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GÜÇ KARTLARI
Güç kartı oynamak için kartı iki oyuncunun da görebileceği bir yere 
açık şekilde koyun ve ardından kart üzerindeki talimatları izleyin. İki 
gücü olan bir kartı oynadığınızda yalnızca bir gücü seçin.

Üç tür Güç kartı vardır: 

KALKAN Bu kartı, açığa çıkan 
gemilerinizden birinin üzerine koyun. 
Rakibiniz gemiye saldırabilmek için 
önce kalkanı yok edecek kadar pim 
oynamalıdır. Kalkan kartınız yok 
edildiğinde kartı ıskartaya çıkarın. 

Örnek: Kalkan kullanma
Bir pim kadar hasar almış Muhribin üzerine kalkan yerleştirildiğinde 
hasar ortadan kalkmaz. Ancak bu durumda rakibiniz, geminize daha 
fazla hasar vermek için önce iki pim oynayarak kalkanı yok etmelidir. 
Kalkan kartınız yok edildiğinde kartı ıskartaya çıkarın.  

ISKARTAYA ÇIKARIN VEYA İKİ KART OYNAYIN 
Ya Bir veya daha fazla Beyaz Pim kartını ıskartaya 
çıkarın (bu, elinizi yeniden doldururken daha fazla kart 
çekmenize imkan tanır) 

Ya da İki kart daha oynayın.

ONARIN VEYA ÜÇ KART ÇEKİN 
Ya Hasarlı gemilerinizin herhangi 
birinden bir Pim kartını çıkarıp 

geminizi onarın, sonra sıranıza devam ederek bir kart 
daha oynayın. Bu güç, kalkanlar üzerinde etkili değildir.

Ya da Destenizden üç kart çekin ve ardından birini 
oynayın. Geriye kalan iki kartı elinizde tutun.

HAYDİ OYNAYALIM! En küçük oyuncu oyuna ilk başlar.  

SIRA SİZE GELDİĞİNDE

1. Bir kart oynayın. Oynamak için elinizden bir Savaş kartı seçin.   
     Bu, Pim kartı veya Güç kartı olabilir.

2.  Elinizi yeniden doldurun. Elinizde tekrar beş kart olması için 
Çekilecekler destenizden yeteri kadar Savaş kartı alın. (Zaten beş 
veya daha fazla kartınız varsa bu adımı atlayın.) Sıranız sona erer. 

Çekilecekler desteniz biterse Iskartaya Çıkarılanlar destenizi karıştırarak 
yeni bir tane oluşturun.

SAVAŞ KARTLARI
PİM KARTLARI
Genellikle Beyaz Pim kartlarını gizli düşman gemilerini aramak, Kırmızı 
Pim kartlarını ise açığa çıkan düşman gemilerine hasar vermek için 
kullanırsınız. Her Gemi kartında, gemiyi batırmak için gerekli isabet 
sayısını gösteren bir rakam bulunur. Bir gemi üzerinde en az bu kadar 
pim oynadığınızda gemiyi batırırsınız!

BEYAZ PİM KARTLARI: Bu kartları, gizli 
düşman gemilerini bulmak veya açığa çıkan belirli 
gemilere hasar vermek için kullanırsınız (daha 
fazla bilgi için GEMİ GÜÇLERİ bölümüne bakın). 
Beyaz Pim kartı oynamak için rakibinizin oyun 
alanındaki kapalı bir karta dokunun. Rakibiniz bu 
kartı çevirir ve kart, oyunun geri kalanında açık 
kalır. Pim kartınızı Iskartaya Çıkarılanlar destenize 
yerleştirin.

• Kart ıskaysa hiçbir şey olmaz.
• Kart bir gemiyse daha sonraki sıralarınızda bu açığa çıkan gemiyi    
   vurmak için Kırmızı Pim kartlarını kullanabilirsiniz.

Savaş Kartları

Örnek: Gemi batırma
Uçak Gemisinin üzerinde ikinci 
bir Kırmızı Pim kartı oynadınız 
ve toplam altı isabete ulaştınız. 
Gemiyi batırdınız!

OYUNA HAZIRLIK 
 
 

1. Her oyuncu, kırmızı veya mavi filo olarak oynamayı seçer ve ardından bu  
renkteki tüm kartları alır. 12 Koordinat kartınızı 26 Savaş kartınızdan ayırın. İki 
Referans kartınızı çıkarın ve yakınınızda tutun.  

2. Koordinat kartlarınız: Bu deste, beş Gemi kartı ve yedi Iska kartı içerir. 
Desteyi karıştırın ve 3x4 düzeninde bir oyun alanı kurarak (aşağıdaki şemaya 
bakın) Koordinat kartlarınızı kapalı şekilde önünüze koyun.

3. Savaş kartlarınız: Bu desteyi karıştırın, ardından beş kart çekin. Kalan 
kartlarla, kartların kapalı olduğu bir Çekilecekler destesi oluşturun. Oynamaya 
başladığınızda, Çekilecekler destesini Iskartaya Çıkarılanlar destesinin yanına 
yerleştirin.

