ŞANS İÇİN
SORUMLULUĞA
İHTİYAÇ VARDIR

Yardım ve destek (Türkçe)

GÜVENLİ OYUN…
Kumar veya bahis oynayanlar, aynı zamanda
başka yüzleri de olan gerilimli bir eğlence ve boş
zamanları değerlendirme yolu bulmuş olurlar.
Çünkü, az kontrol edilebilen veya hiç kontrol edilemeyen bir tutuma düşme riski vardır ki bu da,
buna mâruz kalanlar ve onların sosyal çevresi
açısından sorunlara yol açabilir.
Siz de kumar/bahis oynamanın sizi zor duruma
düşürdüğü düşüncesinde iseniz ya da bu alanda
kurs görmüş danışmanlarımızdan biri tarafından
görüşmeye çağrıldıysanız, o takdirde bu broşür
size çok değerli yardımlar sunacaktır. Burada yer
alan tüm bilgiler, kumar/bahis konusunda doğru
davranış tarzını göstermeyi hedef almaktadır.
Her zaman kontrolü elde tutmak için, oyun oynama tutumunuz ile yüzleşme imkânından faydalanın! Bunu okuduktan sonra halâ sorularınız olması halinde, lütfen bu alanda eğitim almış ve her
zaman sizinle görüşmeye hazır danışmanlarımıza
başvurun.

PA ENTERTAINMENT & AUTOMATEN AG SORUMLULUK
ÜSTLENIR
PA Entertainment & Automaten AG, kumar
oynamanın âzami sorumluluk bilinci ile birarada yürümesi gerektiği bilinciyle hareket eder.
Bu üstün beklentinin yerine getirilmesi, çalışanlarımızın kumar ve özellikle de ergenlerin korunması konusunda düzenli aralıklarla kurumdışı ve
kurumiçi kurslar görmelerini içermektedir.

KONTROLLÜ OYNAMAK…
PA Entertainment & Automaten AG‘nin erişim sistemi, kayıtlı kişilere oyuna erişim imkânı
sağlayan elektronik bir kontrol sistemidir. Bu sistem, ziyaretlerin sayısını ve makinelerdeki tam
oyun süresini saptar. Ziyaret sıklığı ve oyun süresi
açısından belirli bir değerin üzerine çıkıldığında
sistem, muhtemel bir kumar bağımlılığı tehlikesine karşı uyarır. PA Entertainment & Automaten
AG, bu bilgiyi gözden geçirir, buna mâruz kalanları, aşırı kumar oynamanın tehlikeleri hakkında
bilgilendirir ve son derece iyi çalışan danışmanlık
ve terapi merkezlerinin iletişim adreslerini verir.
Erişim sistemi, bu alanda kurs görmüş çalışanlar tarafından sosyal kontrolün yanısıra kumarın
muhtemel risklerine zamanında dikkat çekmek
ve kumar oynarken güvenliği arttırmak için çok
değerli bir araçtır.

JOKER KARTI…
JOKER KARTI, elektronik bir kimlik kartı olup,
size oyuna korumalı erişim imkânı sağlamaktadır.
JOKER KARTI ile PA Entertainment & Automaten AG, müşteri bilgilerini toplamak ve oyun
oynama tutumuna koruyucu biçimde eşlik etmek şeklindeki yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bunun dışında size giriş sayfamızdan
veya ücretsiz akıllı telefon uygulamamız üzerinden oyuncu statünüz hakkında bilgi alma imkânı
sunulmaktadır.

JOKER KARTI sahibi olarak sizin
için kartın kaybolmasına, çalınmasına
veya hasar görmesine karşı güvenli bir yerde
saklanması özellikle önem taşımaktadır. Buna
rağmen kartı kaybetmeniz halinde, kimlik bilgilerinizi ibrâz ederek yeni bir JOKER KARTI çıkarttırabilirsiniz. Bu durumda üçüncü taraflarca
istismar edilmesini önlemek için eski kart geçersiz olacaktır. Buna rağmen JOKER KARTI izinsiz kullanılırsa, kartınız tüm lokasyonlarda bloke
edilecektir.
Kontrollü oynamak, kendi inisiyatifinizle hareket etmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle,
sorumluluk bilinci içerisinde kumar/bahis oynama konusuna ilişkin önerileri dikkate alın ve sadece mâli ve sosyal yükümlülükleriniz elverdiği
ölçüde zaman ve para yatırın. Kumar tutumunuzun kontrolden hiç çıkmaması için PA Entertainment & Automaten AG danışmanları size
severek koruyucu yardımda bulunacaklardır.

