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Şans oyunları komisyonu oyuncuları korur

Bu broşür Şans Oyunları Komisyonu tarafından 7 Mayıs 1999 tarihli Şans Oyunları, şŞans Oyunları Oynatan Kuruluşlar ve Oynayanların Korunması Yasasının 61. Maddesi uyarınca hazırlamıştır. 



Bağımlılık
Ne zaman bağımlı olursunuz? 

Bir günde bağımlı olunmaz. Bağımlılık yavaş yavaş oluşur. Kumar tutkunuzu 
dizginlemek giderek zorlaşır. Önceleri kumarı eğlenceli bir vakit geçirme aracı 
olarak yaşarsınız. Sonra oynamak için giderek daha fazla paraya gereksinim 
duyar, kumar oynamaya giderek daha fazla vakit ayırmaya başlarsınız. Borçların 
ödenmesi gerekir ve ailenizle yakınlarınızın yerini kumar alır. Bağımlılığınızın 
bilincine hemen varamazsınız. Bağımlılık yavaş yavaş bir saplantı halini alır. 
Başkaları dikkatinizi çekse bile ne pahasına olursa olsun oynamaya devam 
edersiniz. Bu yoldan geri dönemezsiniz! Kumar tek ilgi alanınız haline gelir.  
Sizi dünyadan tecrit eder, size maddi sorunlar ve sağlık sorunları çıkarır. Hayat 
neşenizi kaybedersiniz.

Dünya Sağlık Örgütü 1980 yılında kumarı bir hastalık olarak kabul etmiştir. 
Şans Oyunları Komisyonu 1 Ocak 2012 itibariyle kendilerine kumarhane ve 
otomatik oyun makineleri salonlarına girişi gönüllü olarak yasaklatan 18.019 
kişiye yardımcı olmuştur.

Test
Çok fazla mı oynuyorsunuz? 

Kumarla ilginizin sağlığınızı etkileyip etkilemediğini  
anlamak için aşağıdaki testi yapabilirsiniz.  
Olabildiğince dürüst olunuz. 

İpuçları
Kumarın sadece bir hoşça vakit geçirme  
yolu olması için tavsiyeler:

Bu tavsiyelere uyarak kumarın sadece bir hoşça vakit geçirme yolu olarak 
kalmasını sağlayabilirsiniz. Her halde, kumar hiçbir zaman maddi ve ailevi 
sorunlarınıza ve diğer sorunlarınıza çözüm olamaz. Aksine bu sorunları 
ağırlaştırır. Kumar borçlarınızı kumar oynamakla temizleyemezsiniz.  

Sonuç

Bu « EIGHT-test » Sean Sullivan tarafından 1999 yılında geliştirilmiştir. Yukarıda tercümesi verilmiştir.
Dört kere veya daha fazla “Evet” yanıtı verdiyseniz, davranışınız size sorun yaratabilir. Bu test, 
geçmişteki kumar alışkanlığınız ile şimdiki kumar alışkanlığınıza göre farklı sonuçlar verebilir. 
Kumarın sağlığınızı olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız aile hekiminizle veya güvendiğiniz 
birisiyle konuşmanızın faydası olur. Böylece kaygılarınızla ilgili olarak konuşabilmek için 
bölgenizde bulunan bir dernekle iletişim kurabilirsiniz. 

EvEt
Hayır

EvEt
Hayır

EvEt
Hayır

EvEt
Hayır

EvEt
Hayır

EvEt
Hayır

EvEt
Hayır

EvEt
Hayır

Bazen kendimi oynayış biçimimle 
ilgili suçlu hissediyorum

2

Kumar yüzünden bazen sorun yaşadım 3

Oynamayı genellikle bütün paramı  
kaybettikten sonra bırakıyorum 

5

Bazen kaybettiğim parayı çıkarmak 
için geri dönüyorum

6

Evet, geçmişte oyun alışkanlığım  
nedeniyle eleştiri aldım

7

Evet, borçlarımı çıkarmak için  
para kazanmaya çalıştığım oldu

8

Bazen kumar oynadıktan sonra kendimi  
kötü veya sıkıntıda hissediyorum 

1

Bazen kumarda kaybettiğim paraları 
başkalarından, özellikle de ailemden  
saklamayı tercih ettim

4

>  Başlamadan önce kaç paralık oynayacağınızı ve ne kadar 
süre ile oynayacağınızı belirleyiniz

>  Ne sıklıkla oynadığınızı ve kumarın size maliyetini 
aklınızdan çıkarmayınız

>   Kaybettiğiniz paraları geri kazanmaya çalışmayınız

>  Kazandığınızın tamamını tekrar oyuna yatırmayınız

>  Sonuçta kazanmayı umduğunuzdan daha fazlasını 
kaybettiğinizi aklınızdan çıkarmayınız.

Kumar her şeyden önce bir hoşça vakit geçirme yoludur. Fakat kumar yaşamınızda vazgeçilmez 

bir konuma gelirse, bir uyuşturucu gibi bağımlılığa dönüşürse ve siz durumun kontrolünü 

kaybederseniz, pek çok soruna yol açabilir. Bu broşürün amacı sadece önleyici olmak değildir. 

Aynı zamanda bağımlı oyunculara güç vermek ve onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmaktır. 

Onların da güvenebilecekleri insanlar vardır.

Şans Oyunları Ekibi 

KUMAR… Amacınız nedir? 
Bırakmak için ne yapmalı? Sınırlarını bilmek… 

Kantersteen 47, 1000 Brussels - Tel : +32 2 504.00.40 - Fax : +32 2 504.00.66 - ksc.cjh@gamingcommission.be
www.gamingcommission.be 
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Adresler 
Nereye başvurmalı?

