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Vido Kübü Referans Pozisyonları

� 1. Ders – Blitz Oyunları

� 2-3. Ders – Tutma (holding) Oyunları

� 4. Ders – Demirleme (anchor) Oyunları

� 5. Ders – Kapı (priming) Oyunları

� 6. Ders – Geri Oyunlar

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları



Özet – Tutma ve Ankor Oyunları

�5-noktasından tutma oyunu en yaygın ve 
iki tarafa da en iyi kazanma şansı veren 
oyunlardan biridir
�4-noktasından tutma defans için biraz daha 

zayıftır
�3-noktası ankor oyununda yarıştan ziyade 

kırma stratejisi güdülür
�2-noktası ankor oyunu defans için daha risklidir
�As-noktası oyununda ise defans genellikle vido 

kabul etmemelidir



Kapı (priming) Oyunları

�Kapı oyunları, tarafların bir birlerini 5- yada 
6- kapı arkasında bloke ettikleri 
pozisyonlardan doğar
�Zor ve ustalık isteyen Vido kararları vardır
�Bu konumdaki pek çok pozisyonda Vido 

çekilebir ve kabul edilir
�Zira uçuculuk yüksek
�Tek bir zarla blokajdan kurtulunması yada blokun 

kenarına gelinmesi halinde büyük bir equite 
değişmesi olabilir

�Zamanlama kritik bir şekilde çok önemli



Kapalı Borda Karşı 5’li Blokaj

�Bu derste kapı oyunlarından yanlızca bir 
türüne odaklanacağız
�Taraflardan biri iç bordunu kapatmış, ancak bir 

yada iki pulu 5’li blokaj arkasında kalmıştır

�Bu çok yaygın bir pozisyondur ve önemli Vido 
kararları içerir

� İncelemelerimize protipik bir pozisyonla 
başlayalım



Pozisyon - 1

Pip
108-83
S: -25

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.7 %61.9 %38.1 %6.1 %0.2

Vidosuz : 0.302

Vido – Kabul : 0.099
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.192



Pozisyon - 1

� İyi bir başlangıç pozisyonu
�Beyaz kapalı bir borda karşı ve barda kırık bir pulu var
�Siyahın ise iki pulu 5’li blokaj arkasında

� Siyahın yakın bir Vido kübü bile yok
� İç bordunu bozmadan önce bir altı atmak için 18 piplik 

bir oyunu var 
�Ve eğer altı atarsa pazarını kaybedebilir (çünkü ikinci 

pulu için bir altı daha atmak için epey zamanı olacak)
�Buna rağmen Vido çekemiyor çünkü eğer ilk zarda altı

atamazsa hemen sıkıntıya giriyor...  Beklemesi daha 
doğru

�Siyahın pullarından birini çıkartalım

VİDOSUZ



Pozisyon - 2

Pip
90-83
S: -7

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %2.4 %81.2 %18.8 %1.2 %0.1

Vido – Red : 1.000

Vidosuz : 0.849
Vido – Red : 1.132

Küpsüz Equity

0.635



Pozisyon - 2

� Büyük bir pas 
�Bir pulu kaçırmakla iki pulu kaçırmak arasında büyük 

fark var
�Her iki taraf için mars tehdidi az olmasına rağmen 

Siyahın kazanma yüzdesi çok yüksek
�Çoğunlukla Siyah iç bordunu bozmadan kaçabilecek

� İç bordunu bozmak zorunda kalsa bile Beyaz içeriye 
girinceye kadar geri pulunu kaçabilir

� Beyazın Vidoyu geri çevirmesi için Siyahın ikinci 
bir kapıyı daha bozması gerekir

� Siyahın açıktaki pulu ne kadar gerideyse o kadar 
iyi... 
�O pulu ikişer ikişer ileri alıp durumu inceleyelim

VİDO – RED 



Pozisyon - 3

Pip
88-83
S: -5

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %2.2 %79.7 %20.3 %1.1 %0.0

Vido – Red : 1.000

Vidosuz : 0.791
Vido – Kabul : 1.063

Küpsüz Equity

0.607



Pozisyon - 3

� Hala pas ama yakınlaşmaya başladı
�Bu durumda her bir pip’in önemi var

�Siyahın çok yüksek kazanma yüzdesi (%79.7) 
olmasına rağmen Beyazın reddi nispeten yakın
�Bunun nedeni Beyazın Vidoyu geri çevirmesi çok etkili 

olacaktır
�Siyah altı kapısını açıp Beyaz girerse, yada Siyah ikinci 

bir kapıyı kırmak zorunda kalırsa Beyaz hemen Vidoyu 
4’e çevirir

�Siyahın açıktaki pulunu iki pip daha ilerletelim

VİDO – RED 



Pozisyon - 4

Pip
86-83
S: -3

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %2.1 %77.4 %22.6 %1.2 %0.1

Vido – Kabul : 0.949

Vidosuz : 0.707
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.557



Pozisyon - 4

� Son iki pip Beyazı Kabul bölgesine soktu
�Bu durumda her bir pipin önemi var

�Bu incelemede yaptığımız gözlemleme sonucu 
ara değeri bulabiliriz
�Eğer Siyahın açıktaki pulunu 15-noktasına koyarsak 

