
  
  
   

 
 

Bavyera Eyaleti Kumar Alışkanlığı Merkezinin 
Basın Bildirisi 

 

Kumar Alışkanlığı – Eyalet Merkezinin Akıllı Telefon Uygulaması PlayOff 
Bavyera Eyaleti Kumar Alışkanlığı Merkezi artık Türkçe dilinde de yardım 
ediyor 
 
Münih, 01.10.2019. Bavyera Eyaleti Kumar Alışkanlığı Merkezinin (LSG) PlayOff isimli akıllı telefon uygulamasıyla 
kumar problemi olan insanlar 2016 Haziran ayından beri ücretsiz, anonim ve etkili bir yardımcıya sahip oldular: 
PlayOff, kumar alışkanlığı olan kişilere alışkanlıklarını tamamen bitirmeye veya kontrollü biçimde kişinin kendi 
belirlediği ölçüde oyamaya yardımcı olur. Uygulama örneğin günlük, haftalık plan ve kumar yaklaşımının 
değerlendirilmesi gibi sayısız özellikler sunar; böylece oyuncular kumar sorunlarını aşmada yardım alırlar. 
Uygulamanın Almanca sürümündeki gelişme pozitif sonuçlar verdi. 
 
Yayınlandığı günden beri 6650'den fazla kez indirilen bu uygulama artık Apple ve Google'ın uygulama 
mağazalarında Türkçe dilinde de sunuluyor. Çünkü: „Göçmenlik geçmişine sahip kişilerde kumar sorunu daha fazla 
görülmekte“ diyor Konrad Landgraf (LSG Müdürü) ve devam ediyor: „Göçmenlik geçmişine sahip kişiler arasında 
Türk kökenli insanlar Bavyera'da en büyük grubu teşkil ediyor. Maalesef ana dilde sunulan yardım programlarının 
sayısı az. Landgraf için bu durum uygulamanın Türkçe sürümünü yayınlamak için yeterli bir nedendir. 
 
Türkçe olarak sunulan PlayOff uygulamasıyla LSG merkezi, göçmenlik geçmişine sahip kişilerin en yoğun olduğu 
grubu motive etmek istiyor ve bu kişilerde kumar sorunuyla mücadelede ilk adımın atılmasını hedefliyor. Bir 
bağımlılık hastalığına sahip kişilere yıllarca danışmanlık hizmeti veren Landgraf kendi tecrübelerinden şunu biliyor: 
"Kişiler kumar sorununa sahip olduklarını ne kadar erken kabul ederse o kadar iyidir. PlayOff ücretsizdir, anonimdir 
ve düşük seviyelidir. Bununla kişiler sorunu kabul etme noktasında ilk adımı atmış olurlar ve gerekirse yardım 
almak için danışma merkezlerimize kolaylıkla başvurabilirler; danışma merkezlerimiz Bavyera eyaletinin 
tamamında hizmet vermektedir." LSG bunun dışında yıllar önce Türkçe hizmet veren bir danışma hattı kurdu; bu 
hatta 0800 326 47 62 numarasından ücretsiz olarak haftanın çoğu günü ulaşılabilir. Tabii ki anonim şekilde! 
Danışmanların ana dili Türkçedir ve bu kişiler kumar alışkınlığı alanında uzmandırlar.  
 
PlayOff uygulaması artık Apple ve Google'ın uygulama mağazalarında mevcuttur. #playoff 
 
Kumar Alışkanlığı Eyalet Merkezi tüm Bavyera çapında patolojik kumar konusu hakkında önleme, araştırma, danışma ve yardım 
hizmetlerini koordine ediyor. Merkez, 2008 Haziran ayından beri faaldir ve Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından finanse 
edilmektedir. İşbirliği yapılan ortaklar arasında Bavyera Bağımlılık ve Sağlık Sorunları Akademisi BAS Şirketi (sınırlı sorumlu), 
Bavyera Eyaleti Gönüllü Sosyal Yardım Derneğinin Kumar Alışkanlığı Eyalet Merkezi Şubesi ve Münih Terapi Araştırma Enstitüsü 
IFT yer almaktadır. LSG tamamıyla bağımsız çalışmaktadır ve talimatlara tabi değildir. 
 
Basın merkezi ve akreditasyon: 
Thomas Baur: thomas.baur@lsgbayern.de veya 089 55 273 59 13 
Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern | Edelsbergstraße 10 | 80686 München 
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