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Parayla kumar oynayanların çoğu kumarı boş bir zaman
eğlencesi ve bir heyecan kaynağı olarak algılarlar.
Bunun sonucunda bir çok farklı sebepten dolayı hem
aileyi hemde sosyal çevreyi ciddi şekilde etkileyebilecek
kumar bağımlılığı ortaya çıkabilir.
Kumar bağımlılığının öğrenilmesiyle birlikte eş, çocuk,
ebeveyn, kardeşler ve arkadaşlar gibi yakınlar
kendilerini çaresiz ve tedirgin hissederler.
Desteklemeyi istemelerine rağmen yakınları öfke,
utanma, umutsuzluk gibi duygulara kapılırlar.
Tahminlere göre kumar oynayan kişinin bağımlılığından dolayı aile
çevresinde en az 3 kişide daha bu sebepten dolayı başka hastalıklara
yakalanma riski yüksek bir ihtimal olarak ortaya çıkar. Bu konuyla
ilgili sürekli baskı altında olmak, kronik strese bağlı olan
uyku sorunları, iştahsızlık, konsantrasyon sorunları ve çöküntü
gibi rahatsızlıklara yol açar.
Bu broşür kumar bağımlılığını, oynayanlar ile yakınları üzerindeki
etkileri ve tedavi imkanları hakkında bilgi sunacaktır.
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1.

Kumar bağımlılığı, bağımlı olanlar tarafından uzun sürece
gizlenilebilinen bir hastalıktır. Bundan dolayı bağımlı olan
kişinin yakınları, konuyla ilgisi olmayan başka sorunlarla
ilişkilendirdikleri net olmayan işaretleri alırlar.
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Kumar bağımlı olan kişiler aşağıdaki bazı karakteristik
davranışları gösterirler:
• zaman yetersizliği ve parasızlık
• Randevuları ihmal etme
• Duygularda şiddetli iniş-çıkışlar
• tatil ve gezi yerlerinin kumar oynanabilinecek
şekilde seçilmesi
• başka banka hesaplarının açılması
• aileden ve arkadaşlardan borç para alma
• Plansız kredi çekme
• değerli olan şahsi eşyaların satılması
• paraların yokolması

Bağımlı yakınları için uyarı ve alarm işaretleri
Stanze

Bağımlı olan kişilerin yakınlarının bu durumu nasıl ele
aldıklarıda önemlidir. Yan tarafta gördüğünüz sorular
bir bağımlılık durumu olup olmadığına işaret eder.

Bunları hiç yaşadınız mı?
• Eşinizde/çocuğunuzda günbegün daha fazla kumar
tutkusu geliştiğini hissediyormusunuz?
• Eşinizin/çocuğunuzun sadece boş zamanını geçirmek
için arada bir kumar oynadığınımı
düşünüyordunuz?
• Eşinizin kumar oynamasını uzunca bir süre sorun
olarak görmeyip, buna dair devamlı
mantıklı gerekçeler
ürettiniz mi?
• Eşinizin yüksek miktarda paralar harcadığını farkettiniz mi?
Kiranızın bir kez ödenmemesi söz konusu oldumu?
• Eşinizin/çocuğunuzun anlattıkları gerekçelere inanmakta
zorlanıyormusunuz?
• Eşinizin değiştiği, eskisi gibi olmadığı
izlenimine sahipmisiniz?
• Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedip, eşinizin/çocuğunuzun
sizden bir şeyler sakladığını düşünüyormusunuz?
• Bu durumun değişmesini istemenize rağmen, kendinizi
çaresiz hissediyormusunuz?
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2.

Para kazanmak için oynanan, gidişatı kontrol edilemeyen,
kaybetme veya kazanmanın tesadüfi olduğu şans
oyunlarına kumar denir.
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Çok sayıda değişik kumar oynama imkanı vardır:
• Oyun makinaları
• Spor bahisleri
• Rulet
• Mobil kumar (Cep telefonu, Facebook...)
• İnternette kumar oynama
• Kâğıt oyunları (Poker, Black Jack...)
• Loto
• Borsa spekülasyonları
Kumar oyunlarının kişisel, ailevi, arkadaş, iş vb. sorunlara
yol açma ihtimaline rağmen, onun çekici gücüne karşı
koyamayanlar patalojik kumar bağımlısı olarak tanımlanırlar.

