
Kart kombinasyonları

Trips bonus bahis:
Trips üzerine oynanan bahis 
krupiyenin elinden bağımsız olarak, 
ilgili tablo uyarınca bir “Drilling”den 
itibaren ödenir. Fakat aksi takdirde 
alıkoyulur. Eğer tahta üzerinde 
bir Drilling veya daha yüksek bir 
kazanma kombinasyonu varsa 
misafir oyundan çekilme ve bahsi ile 
Trips üzerine oynamaya devam etme 
seçeneğine sahiptir. Bunu, kartlarını 
Trips bahsinin altına iterek yapar. 
Bu durumda, Ante ve Play üzerindeki 
bahisler poker dağıtıcısı tarafından 
alıkoyulur. Daha sonra Trips 
üzerindeki bahsi normal sıralamaya 
göre ödenir.

Ödemeler, krupiyenin hak kazanıp 
kazanmadığına göre farklılık gösterir.

Krupiyenin hak kazanması: 
Krupiyenin elinde en az bir çift 
olduğunda krupiye hak kazanır. 

Dağıtıcı hak kazandığında ödemeler 
şu şekilde yapılır: 
Oyuncunun eli dağıtıcının elinden 
daha iyi olduğunda, oyuncu Ante 
ve Play bahislerini kazanır, ayrıca 
tabloya göre Blind bahislerini 
kazanır. Oyuncunun eli dağıtıcının 
elinden daha kötü olduğunda, 
Oyuncu tüm bahislerini kaybeder.

Bahis seçenekleri Ödemeler
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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

Oyuncunun ve dağıtıcının eli aynı 
olduğunda, Oyuncu tüm bahislerini 
geri alır.

Anlaşmazlık durumunda kesin karar 
şirket yönetimi tarafından verilir.

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

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!

Ultimate Texas
Hold’em Poker

Oyun rehberi

El
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Pays
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Full House

Flush
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7:1

4:1
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Oyun, 52 kartlık jokersiz normal 
bir deste ile oynanır. Oyuncu, 
Ante ve Blind üzerine bahis 
yapmak zorundadır. Her iki bahis 
aynı olmalıdır. Oyuncu ek olarak 
Trips bahsi oynayabilir. Bu bahis; 
Ante, Play ve Blind bahislerinden 
bağımsızdır. Bahis, oyunun geri kalan 
gidişatından tamamen bağımsız 
olarak hatta oyuncu pas geçse veya 
elini kaybetse dahi ödenir.

Ante:
Ante, bu oyun için temel bahistir. 
Krupiye eğer hak kazanırsa ve 
misafirin eli daha iyi ise bu bahis 
1:1 oranında ödenir. Dağıtıcının eli 
kazanırsa bahis alıkoyulur. Poker da-
ğıtıcısı hak kazanmazsa, Ante sabit 
kalır ve hemen misafiregeri verilir.

Oyun yediye kadar kişinin bulundu-
ğu bir masada oynanır, her oyun-
cunun önünde ise dört adet kutu 
vardır. Oyuncuya en yakın kutu “Play” 
kutusudur, sonra “Ante” kutusu ve  
“Blind” kutusu gelir. Misafirden uzak  
konumda “Trips” kutusu bulunur.

Bahis seçenekleri

••    Oyuncuya ve krupiyeye kapalı 
olarak iki kart verilir. Oyuncu kendi 
kartlarına bakabilir.

••    Oyuncu, Ante bahsinin üç katı 
veya dört katı kadar bir Play bahsi 
yapabilir veya Check diyebilir.

••    Krupiye bir kartı es geçer

••    Krupiye üç adet ortak kart 
açar– Flop.

••    Eğer oyuncu daha önce Check 
demişse, Ante bahsinin iki katı 
kadar bir Play bahsi yapabilir.

••    Eğer oyuncu daha öncesinde bir 
Play bahsi yapmışsa artık başka 
bahis yapamaz.

••    Krupiye bir kart daha es geçer

••    Son iki ortak kart açılır: 
Turn ve River.

••    Eğer oyuncu daha öncesinde iki 
kez Check demişse ya kendi Ante 
bahsine eşdeğer olan bir Play 
bahsi yapmak zorundadır ya da pas 
geçerek hem Ante hem de Blind 
bahsini kaybeder. 

••    Eğer oyuncu zaten artırmışsa artık 
başka bahis yapamaz.

••    Hem oyuncu hem de dağıtıcı, 
kendi iki kartı ve ortaya açılan beş 
kartı herhangi bir kombinasyonda 
kullanarak mümkün olan en iyi eli 
oluştururlar. Ellerin üstünlük sıra-
laması için normal poker kuralları 
geçerlidir.

Oyuna başlama Flop Turn ve River Showdown

Blind:
Blind bahsi aynı Ante kadardır ve 
Ultimate Texas Hold’em Poker’de 
zorunlu bir bahistir. Misafirin eli 
en az bir Street x2 ile kazanması 
halinde Blind, krupiyenin hak kaza-
nıp kazanmadığına bakılmaksızın 
tablo uyarınca ödenir. Eğer misafir 
Street’ten daha düşük bir el ile ka-
zanıyorsa bahis Blind üzerinde kalır 
ve ödenmez.

