
Finaller
Kazanma fırsatı – Odds

••    İkiye katlama: Kutu sahibi, 
Black Jack kombinasyonu 
haricinde, her ilk iki kartta 
(dağıtma sonrasında da) bahsini 
ikiye katlama seçeneğine sahiptir. 
Bunun için ilk başta koyulan bahis 
bir kez daha koyulmalıdır. İkiye 
katlamada sadece bir kart verilir.

••    Dağıtma: Eğer kutu sahibi 
istiyorsa eşit değerdeki kartlar 
dağıtılabilir. Bunun için ilk başta 
koyulan bahis bir kez daha 
koyulmalıdır.

••    Dağıtma ve ikiye katlama: 
Dağıtılan eller de ikiye katlanabilir.

Minimum / Maksimum bahisler 
önceden belirlenmiş değerler olup 
daima masada belirtilmiştir.

Anlaşmazlık durumunda kesin karar 
şirket yönetimi tarafından verilir.

Minimum / Maksimum

İletişim, Ulaşım ve
Otopark İmkanları

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Çalışma saatleri:
Her gün saat 11:00 – 04:00 arası
Masa bölümü saat 18:00’den itibaren

Kazanma şansı Kasadan daha yüksek
kart değeri

Oyuncunun elindeki kart
değeri kasanınkinden
daha yüksek

Kasa kendini satar
(21’den daha yüksek bir
kart değerine sahip)

Kasanın açık kart olarak
bir Ası varsa mümkündür

Mixed Pair 
(Aynı değer, farklı renk)

Coloured Pair 
(Aynı değer, aynı renk, 
farklı sembol)

Perfect Pair 
(Tamamen aynı)

Bust 
(Ek oyun)

Black Jack
(As ve Papaz) Sigorta 7 - 7 - 7

2:1 1:1 6:1 12:1 25:13:2 2.5:11:1Ödeme oranı

Kazanma
kombinasyonu

Bu bizim felsefemizdir. Buna rağmen 
şans oyunu tehlikeli de olabilir. 
Kendinizde veya size yakın olan 
kişilerde şans oyunu oynama 
konusunda sorunlu davranışlara 
dair belirtiler gözlemlerseniz Görev 
Yöneticilerimiz ve sosyal konsept 
sorumlusu size memnuniyetle 
yardımcı olacaktır. Nasıl yardım 
alınabileceğine ilişkin sorularınızda 
çalışanlarımız da memnuniyetle 
sizlere yardımcı olacaktır.

Oynamanın amacı 
eğlenmektir!

Oyun rehberi

Black Jack

Black Jack, her biri 52 oyun kartın-
dan oluşan altı deste ile oynanır. 
Oyuncu kasaya karşı oynar ve 
hedefi elindeki kartlarla 21 değerini 
aşmadan mümkün olduğunca yük-
sek bir puana ulaşmaya çalışmaktır. 
Bu puana ulaşmak için Aslar 1 (bir) 
veya 11 (on bir) değeri ile, resimli 
kartlar 10 (on) değeri ve tüm diğer 
kartlar üzerlerinde yazılı olan 
değerle hesaplanır.

Oyuncu istediği zaman bir kart 
çekebilir; krupiye ise elinde 16 varsa 
kart çekmek zorundadır ve 17’den 
sonra da başka kart çekemez.

Oyuncu, ilk iki kartı aldıktan sonra 
koyduğu bahsi “ikiye katlayabilir”. 
Eğer aldığı ilk iki kart aynı değerde 
ise bunları “dağıtabilir”.

••    Ayrıca, kasanın elde edebileceği  
olası bir Black Jack’e karşı sigorta 
yapmaya imkan sağlayan bir 
“Insurance-Line” vardır.

••    Bunun ötesinde, her kutunun üst 
tarafında bir “Perfect Pair” alanı 
bulunur. Burada misafir isterse 
ek bir bahis oynayabilir.

