
                  GENEL BAHİS KURALLARI

Α.8. BAHİS MİKTARLARI 

 Α.9. 

Α.10. EN YÜKSEK ÖDEME ORANLARI (ÖDEME TAVANLARI) 

Α.11. ÖZEL BAHİSLER (SPECİALİTY BETS)

Α.12. BİLDİRME

1. Bahis Oyunu ya da Sabit İhtimalli Bahis Oyunu
Çeşitli etkinlikler (spor etkinlikleri ya da başka etkinlikler) ile ilgili olan ve de düzenli olarak veya belli bir zaman süresi için sunulan oyun anlamına
gelmektedir. 
2. Etkinlikler
Sabit ihtimalli bahis oyunları yarışmalarında bahis için sunulan etkinlikler (spor etkinlikleri ya da başka etkinlikler) 
3. Seçenek değeri/ oranı
OPAP SPORTS LTD tarafından her nokta (seçenek) için belirlenen sayısal katsayı.
4. Kupon/ katılım formu
Bahis oyunlarına katılmak için gereken bilgisayarlı katılım formu/ kupon
5. Yarışma ya da bahis kuponları ya da program broşürü
Bir etkinlikler toplamını içeren ve belirli zaman süren her müsabaka
6. Kayıtlı bahis kupon makbuzu ya da Bahis kuponu ya da Makbuz
Müşterinin seçeneklerini ve de talimatlarını içeren ve de aynı zamanda sözü geçen kayıtların kanıtı sayılan form. 

A.1  OPAP SPORTS LTD şirketinin (bundan sonra “Şirket” olarak isimlendirilecektir) Sabit İhtimalli Bahis Oyunları Genel Kurallarıdır ve tüm durumlar için 
geçerlidir. Ayrıca, Şirketin program broşürlerinde bulunan ya da herhangi zamanda Basın yoluyla veya bahisçiler tesislerinde/ bayilerinde yayınlanan 
talimatlar, işbu kuralların ayrılmaz bir parçasıdır.

A.2 Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarına katılım için, ilişkin yasaların hükümlerinin, Sabit İhtimalli Bahis Oyunları İşleme Yönetmeliğinin, herhangi oyunun 
şartlarla kurallarının ve de OPAP SPORTS LTD'in yönetmeliğinin tam, mutlak ve koşulsuz kabulü şarttır.

A.3 Bahislerin yatırma ve kabul etme genel zaman çerçevesi, OPAP SPORTS LTD'in merkezi bilgisayarlı sisteminde bahis kuponlarındaki etkinlikler ile 
ilgili bahislerin kabul edilebilmesinin aktivasyonundan her etkinliğin başlangıcına kadar ya da her etkinliğin kayıtlı başlangıç tarihi ve saatinden bir 
önceki zaman noktasına kadar belirlenmektedir.

A.4 Bahisler, yarışmanın sürdüğü zaman süresi içinde, sona ermesine kadar ve de müşterinin seçtiği etkinliklerin birinci etkinliğinin kayıtlı başlangıç tarihi 
ve saatinden bir önceki zaman noktasına kadar kabul edilmektedir. “Katılım formları” (“Kuponlar”), müşteriler tarafından OPAP SPORTS LTD'in yetkili 
acentelerinde (bayilerinde), çalışma günleri ile saatlerinde yatırılmaktadır; bu, sadece yasal bahis yatırma makbuzunu veren onaylanmış terminal 
yoluyla yapılmaktadır. Geçerli makbuz, üzerinde Barcode sayısı bulunan makbuzdur. 

A.5 Herhangi bahis miktarının ya da bahis kuponunun kabulü ya da reddi, Şirketin takdirine bağlıdır. 

A.6.1  Yatırılan bir bahis kuponunun iptalini kabul etme ya da kabul etmeme hakkı, elindeki bütün bilgileriyle öğeleri inceleyen OPAP SPORTS LTD'e aittir.  
A.6.2  Kupon iptali, OPAP SPORTS LTD tarafından belirtilen kupon iptal koşullarının ortada olması şartıyla, Bahis kuponunun onayından 5 dakika içinde, 

sözü geçen kuponun sadece OPAP SPORTS LTD'in merkezi sistemine yatırıldığı terminal yoluyla ve yatırıldığı gün içinde gerçekleştirilmektedir. 
A.6.3  Herhangi Bahis kuponunun iptal edilmesi durumunda onu oluşturan bütün sütunlar (kolonlar, satırlar) iptal edilmektedir, değeri (ödenen miktarı) ise 

müşteriye iade edilmektedir. Müşterin seçtiği etkinliklerden herhangisinin bahis yatırmak için nihai zaman sınırlamasını aştığı takdirde, iptal isteği 
kabul edilemez. Ayrıca, ödüllerde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmişse ya da müşterinin seçtiği etkinliklerden herhangisinde engellenmiş 
müsabakalar varsa ya da bahis Live Betting olduğu takdirde, iptal isteği kabul edilemez. 

A.7.1 Kazanan Bahis Kuponun ödenmesi, sadece OPAP SPORTS LTD’in bilgisayar sisteminin bir terminali yoluyla çıkarılan Bahis Kuponunun 
sunulması üzerine ve de sadece OPAP SPORTS LTD’in merkezi sistemine  yatırıldığı terminal yoluyla mümkündür.

A.7.2 Kazanan bir Bahis Kuponunun kaybedildiği, tamamen veya kısmen yok edildiği, keşfedilmesinde ya da geri kazanılmasında zorluk bulunduğu 
takdirde, OPAP SPORTS LTD’den istenilen kar ödeme talebi ve de başka herhangi tazminat talebi (iddiası), F041 ya da F042 formu aracılığıyla 
sunulup Şirket tarafından onaylanmış prosedürlere uygun olarak düzenlenmektedir. Kâr ödenmesine ilişkin bir talebin, yarışma sonuçlarının OPAP 
SPORTS LTD’in merkezi bilgisayar sisteminde ilan edilmesinden 6 gün içinde sunulması gerekmektedir. Şirketin, talebi inceledikten sonra onu 
onaylama ya da reddetme hakkı var. 

A.7.3 İtirazlar, yarışma sonuçlarının OPAP SPORTS LTD’in merkezi bilgisayar sisteminde ilan edilmesinden 6 gün içinde sunulmaktadır.
A.7.4 Geçerli sonuçlar, Şirketin bilgisayar sisteminde ilan edilmiş olanlar sayılmaktadır.
A.7.5 Kazanılan herhangi bahis, kazanan Bahis kuponunda içerilen etkinliklerin sonuncunun sona erme tarihinden yirmi sekiz (28) gün içinde paraya 

çevrilebilmektedir. Sözü geçen 28 günlük zaman süresi içinde paraya çevrilmeyen herhangi bahis, Şirket tarafından süresi bitmiş ve değersiz 
sayılmaktadır. 

A.7.6  Bir Bahis kuponu, terminal makinesinden işlenmiş ve bunun sonucu olarak üzerinde “Winning Ticket Paid” (Ödenmiş kazanan kupon) yazısı bulunan 
bir makbuz çıkarılmış olduğu takdirde paraya çevrilmiş sayılmaktadır ve OPAP SPORTS LTD’in müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Bahis Kuponunun paraya çevrilmesi sırasında tam kazanılan meblağı aldığını kontrol etmek, müşterinin sorumluluğudur. 

A.7.7  ANTE-POST bahisleri, kazanan Bahis kuponunda içerilen etkinliklerin sonuncunun sona erme tarihinden 28 gün içinde paraya çevrilmeyecekse, 
süresi bitmiş ve değersiz sayılmaktadır.

 

A.8.1 Müşteri, istediği bahis miktarını, uygun bahis miktarının yazıldığı kutuya belirtmelidir. 
A.8.2 Müşteri, toplam bahis miktarını kuponun toplam bahis miktarı kutusuna belirtip ilişkin miktarları tek tek talimatlar (kutusuna) belirtmeği
           unutmuşsa, toplam miktar çeşitli sütunlara eşit olarak bölümlenecektir. 
A.8.3 KUPON BAŞINA en küçük bahis miktarı €2, sütun başına ise €0,02.
A.8.4 Kupon başına en büyük bahis miktarı €6.000'dir.
A.8.5 Herhangi bahis miktarının ya da bahis kuponunun kabulü veya reddi, Şirketin takdirine bağlıdır. 

