
Konuşma

A
le

rt 
Y

ok

A
le

rt 
 E

di
n

M
ut

la
ka

 

aç
ık

la
yı

n

Yaklaşık beklenen puan aralığı ve uzunluk x

Beklenmeyen puan aralığı veya uzunluk ve/veya 
Rakipler için şaşırtıcı olabilecek yöntemler  

x

2 yada daha yüksek seviyedeki doğal NT açışları x
Doğal Nt açışında 5li renk garanti ise x
Doğal NT açışında 5'li majör olabiliyorsa x
Rebid problemi olan ellerde nadiren tek olabiliyorsa x
Sistematik olarak tek varsa x
14-18 limitleri harici 1NT açışları x
10 OP ve altında açış  pre-alert gereklidir. x
Yapay NT açışları x
Pastan gelen elin yapay NT konuşması x
Alert edilmemesi belirtilmeyen yapay NT konuşmaları x
sıçramalı doğal 2NT üste konuşmaları x
2NT,4NT veya 5NT'ye sıçramak minörler veya 
konuşulmamış en küçük iki renk gösteriyorsa

x

14 puandan az veya 19 puandan fazla puan taşıyan 
doğal NT konuşmaları

x

En yakın trefl konuşması 4lü veya daha uzun majör 
soruyorsa(4lü majör vaad etsin veya etmesin)

x

Cevapçının stayman sonrası konuşmaları 4lü majörü 
reddediyorsa

x

Stayman sonrası açıcının:
1) En ucuz karo konuşması 4lü majör reddetmiyorsa
2) En ucuz majör konuşması bu renkte 4 kart hariç bir 
şey gösteriyorsa.

x

Cevapçının stayman sonrası konuşmaları söylenen 
renkten daha uzun bir renk garanti ediyorsa

x

4 trefl as sorusu ve cevapları x

2♦,2♥ (♥ ve ♠)  , 2Nt açışına  3♦,3♥ (♥ ve ♠) transferleri x

Serbest sekansta doğal renk konuşmaları x
Yapay açışlar x
1 seviyesinde forsing açışlar x

10-21HP aralığında olabilen doğal forsing olmayan açışlar x
2'li trefl 4'lü karo sisteminde 1 trefl açılışı x

Yukarıdaki durum dışındaki 2'li olabilen açışlar x

Dengesiz eli garanti eden açışlar x
Genel kabulün çok altında puanla yapılan açışlar. Pre-alert 
gereklidir. x
 forsing olmayan 1NT x

NT Açış ve Üste 

Konuşmalarına Cevaplar
1 Seviyesindeki Açışlar

1 Seviyesindeki

Açışlara Cevaplar

4lü majörü reddetsin reddetmesin davet veya daha fazla 
değerler gösteren 2NT

x

NT Üste Konuşmaları

Online Turnuvalarda
Online turnuvalarda doğru yöntem, alerte tabi konuşmaların konuşmayı yapan kişi tarafından o anda  alert edilip 
açıklanmasıdır.  Özellikle yaygın kullanılan başka konvansiyon nedeniyle yanlış anlaşılma  anlaşılma riski olan 

durumlarda oyunculardan anında açıklama talep edilir. 
Alert edilmediği veya alert edilip açıklama yapılmadığı durumlarda bile oyuncuların makul sınırlar içinde kendilerini 

korumaları beklenmektedir.
Kategori

Başka Yerde 
Belirtilmemiş Doğal 

Konuşmalar

NT Açışları



1 trefl açışına daha uzun karo olabilen doğal 1majör x

1'e 2 cevabı davet ve fazlasını gösteriyorsa x
3 seviyesinde fit davet veya fazlasını gösteriyorsa x

Doğal ve GF sıçramalı renk değişikliği x
Güçten bağımsız olarak yarışmalı durumlarda doğal 
sıçramalı konuşmalar.

x

Forsing veya semiforsing NT cevabı x

Yarışmalı sekanslar hariç davet gücünden daha azını 
gösteren sıçramalı konuşmalar

x

Yarışmalı sekanslar hariç forsing olmayan sıçramalı renk 
değişikliği

x

Pastan gelmeyen elin forsing olmayan yeni renk 
cevapları

x

Diğer yapay cevaplar x
x
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1 seviyesinde deklare edilebilecek 4lü majör olabilen 
doğal 1 Nt
XYZ ve benzeri uygulamalar

2 way checkback, wolf signoff, transfer vb.

