
BASKET (SWISH) 
 
Yaş: 8-99            Oyuncu: 1’den fazla         
 
İÇİNDEKİLER:   60 adet şeffaf Basket kartı, 1 adet taşıma torbası 
 
AMAÇ:   Oyuncular en çok sayıda basket yapmak için birbirleri ile yarışırlar. 
 
Basket Nedir? 
Bir basket iki veya daha fazla kartın üstüste konularak her bir topun kendi rengindeki potaya girmesiyle oluşur. 
Kartlar ekseni etrafında döndürülebilir ve/veya diğer tarafına çevrilebilir, fakat mutlaka aynı düzlemde üst üste 
konmalıdır. Hiç bir pota ve top açıkta kalmamalıdır. 
Oyun sırasında toplanan her bir kart bir puan değerindedir. Bu nedenle daha fazla kartla yaptığınız bir basket size 
daha fazla sayı kazandırır. 
 
Doğru Basket örneği: 

 
Yanlış Basket örnekleri: 

 
 
HAZIRLIK 
1. Tüm oyuncuların rahatlıkla görebileceği düz bir oyun alanı seçin. 
2. Oyunculardan birini kağıt dağıtıcı olarak seçin. Oyuna başlamadan önce dağıtıcı kartları karar.  
NOT: Şeffaf kartlar üzerindeki şekilleri rahatlıkla görebilmeniz için açık renkli bir zemin üzerinde oynamanız 
önerilir. 
 
OYUN 
1. Dağıtıcı oyun alanına 16 kartı, dört kart yanyana olacak şekilde dört sıra olarak dizer. Son kart oyun alanına 

konulduğu anda dağıtıcı "Başla" der ve tüm oyuncular Basket yapmaya çalışır. 
2. Bir Basket araştırırken oyuncuların kartlara dokunmasına izin verilmez. Oyuncular kartların yönlerini 

değiştirmeyi ve çevirmeyi akıllarından yapmak zorundadırlar! 
3. Bir oyuncu bir Basket oluşturduğunda “Basket” der.  
4. Basketin doğruluğunu kanıtlamak için seçtiği kartları üstüste koyar. 
5. Eğer Basket geçerli ise Basketi oluşturan kartları alır ve puanlama destesine koyar. Dağıtıcı oyun alanında boş 

kalan kartların yerine desteden aldığı yeni kartları yerleştirir. 
6. Eğer Basket geçerli değilse kartlar oyun alanına geri konur. Ceza olarak oyuncu puanlama destesinden bir 

kartı oyun dışına çıkarır. Eğer oyuncu henüz hiç Basket yapmadıysa, bu oyuncuya ceza verilmez. Oyun dışına 
çıkarılan tüm kartlar için ayrı bir deste yapılır ve oyuna dahil edilmez  

7. Oyuncular “Basket” demek için tüm kartların oyun alanına konulmasını beklemek zorundadır. Destede 16’dan 
daha az sayıda kart kaldığı zaman bu kural uygulanmaz. 

NOT: Oyun sırasında tüm oyuncular herhangi bir turda Basket oluşmadığını hissederlerse dağıtıcı 16 karttan 4’ünü  
destedeki yeni kartlarla değiştirir. Oyun alanından alınan 4 kart desteye konulduğunda deste tekrar karılır. Ancak 
bu durum çok nadir olur. Bu nedenle kartlara dikkatli bakın!   
 
OYUNUN SONU 
Destede hiç kart kalmadığı zaman ve oyun alanında kalan kartlarla Basket yapılamadığında oyun sona erer. 
Oyunu en çok kart toplayan oyuncu kazanır! 

İkiden fazla kartla yapılmış Basket örnekleri: 

 
     3 kart   4 kart  5 kart 
     3 puan   4 puan 5 puan 
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YARARLI İPUÇLARI: 
Topların ve potaların kart üzerindeki yerleşimini anlamak oyunu başarıyla oynamanıza yardımcı olacaktır. Basket 
olan kartlar öyle tasarlandı ki her kartın üzerindeki aynı renkteki pota ve toplar aynı bölgede yer almaktadır. Her 
kartın alanı 3 kolon ve 4 sıradan oluşmuştur. 

 
 

 

 
 
Bir Basket bulmaya çalışırken renklerin eşleştiğinden emin olmak için çok dikkat etmek zorunda kalacaksınız. 
Karttaki belli bir renk için nereye bakacağınızı bilmek Basketleri daha hızlı bulmanıza yardımcı olacaktır! 
 
 

OYUNUN FARKLI SEVİYELERİ 
 
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BASKET 
Oyuncular yalnızca 2 kartla oluşan Basketleri bulmaya çalışırlar. Üç veya daha fazla kartla yapılabilen Basketler 
aranmaz. Oyunun kuralları aynıdır. Oyunun bu şekli yeni başlayanların oyunun yapısına ve kartları akıllarından 
evirip çevirmelerine alışmalarını sağlar. 
 
FARKLI SEVİYELERDEKİLERİN BİRLİKTE OYNADIKLARI BASKET 
Eğer oyunda farklı yeteneklerde oyuncular varsa daha deneyimli oyuncuların 3 veya daha fazla kartla Basket 
yapmalarını isteyerek oyun alanını herkes için daha adil bir hale getirebilirsiniz. Daha az deneyimi olanlar 
istedikleri sayıda kartla Basket yapabilirler. 
 
UZMANLAR İÇİN BASKET 
Deneyimli oyuncular yalnızca 3, 4 ve 5’li kartlarla Basket yapmak isteyebilirler. Oyuncular 3 kartla uzmanlaşmaya 
başlayıp daha üst seviyelere ilerleyebilirler. Kurallar temel oyundaki kurallarla aynıdır. Yalnızca daha az sayıda 
kartla yapılan Basketler geçerli olmaz. 
 
TEK KİŞİLİK BASKET 
Tek kişilik Basket bir oyuncunun daha yüksek seviyelerde yeterlilik ve konsantrasyona ulaşmasını sağlar. Temel 
kuralları kullanarak mümkün olduğu kadar çok sayıda ve hızlı bir şekilde Basket yapmaya çalışın. Bir kronometre 
kullanın. Böylece bir sonraki oyunda daha kısa sürede Basketler yapmaya çalışarak kendi rekorunuzu kırın. 
Basket oluşmadığını düşündüğünüz an 16 kattan 4 ünü yenisiyle değiştirin. Artık yeni bir Basket bulamayıncaya 
kadar Basket yaparak eğlenin! 
Uzmanlaştıkça yalnızca 3 kartla Basket yapmaya çalışın, daha sonra 4 kartla. Basketi 12 kartla da yapabilirsiniz, 
ancak bu ustalık ister! 
 

  

Mavi potalar ve toplar her zaman kartın köşelerinde bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
Mor potalar ve toplar her zaman kartın orta kolonunun orta sıralarında bulunmaktadır. 

Turuncu potalar ve toplar her zaman kartın dış kolonlarının orta sıralarında bulunmaktadır.
  
 
 
 
 
Yeşil potalar ve toplar her zaman kartın orta kolonunun üst ve alt satırlarında bulunmaktadır. 
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