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1. Bir oyuncunun çantasında bulunan yedek toplar o oyuncunun ekipmanı olarak değerlendirilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

2. Bir oyuncu saha sınırları içerisinde bulunan topuna saha sınırları dışarısından vuruş yapabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

3. Saha üzerinden bulunan bir hayvan dış etkendir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

4. Genel ceza uygulaması hem maç oyununda hem de vuruş sayısı oyununda 2 vuruş cezasıdır. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

5. Bayrak direğinin green üzerindeki pozisyonunu hakkında bilgi vermek tavsiye kapsamındadır. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

6. Maç oyununda, bir oyuncu oyuna başlarken başlama alanı dışarısından vuruş yaparsa cezası çukur 

kaybıdır. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

7. Bir oyuncu bunker içerisinde vuruştan önce topun arkasına yerleştirdiği sopasını hafifçe kuma 

değdirebilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

8. Geçici su anormal saha koşuludur. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

 

 

 



9. Vuruş sayısı oyununda, bir oyuncunun topu green üzerindedir. Oyuncu bir sonraki vuruşunu 

yapmadan önce çukur etrafında bulunan spike izlerini aşağı bastırarak düzeltir; 

 A: Oyuncu bir vuruş ceza alır. 

 B: Oyuncu iki vuruş ceza alır. 

 C: Oyuncu ceza almaz. 

10. Saha sınırları içerisinde yer alan bir antrenman green’i  yanlış greendir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

11. Bir kurala göre topu drop ederken, oyuncu topunu iki kez doğru şekilde drop  ediyor fakat top 

hemen kurtulma alanı dışında ve çukura  daha yakın olmayan bir noktada duruyor; 

 A: Oyuncu ikinci drop işlemini yaptıktan sonra topun zemine ilk çarptığı yere topu 

yerleştirmelidir. 

 B: Oyuncu kurtulma alanı içerisinde yer alan her hangi bir noktaya topu yerleştirmelidir. 

 C: Oyuncu top kurtulma alanı içerisinde durana kadar drop işlemine devam etmelidir. 

12. Maç oyununda, bir oyuncunun handikapı  11’dir. Ama rakibine handikapının 10 olduğunu 

yanlışlıkla deklare eder. Rakip oyuncu ilk başlama yeri vuruşunu yaptıktan sonra bu hatasını fark eder, 

bu durumda: 

 A: Oyuncu maçı 11 handikap ile tamamlamalıdır. 

 B: Oyuncu maçı  10 handikap ile tamamlamalıdır. 

 C: Oyuncu diskalifiye olur. 

13. Vuruş sayısı oyununda, oyuncu henüz bitirmiş olduğu çukurun green’i  yakınında bulunan 

bunker’dan bu greene antrenman yapabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

14. Bir oyuncu bir tur esnasında iki adet caddie kullanabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

 

 

 



15. Bir oyuncu, bunker içerisinde ve topunun hemen yanında bulunan bir elmayı cezasız olarak 

kaldırabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

16. Bir oyuncu rough içerisine gömülmüş topunu cezasız olarak drop ederek kurtulabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

17. Topun bir parçası (tamamı değil) sınır dışında ise o top sınır dışında kabul edilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

18.Maç oyunu yarışmalarında, tur öncesinde veya turlar arasında sahada antrenman yapabilirsiniz 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

20. Oyuncunun green üzerinden yaptığı vuruş neticesinde top çukurda bırakılan bayrak direğine 

dayalı olarak durursa ve topun herhangi bir kısmı çukurda green zemin seviyesinin altında kalmışsa, 

top çukura girdi olarak değerlendirilir 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

21. Vuruş sayısı oyununda, yanlış yerden oynama cezası bir vuruştur. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

22. Maç oyununda, oyuncular kötü hava koşulları sebebi ile oyunu durdurma konusunda 

anlaşamazlar. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

23. Maç oyununda rakibinizin son pata vuruşunu bağışladıktan sonra rakibiniz pata yapar ve top 

çukura girmez ise; 

 A: Bağışlama kararından geri dönebilirsiniz. 

