
TBF Hakem Kursu Sınavı   İzmir  03-03-2019 

İsim:         İl: 

SORU 1:  

Son konuşmalardan hangileri geri alınan konuşma için 'Eşdeğer Konuşma' sayılır? 

a)      W  N  E  S     

           ....  ....  1♠   (sırasız) yerine 

  W  N  E  S 

 1©  P  2♠  natürel 16+P 

EŞDEĞER/EŞDEĞER DEĞİL(3 puan)  

b)  W  N  E  S 

 P  4♠    1¨   (natürel)  yerine 

 W  N  E  S 

 P  4♠    4NT ( herhangi 5-5 iyi el) 

     EŞDEĞER/EŞDEĞER DEĞİL(3 puan)  

c)  W  N  E  S 

 ....  ....  .....  2¨(multi) (Sırasız) yerine 

 W  N  E  S 

 1 NT  P  P  Kontr ( Tek renkli majör eli 11+P)  

     EŞDEĞER/EŞDEĞER DEĞİL(3 puan)  

d)  W  N  E  S 

 ....  ....  1♣ (2+)(sırasız) yerine 

 W  N  E  S 

 P  1♠   2§       EŞDEĞER/EŞDEĞER DEĞİL(3 puan)
  

 



e)  W  N  E  S 

 ....  ....         .....          1NT 15-17 sırasız yerine 

 W  N  E  S 

 1♠  P   P                  1NT 13-15   

EŞDEĞER/EŞDEĞER DEĞİL(3 puan) 

 

SORU 2: 

Aşağıdaki durumda varsa hangi atak cezaları ne zaman uygulanır? 

a)      W  N  E  S     

    ....   2¨( (sırasız) (zayıf)   yerine 

       W             N  E  S     

           4 § (körler)     P   4© 

        P     P  P  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(3 puan) 

b) )      W  N  E  S     

  .....  ....   2¨ (sırasız) (multi)   yerine 

       W             N  E  S     

      P                     1§               2©(zayıf)     3§ 

     P     P  P  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(3 puan) 

 

 

 



SORU 3:   W  N  E  S 

  1 ¨  3§  1♠ kontr  

E Rakibinin 3§ ini görmeyip 1♠ demiştir. Hatasını anlayan E hemen 1♠i kontr ile düzeltir. 
Hakem olarak masaya gittiniz. Uygulamanız nedir?. (7 puan) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Madde: .............................................................. 

 

SORU 4: Güney sıra ortağında iken sırasız 3§ açar. Batı sırasız açışı kabul etmez. 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (6 puan) 

a. Kuzey bu tur pas geçer. 
b. Güney sıra kendine geldiğinde eşdeğer konuşma yapmak zorundadır. 
c.  Güney eşdeğer konuşma yapmazsa Kuzey sıra kendine tekrar geldiğinde 
pas geçer 
d. Kuzey sıra kendine her geldiğinde pas geçer. 

Madde: .............................................................. 

 

 

SORU 5: İkili turnuvanın üçüncü turunda 2 nolu masaya yanlış EW(12nolu) gelir ve 7 
nolu bordu oynamaya başlar. Sonuncu pastan önce doğru EW(13 nolu) masaya 
ulaşır? Ne yaparsınız?  (6 puan) 

a. Bordu iptal ederim 2NS ve 13EW'e A+, 12EW'e ceza veririm. 
b. Doğru EW'i masaya oturturum, aynı konuşmaları yaparlarsa skor geçerli 
c.  2NS ve 12EW bordu tamamlar. 13EW bordu başka ekiple oynayamazsa 
A+ alır. 
d. 2NS masaya gelen ekibi kontrol etmeliydi. 13EW A+, diğerleri A- alır. 

Madde: .............................................................. 

 



SORU 6: İkili Turnuva N/None 

     ª32 
  ©AJ109 
  ¨AK75 

     §1064 
 
  ª QJ10654     ª K9 
  © 654      ©K87 
  ¨ J2      ¨1086 
  § K32      §Q985 
 
     ª A87 
     © Q32 
     ¨ Q943 
     § AJ7 
Güney 3NT oynamaktadır. Batı pik dam atak eder. Doğunun Rua ile ezer, oynayan 7'li. 
Ortağının Ruasını fark etmeyen Batı Pik onlu oynar. Güney direktör çağırır.  Dekleranın 
hakları nelerdir?  (6 puan) 

 

 

 

 

SORU 7:Bord: 2  Dağıtan:D Zon: KG 

Doğunun eli: ♠  RD852    © A92    ¨RV3   §A9 

Doğu 1NT açar. Güney düşünürken bu konuşmayı 1♠ ile düzeltir. Sorduğunuzda pikini 
dörtlü gördüğü için 1NT açtığını sonra hemen düzelttiğini söyler. Uygulamanızı 
anlatın. 

