
SSaammaannddýýrraa’’ddaakkii  11..OOrrdduu  GGoollff
KKuullüübbüü  ssaayyeessiinnddee  þþaammppiiyyoonn
ssppoorrccuullaarr  yyeettiiþþeecceekk  

GGoollffee  aasskkeerrii  ddeesstteekk  

‘‘’’SSaaððllaamm  kkaaffaa  ssaaððllaamm  vvüüccuutt--
ttaa  bbuulluunnuurr’’’’  ddeemmiiþþ,,
BBaaþþkkoommuuttaann  MMuussttaaffaa  KKeemmaall
AAttaattüürrkk..  TTüürrkk  SSiillaahhllýý  KKuuvvvveettlleerrii  ddee  oonnuunn  iizziinn--
ddeenn  yyüürrüümmüüþþ  yyýýllllaarrccaa..  FFuuttbboollddaann,,  bbaasskkeettbboollaa,,
yyeellkkeennddeenn,,  kküürreeððee  oonnllaarrccaa  bbrraannþþttaa  þþaammppiiyyoonn
ssppoorrccuullaarr  yyeettiiþþttiirrmmiiþþ  TTüürrkk  OOrrdduussuu..  

ÝÝþþttee  þþuu  ssýýrraallaarrddaa  ddaa  TTSSKK,,  ggoollff  ssppoorruunnaa  ddeesstteekk
ssaaððllýýyyoorr..  GGeeççttiiððiimmiizz  aayy,,  11..  OOrrdduu  KKoommuuttaannllýýððýý
GGoollff  SSaahhaassýý,,  BBiirriinnccii  OOrrdduu  KKoommuuttaannýý  OOrrggeenneerraall
HHuurrþþiitt  TToolloonn  vvee  ggoollff  ddüünnyyaassýýnnýýnn  öönnddee  ggeelleennlleerriinniinn
kkaattýýllýýmmýý  iillee  aaççýýllýýrrkkeenn,,  TTüürrkkiiyyee  bbuu  ssppoorrddaa  öönneemmllii  bbiirr
aaddýýmm  ddaahhaa  aattmmýýþþ  oolldduu..  

SSaammaannddýýrraa’’ddaakkii  22..  ZZýýrrhhllýý  TTuuggaayy  KKoommuuttaannýýððýý  aarraazziissiinniinn
iiççiinnddee  yyeerr  aallaann  99  ççuukkuurrlluu  ggoollff  ssaa  hhaassýý  eemmiinniizz  kkii  öönnüümmüüzzddee--
kkii  yyýýllllaarrddaa  þþaammppiiyyoonn  ssppoorrccuullaarrýýnn  yyeettiiþþttiiððii  aaddrreess  oollaaccaakk..  ÜÜssttee--
lliikk,,  aaççýýllýýþþ  ttöörreenniinnddee  OOrrgg..  TToolloonn  ggllooffsseevveerrlleerree  bbiirr  bbaaþþkkaa  mmüüjjddee
vveerrddii..  OO  ddaa  BBiirriinnccii  OOrrdduu  GGoollff  KKuu  llüübbüü’’nnüünn  kkuurruulluuþþuuyydduu..  

TToolloonn  PPaaþþaa  bbiilliiyyoorrdduu  kkii  ggoollff,,  iinnssaannýýnn  ssaaddeeccee  bbeeddeenneennii  ddeeððiill,,  aayynnýý
aammaannaa  zziihhnniinnii  ddee  ffoorrmmddaa  ttuuttaann  bbiirr  ssppoorr..  SSppoorrccuu  kkiiþþiilliiððiiyyllee  bbiilliinneenn
OOrrgg..  TToolloonn,,  ssoohhbbeett  ssýýrraassýýnnddaa  nneeddeenn  ggoollff  ssaahhaassýý  yyaappmmaayyaa  kkaarraarr  vveerr--
ddiiððiinnii  þþööyyllee  öözzeettlleeddii::  