 B: Bağışlama kararınızdan geri dönemezsiniz. 

 C: Çukur berabere biter. 

 



24.. Bir oyuncu sahada kaç sopa taşıyabilir? 

 A: En az 9 sopa 

 B: En çok 14 sopa 

 C: 14 sopa + 1 pata 

25. Çantasında 12 sopa taşıyan bir oyuncu diğer bir oyuncunun sopasını ödünç alıp kullanabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

26. Çantasında 12 sopa taşıyan bir oyuncu saha dışından 1 adet sopa temin edip kullanabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

27. Topunuzun gömülü sayılabilmesi için kendi izinde ve tümünün yer seviyesi altında olması 

gereklidir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

28. Bir yarışmada oyuncunun skor kartına komite tarafından yanlış bir handikap yazılması durumunda 

sorumlu kim olur? 

 A: Komite 

 B: Oyuncunun kendisi 

 C: Markörü 

29. Vuruş sayısı oyununda başlama alanı sınırları dışından vuruş yaptığınızı fark ettiniz, ne 

yapmalısınız? 

 A: Bir vuruş ceza alır, vuruş yaptığım top ile devam ederim. 

 B: İki vuruş ceza alır, vuruş yaptığım top ile devam ederim. 

 C: İki vuruş ceza alır, başlama alanı sınırları içerisinden vuruşumu tekrar ederim 

30. Bir tur esnasında oyuncu  topa vuruş esnasında sopası ile topa yanlışlıkla birden fazla kez temas 

ediyor ise; 

 A:Bir vuruş yapmış sayılır ve ceza almaz. 

 B:Bir vuruş cezası alır.  

 C: İki vuruş ceza alır. 

 



31. Oyuncu veya caddiesi tarafından aranmaya başladıktan sonra üç dakika içinde bulunamayan top 

kayıptır. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

32. Top aranırken veya teşhis edilmeye çalışılırken, siz, rakibiniz veya herhangi başka birisi tarafından 

yanlışlıkla hareket ettirilirse ceza uygulanmaz. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

33. Topunuzu çalının içerisinden vuruş cezası almadan çıkartabilmek için, sopanızı bilardo ıstakası gibi 

kullanarak, sapı ile vuruş yapabilir misiniz? 

 A: Yapabilirim   

 B: Yapamam 

 C: Bir ceza vuruşu alarak yapabilirim.  

34. Aşağıdakilerden hangisi yerinden kaldırılamaz? 

 A: Pata hattında bulunan yaprak. 

 B: Başlama alanı işaretleri 

 C: Bunker içerisinde yer alan tırmık 

35. Oyuncu başlama alanından geçici bir top oynuyor. Daha sonra ilk oynadığı orijinal topunu sınır 

dışında buluyor ve geçici topu bulamıyor. Buna göre; 

 A: Başlama alanına geri dönüp üçüncü vuruşunu yapar. 

 B: Başlama alanına geri dönüp beşinci vuruşunu yapar. 

 C: Bu durumda komite kararı gerekir. 

36. Tek başına veya grup halinde sizden hızlı oynayanlara yol vermelisiniz. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

37. Sahada hakem bulunmadığı durumlarda markörünüz hakem görevi yapabilir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

 

 



38. Bir tur esnasında ilk çukura başlarken onurun kimde olacağı çıkış listesine göre belirlenir. 

 A: Doğru 

 B: Yanlış 

39. Eğer hareket halindeki topunuz yanlışlıkla bir insana veya dış etkene, siz de dahil olmak üzere          

herhangi bir oyuncuya veya caddie’ler veya ekipmanlarınıza çarparsa; 

 A: Bir vuruş cezası alırım.  

 B: İki vuruş cezası alırım. 

 C: Hiçbir oyuncuya ceza verilmez 

40.  Bir çukuru oynarken makul bir neden olmadan topunuzu kaldırır, kaldırmadan önce yerini 

işaretlemez veya izin verilmediği halde temizlerseniz; 

 A: İki vuruş ceza alırsınız 

 B: Bir vuruş ceza alırsınız 

 C: Ceza almazsınız 

 

 

  