 

 

 

 

 

Madde: ..............................................................(6 puan) 



SORU 8: Güney 3§ oynamakta ve doğunun ♠V cezalı kartı var. Yerden karo 
oynanırken karosu olmayan Doğu ©3  defos eder. TD!  Kararınız? (6 puan) 

a. Güney hangi kartın(♠ V veya©3) oynanacağını seçer. Diğer kart majör 
cezalı kart olur. 
b. Güney hangi kartın(♠V veya©3) oynanacağını seçer. ♠V'i seçerse ©3 
minör cezalı kart olur. ©3'ü seçerse ♠V majör cezalı kart olur. 
c.  ♠V bu löveye oynanır. ©3 majör cezalı kart olur. 
d. ©3 bu löveye oynanır. ♠V majör cezalı kart olur 
 

SORU 9: İkili Turnuva N/Zonda 

     ªJ5 
  ©1096 
  ¨AK105 

     §A874 
 
  ª K762     ª 109843 
  © 87      © AKQ52 
  ¨ 8762     ¨ --- 
  § Q32      §1063 
 
     ª AQ 
     © J43 
     ¨ QJ943 
     § KJ9 

K D G B 

1§ 2§* 3SA Herkes Pas 

Atak: §2 

2§ alert edilir ve natürel olarak açıklanır. Doğu Batı anlaşması 2§in majörler 
olduğudur. Oynayan § onluyu Vale ile alır. Karo ile yere geçer ve trefl oynayarak 9'lu 
koyar. Batı dam ile alır ve kör oynar.   3NT-2 olur. Güney hakeme 2§ majörler olarak 
açıklansa trefl empası atmayacağını belirtir. Doğu-Batı ise ilk löveye oynanan 
kartlardan trefl damın batıda olduğunun kesinleştiğini ve Güneyin riskli ve gereksiz 
empası atma kararının çok garip bir karar ve ciddi bir hata olduğunu  söyler.  
Kararınız?  (8 puan) 

a. Skor geçerli. 3NTG -2: -200 
b. Skoru 3NT= +600 e düzeltirim. 
c.  Skoru 3NT+1 +630 a düzeltirim  
d. Ayrık skor: NS için: -200, EW için: -630 
e. Ayrık skor: NS için: -200, EW için: -600 



SORU 10: İkili Turnuva  Bord: 17  Dağıtan: K Zon: Kimse 

 Güneyin eli: ♠ A643    ♥95    ♦V7 ♣ AV975 

K D G B 

1♣ P 1♠ 2♦ 

.......P P 3♣ P 

P 3♦ P P 

4♣ P P P 

Doğu, Kuzey uzun bir tereddütten sonra 2♦ ya pas geçip Güney 3♣ deklare 
edince direktör çağırır. 4♣ tam olur.   Kararınız: (7 puan) 
a)  Bir usulsüzlük yoktur. Masa skoru geçerli kalır. 
b)  İzinsiz bilgi kullanılmıştır, 2♦ya  göre skor atarım. 
c)   İzinsiz bilgi kullanılmıştır, 3♦ya  göre skor atarım.. 
d)  İzinsiz bilgi kullanılmıştır, D-B için A+, K-G için A- skoru atarım. 
Madde: .............................................................. 

      
 

Madde: .............................................................. 

SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? (4 puan) 
a. Yer defansın eline bakamaz. 
b. Usulsüzlüğe rakipler dikkat çekerse yer hakem çağıramaz. 
c.  Yer oynayana oyun tarzı öneremez. 
d. Yerin elinden bütün oyuncular sorumludur. 
e. Yer kazanılan lövelerin sayısını tutamaz. 
Madde: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



SORU 12  

     ª4 
  ©AK76 
  ¨AK1052 

     §KQ10 
 
  ª Q952     ª KJ1083 
  © Q10      © 94 
  ¨ 743      ¨ Q986 
  § A753     § 86 
 
     ª A76 
     © J8532 
     ¨ J 
     § J942 
Güney 6© oynamaktadır. Pik atağını asla alır, pike çakar , as ve rua körü çeker.Batı  
Rua köre trefl defos eder(rönons). Oynayan karo ası çekip karoya çakar. Pike çakıp 
trefl oynar. Batı alıp kör damını çeker. Güney başka el yok dedikten sonra hakem 
çağırılır. Kararınız  nedir? (8 puan) 

 

Madde: .............................................................. 

SORU 13 İkili turnuva B/KG 
     ª AQJ 

  © KQ72 
  ¨A7 

     § A932 
 
  ª10986543     ª K 
  ©…      ©86543 
  ¨ K10962     ¨ QJ543 
  § 4      §Q8 
 
     ª72 
     ©AJ109 
     ¨9 
     §KJ10765 
Batı 3ª açtıktan sonra Güney  6NT oynamaktadır. ¨6 atağını yerden Asla alır, §A çeker ve 
§K ile ele gelir, elini açarak  “hepsi benim” der. Hakem çağırılır. Kararınız? (8 puan) 

 

 

Madde: .............................................................. 



SORU 14 Takım Maçı G/Kimse 
     ª A32 

  © 876 
  ¨ A983 

     § 1076 
 
  ª Q1098     ª 765 
  © K5      © QJ109 
  ¨ 652      ¨ Q104 
  § AJ52     § K93 
 
     ª KJ4 
     © A432 
     ¨ KJ7 
     § Q84 
 

K D G B 

  1NT P 

2NT P P P 

 

K-G konvansiyon kartında da belirtildiği gibi 1NT açışını 15-17 oynamaktadır. Ama 
Güney sabah oynadığı maçta başka bir ortakla zayıf NT oynamıştır. Unutur ve 12-14 
zannederek 1NT açar. Batı hemen bu açışı sorar ve 15-17 cevabını alır. Pik 9 atağından 
sonra oynayan karoda empas tutup partaj çıkınca 8 löve alır. Batı oyun bitiminde 
kendisine doğru açıklama yapılsa trefl çıkacağını belirterek hakem çağırır.  Kararınız 
nedir?  (8 puan) 

a)  Masa skoru geçerli kalır. 2NT= +120 
b)  Skoru trefl atağı ile 2NT-1  -50 ye düzeltirim. 
c)   Skoru 3NT -1  -50 ye düzeltirim 
d)   D-B için A+, K-G için A- skoru atarım. 
e)  Ayrık skor, K-G için -50, D-B için -120 

Madde: .............................................................. 


