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ADMIRAL 

Oyun koşulları 

Revizyon durumu a tarih 17.10.2013 

 

1. Yasal dayanak 

Şans oyunları makineleriyle gerçekleştirilen oyunlar, Karintiya oyun ve şans oyunları makineleri kanununun 

(Resmi gazete no 110/2012) ilgili geçerli sürümüne tabidir. ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ("Ruhsat 

sahibi") söz konusu lokasyon (işletme) için ve şans oyunları makinelerinin işletilmesi için şans oyunları 

makineleriyle ülke çekilişleri (çekiliş ruhsatı) konusunda yetkili olan kurumdan alınmış geçerli bir ruhsata 

sahiptir. 

 

2. Bu oyun koşullarının geçerliliği 

Oyuncu, bu oyun koşullarının içeriği hakkında bilgilendirildikten sonra ekranda "Evet, kabul ediyorum" 

butonuna veya START butonuna basarak bu oyun koşullarını, ilgili ekranda veya oyun makinesinde 

görüntülenen oyun talimatlarını, yayınlanan ilgili oyun açıklamalarını, münferit oyun programlarının kazanç 

şanslarıyla birlikte kazanç planlarını ve de ruhsat sahibinin ziyaret ve oyun kurallarının (kurum kuralları) geçerli 

sürümünü gayri kabili rücu kabul eder. 

İlgili oyun programının matematiksel olarak belirlenmiş olan kâr dağıtım oranı seçilen bahis miktarına göre 

ekranda gösterilir, bu oran tek oyunların sonsuz serilerinden yola çıkılarak %85 ile %95 arasında bir aralıkta 

belirlenmiştir. Kâr dağıtım oranı tam yüzde sayılarına yuvarlanmış olarak gösterilir. 

Ruhsat sahibi ile oyuncu arasında akdedilmiş olan şans oyunları sözleşmelerinde ek kanunları ile birlikte ABGB 

(Avusturya Medeni Kanunu) hükümleri yardımcı olarak uygulanır. 

Ekrandaki "Evet, kabul ediyorum" butonuna veya START butonuna basarak oyuncu, bu düzenlemenin zorunlu 

hukuk kurallarını ihlal etmemesi şartıyla hangi hukuki sebeple olursa olsun ruhsat sahibine, işletmeciye ve/veya 

üreticiye karşı her türlü istem hakkından feragat etmiş olur. 

 

3. Oyuna katılım 

Oyuna sadece bu oyun koşulları 11. maddesi uyarınca bir ADMIRAL kart sahibi olan reşit kişiler şahsen 

katılabilir. Oyuncu reşit olduğunu, fiili ve ticari ehliyete sahip olduğunu beyan eder. 

 

4. Oyun uygulaması 

Ruhsat sahibi yasal ve/veya resmi gereklilikler kapsamında ekranda veya ilgili oyun salonundaki (işletme) oyun 

makinelerinde münferit oyunlar için oyun açıklamalarını görüntüleme konusunda özgürdür. 

Sunulan tüm oyunlarda kazanç ve kayıp ile ilgili kararlar sadece ya da ağırlıklı olarak tesadüfe bağlıdır ve oyun 

makinesi tarafından otomatik olarak alınır. 
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Oyun (çekiliş) başına maksimum bahis miktarı € 10,-- ve oyun (çekiliş) başına maksimum kazanç miktarı 

€ 10.000,-- tutarındadır. Oyun başına yasal maksimum kazanca (€ 10.000,--) ulaşıldığında mevcut tüm bedava 

oyunlar silinir. 

Oyun tuşuna (START tuşu = oyuncunun bir şans oyunu sözleşmesi akdetme ile ilgili teklifi) basıldığında ilgili 

oyun, oyun bahis miktarının oyun bakiyesinden (KREDİ = teklifin ruhsat sahibi tarafından kabul edilmesi) 

alınması ile birlikte başlar ve yine oyun tuşuna (START tuşu) basılarak ve yeni oyun bahis miktarının oyun 

bakiyesinden (KREDİ) çekilerek yeni bir oyunun başlatılması ile birlikte sona erer. 

Her bir oyun en az bir saniye sürer ve oynayan kişi tarafından ayrıca başlatılır. Her oyunun (çekilişin) bitişi OYUN 

SONA ERDİ olarak görüntülenir ve yeni bir oyun (yeni bir çekiliş), oyuncu tarafından etkinleştirilebilir. 

Oyun makinelerinde sunulan tüm oyunlar ve bunların oyun programları uluslararası akredite bir test 

laboratuvarı tarafından yasal hükümler uyarınca olumlu olarak test edilmiş ve resmi olarak onaylanmıştır. 

 

5. Soğutma aşaması 

Soğutma aşamasının başlangıcı oyun makinesinin ekranında uygun bir şekilde zamanında bildirilir. Oyuncunun 

kesintisiz olarak iki saatlik net oyun süresi (çalışan tüm oyunların toplamı, münferit oyunlar arasındaki bekleme 

süresi oyun süresi olarak hesaplanmaz) sonrasında oyun makinesi oyun işletimini 15 dakikalığına durdurur 

(soğutma aşaması). Otomatik ödeme yapılır ve kart iade edilir. Bu süre zarfında bahis yapılamaz ve kazanç elde 

edilemez. Kazanç miktarının ödenmesi bundan etkilenmez. 

