
 
 

TGF  
2023 TÜRKİYE GOLF TURU  

Düzenleme ve Yarışma Talimatı 
 
 
Amaç:  
Bu programın amacı, Türk vatandaşı olan ve istikbal vaat eden, en iyi erkek ve kadın golf oyuncuları 
için yüksek standartlı yarışma koşulları sağlamak ve golf milli takımları aday kadrosu ile milli takım 
oyuncularının seçimine yardımcı olmak için düzenlenecek olan 2023 Türkiye Golf Turu’nda 
uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 
 

Kapsam: 

2023 yılı içinde Türkiye sınırları dahilinde düzenlenecek Türkiye Golf Turu yarışmalarını kapsar. 

 

Dayanak: 

01 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü’nün 
38. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Hedefler: 
 
 Kısa Vadeli: 

1. Milli takım antrenörüne ve seçici kurula oyuncuları gözlemleme fırsatı sağlanması. 
2. Performans sporcularına üst düzey müsabaka deneyimi kazandırılması 

  
 Uzun Vadeli: 

1. Türkiye Golf Turu’nda oynamaya hak kazanan oyuncuların uzun vadede gelişimlerini 
sağlamak amacıyla uygun yarışma koşullarının sağlanması. 

2. Erkek ve kadın golfçülere Dünya Amatör Golf Sıralamasında (WAGR) yükselmelerine fırsat 
sağlamak. 

 
Kimler Katılabilir:  
Oyuncuların T.C. vatandaşı olmaları ve milli takım bünyesinde Türkiye’yi temsil etme kriterlerine 
sahip olmaları gerekmektedir. TGF gerekli gördüğü takdirde engelli milli sporcuları müsabakalara 
dahil edebilir. 
 
Tur hem kadınlarda hem de erkeklerde, A turu ve B turu olmak üzere iki farklı kategoride organize 
edilecektir. Her yarışmaya, geçerli handikap ve sporcu lisansı sahibi sporcular katılabilecektir. 
Katılımcı sayısı her kategoride en fazla 9 erkek ve 9 kadın sporcu ile sınırlandırılacaktır. Müsabakalara 
katılım için yaş sınırı 21’dir.  
 
2022 yılı Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nı erkekler ve kadınlar gross kategorilerinde birinci olarak 
tamamlayan sporcular Türkiye Golf Turu A kategorisinde oynamaya hak kazanırlar. TGF Milli 
Takımlar Komitesi A kategorisinde 2 erkek ve 2 kadın sporcuyu kendi kontenjanı (wild card) ile 
oynatma hakkına sahiptir. A kategorisindeki diğer 6 erkek ve 6 kadın sporcu, sıralama turnuvası 
sıralamasına göre belirlenecektir. 



B kategorisinde ise Milli Takımlar Komitesinin 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere iki kontenjanı 
bulunmaktadır. Kalan sporcular sıralama turnuvası sıralamalarına göre belirlenecektir. 16 Yaş altı 
kategoride yeterli sayıda sporcuya ulaşılamaması halinde Milli Takım Komitesi eksik kalan sporcu 
sayısı kadar oyuncu seçebilir. 
 
Sıralama Turnuvası:  
Tarih: 14 – 15 Ocak 2023 
Saha: Antalya Golf Kulübü 
Oyun Türü: Gross – Vuruş Sayısı Oyunu 
Gün: 2 
Sıralama: Eklektik (oyuncuların iki gün skorundan iyi olan skor sıralama için kullanılır) 
Katılımcı sayısı: en fazla 30 Erkek + 30 Kadın (TGF Milli Takım Komitesi tarafından belirlenecektir) 
 
Sıralama turnuvası sonrası oyuncuların oynadıkları iki gün skorundan en düşük skor yaptıkları tur 
skoruna göre oluşan sıralamada, en düşük gross skoru yapan ilk 6 oyuncu A kategorisinde yarışmaya 
hak kazanacaktır. A Kategorisinde yarışmayan yaşı 16’dan küçük olan 9 oyuncu ise, sıralama 
turnuvası skor sıralamasına göre B kategorisinde yarışmaya hak kazanacaktır. 
 
Turnuvaların organizasyonu TGF tarafından yapılacak, katılmaya hak kazanan tüm sporcuların 
seyahat ve konaklama hizmetleri TGF tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır. Türkiye Golf 
Turu Yarışmalarına katılmayacağını en az 15 gün öncesinden TGF’ye yazılı olarak bildirmeyen 
oyuncular, turnuva kapsamında kendileri için yapılmış olan masrafları ödemekle yükümlü 
olacaklardır. 
 
Program: 
2023 Türkiye Golf Turu’na dahil olan yarışmalar ve tarihleri TGF web sayfasında turnuva takvimi 
bölümünde duyurulacaktır. Türkiye Golf Turu A kategorisi toplam 6 ayak, B kategorisi ise 4 ayak 
olarak oynanacak ve tüm kategorilerde her bir ayak 3 turdan oluşacaktır. Bu şekilde A kategorisi 
oyuncuları toplam 18 tur, B kategorisi oyuncuları ise toplam 12 tur oynanacaktır. 
 
* TGF tarihlerde ve turnuvaların oynanacağı sahalarda değişiklik yapabilir. 
 
Oyun Formatı:  

• Tüm oyuncular her ayakta toplam 54 çukur, vuruş sayısı oyunu oynayacaklardır. 

