
Tüm üç kartta da farklı renk; farklı şekil vardır; tüm üç kartta da şekiller farklı 

sayıdadır; ve üç karttaki şekillerin tümünün desenleri farklıdır. 

Aşağıdakiler bir SET değildir: 

rnnını 
Tüm üç kartta da farklı renk; aynı şekil vardır; tüm üç kartta da şekiller aynı 

sayıdadır; ancak iki karttaki şekillerin desenleri aynıyken bir tanesinin deseni 

farklıdır. 

Tüm üç kartta da aynı şekil vardır; tüm üç kartta da şekiller aynı sayıdadır; ve üç 

karttaki şekillerin tümünün desenleri farklıdır; ancak iki karttaki şekillerin renkleri 

aynıyken bir tanesinin rengifarklıdır. 
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Oyunun Kuralları 
Oyunun amacı masanın üzerine açık olarak yerleştirilmiş olan 12 kartın içinden bir 

SET oluşturan 3 kartı bulmak. Her bir kartın aşağıda açıklandığı gibi değişen dört 

özelliği bulunmaktadır: 

(A) ŞEKiLLER: Her bir kart oval, kıvrımlı veya baklava dilimli şekiller içerir; 

(B) RENKLER: Şekiller kırmızı, yeşil veya mordur; 

(C) SAYI: Her bir kart bir, iki veya üç şekil içerir; 

(D) DESEN: Şekiller içi dolu, içi boş veya çizgilidir. 

Bir SET her bir özelliğin her üç kartta da birebir aynı olması veya tamamen farklı 

olması ile oluşur. Tüm özellikler bağımsız olarak bu kurala uymak zorundadır. Başka 

bir deyişle: şekil tüm 3 kartta da aynı ya da 3 kartın her birinde de farklı olmalıdır; renk 

ya 3 kartta da aynı ya da 3 kartın her birinde farklı olmalıdır vb. Bir sonraki sayfadaki 

ÖRNEKLERE bakınız. 

HIZLICA KONTROL EDELiM - Bu bir SET midir? 
Herhangi bir özellik 2 kartta aynı 1 kartta farklı ise o zaman bu bir SET değildir. 

örneğin, Eğer 2'si kırmızı 1'i mor ise o zaman bu bir SET değildir. Bir SET'te her bir 

özelliğin tümü kartlarda aynı veya tamamen farklı olmalıdır. 

KOLAY BAŞLANGIÇ 
Hızlı bir giriş için,yalnızca içi dolu sembolleri kullanarak küçük bir deste ile başlayın . 

Böylece bir özelliği, deseni, yok ediyoruz. 3 özellikten oluşan bu versiyonda bir SET'i 

hızlıca bulabildiğinizde orjinal oyunu oynamak için 2 desteyi de karıştırın . 

OYUN 
Dağıtıcı kartları karıştırır ve 12'sini (dikdörtgen oluşturacak şekilde) açık olarak 

masanın üzerine yerleştirir. Oyuncular 3 karttan oluşan SET'leri bulup alırlar. Bulunan 

bir SET diğer oyuncular tarafından kontrol edilir. Eğer doğru ise, SET, bulan oyuncuya 

bir puan kazandırır ve oyuncu tarafından oyunun sonuna kadar elde tutulur. Dağıtıcı 

desteden 3 kart alarak, alınan 3 kartın yerine koyar. Bir oyuncu kartları toplamadan 

önce SET demelidir. Oyunda sıra yoktur, SET diyen ilk kişi oyun alanının kontrolünü 

eline geçirir. SET dedikten sonra diğer oyuncular bu oyuncu bitirene kadar oyun 

alanından kart alamazlar. SET dendikten sonra bir kaç saniye içinde kartlar 

alınmalıdır. Eğer bir oyuncu SET derse ve bir SET oluşturamazsa ya da SET doğru 

değilse oyuncu 1 puan kaybeder ve bu 3 kartı masaya geri koyar. Eğer tüm oyuncular 

12 kartın içinde oluşturulabilecek bir SET olmadığı konusunda hem fikirse masaya 3 

tane daha kart konur. Bir SET bulunduğunda bu 3 kartın yerine kart konmaz böylece 

masadaki kart sayısı tekrar 12 olur. Dikkat: Masaya dizilmiş 12 kartın içerisinde bir 

SETin bulunma olasılığı yaklaşık 33'de birken, 15 kartta olasılık yaklaşık 2500'de 

birdir. Oyun deste bitene kadar devam eder. Oyunun sonunda geriye bir SET 

oluşturmayan kartlar kalabilir. Her bir oyuncunun bulduğu SET'ler sayılır. Her bir 

SETe bir puan verilir. En yüksek puanı alan oyunu kazanır. Daha uzun bir oyun 

istiyorsanız, o zaman kağıt dağıtma işi en son dağıtanın solundaki kişiye geçer ve 

oyun tekrar karıştırılmış olan deste ile devam eder. Tüm oyuncular kağıt dağıttığında 

oyun sona erer. Toplamda en yüksek puanı alan oyuncu oyunu kazanır. Tek kişilik 

oyunda eğer oyuncu bir SET bulamazsa, masaya 3 tane daha kart konur ancak bir 

SETiik bir ceza verilir. Oyunu kazanmak için oyuncu, masada geriye kalan son 12 

karttan bir SET bularak bu cezayı ortadan kaldırmak zorundadır. 

BOL ÖDÜLLÜ BİR OYUN! 
SET• tüm zamanların en çok ödül almış oyunlarından biridir. MENSA Select Award, 

Dr. Toy's 10 Best Games Award, Creative Child's Preferred Choice Award, Games 

Magazine "Games 100 Award,"Teachers' Choice "Best 25 Games ofthe past25 years." 

ödüllerini de içeren 25'in üzerinde En iyi Oyun Ödülü kazandı . Set Enterprises, lnc.'in 

tüm ödüllü oyunları hakkında bilgi edinmek için lütfen www.setgame.com sitemizi 

ziyaret ediniz. Sitemizde her gün farklı sorular yayınladığımız Ücretsiz Günün 

Oyunları'nı çözebilirsiniz. 

Örnekler 
Örneğin, aşağıdakiler birer SET'tir: 

Tüm üç kartta da aynı renk; aynı şekil vardır; tüm üç kartta da şekiller aynı sayıdadır; 

ve üç karttaki şekillerin tümünün desen/eri farklıdır. 

Tüm üç kartta da farklı renk; farklı şekil vardır; tüm üç kartta da şekiller farklı 

sayıdadır; ve üç karttaki şekillerin tümünün desenleri aynıdır. 