‘‘’’YYuurrtt  ddýýþþýýnnaa  yyaappttýýððýýmm  ddeeððiiþþiikk  iiþþ  ggeezziilleerriinnddee  PPaakkiissttaann’’ddaann
KKoorree’’yyee  AAmmeerriikkaa’’ddaann  ÝÝnnggiilltteerree’’yyee  hheerr  üüllkkeeddee  aayynnýý  ddüüzzeeyyddeekkii
aarrkkaaddaaþþllaarrýýmmýýnn  ttooppllaannttýýllaarrddaann  ssoonnrraa  hheemmeenn  hheemmeenn  ppeekk  ççooððuu--
nnuunn  bbuu  yyeemmyyeeþþiill  ddooððaaddaa  iinnssaannaa  hhuuzzuurr  vvee  rraahhaattllýýkk  vveerreenn  ggoollff
ssppoorruu  yyaappttýýkkllaarrýýnnýý  ggöörrddüümm..  BBuu  hheemm  rruuhheenn  ddiinnlleennddiirriiccii  hheemm  ddee
iinnssaannýý  zziinnddee  ttuuttaann  ssppoorraa  kkaarrþþýý  ggiittttiikkççee  iillggiimm  aarrttmmaayyaa  bbaaþþllaaddýý..
BBuu  ssýýrraallaarrddaa  TTüürrkkiiyyee  GGoollff  FFeeddeerraassyyoonnuu  bbaaþþkkaannýý  SSnn..  AAhhmmeett
AAððaaooððlluu’’nnuunn  ddaa  ggoollff  ssaahhaassýý  yyaappmmaa  ggöörrüüþþlleerriimmiizzee  ppoozziittiiff
aaççýýddaann  bbaakkmmaassýý  vvee  bbiizzee  hheerr  bbaakkýýmmddaann  yyaarrddýýmmccýý  oollmmaassýý,,  yyeerr
sseeççiimmii  vvee  ssaahhaa  yyaappýýmmýý  iiççiinn  ffeeddeerraassyyoonn  uuzzmmaannýý  NNiihhaatt
DDooððuu’’yyuu  bbiizziimmllee  ççaallýýþþmmaa  aaddýýnnaa  ggöörreevvlleennddiirrmmeessii  mmoottiivvaa--
ssyyoonnuummuuzzuu  aarrttttýýrrddýý..  SSeeççiilleenn  33  yyeerrddeenn  eenn  uuyygguunn  oollaann  þþiimm--
ddiikkii  yyeerree  ssaahhaa  yyaappýýmmýý  iiççiinn  2200  MMaarrtt  22000055’’ddee  kkaarraarr
aallddýýkk..  GGeeccee  ggüünnddüüzz  ççaallýýþþaarraakk  yyaakkllaaþþýýkk  116600  ddöönnüümmllüükk
aallaannaa,,  üüzzeerriinnddee  33  ssuu  eennggeellii,,  2200’’yyee  yyaakkýýnn  kkuumm  eennggeellii
bbuulluunnaann  vvee  ttaammaammeenn  ddooððaayyaa  uuyyaarraakk,,  aaððaaçç  kkeessiillmmee--
ddeenn  yyaappýýllaann  ggoollff  ssaahhaassýýnnýýnn  uuzzuunn  ssüürree  ssiillaahhllýý  kkuuvvvveett--
lleerriimmiizzee  hhiizzmmeett  vveerreecceeððiinnii  ddüüþþüünnüüyyoorruumm..  BBuunnddaann
ssoonnrraa  yyaappýýllaaccaakk  kkýýssýýmmddaa,,  ssaahhaa  ççiimmlleenneecceekk  vvee
yyaakkllaaþþýýkk  KKaassýýmm  22000055’’ttee  aarrkkaaddaaþþllaarrýýmmýýzz  kkeeyyiiff--
llee  ggoollff  ooyynnaaccaakk  bbiirr  aallaannaa  kkaavvuuþþaaccaakk..’’’’
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