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1 ALH’nin Sorumlu Kumar Konusundaki Yükümlülüğü 

1.1 Giriş  

ALH Grubu (ALH) mekânlarımızda sorumlu kumar sağlamakla yükümlüdür. 

Kumar insanların çoğu tarafından sorumlu bir biçimde keyifle oynansa da, 

ALH sorunlu kumarın ciddî bir toplum sorunu olduğunu ve müşterilerin küçük 

bir oranının kumar faaliyetleri nedeniyle zarar gördüğünü kabul etmektedir. 

 

Bu Davranış Kuralları (Kurallar) Victoria Kumar ve İçki Yönetmeliği Kurumu 

(VCGLR) tarafından onaylanmıştır. Victoria’da kumar ürünleri sunan her 

ALH mekânı Kumar Yönetmeliği Kanunu 2003 (Vic) tarafından bu Kuralları 

uygulamakla yükümlü kılınmıştır. 

 

ALH müşterileri için, içinde yemek, içki ve kumar faaliyetleri de yer alan 

dengeli bir işyeri işletmektedir. Amacımız otellerimizde ve kulüplerimizde 

müşterilerimizin kumar konusunda bilgilenmiş kararlar vereceği güvenli  

ve destek verici bir ortam sağlamak ve zamanında uygun yardım ve  

bilgi vermektir. 

 

Tüm yasal gereksinimlere uymaya ek olarak, ALH mekânları sorumlu kumara 

teşvik için bir dizi ek programlar ve girişimler uygulamaktadır. ALH sürekli 

olarak uygulamalarımızı geliştirmeyi üstlenmiştir ve uygun sorumlu kumar 

girişimlerinin tanımlanması ve geliştirilmesine yardım için eyalet ve yerel 

yönetim düzeyinde oluşturulan kumar konusundaki çalışma  

gruplarına katılmaktadır. 

 

Bu Kurallar işe başlayan tüm yeni ALH kumar görevlilerine verilen göreve 

başlatma bilgilerinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüm kumar görevlileri bu 

Kuralların işletimi konusunda bilgi sahibidir ve kumar salonunda çalışan tüm 

görevliler vardiyaları süresinde cep kılavuzunu üzerlerinde  

bulundurmak zorundadır. 

 

ALH bu Kurallara uyum konusunu çok ciddiye almaktadır ve mekânların 

uyumunu sağlamak için rastgele kontroller yapılır. Görevlilerin ve müşterilerin 

bu Kurallara uyum konusunda endişeleri olduğunda bunu belirtmeleri  

teşvik edilir. 

 

1.2 ALH Grubunun Sorumlu Kumar Elçisi 

ALH Grubu eski AFL futbolcusu ve medyada tanınan David Schwarz’ı 

kuruluşun Sorumlu Kumar Elçisi olarak tayin etmiştir. Sorumlu Kumar Elçisi 

olarak David sorumlu kumarın önemi hakkında çalışanlara eğitim vermekte 

ve müşterilere bilinç sağlamaktadır. 

 
David ile olan program kendisinin deneyimine dayanmaktadır ve kumar 

görevlilerimizin almak zorunda oldukları eğitimi tamamlar. Bu programın ana 

unsurları şunlardır: 

 

• ALH yöneticileri ve görevlilerini sorunlu kumarbazlarla olan etkileşimleri 

konusunda eğitmek. 

• Müşterilerin sorumlu kumar bilincini teşvik etmek ve müşterileri kumar 

oynamalarına sınır koymaya ve kumar oynamaları bir sorun haline gelirse, 

yardım aramaya özendirmek. 
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• ALH yönetimi ile birlikte, kumar oynamaları sorun olan veya kumar 

oynamalarında sorun olma riski taşıyanlar için ALH’nin önceden 

önlemlerle yardımcı olabileceği daha başka fırsatları tanımlamak. 
 

David’în rolünün içine ayrıca, kumar oynamaları sonucu zorluk yaşayan 

müşterilere en iyi nasıl yardım edilebileceği konusunda öneri isteyen 

görevlilerimiz ve kumar sorunu olabilecek görevliler veya aileleri ve  

arkadaşları için zaman ayırmak da dahildir. 

 

David ilişki kurduğu görevlilerin sayısını bildirmektedir. 

