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                                      JACOBY 2 NT  (Majör Açışa 4’lü DAVET) 
 
1 Majör açışına cevapçının 2 NT dekleresi açılan majöre 4+ fit ve davet + değerler gösterir. 
Cevapcıda 9-11, bazen açanın gücünü ve dağılımını öğrenmek için 12-13 Op ile de bu 
deklereyi verebilir.  Açan rebidinde elinin gücü ve dağılımınını şöyle anlatır. 
 
Açan ve cevapcı her zaman puan gücünü hangi kutuda olduğunu anlatarak gösterir. 
Açan Kutusu    Cevapcı Kutusu 
 
 
 
 
 
 
 
 

1♠ 2NT 

? 

3 ♣ : basit, minimum bütün eller, (AR lı iyi 14Op ve kısa olan eli davet sınıfına koyabilir) 

3♦ : davet eli, kısa olabilir, aşağıdaki konuşmalara uygun olmayan bütün eller 

3♥ : davet eli, + ekstra koz (6+ koz) var, kısalık yok 

3♠ : davet eli, + ekstra şekil var (4-5 kartlı yan renk) 

3NT : ZF eli 18-19 dengeli 
4X : ZF eli, 5 + kart kaliteli yan renk var, ARD dan 2 si var 
 
 

1 MAJÖR-  (PAS)- 2NT-(PAS) - 3 C (Açan Min. El) SEKANSI SONRASI GELİŞMELER 
Açanın minimum değerleri olan basit el göstermesinden sonra, cevapçı açanda bir kısalık 

olması halinde elinin değerinin artacağını düşünüyor ise, bir üst step olan 3♦ ile açandan 
elinin tanımlamasını ister. 
 

1♥ 2NT      1♠ 2NT 

3♣ 3♦ (El Tarifi Sorusu)   3♣ 3♦ (El Tarifi Sorusu)  

?       ? 

3♥ : kısalık YOK (Y)                                       3♥ : kısalık YOK (Y) 

3♠ : Şigan var     (Ş)                                       3♠ : Şigan var     (Ş) 

3NT : Diğer Majör kısa (dM)                       3NT : Diğer Majör kısa (dM) 

4♣ : ♣ kısa                                                      4♣ : ♣ kısa  

4♦ : ♦ kısa                                                      4♦ : ♦ kısa 
Kısalık gösteren sekansı hafızada tutmak için YaŞadıM kelimesini kullanabiliriz. Açanda 
kısalık yoksa açış majöründen 3 seviyesinde kalmak için ilk step yok olarak atanmıştır. 

10-14 Basit El 5-7 zayıf, 8-9 Basit El 

15-17 Davet El 10-12 Davet El 

18+ Zon Forfing El 13+Zon Forfing El 

23+ Zon Forf Şlem El 18+ Zon Forf Şlem El 
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1 MAJÖR-(PAS)-2 NT-(PAS)-3♦  SEKANSI SONRASI GELİŞMELER  Açan ekstra değerleri olan 
15+OP lik davet eli göstermiştir. Cevapçı açanda bir kısalık olması halinde elinin değerinin 

artacağını düşünüyor ise bir üst step olan 3♥ ile açandan elinin tanımlamasını ister. 

 

1♥ 2NT     1♠ 2NT 

3♦ 3♥     3♦ 3♥ 

?      ? 

3♠ : Şigan var (Ş)   3♠ : Şigan var     (Ş) 

3NT : Diğer Majör kısa (dM)  3NT : Diğer Majör kısa (dM) 

4♣ : ♣ kısa    4♣ : ♣ kısa  

4♦ : ♦ kısa    4♦ : ♦ kısa 

4♥ : kısalık YOK (Y)   4♥ : kısalık YOK (Y)   

    

DİKKAT- açanın 3♣ cevabı verdiği yukarıdaki sekansta ilk step YOK cevabı idi. Burada açanda 

davet veya daha iyi bir el olduğu için zon oynanacaktık. Bu sebeple Yok seçeneği son step 

4♥ ile anlatılmaktadır. Acanda şigan varsa bir üst steple cevapçı şiganı soracağından açanın 

röle sonrası ilk step 3♠ şiganı göstermektedir.   

 

1 MAJÖR-(PAS)-2 NT-(PAS)-3♥  SEKANSI SONRASI GELİŞMELER   Açan davet+ değerlerle  

birlikte ekstra koz göstermiştir. Kısalık olmadığı için dağılım 6322-7222 olmalıdır. Açanın tam 

dağılımını öğrenmek isteyen cevapçı bir üst step 3♠  ile açandan 3 KART lı rengini 

göstermesini ister. Böylece kendi ikili renginde onör puanlar varsa, açanın ikili renkleri ile 
kesişmesi sonucu elinin değerinde düşme olup olmadığını araştırma imkanı bulur. 
 

1♥       2NT     1♠         2NT 

3♥         3♠     3♥         3♠ 

?      ? 

3NT : ♠ (dM)  3 kart   3NT : ♥ (dM) 3 kart 

4♣ : ♣ 3 kart    4♣ : ♣  3 kart 

4♦ : ♦ 3 kart    4♦ : ♦ 3 kart 

4♥ : 3 kart YOK (Y) 7222 dağılım 4♥ : YOK (Y) 7222 dağılım 
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1 MAJÖR-(PAS)-2 NT-(PAS)-3♠  SEKANSI SONRASI GELİŞMELER   

 Açan davet+ değerlerle birlikte ekstra şekil göstermiştir. Açan tarafından gösterilmeye 
değer 4-5 kartlı ikinci bir renk vardır. Cevapçı bu ikinci rengi merak ederse bir üst step 3NT 
ile sorar. 
 

1♥ 2NT     1♠         2NT 

3♠ 3NT     3♠          3NT 

?      ? 

4♣ : 4 +♣     4♣ : 4 +♣ 

4♦ : 4 +♦     4♦ : 4 +♦  

4♥ : 4 +♠     4♥ : 4 +♥      

  
 
1 MAJÖR- (PAS)- 2 NT- (PAS)- 3NT  SEKANSI SONRASI GELİŞMELER   
Açan 18-19 OP ile dengeli bir el göstermiştir. Cevapçı kesişim ile değerini yitirebilecek 

onörlerin olup olmadığını öğrenmek için açandaki ikili rengi merak ederse bir üst step 4♣  

ile sorar. Sırayla cevap verir. 
 

1♥  2NT    1♠  2NT 

3NT  4♣    3NT  4♣ 

?      ? 

4♦ : ♣  2 kart    4♦ : ♣  2 kart     

4♥ : ♦  2 kart    4♥ : ♦  2 kart      

4♠ : ♠  2 kart    4♠ : ♥ 2 kart 

 
 
 
 

 

 

 


