Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyun.
Soruları boş bırakmayın, kendinizi en yakın hissettiğiniz tek bir şıkkı işaretleyin.

I

Adınız soyadınız

[…………………………………………………..]

II

Doğum tarihiniz

[………………]

III

Cinsiyetiniz?
 Kadın

IV

İlkokulu
bitirmiş



Bekar



Ortaokulu
bitirmiş



Liseyi bitirmiş

Üniversiteyi
bitirmiş





Ayrı



Boşanmış



Dul



Diğer

Çocuğunuz var mı?
 Evet

VII



Medeni durumunuz?
 Evli

VI

Erkek

Eğitiminiz?
 Okur yazar

V





Hayır

Daha önce herhangi bir psikiyatrik veya psikolojik tedavi gördünüz mü?
 Evet

(BAPİ-K)



Hayır

1

SON BİR YIL İÇİNDE aşağıdaki maddeleri kullanıp kullanmadığınızı veya ne sıklıkta
kullandığınızı belirtiniz

Son bir yıl içinde…

Hiç

Sadece
bir iki kez

Ayda 1-3
kere

Haftada
1-5 kez

Hemen
hemen her
gün

1

Alkol











2

Esrar
(marihuana, joint, gubar vb)…….











2b

Bonzai, jamaikan (sentetik
kannabinoid)











3

Ecstasy (Ekstazi)











4

Eroin ………………………….











5

Kokain ………………………..











6

Taş (krak
kokain)………………..











Rohipnol, rivotril (roş) gibi
haplar……………………….......











Uçucu maddeler
(tiner, bali, gaz vb)…...………….











Çeşitli haplar
(akineton, tantum, xanax vb)……











Amfetamin türevleri
(metamfetamin, ice vb).…............











Diğer (LSD, GHB
vb)…………...











7
8
9
10
11

(BAPİ-K)

2

Dikkat!
Aşağıdaki sorularda yer alan [madde] sözcüğü son dönem içinde kullanmayı daha çok tercih ettiğiniz
maddeyi anlatmaktadır. Bu nedenle temel olarak kullandığınız madde neyse, sorularda onu [madde]
sözcüğü yerine koyunuz.
Örneğin…
“[Madde] kullanmak aile ilişkilerimi olumsuz yönde etkiledi” yerine alkol içiyorsanız “Alkol
kullanmak aile ilişkilerimi olumsuz yönde etkiledi” veya esrar içiyorsanız “Esrar kullanmak aile
ilişkilerimi olumsuz yönde etkiledi” biçiminde okuyun.

12

[Madde] etkisinde olduğunuz zamanlarda, ne sıklıkta problem yaşıyorsunuz? (örneğin
film kopması, aşırı doz alma, kontrol kaybı vb)


VIII

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullanmanın sizin için bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz, eğer
düşünüyorsanız, ne kadar zamandır?


Benim için
sorun değil



1 yıldan
az



1-2
yıldır



3-4 yıldır



5 yıl ve daha fazla

SON BİR YIL İÇİNDE aşağıdakilerin ne sıklıkta olduğunu belirtiniz

13

Kullandığınız [maddenin] miktarı zaman içinde giderek arttı mı? (örneğin giderek daha
fazla miktarda [madde] kullanmak)


14



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Kullandığınız [maddeyi] kestiğinizde ortaya çıkabilecek sorunlardan çekindiğiniz için
[madde] kullandığınız oldu mu?


17

Nadiren

Kullandığınız [maddeyi] kestiğinizde veya azalttığınızda bazı sorunlar ortaya çıktı
mı? (örneğin uykusuzluk, terleme, sinirlilik, huzursuzluk, titreme vb)


16



Her zamanki dozda kullanmanıza rağmen kullandığınız [maddenin] etkisinde azalma
oldu mu? (örneğin her zamanki kadar [madde] kullandığınız halde sarhoş olmama veya
kafanızın güzel olmaması)


15

Hiçbir zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullanmaya başladıktan sonra, kullanmayı durdurmakta zorlanıyor
musunuz? (örneğin az içmeyi düşünüp fazla içmek veya kısa süre kullanmayı planlayıp
uzun süre kullanmak)


(BAPİ-K)

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

3

18

Kullandığınız [maddeyi] bırakmayı veya azaltmayı isteyip bunu başaramadığınız oldu
mu?


19



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Maddeyi] aramak, kullanmak veya etkisinden kurtulmak için fazla zaman
harcadığınız oldu mu? (örneğin [madde] bulmak, kullanmak veya etkisinden kurtulmak
zamanınızın büyük bir kısmını kaplıyor mu?)


20

Hiçbir zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullandığınız için hayatınızdaki başka etkinliklerden vazgeçtiğiniz oldu mu?
(örneğin aile ziyaretleri, hobiler, sosyal ilişkiler vb)


Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

SON BİR YIL İÇİNDE aşağıdakilerin ne sıklıkta olduğunu belirtiniz

21

[Madde] kullanmak aile ilişkilerinizi olumsuz yönde etkiledi mi?


22

Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullanmak başınızı derde soktu mu? (örneğin kavga, kaza, istenmeyen cinsel
ilişki-gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalık vb)


28



[Madde] kullanmak arkadaş veya diğer insanlarla olan ilişkilerinizi olumsuz yönde
etkiledi mi?