 

1.3 ALH’nin Sorumlu Kumar Mesajı 

Aşağıdaki sorumlu kumar mesajı kumar salonunun girişinde ve/veya kumar 

salonundaki veznede ve Keno’nun satıldığı tüm mekânların Keno satış 

terminalinde görüntülenir: 

 

Bu mekân en yüksek standartta müşteri koruması ve sorumlu kumar 

sağlamakla yükümlüdür. Müşterilerin durumlarına bağlı olarak, 

kumar oynama konusunda iyi bilgilenmesi ve akılcı ve makul 

seçimler yapmalarını sağlamadaki sorumluluğumuzu kabul ederiz. 

 

Hedefimiz bu mekânın, müşterilerimizin kumar oynama konusunda 

bilinçli kararlar verdiği ve zamanında ve uygun yardım ve bilginin 

sağlandığı güvenli ve destek veren bir ortam sağlamasından emin 

olmaktır. Sorumlu Kumar Davranış Kurallarımız bunu nasıl  

yapacağımızı tanımlar. 

 

2 Davranış Kurallarının Mevcudiyeti 

ALH mekânları, Kuralları istendiğinde yazılı olarak müşteriler için mekânda hazır 

edecektir. Kurallar ayrıca aşağıda gösterilen ALH internet sitesinde de vardır: 

 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-

gaming  

 

Kuralların mevcudiyetini müşterilere belirten bir levha kumar salonunun girişinde 

veya kumar salonundaki veznede ve Keno’nun satıldığı tüm mekânların Keno 

satış terminalinde görüntülenir. 
 

Kurallar ALH internet sitesinde aşağıda belirtilen dillerde mevcuttur: 

 

• Yunanca 

• İtalyanca 

• Vietnamca 

• Çince 

• Arapça 

• Türkçe 

• İspanyolca 

 

Kuralların işleyişi ile ilgili müşteriden gelecek tüm sorular mekândaki 

görevlilere veya yönetime yöneltilebilir. 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
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3 Sorumlu Kumar Bilgileri 

ALH mekânları sorumlu kumar bilgilerini broşürler, afişler ve sözlü bildirimlerde 

değişik biçimlerde sergiler. Broşürler müşteriler için veznede ve mekân 

tuvaletlerinde hazır bulundurulacaktır. Sözlü bildirimler her makinanın 

yanıbaşında ve afişler de her mekânın oyun salonunda sergilenecektir. 

 

Sorumlu kumar bilgilerinin kapsadığı konuların içine aşağıda belirtilenler dahildir: 
 

(a) Kumar sorumlu olarak nasıl oynanır 

(b) Ön-yükümlülük kararı nasıl verilir ve korunur 

(c) Destek servislerinin mevcudiyeti 

(d) Kazançların ödenmesi kuralı 

(e) Kumar için kredi sağlama veya borç para verme üzerine yasaklar 

(f) Mekânın, kendini-yasaklama programı 

 

Sorumlu Kumar ve Destek Servislerinin Mevcudiyeti 

 

Sorumlu kumarın nasıl oynanacağı, ön-yükümlülük kararının nasıl verilip 

korunacağı ve mekânlar tarafından sergilenen ve sağlanan destek servislerinin 

mevcudiyeti konusunda bilgilerin örnekleri aşağıdadır: 

 

- ‘Poker Makinası Oynuyorsanız Gerçekleri Öğrenin' ve 'Oyununuz' Broşürleri: 
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- David Schwarz sorumlu kumar afişi 

 

 
 

 

 

- Kumarbazın Yardımcısı ‘Zamanınızın ve paranızın hesabını tutun’ broşürü 

 

 
 

 

ALH mekânları sorumlu kumar hakkında müşterilerine daha başka bilgiler 

de sağlamakta olup bunlara aşağıda gösterilenler dahildir: 

 

• Federal Hükümetin ‘Money Smart’ (Parayı Akıllıca Kullanma) 

konusundaki internet sitesine ( www.moneysmart.gov.au)   

nasıl erişilir. 

 

http://www.moneysmart.gov.au/
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• Kumarbazlar ve aileleri veya arkadaşları Eyalet Hükümetinin sorunlu 

kumar destek sitesi www.responsiblegambling.vic.gov.au veya 

ulusal Turning Point (Dönüm Noktası) sitesi 

www.gamblinghelponline.org.au ya erişerek kumar destek 

servislerini ve kendini-yasaklama (self-exclusion) programını  

nasıl bulabilir. 

