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UYGULANACAK YEREL KURAL HAKKINDA 

 

 Bir oyuncunun topu green üzerindeyken, oyuncunun topu ya da top markası yanlışlıkla oyuncunun 
kendisi, ortağı, rakibi, caddie’si ya da kendi ekipmanı tarafından yerinden oynatılırsa ceza uygulanmayacaktır.  

 Kural 18-2, 18-3 ve 20-1’de belirtildiği şekilde top veya top markası eski yerine yerleştirilecektir. 

 Yerel Kural sadece oyuncunun topu green üzerindeyken ve topun hareketi yanlışlıkla gerçekleşirse 
uygulanabilecektir. 

Not: Eğer oyuncunun topunun, rüzgâr, su ya da yer çekimi gibi doğal bir sebepten kaynaklanırsa, 
top cezasız olarak yeni yerinden oynayacaktır. Eğer top markası bu koşullar sebebiyle yerinden hareket 
ederse marka eski yerine yerleştirilir. 

Duyurunun bir sonraki sayfasında yerel kural ile ilgili uygulamalar grafiksel olarak anlatılmıştır. Bu 
Yerel Kural, Türkiye Golf Federasyonu’nun tüm faaliyetlerinde istisnasız uygulanacaktır.  

Her ne kadar bu Yerel Kuralın ülke çapındaki tüm faaliyetlerde uygulanması önerilse de; uygulayıp 
uygulamamak, müsabakaları düzenleyen kulüpler veya organizasyonların oyun komitelerinin kararına 
bırakılmıştır. Bu yerel kuralı uygulamak isteyen kulüpler ve komiteler, bu yazıda belirtilen metine sadık 
kalmalıdırlar. Yerel kural ile ilgili bu uygulamanın dışında herhangi ilave bir uygulama yapılamaz. 
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YEREL KURAL: TOPUN GREEN ÜZERINDE YANLIŞLIKLA YERİNDEN 
HAREKET ETMESİ 

Türkiye Golf Federasyonu tarafından organize edilen müsabakalarda topun, oyuncu, ortağı, rakibi ya da bunların 
caddie’leri tarafından hareket ettirilmesi durumunda, uygulama aşağıda anlatıldığı şekilde gerçekleştirilecektir. 

Aşağıdaki örnekler yerel kuralın uygulanması ile ilgili örnekleri içermektedir. 

Eğer:  

  

 
Sonuç:  

Oyuncu vuruş hazırlığı yaparken 
yanlışlıkla topun oynamasına 
sebep olursa 

Ceza verilmez, top eski yerine 
yerleştirilir. 

  

Eğer:  

  

 
Sonuç:  

Oyuncunun topu yanlışlıkla düşer 
ve topun yerini gösteren 
markanın hareket etmesine sebep 
olursa 

Ceza verilmez, top markası eski 
yerine yerleştirilir. 

  

Eğer:  

  

Sonuç:  

Ceza verilmez, top eski yerine 
yerleştirilir. 

Oyuncu top markasını yanlışlıkla 
düşürüp, topun oynamasına neden 
olursa 

Eğer:  

  

Sonuç:  

Ceza verilmez, top eski yerine 
yerleştirilir. 

Oyuncunun ayağı yanlışlıkla topa 
çarpar ve topun hareket etmesine 
neden olursa  

 

Aşağıdaki durumlarda yerel kural uygulanmaz 
Eğer:  
Oyuncu parkurun başka bir bölümünde (Fairway, Rough 
vs.) topunun hareket etmesine sebep olursa; 

Sonuç: Bir vuruş ceza verilir ve top eski yerine 
yerleştirilir. 

Eğer:  
Oyuncu, yerini işaretlemeden green üzerinde bilerek 
hareket ettirirse; 

Sonuç: Bir vuruş ceza verilir ve top eski yerine 
yerleştirilir. 