A.9.1 Sadece OPAP SPORTS LTD'in resmi yarışmalarında (kazançlar kuponlarında) içerilmiş olan etkinlikler seçilebilmektedir.
A.9.2 Tüm bahisler, Şirket bilgisayar sistemindeki bazı oranları değiştirmemişse, seçeneklerin oranları birbiriyle çarpılarak Bahis kuponundaki Bahis

oranlarına (ODDS) göre ödenecektir. Oranların değiştirilmesi durumunda, yeni oranlar, değiştirme anından etkinliklerin başlangıcına ya da ertesi
değiştirilmesine kadar geçerli olacaktır. Değiştirme anından önce ya da herhangi değiştirmeden önce eski oranlar geçerli olacaktır. Şirket, oranların
değiştirilmeleri ile ilgili olarak bildirmek mecburiyetinde değildir, çünkü ilişkin oranlar, müşterinin yatırdığı Bahis kuponunda yazılmaktadır. 

A.9.3 Tüm bahislerin, her kazanç oranları kuponunda yazılan, ya da basın veya başka elektronik bildirme aracı yoluyla açıklanan, ya da Şirkete bağlı çeşitli
bahisçiler tesislerinde (bayilerde) yayınlanan en düşük seçenek sayı (MİNİMUM NUMBER OF SELECTİONS) gerekliliğini yerine getirmesi şarttır.

A.9.4 Bahsin kabulünden önce başlayan etkinlikler ile ilgili seçenekler geçersizdir (VOİD). Özellikle de, bir etkinliğin bahis yatırımının sona ermesinden
önce başladığı takdirde ve bunun sonucu olarak bahsin etkinliğin gerçek başlangıç saatinden sonra kabul edilmesi takdirde, ilişkin etkinliğe ait
seçeneklergeçersizdir (VOİD).

A.9.5  Şirketin kurallarına uygun olarak geçersiz (VOİD/ NO RUNNER) sayılan seçenekler, 1,00 (bir birim) kazanç oranına göre ödenmektedir.
A.9.6 Doğru bahisler, müşterinin yatırdığı bahis kuponuna ait makbuzda gösterilen kazanç oranlarına göre ödenmektedir.
A.9.7 Ertelenen (başlamayan) etkinlikler ile ilgili tahminler, sadece bahis oranları kuponundaki tarihten hemen sonraki günün gece yarısına kadar

gerçekleştirilmesi durumunda geçerli olacaktır.
A.9.8 Gerçekleştirilmemiş (NO RUNNER) bir etkinlik, kazanç hesaplamak amaçları için geçersiz (VOİD/ NO RUNNER) sayılmaktadır ve 1,00 (bir birim)

kazanç oranına göre ödenmektedir, bunun için sütun başına en düşük sayı etkilenmemektedir. 
A.9.9 Bir etkinliğin gerçekleştirildiği sırada kesin olarak durdurulduğu takdirde, bahisler, OPAP SPORTS LTD'in böyle durumlara ilişkin bahis kurallarına

 tabi olacaktır ve sözü geçen etkinliğin daha sonraki bir tarihte olası devamı, bahis amaçları için hesaplanmayacaktır.
A.9.10 Şirket, tarafsız sahada gerçekleştirilen maçları bahis oranları kuponlarında yazmaya çaba gösterecektir. Tarafsız sahada gerçekleştirilen maçlar ile

 ilgili bahisler (bahis oranları kuponunda tarafsız olarak belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın), bahis oranları kuponunda herhangi takım Ev sahibi
 takım olarak belirtilmişse belirtilsin, gereçli sayılacaktır.  (UEFA Champions League, Europa League ve de başka etkinlikler) gibi uluslararası
yarışmalarda, ilişkin organizatör kurumunun (örneğin UEFA'nın) takımlarının ev sahaları olarak deklare edilmiş sahalar, tarafsız sayılmayacaktır. 

A.9.11  Bir etkinliğin gerçekleştirme yerinin değiştirilmesi durumunda ya da etkinliğin tarafsız bir yerde gerçekleştirilmesi durumunda ya da bahis kuponunda
 etkinliğin tarafsız bir yerde gerçekleştirileceği yazılmış olduğu takdirde, söz konusu olan etkinlik, (etkinlik) yeri bahis oranları kuponlarında misafir
 takım olarak belirtilmiş takımın ev sahası olmamak şartıyla, geçerli devam etmektedir. 

A.9.12 Bir etkinliğin yapılacağı yer, ev sahibi takım olarak değil, misafir takım olarak belirlenmiş takımın ev sahası ise, o etkinlik geçersizdir (VOİD). 
A.9.13 Herhangi etkinlikte yarışanlar, bahis oranları kuponlarındakilerden farklı kişiler olduğu takdirde, hem söz konusu olan etkinlik, hem de etkilenen tüm

 bahis türleri geçersiz olacaktır.

A.10.1 Bahsin sadece İngiltere ve/ veya İskoçya futbol maçlarının sonuçlarından (FULL TİME, 1-X-2) oluşturulduğu takdirde, sabit ihtimalli bahisle
 (İNDİVİDUAL ODDS) ile ilgili olarak herhangi bir gün için kupon başına ve/ veya müşteri başına en yüksek ödeme oranı €425,000'dir. 

A.10.2 Bahsin, İngiltere ve/ veya İskoçya olmayan bir ya da birden fazla (one or moren on-U.K. matches) maçların sonuçlarından (FULL TİME, 1-X-2)
oluşturulduğu takdirde, sabit ihtimalli bahisler (İNDİVİDUAL ODDS) ile ilgili olarak herhangi bir gün için kupon başına ve/ veya müşteri başına en
yüksek ödeme oranı €100,000'dir. Bir ya da birden fazla Avusturalya ve/ veya Kıbrıs futbol maçları içeren kuponlar için, kupon başına ve/ veya müşteri
başına en yüksek ödeme oranı €20,000'dir.

A.10.3 Aşağıda belirtilen tüm Özel Bahisler (SPECİALİTY BETS) ile ilgili olarak herhangi bir gün için kupon başına ve/ veya müşteri başına en yüksek
ödeme oranı €50,000'dir.

A.10.4 Şirket, herhangi bir durum ile ilgili olarak en yüksek ödeme oranını, müşterinin bahis yatırma makbuzunun üzerinde ya da kazançlar kuponunun
üzerinde belirtilmesi yoluyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Başka herhangi etkinlikler ile ilgili olarak en yüksek ödeme oranı, kazançlar kuponu
ve/veya müşterinin makbuzunun üzerinde belirtilecektir.

A.10.5 İlk/ Son/ Herhangi Golcü Bahisleri (FİRST/ ŞAST/ ANY GOALSCORER) ve de İlk gol zamanı Bahisleri için en yüksek ödeme oranları €20,000'dir.
A.10.6 Basketbol Bahisleri için en yüksek ödeme oranları €20,000'dir.
A.10.7 Formula 1 Bahisleri için en yüksek ödeme oranları €50,000'dir.
A.10.8 Live Betting Bahisleri için en yüksek ödeme oranları €20,000'dir.
A.10.9 İkinci yarı sonucu Bahisleri (2nd Half Betting) için en yüksek ödeme oranları €20,000'dir.
A.10.10 ANTE POST Bahisleri için en yüksek ödeme oranları €50,000'dir.
A.10.11 Başka herhangi bahis türlerine ilişkin en yüksek ödeme oranları, Şirket tarafından çıkarılan kazançlar kuponları ya da müsabaka kuponları üzerinde

belirtilmektedir. Aksi halde, en yüksek ödeme oranları, Şirket tarafından belirtilip müşterinin makbuzunun üzerinde yazılmaktadır.
A.10.12 Herhangi bir bahis türü ile ilgili olarak herhangi bir sebeple en yüksek bir ödeme oranı belirtilmemişse, en yüksek ödeme oranı €10,000 olacaktır.
A.10.13 Farklı ödeme tavanları olan etkinlikler ya da bahisler ile ilgili seçenekler içeren kuponlar için kupon başına en yüksek ödeme oranı olarak, en düşük 

ödeme oranı belirtilecektir. (örneğin İngiliz maçları sonuçlarına (€425,000) ilişkin bahisler ile Kıbrıs Şampiyonluğu maçlarına (€20,000) ilişkin 
bahisler arasında seçme olanağını sunan kuponlar ile ilgili olarak, en yüksek ödeme oranı, herhangi seçeneğin sonucuna bakılmaksızın, €20,000 
olacaktır.

