
Hazırlayan: YALÇIN ATABEY 
 

Ortaklık Anlaşmaları 
 

Sinyalizasyon 
 
1. Öncelikli sinyaliniz hangisidir? 

 
a) Apel (gel-gelme) 
b) Sayı 
c) Preferansiyel (renk tercihi) 

 
2. Apelleri (gel-gelme) nasıl oynuyorsunuz? 

 
a) Büyük gel, küçük gelme (düz) 
b) Küçük gel, büyük gelme (ters) 
c) Diğer (açıklayın) 
d) Apel vermiyoruz 

 
3. Sayıları nasıl oynuyorsunuz? 

 
a) Büyük-küçük çift, küçük-büyük tek (düz) 
b) Küçük-büyük çift, büyük-küçük tek (ters) 
c) Diğer (açıklayın) 
d) Sayı vermiyoruz 

 
4. Tek kartla birden fazla sinyal (örneğin hem apel hem sayı) veriyor musunuz? 

 
a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır 

 
5. Koz kontratına onörle atak ederken ne vadediyorsunuz? 

 
a) Çıkılanın altındaki onörü 
b) Çıkılanın üstündeki onörü 
c) Kısalık 

 
6. Koz kontratına AKx’den ne atak ediyorsunuz? 

 
a) Her zaman A 
b) Her zaman K 
c) Duruma göre bazen A bazen K (açıklayınız) 
d) Rasgele 

 
7. Koz kontratına AK sekten (doubleton) ne atak ediyorsunuz? 

 
a) Her zaman A 
b) Her zaman K 
c) Duruma göre bazen A bazen K 
d) Rasgele 

 
8. Koz kontratında, ortağınıza atak renginin AK sek olduğunu anlatabiliyor musunuz? 

 
a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır 
c) Bazen (açıklayın) 

 
9. Koz kontratlarına çıktığınız ve sekans gösteren en küçük kart hangisidir? 

 
a) J (J10 gibi) 
b) 10 (109 gibi) 
c) 9 (98 gibi) 
d) Tüm markalar (87−76−65… gibi) 
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10. Koz kontratlarına kırık iç sekanstan (KJ10, Q109) ne çıkıyorsunuz? 
 

a) Sekansın büyüğü 
b) Sekansın küçüğü (Kantar) 

 
11. Koz kontratlarına sayı ile atak ediyorsanız (etmiyorsanız açıklayın), kaçıncı çıkıyorsunuz? 
 

a) 3. veya 5. 
b) Tek sayıda renkten en küçük, çift sayıda renkten 3. 
c) 4. 
d) Diğer (açıklayın) 

 
12. Koz kontratlarına sayı ile atak ederken, çıkış renginin ortağın rengi olması çıkacağınız kartı 

etkiler mi? 
 

a) Etkiler (açıklayın) 
b) Etkilemez, aynı kartı çıkarız 

 
13. Soru 12’yi ortağın rengini destekleten sonrası için tekrar yanıtlayın. 
 

a) Etkiler (açıklayın) 
b) Etkilemez, aynı kartı çıkarız 

 
14. Sanzatu kontratına onör atak ettiğinizde ne vadediyorsunuz? 
 

a) Çıkılanın altındaki kartı (KQ, QJ… gibi) 
b) Çıkılanın altındaki 2 kartı birden (KQJ, QJ10…gibi) 
c) Çıkılanın altındaki 2 kartı birden veya çıkılanın altındaki ile beraber alt veya üstten kırık 

bir sekans (KQJ, KQ10, QJT, QJ9, KJ10, Q109… gibi) 
d) Kantar: çıkılanın bir üstü ve ona bitişik olmayan bir büyük kart daha ya da sadece aşağıya 

doğru çift veya kırık sekans (AJ10, KJ10, Q109, J109, J108, 1098… gibi) 
 
15. Sanzatu kontratına onör atak ederken özel bir çıkışınız var mı? 
 

a) Bütün onörler apel ister 
b) A; deblokaj veya sayı ister 
c) K; deblokaj veya sayı ister 
d) Q; deblokaj veya sayı ister 
e) Bütün onörler kendisine alttan bitişik kartın debloke edilmesini, yoksa apel verilmesini 

ister 
f) Diğer (açıklayın) 

 
16. Sanzatu kontratına marka (küçük kart) ile atak ederken neye göre çıkıyorsunuz? 
 

a) 4. 
b) 2. veya 4. 
c) 3. veya 5. 
d) Attitude 
e) En küçük 
f) Diğer (açıklayın) 

 
17. Sanzatu kontratına marka ile atak ederken, çıkış renginin, ortağın rengi olması atak kartını 

değiştirebilir mi? 
 

a) Değiştirebilir (açıklayın) 
b) Değiştirmez 

 
18. Aşağıdakilerden hangilerini ortağın rengi diye kabul ederek Sanzatu kontratına çıkış 

yapıyorsunuz? 
 

a) 1  açtığında 
b) 1  açtığında 
c) 1  veya 1  açtığında 
d) 2  kuvvetli açtığında 
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e) 2  Multi açtığında (renk belli olmadı ama Majörlerden biri) 
f) Herhangi bir renkle araya girdiğinde ya da uyandırdığında 
g) Belirli 2 renkle araya girdiğinde (her iki renk) 
h) Biri belirli diğeri belirsiz 2 renkle araya girdiğinde (belirli renk) 

