
SOUTH OAKS KUMAR TARAMA TESTİ

( NOT: Bu ankette ‘kumar’ ile aşağıda tabloda bulunan, parayla oynanan tüm oyunlar 
kastedilmektedir. )

1. Bugüne kadar aşağıdaki kumar çeşitlerinden hangilerini oynadığınızı belirtiniz. Her kumar çeşidi 
için üç cevaptan (“hiç”, haftada bir kereden az “veya” haftada bir kere veya daha fazla”) birini 
işaretleyiniz.

Hiçbir
Zaman

Haftada Bir
Kereden

Az

Haftada Bir
Kere Ya da
Daha Fazla

At yarışı

Parasına Kağıt Oyunları

Parasına Okey

Parasına Zar Oyunları

Horoz Dövüşü

İddia / Maç Tahminleri

Spor-Toto veya Spor-Loto

Sayısal-Loto

Kazı-Kazan

Milli Piyango

Borsada Oynama

Casino Oyunları

Parasına, Beceri İsteyen Oyunlar Oynama (Bilardo gibi)

Yukarıda Belirtilmeyen Başka Kumar Çeşitleri (Lütfen Yazınız: ..................................................... 
…………........................................................................................................………………………)

2. Bugüne kadar bir günde kumara yatırdığınız en fazla para ne kadardır?
……………………………………..

3. Hayatınızdaki insanlardan hangilerinin geçmişte veya halen kumar sorunu olduğunu işaretleyiniz:

( ) Baba ( ) Anne      ( ) Kardeşler    ( ) Büyük anne-baba ( ) Eş veya partner ( ) Çocuklar 
( ) Diğer akrabalar        ( ) Arkadaş veya yaşamımdaki önemli başka biri

4. Kumar oynadığınızda,  kaybettiğiniz parayı  yeniden kazanmak için bir  başka gün yine kumar
oynamaya gider misiniz?

( ) Hiç gitmem ( ) Bazen giderim (kaybettiğim zamanların yarısından azında)
( ) Kaybettiğim çoğu zaman giderim ( ) Her kaybettiğimde giderim

5. Gerçekten kazanmıyorken, hatta kaybettiğinizde, hiç kumardan para kazandığınızı iddia ettiğiniz
oldu mu?

( ) Asla ( ) Evet, kaybettiğim zamanların yarısının azında ( ) Evet, çoğu zaman



6. Bahis ve kumarla ilgili hiç sorununuz olduğunu düşünüyor musunuz?

( ) Hayır ( ) Evet, geçmişte fakat şimdi değil ( ) Evet

7. Hiç niyet ettiğinizden daha fazla kumar oynadığınız oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

8. Hiç insanların, sizin kabul edip etmediğinize bakmaksızın, bahis oynamanızı eleştirdikleri veya
size kumar sorununuz olduğunu söyledikleri oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

9. Kumar oynamanızdan veya kumar oynadığınız zaman olanlardan dolayı hiç suçluluk duyduğunuz
oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

10.  Bahse  girmeyi  veya  kumar  oynamayı  bırakmak  istediğiniz  ama  bunu  yapamayacağınızı
düşündüğünüz oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

11. Bahis kağıtlarını, piyango biletlerini, kumar paralarını kumar borçlarını veya diğer bahis veya
kumar  delillerini  eşinizden  çocuklarınızdan  veya  hayatınızdaki  diğer  önemli  insanlardan  hiç
sakladığınız oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

12. Birlikte yaşadığınız insanlarla parayı nasıl harcadığınız konusunda hiç tartıştığınız oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

13. (Eğer yukarıdaki soruyu Evet diye cevaplandırdıysanız) Para konusundaki tartışmaların hiç sizin
kumar oynamanız üzerinde yoğunlaştığı oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

14. Hiç birinden borç alıp kumar yüzünden borcunuzu ödeyemediğiniz oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

15. Bahis oynama veya kumar yüzünden hiç işinize veya okulunuza geç gittiğiniz ya da 
gitmediğiniz oldu mu?

( ) Evet, oldu ( ) Hayır, olmadı

16. Eğer kumar oynamak veya kumar borçlarını ödemek için borç aldıysanız, kimden veya nereden
borç aldınız? (Lütfen işaretleyiniz)

a. Evin parasından b. Akrabalarınızdan c. Bankalardan, borç veya kredi kuruluşlarından
d. Kredi kartlarından e. Tefecilerden f. Şahsi veya ailevi eşya veya malları satma
g. Arkadaş veya tanıdıklardan h. Altın, mücevher gibi birikimleri paraya çevirme
j. Bahisçiye borçlanma k. Kumarhaneye (kahvehane ya da kulüp sahibine) borçlanma