DANIŞMANLIK…

KENDİNİ TEST ETMEK…

PA Entertainment & Automaten AG danışmanları, kumara ilişkin her konudaki soru veya
sorunlarınızda yanınızda olacak bu alanda kurs
görmüş koruyucu görevlilerdir. Onlar size ayrıca
psikososyal ve klinik kurumlar ile borçlular
için danışma merkezlerini tavsiye edebilirler.

Bir ya da iki soruya „evet“ cevabı vermeniz halinde, tutumunuzu dikkatlice gözlemlemeniz gerekir. Birden fazla soruya „evet“ cevabı vermeniz halinde, PA Entertainment & Automaten AG‘nin
kurs görmüş personelinden yardım almanızı tavsiye ederiz. Bunun için ücretsiz yardım hattımıza
(0800 20 6000) veya sondan bir önceki sayfada
sıralanan danışma merkezlerine başvurun.

BAĞIMSIZ UZMANLARLA
IŞBIRLIĞI…
PA Entertainment & Automaten AG, terapi
veren ve klinik kurumlarla, enstitülerle ve üniversitelerle sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Çünkü PA Entertainment & Automaten
AG‘nin oyuncuların korunmasına ilişkin önlemlerin sürekli daha iyi hale getirilmesi beklentisine
ancak uzmanlarla düzenli olarak değerli bir deneyim alışverişi cevap verebilir.

KENDINI TEST ETMEK…
Kendini test etmek, size kolay soruların cevaplanması yoluyla, kumar veya bahis tutumunuzun
sorun yaratıp yaratmayacağı konusunu aydınlığa
kavuşturma imkânı sağlamaktadır.

EVET HAYIR
Sıkça kumar oynamayı düşünüyor
musunuz?
Oyunu daha gerilimli hale getirmek için
koyduğunuz miktarı arttırıyor musunuz?
Kumar oynamanıza daha önce pek çok
kereler sınır koymayı denediniz ve başarılı
olmadınız mı?
Kumar oynama tutumunuza sınır koyma
girişimi sizi sinirlendiriyor veya huzursuz
ediyor mu?
Kumar oynayarak olumsuz duygulardan ve
sorunlardan mı kaçıyorsunuz?
Kumarda kaybettiğiniz zaman zararınızı
kapatmak için oynamaya devam etmeyi mi
deniyorsunuz?
Kumar sorununuzu yakınlarınızdan gizliyor
musunuz?

ÖNERİ VE YARDIMA
İHTİYACINIZ MI VAR?

Kumar yüzünden yakınlarınızla ilişkinizi
veya mesleki fırsatları tehlikeye düşürüyor
musunuz?

ÜCRETSİZ YARDIM HATTIMIZLA BAĞLANTIYA GEÇİN!

Maddi sorunlarınızı karşılamak üzere başkalarından para alıyor musunuz?

0800 20 6000
© www.dsm5.org

(KENDINI) KONTROL
DAHA IYIDIR!
OYUN SÜRESININ
SINIRLANDIRILMASI
İsterseniz oyun sürenizi kendiniz sınırlayabilirsiniz. PA Entertainment & Automaten AG, size
günlük âzami oyun sürenizi düşürme ve bir gün
mola verme imkânını sunmaktadır. Bunun avantajı hiç şüphesiz, ziyaretlerinizi kendiniz ayarlayarak planlayabilmenizdir. Oyun sürenizi kendiliğinizden sınırlamak için PA Entertainment &
Automaten AG‘nin bir lokasyonuna gidin. Burada bir çalışanın da yardımıyla istediğiniz sınırlamayı yapabilirsiniz.

GÖNÜLLÜ OLARAK
ZARARA ÜST SINIR
Gönüllü olarak zarara üst sınır koymak suretiyle
kendinize haftalık veya aylık bir mâli limit koyma
imkânına sahipsiniz. Kararlaştırılmış olan miktara
ulaşıldığında, bundan sonraki süre için oyun dışı
tutulursunuz. Bu önlemin avantajı, oyun oynama
tutumunuzu ve harcamalarınızı kontrol altında
tutabilmenizdir. Zarara üst sınır koymak için PA
Entertainment & Automaten AG‘nin bir lokasyonuna gidin. Burada bir çalışanın da yardımıyla
istediğiniz sınırlamayı yapabilirsiniz.

GÖNÜLLÜ OLARAK
BLOKE OLMAK
İsterseniz kendinizi gönüllü olarak bloke edebilirsiniz. Seçeceğiniz zaman diliminde oyun oynamanız
mümkün olmayacaktır. Blokeyi ancak bu süre dolduktan sonra kaldırabilirsiniz. Kendinizi gönüllü olarak
bloke etmek için PA Entertainment & Automaten
AG‘nin bir lokasyonuna gidin. Burada bir çalışanın da
yardımıyla JOKER KARTINIZI bloke edebilirsiniz.