 
19. Koz kontratında kozunuzun sayısını ortağa anlatabiliyor musunuz? 
 

a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır 

 
20. Koz kontratında Kup’unuz olduğunu ortağa anlatabiliyor musunuz? 
 

a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır 

 
21. Koz kontratında oyun içi dönüşleri nasıl yapıyorsunuz? 
 

a) Attitude (açıklayın) 
b) Sayı ile (açıklayın) 
c) Duruma göre (açıklayın) 

 
 
 
Deklarasyon 
 
Serbest sekanslar: 
 
22. 1 seviyesinde renk açışınız en az kaç puan olabilir? 
 

a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 

 
23. 1 seviyesinde renk açışınız en çok kaç puan olabilir? 
 

a) 19 
b) 20 
c) 21 
d) 22 

 
24. 1  açışınız en az kaç kart gösterir? 
 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) Diğer (açıklayın) 

 

25. 1♦ açışınız en az kaç kart gösterir? 
 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) Diğer (açıklayın) 

 

26. 1  açışına 4’lü Majörünüz varken ♦’yu atlayarak mı konuşuyorsunuz? 
 

a) Evet 
b) Hayır 
c) Duruma göre (açıklayın) 
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27. 1  açışına 1NT cevabınız kaç puan gösterir? 
 

a) 6−10 
b) 6−9 
c) 8−10 

 

28. 1  − 1♦’dan sonra her türlü elle 4’lü Majör gösteriyor musunuz? 
 

a) Evet 
b) Hayır (açıklayın) 

 

29. 1  − 1♥’den sonra her türlü minimum elle 4’lü ♠ gösteriyor musunuz? 
 

a) Evet 
b) Hayır (açıklayın) 

 

30. 1  − 1♥’den sonra 18−19 HCP dengeli elle 4’lü ♠ gösteriyor musunuz? 
 

a) Evet 
b) Hayır (açıklayın) 
c) Duruma göre (açıklayın) 

 
31. 1minör − 1Majör üzerine dengeli 18−19 HCP ve fitle ne yapıyorsunuz? 
 

a) 4Majör diyoruz 
b) 2NT diyoruz (forsing) 
c) 2NT diyoruz (nonforsing) 
d) Diğer (açıklayın) 

 
32. 1     1NT 

2                en az kaç kart gösterir? 
 

a) 4 (açıklayın) 
b) 5 
c) 6 
d) Diğer (açıklayın) 

 

33. 1♦    1NT 

2♦               en az kaç kart gösterir? 
 

a) 5 
b) 6 
c) Diğer (açıklayın) 

 

34. 1♦    1NT 
2                en az kaç kart gösterir? 

 

a) 5♦/4  

b) 5♦/4  veya 4♦/5  
 

35. 1  − 2♦/♥/♠    ne demektir? 
 

2♦ : 

2♥ : 

2♠ : 
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36. 1♦ − 2♥/♠    ne demektir? 
 

2♥ : 

2♠ : 
 
37. 1minör’e 2NT derken 3 rengi de kesmek zorunda mısınız? 
 

a) Evet 
b) Hayır (açıklayın) 

 
38. 1minör’e 3NT derken 3 rengi de kesmek zorunda mısınız? 
 

a) Evet 
b) Hayır (açıklayın) 

 

39. 1  − 3♦/♥/♠    nedir? 
 

a) Natürel preemptif 
b) Splinter (puan limiti belirtin) 

 

40. 1♦ − 3       nedir? 
 

a) Natürel preemptif 
b) 6’lı  davet 
c) 6’lı  GF 
d) Diğer (açıklayın) 

 

41. 1♦ − 3♥/♠    nedir? 
 

a) Natürel preemptif 
b) Splinter (puan limiti belirtin) 

 

42. 1minör − 4♥/♠    nedir? 
 

a) Oynamak için 
b) Splinter 
c) Harici Key Card sorusu 

 

43. 1♥ − 1♠      nedir? 
 

a) Natürel 4+  
b) Natürel 5+  
c) Forsing NT en çok 4  
d) Forsing herhangi sayıda (0+)  

 

44. 1♥ − 1NT     nedir? 
 

a) Natürel nonforsing 
b) Natürel 1 tur forsing (açıklayın) 
c) 5+  1 tur forsing 
d) 5+  en az davet (açıklayın) 

 

45. 1♥/♠ − 2     nedir? (basitçe açıklayın) 
 

a) 5+  GF 
b) 5+  en az davet 
c) 4+  GF 
d) 4+  en az davet 
e) Artifisyel GF 
f) Transfer 
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46. 1♥/♠ − 2♦    nedir? 
 

a) 5+  GF 
b) 5+  en az davet 
c) 4+  GF 
d) 4+  en az davet 
e) Transfer 

 

47. 1♥ − 2♥ veya 1♠ − 2♠    yükseltmelerinin özelliği var mı? 
 

a) Var (açıklayın) 
b) Yok 

 

48. 1♥ − 2♠/3 /3♦    nedir? 
 

2♠ : 
3  : 

3♦ : 
 

49. 1♠ − 3 /♦/♥    nedir? 
 