A.10.14 Müşteri, kazanacağı takdirde bahis meblağının en yüksek ödeme oranını aşıp aşmayacağını hesaplamak zorundadır. Böyle bir durumda, Şirketin        
müşteriye karşı kazanılmış, fakat en yüksek ödeme oranını aşan herhangi bir meblağın iade edilmesine ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur.

A.10.15 Şirketin,  herhangi bir kişinin herhangi bir etkinliğin resmi kurallarına aykırı olarak söz konusu olan etkinliği etkilemeği hedefleyen eylemlerinden 
kaynaklanan objektif kanıtlar ya da herhangi bir etkinliğin güvenilirliğinden kuşku doğuran kanıtlar olduğunu düşündüğü takdirde, kazançların 
ödenmesini erteleme hakkı bulunmaktadır. Yukarıdaki şüphelerin resmi bir makamca ispatlandığı takdirde ise ilişkin bahisler iptal edilmektedir.

A.10.16 Şirketin, herhangi müşterinin ya da müşteriler grubunun bahis yatırma prosedürlerinden ve/ veya belirtilmiş en yüksek ödeme oranı 
sınırlamalarından kaçınmak amacıyla herhangi ya da birden fazla bahisçilerde (bayilerde) bahis yatırmalarının farkına vardığı takdirde, kazanan 
kuponların hepsine ilişkin toplam meblağ olarak Şirketin kurallarında belirtilmiş ödeme maksimumunu belirtme hakkı bulunmaktadır.        

Α.11.1. Özel bahisler: Maç sonucu (CORRECT SCORE), Yarı sonucu – Maç sonucu (HALF TİME – FULL TİME), Yarı sonucu (HALF TİME), Maçtaki
gollerin sayısı (NUMBER OF GOALS), Çifte şans (DOUBLE CHANCE), Gol atmak/ atmamak (TO SCORE/ NOT TO SCORE),  2,5 gol üstü/ altı
(UNDER/OVER 2,5 goals), Her iki takım gol atmak/ Sadece biri gol atmak/ Hiçbir takım gol atmamak (GOAL/ NO GOAL).

A.12.1 Şirketin, müşterilere sunulan ve de maçların tarihleri ile başlangıç saatleri, maçların oynanacağı sahalar, çerçevesi içinde düzenlendiği
kurumlar, derecelendirme/ sıralama ya da başka konulara ilişkin bilgilerin geçerliliği ili ilgili olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

A.12.2 Şirketin, müşterilere herhangi telefon hizmeti ya da televizyon bildirici hizmetleri (TELETEXT) yoluyla ya da başka herhangi biçimde sunulan
bilgilerin geçerliliği ili ilgili olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

A. GİRİŞ – BAHİS YATIRMA VE BAHİS KABUL ETME ŞARTLARI

Α.6. BAHİS KUPONU İPTALİ

Α.7. KAZANAN BAHİS KUPONUNUN ÖDENMESİ

ETKİNLİKLERİN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR          

                       Α.13. GENEL HÜKÜMLER

Α.14. KIBRIS MAÇLARI 

Α.15.  MÜŞTERİNİN KURALLARI BİLME VE ONLARA UYGUN OLARAK DAVRANMA SORUMLULUĞU

               Α.16. ANLAŞMAZLIKLAR (DİSPUTES)

Β. FUTBOL MAÇLARINA İLİŞKİN BAHİSLER KURALLARI

Β.1. GENEL KURALLAR

Β.2. HERHANGİ MAÇIN SONUCUNA (FULL TİME) İLİŞKİN BAHİSLER KURALLARI

Handikaplı maçlar örnekleri

Β.3. DOĞRU SKOR (CORRECT SCORE) BAHİSLERİ İÇİN KURALLAR

Β.4. İLK YARI SONUCU – MAÇ SONUCU (HALF TİME – FULL TİME) BAHİSLERİ İÇİN KURALLAR

Β.5. İLK YARI SONUCU BAHİSLERİ (HALF TİME BETS) İÇİN KURALLAR

Β.6. GOLLERİN SAYISI (NUMBER OF GOALS) İÇİN KURALLAR (HERHANGİ BİR MAÇTA ATILAN GOLLERİN TOPLAM    
SAYISININ TAHMİNİ)

 
Β.7. 2,5 GOLDEN ÜST/ ALT (UNDER/ OVER 2,5 GOALS) BAHSİ KURALLARI

                     

A.13.1 Şirkete ait bahisçiler tesislerinde (bayilerde) yayınlanan bildiriler ya da kuponların üstünde belirtilen talimatlar, işbu kuralların ayrılmaz bir
parçası oluşturmaktadır. Şirketin, bariz hataları düzeltme, BONA FİDE olarak tatmin etmeyen kuponları iptal etme ya da kazançların
ödenmesinden önce gerekli düşündüğü herhangi araştırmaları tamamlama hakkı bulunmaktadır. 

A.13.2 Şirketin tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan kazançlar kuponlarındaki ya da broşürlerdeki ya da başka herhangi malzemelerdeki
açıkça ve net bir şekilde belirgin baskı hataları, Şirket için bağlayıcı olmayacaktır.
Özellikle de Şirketin ödediği kazançların yazılışında, üç Avrupa bahis acentesinin aynı bahis ya da kombine (birleştirilmiş) bahisler için
verdiği kazan ortalamasından %50 ile daha yüksek olan bir kazanç, açık hata olarak sayılmaktadır. 

Futbol bahisleri durumunda, Kıbrıs takımlarının katıldığı ve ya yurtiçinde, ya da yurtdışında gerçekleştirilen maçlar ile ilgili bahisler, sadece üç 
yabancı takımın sonuçları ile kombine edilmişse (birleştirilmişse) yapılabilmektedir. Aynısı, Kıbrıs Milli Takımının katıldığı maçların 
sonuçlarına ilişkin bahisler için de geçerlidir. (1997 tarihli Toplu bahisler /düzenleme ve vergi/ Yasası. 13. maddesinin 22 paragrafına uygun 
yönetmelik). Sözü geçen yönetmeliğin daha kolay tanınması amacıyla böyle maçlar “G” harfiyle işaretlenecektir. 

A.15.1 Bir bahis kuponu yatırımıyla müşteri, merkez ofisleri ve de temsilcilerinin tesislerinde yayınlanmış olan OPAP SPORTS LTD'in kurallarını 
okuduğunu, anladığını ve de kabul ettiğini kesinlikle beyan etmekte ve de bahis kuponunun kabulünün, kontrol edilip Şirketin kurallarına 
ile bildirilerine uygun olup olmadığını tespit etme şartıyla olduğunu tanımaktadır. 

A.15.2 Bütün müşteriler, kuponlarını tahminlerine ve de talimatlarına göre doldurulup doldurulmadığını saptamak amacıyla kontrol etmek 
mecburiyetindedir. Bunun için de, makbuzun doğruluğu ile ilgili sorumluluk, müşteriye aittir.

A.15.3 Müşterinin, merkez ofisleri memurlarının ya da Şirketin temsilcilerinin hataları tanınmamaktadır ve bahislerin hepsinin herhangi bir kazanç 
ile ilgili kontrolü kurallara dayanarak yapılmaktadır. 

Herhangi bir anlaşmazlığın Şirket ile müşterinin arasında çözülemediği takdirde, taraflar, kararı nihai olan bir hakemin (arbitrator) atanması 
için tanınmış bir kuruluşa başvurmaktadır. 

B.1.1  Futbol maçlarının normal süresinin sonu, maçın (hakemce verilen ekstra zaman de dâhil – 90+) 90 dakikasının doldurulması ile   
belirlenmektedir. 

B.1.2  Herhangi bir uzatma, maçın parçası sayılmaz.
B.1.3  Herhangi bir maçın sonucuna ilişkin bir bahiste (Maç sonucu X, Yarı/Son X-X, 1-X, 2-X ve Doğru skor 0-0, 1-1, 2-2 v.s.) hiçbir sütun, bahis

 türünün kaynağına bakılmaksızın, 5'ten fazla beraberlik durumunu içeremez.
B.1.4  Yukarıdaki hüküm, Yarı sonucu (HALF TİME) ve Çifte şans (DOUBLE CHANCE) özel bahisleri için geçerli değildir.
B.1.5  (a) Maçın normal süresinin sonundaki skor, sonuç sayılmaktadır.