Kumar bağımlılığı nedir?
Stanze

Kumar bağımlılığının gelişimi kişisel veya çevre gibi bir
çok etkenin birbiriyle etkileşimiyle ortaya çıkar. Başlangıç
sürecinde sıkça eğlence, gerilim, heyecan gibi duygular
merkezde olur. Eğlenme amaçlı oynamayla kumar
bağımlısı olarak oynamanın arasındaki sınır aşağıda
görüldüğü gibi ince ve geçişgendir:
• arada sırada para ile oynama
• sıkça ancak sorunlu olmayan ama risiko içeren
oyunlar oynama
• Sorunlu oynama biçimi
• Kumar bağımlılığı veya patalojik oynama
Bağımlılığın gelişmesi sessizce ve yıllarca sürebilir.
Yukarda ifade edilen gelişme biçiminin yanısıra kumar
bağımlılığı üç ana aşamada ele alınır:

1. Kazanma dönemi (pozitif başlangıç aşaması)
• arada sırada para için oynayıp sıkça kazanma
• yükselen özgüven
• gerçekçi olmayan iyimserlik
• Yüksek miktarlar kazanma hayali
2. Kaybetme dönemi (kritik olan alışma aşaması)
• sıkça oynayıp kaybetmek
• sürekli kumar oynamayı düşünme
• iş ve çevreye yönelik sorunların başlaması , oynadığını gizleme,
yalan söyleme
• kaybettiklerini tekrar kazanmak için oynamak
3. Umutsuzluk dönemi (bağımlılık aşaması)
• kontrolü kaybetmeyle beraber bir çok yeni sıkıntının ortaya çıkması
• kişisel değişim, sosyal gerileme
yasal olmayan hareketler sergileme, umutsuzluk, kendini suçlu hissetme
• Depresyon, korkular
• Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı

Kumar bağımlılığı nasıl oluşur?
Stanze
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Kumar bağımlısı olan kişilerin yakınları çoğu zaman
kumar bağımlılarının oynamasından dolayı ortaya çıkan
feci duruma rağmen neden oynamaktan
vazgeçemediklerini anlamakta zorlanırlar. „Kendisine biraz
çeki düzen verse, oynamayı bırakır...Karakteri zayıf olduğu
için kumar oynuyor…biraz ilgilenmemle değişir…“ gibi
söylem ve düşüncelerle kumar bağımlısının yakınları olayı
değerlendirirler. Şans oyunları neden bu kadar cazibeli?
Kumar oynama esnasında bir çok duyu aynı anda harekete
geçip, sorunları unutmaya, hayal kurmaya, can sıkıntısını azaltmaya ve
daha önce kumarda kaybedilenler hakkındakı düşünceleri bastırmaya
yol açar. Kumar oynama bir rahatlama etkisi yaratıp, gerçek hayatta
yaşanan sıkıntıları unutturup, dengeler. Bunların yanı sıra kumar;
kazanma durumunda sevinç, neşe ve güç gibi duyguları ortaya çıkarır.