 

Kazançların ödenmesi kuralı 

 

Toplamı 1,000 dolar veya üstü tüm kazançlar ve krediler sadece çek ile 

ödenecektir. Aşağıdaki beyan her mekânın veznesinde sergilenecektir: 

 

 

 

 

 

 

 

Kumar için kredi sağlama veya borç para verme üzerine yasaklar 
 

Müşterilere kumar oynamaları için kredi sağlanmayacaktır. Aşağıdaki beyan 

her mekânın veznesinde sergilenecektir: 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mekânın kendini-yasaklama (self-exclusion) programı 
 

Tüm ALH mekânları Avustralya Otelleri Derneği (Australian Hotels Association) 

(AHA) VCGLR tarafından onaylanan kendini-yasaklama programına 

katılmaktadır. 

 

Bu programın bir kopyası aşağıdaki internet sitesinde mevcuttur: 

http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-

e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf 

 

ALH mekânları kendini-yasaklama programı hakkında müşterilere bilgi 

sağlayacaktır. Müşteriler kendini-yasaklama programı hakkında kumar 

oynatma görevlileri ile görüşebilir veya Kumarbazın Yardımcısı kendini-

yasaklama broşürünün bir kopyasını ve kumar salonunda sergilenen AHA 

kendini-yasaklama iş kartını alabilir. 

 

 

Yasal olarak, toplamı 1,000 dolar veya üstü tüm 
kazançlar veya birikmiş kredilerin tamamı çek ile 
ödenmelidir ve nakit paraya çevrilmemelidir. Bu 
kazançlar makine kredisi olarak sağlanamaz. 

Kumar Yönetim Kanunu 2003 bu mekânda 
müşterilere kumar makinelerinde oynamaları 
için kredi sağlanmasını yasaklamıştır. 

http://www.responsiblegambling.vic.gov.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
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Kendini-yasaklama programı hakkında bilgiler, kumar salonu girişinde veya 

kumar salonundaki veznede sergilenen Sorumlu Kumar Kurallarımız’ (Our 

Responsible Gambling Code) afişine de konmuştur. 
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4 Kumar Ürünleri Hakkında Bilgiler 

Her bir Elektronik Kumar Makinesi (EGM) ile ilgili kurallar, kazanma ihtimali de 

dahil olmak üzere, Kumar Oynayanlar için Bilgiler Ekranında (Player 

Information Display) (PIP) bulunabilir. Mekân görevlileri istendiğinde bir EGM 

üzerindeki PID ekranını görmeleri için müşterilere yardımcı olabilecektir. 

 

 
 
 
 

Keno’nun satıldığı mekânlarda ‘Nasıl Oynanır’ talimatlarını ve oyun 

kurallarını da içeren kumar oyunu kılavuzları, incelenmek üzere her bir Keno 

satış terminalinde hazır olacaktır. 

 

5 Müşteri Bağlılığı Programı 
 

ALH otelleri ve klüpleri ‘Monty’nin Ödülleri’ (Monty’s Rewards) (Monty’s) 

olarak bilinen bir müşteri bağlılığı programı sunmaktadır. Müşteriler bu 

programa katılmak için herhangi bir ALH mekânında kayıt yaptırabilir. Monty 

kartları gönüllü ön-yükümlülük kartları olarak çalışır ve ödül programına 

katılmak için ALH tarafından işletilen herhangi bir EGM’de ve gönüllü  

ön-yükümlülük programı Yourplay’in (Oyununuz) bir parçası olarak 

Victoria’daki herhangi bir EGM’de kullanılabilir. 

 

Bağlılık programına üye olunduğunda ve bir müşteriye Monty’s kartı 

verilmeden önce ALH mekân görevlileri bu kart hakkında müşteriye 

aşağıdaki bilgileri verecektir: 

 

• Bu kart bir kayıtlı müşteri hesabı ile bağlantı kurabilir veya sürekli olmayan 

oyuncu kartı olarak kullanılabilir; ve 

• Bu kart ön-yükümlülük sistemi kapsamında, bir zaman sınırı veya net  

kayıp sınırı koymak veya oynadıkları kumar makinelerini izlemek  

için kullanılabilir. 

