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Hakem Terfi Kursu Final Sınavı 

İsim: 

Hakem Sınıfı: 

Anket yapmanız gerekiyorsa bunu yazın. Anketin sizce olası cevabına göre kararınızı da verin 

Soru 1: (5puan) 

Bord 1 
K/Kimse AKQ865 
  Q9872 
  5 
  5 
 

Kuzey yukarıdaki elle 1NT açar Doğu 2 der, Batı alert eder ve Güney sorar. 2 tek renkli major 
elidir.Bu sırada Kuzey hakem çağırır ve 1NT yanlışlıkla(yapışık) açılmış, 1 e değiştirmek istiyor? 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 

 
a) Doğu konuşma yaptığı için Kuzey konuşmasını düzeltemez. Konuşmalar devam eder.  
b) Kuzey 1 e düzeltir, Doğu istediği konuşmayı yapar. 2 dan gelen bilgiler Kuzey_Güney için 

izinsiz bilgidir. 
c) Kuzey 1 e düzeltir, Doğu eşdeğer bir konuşma yapmak zorundadır.  
d) Kuzey  konuşmasını düzeltebilir ama Güney 1 tur pas geçmek zorundadır. 

 
 
Cevap :    Yasa :                       , 
 
 

Soru 2: (5puan) 

Bord 4 
B/Herkes AKQ865 
  AQ9875 
  --- 
  5 
 

Batı 1NT açar. Kuzey yukarıdaki elle 2 (sistemde majörler en az 5-5) der. Güney alert eder ama 
sorulmaz. Doğu kontr atar,  Güney 2♦(sistemde eşit sayıda major) Batı alerti sorar. Güney tek renkli 
majörlerden biri diye açıklar. Batı kontr atar. Kuzey 6 der. Güneyin eli 92 K62 10842 7653 
çıkar ve kontrat olur. D-B hakem çağır ve 6 konuşmasının Güneyden gelen yanlış açıklama sonrası 
yapıldığını söylerler.  
Hakem olarak kararınız? 
 
a) Masa skoru geçerli 
b) 2♦X – 4     -1100KG 
c) 4 +2     +680KG 
d) %40 %60 yapay ayarlı skor. 

    
 
Cevap :    Yasa :                        , 
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Soru 3: (8puan) 

Bord 5  
K/KG 
  AK964 
  K3 
  AQJ102 
  8 
10853    2 
875     AJ1094 
98         74 
K764    QJ1092 
  QJ7 
  Q62 
  K653 
  A53 
 
B K D G 
 1 2* 3 
4 4♦ 5 X** 
P 6 Herkes Pas 
 
* kör ve trefl 
**kontrol 
 
Trefl D atak edilir. Kuzey 3 tur koz çeker,Karo As gösterir ve elini açar. Karolar  sağlam bir kör alırsınız 
der. Batı oyna bakalım der. Kimse itiraz etmez ve karo Asa herkes uyar. Kuzey elden büyük koz çekince 
Batı Hakem çağırır ve hakeme ben oyna deyince dışarda koz kalmış olabileceğini anladı ve koz çekti. Oysa 
karoya devam etse batacaktı. El açarken dışarda kalan kozdan bahsetmediğine göre muhtemelen bu koza 
verecekti diye de söyler. Hakem olarak kararınız? 
 
Cevap :                          Yasa :                        , 
 
 
 
Soru 4:  (5Puan) 
 
Türkiye Kulüpler Şampiyonası Knockout yarı final maçı son devre. Bu devre öncesi Evsahibi 3 IMP önde:  
 
7 nolu bordda açık odada hakem olarak split skor kararı verdiniz. KG için -500/KG DB için +620/KG. Kapalı odada bord 
+620/KG olmuş. Bu bord hariç 15 bordda IMP durumu evsahibi A takımı 23 misafir B takımı 17 olarak 
gerçekleşmiştir. Finale hangi takım çıkar? KG ve DB için bord ve maç sonu impleri hesaplayın 
 

Cevap :             . 
             . 
             . 
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Soru 5: (4puan) 

 
B/HERKES 
  AK964 
  K3 
  AQJ 
  832 
10853    2 
875     AJ1094 
1098       74 
K76 4    QJ1094 
  QJ7 
  Q62 
  K6532 
  A5 
 
B K D G 
  2* 
 

Doğu sıra ortağında iken 2 (5+kör/4+minor açmaz el) Güney hakem çağırır ve 2ü Kabul etmez. 
Konuşma Batıdan başlar ve aşağıdaki gibi devam eder. 
 