Sorunlarınızı hekiminizle paylaşabilir veya aşağıda belirtilen merkezlere başvurabilirsiniz:

Yardım 

Yeni

Kantersteen 47, 1000 Brussels - Tel : +32 2 504.00.40 - Fax : +32 2 504.00.66 - ksc.cjh@gamingcommission.be
www.gamingcommission.be 

Dostoyevski Patolojik Kumar Kliniği (Clinique du jeu pathologique Dostoïevski – CHU) Brugmann 
Place Van Gehuchten 4 - 1020 BRUXELLES 
Tel : 02/477.27.77 - cliniquedujeu@chu-brugmann.be - www.cliniquedujeu.be

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA
Boomgaardstraat 7 - 2018 ANTWERP 
Tel : 03/285.95.60 - cgg@vagga.be - www.vagga.be 

VGGZ CAD Limburg 
Salvatorstraat 25 - 3500 HASSELT 
Tel : 011/27.42.98 - info@cadlimburg.be  -  www.cadlimburg.be

Gamblers Anonymous (İsimsiz kumarbazlar)
Brussels : Tel : 02/538.08.80 - Mobile : 0477/59.96.75
Sint-Pieters-Leeuw : Tel : 02/532.58.26 - Mobile : 0495/69.00.24
Liège : Mobile : 0486/18.40.90

Liège İli Sosyal Evi (Maison du Social de la Province de Liège)
Rue Beeckman 26 - 4000 LIEGE 
Tel : 04/237.93.23

İlgili üçüncü kişiler de yasaklama başvurusunda bulunabilir.  
Daha fazla bilgi için Şans Oyunları Komisyonunu arayınız. 

Telefon yardımı: 
Kumar bağımlılığı ile ilgili her türlü sorunuz için haftada yedi gün günde 24 saat açık olan ücretsiz SOS KUMAR (SOS JEUX) hattını 
0800/35.777 numaradan arayabilirsiniz.   
Ayrıca, 02/227.52.52  numaradan uyuşturucu bilgi hattını (Infor-Drogues)  ve 107 numaradan  
Tele-danışmayı (Télé-accueil) da arayabilirsiniz.

 
On line yardım:
Kumar tutkunuzu denetim altında tutmak mı istiyorsunuz?  

www.aide-aux-joueurs.be veya www.gokhulp.be adresindeki ücretsiz yardım sitesini ziyaret ediniz yardım programını izleyiniz (2012 
yılının Ekim ayından itibaren hizmete girecektir). 
 
Kumar hastanesi (Clinique du jeu) : www.cliniquedujeu.be (ayrıca on line yardım programı da vardır).

İsimsiz Kumarbazlar (Joueurs aHayırymes - JA) : http://users.skynet.be/joueurs

www.gamingcommission.be adresindeki web sitesindeki “Oyuncunun Korunması  
(Protection du joueur)”  bölümünde bölgenizdeki yardım merkezleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.
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Kimlik kartınızın fotokopisin  
eklemeyi unutmayınız !!!

Soyadı  

Adları 

Sokak 

Number     Box

Posta Kutusu 

Belediye 

Ülke  

Doğum tarihi  

Doğum yeri 

Uyruğu 

Ulusal sicile  

kayıt no 

Aşağıda imzası bulunan ben,

online olanlar dâhil kumarhanelere ve otomatik oyun salonlarına girişimin 
yasaklanmasını talep ediyorum.

Tarih, İmza

Beyan 

adresine gönderiniz
Commission des jeux de hasard – Kantersteen 47 – 1000 Bruxelles 

Kumarhaneler ve  
Online Olanlar Dahİl Oyun  

salOnlarina GİrİŞİn  
yasaKlanma baŞvurusu.

Bilgileriniz Federal Adalet Bakanlığı bünyesindeki bir 
veri bankasına aktarılacaktır. 8 Aralık 1992 tarihli Özel 
Yaşamın Korunması yasası uyarınca bu bilgileri inceleyebilir, 
düzenleyebilir ve sildirebilirsiniz. Kişisel bilgileriniz üçüncü 
kişilere kesinlikle verilmez. Bu belge 7 Mayıs 1999 tarihli 
yasanın 54 §3.1ci maddesine göre tanzim edilmiştir.

Formun arka yüzünü özenle doldurunuz.

Kimlik kartınızın veya ikamet ettiğiniz 
ülkeye ait resmi bir belgenin ön ve arka 
yüzlerinin fotokopisini ekleyiniz.

Hepsini aşağıdaki adrese gönderiniz:  
FPS Justice -  Commission des Jeux de 
Hasard - Cantersteen 47 - 1000 Bruxelles  

1

2

3

İhraç

Bu formu doldurarak Belçika’daki, online olanlar dâhil kumarhanelere (sınıf 
I) ve otomatik oyun salonlarına (sınıf II) girişinizin yasaklanmasını talep 
edebilirsiniz. Üçüncü şahıs ilgililerin yasaklama başvurunda bulunmaları da 
mümkündür. Daha fazla bilgi için Şans Oyunları Komisyonunu (Commission des 
Jeux de  Hasard) arayınız1. 

Kantersteen 47, 1000 Brussels - Tel : +32 2 504.00.40 - Fax : +32 2 504.00.66 - ksc.cjh@gamingcommission.be
www.gamingcommission.be 
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