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EK 2: Anket 

Çalışma Numarası    Bitiş tarihi________________ 

LÜTFEN UYGUN KUTUYU İŞARETLEYİN (☒) 

Listelenen aktivitelerden HERHANGİ BİRİNİ yapabilir misiniz? Lütfen son 

ayı göz önüne alınız. 

(Eğer her soruda listelenen aktivitelerden HERHANGİ BİRİNİ 

gerçekleştirebiliyorsanız, lütfen “evet”i işaretleyiniz) 

 

 

EVET HAYIR 

 Hızlı adımlarla merdiven çıkma;  

 Üst kata bavul taşıma (10-20kg / 20 – 40pound );  

 Koşma. 
☐ ☐ 

o Mobilyaları, ev eşyalarını taşımak;  
o Hafif yükleri kaldırma; 
o Koşma, çocuklar veya hayvanlarla yoğun çaba ile oynama;  
o Eğlenceli yüzme. 

☐ ☐ 

 Market alışverişini üstkata taşıma;  

 Tempolu koşu;  

 Eğlenceli futbol veya tenis. 
☐ ☐ 

o Merdiven inme;  
o Yatak yapma; 
o Yerleri elektrikli süpürge ile veya süpürge ile süpürmek;  
o Keyif için kopek gezdirme;  
o Orta derecede efor ile çocuklarla oynama. 

☐ ☐ 

 Yavaş adımlarla merdiven çıkmak;  

 Çamaşır asma;  

 Banyo temizlemek;  

 Çimen biçmek (motorlu çim biçme makinası);  

 Çimen tırmıklamak veya evin dışında süpürmek;  

 Boş zamanlarda bisiklet binmek; 

 Egsersiz için, kademe için, hafif tempoda yürümek. 

☐ ☐ 

o Oturmak, okumak, televizyon izlemek, müzik dinlemek  ☐ ☐ 

 Ev eşyalarını üst kata taşımak, kutuları taşımak (üst kat); 

  ≥ 20 kg / ≥ 40 pound taşıyarak tepelere tırmanmak. ☐ ☐ 

o Arazide doğa yürüyüşü;  
o Egsersiz için yokuş yukarı yürümek;  
o Kendi kendine seçilmiş tempoda işe giderken/işten gelirken bisiklete 

binmek;  
o Eller ve dizler üzerinde yerleri fırçalamak, yoğun çaba;  
o Çimenleri biçmek (Motorlu çim biçme makinası);  

☐ ☐ 
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o Kar küremek;  
o Odun kırmak, yoğun çaba. 

 Evin etrafında olduğu gibi evin içinde yürümek;  

 Giyinme/soyunma. ☐ ☐ 

o ≥ 25 kg / 50 pound (örn; mobilya, 2 bavul) yükleri üst kata taşımak;  
o 10 km/saat 6 mil/saat koşmak. 10 km/saat veya 6 mil/saat boş zaman 

temposunda bisikletten daha hızlı olduğuna lütfen dikkat edin. 
☐ ☐ 

 

Dinlenmek için durmaksızın sürekli kaç kat tırmanabilirsiniz? 

☐ 1’den az              ☐ 1              ☐ 2              ☐ 3              ☐ 4              ☐ 4’den fazla 

Günlük yaşam aktiviteleri için yardıma ne kadar ihtiyacınız var? (örn; yemek pişirme, giyinme vs) 

☐ tamamen bağımsız                ☐ kısmen bağımlı                 ☐ tamamen bağımlı. 

Yaşıtlarınızla kıyasla kardiyorespiratuar formunuzu nasıl değerlendirirsiniz? 

☐ daha düşük                ☐ aynı                 ☐ daha yüksek 

Normal günlük fiziksel aktivite paterninizi en iyi tanımlayan bir aktivite kategorisi seçin, bunlar 
içine ev ve aile bakımı, taşıma, meslek, egzersiz ve sağlık ve boş vakit veya eğlence amaçlı 
aktiviteler de dahildir.  

☐  Normal günlük aktiviteler dışında inaktif veya çok az aktivite. 

☐  Herhangi bir zamanda en az 10 dakika solunum ve kalp hızında hafif artışa neden olan düşük 
düzeyde güç gerektiren fiziksel aktivitelere düzenli olarak (≥ 1gün/hafta) katılım. 

Tempolu yürüyüş, tempolu koşu veya koşmak, bisiklet binmek, yüzmek veya rahat adımlarla yoğun 
spor veya benzer düzeyde güç gerektiren diğer aktiviteler  

         ☐  Hafta 20-60 dakika. 

         ☐  Haftada 1-3 saat. 

         ☐  Haftada 3 saatten fazla. 

Kemik, kas veya nörolojik bozukluk veya hastalıklar fiziksel aktivitenizi bozuyor mu? 

☐  Evet, Kemik/Kas     ☐   Evet, nörolojik      ☐     Hayır 

 

BU ANKETİ TAMAMLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! 
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