Kumar bağımlıları neden basitçe oynamaktan
Stanze
Hızlı çözüm arayışları…

Kumar bağımlıları bir oyunda büyük bir kazanç elde
edip tüm maddi sorunlarını çözeceklerini hayal ederler.
Bundan dolayı kumar bağımlıları çoğu zaman kumarın
negatif yanlarını gözardı edip, bir oyun salonunda veya
internette kumar oynamaya devam ederler.
„Bugün sadece € 100‘ile oynayacağım“.
Eğer kazanamazsam, bugün tekrar oynamam“
gibi hatalı inançlarla bağımlılar kontrölü oynadıklarını
sanırlar. € 100 çok hızlı bir şekilde € 1000 veya daha fazla
bir miktar kaybına dönüşebilir. Bağımlılar aynı zamanda
kaybettiklerini geri kazanmaları gerektiğini düşünüp, böylelikle
içinden çıkayamayacakları bir kısır döngüye girerler. Bir bağımlı
kısa aralıklarla daha büyük risikolar alıp daha fazla miktarlarla
büyük kayıplara yol açan oyunlar oynamaya başlar. Kaybetme
ihtimali ne kadar sık oynanırsa o derece yükselir. Oyun makinaları
aldıkları paranın sadece bir kısmını kazanç olarak
oynayanlara geri verir.
Kumar oynayanların bazıları herkesin odağında olup,
takdir edilecekleri bir anın hayaliyle yaşarlar.

Tüm paralarını kaybettikten kısa bir süre sonra yaptıklarının
farkına varan kumarbazlar, kendilerine acıyıp, meydana
getirdikleri zararın farkına varırlar. Fakat bu durum hemen
yine para bulma arayışlarını tetikler. Tekrar oynayıp
kaybedilenler mucizevi bir şekilde hızla geri getirilmeye
çalışılacak ve böylelikle kaybetme esnasında olusan vicdan
azabıda tekrar oynamayla bastırılmış olacak.
Kumar bağımlısı olan bir kişide aslında kazanmak zamanla
önemini yitirir, onun yerine bağımlılar en „sevdikleri“
obje yani otomatlar, makinalar başında olabildiği kadar çok zaman
geçirmek isterler. Kumar bağımlılarında bu davranış ağır bastıkça
yakınları için onları değiştirmek, desteklemekte zorlaşır.
Bağımlılar bu davranışlarından vazgeçtikleri, yeni bir düzen
kurmaya karar verdikleri andan itibaren, onlar için alternatif
davranış biçimleri geliştirilebilinir.

vazgeçemiyorlar?
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02 2018
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4.
Kumar oynayan kişinin ailesi, arkadaşları onun çoğu
zaman neden parasız olduğunu, zamanı olmadığını ve
değiştiğine bir anlam veremezler. Oynayan kişinin dışında
yakınlarıda olay acığa çıktıktan sonra çeşitli
aşamalardan geçmektedirler.

Eşi, çocuğu, annesi, babası veya arkadaşı olarak…

Stanze

Onun kumar oynamasından
bende etkileniyorum

İnkar dönemi
Oynayan kişilerin söyledikleri gerekçeler
hala kabul ediliyor
Oynamadan dolayı arada sırada kaygılanma
Yük olma dönemi
Kendini suçlama
Suçluluk duygusu
Tedirginlik
Kumar oynayan kişinin verdiği sözlere inanma
Bitkinlik dönemi
Şaşkınlık
Güç getirememe duygusu
Psikosomatik rahatsızlıklar
Kendinden şüphe etme
Oynayanın borçlarını üstlenme

Düzenli bir ilişki bir insanın başka birisini dengeli bir biçimde
sahiplenmesini aynı zamanda ölçülü bir şekilde herbirinin kendi
başlarına davranmaları ve sorumluluk almalarını gerektirir.
Bağımlılık hastalıklarında bu denge kaybolur. Bağımlı olan kişi
kendisine karşı sorumlu olmasına rağmen, bu sorumluluğunu
üstelenmemesinden dolayı yakınları onun yerine bu
sorumluluğu üstlenirler. Bunun nedeni, bir taraftan bağımlı
kişiye olan bağlılık, onun için endişelenme ve onunla dayanışma
duygusudur. Aynı zamanda ayrıca maddi güvence, evlilik, iş
gibi bazı sosyal işlevlerinide
korumak için bağımlı
olanların yakınları
onun bu sorumluluğunu
üstlenirler.

Bağımlılığın yakınlar üzerindeki etkileri
Stanze
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Gerçekliği görmek
Şans oyunları sorununu küçümseyip, inkar etmeyin
Olabildiği oranda açık bir şekilde güvendiğiniz
insanlara kaygılarınızı, sıkıntılarınızı ifade edin.