Play:
Play bahsi, dağıtıcıya karşı bahis 
yapmak istiyorsa misafir tarafından 
koyulmalıdır. Play bahsinin miktarı, 
misafirin bahis koyma kararı verdiği 
zamana göre değişiklik gösterir. 
Misafir, Flop öncesinde Play bahsi 
olarak Ante bahsinin 3 veya 4 katını 
koyup koymayacağına karar verebi-
lir. Turn ve River öncesinde Play bah-
si olarak sadece Ante’nin iki katını ve 
Turn ve River sonrasında sadece tek 
bir Ante kadar bahis yapabilir. Eğer 
misafirin eli dağıtıcının elinden daha 

iyi ise bu bahis 1:1 oranında ödenir. 
Dağıtıcının eli kazanırsa bahis alıko-
yulur. Berabere durumunda bu bahis 
yerinde kalır.El
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bahsi yapmak zorundadır ya da pas 
geçerek hem Ante hem de Blind 
bahsini kaybeder. 

••    Eğer oyuncu zaten artırmışsa artık 
başka bahis yapamaz.

••    Hem oyuncu hem de dağıtıcı, 
kendi iki kartı ve ortaya açılan beş 
kartı herhangi bir kombinasyonda 
kullanarak mümkün olan en iyi eli 
oluştururlar. Ellerin üstünlük sıra-
laması için normal poker kuralları 
geçerlidir.

Oyuna başlama Flop Turn ve River Showdown

Blind:
Blind bahsi aynı Ante kadardır ve 
Ultimate Texas Hold’em Poker’de 
zorunlu bir bahistir. Misafirin eli 
en az bir Street x2 ile kazanması 
halinde Blind, krupiyenin hak kaza-
nıp kazanmadığına bakılmaksızın 
tablo uyarınca ödenir. Eğer misafir 
Street’ten daha düşük bir el ile ka-
zanıyorsa bahis Blind üzerinde kalır 
ve ödenmez.

Play:
Play bahsi, dağıtıcıya karşı bahis 
yapmak istiyorsa misafir tarafından 
koyulmalıdır. Play bahsinin miktarı, 
misafirin bahis koyma kararı verdiği 
zamana göre değişiklik gösterir. 
Misafir, Flop öncesinde Play bahsi 
olarak Ante bahsinin 3 veya 4 katını 
koyup koymayacağına karar verebi-
lir. Turn ve River öncesinde Play bah-
si olarak sadece Ante’nin iki katını ve 
Turn ve River sonrasında sadece tek 
bir Ante kadar bahis yapabilir. Eğer 
misafirin eli dağıtıcının elinden daha 

iyi ise bu bahis 1:1 oranında ödenir. 
Dağıtıcının eli kazanırsa bahis alıko-
yulur. Berabere durumunda bu bahis 
yerinde kalır.El
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Kart kombinasyonları

Trips bonus bahis:
Trips üzerine oynanan bahis 
krupiyenin elinden bağımsız olarak, 
ilgili tablo uyarınca bir “Drilling”den 
itibaren ödenir. Fakat aksi takdirde 
alıkoyulur. Eğer tahta üzerinde 
bir Drilling veya daha yüksek bir 
kazanma kombinasyonu varsa 
misafir oyundan çekilme ve bahsi ile 
Trips üzerine oynamaya devam etme 
seçeneğine sahiptir. Bunu, kartlarını 
Trips bahsinin altına iterek yapar. 
Bu durumda, Ante ve Play üzerindeki 
bahisler poker dağıtıcısı tarafından 
alıkoyulur. Daha sonra Trips 
üzerindeki bahsi normal sıralamaya 
göre ödenir.

Ödemeler, krupiyenin hak kazanıp 
kazanmadığına göre farklılık gösterir.

Krupiyenin hak kazanması: 
Krupiyenin elinde en az bir çift 
olduğunda krupiye hak kazanır. 

Dağıtıcı hak kazandığında ödemeler 
şu şekilde yapılır: 
Oyuncunun eli dağıtıcının elinden 
daha iyi olduğunda, oyuncu Ante 
ve Play bahislerini kazanır, ayrıca 
tabloya göre Blind bahislerini 
kazanır. Oyuncunun eli dağıtıcının 
elinden daha kötü olduğunda, 
Oyuncu tüm bahislerini kaybeder.

Bahis seçenekleri Ödemeler

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

Oyuncunun ve dağıtıcının eli aynı 
olduğunda, Oyuncu tüm bahislerini 
geri alır.

Anlaşmazlık durumunda kesin karar 
şirket yönetimi tarafından verilir.

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

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!

Ultimate Texas
Hold’em Poker

Oyun rehberi

El

Trips

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

Three of a Kind

50:1

40:1

30:1

8:1

7:1

4:1

3:1
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değerini belirler

Oyuncunun ve dağıtıcının eli aynı 
olduğunda, Oyuncu tüm bahislerini 
geri alır.

Anlaşmazlık durumunda kesin karar 
şirket yönetimi tarafından verilir.

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

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!

Ultimate Texas
Hold’em Poker

Oyun rehberi

El

Trips

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

Three of a Kind

50:1

40:1

30:1

8:1

7:1

4:1

3:1

Kart kombinasyonları
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