27

Bazen

[Madde] kullanmak sizi ekonomik açıdan olumsuz yönde etkiledi mi?


26



[Madde] kullanmak ruhsal sağlığınızı olumsuz yönde etkiledi mi?


25

Nadiren

[Madde] kullanmak beden sağlığınızı olumsuz yönde etkiledi mi?


24



[Madde] kullanmak eğitim/ iş hayatınızı olumsuz yönde etkiledi mi?


23

Hiçbir zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullanmak yasal sorunlar yaşamanıza neden oldu mu? (örneğin maddeyle
yakalanmak, ehliyeti kaptırmak, karakola düşmek vb)


(BAPİ-K)

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman
4

29

Gündüz saatlerinde de [madde] kullandığınız oldu mu?


30



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullanmayı istememenize rağmen yine de gidip [madde] kullandığınız oldu
mu?


31

Hiçbir zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Aileniz veya çevreniz sizin çok fazla [madde] kullandığınızdan endişeleniyor mu?


Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

SON BİR HAFTA İÇİNDE aşağıdakilerin ne sıklıkta olduğunu belirtiniz

32

Ne sıklıkta aklınıza [madde] kullanmak ya da [maddenin] keyif verici/rahatlatıcı etkisi
geliyor?


33

Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullanmayı bırakmayı veya azaltmayı düşünüyor musunuz?


37



[Madde] kullanmanın sizin için bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?


36

Nadiren

[Madde] ile karşılaştığınızda [madde] kullanmaya direnmek veya kullanmamak sizin
için zor olur mu?


35



Ne sıklıkta [madde] kullanmak için kuvvetli bir istek, arzu veya dürtü
hissediyorsunuz?


34

Hiçbir zaman

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

[Madde] kullanmayı bırakmak veya azaltmak sizin için önemli mi?


(BAPİ-K)

Hiçbir zaman



Nadiren



Bazen



Çoğu zaman



Neredeyse her zaman

5

 Aşağıda insanların ruh haliyle ilgili bazı sorular bulunmaktadır. Bu soruları genel ruhsal
yapınızı düşünerek cevaplayınız.
38

Kolaylıkla kızıp öfkelenirim.
 Hiçbir zaman

39



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman

Bazen



Neredeyse her zaman

Düşünmeden hareket ederim.
 Hiçbir zaman

51

Neredeyse her zaman

İstediğim şeyi elde etmek için beklemekte zorlanırım. Sabırsızımdır (Örneğin bir sırada
beklerken çabucak sıkılmak gibi...).
 Hiçbir zaman

50



Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, heyecan verici, hareketli arkadaşları tercih
ederim.
 Hiçbir zaman

49

Bazen

Hayatımda yeni bir şeyler olmadığında, heyecan ya da coşku verici şeyler aramaya
başlarım.
 Hiçbir zaman

48



Uygunsuz veya tehlikeli olsalar bile, heyecanlı veya eğlenceli şeyler yapmaktan
hoşlanırım.
 Hiçbir zaman

47

Neredeyse her zaman

Başkaları ile beraberken, yanlış bir şey yapacağım, ya da saçma konuşacağım ile ilgili
endişe yaşarım.
 Hiçbir zaman

46



Sosyal bir ortama girdiğimde, ne konuşacağımı bilememekten endişe ederim.
 Hiçbir zaman

45

Bazen

İçe kapanık biriyimdir.
 Hiçbir zaman

44



Başkalarını kendimden daha çok düşünürüm.
 Hiçbir zaman

43

Neredeyse her zaman

Ne hissettiğimi ifade etmekte zorluk çekerim.
 Hiçbir zaman

42



Bir şeyleri kırıp dökme isteği duyuyorum.
 Hiçbir zaman

41

Bazen

Kontrol edemediğim öfke patlamaları yaşıyorum.
 Hiçbir zaman

40





Rahat konsantre olamam, dikkatimi kolay toplayamam.

(BAPİ-K)

6

 Hiçbir zaman



Bazen



Neredeyse her zaman

 Aşağıdaki soruları cevaplarken SON BİR YILI göz önüne alarak, sorularda verilen durumu
yaşayıp yaşamadığınızı ya da ne sıklıkla yaşadığınızı belirtiniz.
52

Geçen yıl içinde yaşamıma son vermekle ilgili düşüncelerim oldu.
 Hiçbir zaman

53

Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Bazen



Neredeyse her zaman



Neredeyse her zaman

Geçen yıl içinde dehşet ya da panik nöbetleri yaşadım.
 Hiçbir zaman

58



Geçen yıl içinde kendimi huzursuz ve tedirgin hissettim.
 Hiçbir zaman

57

Neredeyse her zaman

Geçen yıl içinde kendimi başka insanlarla karşılaştırdığımda, daha değersiz gördüm.
 Hiçbir zaman

56



Geçen yıl içinde gelecekle ilgili olarak düşündüğümde, umutsuzluk hissine kapıldım.
 Hiçbir zaman

55

Bazen

Geçen yıl içinde kendimi hüzünlü, kederli hissettim.
 Hiçbir zaman

54





Bazen

Geçen yıl içinde kendimi yerimde duramayacak kadar tedirgin hissettim.
 Hiçbir zaman

(BAPİ-K)



Bazen



Neredeyse her zaman

7