   (b) Maçın durdurulması durumunda, ikinci yarısı başlamışsa sonuç olarak durdurma zamanındaki skor alınacaktır. Maç, ilk yarısı sırasında    
         ya da sonunda durdurulmuşsa, aşağıda verilen durumlardan başka, geçersiz sayılmaktadır.      

B.1.5.1 Half Time Bet bahsi – durdurma sırasındaki skor ile geçerlidir.
B.1.5.2 To score/ Not to score bahsi – seçeneğin gol atmak (to score) ya da gol atmamak (not to score) olmasına bakılmaksızın, takımın 
gol atmışsa geçerlidir.
B.1.5.3 Under/ Over bahsi – atılan gollerin toplamı 2,5'ten fazla ise geçerlidir. Yani bu takdirde Under bahsi kaybolmaktadır.
B.1.5.4 Number of goals bahsi – Maçın durdurulması sırasında atılmış bulunan gollerin toplamına dayanarak belirlenmiş bahisler için 
geçerlidir. Yani, 4-3 skoru ile durdurulması halinde 4+ ve 7+ bahisleri kazanmakta, 0-1, 2-3 ve 4-6 bahisleri ise kaybetmektedir. Skor 3-1 
ise, 4+ bahisler kazanmakta, 0-1 ve 2-3 bahisleri kaybetmekte, 4-6 ve 7+ bahisleri ise geçersizdir.

Β.1.5.5. Goal/ No goal bahisleri – seçeneğin, her iki takım gol atmak (Goal) ya da sadece biri ya da hiç biri gol atmamak (No goal) olduğuna 
bakılmaksızın, her iki takım gol atmışsa geçerlidir. Yani, her iki takım gol atmışsa, Goal bahsi kazanmakta, No goal bahsi ise kaybetmektedir.

Β.1.6.  Yukarıdaki B.1.5.(b) hükmü, kurallarca farklı bir şekilde düzenlenmiş olan bahis kategorileri için ya da Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya 
yayınlanan kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülürse geçerli değildir.  

B.2.1 Maç sonucu (Full time) bahsinde, seçilen maçın doğru skoru tahmin edilmelidir; bunu yapmak için Ev sahibi takımı (Home Team) olarak
anılan takımın galibiyeti için “1”, berabere gelmeleri için “X”, misafir takımın (Away team) galibiyeti için ise “2” işaretleri kullanılmaktadır. 

B.2.2 Sözü geçen bahsin kazançları, Şirket tarafından çıkarılan kuponların üzerinde yazılmaktadır. 
B.2.3 Hiçbir sütunda sonuç olarak 5'ten fazla beraberlik yazılamaz.
B.2.4 Herhangi bir maçın durdurulması halinde, Maç sonucu (Full time) olarak, ikinci yarısının başlamış olması şartıyla maçın durdurulması 

sırasındaki skor sayılmaktadır. Maç, ilk yarısının sırasında ya da sonunda durdurulmuşsa, geçersizdir. 
B.2.5 Maç sonucu (Full time) bahsinde, iki takımdan biri için handikap (Handicap) da eklenebilmektedir. Söz konusu olan handikap kazananın 

belirtilmesinde göz önünde bulundurulmaktadır. Öncelik tamsayı değilse, beraberlik yoktur. Handikap her zaman ev sahibi takımına 
yazılmaktadır, bunun için ev sahibi takımının önceliği olduğu zaman olumlu işareti var, misafir takımın önceliği olduğu zaman ise olumsuz 
işareti var. 

1. -2 BARCELONA – ALMERİA 
       Bu maçta ALMERİA'nın BARCELONA'dan iki gol önceliği var. Maç sonucu, BARCELONA lehinde 4-1 ise, bahis amaçları için BARCELONA
       4-3 skoru ile kazanmış olduğu sayılmaktadır. Maç sonucu, BARCELONA lehinde 3-1 ise, bahis amaçları için maç berabere gelmiş
       sayılmaktadır. Maç sonucu BARCELONA lehinde 1-0 ise, ALMERİA'nın 2-1 bir skor ile kazanmış olduğu sayılmaktadır. 

2.  +2 BARCELONA – ALMERİA 
Bu maçta ALMERİA'nın BARCELONA'dan iki gol önceliği var. Maç sonucu, BARCELONA lehinde 4-1 ise, bahis amaçları için BARCELONA
4-3 skoru ile kazanmış olduğu sayılmaktadır. Maç sonucu, BARCELONA lehinde 3-1 ise, bahis amaçları için maç berabere gelmiş
sayılmaktadır. Maç sonucu BARCELONA lehinde 1-0 ise, ALMERİA'nın 2-1 bir skor ile kazanmış olduğu sayılmaktadır.  

Β.2.6.  Üçlü ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse
            Kabul edilebilir.

B.3.1 Doğru skor bahsinde seçilmiş olan maçın doğru sonucu tahmin edilmelidir.
B.3.2 Söz konusu olan bahsin kazançları, Şirket tarafından yayınlanan kazançlar kuponlarında yazılmaktadır.
B.3.3 Hiçbir sütunda sonuç olarak 5'ten fazla beraberlik yazılamaz.
B.3.4 Herhangi bir maçın durdurulması halinde, Doğru skor (CORRECT SCORE) olarak, ikinci yarısının başlamış olması şartıyla maçın
         durdurulması sırasındaki skor sayılmaktadır. Maç, ilk yarısının sırasında ya da sonunda durdurulmuşsa, geçersizdir.
B.3.5 Tekli – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse Kabul
         edilebilir.
B.3.6 Doğru skor (CORRECT SCORE) bahsi, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır.

B.4.1 İlk yarı sonucu – Maç sonucu bahsinde, seçilmiş maçın ilk yarısında (1,X,2) seçeneklerinden biri ve maçın sonunda (1,X,2)
         seçeneklerinden biri belirtilmelidir. 
B.4.2 Söz konusu olan bahsin kazançları, Şirket tarafından yayınlanan kazançlar kuponlarında yazılmaktadır.
B.4.3 Bir sütunda beşten (5) fazla berabere biten yarı sonucu-maç sonucu olmaz.
B.4.4 Herhangi bir maçın durdurulması halinde, yarı sonucu – maç sonucu amaçları için maç sonucu olarak, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya
          yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa, maçın durdurulması sırasındaki skor sayılmaktadır. Maç, ilk yarısının 
          sırasında ya da sonunda durdurulmuşsa, geçersizdir.
B.4.5 İkili ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse
          Kabul edilebilir.
B.4.6 İlk yarı sonucu – Maç sonucu (HALF TİME – FULL TİME) bahsi, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır.

B.5.1 İlk yarı sonucu bahsinde, seçilmiş maçların ilk yarısında (1,X,2) seçeneklerinden biri belirtilmelidir.
B.5.2 Söz konusu olan bahsin kazançları, Şirket tarafından yayınlanan kazançlar kuponlarında yazılmaktadır.
B.5.3 Herhangi bir maçın ilk yarısı bitmeden önce durdurulması halinde, yarı sonucu olarak, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan 

listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa, maçın durdurulması sırasındaki skor sayılmaktadır. 
B.5.4 Üçlü ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse

Kabul edilebilir.
B.5.5 İlk yarı sonucu (HALF TİME) bahsi, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır.

B.6.1 Bu bahiste, seçilen maçın sırasında atılacak olan gollerin doğru sayısı tahmin edilmelidir. 
B.6.2 Söz konusu olan bahsin kazançları, Şirket tarafından yayınlanan kazançlar kuponlarında yazılmaktadır.
B.6.3 Herhangi bir maçın durdurulması halinde, NUMBER OF GOALS bahsi amaçları için maç sonucu olarak, ikinci yarısının başlamış olması

şartıyla maçın durdurulması sırasındaki skor sayılmaktadır. Maç, ilk yarısının sırasında ya da sonunda durdurulmuşsa, Şirket tarafından
çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa, yönetmelik uygulanmaktadır (B.1.5.4. paragrafına
bknz).

B.6.4 İkili ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse
Kabul edilebilir.

B.6.5 Gollerin sayısı (NUMBER OF GOALS) bahsi, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır.

