli olarak nerelerde golf
yatirimi yapilacagina iliskin bir arastirma yaptIk. Buna
göre Istanbul'da 15, Kilyos'ta 20, Izmir ve çevresinde
12, Denizli'de 2, Kapadokya'da 4, Datça'da 10, Dala
man'da 2, Sarigerme'de 2, Marmaris'te 4, Bodrum'da 6,
Antalya ve çevresinde 22, Mersin-Adana'da 12, Anka-



Türkiye Golf Federasyonu (TGF),

dünyadaki 65 milyar dolarlik golf

turizminden payalabilmek için

"4 yilda 100 golf sahasi" slogamyla

bu hafta bir kampanya baslatiyor.

TGF, Orman Bakanligi verilerine

dayanarak istanbul'da 15, Kilyos'ta 20,

izmir ve çevresinde 12, Denizli'de 2,

Kapadokya'da 4, Datça'da 10,

Dalaman'da 2, Sangerme'de 2,

Marmaris'te 4, Bodrum'da 6,

Antalya ve çevresinde 22,

Mersin-Adana'da 12, Ankara'da 4,

Bursa'da 2, G.Antep, Eskisehir,

Bolu ve SanilUrfa'da da birer tesis,

açilabilecegini belirledi.

ra'da 4, Bursa'da 2, G.Autep, Eskisehir, BoLuve San
liurfa'da da birer tesis açilabilecegini gördük. Rakip

~ ülkelerdeki golf sahasi yatirimindaki gelismeleri de
dikkate alinca, buralari Belek gibi birer golf turizmi
merkezi haline getirinek için kollari sivadik.

Sizi yatirim atagina geçmeye zorlayan rakip ülke
lerdeki son gelismeler hakkinda biraz bilgi
verir misiniz?

Agaoglu: Önümüzdeki 4-5 yillik süreç
te Yunanistan'da 25 sahalik golfyatirimina
baslanacak. Bulgaristan'da LO yeni goIf sa
hasi yatirimi oldugunu biliyoruz. Hirvatis
tan, Slovenya ve Slovakya'da da önemli
yatirimlara hiz verildi. Rakiplerimiz golf
meraklilarina sürekli yeni seçenekler sunar
ken, bizim de bos durinayip bu alandaki ya
tirimlari hizlandirinamiz gerekiyor.

Yeni golf sahalarinin devreye girmesi,
size göre kaç kisiye ne kadarlik istihdam yara
tabilir?

Agaoglu: Sözünü ettigimiz yatirimlarin
toplam bedeli yarim milyar dolara ulasiyor.
Golf sahasina bir otelin yapilmasi halinde ise
ortalama 15 milyon dolarlik ek yatirima gerek
var. Yatirimlar insaat sektörünü canlandiracak.
Bir golf sahasinda ortalama 25 kisi çalisiyor.

MNG Holding, Özalbn Grubu, Akkanat Holding, Esat

E;din, Gürol Büyük, Diler Holding, Kazanci Holding, Semas

Insaat, Öztas insaat, Fettah Tamince, Diana Turizm, Eta

Insaat, ETS Tur, Metis Insaat, Göcay insaat, Ülker Grubu,

Mim insaat, Tepe Insaat, Konya Gençlik Spor ii Müdürlügü,

Denizli Ii Müdürlügü ve Alman turizm devi TUi.

Bir Japöli sirketi de istanbul Kilyos'taki eski kum

ocaklarinin yerine yapilacak golf sahalariyla yakindan

ilgileniyor. Yeni go If sahalarinda yapilacak lüks viIIalari

Almanlar'a pazarlamak isteyen 2 Alman gayrimenkul

sirketi, Türk sirketleriyle ortaklik için nabiz yokluyor.

Buna restoran ve diger birimleri de kattiginizda rakam
l50'ye çikiyor. Bu noktadan hareketle en azindan 15-20
bin kisiye yeni is imkani dogacagini tahmin ediyoruz.

Golfyatinm1ari insaat sektörü disinda ilk etapta han
gi sektörleri canlandirabilir?

Agaoglu: Günümüzde golf sahalaruun çevresine lüks
villalar yapiliyor. Bu durum, golf gayrimenkulu olarak bili
nen alani canlandirir. Ömegin, Ispanya son 20 yilda yaban
cilara sattigi golf gayrimenkullerinden 200 milyar dolarlik

gelir sagladi. Golf meraklilaruun yüksek gelir
grubundan insanlar oldugu göz önüne alindigin
da, Ingiliz, Alinan, Rus, Isviçreli ve Belçikali
lar'a golf villalari satilirrasi gündeme gelecek.
Yeni golf merkezlerine uçakla dogrudan sefer
düzenlenmesi, buralara olan ilgiyi artirir.

Dünyada kaç kisi golf oynuyor? Oolf me
raklilarinin bu tutkusu, toplam ne kadarlik bir
is hacmi yaratiyor?

Agaoglu: Golf turizmi yilda 65 milyar do
larlik bir hacme ulasiyor. Türkiye'de 48 ayri
federasyonun tüm dallarinda toplam 350 bin
sporcu bulunuyorken, Ingiltere'de 2 bini askin
sahada 750 bin lisansli goIf oyuncusu var.
ABD' de 17 bin goIf sahasinda 5 milyon lisans
li oyuncu bulunuyor. Küçücük Iskoçya' da 450
sahada toplam 250 bin lisansli oyuncu var. 1
milyar dolari bulirrak için çesitli kapilari asin
diran Türkiye'nin, bugüne kadar golften neden
yeterince yararlanamadigini anlami S degilim.


