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H.SAĞLAM: Erol Şimşek kimdir? Kısaca 
sizden dinleyebilir miyiz?
E.ŞİMŞEK:  1971’de Tekirdağ’da 
doğdum. İlkokulu Türkiye’de bitirdim. 
Sonra ailemle birlikte Almanya’ya gittik 
ve okulu orada bitirdim. 2012’den beri 
İstanbul’dayım. Golf oynamaya 14 
yaşında profesyonel olarak başladım. 
Tam 11 sene hem Almanya’da hem  de 
dünyanın her yerinde profesyonel olarak 
oynadım. Eğitmenlik kariyerime de 
2009’dan itibaren başladım. Milli takımı 
da 2016’dan beri çalıştırıyorum. Kemer 
Country’de de aynı zamanda 2012’den 
beri direktörlük yapıyorum. Milli sporcu 
ya da amatör olarak da 5 yaş- 80 yaş 
arası öğrencilerim var. 
H.SAĞLAM: Golf oyunu kısaca bizlere 
tanıtabilir misiniz ? Golfte amaç nedir? 
Golf nasıl oynanır, bunlarla ilgili bizlere 
bilgi paylaşabilir misiniz?
E.ŞİMŞEK: Golf oynarken maksimum 
14 sopayı geçmeyecek atışlarla başarı 
elde etmek zorundasınız. Boş bir 
çantanız var, büyük ya da küçük olabilir, 

taşıyabilirsiniz ya da çekebilirsiniz. İçinde 
değişik uzunluğu olan sopalarınız var. 
Açık alanda oynanıyor ve sopalarınızı 
değişik uzaklıktaki mesafeler için 
kullanabiliyorsunuz. 70 -90 hektarlık 
açık alanda dediğimiz sahada ileri 
doğru uçurmanız gerekli ve kontrollü 
vurmanız gereken  stratejik bir  spordur. 
Hava koşullarını da göz ardı ederek 
en uzun mesafeye topu doğru yönde 
göndermeniz esastır. Bu mesafe bazen 
bir göl üzerinden, bazen de rüzgâra karşı 
olabiliyor. Doğru hesaplama yapmak 
da burada önemli. Türkiye olarak işin 
başındayız ama İstanbul’da 3 tane tam 
donanımlı golf sahamız var. Antalya Belek 
Bölgesi bunun dışında güzel sahaları 
olan yerlerden biri. Keza Belek de öyle.
H.SAĞLAM: Golfte oyun sırasında 
kullanılan araç gereçler nelerdir ? Ve bu 
ekipmanları nereden alabiliriz?
E.ŞİMŞEK: Bahsettiğim üzere çantamız 
var. Ve sopalar. Bunlar Türkiye’de 
bulunmuyor. Tedarik için yurt dışından 
getirmeniz gerekli. Yürüyerek oynanan 