Beyazın Vido kararı çok sınırda bir kabul yada çok 
sınırda bir red olacaktır

�Yani kapalı bord varken açıktaki pulun 15-noktasının 
önünde yada arkasında olması önemli bir referans 
noktasını oluşturuyor

� İki pip daha ilerleyelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 5

Pip
84-83
S: -1

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.8 %75.2 %24.8 %1.4 %0.0

Vido – Kabul : 0.836

Vidosuz : 0.635
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.508



Pozisyon - 5

� Şimdi Beyaz çok açık bir şekilde Vidoyu kabul 
eder 

� Siyah içinde hala açık bir Vido
�Çünkü uçuculuk çok yüksek
�Eğer Siyah bir altı atarsa pazarını hemen kaybedecek

�Siyahın Vido çekememesi için açıktaki pulu 
nedar yakına getirebiliriz?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 6

Pip
82-83
S: +1

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.9 %73.5 %26.5 %1.6 %0.0

Vido – Kabul : 0.751

Vidosuz : 0.581
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.472



Pozisyon - 6

� Açıktaki pul ilerledikçe Siyahın equitesi düşüyor
� Buna rağmen Siyahın Vido çekmesi çok sağlam

� İki pip daha ilerleyelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 7

Pip
80-83
S: +3

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.8 %71.0 %29.0 %1.7 %0.0

Vido – Kabul : 0.634

Vidosuz : 0.511
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.422



Pozisyon - 7

� Siyahın equitesi düşmeye devam ediyor
� Hala Siyahın Vidosu kuvvetli

�Demekki Siyahın bir altı ile pazar kaybetme potensiyeli 
çok büyük

� Siyahın açıktaki pulunu içeri alalım

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 8

Pip
77-83
S: +6

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.9 68.2 %31.8 %1.8 %0.1

Vido – Kabul : 0.499

Vidosuz : 0.432
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.364



Pozisyon - 8

� Siyahın equitesi düşmeye devam ediyor
� Durum bir hayli ciddileşti
� Eğer Siyah kötü bir zar atarsa Beyaz favori bile 

olabilir 
� Bütün bunlara rağmen Siyahın Vidosu sağlam
� Pozisyonun uçuculuğu her iki taraf içinde Vidoyu 

cazip yapıyor

� Daha nekadar ileriye gidebiliriz?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 9

Pip
75-83
S: +8

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.7 64.4 %35.6 %1.9 %0.1

Vido – Kabul : 0.309

Vidosuz : 0.307
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.285



Pozisyon - 9

� Eşik noktasına geldik
�Siyah beş atarsa 6-noktasını boşaltmak zorunda ve 

Beyaz bir anda favori olacak
�Buna rağmen Siyahın sınırda bir Vidosu var

� Bu pozisyon serisinden de gördüğümüz gibi 
blokaj savaşlarında “Vido – Kabul” kararları çok 
geçerli
�Bir zarla durumun ters dönmesi olasılığı o kadar 

kuvvetliki Vido çekmek neredeyse zorunlu

� Siyahın iki pulu 5’li blokaj arkasındayken Vido 
çekemiyordu
�Beyazın bir yerine iki pulu barda olursa durum 

değişirmi?

VİDO – KABUL 



Vido Kararları Özeti

VİDO - RED

VİDO - KABUL

VİDOSUZ



Pozisyon - 10

Pip
108-105
S: -3

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.6 %25.2 68.3 %31.7 %6.4 %0.1

Vido – Kabul : 0.885

Vidosuz : 0.639
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.558



Pozisyon - 10

� Orijinal prototipik pozisyonda olmayan mars 
tehdidi, şimdi dikkate alınması gereken önemli bir 
hususdur
� İlaveten bardaki iki pul Siyah iç bordunu bozmak 

zorunda kaldığı zaman bile geri pullarını kaçması için ek 
zaman verir

�Dolayısıyla Siyahın pozisyonu, protipik pozisyona 
kıyasla bir hayli kuvvetli

� Siyahın sağlam bir Vidosu var, Beyazın da sağlam 
bir kabulu

� Tekrar Siyahın açıktaki pulunu ilerletmeye 
başlayalım

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 11

Pip
104-105
S: +1

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.6 %22.5 64.2 %35.8 %7.3 %0.3