Kumar bağımlılığının tedavi edilinebilen bir
hastalık olduğunu kabullenin.
Yardım etmeyi bırakın
Kumar bağımlılarını bu davranışlarından dolayı
korumaktan vazgeçin
Bağımlı olan kişinin olumsuz davranışlarının kötü sonuçlarının
sorumluluğunu üstlenmeyin.

Bağımlı olan eşime,
çocuğuma..nasıl
yardımcı olabilirim?

Maddi duruma açıklık getirme
Kişinin gelir-giderleri hakkında genel bir bilgi edinin
Kumar bağımlısı olan kişinin hiç bir şekilde şahsi paranıza
erişmesine müsaade etmeyin.

Kendim için ne yapabilirim?
Stanze

Kendi hayatınızın sorumluluğunu üstlenin
Kendinize sahiplenin, kendinizle uğraşın
Kendi ihtiyaç ve isteklerinizi dikkate alın. Düzenli
bir şekilde kendi talepleriniz doğrultusunda sizi
ve çevrenizi eğlendirecek faaliyetlerde
bulunun .
Dostluklarınıza ve ilişkilerinize emek verin
Kendinizi suçlu hissetmekten kurtulun
Kumar bağımlılığı konusunda sizin herhangi bir
suçunuz yok. Kendi kendinizi suçlamaktan vazgeçin.
Tutarlı olun
Kendi kişisel sınırlarınıza dikkat edin ve bunu açık bir
şekilde ifade edin.
Sadece yapabileceğiz şeyleri söyleyin, içi boş, yerine
getiremeyeceğiniz tehditlerde bulunmayın
Bağımlı olan kişiyi suçlamayın, buna karşın ona
hissetiklerinizi ve kaygılarınızı ifade edin
Bağımlıyla konuşurken başka konularda da konuşun

Yardım alması için onu cesaretlendirin
Kumar bağımlısı olan kişi bu hastalığına karşı bişeyler
yapmak istiyorsa ona yardımcı olun. Yardım alabileceği,
tedavi görebileceği yerlerin adreslerini bulup
gerektiğinde ilk görüşmeye onunla
beraber gidin
Kumar bağımlısıyla konuşurken…
Kişinin tekrar kumar oynadığını düşünüyorsanız,
kuşkulandığınızı onu suçlamadan ona anlatın.
Sakin olduğunuz bir anda onunla kaygılarınız
hakkında konuşun.
Tekrar oynaması durumunda dahi önceden belirlediğiniz,
üzerinde anlaştığınız şartları uygulamaktan vazgeçmeyin
Kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanın yanında, dengeli bir biçimde,
bağımlı olan kişiyede yardımcı olmanız çok önemlidir. Gerekirse
bağımlı olan kişiyle aranıza net bir sınır koyup, süren olumsuz
ilişkiyi bitirmek size yardımcı olabilir.
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Kumar bağımlısı olan kişi için para günlük ihtiyaçları
karşılamak için kullanılan bir araç olmaktan çıkar, anlamını
kaybeder ve sadece kumar oynanan nesne olarak görülür.
Para bağımlılar için sadece bağımlılıklarını sürdürmelerini
sağlayan bir araç haline gelir. Kumar bağımlılığı kaçınılmaz
bir şekilde maddi sıkıntılara yol açar, bağımlı olanın yakınlarında da psikolojik sorunların yanısıra ciddi bir şekilde
borçlanmaya yol açar. İş kaybetme sonucu varoluşsal bir
tehdit ortaya çıkar ve bunun sonucunda evsiz kalmak vb.
sorunlara neden olur. Bağımlının yakınları; verilipte tutulmayan sayısız
sözlerden, suçlamaktan, suçlanmaktan ve maddi sıkıntılardan dolayı
çoğu zaman bu sorumluluğun altından kalkamayıp çaresiz bir duruma
girerler. Bağımlıyı koruma çabaları sadece ilişkilerini değil, aynı
zamanda bağımlının terapi sürecinide olumsuz etkiler. Bağımlıya yardım
etme, borçlarını üstlenme veya para verme çoğu zaman bağımlı olan
kişinin kendisini değiştirmesini engelleyip, bu değişimi geciktirir.

