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EGM Ku ar Oy a a Meka ı Soru lu Ku ar Davra ış Kuralları 
 

1. Meka ı  Sorumlu Kumar yüklenimi 
 
Aşağıda elirtile  esaj ku ar salo u u  girişi de veya kumar salonu 

veznesinde görüntülenmelidir:  
 

Bu eka  e  yüksek sta dartta üşteri hiz eti ve soru lu ku ar sağla ayı 
yükle ektedir. Bu yükle i i asıl  uygulaya ağı ızı Sorumlu Kumar 

Davra ış Kuralları’ ız açıkla aktadır. 
 

Sorumlu kumar, tüketi ileri  kişisel duru ları a ağlı olarak, akıl ı ve 
sağduyulu seçi  yap aları de ektir. Ku ar sektörü, hükü et, ireyler ve 
toplu ları  soru luluğu paylaş aları  ve irlikte hareket etmeleri demektir. 

 

 

2. Davra ış Kuralları ı  Sağla abilirliği 
 

Bu kurallar ö de gele  toplu  dilleri i de içere ek içi de yazılı olarak, talep 
edildiği de üşteriye sağla a aktır. Bu duru u ildire  ir levha kumar 

salo u u  girişi de veya ku ar salo u vez esinde gözükecektir. 

 

Kurallar eka ı  i ter et sitesi de toplu  dilleri i de içere ek içi de 
sağla a aktır. Sade e, eka ı  i ter et sitesi ol ası hali de uygula ır  

 

Kapsanan diller: 

 Yunanca 

 İtalya a 

 Vietnamca 

 Çince 

 Arapça 

 Türkçe 

 İspa yol a 
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3. Soru lu Ku ar’a İlişki  Bilgiler 
 

Bu eka , roşürleri, afişleri ve Elektro ik Ku ar Maki ası EGM  ekra ı da 
Oyuncu Bilgilendirme Görü tüleri i de PID ler  içere  çeşitli içi lerde soru lu 
kumar bilgilerini sergiler. 

 

Örnekleri: 

 

(a) Kumar sorumlu olarak nasıl oy a ır 

  
 

 

 

(b) Ön-taahhüt kararı asıl verilir ve u karara asıl uyulur 

 

        
 

 
(c) destek hizmetlerinin mevcudiyeti 
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(d) Kaza ı ları  öde esi pre sipleri aşağıdadır:
Ka u e , 2,0  dolar veya üstü deki tü  irik iş kaza ı lar çekle 
ödenmeli, yani akit olarak öde e elidir. Bu kaza ı lar aki ada  
alacak olarak verilmemelidir.

(e) Ku ar içi  kredi sağla a yasağı

(f) Meka ı  ke di i ahru  et e  progra ı. Müşteriler, Sorumlu Kumar 
Görevlisi veya Oyun Nöbetçi Müdürü ile ko uşa ilir veya ku ar salo u da 

ulu durula  ke di i ahru  et e  progra ı roşürü ü  ir üshası ı 
ala ilir.

(g) Soru lu ku ar ko usu da, Federal Hükü eti  Para Ko usu da Akıllı 
Olma (Money Smart) isimli internet sitesi www.moneysmart.gov.au e 
veya hükü eti  para yö eti i  o ey a age e t  isi li i ter et 
sitesi e asıl ulaşıla ile eği i de içere  daha fazla bilgi. 

http://www.moneysmart.gov.au/
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4. Kumar Ürü leri Hakkı da Bilgiler 
 

Her ir Elektro ik Ku ar Maki ası EGM  oyu u içi  ola  ve kaza a şa sları ı 
da içere  kurallar aki a ı  ekra ı da ulu a  Oyu u Bilgile dir e 
Görüntüleri e (PID) erişi le sağla ır. PID ekra ları a asıl akıla ağı ile ilgili 
bilgiler görevlilerden birinden veya kumar salonunda bulunan Oyuncu 

Bilgilendir e Görü tüleri PID  roşürü oku arak te i  edile ilir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5. Ön-taahhüt Stratejisi 

 
Bu eka  EGM de oy aya  üşterileri, ke di duru ları a uygun bir zaman ve 

para sı ırı koy aya teşvik eder. Kumar salonunda ve EGM leri  üstü deki ikazlar 
üşterileri  ir sı ır koy aları ı ve u sı ıra uy aları ı ö erir.  