Vido – Kabul : 0.613

Vidosuz : 0.467
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.441



Pozisyon - 11

� Siyahın equitesi ciddi bir şekilde düştü
� Buna rağmen sağlam bir Vidosu var

�Altı attığı zaman kaybedeceği Pazar, Vidoyu 
geciktirmeden çekmesini gerektiriyor

� 4 pip daha ilerleyelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 12

Pip
100-105
S: +5

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.4 %19.5 59.9 %40.1 %8.6 %0.5

Vido – Kabul : 0.304

Vidosuz : 0.284
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.305



Pozisyon - 12

� Ayni şekilde Siyahın equitesi ciddi bir şekilde 
düştü
�Kazanma şansı %60’ın altına, küpsüz equitesi ise 

0.304’e düştü
� Buna rağmen hala (çok yakında olsa) bir Vidosu 

var
� Bunun hepsi pozisyonun uçuculuğunda

�Bir altı zar ile pazarını hemen kaybedecek
�Eğer atamazsa kimin favori olduğu belli değil

� İki pip daha ilerleyelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 13

Pip
98-105
S: +7

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.3 %18.1 56.5 %43.5 %9.6 %0.3

Vidosuz : 0.154

Vido – Kabul : 0.106
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.214



Pozisyon - 13

� Eşiğin noktasının ötesine geçtik
� Siyahın hala büyük Pazar kaybedicileri olmasına 

rağmen artık Vidosu yok
�Bu tür pozisyonlar için Siyah için eşik, 9-noktası

demekki
� Siyahın altı atamadığı takdirdeki kaybetme şansı

Vido çekmesine engel olacak kadar büyümüş

� Son olarak bu pozisyonun ne kadar hassas 
olduğunu inceleyelim

VİDOSUZ



Vido Kararları Özeti

VİDO - KABULVİDOSUZ



Pozisyon - 14

Pip
96-105
S: +9

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.3 %15.4 51.4 %48.6 %12.8 %0.5

Vidosuz : -0.079

Vido – Kabul : -0.287
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.052



Pozisyon - 14

� Beyazın Vido kübüne sahip olma durumundan 
ötürü Siyah artık favori bile değil
�Eğer Siyah yanlışlıkla Vido çekmiş olsa Beyazın 

“beaver”i var (hemen 4’e katlayabilir)
� Siyahın hala pozitif küpsüz equitesine rağmen 

Beyazın Vido çekme potensiyeli onu para 
oyununda favori yapıyor

� Şimdi biraz değişik bir pozisyonu inceleyelim 
�Beyazın bir kaç pulunu dış borda koyalımki mars ihtimali 

hesaplara katılsın

VİDOSUZ 



Pozisyon - 15

Pip
90-102
S: +12

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.1 %18.1 78.8 %21.2 %1.7 %0.0

Vido – Red : 1.000

Vidosuz : 0.915
Vido – Kabul : 1.326

Küpsüz Equity

0.740



Pozisyon - 15

� Eğer yanlızca kazanmak yada kaybetmek söz 
konusu olsaydı Beyaz Vidoyu kabul edebilirdi
�Ancak Siyahın mars yapma ihtimali, bu kararı engelliyor
�Beyazın dış borddaki pulları onu yarışta yeterince geriye 

düşürüyor
�Mars tehdidi Beyazın Vidoyu reddetmesi için yeterli 

oluyor

�Şimdi Siyahın dış borddaki pulunu biraz 
ilerletelim

VİDO – RED 



Pozisyon - 16

Pip
87-102
S: +15

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %16.9 76.3 %23.7 %1.8 %0.0

Vido – Red : 1.000

Vidosuz : 0.819
Vido – Kabul : 1.182

Küpsüz Equity

0.679



Pozisyon - 16

� Beyazın pozisyonu bir hayli düzeldi
�Ancak Vidoyu kabul edecek kadar değil

� Eğer Siyah içerdeki pulunu kaçabilirse mars 
ihtimali hala kuvvetli

� Dolayısıyla Beyazın açık bir reddi var

� Sihayın pulunu biraz daha ilerletelim

VİDO – RED 



Pozisyon - 17

Pip
82-102
S: +20

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %16.4 72.5 %27.5 %1.6 %0.0

Vido – Kabul : 0.995

Vidosuz : 0.657
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.598



Pozisyon - 17

� Eşiğin noktasının ötesine geçtik
� Beyazın hala mars tehlikesi var, ancak gelişen 

kazanma şansı ona çok sınırda da olsa bir kabul 
getiriyor

� Siyahın yüksek equitesine (0.598) rağmen Beyaz 
kabul edebiliyor
�Orta derecede mars tehlikesine karşı kuvvetli bir Vidoyu 

geri çevirme potensiyeli kombinasyonu var
�Siyah son pulunu kaçamadan iç bordunu bozma 

durumuyla karşı karşıya

�Siyahın pulunu iç borda getirelim

VİDO – KABUL 



Vido Kararları Özeti

VİDO - KABUL VİDO - RED



Pozisyon - 18

Pip
77-102
S: +25

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %14.2 66.9 %33.1 %2.0 %0.0

Vido – Kabul : 0.684

Vidosuz : 0.463
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.461



Pozisyon - 18

� Artık Beyazın kabulu çok kolay
� Enteresan bir şekilde Siyahın hala kuvvetli bir 