GOLF SPORUNDA ÜNLÜ BİR EĞİTMEN 
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Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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açık havada bir spor ancak bazen 
dört tekerli araçlar da kullanılıyor. Biz 
eğitmenler gençlerin yürüyerek sahayı 
deneyimlemesini istiyoruz. Çantalar ağır 
olabiliyor, bunun için taşıyıcı gerekebiliyor. 
Çantanın içinde eldiven ve su ekipmanları 
olabiliyor. Hava şartlarına göre 
yağmurluklarını çantanın 
içine koyabiliyorlar.
H.SAĞLAM: Oyun kuralları 
nedir yani golfte de böyle 
hassas olarak nitelendirilen 
kurallar var mı?
E.ŞİMŞEK: Sahada 
oynarken dikkat etmeniz 
gereken esaslar var. 
Çimlerin değişik kesiliş 
uzunlukları var. Ayağınız ile 
bastığınız yer biraz daha 
toprağın içine gömülüyor 
biçerken görevlinin ona 
dikkat etmesi gerekiyor. 
Bazen vuruş esnasında 
çimler uçabiliyor yerine 
koymak önemli. Deliklerin 
tamir edilmesi önemli. 
Sessiz olmanız ve topa 
40 saniye içerisinde vuruş yapmanız ilk 
kural zaten. Golf oynarken tenis gibi bir 
partnere ihtiyacınız yok; kendi başınıza 
da golf oynayabiliyorsunuz. En fazla 4 
kişi ile oynanıyor. Herkesin top numarası 
ve markası var. Dolayısıyla kim kimin 
topu biliniyor. Önemli olan yanlış topa 
oynamamak. En az vuruşla topu deliğe 
getirmeniz gerekli.   Bitirişteki deliğin 
çapı 10-8 cm. Başlangıç 10 cm’a yakın ve 
deliğe yaklaştıkça 3m mesafede bayrak 
takılır. Bayrağı uzaktan görürsünüz. 
Kaçırmadan vuruş yapmak önemli. Sağı 
sola topu kaçırmadan vuruş yapmanız 
gerekli. Topu arama süreniz 10 dk. 
Eskiden 5dk idi. 4 kişi berabersek topu 
hep birlikte arıyoruz. Bulamazsak geriye 
dönüyoruz, bulamazsak diz hizasından 
topu yere bırakıp 1 vuruş cezası 
alıyorsunuz.
H.SAĞLAM: Yeni başlayan biri ne kadar 
sürede golf oynamayı öğrenir ? Becerisine 
mi bağlı yoksa belli periyotlarla öğrenmeyi 
sağlayabiliyor muyuz?
E.ŞİMŞEK: Tabii ki genç yaştakiler daha 
çabuk öğreniyor. Geçmişte üniversitede 
okurken tenis ya da futbol oynadıysanız 
değişik spor dalların faydası çok. Değişik 
spor dalları ile koordinasyon ve el 
becerisini ediniyorsunuz. Oyuncunun golf 
sahasında kendi başında oynaması için 
ehliyet alması gerekli. Bu 3 ile 6 ayda 
sürüyor. Haftalık antrenman sayınız fazla 
ise daha iyi oynarsınız. Yani vuruşlarınızın 
iyi olması gerekli. Öğrencilerimizin bu 
sahaya geldiklerinde antrenman vuruşu 
yaptıkları yer var. Orada başlayacaklar. 

Sopaları öğrenecekler. 14 sopa ile oynaya 
oynaya öğrenilir. Hangisi ile nereye, 
nasıl topu uçururum öğrenecekler. Golf 
çok kolay gözüküyor ama öyle değil, 
konsantrasyon gerekiyor ve vücudunuzu 
iyi koordine etmeniz gerekli. Matematik 
de var ve zihinle hesaplama önemli.

G.DEĞER: Konuşmanın başında 
bahsetmiştiniz ama golf sporuna 
başlamak için en küçük grubu hangisidir?
E.ŞİMŞEK: Tabii ki değişik yaş grupları 
var. Performans oyuncuları var, milliler 
var. Ancak 5-6 yaşında başlayıp severek 
ilerlemesi bizim tercihimiz. Yaş grubuna 
ayırmak gerekli. Yavaş yavaş biraz oyun 
gibi  başlıyoruz. Sonra sahaya iniyoruz, 
turnuva yapıyoruz.  Sporcu ile bireysel 
dersler yapıyoruz. Sporcunun milli olmak 
gibi hedefi varsa bu sporcunun haftada 
25-30 saat çalışması gerekli, ona göre 
sezon Kasım’da bitiyor, Mart’ta başlıyor. 
Bu 4 ayda teknik değiştirmek istiyorsa 
teknik çalışılması 
gerekli. Yaşlara 
ve hedeflere göre 
çalışma yapılması 
önemli.
G.DEĞER: En çok 
Antalya Belek 
Bölgesi dediniz 
ama ülkemizde 
başka nerede golf 
sahaları var?
E.ŞİMŞEK: Bodrum’da var, Kuşadası’nda 
var, Ankara’da var. Samsun’da var. 
Samsun’da işitme engelli olimpiyatları 
olmuştu. Onun için tabii ki golf sahası 
yapıldı. Golf sahası dünyada ilk olarak 
denizin üstünü doldurup yapıldı. 
G.DEĞER: Profesyonel sporcu tek vuruşta 
topu kaç m ileriye götürebilir?
E.ŞİMŞEK: 400 m vuranlar var. Ama 
aynı zamanda düz durmanız gerekli. 
Çimen uzunluğuna göre vurmanız tabii 

zorlaşıyor. Topu oradan çıkarmak zor 
oluyor.
G.DEĞER: Golf sporcusunun günlük 
antrenman düzeni nedir?
E. ŞİMŞEK: Bizim yeni başlayan 
akademide başlayanlar haftada 3-4 saat 
oynuyorlar; ikişer saat ders alıyorlar. 

