
“İnsanın doğasında olan oyun ve șans oyunu arzusu bir 

bağımlılık hâlini alabilir. Dolayısıyla, oyun ve kumar 

oynamanın kontrolsüz bir tutku hâline gelmemesi için 

özel tedbirler almak gerekir. Bu nedenle de kurumsal 

olarak düzenlenen șans oyunlarına bazı etik kuralları eșlik 

etmelidir.”

Üniversite Profesörü Dr. Peter Kampits 

Oyunun da sınırları var!

“Sorumluluk bilinciyle oynanan eğlenceli oyunlar” – AMATIC 

Industries șirketinin vizyonu budur. Bu vizyonu 

gerçekleștirmek için de AMATIC așağıdaki tedbirleri almıștır:

Kișisel danıșmanlık görüșmesi

Özel eğitime sahip oyun salonu personelimiz, kișisel bir 

danıșma görüșmesi arzu ediyorsanız her zaman sizin ve 

yakınlarınızın hizmetindedir ve size mevcut danıșmanlık 

merkezleri hakkında da memnuniyetle bilgi verir.

Oyunu kendine yasaklama veya kendini sınırlama imkânı

Ayrıca, kendinize dilediğiniz zaman oyun yasağı koyma veya 

oyun sürenizi sınırlama seçeneğiniz de vardır. Bunun için 

lütfen servis personelimize bașvurunuz. Servis personelimiz 

gönüllü oyun yasağı veya kendini sınırlama konusunda 

hangi seçeneklerin bulunduğunu size kișisel bir görüșmede 

ayrıntılı olarak açıklayacaktır.

0800/234111 numaralı ücretsiz hizmet hattını arama 
veya hilfe@spielsuchtinfo.at adresine e-posta ile danıșma 
imkânı

Bağımlılık danıșmanlığı alanında hizmet veren kalifiye 

uzmanlarla görüșme imkânı sunmak amacıyla ücretsiz bir 

hizmet hattı olușturduk. Profesyonel bağımlılık 

danıșmanlarından olușan, arzunuz üzerine isminizi dahi 

sormayacak olan bir ekip size ücretsiz olarak danıșmanlık 

hizmeti verecek ve ihtiyaç halinde sizi çevrenizdeki uygun 

merkezlere de yönlendirecektir. Hizmet hattımız elbette 

yakınlarınızın da hizmetindedir.

Sizin veya yakınlarınızın yardıma 
ihtiyacı varsa:

Hizmet hattımızı arayın:
 0800/234111

Online danıșmanlık için bize mesaj yazın:
 hilfe@spielsuchtinfo.at

Eyalet Bașkenti Klagenfurt Belediyesi Kumar 
Bağımlılığı Danıșmanlık Merkezi 
 Spielsuchtberatung der Landeshauptstadt Klagenfurt
 St. Veiter Straße 195
 9020 Klagenfurt
 Tel: 0463/537 57 82
 e-posta: spielsuchtberatung@klagenfurt.at

“De La Tour” Kumar Bağımlılığı Acil Yardım Polikliniği
 Spielsuchtambulanz De La Tour 
 Nikolaigasse 39
 9500 Villach
 Tel: 04242/243 68
 e-posta: spielsuchtambulanz.villach@diakonie-kaernten.at

Steiermark Eyaleti Șans Oyunu Bağımlılığı Uzmanlık Birimi
 Fachstelle für Glücksspielsucht Steiermark 
 Dreihackengasse 1
 8020 Graz
 Tel: 0664/964 36 92
 e-posta: office@fachstelle-gluecksspielsucht.at

www.spielsuchtinfo.at
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Șans oyunu oynama tarzım sorunlu 
mudur? Bașkalarında kumar 
bağımlılığını nasıl anlarım?

Oyun ve șans oyunu insanın temel zevklerinden biridir. Çoğu 

insan eğlence için șans oyunları oynar ve bunlardan zevk de 

alır. Ancak, șans oyunu oynama tarzının ciddi boyutlara 

ulaștığı, artık kontrol altına alınamayacak bir tutku hâline 

geldiği örnekler de vardır. İmkânları buna elveriș olmadığı 

hâlde hem zamanının hem de parasının gitgide daha büyük 

bir kısmını șans oyunlarına harcayan bir kiși için oyun 

sonuçta bağımlılık hâlini alabilir.

