Türkçe | Turkish

Açıklama ve detaylı
tüketici bilgileri

Şans oyunu makinelerinde oynamak
bağımlılık yapabilir!

Sizi aşağıdaki konular hakkında
bilgilendirmek isteriz...

Misafirlerimizin çoğu, bir oyun salonu ziyaretini eğlence,
rahatlama, boş zaman etkinliği ve daha pek çok şeyi ile
birleştiriyor. Bir oyun salonuna düzenli olarak giden veya
şans oyunu makinelerinde eğlence arayan herkes otomatik olarak bağımlı değildir. Bununla birlikte, şans oyunu
makinelerinde oyun oynamak, bağımlılık riskini beraberinde getirmektedir; bu nedenle, sık ve çok riskli oyun oynamak, oyun oynama davranışı üzerinde kontrol kaybına
yol açabilir.

• ...Oyun oynama davranışları üzerindeki kontrolünüzü nasıl koruyabilirsiniz ve sorunlu
bir oyun oynama davranışının oluşmasını
nasıl onleyebilirsiniz (“Problemli Oyun
Oynamanın Önlenmesi için 10 Altın Kural”).

Oyun oynama davranışlarının kontrolünü kaybetmiş insanlar için eğlence arka plana atılıyor ve her şey sadece
oyunun kendisi etrafında dönüyor. Geçmişteki kayıpları
“geri kazanma“ arzusu, etkilenen kişiyi, daha sık ve daha
yüksek bahislerle oynamaya zorlayan davranışlara yol
açabilir.

• ...“Bilinçli
oynama”
hakkında
nerede
daha fazla bilgi ve sorunlu oyun oynama
davranışlarında konusunda nerede yardım
alaiblirsiniz (“Bilgi ve Destek Hizmetleri”).

Oyunun
on altın
kuralı
Sorunlu oyun
davranışının
önlenmesi için

Bu kurallara uymak
kolay değildir, ancak
onları takip ederseniz, sorunlu oyun
oynamanızı önlemek
sizin için daha kolay
olacaktır!

Dokument: POP-SH-DE-VerbrInfos_TU-21-11

• ...Kendi oyun oynama davranışının problemli bir boyuta ulaştığını nasıl anlayabilirsiniz
(“kendi kendini test”).

1

Sadece eğlence için
oynayın

6

Yalnızca bunun için ayrılmış
para kullanın

2

Kendinize sabit bir
limit koyun

7

Ödünç parayla asla
oynamayın

3

Oyun ve kazanma şansını
öğrenin

8

Daha sık ara verin

4

Diğer hobilerinizi ihmal
etmeyin

9

Kaybettiğiniz parayı
kazanmaya çalışmayın

5

Oyun oynama sıklığını ve
süresini ayarlayın

10

Oyunu, arka arkaya gelen
şansınız sona erdiğinde bitirin

KONTROL LİSTESİ: Oyun oynama davranışınızı hızlı ve kolay bir şekilde analiz edin
1.

Sık sık kayıplarımı yeni bahislerle dengelemeye çalışıyorum.

Evet Hayir

2.

Artık oyun oynama davranışlarımın kontrolü elimde değil.

Evet Hayir

3.

Oyun oynama davranışımı yakınlarımdan veya arkadaşlarımdan gizliyorum.

Evet Hayir

4.

Oyun oynadıktan sonra sık sık kendimi suçluyorum.

Evet Hayir

5.

Artık uzun süre oynamadan duramıyorum.

Evet Hayir

6.

Oynamak, benim için stresten, sorunlardan ya da endişelerden bir kaçıştır.

Evet Hayir

7.

Oynamak için borç para almak zorunda kaldım.

Evet Hayir

8.

Özel/iş hayatım oyun oynamaktan muzdarip.

Evet Hayir

Bu ifadelerden her birine verilen ”Evet” yanıtı, sorunlu oyun oynama davranışına işaret eden ciddi bir göstergedir.
Güvenebileceğiniz bir kişiyle konuşun veya aşağıdaki veya yan taraftaki imkanları kullanın! Tabii ki ücretsiz ve anonim olarak.

Bilgi ve yardım teklifleri
Şans oyunları bağımlılığı düzeltilemeyecek bir kader veya karakter zayıflığı değildir, aksine kabul gören bir
hastalıktır. Almanya‘da, harika bir iş çıkarabilen ve size yardımcı olabilecek çeşitli danışma olanakları ve kendi
kendine yardım grupları mevcuttur.
Oyun oynama davranışınızın kontrolünü kaybettiğinizi mi hissediyorsunuz veya “sorunlu oyun oynama davranışı“
hakkında daha fazla bilgi mi arıyorsunuz?
Oyun salonlarında yardım tesislerinin broşürlerini bulabilir veya servis personelinden birine ulaşabilirsiniz. www.
spiel-bewusst.de altında ayrıca çeşitli yardım tesisleri için iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.
Tüm oyun mekanlarımız, OASIS yasak koyma sistemi aracılığıyla ülke çapında kendine ve bir yabancıya yasak koyma imkanı sunmaktadır.
Ayrıca, çalışanlarımızdan biriyle kişisel ve ücretsiz danışma imkanı sunuyoruz. Bunlar, yardımcı tesislerle yoğun bir
iletişim halindedir ve istek üzerine sizi, sizin için uygun danışma merkezine yönlendirir.
Sadece oyun salonundaki servis elemanlarından birine ulaşın ya da bizi arayın. İsteğiniz her durumda ihtiyatla ele
alınacaktır!

Sorunlu oyun oynama davranışıyla ilgili yardım:

0800/77238368 veya 0800/PRAEVENT*
*Tüm Alman şebekelerinden ücretsizdir

“Bilinçli oynama“, oyuncuların ve gençlerin korunması, ticari şans oyununun yasal düzenlemeleri ve sorunlu
oyun oynama davranışları hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki birçok dilde bulunabilir:

www.spiel-bewusst.de

