
GOLF ETİKETİ 

Golf sahasında ve oyun esnasında uyulması gereken, görgü, emniyet ve sahanın 

korunması ile ilgili kuralların tümü “etiket kuralları” olarak adlandırılır. 

I. Temel Kurallar: 

• Sahada yavaş sesle konuşunuz ve gülünüz. Bir oyuncu topa vurma hazırlığı içinde 

ise hareketsiz durunuz ve konuşmayınız. Diğer golf oynayanları rahatsız edebilecek 

şekilde yüksek konuşmak ve bağırmaktan kaçınılmalıdır. 

• Topa vurmadan, sizden önceki grubun vuruş yapacağınız sahayı terkettiğinden 

emin olunuz. 

• Top eğer komşu sahalardaki veya çevrede bulunan oyuncuların veya izleyicilerin 

üzerlerine doğru gidiyor ise yüksek sesle “FORE” diye bağırınız. Bu sesi duyan 

oyuncuların garip olabilecek hareketlerine sakın gülmeyiniz. 

• Sizin olmasa bile her zaman divot, top izleri ve kum engellerini düzeltiniz. 

• Sahada çalışanlara dikkat ediniz, vuruş alanınız içindeler ise çekilmeleri için ikaz 

ediniz. 

• Greene en uzak olan oyuncunun ilk topa vurması kuralını unutmayınız. 

• Oynayan oyuncu topa vurmadan, yürüyüp önden gitmeyiniz. 

• Birçok kez deneme swingi ( practise swing) yapmayınız. 

• Pata hattınızı aşırı gözlemleyip, pata yaparken zaman kaybına neden olmayınız. 

Diğer oyuncular pata yaparken, karşılarında durmamak kaydı ile kendi hattınızı 

gözlemleyip, bir an önce pata vuruşunuzu kullanınız. 

• Vuruş sıranızı eldiveniniz giyilmiş, elinizde sopanız (ilk vuruşta top ve tee de dahil) 

hazır bekleyiniz. 

• Önünüzdeki gruptan kopmamaya arkanız boş ise bile özen gösteriniz. 



• Oyunu hızlandırmak için, aracınızı (buggy), troleyinizi veya çantanızı greenin 

arkasında veya yanında muhafaza ediniz. Bu şekilde çukuru bitirdikten sonra yolu 

açmanız için oluşabilecek zaman kaybını önlersiniz. 

• Saha için belirlenmiş oyun zamanı aşmamaya özen gösteriniz. Marshall’ ın 

ikazlarına uyunuz. 

• Grubunuzdaki oyuncuların pata hattına basmayınız ve ve gölgenizin bu hatta 

düşmemesine özen gösteriniz. 

• Pata yapanın arkasında durup pata hattına bakmayınız. 

• Topunuzu delikten çıkarırken veya bayrağı alırken veya yerine koyarken deliğin 30 

cm kadar etrafına basmamaya özen gösteriniz. Bu alan pata sahasındaki en önemle 

korunması gereken alandır. 

• Sakın delikten topunuzu sopanız veya bir başka cisimle çıkarmaya kalkmayınız. Bu 

deliğin etrafına zarar verir ve sizden sonraki oyuncuların patalarını bozabilir. 

• Patanızı tamamladıktan sonra bayrağı yerine dikip derhal pata sahasını terkediniz 

ve diğer grubun atışlarını yapmasına olanak tanıyınız. Puan kartınızın yazılması, 

sopalarınızın temizlenmesi gibi işlerinizi çukurdan uzaklaştıktan sonra yapınız. 

• Gurubunuzdaki oyuncuların vuruşlarını takip ediniz ve yanlara kaçan toplarını 

aramada yardımcı olunuz. 

• Top aramak için sadece 3 dk süreniz olduğunu unutmayınız. 

• Sahaya çöp atmayınız, atılmış olanları toplayınız. Cam, teneke veya pet şişeler, 

kağıt bardaklar oyun sahasında bırakılmamalıdır. Bunlar kirliliğe sebep oldukları gibi 

çim biçme makinalarının da başlıca düşmanlarıdır. Sigara veya puro içiyorsanız 

mutlaka oyun arkadaşlarınızın iznini alınız ve izmaritleri sahaya değil, çantanızdaki 

kapalı bir kutuya koyunuz. 

• Ayağınızla, sürterek, kazarak, vb. hareket ile greene ve sahaya zarar vermeyiniz. 

• Golf ayakkabılarınızda oluşan çamurları bilhassa pata sahasına girmeden önce sık 

sık temizleyiniz. 



• Pata yapılan green içine veya green çizgisinin 1.5 metre yakınına troley veya 

çantanızı sokmayınız. 

• Golf kurallarını öğreniniz. Boş zamanlarınızda okuyunuz. 

• Rakibinizi veya partnerinizi eleştirmeyiniz. Her zaman pozitif, yüreklendirici ve 

saygılı olunuz. 

II. Turnuvada 

Bir oyun sırasında turnuvanın keyifli geçmesi ve zaman kaybını minumuma indirmek 

için aşağıdaki kurallara uyunuz; 

• Zamanında hazır olunuz. 

• Şapkanızı çıkararak, oyun öncesi kendinizi tanıtıp, el sıkışınız. 

• Skor kartlarınızı değiştiriniz. 

• Başlarken en düşük handikaplının ve oyun içinde ise en iyi skoru yapanın ilk vuruş 

yapmasına öncelik tanıyınız. 

• İyi vuruşları aşırıya kaçmadan takdir ediniz. (güzel vuruş, iyi par, bravo vs gibi..) 

• Vuruş yapılırken doğru yerde, (önünde veya arkasında) hareketsiz ve sessiz 

durunuz. Oyuncunun kendisine oyun başında nerede durabileceğinizi sormanızda 

sakınca yoktur. 

• Normal bir hız içinde oynamaya gayret ediniz. 

• Golf kurallarını biliniz. Tereddüte düştüğünüzde oyun komitesine sorunuz, 

bulamazssanız vakit kaybetmeyiniz, çift top oynayınız ve komiteye oyun sonunda 

sorunuz. 

• Oyun bittiğinde, ne kadar kötü oynarsanız oynayın, acele ile sahayı terk etmeyiniz, 

sopalarınızı atmayınız, sakin olunuz, şapkanızı çıkarınız ve cadie’lerde dahil, oyun 

arkadaşlarınızın gözlerine bakarak el sıkışınız, “iyi oyundu” deyiniz, grubunuzdaki 

oyuncuları kutlayın, skor kartlarınızı kontrol edip imzalayınız ve iyi sözler söyleyerek 

birlikte sahadan ayrılınız. 



III. Vücut Dili 

Eğer oyunda iyi bir sonuç alamadıysanız, devamlı olarak topu dışarı veya suya 

vuruyorsanız yani kötü oynuyorsanız, golf sizin için hüsran dolu bir oyun olur. Buna 

ragmen, sakin olunuz, dövünmeyiniz ve mutlu görünmeye dikkat ediniz. 

Ne rakibiniz ne de çiftlerdeki partneriniz yanında, mutsuz, dövünen, devamlı bağırıp 

çağıran, sinirli birini görmek istemez. Eğer, sakin, konsantre olmuş, zevkle ve pozitif 

düşünce ile golf oynarsanız daha iyi sonuç alacağınızı göreceksiniz. 

İyi Oyunlar 