••    Oyun alanında Bust adlı ek bahis 
için de bir çizgi bulunur.

Eğer kasanın ilk kartı bir As ise 
oyuncu kendini kasanın ulaşabile-
ceği bir Black Jack’e karşı sigortala-
yabilir. Bunun için ilk başta koyduğu 
bahis tutarının yarısını sigorta için 
öngörülen işaretin (Insurance Line) 
üzerine koymalıdır. Bir misafire 
üçüncü bir kart verildiği anda artık 
sigortalama mümkün değildir.

Oyuncuların, kutu sahibinin kararını 
herhangi bir şekilde et kilemeleri 
yasaktır. Her kutuda, masada 
geçerli olan maksimum kutu bahsi 
oynanabilir.

Kart değerleri

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 veya 11

Kasanın ilk kartı bir As ise oyuncular, 
bahislerinin yarısını koyarak kasanın 
elde edebileceği bir Black Jack’e 
karşı sigorta oluşturabilirler. Krupiye 
misafirlere bu seçeneği hemen 
sunar. Bir misafire üçüncü bir kart 
verildiği anda artık sigortalama 
mümkün değildir.

Eğer kasa bir Black Jack elde ederse 
sigorta 2:1 oranda ödeme yapar. 
Kasa Black Jack yapamazsa sigorta 
kaybeder ve kasa ikinci kartı çektik-
ten hemen sonra çıkarılır.

Sigortalar

Misafirin ilk iki kartı bir per 
oluşturuyorsa kazanç hemen ödenir 
ve misafire koyduğu bahis ile birlikte 
verilir. “Perfect Pair” için ancak 
oyun bittikten sonra yeniden bahis 
yapılabilir.

“Bust” üzerine bahis ile, kasanın 
elinin muhtemelen yanacağına 
oynanır. (Kartların toplamının 
21’i aşması). Bahis tutarı “Bust” 
alanı üzerine koyulur ve kazanma 
durumunda 2,5:1 oranında ödeme 
yapılır.

Maksimum tutar kişi bazında değil 
kutu bazındadır.

Perfect Pairs –  
Ek oyunlar Bust
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Finaller
Kazanma fırsatı – Odds
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daima masada belirtilmiştir.

Anlaşmazlık durumunda kesin karar 
şirket yönetimi tarafından verilir.

Minimum / Maksimum

İletişim, Ulaşım ve
Otopark İmkanları

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Çalışma saatleri:
Her gün saat 11:00 – 04:00 arası
Masa bölümü saat 18:00’den itibaren

Kazanma şansı Kasadan daha yüksek
kart değeri

Oyuncunun elindeki kart
değeri kasanınkinden
daha yüksek

Kasa kendini satar
(21’den daha yüksek bir
kart değerine sahip)

Kasanın açık kart olarak
bir Ası varsa mümkündür

Mixed Pair 
(Aynı değer, farklı renk)

Coloured Pair 
(Aynı değer, aynı renk, 
farklı sembol)

Perfect Pair 
(Tamamen aynı)

Bust 
(Ek oyun)

Black Jack
(As ve Papaz) Sigorta 7 - 7 - 7

2:1 1:1 6:1 12:1 25:13:2 2.5:11:1Ödeme oranı

Kazanma
kombinasyonu

Bu bizim felsefemizdir. Buna rağmen 
şans oyunu tehlikeli de olabilir. 
Kendinizde veya size yakın olan 
kişilerde şans oyunu oynama 
konusunda sorunlu davranışlara 
dair belirtiler gözlemlerseniz Görev 
Yöneticilerimiz ve sosyal konsept 
sorumlusu size memnuniyetle 
yardımcı olacaktır. Nasıl yardım 
alınabileceğine ilişkin sorularınızda 
çalışanlarımız da memnuniyetle 
sizlere yardımcı olacaktır.

Oynamanın amacı 
eğlenmektir!

Oyun rehberi

Black Jack



Finaller
Kazanma fırsatı – Odds
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