
A Look into 
Golf Terminology

Fairway: Oyunun üzerinde oynandığı ve her 
deliğin başlangıç noktası olan teeing ground ile 
green arasında uzanan ve uzunluğu genelde 100-
600 yard arasında değişen çimle kaplı alan.

Green: Her bir fairway’in sonunda, içine topun 
gireceği bir deliğin bulunduğu özel çimle kaplı 
adacıklar.

High Side: Eğimli bir green’de çukurun daha 
yukarısında bulunan ve daha yüksekte kalan 
saha yüzeyine verilen isim. Daha aşağıdaki saha 
kısmına ise low side adı veriliyor.

Hole: Golf sahasında teeing ground ile başlayan, 
fairway’le devam eden ve green ile son bulan 18 
oyun yerinden biri olan hole, numarasına göre 
isimlendiriliyor.

Fairway: The fairway is the closely mown area (of 
about between 100-600 yards) that runs between the 
tee box and putting green of a golf hole.

Green: Very closely trimmed grass on relatively 
even ground surrounding the hole at the end of each 
fairway.

High Side: The part of the green above the hole on a 
sloping green. The lower part is called low side.

Hole: One hole (out of the 18) comprises the area from 
the teeing ground, down the fairway and to the putting 
green, and is named after the number.
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Address: Golfçünün yapacağı vuruşa başlamadan 
önce alması gereken duruş.

Alignment: Golfçünün hedef atışına uygun olarak duruşunu 
ayarlaması.

Stance: Golfçünün hazırlandığı vuruşa başlamadan  
önce ayaklarının duruşunu ayarlaması.

Swing: Club ile topa vurmak için yapılan dairesel harekete 
verilen isim.

Address: The position a golfer must take before playing 
a stroke.

Alignment: The position of the body in relation to the 
initial target.

Stance: The position of the feet at address. 

Swing: The name given to the movement made with the 
golf club that you use to hit the ball.
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Handikap: Bir golf oyuncusunun handikapı beceri seviyesini gösterir. 
Oyuncunun handikapı ne kadar küçük bir sayıysa o kadar ileri seviyede 
bir oyuncudur. Handikap sistemi aynı zamanda her seviyedeki golf 
oyuncusunun birbirleriyle rekabet etmesini sağlar. Eğer bir golf 
oyuncusunun handikapı 10’sa ve handikapı 20 olan başka bir golf 
oyuncusuyla rekabet ediyorsa, her iki handikap arasındaki fark 10 
olduğu için 18 delikli bir oyunda oyunun formatına göre farklılık 
gösterecek şekilde şartları daha adil hâle getirmek adına handikapı daha 
yüksek olan oyuncu fazladan 10 vuruş hakkı kazanır.

Par: Parkurun uzunluğuna veya zorluk derecesine göre iyi bir golfçünün 
atabileceği en az sayı. Bir çukurun par'ı 3 ila 5 arasında değişiklik 
gösterirken parkurun par'ı genellikle 70 ila 72'dir.

Hole in – one: Topun ilk vuruşta çukura girmesi; Ace olarak da 
isimlendiriliyor.

Birdie: Bir çukura par sayısından bir eksik yapılan sayı.

Bogey: Bir çukura par sayısından bir fazla yapılan sayı.

Eagle: Bir çukura par sayısından iki eksik yapılan sayı.

Albatros: Bir çukura par sayısından üç eksik yapılan sayı.

Handicap: A golfer’s handicap shows their skill level. The lower 
number your handicap is the more of advanced player you are. The 
handicap system also makes it possible for all levels of golfers to 
compete with each other. If a golfer had a handicap of 10 and was 
playing with a fellow golfer with a handicap of 20, over the game of 
18 holes as the difference in the two handicaps is 10, depending on 
the format of play the higher handicapped player would receive 10 
“advance” strokes to make the game fair.

Par: The score an accomplished player is expected to make on a 
hole, according to the length or the level of difficulty of the parcour. 
While a hole’s par may change between 3 and 5, the parcour’s par is 
generally somewhere between 70 and 72.

Hole in one: Also known as ace, it means hitting the ball directly from 
the teeing ground into the hole.

Birdie: A score of one under par on a hole. 

Bogey: A score of one over par on a hole. 

Eagle: A score of two-under-par on a hole. 

Albatross: A score of 3-under par on an individual hole.
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