 
Bu eka daki tü  EGM ler ku ar oy aya  kişi i  ir oyu  sea sı da geçen 

zamanı ve para iktarı ı izlemesini sağlar.  Sea s izle e i  asıl harekete 
geçirile eği hakkı da ilgi eka  görevlileri de  ve eka da ulu durula  
Oyu u Bilgile dir e Görü tüleri PID  roşürü de  sağla a ilir. 
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6. Müşterilerle Etkileşi  
  

Bu mekandaki görevliler, üşterileri i  ve eka ı  Soru lu Ku ar a karşı 
soru lulukları ı  sürekli olarak farkı da ol ası ı da içere   tutarlı içi de üst 
seviyede üşteri hiz eti sağla akla görevlidirler. 

 

Bu mekanda eka ı  açık olduğu saatlerde elirli ir Soru lu Ku ar Görevlisi 

veya Oyun Nöbetçi Müdürü her zaman bulunur. 

 

Ku ar pro le i ile ilgili ilgi veya yardı  içi  ir görevliye aşvura  veya ku ar 
pro le i ola ile eği ka ısı yarata  ir kişi o eka ı  Soru lu Ku ar Görevlisi e 
veya Oyu  Nö etçi Müdürü e yö le dirilir. 

 

Sıkı tı veya ka ul edile ez davra ış işaretleri göstere  ir üşteriye 
görevlilerde  iri yaklaşarak yardı  teklifi de ulu a aktır. Bu işaretler aşağıda 

elirtile ler ola ilir a ak u larla sı ırlı değildir: 
 

 ke di i soru lu ir ku ar az olarak ta ı lama; 

 ku ar oy arke  saldırga , a ti-sosyal veya sıkı tılı davra ışlar 
sergileme ; 

 görevlilerde  veya diğer üşterilerde  orç para talep et e veya 
kaza ıla  üyük iktarda paralarla ku ar oy a aya deva  et e; 

 her gün uzun saatler kumar oynayan, yani, hiç ara vermeden üç saat 

veya daha uzun zaman kumar oynama; 

 ku ar oy arke  çevresi ile te asta  kaçı a, aşkaları ile çok az 
iletişi , çevreleri de olup itenlere hemen hemen hiç tepki 

vermeme. 

 

Bu duru larda, görevliler uygu  ola  yardı ı elirli duru lara ağlı olarak teklif 
ede ilirler, ör eği : 
 

 üşteri ile ko uş a ve ku ar oy a aya ara ver esi içi  teçvik 
etme; 

 üşteriye ku ar oy a a  eka ı  daha sessiz, özel ir ölü ü de 
azı içe ekler ör eği  çay veya kahve  ikra  et e; 

 eka da  uzaklaş ası içi  ulaşı  ayarla ayı teklif et e. 
 
Soru lu Ku ar Görevlisi i  üşterilerle ola  ilişkisi Soru lu Ku ar Kayıtları a 

kaydedilir ve yapıla  işle  elirtilir. Bu kayıtlar Kişisel Bilgileri  Gizliliği Ka u u 
kapsa ı a girer. Bu Kayıtlar da yer alan bilgilerin içinde şu lar vardır: 
 

 olayı  veya esele i  tarih ve saati; 
 ilgili görevli veya görevlilerin isimleri; 

 ilgili üşteri i  is i ( elirle işse); 

 olay veya esele i  ir özeti veya ge el açıkla ası; 
 görevliler tarafı da  alı a  ö le  ör eği , Ku ar aza Yardı  

sağla ası / Ke di i Mahru  Et e konusunda bilgi). 
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7. Müşteri Sadakati Progra ı Bilgileri

Not: 

7.1  Soru lu Ku ar Davra ış Kuralları ızdaki u hükü , bu mekanda Kumar 

Niza a esi Ka u u’ u  s.1.3 u aralı e di kapsa ı daki sadakat progra ı 
varsa uygula ır. Böyle ir sadakat progra ı ı  itelikleri şu lardır: 

• oyu u u  har a ası ı izle e; ve
• u har a aya ağlı ödüller.