3  : 

3♦ : 

3♥ : 
 
50. 1Majör’e hangi limitlerde Splinter oynuyorsunuz? Birden fazlaysa hepsini yazın. 
 
 
 
 
 
 
 

51. 1♥/1♠ − 5minör    nedir? 
 

a) Oynamak için 
b) Harici Key Card sorusu 

 

52. 1Majör − 3minör (1♥/♠ − 3 /♦) ya da 1♠ − 3♥ davetse, açanın renk tekrarı forsing mi? 
 

a) Forsing 
b) Nonforsing 

 
53. 1NT açışınızın limitleri nedir? 
 

a) 15−17 HCP 
b) Zonsuz 14−17 HCP zonda 15−17 HCP 
c) Zayıf (açıklayın) 
d) Zon durumuna göre zayıf ya da kuvvetli (açıklayın) 
e) Diğer (açıklayın) 

 
54. 1NT açışına dengeli 4’lü Majörü olmayan bir elle kaç puanla davet ediyorsunuz? 
 

15−17 oynayanlar için: 
 

a) 8 (9’la zon söylüyoruz) 
b) 9 (8’le Pas diyoruz) 
c) 8−9 
d) 8’le hep 9’la bazen (açıklayın) 
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Başka limitte NT oynayanlar açıklasın. 
 
 ......  HCP ile 1NT açıyoruz. 
 ......  HCP ile Pas diyoruz. 
 ......  HCP ile davet ediyoruz. 
 ......  HCP ile zon söylüyoruz. 
 
55. 1NT’ye aşağıdaki konuşmaların anlamı nedir? 
 

2   :      3   : 
2NT  :      4   : 
3   :      4   : 
3   :      4   : 
3   :      4   : 

 
56. 5’li Majörle 1NT açıyor musunuz? 
 

a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır 

 
57. Singleton ile 1NT açıyor musunuz? 
 

a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır 

 
58. Transfer kırıyor musunuz? 
 

a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır 

 

59. 1NT    2♦    ya da    1NT    2♥ 

 3♥                           3♠           ’ten sonra yeni renk nedir? 
 

a) Kontrol 
b) Singleton 
c) Natürel 
d) Transfer kırmıyoruz 

 
60. 4’lü Majör olmadan Stayman yapıyor musunuz? 
 

a) Hayır 
b) Evet davet elleriyle 
c) Evet bazı özel ellerle (açıklayın) 

 

61. 1NT    2♦ 

 2♥     3♣ 

3♦               ne gösterir? 
 

a) Natürel 5’li  
b) ’da değerler ( ’te zafiyet) 
c)  fiti 

 

62. 1NT    2♦ 

 2♥     3♦ 

 3♠               ne gösterir? 
 

a) Natürel 5’li  
b) ’te değerler ( ’de zafiyet) 
c)  fiti 
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63. 1NT    2♦ 

 2♥     3♦ 

 3♥               ne gösterir? 
 

a) Natürel  fiti 
b) ’de değerler ( ’te zafiyet) veya  fiti 
c) Natürel  fiti veya onör ikili  

 

64. 1NT    2♣ 

 2♥     4♣    nedir? 
 

a)  üzerinden Key Card sorusu 
b) Splinter 
c) Kontrol 

 

65. 1NT    2♥ 

 2♠     4♦    nedir? 
 

a) Splinter 
b) Kontrol 
c) Diğer (açıklayın) 

 
66. 1NT – 4NT    kantitatif üzerine cevapları nasıl oynuyorsunuz? 
 

5♣/♦/♥/♠ : 
5NT                 : 

6♣/♦/♥/♠ : 
 

67. 1NT    2♦ 

 2♥    4NT    ne demektir? 
 

a) Şilem için kantitatif 
b)  üzerinden Key Card sorusu 
c) Genel As sorusu 

 

68. 1NT – 5♠’ in anlamı ile ilgili anlaşmanız var mı? 
 

a) Yok 
b) Var (açıklayın) 

 
69. 1NT – 5NT    nedir? 
 

a) Grandşilem için kantitatif 
b) Şilem seç 

 

70. 1NT    2♥ 

 2♠    5NT    ne demektir? 
 

a) 5332 Grandşilem için kantitatif 
b) 5332 Şilem seç 
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71. 1NT    2♥ 

 2♠    5NT 
6♣               ne demektir? 

 
a) 5’li  
b) 4’lü  
c) As cevabı 
d) Pik üzerinden Key Card cevabı 

 

72. 1NT    2♦ 

 2♥     6♥     ne demektir? 
 

a) 5332 Şilem seç 
b) 6’lı  oynamak için 
c) 6322 Şilem seç (minörler doubleton) 

 

73. 2♣ − 2♦      nedir? 
 

a) Negatif, 0−7 HCP 
b) Bekleme, çok zayıf da olabilir kuvvetli de 
c) 4+ HCP bekleme (2  2.neg) 

 

74. 2♣ − 2NT     nedir? 
 

a) 8+ HCP dengeli 
b) 8+ HCP renk kalitesizse dengesiz olabilir 
c) Oynamıyoruz 
d) Diğer (açıklayın) 

 

75. 2♣    2♦ 

2♥    3♣     (2.neg) 

3♥       ?       Pas geçilebilir mi? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 

76. 2♣    2♦ 

2♥    3♣     (2.neg) 

