
“İnsanın doğasında var olan oyun oynama heve-
si, bir bağımlılığa dönüşebilir. Bu nedenle oyun 
oynamanın kontrolsüz bir tutku haline gelmemesi 
için özel önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun 
için kurumsal olarak oynatılan şans oyunlarına eşlik 
etmesi gereken etik gereklilikler söz konusudur.“ 

Univ. Prof. Dr. Peter Kampits

“Sorumlu, eğlence amaçlı oyunlar“, bu AMATIC 
Industries’in vizyonudur. Bu vizyonu gerçekleştirmek için, 
AMATIC aşağıdaki önlemleri almıştır:

Kişisel Danışmanlık Görüşmesi
Eğitimli salon elemanlarımız daima sizinle veya 
yakınlarınızla görüşme yapmak için hizmetinizde olup, 
danışmanlık hizmeti veren kurumlar hakkında sizi 
memnuniyetle bilgilendirirler.

Öz Blokaj ya da Öz Sınırlandırma
Ayrıca her zaman kendi kendinize bloke etmeniz veya 
oyun oynama sürelerinize sınır koymanız mümkündür. 
Lütfen bunun için servis personelimizle irtibata geçiniz; 
elemanlarımız size blokaj ya da zaman sınırı koymanın 
farklı olanaklarını kişisel bir görüşmede anlatacaktır.

Ücretsiz danışmanlık hattı 0800-234111 ve hilfe@
spielsuchtinfo.at altında internet üzerinden danışmanlık 
hizmeti Bağımlılıkla ilgili danışmanlık hizmetini veren 
kalifiye elemanlarımızla konuşabilmeniz için özel 
olarak ücretsiz bir destek hattını hayata geçirdik. 
Profesyonel bağımlılık danışmanlarından oluşan bir ekip 
memnuniyetle size, dilerseniz adınızı vermeden, ücretsiz 
olarak danışmanlık yapar ve sizi çevrenizde bulunan 
uygun kurumlara yönlendirebilir. Tabii ki bu hizmetten 
yakınlarınızın da yararlanması her zaman mümkündür.

Oyunun Sınırı Yoktur!

Güvenlik 
Paketimiz

Siz veya 
Yakınlarınıza Destek için 
Temas Bilgileri:

Ücretsiz destek hattımızın telefon numarası: 
0800 / 234 111
İnternet üzerinden danışmanlık servisimizin 
e-posta adresi: hilfe@spielsuchtinfo.at

Eyalet Başkenti Klagenfurt Şans Oyunu 
Bağımlılığı Danışmanlık Merkezi

 Georg Lora Str. 26
 9020 Klagenfurt am Wörthersee
 Tel.: 0463 / 537 5782
 spielsuchtberatung@klagenfurt.at
 Randevular telefonla karalaştırılır

Grup terapisi Çş: 
 19:00-20:00 arası

Oyun Bağımlılığı Acil Servisi De La Tour

 Nikolaigasse 39
 9500 Villach
 Tel.: 04242 / 243 68
 spielsuchtambulanz.villach@diakonie-kaernten.at
 
Acil servisin mesai saatleri:
 Pt, Sa, Pş ve Cu: 08:00-16:30 arası
 Grup terapisi: Çş 08:00-21:00 arası

Grup terapisi:  
 Çş 08:00-21:00 arası
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Oyun oynamak, insanın içgüdüsel davranışlarından bi-
ridir. Çoğu insanlar oyun oynarken eğlenirler ve oyunun 
keyfini çıkarırlar. Ancak oyunun ciddiye dönüştüğü ve 
kontrol edilemeyen bir tutku olduğu haller de söz konu-
sudur. Birisi gittikçe artarak, kapasitesini aşan miktarda 
zamanını ve parasını oyuna yatırırsa, oyun oynaması 
bağımlılığa dönüşebilir. Oyundan bağımlılığa geçişe 
karşı önlemler alarak, şans oyununun eğlenceli bir boş 
zaman aktivitesi kalmasını sağlamak istiyoruz. 

Oyuncu Tutumunuzu Sınayın

1) Oyuncu tutumunuz nedeniyle hiç ailevi 
 sorunlar/kavgalar yaşadınız mı?

2) Oyun oynamanız, intibaınıza zarar getirdi mi?

3)  Oyun oynadıktan sonra kendinizi sık sık suçlu 
 hissediyor musunuz?

4)  Amaçlı olarak kayıplarınızı telafi etmek için 
 oynuyor musunuz?

5)  Oyun oynamanın dışındaki şeylere 
 odaklanmakta zorlanıyor musunuz?

6) Hiç son paranızı şans oyununda kaybettiğiniz 
 oldu mu?

7) Oyun oynayabilmek için ödünç para aldığınız 
 oldu mu?

8) Oyun oynamayı finanse etmek için bir şeyleri 
 sattığınız oldu mu?

9) “Oyun paranızı” başka şeyler için harcamak 
 size ters geliyor mu?

10) Oyun için daha önce belirlemiş olduğunuz 
 zaman limitlerini sık sık aşıyor musunz?

11) Dert, öfke, yalnızlık veya başka sorunları 
 unutmak için oynuyor musunuz?

12) Oyun yüzünden geceleri uykunuz kaçıyor mu?

13) Hayal kırıklığı ve sinir bozukluğu gibi haller 
 sizi oyun oynamaya itiyor mu?

14) Oyun tutkunuzu gizlemeye çalışıyor 
 musunuz?

15) Fikirleriniz sık sık kazanma olasılıkları veya 
 olası ikramiyelerle meşgul mü?

• Oyun eğlence içindir. Sorunlarınızdan ve  
 dertlerinizden kaçmak amacıyla oyun oynamayınız!
•  Sadece diğer önemli şeyler için ihtiyaç duymadığınız 
 paralarla oyun oynayınız!
• Oyuna asla kendinize koyduğunuz üst sınırı aşan 
 meblağda para yatırmayınız
• Oyuncu hesabınıza bu meblağı aşan tutarları  
 yatırmayınız!
• Hangi ikramiye tutarında oyunu sonlandıracağınızı 
 önceden belirleyiniz!
• Asla ödünç parayla oyun oynamayınız!
• Daima dikkatinizi toplayarak ve dinç olarak oyun 
 otomatına oturunuz.
• Dinlenmek için ara veriniz!
• Asla alkol etkisi altında oyun oynamayınız!

• Başka boş zaman aktivitelerini ihmal etmemeye 
 dikkat ediniz!

Oyun Otomatlarında Oyun için 
10 Temel Kural

Oyun Oynama Tarzımda bir Sorun Var mı?
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Yukarıdaki soruları dürüstçe yanıtladığınızda ikiden 
fazlasına “evet” yanıtını verdiyseniz, oyuncu tutu-
munuzun sorunlu olması söz konusu olabilir. Bu ne-
denle, sizi eğitimli salon elemanlarımızdan biriyle özel 
bir konuşma yapmaya davet etmek istiyoruz.

Üçten fazla soruya evet yanıtını verdiyseniz, eğitimli 
elemanımızla konuşma yapmanızı veya doğrudan 
ilgili bir danışmanlık merkezinin hizmetlerinden 
yararlanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Ayrıca 0800-234111 numaralı ücretsiz destek hattımız 
veya hilfe@spielsuchtinfo.at adresi altında sürekli 
bu konuda uzman kişilere ulaşabilirsiniz.
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