B.7.1 Bu bahiste, seçilen maçın sırasında atılacak olan gollerin sayısının 2,5'den büyük ya da küçük olacağı tahmin edilmelidir.
B.7.2 Söz konusu olan bahsin kazançları, Şirket tarafından yayınlanan kazançlar kuponlarında yazılmaktadır.
B.7.3 Herhangi bir maçın durdurulması halinde, Üst/ Alt (UNDER/ OVER) bahsi amaçları için maç sonucu olarak, ikinci yarısının başlamış olması
         şartıyla maçın durdurulması sırasındaki skor sayılmaktadır.
B.7.4 Maç, ilk yarısının sona ermesinden önce durdurulmuşsa, Üst/ Alt (UNDER/ OVER) bahsi geçersizdir. Bunun aykırısı, durdurma sırasında
         skorun toplamı 2,5 golden daha büyük olması durumudur. O zaman bahis geçerlidir. (B.1.5.3. paragrafına bknz)

Ç.2 Win the Grand Prix – Grand Prix yarışında ilk gelen sürücü bahsidir. Tekli kabul edilmektedir. Aynı sürücünün POLE POSİTİON yarışında da
ilk gelmesine ilişkin bahis ile kombine edilemez. 

Ç.3 Grand Prix Place – sürücünün önceden belirtilen sırada yarışı tamamlamasına ilişkin bahistir. Tekli ve Üst kabul edilmektedir.
Ç.4 Win the Pole Position – Sürücünün sıralama turunda ilk gelmesine ilişkin bahistir. Tekli kabul edilmektedir. Aynı sürücünün yarışta (Grand

Prix) da ilk gelmesine ilişkin bahis ile kombine edilemez.
Ç.5 Pole Position Place – sürücünün önceden belirtilen sırada yarışı tamamlamasına ilişkin bahistir. Tekli ve Üst kabul edilmektedir. 
Ç.6 TO CLASSİFY – Seçilen yarışçı, CASSİFİED sayılmak için önceden belirtilmiş tur sayısını tamamlamalıdır ya da FİA tarafından uygulanan

başka herhangi şartları tatmin etmelidir. 
Ç.7 NOT TO CLASSİFY – Seçilen yarışçının, CASSİFİED sayılmak için önceden belirtilmiş tur sayısını tamamlamadan ya da FİA tarafından

uygulanan başka herhangi şartları tatmin etmeden yarıştan çıktığı bahsidir.
Ç.8 Kafa kafaya Bahisleri (HEAD TO HEAD): İki sürücüden hangisi ilk gelecek bahsi. Her iki yarışçı yarıştan çıkarsa, daha çok tur tamamlayan

sürücü kazanır. Eğer her iki sürücü de aynı tur içinde yarış dışı kalırsa, kazanan sürücü, tam aynı anda ve de kurallara uygun olarak
çıkabildiklerine bakılmaksızın FİA resmi sıralamasına göre belirlenmektedir. 

Ç.9 GROUP BETTİNG – Grubuna katılan diğer yarışçılara göre ilk gelen sürücü doğru tahmin edilmelidir. Sürücüler yarıştan çıkarsa, en çok tur
tamamlayan sürücü kazanır. Eğer bütün sürücüler de yarış dışı kalırsa, kazanan sürücü, tam aynı anda ve de kurallara uygun olarak
çıkabildiklerine bakılmaksızın FİA resmi sıralamasına göre belirlenmektedir.

Ç.10 FORECAST THE WİNNER AND RUNNER UP – Grand Prix yarışında İlk ve ikinci gelen sürücü tahminidir. Tekli kabul edilmektedir. Başka
bahis türleri ile kombine edilemez.

Ç.11 Bütün bahis türleri için FİA resmi sonuçları geçerlidir.
Ç.12 En yüksek ödeme oranı €50.000'dir.
Ç.13 Yarışın kesin sona erdirilmesi halinde FİA resmi sonuçları geçerlidir. 

D.1 Ante post Bahisleri, şampiyonlukların sadece normal süresi için geçerlidir (Play off sayılmamaktadır). Play-off, sadece Kıbrıs ve İskoç
Şampiyonluğunda olduğu gibi, şampiyonu belirtmek için yapıldığı durumlarda geçerlidir. Şampiyonun şampiyonluğun normal süresi içinde
belirlendiği takdirlerde ve de Play-offların sadece geri kalan takımların sıralanması için gerçekleştirildiği takdirlerde,  Play-off bahis amaçları için
göz önünde bulundurulmamaktadır. Yani, ikinci gelen takım (Place 1,2), şampiyonluğun normal süresi içinde ikinci yeri alan takımdır.

D.2 Ante-Post kazançlar kuponları, veriliş tarihinden (üzerinde) yazılmış sona erme saatine kadar geçerlidir. Söz konusu olan sona erme saati,
her düzenlemede ilk gerçekleştirilen maçın/ yarışın başlangıç saatinden daha sonra olamaz. 

D.3 Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listeler ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse Ante-post bahisleri
tekli kabul edilmektedir. 

D.3.1 Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse, Ante-  
Postbahisleri başka bahis türleri ile kombine edilemez.

D.4 Ante-post Bahisleri, kazanan Bahis kuponunda yer alan son etkinliğin sona erme tarihinden yirmi sekiz (28) gün içinde paraya çevrilmezse
süresi bitmiş ve değersiz sayılmaktadır.

D.5 En yüksek ödeme oranı €50.000'dir.
D.6 Gelecek bir bahis ile ilgili olarak birden fazla kazanan varsa, örneğin iki futbolcunun aynı yarışta aynı sayı goller attıkları takdirde (iki ilk golcü

durumu), aşağıdaki kural uygulanmaktadır:
D.6.1 DEAD HEAT RULE (berabere gelme kuralı)

Herhangi bahiste yukarıdaki kural uygulanırsa, iki ya da fazla yarışçı veya takımın berabere geldikleri takdirde, böyle bahisleri yapanların 
hepsi kazanmaktadır, fakat kazançları orantılı olarak daha düşük olur. Daha özel olarak seçenek başına gelen kazanç, beraberliğe katılan 
yarışçıların sayısına bölünür. 
Örneğin, Dünya Kupasında birinci golcü yeri için yedişer gol atan üç (3) futbolcu aday ise, her biri ile ilgili olarak yapılan her bahis kazanır   
ve kazançları, normal (beraberlik olmaksızın) oranının 1/3'ü olacaktır.

D.6.2 Sadece işbu kuralın geçerli olduğu yazılmış bulunan bahisler için geçerlidir.

E.1 Şirket tarafından sunulan başka herhangi etkinlikler ya da başka sporlar ya da başka olaylar için, Şirket tarafından belirtilen kurallar
uygulanmaktadır.

E.2 Özel kurallar, Şirket tarafından çıkarılan kazançlar kuponları üzerinde yazılmaktadır.

F.1 Karma bahis (Mixed bet), birden fazla kategoriden ya da kaynaktan bahisler içeren bahislerdir (BETTİNG/ SPORT CATEGORY)ü Örneğin,
Maç sonucu (FULL TİME Football or Basketball, 1-X-2), Doğru skor (CORRECT SCORE), İlk yarı sonucu – Maç sonucu (HALF TİME – FULL
TİME), İlk yarı sonucu (HALF TİME), maçta gollerin sayısı (NUMBER OF GOALS), Çifte şans (DOUBLE CHANCE), Gol atmak/ atmamak
(TO SCORE/ NOT TO SCORE), Under/ Over, Goal/ No Goal v.s. ANTE POST bahisleri bunun dışındadır.

F.2 Bütün bahis kategorileri, Kıbrıs yarışları hariç, aralarında üçer kombine edilebilmektedir (A.14 paragrafına bknz). Bunun yapılması için, 
bahse içerilen kategorinin en küçük seçenek sayısı ya da Karma bahisler (Mixed bets) için en küçük seçenek sayısı tatmin edilmek şarttır.
Hiçbir kategorinin seçeneklerinin en küçük sayısının tatmin edilmediği Karma bahisler (Mixed bets) için en küçük seçenek sayısı ÜÇ ( 3
FOLDS).

F.3 Futbol, basketbol, Formula 1 gibi farklı sporlardan Karma bahisler için en az ÜÇ seçenek seçilmelidir.
F.4 Farklı sporlardan ya da etkinliklerden seçenekler, sadece TEKLİ (Singles) olarak kabul edilirse Çifte (Doubles) kombine edilebilmektedir.  
F.5 En çok 5 beraberlik hükmü, Karma bahisler için de geçerlidir.
F.6 Karma bahisler örnekleri:

F.6.1 Futbol bahisleri:

Bir HALF TİME-FULL TİME
Bir UNDER/ OVER                                    GEÇERLİ (Karma bahis tatmin edilir)
Bir DOUBLE CHANCE

Bir HALF TİME-FULL TİME                       Her iki kategoride birlikte çiftli (Doubles accepted)
Bir NUMBER OF GOALS                          olarak minimum tatmin edilir. 