KIRMIZI PİM KARTLARI:  Kırmızı Pim kartı 
oynamak için kartı pimler görünecek şekilde 
açığa çıkan düşman gemisinin altına yerleştirin. 
Karttaki her kırmızı pim, gemi üzerinde bir 
isabet olarak sayılır. Kırmızı Pim kartında en az 
Gemi kartındaki kadar pim varsa gemi batar! 
O kadar pim yoksa sonraki sıranızda başka bir 
Kırmızı Pim kartı oynamanız gerekir.

Gemi batırıldığında Pim kartlarınızı Iskartaya 
Çıkarılanlar destenize yerleştirin. Rakibiniz, 
batırılan Gemi kartını oyunun dışına alır.

Not: İsterseniz veya Beyaz Pim kartınız biterse düşman gemisi 
aramak için Kırmızı Pim kartlarınızı kullanabilirsiniz. Kart ıskaysa 
Kırmızı Pim kartınızı ıskartaya çıkarın. Kart bir gemiyse kullandığınız 
karttaki her kırmızı pim hemen bir isabet olarak sayılır.

Küçük yaşta oyuncular mı var?   
Acemiler İçin Oyun Kurallarına geçin. 

Örnek: İsabet!
Rakibinizin Uçak Gemisi 
üzerinde Kırmızı Pim kartını 
oynadınız! Kartınızdaki iki 
kırmızı pim, iki isabet sayılır.  Çekilecekler 

Destesi

Çekilecekler 
Destesi

Iskartaya 
Çıkarılanlar 

Destesi

Savaş Kartları

Kırmızı Oyuncunun Alanı Mavi Oyuncunun Alanı

Iskartaya 
Çıkarılanlar 

Destesi

KART OYUNU
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GEMİ GÜÇLERİ
Her geminin, oyunda açığa çıkarıldığı 
andan batırıldığı ana dek özel 
bir gücü vardır. İmkanınız varken 
gemilerinizin güçlerinden yararlanın!  

DENİZALTI: Bu gemiye yalnızca 
Beyaz Pim kartları hasar verebilir. 
Gemiyi açığa çıkaran kart da 
buna dahildir. Rakibiniz, bu gemi 
üzerinde oynanan tüm Kırmızı 
Pim kartlarını ıskartaya çıkarır.  

HÜCUMBOT: Sıranızın başında, açığa 
çıkan gemilerinizin herhangi birindeki 
bir Pim kartını çıkarın. Bu güç, 
kalkanlar üzerinde etkili değildir.

MUHRİP: Artık düşman gemilerine 
veya kalkanlarına hasar vermek için 
Kırmızı Pim kartlarının yanı sıra Beyaz 
Pim kartlarını da oynayabilirsiniz. 
İstisna: Bir denizaltına yalnızca 
Beyaz Pimler hasar verebilir.

SAVAŞ GEMİSİ: Oyundaki Kırmızı 
Pim kartlarınızın her birine bir kırmızı 
pim ekleyin. Örneğin, 2 pimli kart artık 
3 pimli kart sayılır.   

UÇAK GEMİSİ: Sıranızın sonunda 
elinizde beş kart yerine yedi kart 
olacak şekilde kart çekin.

Örnek: Gemi Güçleri
Rakibiniz Muhribinizi bulur. Artık tüm düşman gemilerine hasar 
vermek için Beyaz Pim kartlarınızı da oynayabilirsiniz! 

Muhribiniz batırılırsa gücü artık etkin değildir. Hasar vermek için 
kullandığınız Beyaz Pim kartlarını (Denizaltı üzerinde kullandıklarınız 
hariç), ıskartaya çıkarın.  

NASIL KAZANILIR?
Rakibinin beş gemisini de batıran ilk oyuncu oyunu kazanır!

ACEMİLER İÇİN OYUN KURALLARI
•  Oyun düzeni, standart oyundakiyle aynıdır ancak 

bu oyunda Güç kartları kullanılmaz. Bu nedenle, 
bu kartları Savaş destelerinden çıkarın.

•  Hamleler de standart oyundakiyle aynıdır ancak bu oyunda 
gemi güçleri kullanılmaz. Bu güçleri yok sayabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
80 oyun kartı 

(24 Koordinat kartı, 52 Savaş kartı ve 4 Referans kartı)

OYUNUN AMACI
Rakibinizin beş Gemi kartından oluşan 
filosunu bulun, vurun ve rakibiniz sizin 

filonuzu batırmadan önce batırın!

YAŞ

7+ 2 
OYUNCU
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STRATEJİ İÇİN İPUÇLARI
 
•  İster sizin gemileriniz ister rakiplerinizin gemileri olsun, 

açığa çıkan tüm gemilerin güçlerine dikkat edin.

•  Pim kartı yerine Güç kartı oynamayı deneyin. Örneğin, 
sıra size geldiğinde bir yerine iki kart oynamanızı 
sağlayacak bir Güç kartından yararlanabilirsiniz. Ne 
kadar çok kart oynarsanız yeniden doldurma sırasında o 
kadar çok kart çekebilirsiniz.   

•  4’lü pim kartınız değerli bir silahtır: Uçak Gemisi hariç 
tüm gemileri anında batıracaktır. Rakibiniz kartı ıskartaya 
çıkarmak için bir güç kartını kullanabileceğinden, bu kartı 
Uçak Gemisi üzerinde tek başına oynarken dikkatli olun! 
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0-3UYARI:  
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.  ®

KART OYUNU
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