3♦    3♥      Pas geçilebilir mi? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 

77. 2♣    2♦ 

3♥    3♠      ne demektir? 
 

a) Renk 
b) Kontrol (A veya K veya kısalık) 
c) Birinci tur kontrol (A veya şikan) 

 

78. 2♣    2♦ 

3♠    3NT     ne demektir? 
 

a) Birinci tur kontrol yok ama ikinci tur var (K veya singleton) 
b) Birinci veya ikinci tur kontrol yok ama üçüncü tur var (Q veya doubleton) 
c) Kozda A,K,Q’dan biri var, başka kontrol olabilir 
d) Kozda A,K,Q’dan biri var, başka kontrol yok 



 10 

79. 2♣    2♥ 

3♠               ne demektir? 
 

a) Natürel, kozu belirliyoruz 
b) Splinter 
c) Kontrol 

 

80. a) 2♥/♠  tek renkli zayıf açıyorsanız, yeni renk forsing mi? 
 

a) Evet 
b) Hayır 
c) Duruma göre (açıklayın) 

 

80. b) 2♥/♠  iki renkli zayıf açıyorsanız, yeni renk forsing mi? 
 

a) Evet 
b) Hayır 
c) Majörse forsing, minörse POC (Pas Or Correct) 

 

81. a) Tek renkli zayıf 2♥/♠ açıyorsanız, aşağıdaki konuşmaların anlamlarını yazın. 
 

2  2NT     2  2NT 
--------------     -------------- 
3  :      3   : 
3  :      3   : 
3  :      3   : 
3  :      3   : 
3NT :      3NT : 
4  :      4   : 

 

81. b) İki renkli zayıf 2♥/♠ açıyorsanız, aşağıdaki konuşmaların anlamlarını yazın. 
 

2  üzerine     2  üzerine 
--------------     -------------- 
2  :      2NT : 
2NT :      3   : 
3  :      3   : 
3  :      3   : 
3  :      4   : 
4  :      4   : 
4  :      4   : 

 

82. 2NT – 3♣     nedir? 
 

a) Stayman 
b) Puppet Stayman 
c) 5’li renk sorusu 
d) 4’lü renk sorusu 

 

83. 2NT    3♦ 
 3♥               fit vadeder mi? 

 
a) Evet 
b) Hayır 
c) Hayır ama fit yoksa iki onör vardır 
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84. 2NT    3♦ 
 3♥     3♠     ne gösterir? 

 
a) 5’li  ve 4’lü  
b) 5’li  ve 5’li  
c) 5+ , ’te kontrol 
d) Diğer (açıklayın) 

 

85. 2NT    3♥ 
 3♠     4♣     ne demektir? 

 
a) Natürel, 4+  
b) Kontrol 
c) Kısalık 
d) Natürel veya kontrol 

 

86. 2NT    3♥ 
 3♠     4♣ 

 4♦               ne demektir? 
 

a)  fiti, kontrol 
b)  fiti, kontrol 
c) Kontrol, ortak neyle konuştuysa ona göre 

 

87. 3♥ – 4♣     nedir? 
 

a) Natürel, forsing 
b)  kontrolü 
c)  kontrolü sorusu 

 

88.  3♦    3♥ 
3NT              ne demektir? 

 
a)  tutmuyorum, diğer renkleri kesiyorum 
b)  tutmuyorum, diğer renkleri kesmek zorunda değilim 

 

89. 3♦    3♥ 

4♣               ne demektir? 
 

a)  fiti,  kontrolü 
b) Natürel, 6−5, 7−5, 7−4 gibi bir elle açtım 

 

90. 3♦    3♥ 

3♠               ne demektir? 
 

a) Natürel, yanda 4’lü ’le açtım 
b)  fiti, kontrol 
c)  fiti yok, 3NT benim taraftan söylemek istemiyorum 
d)  fiti kontrol veya  fiti yok, 3NT’yi sen söyle 

 

91. 3♥ – 3♠     nedir? 
 

a) Natürel, forsing 
b) Natürel, nonforsing 
c)  kontrolü 
d)  kontrolü sorusu 
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92. 3♥ – 4♠     nedir? 
 

a) Natürel, oynamak için 
b)  üzerinden harici Key Card sorusu 
c)  kontrolü sorusu 
d) Diğer (açıklayın) 

 

93. 3♠ – 5♣     nedir? 
 

a) Natürel, oynamak için 
b)  üzerinden harici Key Card sorusu 
c)  kontrolü sorusu 
d) Diğer (açıklayın) 

 

94. 3♠ – 5♥     nedir? 
 

a) Natürel, Şilem daveti 
b)  üzerinden harici Key Card sorusu 
c)  kontrolü sorusu 
d) Diğer (açıklayın) 

 

95. 4♠ – 5♦     nedir? 
 

a) Natürel, oynamak için 
b)  kontrolü (  kontrolü yok) 
c)  kontrolü (  kontrolü var,  kontrolü soruyor) 
d)  kontrolü sorusu 
e)  üzerinden harici Key Card sorusu 

 

96. 4♠ – 5NT     nedir? 
 

a) Minör seç 
b) Josephine (koz onörü sorusu) 
c) Genel Grandşilem daveti 

 

97. 4♠ – 5NT  Josephine oynanıyorsa cevaplarını yazın. 
 
