
ALKOL KULLANIM BOZUKLUKLARINI TANIMA TESTİ  
 
1. Alkollü içecekleri ne sıklıkta kullanırsınız? 
(0) Hiçbir zaman (1) Ayda bir veya daha az    (2) Haftada bir veya daha az  
(3) Haftada 2-4 kez  (4) Haftada 5 kez veya daha fazla  
 
2. Alkol aldığınız zaman günde kaç standart içki içersiniz?  
(0) 1        (1) 2       (2) 3-4        (3) 5-6           (4) 7 ve daha fazla  
 
3. Bir seferde 6 veya daha fazla standart içki içme sıklığınız? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az     (2) Her ay     
(3) Her hafta       (4) Her gün veya yaklaşık her gün  
 
4. Geçtiğimiz yıl içinde kaç kez içmeye başladıktan sonra alkol alımını 
durduramadınız? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay       
(3) Her hafta       (4) Her gün veya yaklaşık her gün  
 
5. Geçen yıl içinde alkollü içki içmeniz nedeniyle normalde sizden bekleneni 
yapmakta kaç kez başarısız oldunuz? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay       
(3) Her hafta       (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
6. Geçen yıl fazla alkollü içki içtiğiniz bir gecenin sabahında kendinize gelebilmek 
için alkollü bir içki almanız kaç kez gerekti? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay       
(3) Her hafta       (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
7. Geçen yıl kaç kez alkollü bir içki içtikten sonra suçluluk veya pişmanlık 
duyduğunuz oldu?   
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay   
(3) Her hafta       (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
8. Geçen yıl içinde ne sıklıkta alkollü içki içtiğiniz için ertesi sabah bir önceki gece 
olanları hatırlayamadınız? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az    (2) Her ay      
(3) Her hafta       (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
9. Siz veya bir başkası sizin alkol almanız yüzünden yaralandı mı? 
(0) Hayır      (1) Evet, fakat geçen yıl değil      (2) Evet, geçen yıl içinde  
 
10. Bir arkadaşınız, bir doktor veya başka bir sağlık çalışanı size alkol almayı 
kesmenizi önerdi mi? 
(0) Hayır      (1) Evet, fakat geçen yıl değil      (2) Evet, geçen yıl içinde  
 
 



Ilk 3 sorudan elde edilen puanlar riskli alkol kullanımına, 4-5-6  alkol bağımlılığına, 7-8-
9-10. sorular ise zararlı alkol kullanımına işaret eder. 8 puan üstü alanlarda alkolle ilgili 
sorun var diyebiliriz. 
 
 


