
Kart kombinasyonları

River sonrasında da, önceki adımlar-
da açıklandığı gibi bir kez daha bahis 
koyma turu gerçekleşir. Eğer bu tur-
dan sonra da halen çok oyuncu varsa 
Showdown yapılır. Oyunda kalan 
tüm oyuncular ellerini yani iki kapalı 
kartlarını açarlar ve en iyi Poker eli 
kazanır. Kazanan oyuncu tüm potayı 
yani tur boyunca ortada biriken tüm 
bahisleri alır.  Anlaşmazlık durumunda kesin karar 

şirket yönetimi tarafından verilir.

Oyun berabere sonuçlandığında, 
potada biriken para en iyi ele sahip 
olan tüm oyuncular arasında eşit 
olarak dağıtılır.

Dördüncü tur -  
Showdown

Ödemeler

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

1

Kart

Sıra

10’dan aynı
sembollü Asa kadarl

2

Aynı sembollü Street

3

Aynı değere
sahip 4 kart

4

Bir elde üçlü ve bir çift

5

Aynı sembollü 5 kart

6

Birbirini takip
eden 5 kart

7

Aynı değere
sahip üç kart

8

Aynı değere
sahip 2 x 2 kart

9

Aynı değere
sahip 2 kart

10

Adı Royal Flush Straight Flush Four of a Kind Full House Flush Straight Three of a Kind Two Pair One Pair High Card

En yüksek kart elin
değerini belirler

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!

Texas Hold’em 
Pokaer

Oyun rehberi

Her oyuncuya, sadece onun göreceği 
ve kullanabileceği iki kapalı kart 
verilir. Sonra her oyuncunun 
görebileceği ve kullanabileceği 
beş ortak kart dağıtılır. Oyuncular, 
5 kartlık ellerini, kapalı kartlardan 
ikisini, birini veya hiçbirini 
kullanmadan ortak kartlarla 
kombine ederek oluştururlar.  

görebilir (Call), bahsi artırabilir 
(Raise veya Re-Raise) veya 
çekilebilirsiniz (Fold).  Oyuncular 
bir oyuncunun en yüksek bahsini 
gördüyse veya çekildiyse ortaya 
dördüncü açık bir ortak kart yani 
Turn açılır.

Daha önce masadaki oyuncular 
tarafından koyulan bahisler masanın 
ortasına doğru itilir ve bu turda 
kazanılacak olan potayı oluşturur. 
Flop açık olarak konulduktan 
sonra, şimdi krupiyenin solundaki 
oyuncudan başlayan yeni bir bahis 
koyma turu gerçekleşir. Daha önce 
oyundan çekilen tüm oyuncular artık 
dikkate alınmaz.

İkinci turda da Check diyebilir, 
bahsinizi koyabilir (Bet), sizden 
önceki bir oyuncunun bahsini 

İkinci tur – Turn 

Oyuna başlanmadan önce dağıtıcı-
nın solundaki her iki oyuncu, Blind 
(kör bahis) olarak adlandırılan sabit 
belirlenmiş bahislerini koyarlar. Buna, 
oyuncular bahislerini öncesinde 
kartlarını görmeden koydukları için 
kör bahis denir. Blind’ler sayesinde, 
başlangıçta oyunun kurulabilmesi için 
potada para olması sağlanır. Dağıtı-
cının solundaki oyuncu “Small Blind”ı 
(çoğunlukla “Big Blind”in yarısı) ve 
onun solundaki oyuncu “Big Blind”ı 
koyar. Pre-Flop-Blind’ler, masada 
krupiyeden sonraki konumda olan iki 
oyuncu tarafından koyulması gereken 
zorunlu bahislerdir. 

Oyun önceki turlardaki gibi devam 
eder. Kalan rakipler arasından, kru-
piyenin solundaki en yakın oyuncu 
başlar ve Check veya Bet seçenekle-
rine sahiptir. Bu oyuncunun verdiği 
karara göre takip eden tüm diğer 
oyuncular Check, Bet, Raise veya 
Fold seçeneğine sahiptir. Tüm bahis-
ler görüldüyse ve oyunda halen iki 
veya daha fazla oyuncu varsa River 
denen beşinci kart ortaya açılır.