Bir RESULT 1-X-2
Bir DOUBLE CHANCE                             GEÇERLİ (Karma bahis tatmin edilir)
Bir HALF TİME-FULL TİME

F.6.2 Farklı sporlardan karma bahisler örnekleri:

Bir HALF TİME-FULL TİME (futbol)
Bir RESULT 1-X-2 (basketbol)                 GEÇERLİ (Farklı sporlardan Karma bahis – üçlü ve fazla) 
Bir UNDER/ OVER (futbol)

Bir NUMBER OF GOALS (futbol)            GEÇERSİZ (Farklı sporlardan Karma bahis – üçlü ve fazla)
Bir HALF TİME-FULL TİME (basketbol)

G.1.1 Bu bahiste, birinci yarı sonucuna dayanarak maçı kim kazanacak diye doğru tahmin edilmelidir. 
G.1.2 İkinci yarı bahisleri (2 HALF BETTİNG), Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan bildiride farklı bir düzenleme yoksa, Şirketin özel 

kazançlar sunduğu bütün maçlar için yatırılabilmektedir.
G.1.3 Maç sonucuna ait bahislerde hiçbir sütunda sonuç olarak 5'ten fazla beraberlik yazılamaz.
G.1.4 İkinci yarı bahisleri (2 HALF BETTİNG), Şirketin özel kazançlar sunduğu Doğru skor (Correct score), Çifte şans (Double chance), Under/ Over, 

Number of goals, First Player to score gibi özel bahisler de içerebilmektedir. Handikap olduğu takdirlerde, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya 
yayınlanan bildiride farklı bir düzenleme yoksa, özel bahisler olmayacaktır. Maçı kazananı belirtmek için handikap maç sonucuna alınacaktır.
Örneğin: 

G.1.4.1 (1) Man Utd –(X) Arsenal (2) maçı
      İlk yarı sonucu: 1-0
      Maç sonucu: 1-1
      X işaretini doğru yer koyan ya da doğru skoru tahmin eden kazanmaktadır.

G.1.4.2 Handikap ile
             (1) Man Utd –(X) Arsenal (+1)(2) maçı

     İlk yarı sonucu: 2-0
     Arsenal ikinci yarıya bir gol handikabıyla başlamaktadır. Bu, 2 HALF BETTİNG amaçları için, ikinci yarının Man Utd lehine 2-1            

skoru ile başlamadığı demektir. 
     Maç sonucu 2-1 ise, 2 HALF BETTİNG amaçları için skor 2-2'dir ve dolayısıyla X işareti kazanmaktadır.

G.1.5 Bahis kabulü, Şirket tarafından belirtilen zaman süresi için geçerlidir.
G.1.6 Başka bahis türleri ile kombine edilebilmektedir.
G.1.7 Maç ikinci yarısının başlamasından sonra durdurulmuşsa, maç sonucu olarak durdurma sırasındaki skor alınacaktır ve tüm İkinci yarı 

bahisleri (2 HALF BETTİNG) geçerli olacaktır. İkinci yarı başlamamışsa, tüm İkinci yarı bahisleri (2 HALF BETTİNG) geçersiz 
sayılmaktadır.

G.1.8 Tekli – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan bildiride farklı bir düzenleme yoksa, kabul edilir (Singles accepted).
G.1.9 İkinci yarı bahisleri (2 HALF BETTİNG), Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır ve en yüksek ödeme oranı 

€20.000'dir.

Ğ.1.1 Bu bahiste, maçın/ yarışın/ oyunun devam ettiği sırasında bahis yapma fırsatı verilmektedir. Bahis verme süresi ve de ilişkin oranlar, Şirketin 
takdirine bağlıdır. Live Betting bahsi, kuponun yatırıldığı saatte (maçın) dakikası ile skoruna bakılmaksızın, maçın normal süresi için geçerlidir. 
(uzatma ile penaltı, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse, 
sayılmamaktadır.

Ğ.1.2 Live Betting bahisleri, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan bildiride farklı bir düzenleme yoksa, Şirketin özel kazançlar sunduğu bütün
maçlar için kabul edilmektedir.

Ğ.1.3 Maç sonucu bahislerinde, bahis tipinin kaynağına bakılmaksızın, hiçbir satırda 5'ten fazla beraberlik seçeneği bulunmamalıdır.
Ğ.1.4 Live Betting bahisleri, Şirketin özel kazançlar sunduğu Doğru skor (Correct score), Çifte şans (Double chance), Under/ Over, Number of goals,

First Player to score gibi özel bahisler de içerebilmektedir.
Ğ.1.5 Bahis kabulü, Şirket tarafından belirtilen zaman süresi için geçerlidir.
Ğ.1.6 Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ve/ veya bildiride farklı bir düzenleme yoksa, başka bahis türleri ile kombine

 edilebilmektedir.
Ğ.1.7 Maç, ikinci yarısının başlamasından önce durdurulmuşsa ve üç saat içinde devam edilmemişse, durdurma sırasındaki skordan kararlaştırılan

bahisler hariç, bütün Live Betting bahisleri geçersiz sayılmaktadır.
Ğ.1.8 Maç, ikinci yarısının başlamasından sonra kesin olarak durdurulmuşsa ve üç saat içinde devam edilmemişse, bütün Live Betting bahisleri, maç

sonucu olarak durdurma sırasındaki skor alınıp geçerli sayılmaktadır.
Ğ.1.9 Maç, Şirketin kazançlar sunduğu ekstra zaman ya da penaltı atma süreci sırasında kesin olarak durdurulmuşsa ve üç saat içinde devam

edilmemişse, durdurma sırasındaki skordan kararlaştırılan bahisler hariç, bütün Live Betting bahisleri geçersiz sayılmaktadır.
Ğ.1.10 Şirketin sunduğu, fakat yukarıdaki özel bahisler kategorisine alınmayan ve durdurma sırasında kararlaştırılmayan bahisler (hangi takım

korner kazanacak, hangi takım sonraki golü atacak diye), geçersiz sayılmaktadır.
Ğ.1.11 Bahsin özelliği ve de Live Betting bahislerindeki kazançların devamlı değişmelerinden ötürü, kupon, onayından sonra iptal edilemez. 
Ğ.1.12 Tekli – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da bildiride farklı bir düzenleme yoksa, kabul edilir (Singles accepted).
Ğ.1.13 Live Betting bahislerinde en yüksek ödeme oranı, €20.000'dir.

         
      D. GELECEK BAHİSLER (ANTE POST BAHİSLERİ)

E. ÖZEL ETKİNLİKLER YA DA BAŞKA SPORLAR YA DA BAŞKA ETKİNLİKLER

                 F. KARMA BAHİSLER (MİXED BETS) 

G. İKİNCİ YARI BAHİSLERİ İÇİN (2nd HALF BETTİNG) KURALLAR

Ğ. MAÇ BOYUNCA BAHİSLER/ CANLI BAHİSLER/ LİVE BETTİNG KURALLARI

H. İşbu kurallar, Şirketin herhangi önceki kurallarını yürürlükten kaldırmaktadır.

B.7.5. Üçlü ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse
           Kabul edilebilir.
B.7.6   2,5 golden Üst/ Alt (UNDER/ OVER 2,5 GOALS) bahsi, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır.

B.8.1 Bu bahiste, seçilen bir takımın gol atıp atmayacağı tahmin edilmelidir. 
B.8.2 Söz konusu olan bahsin kazançları, Şirket tarafından yayınlanan kazançlar kuponlarında yazılmaktadır.
B.8.3 Herhangi bir maç, ilk yarısının sırasında ya da sonundan sonra ve de ikinci yarısı başlamadan önce durdurulmuşsa, Gol atmak/ atmamak

(TO SCORE/ NOT TO SCORE) (YES OR NO) bahsi amaçları için geçersiz (VOİD) sayılmaktadır. Bunun aykırısı, seçeneğin “gol atmak” (To
SCORE) ya da “gol atmamak” (NOT TO SCORE) olduğuna bakılmaksızın, takımın gol atması durumudur. (B.1.5.2 paragrafına bknz).

