Samandýra’daki 1.Ordu Golf
Kulübü sayesinde þampiyon
sporcular yetiþecek
Golfe askeri destek
‘’Saðlam kafa saðlam vücutta
bulunur’’
demiþ,
Baþkomutan Mustafa Kemal
Atatürk. Türk Silahlý Kuvvetleri de onun izinden yürümüþ yýllarca. Futboldan, basketbola,
yelkenden, küreðe onlarca branþta þampiyon
sporcular yetiþtirmiþ Türk Ordusu.
Ýþte þu sýralarda da TSK, golf sporuna destek
saðlýyor. Geçtiðimiz ay, 1. Ordu Komutanlýðý
Golf Sahasý, Birinci Ordu Komutaný Orgeneral
Hurþit Tolon ve golf dünyasýnýn önde gelenlerinin
katýlýmý ile açýlýrken, Türkiye bu sporda önemli bir
adým daha atmýþ oldu.
Samandýra’daki 2. Zýrhlý Tugay Komutanýðý arazisinin
içinde yer alan 9 çukurlu golf sa hasý eminiz ki önümüzde ki yýllarda þampiyon sporcularýn yetiþtiði adres olacak. Üste lik, açýlýþ töreninde Org. Tolon glofseverlere bir baþka müjde
verdi. O da Birinci Ordu Golf Ku lübü’nün kuruluþuydu.
Tolon Paþa biliyordu ki golf, insanýn sadece bedeneni deðil, ayný
amana zihnini de formda tutan bir spor. Sporcu kiþiliðiyle bilinen
Org. Tolon, sohbet sýrasýnda neden golf sahasý yapmaya karar ver diðini þöyle özetledi:
‘’Yurt dýþýna yaptýðým deðiþik iþ gezilerinde Pakistan’dan
Kore’ye Amerika’dan Ýngiltere’ye her ülkede ayný düzeydeki
arkadaþlarýmýn toplantýlardan sonra hemen hemen pek çoðu nun bu yemyeþil doðada insana huzur ve rahatlýk veren golf
sporu yaptýklarýný gördüm. Bu hem ruhen dinlendirici hem de
insaný zinde tutan spora karþý gittikçe ilgim artmaya baþladý.
Bu sýralarda Türkiye Golf Federasyonu baþkaný Sn. Ahmet
Aðaoðlu’nun da golf sahasý yapma görüþlerimize pozitif
açýdan bakmasý ve bize her bakýmdan yardýmcý olmasý, yer
seçimi ve saha yapýmý için federasyon uzmaný Nihat
Doðu’yu bizimle çalýþma adýna görevlendirmesi motiva syonumuzu arttýrdý. Seçilen 3 yerden en uygun olan þim diki yere saha yapýmý için 20 Mart 2005’de karar
aldýk. Gece gündüz çalýþarak yaklaþýk 160 dönümlük
alana, üzerinde 3 su engeli, 20’ye yakýn kum engeli
bulunan ve tamamen doðaya uyarak, aðaç kesilme den yapýlan golf sahasýnýn uzun süre silahlý kuvvetlerimize hizmet vereceðini düþünüyorum. Bundan
sonra yapýlacak kýsýmda, saha çimlenecek ve
yaklaþýk Kasým 2005’te arkadaþlarýmýz keyif le golf oynacak bir alana kavuþacak.’’
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