Para ve borçları idare etme
Stanze

Maddi olarak rizikoyu en azda tutabilmek, ayrıca kumar
bağımlısıyla yakınlarının arasındaki ilişkiyi daha fazla
yıpratmamak için, şu hususlara dikkat etmek gerekir:
Kumar bağımlılarının yakınları onlar için kredi
çekmemeli, yada kefil olmamalı.
Maddi olarak kumar bağımlısıdan bağımsız kalabilmenin
temel şartı, bağımlı olan kişiyle yakınlarının ayrı ayrı
banka hesaplarının olmasını gerektirir. Böylelikle
bağımlının tekrar oynaması durumunda, yakınları kendilerini
maddi olarak korumuş olur.
Kumar bağımlısının borçlarını üstlenmeniz durumunda,
yazılı bir sözleşme yaparak, bu borcun size geri ödenmesi
için mutlaka bir plan yapılmalıdır. Borcun düzenli bir şekilde
ödenmesi kumar bağımlısında sorumluluk duygusunu
ve özgüvenini artırır.
Mümkün oldukça evde nakit para bulundurma sınırlandırılmalı.
Evde para saklanan belirli bir yer olmamalıdır.
Para sıkıntısından dolayı bağımlı olan kişiyi sürekli suçlamak,
tedavini sürecini olumsuz etkiler.

Temelde kumar bağımlıları için tek başına karar
verilmemeli, herzaman bağımlıyla beraber bişeyler
yapılmalı ve birlikte karar alınmalıdır..
Yakınların kumar bağımlısı için parayı idare etmesi
durumunda şunlara dikkat edilmeli:
Sadece açıkca belirlenen bir zaman diliminde
para idare edilmeli
Bağımlının bunu içşelleştirerek kabul etmesi gerekmektedir
Kişisel harcamaları için bağımlıya verilen
paranın niçin harcandığı kendisine sorulmamalı
Borçların geri ödenmesi çok dikkatli planlanmalı ki,
başka bişeyleri alma imkanı olmasın
Terapi ve temel ihtiyaçları güvence altına alma danışmanlıkları
gibi yerlere, kumar bağımlısı kişinin yakınlarıda gitmelidir.
Yakınlar kendilerini çoğu zaman bu konuda yalnız hisseder ve
daha fazla çalışarak borçları ödemeye çalışırlar.
Özellikle maddi rizikolarlar hakkında bağımlı
yakınlarının konuyla ilgili yasalar hakkında
bilgilenmesi çok önemlidir.
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•

Steiermark genelinde bağımlılıklar konusunda danışmanlık
ve tedavi hizmeti veren kurumlarda, hem bağımlı olan kişiler,
hemde onların yakınları kumar bağımlılığı, hastalık belirtileri,
tedavi imkanı sunan hastahaneler ve ambulanslar hakkında
bilgi edinebilirler.

7.

Danışmanlık ve tedavi imkanları
Stanze

8.

Avusturya’da rulet, poker, black Jack, loto, video loto,
internet şans oyunları devletin tekelindedir. Bu tür
oyunların işletme ruhsatı tüm Avusturya’da maliye
bakanlığı tarafından verilir ve denetlenir.
Avusturya’da spor bahisleri yasal anlamda şans
oyunları olarak tanımlanmayıp, ticaret yönetmeliğine
tabidir. Bu yönetmeliğin yürürlüğünden
eyaletler sorumludur.