 6  : 
 6  : 
 6  : 
 6  : 
 Diğer : 
 
 
 
Kompetisyon sekansları: 
 

98. 1♣    (Kontur)    1♥    kaç kart gösterir? 
 

a) 4+ 
b) 5+ 
c) Diğer (açıklayın) 

 

99. 1♣    (Kontur)    1♥    forsing midir? (Pas’tan gelmiyorsunuz.) 
 

a) Evet 
b) Hayır 
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100. 1♣    (Kontur)    Sürkontur    ne demektir? 
 

a) 9+ HCP herhangibir el 
b) 9+ HCP açılan renk kısa 
c) Kalan renklerden en az ikisine ceza konturu atacak el 
d) 11+ HCP kalan renklerden en az birine ceza konturu atacak el 

 

101. 1♣    (1♦)    1♥/♠    kaç kart gösterir? 
 

a) 4+ 
b) 5+ 
c) Transfer oynuyoruz (açıklayın) 

 

102. 1♣    (1♦)    Kontur    ne demektir? 
 

a) 4’lü  ve 4’lü  
b) 4+  ve 4+  
c) En az bir 4’lü Majör 
d) 4+  

 

103. 1♣    (1♦)    1NT    ♦ kesmeden diyor musunuz? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 

104. 1♣    (1♦)    2♦    ne demektir? 
 

a)  keseri sorusu 
b)  fiti, en az davet 
c)  fiti, GF 
d) Diğer (açıklayın) 

 

105. 1♣    (1♦)    2♣    ne demektir? 
 

a) Natürel, basit tutuş 
b) Inverted,  fiti en az davet 
c) Diğer (açıklayın) 

 

106. 1♣    (1♦)    2♥/♠    ne demektir? 
 

a) Blokatif 6’lı renk, 3−6 HCP 
b) 6’lı renk, 6−9 HCP 
c) 6’lı renk, GF 
d) Diğer (açıklayın) 

 

107. 1♣    (1♦)    3♦    ne demektir? 
 

a) Splinter (puan limitini belirtin) 
b) Keser sorusu 
c) Diğer (açıklayın) 

 

108. 1♣    (1♦)    3♥/♠    ne demektir? 
 

a) Blokatif, genelde 7’li renk, 6−9 HCP 
b) Splinter (puan limiti belirtin) 
c) Diğer (açıklayın) 
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109. 1♣    (1♥)    Kontur    ne demektir? 
 

a) Sputnik Kontur, 4’lü  şart 
b) Negatif Kontur, 4’lü  genelde var ama olmayabilir de 
c) 4’lü  yok 
d) 4+  

 

110. 1♣    (1♥)    1♠    ne demektir? 
 

a) 5+  
b) 4+  
c) 4+  yok 

 

111. 1♣    (1♥)    2♦    forsing midir? 
 

a) Evet, bir tur 
b) Evet, GF 
c) Hayır 

 

112. 1♥    (1♠)    2♦    forsing midir? 
 

a) Evet, bir tur 
b) Evet, GF 
c) Hayır 

 

113. 1♥    (1♠)    2♥    ne gösterir? 
 

a) Normal 2 , iyi de olabilir kötü de 
b) 2 ’ün iyisi 
c) 2 ’ün kötüsü 

 

114. 1♥    (1♠)    2♠    ne demektir? 
 

a)  fiti, en az davet 
b)  fiti, GF 
c) Keser sorusu 
d) Diğer (açıklayın) 

 

115. 1♥    (1♠)    2NT    ne demektir? 
 

a) 10½−12 HCP,  keseri ve zon daveti 
b)  fiti, en az davet 
c)  fiti, GF 

 

116. 1♥    (1♠)    3♠    ne demektir? 
 

a) Splinter (puan limiti belirtin) 
b) Kontrol (puan limiti belirtin) 
c) Keser sorusu (açıklayın) 

 

117. 1♥    (1♠)    2♠    GF oynanıyorsa mutlaka dengeli bir el mi gösterir? 
 

a) Evet (açıklayın) 
b) Hayır (açıklayın) 

 

118. 1♥    (2♣)    Kontur    ne demektir? 
 

a) Negatif Kontur, 4+  
b) Negatif Kontur, 4’lü  olmayabilir (sonradan 2NT dersek) 
c) Negatif Kontur,  ile ilgisi yok 
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119. 1♥    (2♣)    2♦    forsing midir? 
 

a) Evet, bir tur 
b) Evet, GF 
c) Hayır (açıklayın) 

 

120. 1♥    (2♣)    2♠    forsing midir? 
 

a) Evet, bir tur 
b) Evet, GF 
c) Hayır (açıklayın) 

 

121. 1♦    (2♥)    2♠    forsing midir? 
 

a) Evet, bir tur 
b) Evet, GF 
c) Hayır (açıklayın) 

 

122. 1♥    (2♣)    3♣    ne gösterir? 
 

a)  fiti, en az davet 
b)  fiti, GF 
c) Keser sorusu 

 

123. 1♥    (2♣)    2NT    ne gösterir? 
 

a) 10½−12 HCP,  keseri ve zon daveti 
b)  fiti, davet 
c)  fiti en az davet 

 

124. 1♥    (3♦)    Kontur    ne demektir? 
 

a) 4+  
b) Negatif (genel güç) 
c) Keser sorusu 

 

125. 1♥    (3♦)    Kontur    (Pas) 

3♠                                          forsing midir? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 

126. 1♥    (3♣)    4♣    ne demektir? 
 

a) Splinter 
b) Kontrol 
c)  fiti, GF,  kontrolü olmayabilir 

 

127. 1♥/♠    (2NT) (minörler)    üzerine defansınızı yazın. 
 