 

6. Ödemeler 

Ekranda görüntülenen oyun bakiyesi (KREDİ), oyun makinesinde ödeme birimleri üzerinden, oyun salonunda 

hazır bulunan personel tarafından veya oyun makinesinde yazdırılmış biletin orijinal olarak ibraz edilmesi ile 

hesaplama amaçları için ağ yapısına sahip olan bilgisayar kasalarda nakit olarak ödenebilir. Ruhsat sahibi biletin 

kaybedilmesi, çalınması, hasar görmesi veya diğer yasadışı kullanımı hakkında sorumluluk kabul etmez. Ayrıca 

bilet mülkiyetinin hukuka uygunluğunu kontrol etme zorunluluğu da yoktur. Ruhsat sahibinin çalışanlarının 

veya yardımcılarının herhangi bir sorumluluğu, tam kapsamlı olarak hariç tutulmadığı sürece sadece kasıt ve 

ağır ihmal durumları ile sınırlıdır. 

 

7. Teknik arızalar 

Her türlü teknik arızalar, diğer fonksiyon arızaları ve de yazılım hataları hakkında sorumluluk kabul edilmez. 

 

8. Ziyaret ve oyun kuralları (kurum kuralları) 

Ruhsat sahibi Karintiya oyun ve şans oyunları makineleri kanununun (K-SGAG) hükümleri uyarınca herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin kişileri oyuna katılımdan hariç tutma hakkına sahiptir. Davranışlarıyla oyun işletmesini 

rahatsız eden veya oyun makinelerini uygun olmayan şekilde veya yasadışı olarak kullanan kişilerin oyuna 

(diğer) katılımları yasaklanır ve bu kişiler, personelin talebi üzerine oyun salonunu derhal terk etmek 

zorundadırlar. Bunun dışında oyun salonunda (işletme) asılı olan ziyaret ve oyun kuralları (kurum kuralları) 

hükümleri geçerlidir. 
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9. Mahkeme yeri 

Oyun katılımı ile ilgili olarak meydana gelen her türlü anlaşmazlıklar için ruhsat sahibinin merkezindeki 

mahkemeler maddi ve yerel olarak yetkilidir. 

 

10. ADMIRAL kart - Kullanım koşulları, veri gizliliği beyanı ve oyun gizliliği 

Kayıt sırasında ADMIRAL kart kullanım koşulları ile ilgili yapılan anlaşmaya ve oyuncunun veri gizliliği beyanına 

atıfta bulunulur. 

Ruhsat sahibi oyun gizliliğini korumakla yükümlüdür. Özellikle kazanan kişinin adı sadece ilgili kişinin onayı ile 

birlikte yayınlanabilir. Karintiya oyun ve şans oyunları makineleri kanununun 16. maddesi hükümleri uygulanır. 

 

11. Kara para aklamanın önlenmesi ve teknik yardımcı araçlar 

Oyuncu oyuna katılmak için kullandığı varlıklarda üçüncü kişilerin haklarının bulunmadığını beyan eder, bu 

şekilde oyuncu, sadece kendi varlıklarıyla ve sadece kendi hesabına oyuna katılmaktadır. Oyuncu ayrıca bu 

varlıkların kara para aklama veya terör finansmanı için kullanılmadığını ve bunlardan kaynaklanmadığını beyan 

eder. 

Oyun oynayan kişiye veya diğerlerine bir oyun avantajı sunmaya uygun olan teknik yardımcı araçları 

bulundurmak yasaktır. 

Kayıt sırasında ADMIRAL kart kullanım koşulları ile ilgili yapılan anlaşmaya atıfta bulunulur. 

 

12. Oyun bağımlılığını önleme 

Oyuncu, aşırı oyun oynamanın tehlikeleri konusunda açıkça bilgilendirilir. Aşırı şans oyunu oynamak önemli 

varlık kaybından hayatını idame ettirememe tehlikesine kadar uzanan tehlikelere ve patolojik (hastalıklı) 

davranışlara yol açabilir. 

Kayıt sırasında ADMIRAL kart kullanım koşulları ile ilgili yapılan anlaşmaya ve özellikle bu bünyede düzenlenmiş 

olan ve oyuncu bilgileri ve uyarısı, kredi notu bilgilerinin alınması ve giriş yasağının konması gibi tedbirlerden 

oluşan kademeli oyuncu koruma tedbirleri ile birlikte uyarı sistemine atıfta bulunulur. Daha fazla bilgiyi oyun 

salonunda bulunan bilgi materyallerinden edinebilirsiniz. 

Örneğin Viyana Tıp Üniversitesi merkezi yardım hattının 0800 205 242 numaralı ücretsiz telefon hattını arama 

veya profesyonel bir kurumla irtibata geçme gibi yardımların alınabileceği konusuna özellikle dikkat çekilir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ruhsat sahibinin personeli veya www.responsible-gaming.info adresindeki web 

sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 


