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Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa)
Günlük yaşayış içerisinde yaptığınız aktiviteler hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Aşağıda son 7
gün içerisinde fiziksel olarak harcanan zaman hakkında sorular bulunmaktadır. Lütfen
kendinizi çok hareketli, bir kişi olarak görmeseniz dahi her soruyu cevaplayın. Ev ve bahçe
işlerinizi, iş yerinde yaptığınız aktiviteleri, bir yerden bir yere gitmek için yaptıklarınızı, boş
zamanlarınızda yaptığınız egzersiz veya spor gibi aktiviteleri düşünün.
Son 7 gün içerisinde 10 dakika veya üzerinde süren nefesini hızlandıran, kuvvet
gerektiren tüm yoğun faaliyetleri göz önünde bulundurun.
1. Son bir hafta içinde kaç gün ağır kaldırma, kazma, aerobik, basketbol, futbol veya
hızlı bisiklet çevirme gibi şiddetli bedensel güç gerektiren faaliyetlerden yaptınız?

Haftada………… gün
Şiddetli fiziksel aktivite yapmadım. ( Bu şıkkı işaretlediyseniz 3. Soruya geçiniz.)

2. Bu günlerin birinde şiddetli fiziksel aktivite yaparak genellikle ne kadar zaman
harcadınız?

Bilmiyorum / Emin değilim
Günde………… dakika
Günde………… saat

Geçen bir hafta içinde yaptığınız orta dereceli fiziksel aktiviteleri düşünün. Bunlar 10
dakika veya daha uzun süren, orta derece fiziksel güç gerektiren ve normalden biraz sık
nefes almaya neden olan aktivitelerdir.
3. Son bir hafta içinde kaç gün hafif yük taşıma, normal hızda bisiklet çevirme, halk
oyunları, dans, bowling veya tenis gibi orta dereceli bedensel güç gerektiren
faaliyetlerden yaptınız? (Yürüme hariç.)

Haftada………… gün
Orta dereceli fiziksel aktivite yapmadım. ( Bu şıkkı işaretlediyseniz 5. Soruya geçiniz.)

4. Bu günlerin birinde orta dereceli fiziksel aktivite yaparak genellikle ne kadar
zaman harcadınız?

Bilmiyorum / Emin değilim
Günde………… dakika
Günde………… saat
Geçen bir hafta içinde yürüyerek geçirdiğiniz zamanı düşünün. Bu; işyerinde, evde, bir
yerden bir yere ulaşım amacıyla veya sadece dinlenme, spor, egzersiz veya hobi amacıyla
yaptığınız yürüyüş olabilir.
5. Geçen 7 gün içerisinde, bir seferde en az 10 dakika yürüdüğünüz gün sayısı kaçtır?

Haftada………… gün
Yürümedim ( Bu şıkkı işaretlediyseniz 5. Soruya geçiniz.)
6. Bu günlerden birinde yürüyerek genellikle ne kadar zaman geçirdiniz?

Bilmiyorum / Emin değilim
Günde………… dakika
Günde………… saat
Son soru, son bir hafta içinde oturarak geçirdiğiniz zamanlarla ilgilidir. İşte, evde,
çalışırken ya da dinlenirken geçirdiğiniz zamanlar dahildir. Bu masanızda, arkadaşınızı
ziyaret ederken, okurken, otururken veya yatarak televizyon seyrettiğinizde oturarak
geçirdiğiniz zamanları kapsamaktadır.
7. Son bir hafta içinde oturarak günde ne kadar zaman harcadınız?

Bilmiyorum / Emin değilim
Günde………… dakika
Günde………… saat

Anketin Değerlendirilmesi
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa formu (7 soru); yürüme, orta şiddetli ve şiddetli
aktivitelerde harcanan zaman ve otururken harcanan zaman hakkında bilgi
sağlamaktadır.
Kısa formun toplam skorunun hesaplanması yürüme, orta şiddetli aktivite ve şiddetli
aktivitenin süre (dakikalar) ve frekans (günler) toplamını içermektedir. Aktiviteler için
gerekli olan enerji MET-dakika skoru ile hesaplanır. Bu aktiviteler için standart MET
değerleri oluşturulmuştur. Bunlar;

Oturma

1.5 MET

Yürüme

3.3 MET

Orta Şiddetli Fiziksel Aktivite

4.0 MET

Şiddetli Fiziksel Aktivite

8.0 MET

Bu değerler kullanılarak günlük ve haftalık fiziksel aktivite seviyesi hesaplanmaktadır.
Örnek: 3 gün, 30 dakika yürüyen bir kişinin yürüme MET-dk /hafta skoru.
3.3 X 3 X 30 = 297 MET-dk/hafta olarak hesaplanmaktadır.
Yürüme MET-dk/hafta = 3.3 X yürüme dakikası X yürüme gün sayısı
Orta şiddetli MET-dk/hafta = 4.0 X orta şiddetli aktivite dakikası X orta şiddetli aktivite
yapılan gün sayısı
Şiddetli MET-dk/hafta = 8.0 X şiddetli aktivite dakikası X şiddetli aktivite yapılan
gün sayısı
Toplam, MET-dk/hafta = (yürüme + orta şiddetli+ şiddetli + oturma) MET-dk/hafta
Bu sürekli skorlamanın yanı sıra elde edilen sayısal verilere göre sınıflandırma
yapılmaktadır.

Buna göre 3 aktivite seviyesi vardır:
1. İnaktif (Kategori 1) : En alt fiziksel aktivite seviyesidir. Kategori 2 ve 3 içine
dâhil edilemeyen durumlar inaktif olarak düşünülür.
2. Minimal Aktif (Kategori 2): Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine girenler minimal
aktiftir.
a) 3 veya daha fazla gün en az 20 dakika şiddetli aktivite yapmak
b) 5 veya daha fazla gün orta şiddetli aktivite veya yürümenin günde en az 30 dakika
yapılması
c) Minimum 600 MET-dk/haftayı sağlayan 5 veya daha fazla gün yürüme ve orta şiddetli
aktivitenin birleşimi
3. Çok Aktif ( Kategori 3): Bu ölçüm yaklaşık olarak en az günde bir saat veya daha fazla
olan orta şiddetli bir aktiviteye eşittir. Bu kategori, sağlıkla ilgili yararların sağlanmasında
gereken düzeydir.
a) Minimum 1500 MET-dk/haftayı sağlayan en az 3 gün şiddetli aktivite veya daha fazla
gün
b) Minimum 3000 MET-dk/haftayı sağlayan 7 veya daha fazla gün yürüme, orta şiddetli
veya şiddetli aktivitenin kombinasyonu

Kaynakça:
1. Sema Savcı, Melda Öztürk, Hülya Arıkan, Deniz İnal İnce, Lale Tokgözoğlu. Physical
activity levels of university students. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(3): 166-172