B K D G 
P 1 2* 
 
2= (5+kör/5+trefl açmaz el) 
Hakem olarak şu ana kadar yapılmış ve yapılacak uygulamaları anlatınız. 
 
Cevap :             . 
 
Yasa :          
 
 
 
Soru 6: (6puan) 

Güney 3NT oynayacak. Doğu ♥3(sırasız) atak eder. Daha sonra Batı fark etmeden ♠5 atak eder. Hakem 
çağrılır. Aşağıdakilerde hangisi veya hangileri doğrudur? 

a) ♠5 atak ♥ 3 cezalı kart olur. 
b) Güney Batıya ♥ çıkma derse ♥3 ele geri döner ve Batı kör harici herhangi bir kart çıkabilir. ♠5 cezalı 

kart olur 
c) Güney Batıyı atak konusunda serbest bırakırsa Batı ♠5 çıkar, ♥3 cezalı kart olur. 
d) Güney ♥3 atağını kabul edip ortağın elini yere açmasını  isteyebilir. Bu durumda ♠5 cezalı kart olur. 
e) Güney Doğuya senin çıkmanı kabul ediyorum ama pik çık derse Doğu herhangi bir piki çıkar ve ♠5 

cezasız ele geri döner. 
 

 
Cevap :     
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Soru 7: (6puan) 

 
B K D G 
P 1 … 2 naturel F1 
Güney sıra Doğudayken 2 der ve kabul edilmez. Konuşmalar aşağıdaki gibi devam eder. Hangileri eşdeğer 

konuşmadır. Eşdeğer veya Değil den hangisi doğru ise daire içine alın. 
 
a) B K D G 

P 1 2 3 naturel     ………Eşdeğer      …… Değil 
 
b) B K D G 

P 1 2 3 pik tutus 12+       ………Eşdeğer      …… Değil 
 
c) B K D G 

P 1 2 4  pik tutus ve sağlam karolar   ………Eşdeğer      …… Değil 
 
d) B K D G 

P 1 2 4  karolar şlem daveti.     ………Eşdeğer      …… Değil 
 
e) B K D G 

P 1 2 3  karoya transfer 10-12ODP  karolar   ………Eşdeğer      …… Değil 
 

f) B K D G 
P 1 2 3  karoya transfer 8-10 ODP karolar  ………Eşdeğer      …… Değil 

 
Soru 8: (5puan) 
B/KG 

  KQ642 
  103 
  105 
  KQ83 
103     875 
AK6     QJ82 
AKQ2    J863 
A1054    J7 
  AJ9 
  9754 
  974 
  962 
B K D G 
2NT P 3* P 
3♠  P 3NT Herkes Pas 

 
3♦ her iki tarafta 4+♥ olarak açıklanır. 

Batı 3♠i üçlü ♥ olarak açıklarken Doğu fit yok 4lü pik olarak açıklar. Konvansiyon kartına göre Batının 
açıklaması doğrudur. Trefl Q atak sonrası oynayan 9 löve alır. Kuzey hakem çağırarak doğru 
açıklama ile pik çıkacağını belirtir. Hakem olarak kararınız? 

 
 

Cevap :   Yasa :                       , 
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Soru 9: (10puan) 

K/KG  652 
  96 
  9732 
  J976 
QJ10   K873 
K104   7 
QJ64           AK105 
Q65    A1032 
  A94 
  AQJ8532 
  8 
  K4 
 
B K D G 
 P 1 X 
3NT  P P …P   Atak 9 

Perdeli masada Güney son pastan önce bir hayli düşünür. Doğu Kuzey kapalı atak yaptıktan sonra 
perdeyi açmadan önce duraksamayı farkettiğini teyit ettirir. Kör atağına kontrat 3 batar. Oyun 
bitiminde DB Güneyin bariz duraksamasının Kuzeyin atağına sebep olduğunu söyleyerek Hakem 
çağırırlar. Güney hakeme bu durumda atak istemek için kontr atıp atmayı düşündüğünü ancak bu 
ortağı ile bir anlaşmaları olmadığı için pas geçtiğini söyler. Hakem olarak kararınız? 
 