 

Mekân görevlileri müşteriye oyuncu bağlılık kartını ön-yükümlülük 

kapsamında bir zaman sınırı veya net kayıp sınırı koymak veya oynadıkları 

kumar makinelerini izlemek için kullanmayı isteyip istemediğini soracaktır. 

 

Monty’ye üye olan müşterilere, bağlılık programı hakkında aşağıda 

gösterilen bilgileri kapsayan bir de yazılı beyan sağlanacaktır: 
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• bağlılık programının kumar oynama puanlarının birikip birikmeyeceğini 

de içeren kurallar; 

• ödüllerin nasıl başarılacağı;  

• ödüllerin nasıl ödeneceği; ve 

• ödüllerin süresinin nasıl dolacağı.  

 

Bağlılık programına katılan müşterilere bir yıllık yazılı faaliyet bilânçosu 

sağlanacaktır. Bu bilânçoda, müşterinin Monty kartı kumar oynama 

faaliyetini kayıt ettiğinde, müşterinin bilânço süresi içinde EGM’lerde 

oynayarak geçirdiği zamanın süresi ve katılımcı tarafından bu sürede 

EGM’lerden kazanılan ya da kaybedilen net miktar gösterilecektir.  

 

Monty kartını kumar oynamasına günlük sınır koymak için kullanan müşteriler bu 

sınırlara erişildiğinde, günün geri kalan zamanında EGM’de oynamaktan ödül 

puanları kazanamayacaktır. 

 

Bir ALH kumar oynama alanından kendini yasaklamayı seçen müşteriler 

herhangi bir ALH mekânında kumar makinesinde oynamaktan ödül puanları 

kazanamayacaktır. 

 

6 Ön-yükümlülük Stratejisi 

 

ALH, EGM’lerde kumar oynayan müşterileri ‘YourPlay’ programına katılmaya 

ve durumlarına göre bir zaman ve kayıp sınırı koymaya teşvik eder. 

 

ALH mekânları ‘YourPlay’i tanıtan ve müşterilere bir sınır koyup bu sınırı 

korumayı tavsiye eden levhaları kumar salonunda EGM’lerin üzerlerinde 

sergileyecektir. EGM’lerde harcanan zaman ve paranın izlenip sınırlanması 

için ‘YourPlay’in nasıl kullanılacağı konusundaki bilgiler mekândaki ‘YourPlay’ 

broşüründe yer almaktadır. Mekânın kumar oynama görevlileri, miüşterilerin 

bir ön-yükümlülük hesabı açmalarına ve EGM’lerde oynamalarına sınır 

koymalarına yardım etmek için de hazır bulunacaktır. 

 

7 Sorumlu Kumar Kütüğü 

Kumar oyunu sağlayan her bir ALH mekânı bir Sorumlu Kumar Kütüğü 

(Register) tutacaktır. Bu Kütük, mekânlar için sorumlu kumar temininde ve 

Kurallara uyum sağlamalarında etkinliklerini kontrol etme gerecidir. 

 

Kumar oynatma görevlileri Kütüğe bilgi girebilir veya sorumlu kumar 

konusunu kayıt etmesi için daha uygun bir kişiye havale edebilir. Mekânın 

müdürü, Kütüğün güncel olarak tutulduğundan ve kayıtlarda tanımlanan 

tüm sorunların ele alındığından emin olmak için Kütüğü düzenli olarak  

kontrol edecektir. 

 

Kütükte gösterilecek konuların türleri ile ilgili örnekler aşağıdadır: 

 

• Kuralların herhangi bir yönü veya Kurallara uyum ile ilgili müşteri geri 

bildirimleri veya şikâyetlerinin yanı sıra, mekândaki EGM’lerin çalışması 

hakkındaki tüm diğer geri bildirimler veya şikâyetler; 

• Kendini yasaklayan bir kişinin kumar oynama makinesi alanında 

görülmesi veya bir kişinin kendini-yasaklamayı kaldırmak istemesi de dahil 

tüm kendini-yasaklama olayları; 
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• Sorunlu kumar davranışları gösteren müşterilerin teşhis edilmesi; 

• Müşterilerin sorunlu kumarla ilişkili yardım veya bilgi talepleri; 

• Görevlilerin bir müşteriye sorunlu kumar veya kendini-yasaklama 

konusunda bilgi sağlaması; 

• Kumar makinelerinin olduğu alanı terketmesi istenen müşteriler (hangi 

sebeple olursa olsun, örneğin müşterinin sarhoş olması gibi); 

• Yerel sorunlu kumar destek servisi veya Kumarbazlar için Yardım Mekân 

Destek Çalışanları için eğitim veya yardım sağlanması; 

• Görevlilerin sorumlu kumarla ilintili eğitime katılımı; 

• VCGLR veya Victoria Polisinin mekânı ziyareti; ve 

• Kurallarla ilişkili herhangi bir konu. 