Cumartesi pazar hafta 
sonları sokağa çıkma 
yasağı olduğu için hafta 
içerisinde yapıyoruz, 
performans sporcuları  
ile daha çok hafta içi 
çalışıyoruz.
G.DEĞER: Yetenekli 
sporcuları nasıl 
keşfediyorsunuz? 
Hobi olarak başlayıp 
yetenekleri keşfedilenler 
var mı?
E.ŞİMŞEK: Mesela 
Samsun’da yaş grupları 
seçildi. Onlar 4 hafta 
içerisinde golfe uygun 
sporcular olarak  seçildi. 
Golfu herkes oynayabilir. 
Topu havalandırmak 

için yetenekli olmanıza gerek yok. Ama 
ilerlemek için koordinasyon gerekli ve 
golfte  ilerlemek istiyorsanız düzenli 
çalışmanız gerekli. Özellikle 8-9-10 
yaşlarında tenisten gelenler çok başarılı 
oluyorlar.
D.TUNCA: Türkiye’de golf hangi düzeyde?
E.ŞİMŞEK: En alttayız. 7000 kişi oynuyor. 
Amerika’da 36 milyon kişi golf oynuyor, 
22 bin sahası var. Golf Türkiye’de yeni 
başladı. 
D.TUNCA: Mart ayında başlayan pandemi 
sebebiyle  müsabakalar ertelendi. 
Yasaklar var. Bu süreçte golf çalışmaları 
nasıl sürüyor?

E.ŞİMŞEK: 
1 Nisan - 1 
Haziranda 
kortların hepsi 
kapatıldı. 1 
Haziran’da 
golf sahasını 
açtık. 
Açtığımızda 
grup derslerin 
hepsini iptal 

ettik. Atış alanlarında yan yana  olmalarını 
istemedik, sahada oynadılar. Lisanslı ve 
milli oyuncular ile pandemide  antrenman 
yapıldı.  Engellilerle de antrenman yapıldı.
B.TUNÇLUDEMİR: Siyahi sporcu Jack 
Nicklaus mu Tiger Woods mu?
E.ŞİMŞEK: Dünyada golf oynayan en iyi 
iki sporcu. Son 20 sene içerisinde Tiger 
Woos oynarken aktif oyuncuydu. Sporu 
değiştirdi. Turnuvalar rekoru onda. Ama 
mayor turnuvalar  golfte de var. Rekor 

“Golf göründüğü kadar kolay 
değildir. Konsantrasyon 

kordinasyon ve matematik 
önemli. Önce zihninizde adım 

adım oynayacaksınız.             ”



burada  Jack Nİcklaus’ta.
T.DİNGAZ: Golf oynamak için kondisyon 
kadar gerekli olan, belki daha da önemlisi 
olan el-göz koordinasyonu ve analitik 
becerilerdir diye düşünüyorum. Ama bir 
golf sporcusunu ön plana 
çıkaran hangi özelliğidir ? 
Mesela Tiger Woods’u ön 
plana çıkaran neydi?
E.ŞİMŞEK: Başka spor 
dahi yapsa başarılı 
olabilirdi.  3-4 yaşında bu 
golf sporuna başlamış. Ve 
babası golfçu ve özenle 
yeteneğini destekleyerek 
onu bu seviyeye getirdi. 
En önemli hocası babası. 
Yetenek sadece yetmiyor, 
önemli ama çalışmadan 
da olmuyor. Uzmanlardan 
destek alıyorsunuz. 
Sağlığınıza bakmanız da 
gerekiyor. Golf turnuvası 
4 gün sürüyor. Golfte en 
önemlisi sabır. Her vuruştan 
sonra şartlar değişiyor. 
Önünüzde ağaç varsa ona 
göre düşünüyorsunuz. 
Dün yağmur vardı, bugün 
hava güneşli. Mesela 
Avustralya’da 12.30’da 50 
derecede golf oynadım. 
Şemsiye kullanacaksanız 
ıslak havlu kullanmanız 
gerekli. Vücudunuz sizi 
zorluyor. Haftada 2-3 
km koşmanız ve vitamin 
kullanmanız gerekebilir. 
Profesyonel golfçüde ekip var. 
Fizyoterapist ve koçu var. 
H.SAĞLAM :Sporun sağlık 
açısından faydalarını 
düşündüğümüzde golf 
sporunun vücudumuza, sağlığımıza 
kazandırdığı faydalarından bahsedebilir 
misiniz?
E.ŞİMŞEK :Zihinsel olarak golfun 
faydası var. Geniş bir yeşil alandasınız. 
Vuruyorsunuz, birkaç yüz metre 
yürüyorsunuz, duruyorsunuz. Koşu 
gibi değil. Kalbinizi orta seviyede 
yoruyorsunuz. Kondisyon önemli. Golf 
sopalarını ağır taşıyorum ama beynimi 
de kullanıyorum. Hangi sopayla vururum, 
nasıl oynarım diye beynim de aktif 