B.8.4 Maçın ikinci yarısı sırasında durdurulması halinde, maç sonucu olarak, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya
kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa, maçın durdurulması sırasındaki skor sayılmaktadır.

B.8.5 Bir maçta her iki takım gol atma (To SCORE) seçeneği kabul edilebilir.
B.8.6 Bir maçta hiçbir takım gol atmama (NOT TO SCORE) bahisleri kabul edilmez.
B.8.7 Bir maçın her iki takımını içeren bir bahiste biri gol atmak (TO SCORE), diğeri ise gol atmamak (NOT TO SCORE) seçenekleri kabul

edilmez.
B.8.8 Üçlü ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse

Kabul edilebilir.
B.8.9 Gol atmak/ atmamak (TO SCORE/ NOT TO SCORE) bahsi, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır.

B.9.1 Bu bahiste, bir maçta iki takım gol atacak (GOAL), sadece biri gol atacak, hiç biri gol atmayacak (NO GOAL) diye tahmin edilmelidir.
B.9.2 Söz konusu olan bahsin kazançları, Şirket tarafından yayınlanan kazançlar kuponlarında yazılmaktadır.
B.9.3 Herhangi bir maçın durdurulması halinde, GOAL/ NO GOAL bahsi amaçları için maç sonucu olarak, ikinci yarısının başlamış olması şartıyla

maçın durdurulması sırasındaki skor sayılmaktadır.
B.9.4 Herhangi bir maç, ilk yarısının sırasında ya da sonundan sonra durdurulmuşsa, GOAL/ NO GOAL bahsi amaçları için geçersiz (VOİD)

sayılmaktadır. Bunun aykırısı, her iki takım gol atmış durumudur. (B.1.5.5 paragrafına bknz). Yani, GOAL bahsi kazanır, NO GOAL bahsi ise
kaybeder.

B.9.5 Üçlü ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse
Kabul edilebilir.

B.9.6 Bir maçta her iki takım gol atacak, sadece biri gol atacak, hiç biri gol atmayacak (GOAL/ NO GOAL) bahsi, Özel bahisler (SPECİALİTY 
BETS) kategorisinden biri sayılmaktadır.

B.10.1 Bu bahiste seçilen maçta gol atacak futbolcular tahmin edilmelidir.
B.10.2 Birinci/ Sonuncu/ Herhangi golün golcüsü bahisleri, Şirketin özel kazançlar sunduğu maçlar için kabul edilmektedir.
B.10.3 Seçilmiş olan futbolcunun maça katılmadığı takdirde ya da oyuna sonradan girdiği ve daha önce maçta gol olduğu takdirde, Birinci (FİRST) gol

atacak golcü bahisleri geçersizdir (VOİD).
B.10.4 Seçilmiş olan futbolcunun maça katılmadığı takdirde, Sonuncu (LAST) gol atacak golcü bahisleri geçersizdir (VOİD). Futbolcunun maça

katıldığı, fakat maçın sonuncu golün atılmasından önce oyundan çıktığı takdirde, bahis geçerlidir.
B.10.5 Seçilmiş olan futbolcunun maça katılmadığı takdirde, Herhangi (ANY) gol atacak golcü bahisleri geçersizdir (VOİD).
B.10.6 Herhangi bir maç, ilk yarısının sırasında ya da sonundan sonra durdurulmuşsa, BİRİNCİ, HERHANGİ GOLÜ atacak GOLCÜ (FİRST OR ANY

PLAYER TO SCORE) bahsi amaçları için geçersiz (VOİD) sayılmaktadır. Buna aykırı olarak, gol atılmışsa, bahis geçerlidir. Sonuncu golün
golcüsü bahsi (Last Goal Scorer) bahsi geçersiz sayılmaktadır.

B.10.7 Maçın ikinci yarısı sırasında durdurulması halinde, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir
düzenleme yoksa, Bütün bahisler geçerli sayılmaktadır.

B.10.8 Kendi kalesine atılan (resmi) goller, golü atan golcü lehine sayılmamaktadır, çünkü bu durumlarda ayrı kazanç düzenlemeleri bulunmaktadır.
B.10.9 Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa normal süreye uzatmalar maçın parçası

olarak sayılmamaktadır.
B.10.10 Bir bahiste aynı oyuncu hem Birinci (FİRST), hem de Sonuncu (LAST) golü atacak golcü olarak seçilmişse, bahis iki ayrı bahis olarak kabul

edilmektedir (ikili).
B.10.11Bir maçta gol atacak birden fazla futbolcu kombinasyonları, aşağıdaki durumlarda kabul edilmektedir:

·  Herhangi golü atacak golcüler kombinasyonları (ANY GOAL SCORER) ve
·  Herhangi golü atacak golcüler (ANY GOAL SCORER) ile Birinci ya da Sonuncu golü atacak golcüler (FİRST OR LAST GOAL SCORER)
  kombinasyonları.
  Aynı futbolcunun birinci/ sonuncu/ herhangi golü atması seçeneği kabul edilmez.  

B.10.12 Birinci golü atacak golcü (FİRST GOAL SCORER) ile Birinci golün zamanı (TİME OF FİRST GOAL) kombine bahisleri ve de Birinci ya da
Sonuncu golü atacak golcü (FİRST/ LAST GOAL SCORER) ile Doğru skor (CORRECT SCORE) kombine bahisleri, aynı maç için kabul edilir,
fakat başka bahis türleri ile kombine edilemez ve Tekli bahis olarak kabul edilmektedir.

B.10.13 Birinci ya da Sonuncu golü atacak golcü (FİRST/ LAST GOAL SCORER) ile Doğru skor (CORRECT SCORE) kombine bahisleri için, Şirket
tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa kazanç katsayısı, iki seçeneğin kazançlarının
çarpısının %50'sidir.

B.10.14 Birinci golü atacak golcü (FİRST GOAL SCORER) ile Birinci golün zamanı (TİME OF FİRST GOAL) kombine bahisleri için, Şirket tarafından
çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa kazanç katsayısı, iki seçeneğin kazançlarının çarpısıdır.

B.10.15 Ayrıca, Şirket tarafından çıkarılan kazanç kuponlarındaki kurallar da uygulanmaktadır.
B.10.16 Birinci/ Sonuncu/ Herhangi golü atacak golcü (First/ Last/ Any Goal Scorer), Maçın birinci golünün atılma zamanı bahisleri ve de yukarıdaki

kombinasyonları, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri SAYILMAMAKTADIR.
B.10.17 Birinci/ Sonuncu/ Herhangi golü atacak golcü (First/ Last/ Any Goal Scorer), Maçın birinci golünün atılma zamanı bahisleri ve de yukarıdaki

kombinasyonları için en yüksek ödeme oranı €20,000'dir.

B.11.1 Birinci golün atılma zamanı (TİME OF FİRST GOAL) bahsinde seçilen maçın birinci golünün atılma zamanı tahmin edilmelidir.
B.11.2 Birinci golün atılma zamanı (TİME OF FİRST GOAL) bahisleri, Şirketin özel kazançlar sunduğu yarışmalar için kabul edilmektedir.
B.11.3 Birinci golün atılma zamanı (TİME OF FİRST GOAL) bahsi amaçları için bir maçın durdurulduğu takdirde, söz konusu olan maç geçersiz

(VOİD) sayılmaktadır, fakat gol atılmışsa ya da maç müşterinin seçeneğinin tamamlanmasından sonra durdurulmuşsa, bahis geçerlidir.
B.11.4 Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa Birinci golün atılma zamanı ve de

maçtaki golleri atan golcüler ilişkin organizasyonun resmi raporuna dayanarak belirlenecektir (örneğin Champions Leage için UEFA).
B.11.5 Birinci golün atılma zamanı bahisleri, Özel bahisler (SPECİALİTY BETS) kategorisinden biri SAYILMAMAKTADIR.
B.11.6 Birinci golün atılma zamanı (TİME OF FİRST GOAL) bahsi, aynı maça ait olmamak şartıyla, başka bahis türleri ile kombine

edilebilmektedir.
B.11.7 Birinci golün atılma zamanı (TİME OF FİRST GOAL) bahisleri için en yüksek ödeme oranı €20,000'dir.