1♥    (2NT)  üzerine    1♠    (2NT)  üzerine 
--------------------------    -------------------------- 
Kontur :     Kontur : 
3  :     3       : 
3  :     3       : 
3  :     3       : 
3  :     3       : 
4 /  :     4 /   : 
4  :     4       : 
4  :     4       : 
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128. 1♣    (2♣)  ya da  1♦    (2♦)    Michaels üzerine defansınızı yazın. 
 

1♣    (2♣)  üzerine    1♦    (2♦)  üzerine 
-------------------------    ------------------------- 
Kontur :     Kontur : 
2  :     2  : 
2  :     2  : 
2  :     2NT : 
2NT :     3  : 
3  :     3  : 
3  :     3 /  : 

 

129. 1NT    (2♣) (tek renkli el)    araya girişine defansınızı yazın. 
 

Kontur :     3  : 
2  :     3  : 
2  :     3NT : 
2  :     4  : 
2NT :     4  : 
3  :     4  : 
3  :     4  : 

 

130. 1NT    (2♣) (Majörler)    araya girişine defansınızı yazın. 
 

Kontur :     3  : 
2  :     3  : 
2  :     3NT : 
2  :     4  : 
2NT :     4  : 
3  :     4  : 
3  :     4  : 

 

131. 1NT    (2♥) (natürel)  araya girişine defansınızı yazın. 
 

Kontur :     3  : 
2  :     3NT : 
2NT :     4  : 
3  :     4  : 
3  :     4  : 
3  :     4  : 

 

132. 1NT    (3♣) (natürel)  araya girişine defansınızı yazın. 
 

Kontur :     4  : 
3  :     4  : 
3  :     4  : 
3  :     4  : 

 
 
 
Forsing Pas sekansları: 
 
Bu bölümdeki cevaplarınız zon durumuna göre değişiyorsa açıklayın. 
 

133. 1♦    (Kontur)    Sürkontur    (1♥) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 
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134. 1♦    (Kontur)    Sürkontur    (2♥) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

135. 1♦    (Kontur)    Sürkontur    (3♥) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

136. 1♦    (1♥)    2♥    (3♥) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

137. 1♥    (1♠)    2♠    (3♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

138. 1♥    (1♠)    2♣    (2♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

139. 1♥    (1♠)    2♣    (3♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

140. 1♥    (Pas)    2♣    (2♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

141. 1♥    (Pas)    2♣    (3♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

142. 1♥    (Pas)    2♣    (4♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

143. 1♥    (Pas)    3♥ (davet)    (4♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 
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144. 1♥    (Pas)    2♣    (2♠) 
Pas    (3♠)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

145. 1♥    (Pas)    2♣    (2♠) 
Pas    (4♠)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

146. 1♥    (1♠)    2♥    (2♠) 
3♦    (4♠)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

147. 1♥    (1♠)    2♥    (2♠) 
3♦    (3♠)    4♥    (4♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

148. 1♥    (1♠)    2♥    (2♠) 
4♥    (4♠)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

149. 1♥    (1♠)    2♥    (2♠) 
4♦    (4♠)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

150. 1♥    (2♣)    2♥    (3♣) 
4♥    (5♣)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

151. 1♥    (2♣)    2♥    (3♣) 
3♦    (5♣)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

152. 1♥    (2♣)    2♥    (3♣) 
4♦    (5♣)    Pas                                forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 
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153. 1♥    (2♣)    3♣    (5♣) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

154. 1♥    (Pas)    4♥    (4♠) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

155. 1♥    (Pas)    4♥    (5♣) 
Pas                                                      forsing midir? 

 
a) Evet 
b) Hayır 

 

156. (1NT)    Kontur    (2♦)    Pas    forsing midir? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 

157. (1NT)    Kontur    (2♦) (transfer)    Pas 

 (2♥)     Pas                                               forsing midir? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 

158. (1NT)    Kontur    (2♣)    Kontur 

 (2♦)     Pas                                              forsing midir? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 
159. (1NT)    Kontur    (Pas)    Pas 

 (2♣)     Pas                                               forsing midir? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 
160. (1NT)    Kontur    (Pas)    Pas 

 (2♠)     Pas                                               forsing midir? 
 

a) Evet 
b) Hayır 

 
 
 
Şilem Sekansları: 
 
Bazı sekanslar Şilem’le ilgili olmayabilir. Açıklayın. 
 