 

Kütük kayıtları aşağıdakileri belirtecektir: 

 

• olayın tarihi ve saati;  

• olayı gözlemleyen veya ilgilenen görevlilerin isimleri; 

• müşterinin ismi (biliniyorsa);  

• olayın tanımlanması; 

• olayla ilgili olarak mekân görevlileri tarafından doldurulan veya alınan 

tüm belgelerin ayrıntıları; 

• ilişkili taraflarca yapılan eylemler, yorumlar veya gereken veya üzerinde 

anlaşılan herhangi bir izleme eyleminin ayrıntıları (örneğin, Kumarbazlar 

için Yardım / kendini-yasaklama bilgileri sağlanması); ve 

• Sorumlu kumar görevlisi veya müdür gibi bir kıdemli temsilcinin olayı 

mekân adına sonuçlandığını imzalayarak teyit etmesi. 

• Kumarbazlara Yardım ve mekân destek görevlileri ile olan tüm 

etkileşimler. 

 

Bu Kütük Mahremiyet Kanunu 1988 (Federal) kapsamındadır ve sadece ALH 

çalışanlarının, Victoria Polisinin ve VCGLR müfettişlerinin erişebileceği güvenli 

bir yerde muhafaza edilecektir.  

 

Bu Kütük yılda bir gözden geçirilir ve herhangi belirgin bir tema ortaya 

çıkarsa, görevliler için ilâve eğitim yapılabilir. 

 

8 Müşterilerle Etkileşim 

Sorumlu kumar için olan yükümlülüğümüzün bir parçası olarak ALH 

mekânları, tutarlı olarak yüksek seviyelerde müşteri servisi sağlamakla 

yükümlüdür. 

 

ALH mekânları, müşterilerine yemek, içki ve kumar faaliyetleri sunan dengeli 

işyerleridir. Sorumlu kumarı geliştirme konusundaki yükümlülüğümüzün bir 

bölümü, ALH kumar oynatma görevlilerinin düzenli olarak müşterilerle olan 

etkileşimini ve müşterileri her bir mekândaki her çeşit sunumlara katılmaya 

teşvik etmesini sağlamaktır. Tüm kumar oynatma görevlileri kumar 

salonundaki müşterilerle etkileşim içinde olacak ve müşteriler EGM’lerde uzun 

saatler geçirdiğinde onları ara vermeye teşvik edeceklerdir. 

 

ALH mekânlarının, mekânın açık olduğu sürece her zaman orada hazır olan 

atanmış bir Sorumlu Kumar Görevlisi vardır. Tüm kumar oynatma görevlileri 

müşterilere yardım edebilecek ise de, bu Sorumlu Kumar Görevlisi sorunlu 
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kumarla ilgili bilgi veya yardım veya kendini-yasaklama isteyen herhangi bir 

müşteriye bunların sağlanmasından sorumlu olan kişidir. 

 

Tüm kumar oynatma görevlileri kendini-yasaklama ve Kumarbazlar için 

Yardım’da mevcut diğer sorunlu kumar yardım programları konusunda 

olduğu kadar, bir müşterinin kumar oynama konusunda sorunlar yaşadığını 

gösterebilen davranışlar konusunda da eğitim alır. Tüm kumar oynatma 

görevlileri, müşterilerin hem yardım için doğrudan taleplerine ve hem de 

kumar oynaması artık sorun olmaya başlayan müşterilere yanıt olarak yardım 

etme konusundaki sorumluluklarının bilincinde olacaktır. Sıkıntı işaretleri veya 

kabul edilemez davranış sergileyen bir müşteriye bir görevli yanaşarak 

yardım teklif edecektir. 