bu esnada. 4 jenerasyon aynı anda 
oynayabilir. Herkes kendi topunu oynuyor. 
Kendinize ve golfe karşı oynuyorsunuz. 
35-40 yaşında tenisten golfe geçiş var. 
A.YÜREK :Bu işinizi seviyor musunuz ?

E.ŞİMŞEK: Tabii ki seviyorum, ben 
seve seve yapıyorum. Açık alanda 
çalışmayı, gençlerle çalışmayı seviyorum. 
Performans golfçüler ve milli oyuncularla 
çalışmayı seviyorum. Yurt dışına 
gidiyoruz, turnuvalar yapıyoruz. 
M.BOYALIKLI: Pandemi dönemi ile 
çalışmalarınız aksadı mı?
E.ŞİMŞEK :1 Haziran’dan itibaren 
sahamız açık. Tabii ki covid-19 kurallarına 
uygun olarak.  Nedir mesela bu kurallar? 
Golfte  2 metre mesafeye dikkat ettik, 

ediyoruz. Golf sahasında oynarken maske 
takılmıyor. Oyun bittikten sonra genelde 
böyle etik kural olarak ile tokalaşıyorduk 
ama kurallar gereği artık tokalaşmıyoruz. 
Ondan sonra arabada aynı aileden varsa 

olabilir. Turnuvalarda katılım 
sayısını azalttık. Ödül törenini 
maskeli yaptık ve yemek 
vermedik. 
M.BOYALIKLI: Golf hangi 
ülkelerde oynanıyor?
E.ŞİMŞEK: Hemen hemen  
dünyanın her yerinde oynanıyor. 
Tabii ki daha çok Amerika’da 
oynanıyor. Afganistan’da 
olsun Dubai’de olsun yani her 
yerde oynanıyor. Türkiye’de 
de ilerleyen dönemlerde artar 
diyorum.
R.GÜNDOĞAN: Golf oynarken 
ne gibi kazalarınız olabilir ? 
Topa vururken neye dikkat 
ediyorsunuz?
E.ŞİMŞEK: Hep aynı hizada 
yürüyoruz. Yani oyuncu belli 
alanlarda topu kontrolsüz 
vurabilir, sopayı topa sallarken 
değebilir. Top ivme alınca çok 
hızlı hareket eder, kurşun gibi. 
Dikkat etmek gerekli. Ben topa 
vururken planlıyorum. Herkesin 
kendine ait bir stili var. Ben yere 
eğilip hafifçe yerden ot koparıp 
bırakıyorum. Böylece rüzgârı, 
hareketi hesaplamış oluyorum. 
Rüzgâr soldan geliyorsa o 
zaman bayrağın soluna doğru 
hareket ettirmek gereklidir ki 
rüzgâr topu doğru yöne getirsin.
M.BOYALIKLI: Kaç yaşında golf 
sporuna başladınız?
E.ŞİMŞEK: Biraz geç başladım 
aslında. 14 yaşında başladım. 

Almanya’ya 9 yaşında gittim ama ilk 
gittiğimde futbolla başladım ve 18 yaşına 
kadar futbol oynadım; amatör ligde ve 
3.ligde lisanlı olarak. Golfe ise dediğim 
gibi 14 yaşında başladım.
T.DİNGAZ: Sizin gibi değerli bir konuğu 
ağırlamaktan çok ama çok mutlu olduk. 
Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler 
için, katıldığınız için. Tecrübelerinizle ve 
bilginizle öğrencilerimize esin kaynağı 
olduğunuzu düşünüyorum. Tekrar 
teşekkür ederiz.


