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Soruları sormadan önce eğer varsa açıklamaları yapın.  
 
İtalik olan yazılar uygulayıcı için gerekli bilgileri içerir. 
 
Sorularda yer alan [madde] sözcüğü kişinin cezaevinde bulunmadan önceki son dönemde içinde 
kullanmayı daha çok tercih ettiği maddeyi anlatmaktadır. Bu nedenle temel olarak kullandığı 
madde neyse, sorularda onu [madde] sözcüğü yerine koyunuz.  
 
Örneğin…  
“[Madde] kullanmak aile ilişkilerinizi olumsuz yönde etkiledi mi” yerine alkol içiyorsa “Alkol 
kullanmak aile ilişkilerinizi olumsuz yönde etkiledi mi” veya esrar içiyorsa “Esrar kullanmak 
aile ilişkilerinizi olumsuz yönde etkiledi mi” biçiminde okuyun. 
 
Öncelikle yanıtın “hiçbir zaman” veya “neredeyse her zaman” seçeneğine uyup uymadığını 
kontrol edin. Eğer her ikisine de uymuyorsa o takdirde “bazen” seçeneğini işaretleyiniz. Yanıt 
“hayır” ise “hiçbir zaman” seçeneğini işaretleyiniz 
 
 
A. Uygulayan görüşmecinin adı soyadı:     Tarih: 
 
 
I Adın soyadın  […………………………………………………..] 
 
II Doğum tarihin [………………] 
 
III Cinsiyetin? 
  Kadın    Erkek       
 
IV Eğitimin? 
 

 Okur yazar  İlkokulu 
bitirmiş  Ortaokulu 

bitirmiş  Liseyi bitirmiş  Üniversiteyi 
bitirmiş 

 
V Medeni durumun? 
  Evli   Bekar   Ayrı   Boşanmış   Dul   Diğer  
 
VI Daha önce herhangi bir psikiyatrik veya psikolojik tedavi gördün mü? 
  Evet   Hayır        
 



2 

 

 
 
 Şimdi size bağımlılık yapan maddelerle ilgili bazı sorular soracağım.  
Burada bulunmadan önceki son bir yılınızı düşünerek içinde aşağıdaki maddeleri kullanıp 
kullanmadığınızı veya ne sıklıkta kullandığınızı belirtiniz 
 
 
  Hiç Sadece bir 

iki kez 
Ayda 1-3 

kere 
Haftada 
1-5 kez 

Hemen 
hemen her 

gün 
1 Alkol  0 1 1 2 2 
2 Esrar (marihuana, joint, 

gubar vb) 0 1 1 2 2 

3 Ecstasy (Ekstazi)  0 1 1 2 2 
4 Eroin  0 1 1 2 2 
5 Kokain  0 1 1 2 2 
6 Taş (krak kokain) 0 1 1 2 2 
7 Rohipnol, rivotril (roş) gibi 

haplar 0 1 1 2 2 

8 Uçucu maddeler (tiner, bali, 
gaz vb) 0 1 1 2 2 

9 Çeşitli haplar (akineton, 
tantum, xanax vb) 0 1 1 2 2 

10 Amfetamin türevleri 
(metamfetamin, ice vb)  0 1 1 2 2 

11 Diğer (LSD, GHB vb) 0 1 1 2 2 
 

 Şimdi sayacağım hangisi sizin tercih maddeniz? Yani asıl kullanmayı sevdiğiniz, 
o varsa başkasını kullanmak istemeyeceğiniz hangisi?  
Yukarıda kullandığını söylediği maddeleri sayınız ve sorunuz 

 

11b1 Alkol  11b7 Rohipnol, rivotril (roş)   

11b2 Esrar (marihuana, joint, gubar vb)   11b8 Uçucu maddeler (tiner, bali, gaz vb)   

11b3 Ecstasy (ekstazi)   11b9 Akineton, tantum, xanax gibi haplar  

11b4 Eroin  11b10 Metamfetamin, ice gibi amfetamin 
türevleri  

 

11b5 Kokain  11b11 LSD, GHB gibi maddeler   

11b6 Taş (krak kokain)      
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12 Ne sıklıkta [madde] etkisi altında problem yaşıyorsun? (örneğin film kopması, aşırı 

doz alma, kontrol kaybı vb)   
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 

 
 Şimdi soracağım sorulara yanıt verirken SON BİR YILI göz önüne alarak cevap veriniz. 
 
 
13 Son bir yıl içinde kullandığın [Madde] miktarı giderek arttı mı? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 

14 [Madde] kullanımını kestiğinde veya azalttığında bazı sorunlar ortaya çıktı mı? 
(örneğin uykusuzluk, terleme, sinirlilik, huzursuzluk, titreme vb) 

  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 

15 Planladığından daha fazla [Madde] kullandığın oldu mu? (örneğin az içmeyi düşünüp 
fazla içmek veya kısa süre kullanmayı planlayıp uzun süre kullanmak) 

  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
16 [Madde] bulmak, kullanmak veya ayılmak için fazla zaman harcadığın oldu mu?  
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 

17 [Madde] kullandığın için hayatındaki başka etkinliklerden vazgeçtiğin oldu mu? 
(örneğin aile ziyaretleri, hobiler, sosyal ilişkiler vb) 

  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
18 [Madde] kullanmak aile ilişkilerini olumsuz yönde etkiledi mi? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
19 [Madde] kullanmak eğitim hayatını olumsuz yönde etkiledi mi? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
20 [Madde] kullanmak beden sağlığını olumsuz yönde etkiledi mi? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
21 [Madde] kullanmak ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiledi mi? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
22 [Madde] kullanmak arkadaş veya diğer insanlarla olan ilişkilerini olumsuz yönde 

etkiledi mi? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
23 Başkaları sana fazla [Madde] aldığını söylediler mi, bu konuda seni eleştirdiler mi? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
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 Şimdi soracağım sorulara yanıt verirken SON BİR HAFTAYI göz önüne alarak 
cevap veriniz. 
 
 
24 [Madde] kullanmak için kuvvetli bir istek, arzu veya dürtü hissediyor musun? Ne 

sıklıkta? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
 
25 [Madde] kullanımını azaltmayı istiyor musun? 
  Hiçbir zaman    Bazen    Neredeyse her zaman 
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KART A 
 
 
 

Hiçbir zaman 
 

Bazen 
 

Neredeyse her zaman 
 
 
 
 