 

Sıkıntı veya kabul edilemez davranış işaretlerine aşağıda belirtilenler dahildir: 

 

• Her gün kumar oynayan veya kapanış saatinde oynamaktan 

vazgeçmekte zorlanan bir kişi; 

• Uzun saatler kumar oynamak; yâni ara vermeden üç saat veya daha 

fazla kumar oynamak; 

• Kumar oynarken ilişkiden kaçınmak, başka kişilerle çok az iletişimde 

olmak, etraflarında yer alan olaylara hemen hemen hiç tepki 

vermemek; 

• Görevlilerden veya diğer müşterilerden borç para istemek veya büyük 

miktarda kazandıktan sonra bu kazanımdan gelen paralarla kumar 

oynamaya devam etmek; 

• Kumar oynarken saldırgan, anti-sosyal veya duygusal davranışlar 

sergilemek. 
 

Yardım aşağıda gösterilen biçimlerde olabilir: 

 

• Müşterilere Kumarbazlar için Yardım danışmanlık ve destek servisleri 

hakkında bilgi sağlayarak; ve 

• Müşteriyi kumar makinesinde oynamaya ara vermeye teşvik ederek ve 

müşteriye mekânın başka bir bölümünde bazı içecekler sunarak 

(örneğin, bir bardak çay veya kahve gibi). 

 

Görevliler müşteriler ile etkileşim içinde iken, müşterinin mahremiyet hakkına 

her zaman saygı gösterecektir. 
 

Mekândaki görevlilerin sorunlu kumar riski taşıyabilecek müşterilerle olan 

ilişkileri yapılan işlemlerin ayrıntıları ile birlikte Kütükte kayda girecektir. Kütükte 

yer alacak ayrıntılar madde 7’de belirtilmiştir. 
 

Ayrıca, sorumlu bir kumar ortamını teşvik etmenin bir parçası olarak sarhoş 

müşterilerin kumar oynama alanına girmeleri veya orada kalmalarına izin 

verilmeyecektir. 
 

9 Görevlilerle etkileşim 

ALH görevlilerinin çalıştıkları mekânda kumar oynamalarına hiçbir zaman  

izin verilmez. 

 

David Schwarz tarafından sağlanan servislerin bir bölümüne, görevlilerin 

veya ailelerinin veya arkadaşlarının kumar oynamayla ilgili olabilecek 
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sorunlarını mahrem olarak görüşmek için hazır bulunmak da dahildir. 

 

ALH mekânlarında görevlilere bu servisin mevcudiyetini bildiren bir afiş, 

görevlilerin ortak alanlarında veya mekânın uygun bir bölümünde 

sergilenecektir. 

 

10 Sorunlu Kumar Destek Servisleri ile Etkileşim 

ALH mekânları, yerel sorunlu kumar destek servisleri ile güçlü bağlar 

oluşturmakla yükümlüdür. Mekân yönetimi Kumarbazlar için Yardım ve Mekân 

Destek Çalışanları ile düzenli olarak toplanacak ve mekân görevlileri ile birlikte 

Kumarbazlar için Yardım ve Mekân Destek Çalışanları tarafından sağlanan 

eğitim programları ve destek servislerine katılacaktır.  

Kumarbazlar için Yardım veya Mekân Destek Çalışanları ile yapılan tüm 

toplantı ve eğitimler Kütükte kaydedilecektir. Kütüğe girecek bilgilere aşağıda 

belirtilenler dahildir: 

 

• Toplantı veya eğitimin saati ve tarihi; 

• Toplantı veya eğitime katılanlar; 

• Görüşülen konular; 

• Toplantıda varılan sonuçlar / yapılacak işlem maddeleri. 

 

11 Müşteri Şikâyetleri 

ALH mekânlarında Kuralların içeriği veya mekânın Kurallara uyumu ile ilgili 

şikâyetlerin çözümü için yürürlükte olan bir süreç vardır. Kurallar veya 

mekândaki EGM’lerin işletimi ile ilgili bir şikâyeti olan müşteriler şikâyetlerini 

mekâna yapmalıdır. Şikâyetler mekânın internet sitesi kullanılarak e-posta ile 

veya doğrudan mekânda şahsen veya yazılı olarak yapılabilir. Mekân 

görevlileri müşteriler isterse, şikâyet etme konusunda kendilerine  

yardım edecektir. 
 