7.2  Kendini mahrum ede  kişileri  sadakat progra ı da yer al ası ı veya 
progra a katıl ası a üsaade et iyoruz. 

Meka ı  sadakat progra ı a katılır katıl az veya katıldıkta  so ra ü kü  ola  
e  kısa za a da aşağıda elirtile leri de içere  ilgiler yazılı eya  olarak 
sağla a aktır 

 sadakat progra ı ı  kuralları; ve
 ödülleri  asıl kaza ıla ağı; ve

 ödülleri  e olarak verile eği; ve

 ödülleri  süresi i  asıl dola ağı.

Sadakat progra ı ile ilgili kaza ı lar, eka  tarafı da  elirle e  aralıklarla 

yılda e  az ir kere  yazılı olarak, progra a katıla  üşterilere ildirile ektir 
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8       Görevlileri  Ku ar Oy a ası ile İlgili Kurallar 
 

Bu eka ı  çalışa ları ı  urada, oyu  aki aları, ke o, ahse gir e veya loto 
biletleri almak da dahil hiçbir zaman ku ar oy a ası a izi  yoktur. 

 
Plus, in addition to either of the above alternatives 
Her yıl, görevliler içi  soru lu ku ar profesyo el geliş e sea sları, o bölgedeki 

Kumar Oynayanlara  Yardı  servisi ile ağla tılı olarak düze le ir. Soru lu 
kumar ve soru lu ku ar destek servisleri hakkı daki ilgiler, işe ye i aşlaya  
görevlilere işe aşlarke  verile  pakette ev uttur. 
 

Meka , ke di de ku ar pro le i olasılığı göre  tü  görevlilere, ke dileri e 
kumar problemi ve ev ut destek servisleri hakkı da ilgi veril esi i sağlayarak 
yardı  eder. Çalışa ları  kişisel gizlilik hakkı a saygı gösterile ek ve u gi i 
konular kayda geçirilmeyecektir. 

 

9.          Kumar Problemi Destek Servisleri 
 
Bu mekan, bölgedeki kumar pro le i destek servisleri ile güçlü ilişkiler sağla ayı 
taahhüt et iştir. Bu eka ı  üst seviye yö eti ileri, bölgedeki Kumar 

Oynayanlara Yardı  servisi ve Meka  Destek Görevlileri ile düze li olarak 
topla tılar yapa aktır. Ku ar Oynayanlara Yardı  servisi ve Mekan Destek 

Görevlileri ile kurula ak ağla tıları  asıl ola ağı a ilişki  ör ekler şu lardır: 
 bölgedeki Ku ar Oy aya lara Yardı  servisi tarafı da  düze li yılda 

e  az ir kere  olarak yürütüle  perso el eğiti  sea sları düzenlemek; 

 Meka  İşlet esi veya Müdürü ile Ku ar Oy aya lara Yardı  servisi 
veya Meka  Destek Görevlileri arası da düze li yö eti  topla tıları 
yapmak. 

 

Bu topla tıları  detayları Soru lu Ku ar Kayıtları da uhafaza edile ektir. 
Topla tı detayları aşağıda elirtile leri kapsa alıdır: 

 topla tı ı  saati ve tarihi; 
 topla tıya katıla lar; 

 görüşüle  ko ular; 

 topla tıda ortaya çıka  so uçlar/ö le ler; 

 ir so raki topla tı ı  tarihi. 
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10.      Müşteri Şikayetleri 
 

Bu Davra ış Kuralları ı  işleti i hakkı da şikayeti ola  ir üşteri şikayeti i yazılı 
olarak doğruda  eka  yö eti i e yap alıdır. Bu Kurallar ı  işleti iyle ilgili 

ol ası ı te i  et ek içi  tü  şikayetler eka  üdürü tarafı da  ko trol 
edilecektir. Müşteri hiz eti veya aki a işleti i hakkı daki şikayetler doğruda  

eka  üdürü e/ ö etçi görevliye yapıl alıdır. Meka  görevlileri iste diği 
takdirde üşteriye u süreçle ilgili yardı  ede ektir. 