C.1.1 Bir basketbol maçının sonucu, yarışın normal süresinin sonunda belirtilmektedir.
C.1.2 Herhangi bir uzatma, maçın parçası sayılmaz.
C.1.3 Bir maç kesin olarak durdurulursa, bütün bahisler geçersiz sayılmaktadır.
C.1.4 Handikap – Handikap olursa, bahis amaçları için maçın sonucuna katılacaktır; örneğin -10 handikap ile, kazanmak için takım on bir (11)  ya

da on birden fazla puan ile maçı kazanmalıdır.
C.1.5 Basketbol maçları, futbol maçları ile Üçlü ve Fazla bahisler olarak kombine edilebilmektedir. Örneğin bir futbol ile basketbol maçı ya da iki

futbol ile bir basketbol maçı.
C.1.6 Maç, birinci yarısı sırasında durdurulması durumunda, Under/ Over (C.5.3 hükmüne bknz) bahsi hariç, geçersiz sayılmaktadır. Maçın birinci

yarısının sona ermesinden sonra ya da ikinci yarısının başlamasından sonra durdurulması durumunda, bütün bahisler geçersiz
sayılmaktadır; bunun aykırıları şunlardır:
C.1.6.1 Half Time Bet bahsi – durdurma sırasındaki skor ile geçerlidir.
C.1.6.2 Under/ Over bahsi – puanların toplamı önceden belirtilen bazdan büyük ise geçerlidir. Yani bu takdirde Under bahsi kaybetmektedir.

C.1.7 Basketbol bahisleri için en yüksek ödeme oranı €20,000'dir.

C.2.1 İlk yarı sonucu – Maç sonucu bahsinde, seçilmiş maçın ilk yarısında (1,X,2) seçeneklerinden biri ve maçın sonunda (1,X,2)
seçeneklerinden biri belirtilmelidir. 

C.2.2 İlk yarı sonucu – Maç sonucu bahisleri (HALF TİME/ FULL TIME), Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda
farklı bir düzenleme yoksa, Şirketin özel kazançlar sunduğu bütün yarışmalar için kabul edilmektedir.

C.2.3 Bir sütunda beşten (5) fazla berabere biten yarı sonucu-maç sonucu olmaz.
C.2.4 Handikap – Handikap olursa, bahis amaçları için maçın sonucuna katılacaktır. Örneğin maç sonucu için -10 handikap ve de yarı sonucu için

-5 handikap ile, takım ilk yarıyı altı (6) ya da fazla puan, maçı ise on bir (11)  ya da on birden fazla puan ile kazanmalıdır.
C.2.5 Maç durdurulmuşsa İlk yarı sonucu – Maç sonucu bahisleri (HALF TİME/ FULL TIME) amaçları için geçersiz sayılmaktadır.
C.2.6 İkili ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse

Kabul edilebilir.

C.3.1 İlk yarı sonucu bahsinde, seçilmiş maçların ilk yarısında (1,X,2) seçeneklerinden biri belirtilmelidir. Bahis amaçları için yarı sonucu,
handikabı göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Örneğin -5 handikap ile, takım ilk yarıyı altı (6) ya da fazla puan ile kazanmalıdır.

C.3.2 İlk yarı sonucu bahisleri (HALF TİME BET), Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme
yoksa Şirketin özel kazançlar sunduğu bütün yarışmalar için kabul edilmektedir.

C.3.3 Bir maç birinci yarısının sırasında durdurulmuşsa, İlk yarı sonucu bahisleri amaçları için maç geçersiz (VOİD) sayılmaktadır. İlk yarısının
sona ermesinden sonra ya da ikinci yarısının başlamasından sonra durdurulmuşsa ise, bahis geçerli olacaktır.

C.3.4 Üçlü ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listeler ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse
Kabul edilebilir.

C.4.1  Bu bahiste, seçilen maçın sırasında belirtilecek olan puanların sayısının önceden belirtilmiş sayıdan daha büyük ya da küçük olacağı 
 tahmin edilmelidir.

C.4.2  Üst/ Alt (UNDER/ OVER) bahisleri, Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listelerde veya kuponlarda farklı bir düzenleme yoksa,
 Şirketin özel kazançlar sunduğu bütün yarışmalar için kabul edilmektedir.

C.4.3  Maç ilk yarısının sona ermesinden önce durdurulmuşsa, Üst/ Alt (UNDER/ OVER) bahsi geçersizdir. Bunun aykırısı, durdurma sırasında
  skorun toplamı önceden belirtilmiş sayıdan daha büyük olması durumudur. O zaman bahis geçerlidir. Yani, bu durumda UNDER bahsi

           kaybedecek, OVER bahsi ise kazanacaktır.
C.4.4  Üçlü ve Fazla – Şirket tarafından çıkarılan ve/ veya yayınlanan listeler ya da kazançlar kuponlarında farklı bir düzenleme öngörülmezse
          Kabul edilebilir.

Ç.1.1 Grand Prix Race ve/ veya Grand Prix Pole Position yarışları gerçekleştirilmemişse ya da ertelenmişse ya da bunları düzenleyen
organizasyon sonuçları, kazançlar kuponlarında yazılmış olan günün ertesi takvim günü içinde bildirmemişse, bütün bahisler geçersiz
sayılmaktadır.

Ç.1.2 Grand Prix yarışındaki son sıralama, yarışı düzenleyen organizasyon tarafından bildirilen sıralama olacaktır. Yarışçıların ve/ veya timlerin
dışlanması ve/ veya cezalandırılması ve/ veya başka sebeplerle sıralamada sonradan değişmeler, göz önünde bulundurulmamaktadır.

Ç.1.3 Yarışa katılmayan bir sürücü ile ilgili bahisler geçersiz sayılmaktadır.
Ç.1.4 Grand Prix Race ve/ veya Grand Prix Pole Position yarışlarının başlangıç zamanı, ısınma turu sayılmaktadır, yani yarış sürücülerin GRİD

alanında yerlerini aldıkları andan başlamaktadır. GRİD alanında yerlerini alan sürücüler, yarışa normal olarak katılmış sayılmaktadır. 

                    
      Β.8. GOL ATMAK/ ATMAMAK (TO SCORE/ NOT TO SCORE) (YES OR NO) BAHSİ KURALLARI (BİR TAKIMIN GOL ATIP  

ATMAYACAĞINA İLİŞKİN TAHMİNLER)

Β.9. GOAL/ NO GOAL BAHSİ KURALLARI (BİR MAÇTA HER İKİ TAKIM GOL ATACAK, SADECE BİRİ GOL ATACAK, HİÇ BİRİ 
GOL ATMAYACAK DİYE)

      Β.10. MAÇTA BİRİNCİ, SONUNCU YA DA HERHANGİ GOLÜ ATACAK GOLCÜ (FİRST/ LAST OR ANY PLAYER TO SCORE) BAHSİ

                    B.11. BİRİNCİ GOLÜN ATILMA ZAMANI (TİME OF FİRST GOAL) BAHSİ

C.  BASKETBOL MAÇLARINA İLİŞKİN BAHİSLER KURALLARI
C.1. GENEL KURALLAR

C.2. İLK YARI SONUCU/ MAÇ SONUCU BAHİSLERİ (HALF TİME/ FULL TIME) İÇİN KURALLAR
 

C.3. İLK YARI SONUCU BAHİSLERİ (HALF TİME BETS) İÇİN KURALLAR

C.4. ÜST/ ALT (UNDER/ OVER) BAHSİ KURALLARI – BİR MAÇTA ÖNCEDEN BELİRTİLMİŞ BAZDAN DAHA FAZLA MI, DAHA 
AZ PUAN MI OLACAK DİYE

 

Ç. FORMULA 1 KURALLARI
 Ç.1 FORMULA 1 ÖZEL KURALLARI

GENEL BAHİS KURALLARI
Powered by

 ??????? ??????? ? ??? ? ?? ??? ???????? ??? 1? ???????? 
# of 
Goals 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0-1 Ά???? Ά???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 
2-3 Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? ????? ????? ????? ????? 
4-6 Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? ????? 
7+ Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? ???????? 
4+ Ά???? Ά???? Ά???? Ά???? ???????? ???????? ???????? ???????? 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
      

 
 
 

 
       

İşbu kurallar, 15/06/2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 Number of goals at the time of interruption in the 1st Half 

# of 
goals 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0-1 Void Void Loses Loses Loses Loses Loses Loses 

2-3 Void Void Void Void Loses Loses Loses Loses 

4-6 Void Void Void Void Void Void Void Loses 

7+ Void Void Void Void Void Void Void Wins 

4+ Void Void Void Void Wins Wins Wins Wins 
 