Şikâyet alındığında bu şikâyet etkili, âdil ve zamanında davranılarak ele 

alınacaktır. Tüm şikâyetler alındıklarında alındığı hemen bildirilecek, duyarlı 

bir biçimde ve mümkün olan en kısa zamanda soruşturulacaktır. 

 

Bir şikâyetin soruşturulmasında, ALH veya mekân müdürü şikâyetçiden veya 

mekânın görevlisinden daha fazla bilgi isteyebilir ve konuyu ALH yönetimi ile 

de görüşebilir. İsim verilmeden yapılan şikâyetler mümkün olduğu ölçüde 

soruşturulacaktır. 

 

Eğer şikâyetin doğruluğu kanıtlanırsa, mekân müdürü soruna yönelik olarak 

yapılacak işlem hakkında şikâyetçiyi bilgilendirecektir. 

 

Şikâyetçiler, şikâyetlerinin sonucu hakkında her zaman bilgilendirilecektir. Eğer 

şikâyet Kurallar ile ilgili olmayışı nedeniyle soruşturulmaz veya bir şikâyet 

soruşturma sonucunda kanıtlanmaz ise şikâyetçiye kararın nedenlerini belirten 

yazılı bir beyan sağlanacaktır. 
 

Tüm şikâyetlerin ve bunları izleyen soruşturmanın ayrıntıları Kütükte muhafaza 

edilecek ve şikâyetle ilgili bilgiler, istendiği takdirde, VCGLR’ye sağlanacaktır. 
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Eğer şikâyetçi mekânın şikâyetle ilgili kararını kabul etmezse, konu Avustralya 

Hakemler ve Arabulucular Kurumu’na (Institute of Arbitrators and Mediaters 

Australia) (IAMA) sevk edilebilir. 
 

Konuyu sevk etmek için taraflardan biri IAMA’nın internet sitesine 

(www.iama.org.au) girip bir Anlaşmazlık Giderme (Dispute Resolver) formu 

indirebilir ve sonra bu formu doldurup geçerli ücreti ile birlikte IAMA’ya sunar. 

Arabulucu / hakem daha sonra bir çözüm sağlamak için her iki tarafla ilişkiye 

geçer. Bu formlar bu mekânda da bulunmaktadır. 

 

Not: Bu bağımsız kuruluşa gönderilen şikâyetler pahalı olabilir. Tüm tarafların 

profesyonel arabuluculuğa gitmeden önce konuyu mekân seviyesinde 

çözmek için uğraşması ısrarla tavsiye edilir. 

 

12 Küçük Yaştakilerin Kumar Oynamasına Yasak 

Küçük yaştakilerin kumar oynaması yasaktır. 

 

Her kumar salonunun girişinde küçük yaştakilerin bu salona girişini yasaklayan 

levhalar sergilenecektir. Mekân görevlileri müşterinin yaşının en az 18 olup 

olmadığı konusunda emin değillerse, yaş ispatı istenmesinden hepsi de 

sorumludur. Buna ilişkin doğrulama gösterilemezse, müşterinin kumar 

salonunu terketmesi istenmelidir. 

 

Keno’nun kumar salonu dışında sunulduğu mekânlarda, Keno satan 

terminallerin küçük yaştakilerce kullanılmasının yasak olduğunu yazan 

levhalar her bir terminalde sergilenecektir. ALH görevlileri küçük yaştakilerin 

terminalleri kullanmadığından emin olunmasına yardım için Keno satış 

terminallerini de izleyecektir. 

 

13 Kumar Oynama Ortamı 

ALH, kumar makinelerinin uzun süre yoğun bir biçimde oynanmasının sorunlu 

kumar için önemli bir risk faktörü olduğunu bilir. 

 

Müşterilerle düzenli etkileşim ve yukarda madde 6 ve 7 de özetlenen, 

EGM’lerde ne kadar para ve zaman harcadıklarını izlemek ve sınırlamak için 

müşterileri YourPlay kullanmaya teşvik etme yükümlülüğü ile tutarlı olarak, 

müşteriler kumar makinelerinde oynamaya düzenli olarak ara vermeye  

teşvik edilir. 

