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Kumar makineleri konusunda bazı uydurmalar,
batıl ve yanlış inançlar oluşmuştur.
UYDURMA 1

GERÇEK

UYDURMA 2

GERÇEK

UYDURMA 3

GERÇEK

Belirli bir süre içinde
aşırı sayıda kayıplar
kaydedilmişse,
makineler,
kazanan oyunlar
yaratmak için
programlanmıştır.

Geçmişte
gerçekleşen
kazançlar ve kayıplar
ne olursa olsun,
kumar makineleri
HER ZAMAN şansa
bağlı olarak çalışır.

Kumar makineleri
günün belirli
zamanlarında
daha fazla para
kazandırır.

Gündüz veya
gecenin belirli
zamanlarında
kullanılması kumar
makinesinin
çalışmasında hiçbir
değişiklik yaratmaz.

Arka arkaya para
kaybına neden olan
oyunlardan sonra,
oynayan kişi oyununa
devam etmelidir,
çünkü, makine bu
kayıpları telafi etmek
için arka arkaya
kazançlar sağlayacaktır.

Geçmişteki
oyunların, ileride
oynanacak herhangi
bir oyun veya seri
halindeki oyunlar
üzerinde hiçbir
etkileri yoktur.

UYDURMA 4
Aşağıdakiler yapılırsa makineyi oyuna getirerek kazanan kombinasyonlar sağlamasını gerçekleştirmek mümkündür:
GERÇEK
•
oyun oynama düzenini değiştirme
•
makineye belli bir tarzda dokunmak
•
bahis düzeylerini değiştirmek

YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ

•
•
•

oynanan sıra sayısını değiştirmek
gizli bir ‘hüner’ faktörünü keşfetmek
oyunun hızını değiştirmek

YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ

Kumar makineleri nasıl çalışır
Oyun sonuçlarının tümü Şansa Bağlı Sayı Üreticisi (RNG) ile saptanır. Bu, her oyunun sembollerini seçen bir “şans makinesi” dir.
Makineye madeni veya kağıt para konulmasından, her devirin sonucunun saptanmasına kadar, bir oyunun tüm yönlerini teknoloji
kontrol eder.

Bundan dolayı, herhangi bir oyunun sonucu hiçbir zaman önceden kestirilemez
•	Bu yüzden, herhangi bir hüner kullanarak makineyi yenemeyeceğinizden, uzun vadede para kaybetmeyi BEKLEMELİSİNİZ
•	Kaybetmeye mali gücünüzün yetmeyeceği parayla kumar oynamayınız – bir sınır koyunuz
•	Her oyun seansından sonra kazanç ve kayıplarınızın kaydını tutmaya çalışarak ne kadar harcadığınızın farkında olunuz
•	Kumar oynarken alkollü içkiler içiyorsanız, aşırıya kaçmayınız – aşırı miktarda alkol, oyunun başında niyet ettiğinizden
daha fazla para harcamanıza neden olabilir

Kumar oynayan bazı kimseler kumar sorunları ile karşı karşıya kalabilirler.
Belirtiler şunları içerebilir:
•	Kumar oynama hakkında çok fazla düşünme
•	Artan miktarların kumara yatırılması ve zararları telafi etmek için onların peşine düşülmesi
•	Kumar oynama belirtilerinizi aile ve arkadaşlarınızdan saklamak
•	Kumar oynamak için borçlanma, faturaları ödemek veya kumar oynamak için ev eşyalarını satmak veya rehin koymak
•	Dert unutmak için kumar oynamak

Pazartesinden Cumaya kadar saat sabah 8.30’la öğleden sonra
5.00 arasında bizimle 1800 856 800 numaradan temasa geçiniz
Hizmet saatlerimiz dışında yardım için, lütfen günün 24 saati ve haftanın yedi günü çalışan, kumar sorunu olanlar için bilgi, danışmanlık ve sevk yardım hattı olan Gambling
Help Infoline’ı 1800 858 858 numaradan arayınız. Multicultural Problem Gambling Service (Çokkültürlü Problemli Kumar Hizmeti), Community Relations Commission For a
Multicultural NSW (Çokkültürlü NSW için Toplum İlişkiler Komisyonu) ve Sydney West Area Health Service (Sydney Batı Bölgesi Sağlık Servisi)’nin ortak bir girişimidir. Bu proje
için mali yardım New South Wales Hükümeti tarafından Responsible Gambling Fund (RGF) (Sorumlu Kumar Oynama Fonu)’ndan sağlanmıştır. Bununla beraber, bu yayında
ifade edilen fikirler sadece yazara/yazarlara aittir.
Australian Gaming Machine Manufacturers Association (Avustralya Kumar Makineleri Üreticileri Birliği)’nin 2008 yılındaki izni ile tasarlanmış, tercüme edilmiş ve basılmıştır.