Avusturya'daki şans oyunları durumu
Stanze
02 2018
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Şans oyunları otomatlarının sorumluluğu Avusturya’da
eyaletlerin yetki alanına girer. Avusturya’nın Steiermark,
Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich ve Burgenland
eyaletlerinde yasal bir biçimde şans oyunları
otomatları oynamak mümkündür.
01.01.2016’dan beri Steiermark’ta yürürlükte olan
şans oyunları otomatları yasasının temel özellikleri::
Steiermark’ta şans oyunları otomatları sadece oyun salonlarında
yapılan kayıt işleminden sonra kimlik gösterilerek oynanabilinir.
Her oyuncuya oynamak için bir oyuncu kartı verilir, sadece bu
kartla otomatlarda oynanabilinir, kartsız oynamak mümkün değildir.
İki saat aralıksız oynanması durumunda otomatik bir biçimde oyuna
15 dakika ara verilir, bu süre içinde hiç bir biçimde oynamak
mümkün değildir. Her oyunun yasal olarak en az 1 saniye sürmesi
gerekir. Oyun başına en fazla € 10,- yatırılabilinip, oyun başı
en fazla € 10.000,- kazanılabilinir.

Oyun otomatlarının bulunduğu her mekanda sigara
yasağı bulunup, oyun esnasında alkol tüketmekte yasaktır.
Otomat işletmecileri dışında, oynayanlarda otomatlarda
kendilerinin oynamasını engelleyebilirler. Oynayanlar,
oyuncu kartlarını başvurarak iptal edebilirler. Belirlenen
zaman diliminde oyun oynamak mümkün olmaz. Engelleme
ancak süre dolduktan sonra kaldırılabilinir. Kendi kendinizi
gönüllü olarak engellemek için, oyun salonlarına gidip,
oyuncu kartınızı iptal edebilirsiniz.
Ayrıca tüm şans oyunu otomatları maliye bakanlığınca
otomatik olarak kontrol edilmektedir.
Detaylar için aşağıdaki internet sayfasına bakabilirsiniz:
fachstelle-gluecksspielsucht.at
Gençleri koruma yasası
Steiermark’taki gençleri koruma yasası, gençlerin 18inci yaşlarını
doldurdukları zamana kadar her türlü kumar ve spor bahislerini
oynamasını yasaklar. Bu yasa sayısal loto, spor toto, tombala gibi
oyunlar için geçerli değildir.

Yasal çerçeve
Stanze

9.

Füchtenschnieder, J. Petry.: Game Over (Lambertus Verlag)
Ratgeber für Glücksspielsüchtige und ihre Angehörigen

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA:
Glücksspielsucht – Erste Hilfe für Angehörige
www.bzga.de/botmed_33211300.html
Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren DHS:
Umgang mit Geld und Schulden - Hinweise für Angehörige pathologischer Glücksspielender und Betroffene
www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt_Glücksspiel/
Arbeitshilfen/geldmanagement-a4_2010.pdf
Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW:
Nichts geht mehr oder frühe Hilfen wirken
www.landesfachstelle-gluecksspielsucht-nrw.de/kampagnen/
broschuere-angehoerige-lgfach.pdf
Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen:
Selbsthilfemanual zur weiteren Information bzw. Tipps
zur Entlastung: www.verspiel-nicht-mein-leben.de

Yaklaşık olarak 3900 Steiermark’lı kumar bağımlısı,
4.000 ila 35.000 kişininde sorunlu bir bağımlılık tarzı olduğu
tahmin edilmektedir. Biliyoruz ki, bu sayılar bağımlılarla
yürütülen tedavilerden hareket edilerek tahmin edilmektedir.
Alışveriş bağımlılığı, internet bağımlılığı veya kumar bağımlılığı
gibi madde bağımlılıkları olmayan bağımlılıklarda bu sayının
tahmin edildiğinden daha yüksek olduğu söylenilebilinir.
Bağımlılığın hangi türü olursa olsun, bu durum aile, eş, dost,
iş arkadaşları üzerinde de büyük bir etkisi olan ciddiye
alınması gereken bir hastalıktır. Ailenin ve sosyal çevrenin desteği
olmadan bağımlılıktan kurtulmak daha zor olduğu için Fachstelle
für Glücksspielsucht’un (Kumar bağımlılığı merkezi) kumar
bağımlılarının yakınlarıylada ilgilenmesinden mutluluk
duymaktayım.
Mag. Christopher Drexler
Sağlık, bakım idaresi, bilim ve
araştırmalardan sorumlu eyalet bakanı

Yararlı kaynaklar
Stanze
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