Cevap :    Yasa :                    , 
 
Soru 10: (10puan) 

K/KG  KQ65 
  Q73 
  63 
  A873 
9874   J103 
A    J52 
AK10982           5 
Q4    J109652 
  A2 
  K109864 
  QJ74 
  K 

Güney 3NT oynuyor. Batı 10 lu atak eder. Güney elden Dam ile kazanır. Oynadığı küçük körü Batı 
As ile alır, Karo Ası ve Ruayı çeker, 9 oynar. Deklaran yerden 3 verir, ♣6 ve elden K. Güney 
elden ufak kör oynar ve kalan tüm löveleri kazanır. Batı bir gariplik olduğunu düşünür ve Hakem 
çağır. Güney hakeme Batının oynadığı 9 dan sonra herkes  trefl verince elden K ile aldığını 
düşündüğünü ve kör oynayıp doğu da kart verdikten sonra normal olarak elini açtığını söyler. Sonuç? 
 

Cevap :       Yasa :                        
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Soru 11: (10puan) 

K/KG  KQ654 
  Q73 
  63 
  873 
987    J103 
A    J52 
108742           J95 
KJ52   A1095 
  A2 
  K109864 
  AKQ 
  Q4 
B K D G 
 P P 1  
P 1 P 2NT  
P 3NT P P Atak 4 
P 
  Güney ataktan sonra yerden hemen karo verir ve Doğunun Valesi üzerine uzunca bir süre 

düşündükten Rua ile alır. Ufak kör oynar Batı As ile kazanır ve karo devam edince kalan bütün 
löveleri Güney kazanır. Güneyin elinde AKQ karoyu görünce batı çok sinirlenir ve Hakem çağırarak 
gereksiz düşünme ile aldatıldığını söyler. Güney oyun planı yapmak için ilk lövede düşündüğünü 
söyler. Kararınız? 

 

Cevap :      Yasa :            . 
 

Soru 12: (10puan) 

K/KG  K762 
  KQ10963 
  AK6 
  --- 
105    J984 
2    J54 
109852           J73 
A10532   K94 
  AQ3 
  A87 
  Q4 
  QJ876 
Güney 7 oynuyor. ♦10 atağanı elden alır. yerden K çeker.  Elini açarak “kalan kozu çekiyorum, eğer 
gerekirse son pike de çakarım” der. Doğu Batı hakem çağırarak tüm kozları çekerse pike çakacak kozu 
kalmayacağı için -1 talep ederler. Hakem olarak kararınız? Gerekçeli olarak açıklayınız. 

 

Cevap :   Yasa :           
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Soru 13: (10puan) 

D/KG  KQ654 
  Q73 
  103 
  AK3 
8    1097 
A64    J52 
872            KQJ95 
QJ8762   95 
  AJ32 
  K1098 
  A64 
  104 
Kimse konuşmadan Kuzey 1♠ açar. Hakem oyunculara haklarını anlatır ve sırasız konuşma kabul edilmez ve 
geri alınır. Deklerasyon şöyle gelişir. 
 
B K D G 
  P P  
P 1 P 2♣ (fit iyi el)  
P 2♦ P 3♠ (4lü fit, max pas eli) 

P 4♠          Herkes Pas 

Atak ♦K Sonuç +1 

Doğu oyun bitince hakemi tekrar çağırır. Güneyin pasının çok garip olduğunu bu nedenle zarara uğramış 
olabileceklerini, eğer öyle ise bunun düzeltilmesini istediğini söyler. Güney bu elle 1♣ veya 1♦ açmayı 
sevmediğini, kötü 12leri sık sık açmadıklarını söyler. Kararınız ve gerekçeleri nedir? 

 

 

Cevap :       Yasa :                        
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Soru 14: (6puan) 

  7 
 ♥Q 

  --- 
  --- 
---     8 
K     2 
K     --- 
---     --- 
  J 
  --- 
  5 
  --- 
 

Güney 6NT oynuyor. Daha önce 1 löve kaybetmiş durumda. Daha önceki lövelerde oyuncular 

tüm renklere uymuştur. Yerden♠7 li oynar. Doğu ♥2 li verir elden ♠J ve Batı ♥K. Son löve 

Batı tarafından kazanılır ve Doğunun ♠8 lisi görününce Güney hakem çağırır ve yerden 

oynadığı Pike batının pik vermediğini söyler. Hakem olarak hangi maddeleri uygularsınız? 

Skor? Açıklamalı olarak yazınız. 

 

Cevap : 
 
Yasa : 
 
Açıklama : 
 


