
South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT) Değerlendirme

 Lesieur ve Blume (1987) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlaması, Duvarcı ve
Varan (2001) tarafından gerçekleştirilmiştir. Her madde 0 veya 1 olarak değerlendirilmektedir. Test
sonucunda kişinin alabileceği puan 0-20 arasındadır. 5 ve yukarı puan alanlar ‘muhtemel patolojik
düzeyde  kumar  oynayanlar’  olarak  sınıflandırılmaktadır.  SOKTT  uygulanan  kişi  tarafından
alınabilecek  puan  0-19  arasındadır.  8  ve  yukarı  puan  alanların  ‘muhtemel  patolojik  kumarbaz’
olarak sınıflandırılmaktadır. 

26  sorudan oluşan,  deneğin  kendi  doldurduğu bir  testtir.  Çabuk ve  kolay uygulanabilen
SOKTT’de ilk üç madde ile 12, 16j ve 16k numaralı maddeler puanlamaya katılmadığından, test 20
madde  üzerinden  değerlendirilmektedir.  Her  madde  bir  puanla  değerlendirildiğinden  dolayı
SOKTT’de  alınabilecek  puanlar  0  ile  20  puan  arasında  değişmektedir.  Testin  orijinal  İngilizce
formunda “kesmenoktası” olarak 5 puan kullanılmakta, dolayısıyla, 5 ve üzeri puan alanlar “olası
patolojik kumarbaz” olarak değerlendirilmektedir.

SOUTH OAKS KUMAR TARAMA TESTİ (SOKTT) TÜRKÇE FORMU PUAN CETVELİ 

• SOKTT puanları riskli cevaplar gösteren soruların puanlarının toplanmasıyla hesaplanır. 1, 2
ve 3. Sorular puanlamaya katılmaz.

• Soru 4. “kaybettiğim çoğu zaman giderim” veya “her kaybettiğimde giderim”
• Soru 5. “evet, kaybettiğim zamanların yarısından azında” veya “evet, çoğu zaman”
• Soru 6. “evet, geçmişte fakat şimdi değil” veya “evet”
• Soru 7. “evet” Soru 8. “evet” Soru 9. “evet” Soru 10. “evet” Soru 11. “evet”
• Soru 12. (puanlamaya katılmayacak)
• Soru 13. “evet” Soru 14. “evet” Soru 15. “evet” soru 16a. “evet” Soru 16b. “evet”
• Soru 16c. “evet” Soru 16d. “evet” Soru 16e. “evet” Soru 16f. “evet” Soru 16g. “evet”
• Soru 16h. “evet”  16j  ve 16k sorular›  puanlamaya katılmayacak ölçekten alınabilecek en

yüksek puan 19‘dur. (Değerlendirmeye 19 soru katılmıştır) 

● 5 ve üzeri puan alanlar “olası patolojik kumarbaz”
● 8 veya üzeri puan alan “muhtemel patolojik kumarbaz” olarak puanlanmıştır.

Hiçbir  ölçek  değelendirmesi  ile  ve  sonucuna  göre  tanı  konulmamakta  olup,  risk  belirlemek
amacıyla  kullanılmaktadır.  Davranışsal  bağımlılıklar  tanısı  çocuk-ergen/yetişkin  ruh  sağlığı  ve
hastalıkları uzman hekimlerince klinik mauyene ve değerlendirilmesi ile tanı konulmaktadır.