 

Bu teşvik, mekân görevlileri ile doğrudan iletişim veya o mekânda 

yapılagelmekte olan diğer sunumlar veya etkinliklerin duyurulması şeklinde 

olabilir. Örneğin aşağıda belirtilen duyurular gibi: 

 

• Sabah çayının hazır olması; 

• Bir üye için çekim; veya 

• Sabah melodileri, genel bilgi yarışmaları veya canlı eğlence gibi 

etkinliklerin başlaması. 

 

Saatler de, kumar salonundaki vezneler ve her bir kumar oynama makinesi 

de dahil, mekânın tüm ana alanlarında sergilenir. Görevliler mekân etkinlikleri 

ile ilgili bir duyuru yaparken saati belirteceklerdir. 

http://www.iama.org.au/
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14 Mâli İşlemler 

ALH mekânları müşterilerin çeklerini paraya çevirmeyecektir. Bunu belirten bir 

levha kumar salonundaki veznede sergilenecektir. 

 

Kumar oynama makinelerinden elde edilen 1,000 doların altındaki kazançlar 

nakit ve/veya çek olarak ödenebilir. Kanunen, 1,000 dolar veya daha fazla 

tutan tüm kazançlar veya birikmiş krediler tamamen çekle ödenmek 

zorundadır ve nakite çevrilemez. Bu kazançlar veya birikmiş krediler makine 

kredisi olarak da verilemez. 

 

15 Sorumlu Reklâm ve Özendirmeler 

EGM kumar ürünlerinin bir kumar alanı dışında reklâmı Victoria’da yasaktır. 

Kumar oynanan alan içinde bir ALH mekânınca veya onun adına yapılan 

kumar ile ilişkili tüm reklâmlar ve özendirmeler Avustralya Ulusal Reklâmcılar 

Derneği (Australian Association of National Advertisers) tarafından uygulanan 

reklâmcılık etik kurallarına uymalıdır. (Bu kurallar 

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf 

internet sitesinde mevcuttur). 
 

Yapılması düşünülen her bir reklâm ve özendirme, uyumu sağlamak için 

AANA Etik Kurallarından geliştirilen bir kontrol listesi ile karşılaştırılacaktır. 
 

ALH tüm reklâm ve özendirme malzemelerinin aşağıda belirtilenlere uygun 

olmasını sağlayacaktır: 

 

• Olasılıklar, ödüller veya kazanma şansları konularında yanlış, yanıltıcı 

veya aldatıcı olmaması; 

• Yayınlanmadan önce, bir ödül kazandığı tanımlanan tüm kişilerin 

onayının alınmış olması; 

• Kırıcı ve uygunsuz olmaması; 

• Kumarın maddi durumu düzeltmek için akıllıca bir strateji olduğu  

izlenimi yaratmaması; 

• Kumar oynama ürünleri satın alırken alkol tüketimini özendirmemek. 

 

16 Kuralların Gözden Geçirilmesi 

Kuralların işletimi ve etkinliği her yıl gözden geçirilir.  

Kuralların gözden geçirimi, Kurallar ve ALH mekânının Kurallara uyumu 

açısından gerekli görülen önlemler ve standartların hem geçerliliğine hem  

de etkinliğine bakacaktır. Gözden geçirme süreci içinde, mekân görevlileri, 

müşteriler ve sorunlu kumar destek servislerinin de yer aldığı tüm ilişkili 

taraflardan geri bildirim fırsatını da kapsayacaktır. Taraflar Kuralları  

gözden geçirmek için yıllık gözden geçirmenin bir bölümü olan yıllık  

ankete katılacaktır. 
 

Kurallarda veya mekân uygulamalarında muhtemel iyileştirmeler gözden 

geçirme sürecinde tanımlandığında, bunlar bu gözden geçirme sürecinin bir 

bölümü olarak düşünülecektir. Kuralların gözden geçirimini tâkiben, VCGLR 

için bir rapor hazırlanacak ve Kurallar için gerekli herhangi bir düzeltme onay 

için VCGLR’e sunulacaktır. VCGLR’in onayını tâkiben düzeltilmiş Kurallar 

uygulanabilir olan en kısa zamanda yürürlüğe konacaktır. 

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf
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Belirli bir mekân için gerekli tüm değişiklikler mümkün olan en kısa zamanda 

uygulanacak ve bu mekânın Sorumlu Kumar Kütüğünde kayıt edilecektir. 

 

 

 