 

        Şikayetler hassas olarak ve çabucak araştırılacaktır..  Şikayetler aşağıda 

       elirtile  şekilde çözü le e ektir.  

 alı a  her şikayet teyit edile ektir; 
 kuralları  işleti i ile ilgili ol a ası ede iyle şikayeti  araştırıl a ası a 

karar verilirse, sebepleri üşteriye ildirile ektir; 

 soruştur a sırası da eka  üdürü şikayet ko usu ile ilgili görevlide  
bilgi almak isteyebilir; 

 Meka  Müdürü üşteriye ola  ua ele i  akul ve u Kurallar a uygu  
olup ol adığı ı tespit et eye çalışa aktır; 

 şikayeti  doğruluğu ka ıtla ırsa, Meka  Müdürü u soru u gider ek içi  
yapıla akları üşteriye ildire ektir; 

 şikayeti  so u u üşteriye utlaka ildirile ektir; 

 şikayeti  detayları Soru lu Ku ar Kayıtları da uhafaza edile ektir; 

 şikayetler hakkı da ilgiler iste diği takdirde VCGL‘ a sağla a aktır. 

 

Şikayet eka da çözü le e ez ise çözü  içi  Avustralya Hake ler ve Ara ulu ular 
Kuruluşu a I stitute of Ar itrators a d Mediators Australia  IAMA  havale edilir.  
Şikayette yer ala  taraflarda  herha gi iri IAMA ile ilişkiye geçe ilir. Şikayet işle i i  

aşlatıl ası içi  taraflarda  herha gi iri IAMA ı  i ter et sitesi e www.iama.org.au) 

gidip A laş azlık Gider e Dispute ‘esolver  for u i dire ilir ve   u for u doldurarak 

ü retiyle irlikte IAMA ya su ar. Bu da  so ra, ara ulu u/hake  ir çözü  tesis et ek 
içi  taraflarla ilişkiye geçe ektir. 
Not: Bu ağı sız kuruluşa gö derile  şikayetler pahalıya alola ilir. Taraflar 
profesyonel arabulucuya gitmeden önce sorunu mekan seviyesinde çözümlemek için 

ça a göster eye teşvik edilir. 
  

Tü  şikayetlerle ilgili elgeleri , gerektiği de VCG‘  tarafı da  erişile il esi içi   
Soru lu Ku ar Kayıtlar ı da uhafaza edil esi gerekir. 

 

  

http://www.iama.org.au/
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11. Reşit ol aya lar

‘eşit ol aya ları  ku ar oy a ası, kendilerine kumar ürünleri ve servislerinin

satışı da dahil, yasaktır.  Tü  oyu  salo u girişleri de reşit ol aya ları  salo a
girişleri i yasaklaya  levhalar ko uştur. Müşteri yaşı ı  8 de  düşük olup
ol adığı ko usu da görevlilerin bir tereddütleri varsa üşteri i  yaşı ı göstere
ki lik sor a soru luluğu tü  görevlilere aittir. Yaş doğrula ası gösterile ez
ise üşteri i  kumar salonunu terketmesi istenmelidir.

12. Ku ar Orta ı

Müşteriler ku ar aki aları da oy adıkları süre içi de düze li olarak ola
ver eye teşvik edile eklerdir. Bu teşvik aşağıda ör ekleri verile  duyurular
şekli de ola ilir:

 sa ah çayı ı  hazır olduğu u  duyurul ası;
 üyeler içi  ir çekiliş olduğu u  duyurul ası;
 sa ah üziği gi i etki likleri  aşlatıl ası.

Meka ı  elli aşlı tü  ala ları da ulu a  saatlar üşterilere e kadar za a  
geçtiği i hatırlatır. Görevliler or al işleri i yaparke  fırsat oluştukça 

üşterilerle etkileşi  içi de ola aktır. Bu tavır yoğu  veya uzu  süreli EGM oyu  

sea sları da kesi ti etkisi yapa ilir. 