161. RKCB (Roman Key Card Blackwood) cevaplarınız nasıl? 
 

a) 0314 (düz) 
b) 1403 (ters) 
c) Renge göre değişiyor (açıklayın) 
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162. Harici Key Card cevaplarınız nasıl? 
 

a) 0314 (düz) 
b) 1403 (ters) 
c) Diğer (açıklayın) 

 

163. 1♠ – 4NT    nedir? 
 

a)  üzerinden RKCB 
b) Genel As sorusu 
c) Genel Şilem daveti 

 

164. 1♠    2♣ 

2♦    4NT    nedir? 
 

a)  üzerinden RKCB 
b)  üzerinden RKCB 
c)  üzerinden RKCB 
d) Genel As sorusu 
e) Genel Şilem daveti 

 

165. 1♠    2♣ 

2♥    2NT (forsing) 

3♥    4♣                      ne demektir? 
 

a) Kozumuz  
b)  üzerinden kontrol 

 

166. 1♠    2♣ 

2♥    2NT (forsing) 

3♥    4NT                      ne demektir? 
 

a) Genel Şilem daveti 
b)  üzerinden RKCB 
c) Genel As sorusu 
d) Diğer (açıklayın) 

 

167. 1♠    1NT 

2♥    4♣                      ne demektir? 
 

a)  fiti Splinter 
b)  fiti kontrol 
c)  fiti dengeli (kontrol şart değil) 
d) Diğer (açıklayın) 

 

168. 1♠    2♣ 

2♥    4♦                      ne demektir? 
 

a)  fiti Splinter 
b)  fiti kontrol 
c)  fiti Splinter 
d) Diğer (açıklayın) 

 

169. 1♠    1NT 

3♥    4♣                      ne demektir? 
 

a)  fiti kontrol 
b) Natürel 
c)  fiti kontrol veya natürel 
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170. 4♥ – 4♠  nedir? 
 

a) Natürel 
b) Şilem için (açıklayın) 

 

171. 2NT    3♦ 

 3♠                              ne demektir? 
 

a) Natürel 5’li ,  fiti yok 
b)  fiti kontrol max el 

 

172. 2NT    3♦ 

 4♣                              ne demektir? 
 

a)  fiti kontrol max el,  kontrolü yok 
b)  fiti kontrol, kontrollerden biri eksik 
c)  fiti kontrol, bütün kontroller olabilir 

 

173. 2NT    3♦ 

 4♥                              ne demektir? 
 

a)  fiti max el 
b)  fiti max el, bütün kontroller var 

 

174. 1♠    2♠ 

4♣                              ne demektir? 
 

a) Splinter 
b) İkinci renk 
c) Kontrol 

 

175. 1♠    2♠ 

3♣    4♣                    ne demektir? 
 

a) Kontrol 
b) Splinter 
c)  fiti 
d) Diğer (açıklayın) 

 

176.  1♥    1♠ 

2NT    3♥                    ne demektir? 
 

a) Çok zayıf, oynamak için 
b) Forsing, Şilem için 
c) Zon seçimi için 

 

177.  1♦    1♠ 

2NT    3♠ 

4♣                              ne demektir? 
 

a) Çok iyi el, kontrol 
b) Fit olan herhangibir el, kontrol 
c) Diğer (açıklayın) 
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178. 1♦    1♠ 

3♠    3NT                    ne demektir? 
 

a) Oynamak için 
b) Kısalık sorusu 
c)  kontrolü sorusu 

 

179. 1♣    1♠ 

3♠    4♦                    ne demektir? 
 

a) Splinter 
b) Kontrol,  kontrolü yok 
c) Kontrol,  kontrolü sorusu 

 

180. 1♣    1♠ 

2♥    4♣                    ne demektir? 
 

a) Koz  
b)  fiti Splinter 

 

181. 1♠    1NT 

3♦    5♦                    ne demektir? 
 

a) Çok kötü el (açıklayın) 
b) Belli sayıda Key Card (açıklayın) 
c) Oynamak için, herşey çıkabilir 

 
182. RKCB yapabilmek için hangi kozda en az kaç Key Card ve/veya koz damı gerekir? Öyle bir şart 

yoksa boş bırakın. 
 

 ♣ :      ♦ : 

 ♥ :      ♠ : 
 

183. 1♦    1♥ 

2♦    4♣ (Splinter) 

4♥    4♠                    ne demektir? 
 

a) Yeterli Key Card olmadığı için RKCB yapamıyorum 
b) Yeterli gücüm olmadığı için RKCB yapamıyorum 
c) Şikanım olduğu için RKCB yapamıyorum 

 

184. 1NT    2♠ (♣’e transfer) 
 3♣     3♦ (kısa ♦) 

 4♦                                        ne demektir? 
 

a) A 
b) ’da kayıp puan yok 
c)  kontrolü sorusu 

 

185. 1♥    (1♠)    2♥    (2♠) 
4♦                                          ne demektir? 

 
a) Kontrol 
b) Splinter 
c) İkinci renk 
d) Atak için 
e) Forsing Pas için 
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186. (3♥)    Kontur    (Pas)    3♠ 

(Pas)      4♥                            ne demektir? 
 

a) Splinter 
b) Şilem daveti kontrol 
c) Şilem daveti kontrol olmayabilir 

 

187. (3♥)    Kontur    (Pas)    3♠ 

(Pas)      5♠                            ne demektir? 
 

a)  iyiyse Şilem söyle 
b) Genel Şilem daveti 
c)  kontrolün varsa Şilem söyle 
d) Diğer (açıklayın) 

 
188. 4NT açışınızın anlamı nedir? 

 
a) Genel As sorusu (cevaplarını yazın) 
b) Minörler 

 