YAKINLAR IÇIN
BILGILER

ŞUNLARA DIKKAT
ETMEK GEREKIR…

Kendini gönüllü olarak sınırlamakta, zarara gönüllü olarak üst sınır koymakta veya kendini gönüllü
olarak bloke etmekte önemli olan, bu girişimin
her zaman oyuncunun kendisinden gelmesidir.
Ama yakınlarının da oyuncuyu bu hizmet hakkında bilgilendirme imkânından yararlanmaları
gerekir.

Kumar/Bahis oynama isteği her zaman ön
planda geliyor ve aile, arkadaşlar ve meslek
arka plana düşüyorsa

ÇEVRE TEHLIKEYE
DÜŞÜYORSA...
Kumar bir sorun haline gelir veya daha da kötüsü
bir bağımlılık haline dönüşürse, yakınlar, arkadaş
çevresi veya partnerler bundan her zaman etkilenen kişilerdir. Bu, ciddiye alınması gereken,
sorunun boyutunun bilincine varılması gibi genelde yavaş gelişen bir hastalıktır. Önemli olan,
gözlemlemek ve inkar etmemek ya da yargılamamak, tersine yardım arayışında destek olmaktır!

Kişi kumara/bahis oynamaya giderek daha
fazla zaman ayırıyorsa
Para yetmiyor veya borç yapılıyorsa
Kişi, kendini daha iyi hissetmek için kumar/
bahis oynuyorsa
Kişi, para kazanmak için kumar/bahis
oynuyorsa
Kişi, ödünç alınmış veya başka şeyler için
ayrılmış parayla kumar/bahis oynuyorsa (örn.
kira, tamir, çocuklara hediye için)
Kumar/Bahis oynandığı saklanıyorsa
Kişi, oynayamadığında giderek sinirli, saldırgan veya üzgün bir izlenim bırakıyorsa

Genelde bir yakının kumar bağımlısı haline gelmekte olduğu veya geldiği gerçeği, çevresinde
de korku, utanma veya suçluluk duygusunu beraberinde getirir. En kötü durumda bu yüzden
yardım almaktan da tamamen kaçınılır.

YAKINLARIN
YAPMAMASI
GEREKENLER:
 Kişiye para ödünç vermek veya kredi almak
 Oyuncu için yalan söylemek veya neticeleri
hafife almak
 Kişiyi kumar bağımlılığı gerçeğiyle suçlayarak
yüzleştirmek
 Kumar bağımlısı bir kişinin yakını iseniz,
kumar/bahis oynamama veya kendini bloke
ettirme kararını onun yerine siz alamazsınız.
Ama algılamalarınıza güvenebilir ve suskunluğunuzu bozarak, sorunun çözümüne
katkıda bulunabilirsiniz!
 Bu durumda olan bir kişi olarak ama aynı
zamanda da yakını olarak, bağlayıcı olmayan
bir ilk görüşme yapmak ve bu zor durumda
zamanında danışma hizmeti almak üzere,
bu broşürde sıralanan kurumlardan yararlanın!

DANIŞMA MERKEZLERI

FACHSTELLE FÜR GLÜCKSSPIELSUCHT
STEIERMARK

Dreihackengasse 1
8020 Graz
0664/9643692
www.fachstelle-gluecksspielsucht.at
DROGENBERATUNG DES LANDES
STEIERMARK

Friedrichgasse 7
8010 Graz
Glücksspielhotline 0650 32 60 444

Künye:
PA Entertainment & Automaten AG
Kärntnerstraße 555  8054 Seiersberg
www.pa-ag.at  office@pa-ag.at

SUCHTBERATUNG OBERSTEIERMARK

Krottendorfergasse 1
8700 Leoben
03842/44474
INSTITUT GLÜCKSSPIEL & ABHÄNGIGKEIT
LANDESGESCHÄFTSTELLE SALZBURG

Emil-Kofler-Gasse 2
5020 Salzburg
0662/87 40 30 0
Size
yakın
diğer
danışma
merkezlerini
www.glueckundverantwortung.at adresinden
veya JOKER uygulamamızdan bulabilirsiniz

Eşitlik ilkesi
Daha kolay okunabilirlik açısından bu broşürde cinsiyete özel ifadeler kullanılmamıştır. Ancak PA Entertainment & Automaten AG, kullanılan eril ifadelerin
her iki cinse de işaret ettiğini açıkça vurgular.
Muhtemel dizgi ve basım hataları hakkı saklıdır.

YARDIM HATTI
( 0800 20 6000
Tüm Avusturya‘dan ücretsiz aranabilir

BİLİNÇLİ

KALICI

ŞİMDİ QR KODUNU TARAYIN

VE BEDAVA JOKER
UYGULAMASINI YÜKLEYİN

www.glueck und verantwortung.at