Vidosu var
�Siyah iç bordunu bozmaya başlayabilir ve Beyazın bir 

hayli kazanma şansı var
�Buna karşılık eğer Siyah bir altı atarsa mars ihtimali var
�Uçuculuğun böyle yüksek olduğu durumlarda Vido kübü

hareketlenir

�Siyahın geri pulunu blokajın kenarından 
uzaklaştıralım ve iki Beyaz pulu bara koyalım

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 19

Pip
89-118
S: +29

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.6 %31.3 64.0 %36.0 %4.2 %0.1

Vido – Kabul : 0.852

Vidosuz : 0.634
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.557



Pozisyon - 19

� Açık Vido ve açık kabul
� Siyahın kazanacağı oyunların önemli bir kısmı

mars olacaktır, ancak Beyazın da hala pek çok 
oyun kazanma şansı var
�Ayrıca Beyazın Vidoyu geri çevirme imkanı da var
�Uçuculuk çok yüksek
�Bir sonraki zar ile Siyahın bir atması yada atmaması

durumu değiştirebilir

�Siyahın dış borddaki pulunu biraz ilerletelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 20

Pip
84-118
S: +34

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.6 %26.9 59.2 %40.8 %5.2 %0.1

Vido – Kabul : 0.513

Vidosuz : 0.458
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.405



Pozisyon - 20

� Bu 4 piplik bir ilerleme Siyahın equitesinde büyük 
bir değişiklik yaptı
�(0.557 den 0.405 e düşürdü)

� Siyah hala bir atması halinde mars şansından 
ötürü Vido çekebiliyor

� Ancak Siyahın zamanı pek kalmadı
�Bir an önce bir atamazsa durumu kötüleşecek

�Biraz daha ilerletelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 21

Pip
81-118
S: +37

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.1 %24.1 56.0 %44.0 %5.9 %0.2

Vidosuz : 0.353

Vido Kabul : 0.280
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.300



Pozisyon - 21

� Siyahın artık Vidosu kalmadı
� Equitesi çok düştü ve hala favori olmasına rağmen 

çok sınırda 
�Kuvvetli positif equitesi hala mars şansının olmasından
�Ancak gerideki pulunu kaçamadan iç bordunu bozması

ihtimali çok yüksek

�Son bir kez Siyahın dıştaki pulunu içeri alalım

VİDOSUZ



Pozisyon - 22

Pip
77-118
S: +41

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.2 %21.2 53.1 %46.9 %5.7 %0.2

Vidosuz : 0.248

Vido Kabul : 0.093
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.217



Pozisyon - 22

� Artık Vido kararı yakın bile değil
�Siyah artık iç bordunu bozmaya başlayacak ve eğer 

çabuk olarak bir atamazsa Vidoyu Beyaz çevirecek
� Siyahın hala mars şansı var fakat küpsüz oyunda 

artık kuvvetli bir favori değil
�Küp oyunda olduğu zaman artık Beyaz oyunun 

favorisi

VİDOSUZ



Özet Olarak

�Kapalı borda karşı 5’li blokaj arkasında 
kalınan kapı oyununda Vido çekmek ve 
kabul etmek çok yaygın

�Pozisyonun uçuculuğu çok yüksek
�Siyah blokajdan kaçtığı anda mars şansı

yüksek
�Buna karşılık kaçamadan önce iç bordunu 

bozduğu zaman Beyazın kazanma şansı
oluşuyor
�Vidoyu geri çevirme potensiyeli yükseliyor



Vido Kübü Referans Pozisyonları

� 1. Ders – Blitz Oyunları

� 2-3. Ders – Tutma (holding) Oyunları

� 4. Ders – Demirleme (anchor) Oyunları

� 5. Ders – Kapı (priming) Oyunları

� 6. Ders – Geri Oyunlar

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları



Önümüzdeki Hafta

� Geri oyunları
�Tavlanın en enteresan pozisyonları geri oyununda 

ortaya çıkar
�Her iki taraf için de zamanlama ve pulların dikkatli bir 
şekilde yerleştirilmesi çok önemli

� Defanstaki oyuncunun pul oyunu ustalık 
gerektirir
�Açık pulu yakalayıp kırma
�Onu içerleme ve tutma 
�Bu arada ikinci bir pulu açık vermeye zorlama
�Marsı engelleme ile saldırganlığın dozajı arasında iyi bir 

denge oluşturma

� Geri oyununda Vido hareketleri de çok ustalık 
ister 