Şimdi sıra, Blind’lardan sonra oturan 
yani Big Blind’ın sol tarafındaki 
oyuncudadır. Bu oyuncu, Big Blind’ı 
görebilir (Call), en az iki kat Big Blind 
koyabilir (Raise) veya çekilebilir (Fold). 
Elinizdeki kartların oynamaya değip 
değmeyeceğini iyice düşünün veya 
bahis koymaktan vazgeçip bir sonraki 
turda oynamaya karar verin.  

Şimdi oyundaki tüm oyuncular, 
bahisler komple görülünceye kadar 
yani oyunda kalmak isteyen tüm 
oyuncular aynı bahsi yatırıncaya 
kadar bahislerini yaparlar.  

Çünkü bir Raise (artırma) sonrasında 
bir Re-Raise gelebilir, yani artıran 
bir oyuncu kendisinden sonraki 
bir oyuncunun daha yüksek bahis 
koyması nedeniyle oyunda kalmak 
için bu bahsi görmek zorunda 
kalabilir. Tüm oyuncular bahislerini 
koyduktan sonra ve en yüksek 
artırma da görüldükten sonra üç 
açık kart masanın ortasına açılır. 
Bu Flop olarak adlandırılır.

Blind’ler Üçüncü tur – RiverBirinci tur - Flop

Oyun 4 tura bölünmüştür ve 
oyuncular saat yönünde sırayla 
bahislerini koyarlar. Önce, her oyun 
turundan sonra bir konum sola 
kayan dağıtıcı butonun (krupiye) 
yanındaki oyuncu bahsini koyar.
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için bu bahsi görmek zorunda 
kalabilir. Tüm oyuncular bahislerini 
koyduktan sonra ve en yüksek 
artırma da görüldükten sonra üç 
açık kart masanın ortasına açılır. 
Bu Flop olarak adlandırılır.

Blind’ler Üçüncü tur – RiverBirinci tur - Flop

Oyun 4 tura bölünmüştür ve 
oyuncular saat yönünde sırayla 
bahislerini koyarlar. Önce, her oyun 
turundan sonra bir konum sola 
kayan dağıtıcı butonun (krupiye) 
yanındaki oyuncu bahsini koyar.
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Kart kombinasyonları

River sonrasında da, önceki adımlar-
da açıklandığı gibi bir kez daha bahis 
koyma turu gerçekleşir. Eğer bu tur-
dan sonra da halen çok oyuncu varsa 
Showdown yapılır. Oyunda kalan 
tüm oyuncular ellerini yani iki kapalı 
kartlarını açarlar ve en iyi Poker eli 
kazanır. Kazanan oyuncu tüm potayı 
yani tur boyunca ortada biriken tüm 
bahisleri alır.  Anlaşmazlık durumunda kesin karar 

şirket yönetimi tarafından verilir.

Oyun berabere sonuçlandığında, 
potada biriken para en iyi ele sahip 
olan tüm oyuncular arasında eşit 
olarak dağıtılır.

Dördüncü tur -  
Showdown

Ödemeler

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

1

Kart

Sıra

10’dan aynı
sembollü Asa kadarl

2

Aynı sembollü Street

3

Aynı değere
sahip 4 kart

4

Bir elde üçlü ve bir çift

5

Aynı sembollü 5 kart

6

Birbirini takip
eden 5 kart

7

Aynı değere
sahip üç kart

8

Aynı değere
sahip 2 x 2 kart

9

Aynı değere
sahip 2 kart

10

Adı Royal Flush Straight Flush Four of a Kind Full House Flush Straight Three of a Kind Two Pair One Pair High Card

En yüksek kart elin
değerini belirler

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!

Texas Hold’em 
Pokaer

Oyun rehberi
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