189. 1♥    (4♠)    4NT    ne demektir? 
 

a)  fiti RKCB 
b) Minörler 
c)  fiti Şilem daveti 
d) Minörler veya  fiti Şilem daveti 

 

190. 1♥    (4♠)    5♦    ne demektir? 
 

a) Natürel 
b)  fiti kontrol 

 
191. Kontrol konuşmasına Kontur gelirse Pas ne demektir? 

 
a) 2 veya 3 boş 
b) Kontrol yok (Qx de olabilir) 
c) Herşey olabilir, ortak Sürkontur diyecek mi diye Pas diyoruz 
d) Diğer (açıklayın) 

 
192. Kontrol konuşmasına Kontur gelirse Sürkontur ne demektir? 

 
a) Birinci tur kontrol 
b) Problem yok (kontrol veya Q ile destek) 
c) Diğer (açıklayın) 

 

193. 1♠     (Pas)     2♣     (Pas) 

2♠     (Pas)     3♠     (Pas) 

4♣     (Pas)     4♦     (Kontur) 
Pas      (Pas)     Sürkontur           ne demektir? 

 
a) Birinci tur kontrol 
b) Problem yok (birinci tur kontrol veya KQ gibi) 
c) Diğer (açıklayın) 

  



 24 

194. 1♠     (Pas)     2♣     (Pas) 

2♠     (Pas)     3♠     (Pas) 

4♣     (Pas)     4♦     (Kontur) 

4♥                                          ne demektir? 
 

a) ’da birinci tur kontrol yok  kontrolü var 
b)  kontrolü var  kontrolü var 
c) ’da problem yok (kontrol veya Q)  kontrolü var 

 

195. 1♠    (Pas)    4♣ (Splinter)   (Kontur) 

4♠                                                  ne demektir? 
 

a)  ve  kontrolü yok 
b)  ve/veya  kontrolü olabilir min. açış 
c)  ve/veya  kontrolü olabilir  kısalığını beğenmedim 

 
196. 4NT RKCB’ye Kontur gelirse cevapları nasıl oynuyorsunuz? 

 
a) ROPI 
b) Kontur gelmemiş gibi 
c) Diğer (açıklayın) 

 
197. 4NT RKCB’ye 5 seviyesinde üste konuşma gelirse cevapları nasıl oynuyorsunuz? 

 
a) DOPI 
b) Diğer (açıklayın) 

 
198. 4NT RKCB’ye 6 seviyesinde üste konuşma gelirse cevapları nasıl oynuyorsunuz? 

 
a) Pas tek Kontur çift sayıda Key Card 
b) Diğer (açıklayın) 

 
199. Harici Key Card sorusuna Kontur gelirse cevapları nasıl oynuyorsunuz? 

 
a) ROPI 
b) Kontur gelmemiş gibi 
c) Diğer (açıklayın) 

 
200. Harici Key Card sorusuna üste konuşma gelirse cevapları nasıl oynuyorsunuz? 

 
a) DOPI 
b) Pas tek Kontur çift sayıda Key Card 
c) Diğer (açıklayın) 

 
 
 
Atak Konturları: 
 

201. (1NT)    Pas    (3NT)    Kontur    ne demektir? 
 

a)  çık 
b) Kısa Majörünü çık 
c) Rengimi bul 
d) Ceza 
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202. (1NT)    Pas     (2♣)    Pas 

 (2♥)    Pas     (3NT)    Kontur    ne demektir? 
 

a)  çık (yerin rengi) 
b)  çık (elin rengi) 
c) Rengimi bul 
d) Diğer (açıklayın) 
e) Ceza 

 

203. (1NT)    Pas     (2♣)    Pas 

 (2♦)    Pas     (3NT)    Kontur    ne demektir? 
 

a)  çık 
b) Kısa Majörünü çık 
c)  çık 
d) Ceza 
e) Diğer (açıklayın) 

 

204.  (1♦)     Pas     (1♥)     Pas 

 (1♠)     Pas    (2NT)    Pas 
(3NT)    Kontur                        ne demektir? 

 
a)  çık 
b)  çık 
c) Ceza 
d) Diğer (açıklayın) 

 

205. 2♦ (Majörler)    (3♣)    Pas   (6♣) 
Kontur                                              ne demektir? 

 
a)  çık çakıyorum 
b) Ceza (2 As’ım veya 1 As + QJT  var) 
c) Ne çıkarsan çık batırıyorum 

 

206. 3♠    (Kontur)    4♠    (6♥) 
Pas       (Pas)    Kontur                        ne demektir? 

 
a) Lightner (bir renge çakıyorum) 
b) 1 defansım var. Baraj yapalım mı? 
c) Ceza 

 

207. 1♣    (Pas)    3♠    (4♥) 
Pas    (Pas)    Kontur                        ne demektir? 

 
a) Lightner (bir renge çakıyorum) 
b) 3 ’in maksimumu 
c) Ceza 

 

208. (1♥)    2NT (minörler)    (3♠)    Pas 

(4♠)    Kontur                                      ne demektir? 
 

a)  çık çakıyorum 
b) Minörler kuvvetli elim var 
c) Diğer (açıklayın) 

 
 
 
 
http://www.tbricfed.org.tr/docs/YalcinAtabey-OrtaklikAnlasmalari.pdf 