13. Parasal İşle ler

Bu eka  üşterileri  çekleri i oz az.

Bu duru u ildire  ir levha ku ar odası daki vez ede asılıdır.

Bu eka daki oyu  aki aları da  elde edile  2,  doları  altı daki kaza çlar 
nakit ve/veya çek olarak ödenebilir. Kanunen, 2,000 dolar veya üstündeki 

kaza çlar veya irik iş kredileri  ta a ı akite çevrile eye ek biçimde çek 

olarak ödenmelidir. Bu kazançlar veya irik iş krediler aki a kredisi olarak 
verilemez. 

Oyu  salo u da Ödülleri  Öde e Kayıtları ulu durulur. 
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14.   Rekla lar ve Teşvikler 
 

Elektro ik Ku ar Maki aları EGM  ku ar ürü leri i  adressiz rekla ı 
Viktorya da yasaktır. 
 

Mekan tarafı da  veya eka  adı a yapıla  ve EGM lerle ilgili ol aya  tü  

rekla lar Avustralya Ulusal ‘ekla ılar Birliği tarafı da  e i se e  rekla ılık 
etik kuralları a uygu  ola aktır. (http://www.aana.com.au/pages/codes.html) 

 

            Bu uygu luğu  sağla ası içi , teklif edile  her ir rekla  ve teşvik AANA Etik        
            Kuralları da  geliştiril iş ir ko trol listesi ile karşılaştırılır. 
 

 

Ayrı a, yayı la ada  ö e rekla  ve teşvikleri izi  aşağıda elirtile lere 
uy ası içi  yö eti  tü  rekla  teşvik alze eleri i gözde  geçire ektir: 

 kaza a ora ları, ödüller veya kaza a olasılıkları ko usu da ya lış, 
ya ıltı ı veya aldatı ı ol a ası; 

 re ide edi i veya uygu suz ol a ası; 
 maddi durumları  iyileştiril esi de ku arı  akul ir strateji olduğu 

ka ısı yaratıl a ası; 
 ku ar ürü leri i  satı alı ı sırası da alkol tüketi i i teşvik et e ek; 

 ödül kaza a  ir kişi i  ki liği i herha gi ir yayı  orga ı da 
yayı la ada  ö e o kişi i  açık o ayı ı al ak. 

  

http://www.aana.com.au/pages/codes.html
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15.      Kuralları  Uygula ası 

 
Kurallar, çalış aya aşlaya  tü  ye i görevlilere verile  işe aşlat a ilgileri i  
içi de yer al aktadır. Görevliler Kurallar ı  a a ı, içeriği ve işle leri ko usu da 
eğiti  aldılar. 
 

Görevliler veya üşteriler tarafı da  ko u edile  eseleler Soru lu Ku ar 
Görevlisi veya Nö etçi Müdürü  dikkati e su ula aktır. 
 

Kurallarda belirtilenleri etkili olarak uygulayan görevliler mekan yönetimi 

tarafı da  takdir edile ektir. 

 

16.       Kuralları  Gözde  Geçirilmesi 
 

Bu Kurallar, Ku ar Düze le e Ka u u a ve diğer Baka lık yö le dir eleri e 
ola  uygu luğu  sağla ası içi  her yıl gözde  geçirilir. Kurallar ı  geçe   ay 
içi deki işleti i ve etki liği de ay ı za a da gözde  geçirilir. Gözde  geçiri , 
mekan görevlileri i, üşterileri ve soru lu ku ar destek hiz etleri i de içere  
ilgili tü  taraflarda  görüş alır.  
 

Meka  uygula aları daki gerekli değişiklikler not edilecek ve daha sonra 

ü kü  olduğu duru larda uygula a aktır. Değişiklikler eka ı  Soru lu 
Ku ar Kayıtları a kaydedile ektir. Kurallar da yapıl ası gereke  değişiklikler 
VCGL‘ ı  o ayı a ta idir. 
 

 
 