Șans oyunlarının heyecanlı ve eğlenceli bir boș zaman 

aktivitesi olmaya devam etmesi için, eğlenceden bağımlılığa 

gidebilen bu sessiz geçiși önlemek istiyoruz. Așağıdaki 

sorular, șans oyunu oynama tarzınızın sorunlu olup 

olmadığını değerlendirmekte size yardımcı olabilir.

Son 12 ay içinde ...

… șans oyunlarına maddi gücünüzün yettiğinden daha 

fazla para harcadınız mı?

… șans oyunlarında aynı heyecan ve zevki yașayabilmek 

için, daha yüksek para tutarları yatırmanız gerekti mi 

(örneğin daha uzun veya daha sık oynayarak)?

… kaybettiğiniz paraları daha sonraki günlerde tekrar 

oynayarak geri kazanmaya çalıștınız mı?

… șans oyunu oynayabilmek için bașka birinden para 

ödünç aldınız mı veya herhangi bir șey sattınız mı?

Slot makinelerinde oynamanın 10 temel 
kuralı

Oyun eğlence içindir. Sorun ve dertlerinizden kaçmak 

için șans oyunu oynamayın.

Sadece paranızın önemli bașka șeyler için gerekmeyen 

kısmını șans oyununa harcayın.

Hiçbir zaman, harcamayı göze almıș olduğunuz üst 

sınırdan daha fazlasını șans oyununa harcamayın.

Oyun hesabınıza bu üst sınırdan daha fazla para 

yatırmayın.

Ne kadar ikramiye kazanınca oyunu bırakacağınızı 

önceden belirleyin.

Hiçbir zaman ödünç para ile oynamayın.

Daima konsantrasyonunuz iyi durumda ve dinlenmiș 

vaziyette slot makinesinin bașına geçin.

Dinlenme molaları verin.

Hiçbir zaman alkollü içkilerin etkisi altındayken oynamayın.

Bașka boș zaman aktivitelerini ihmal etmemeye dikkat 

edin

… șans oyunları konusunda ciddi bir probleminiz 

olabileceği hissine kapıldınız mı?

… bașka insanlar sizi șans oyunlarıyla ilgili davranıșınızdan 

dolayı eleștirdi veya bir kumar probleminiz olduğunu 

söyledi mi (sizin bunu doğru bulup bulmadığınıza 

bakılmaksızın)?

… oynadığınız șans oyunları nedeniyle sağlık sorunları 

(örneğin stres veya korku duyguları) yașadınız gibi?

… șans oyunlarına katılmanız kendinizde veya 

evinizde/ailenizde maddi sorunlara yol açtı mı?

… șans oyunu ile daha az vakit geçirmeye veya oynama 

eğiliminizi kontrol altına almaya defalarca çalıștınız mı 

ve bunun gayet zor olduğunu düșündünüz mü?

…. kumar alıșkanlığınızın gizli kalması için, șans 

oyunlarıyla ilgili davranıșınızı gizlemeye veya kendinize 

ya da bașkalarına yalan söylemeye çalıștınız mı?

Prensip olarak șunu söyleyebiliriz: Bu sorulardan iki veya 

daha fazlasını “evet” diye cevapladıysanız, özel eğitime 

sahip görevlimizle bir danıșmanlık görüșmesi yapmanızı 

veya doğrudan danıșma merkezlerinden birinin hiçbir 

yükümlülük doğurmayan hizmetlerinden yararlanmanızı 

tavsiye ederiz.

Ayrıca, 0800/234111 numaralı ücretsiz destek hattımız veya 

hilfe@spielsuchtinfo.at e-posta adresinden bașvurabileceğiniz 

online danıșma hizmetimiz üzerinden her zaman eğitimli 

uzmanlarımızın yardımından faydalanabilirsiniz.

Evet Hayır