• Türkiye Golf Turu genel klasman sıralaması aşağıdaki şekilde belirlenir:  
a. A kategorisi için toplam oynanan tur sayısının en iyi 2/3 değerlendirilecektir. (6 

turnuvanın en iyi 4’ü) 
b. B kategorisi için toplam oynanan tur sayısının en iyi 3/4’ü değerlendirilecektir. (4 

turnuvanın en iyi 3’ü)  

• Turun son turnuvasından sonra, genel klasmanda erkekler ve kadınlar kategorilerinin 1., 2. 
ve 3.lerine kupa verilecektir. 

• Skorlar Dünya Amatör Golf Sıralaması için R&A’e gönderilecektir.  

• Eğer bir oyuncu herhangi bir sebeple turda oynayamaz ise Milli Takım Antrenörü gelmeyen 
oyuncu yerine yeni bir oyuncu seçebilir. 

• Geçerli bir mazeret içermeyen NR kartlar kabul edilmeyecek ve mazeretsiz NR kart veren 
oyuncu turnuvadan çıkarılıp yerine yeni oyunculara fırsat verilecektir. 

• Milli takım kadroları belirleneceği zamana kadar oynanmış olan Türkiye Golf Turu 
müsabakaları sonundaki sıralamada ilk 2 sırayı alacak olan erkek oyuncular Avrupa Erkekler 
Takım Şampiyonası’nda, ilk 2 sırayı alacak olan kadın oyuncular ise Avrupa kadınlar Takım 
Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacaklardır. Takımda oynayacak diğer 
sporcular Milli Takım Teknik Direktörü tarafından belirlenir. 

• Türkiye Golf Turu TGF’nin turnuva takviminde bulunan diğer Uluslararası müsabakalar için 
Milli Takım Teknik ekibi için bir kriter olmakla birlikte, tek kriter değildir. Türkiye Golf 



Turu’nda yarışan oyuncular bir üst maddede tanımlanmış imtiyaz haricinde herhangi bir ek 
imtiyaza sahip olmayacaklardır.   

• Milli Takım Teknik Ekibi seçilen oyuncuların performanslarının yeterli görmemesi 
durumunda, oyuncularda değişiklik yapabilir. 

 
Çıkışlar:  
Kadınlar ve erkekler, yarışmanın düzenlendiği sahaların şampiyona tee’lerinden oynayacaklardır. 
Çıkışlar her yarışmadan önce TGF web sayfasından duyurulacaktır. 
 
Genel Kurallar:  
  

• Yarışma Tertip Kurulu çıkışları istediği gibi ve saatte düzenleyebilir ve yerel kurallarda 
değişiklik yapabilir. 
 

• Yarışmacıların sahada golf arabası (buggy) kullanmaları yasaktır. Oyuncular yarışmayı 
yürüyerek oynayacaklardır, ancak elektrikli trolley veya caddie kullanabilirler. Kural ihlali 
durumunda, kuralın ihlal edildiği çukur başına 2 vuruş ceza verilir. Bir round için 
verilebilecek en yüksek ceza 4 vuruştur. Kural ihlali durumu belirlendiği anda sona 
erdirilmelidir. İhlalin sürdürülmesi durumunda oyuncu diskalifiye edilir. 

 

• Tüm yarışmacılar saha içinde ve dışında golf etiketine uygun örnek davranış sergileyecekler, 
kılık ve kıyafetlerinin düzgün olmasına özen göstereceklerdir. Komite, kurallara uymayan 
oyuncuların ligden çekilmelerine karar verebilir. 
 

• Türkiye Golf Turu için resmi antrenman turu (practice round) organizasyonu 
yapılmayacaktır. Turnuvalar öncesindeki antrenmanlar oyuncuların kendi 
sorumluluklarındadır. 

 

Yavaş Oyun Kuralları:  
Oyuncuların Sorumlulukları 

• Skor kartlarında her çukur için belirtilen maksimum zaman dilimlerinde çukurları 
tamamlamak tamamen oyuncuların sorumluluklarındadır.  

• Hakemler zaman kısıtlamalarına uymayan oyuncuları uyaracaktır.  

• Grubun zaman dışında kalma nedeni kayıp top aranması veya uzun bir kural uygulaması olsa 
dahi;  

o Belirlenen zaman dilimlerinde oynamak ve  
o En kısa sürede kendilerine belirtilen zamanı yakalamak (gerekirse hakem yardımıyla) 

oyuncuların sorumluluğundadır. 
 
Grup belirlenen zamanın dışında kaldığı durumlarda:  

• Hakemler gruba zamanı yakalamaları için uyarı yapacaktır.  

• Eğer grup uyarıldıktan sonra iki çukur bitene kadar zamanını yakalamamış olursa veya bir 
çukur bitene kadar zamanını yakalamak için herhangi bir efor göstermezse, hakemler 
tarafından zaman tutulacaktır. 

• Eğer bir grup öndeki grubun hemen arkasında ise arkadaki grup için zaman tutulmaz. 
 
Zaman Tutma Prosedürü: 

• Bir vuruş için izin verilen maksimum sure 40 saniyedir. Aşağıdaki durumlarda ilk oynayacak 
oyuncu için ilave 10 saniye hak tanınır.  
o Par 3 çukurlarda 
o Green’e yaklaşma vuruşlarında ve 
o Pata veya chip yaparken 



• Eğer bir oyuncu topunun yanına hızlı bir şekilde yürüyorsa ve 40 saniye içinde vuruşunu 
yapıyorsa cezalandırılmaz.  

 
Yavaş oyun neticesinde verilecek cezalar:  

• 1. İhlal  = Bir vuruş cezası  

• 2. İhlal  = İlave iki vuruş cezası  

• 3. İhlal  = Diskalifikasyon 
 
 
Oyun Komitesi:  
Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanır. 
 
Hakemler:  
Her yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır. 
 
Gözlemci: 
Her yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır. 
 