2 Seviyesinde Açışlar

ve Cevapları

2♣ yapay güçlü ve forsing ise
Kuvvetli 2♣ açışı yüksek oyun gücü (8+ löve) ancak sınırlı onör 
puanı  ve kontrol (16 puandan az ve 5 kontrolden (A=2, R=1) az) 
ile yapılabiliyorsa
Kuvvetli 2♣ açışına herhangi 2♦ cevabı
Doğal 2♣ (presicion 2♣ gibi)
Doğal zayıf 2♦,2♥ ve 2♠

Doğal ve güçlü 2NT açışı

Doğal ve forsing yeni renk cevabı

Doğal ve nonforsing yeni renk cevabı

Doğal 2 renk açışlarına yapay 2NT cevabı

Doğal ve forsing olmayan 2NT cevabı

Yapay konuşmalar

1 Seviyesindeki

Açışlara Cevaplar
Açıcının ve Cevapçının 

Rebidleri

Forsing veya semiforsing NT sonrası 2 seviyesindeki 
doğal renk konuşmaları
4lü majörü reddetsin reddetmesin doğal 2NT rebidi

Kuvvetli açış sonrası cevapçının staymanı

Kozda fit verildikten sonra kontrol konuşmaları

4NT as sorusu ve cevapları

4NT dışında as sorusu ve cevapları

Açanın 1NT rebidi kuvvetliyse

1 Seviyesindeki

Açışlara Cevaplar

4lü majörü reddetsin reddetmesin davet veya daha fazla 
değerler gösteren 2NT

x
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Defansif Konuşmalar Çok zayıf üste konuşmalar(1 seviyesinde 6'dan az puan) 
pre-alert gerektirir

Orta yada daha güçlü sıçramalı konuşmalar(2 veya 3 
seviyesi)

Pre-Alert Gerektiren Konuşmalar ve Sistemler
•     10 puan ve altında limiti olan mini NT

•    Çok zayıf açış veya üste konuşma kapsayan yöntemler
•    Sistematik olarak kanepe kullanan sistemler

•     1cl ve 2 cl ve 2d dışında GF açışı olan sistemler
•     1 seviyesinde bir renk açışı başka bir rengi vaad ediyorsa

•    Zon durumu veya başka sebeplerle 2 değişik sistem oynanıyorsa
•    Çok beklenmedik bir sistem oynanıyorsa

Pre-Alert gerektiren sistemler veya konvansiyonlar tur başında ortaklığın bir üyesi tarafından 
rakiplere özel konuşma yolu ile söylenir

Sıradışı kontrlar
Cue-bid Açan veya araya girenin rengini söylemek ortağa fit ve 

en az davet gücü gösteriyorsa 

Rakibin doğal konuşmalarına cue-bid bu rengi 
gösteriyorsa (1♣-2♣ natürel vb.)

Çift renkli el gösteren cue-bidler

Defansif Konuşmalar Doğal zayıf sıçramalı konuşmalar

Üste konuşmacının ortağının  zayıf sıçramalı 
konuşmaları

Tranfer Açışlar
Diğer yapay konuşmalar

As ve Keycard Soruları 4NT as veya keycard sorusu ve cevapları

4NT dışında as veya keycard sorusu ve cevapları

Kontr ve Sürkontr Sıradışı olmayan bütün kontr ve sürkontrlar

Doğal NT konuşmalarına atılan yapay kontrlar

Kontr atılan renk hariç bir rengin çıkılmasını isteyen 
kontrlar

3 Seviyesinde Açışlar 

Ve Cevapları

Doğal zayıf renk açışları
3NT kapalı minör gösteriyorsa

Diğer 3NT konuşmaları
Forsing olmayan yeni renk cevabı


