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KADIN CİNSEL İŞLEV ÖLÇEĞİ-(FSFI) 
 

Sayın katılımcı; son dört haftada süregelen 
cinsel işlevlerinizi belirlemeye yönelik olarak 
hazırlanan bu ölçekte 19 madde bulunmaktadır. 
Sizden istenen her bir maddede size uyan tek bir 
seçeneği işaretlemenizdir. Lütfen tüm sorulara cevap 
veriniz.    

Teşekkür ederiz. 
 
*       Cinsel aktivite  : Cinsel birleşme, sevişme ve 
kendini tatmin dahil olmak üzere tüm cinsel faaliyetler. 
**      Cinsel ilişki : Kadın ile erkeğin cinsel birleşmesi 
(sertleşmiş kamışın/erkeklik organının kadının haznesine 
girmesi) 
***     Cinsel uyarılma: Sevişme, şehvet duygu ve 
düşüncelerin belirmesi ile vajinanın ıslanması ve benzeri 
durumlar 
****   Orgazm  : Bızır,hazne, rahim, makat ve alt karın ve 
tüm vücudu saran kuvvetli ritmik  kasılmalar olması. 
 
Tüm sorularda yalnız bir kutuyu işaretleyiniz. 
 
1. Son 4 hafta içinde, ne sıklıkta cinsel istek 
duydunuz?  

 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 

 
 
2. Son 4 hafta içinde, cinsel istek veya ilgi düzeyinizi 
(derecenizi) nasıl değerlendirirsiniz?  

 Çok yüksek 
 Yüksek 
 Orta 
 Düşük 
 Çok düşük veya hiç 

 
 
3. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişki** sırasında ne sıklıkta uyarıldığınızı hissettiniz?  

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 

 
 
4. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişki** sırasındaki uyarılma düzeyinizi nasıl 
derecelendirirsiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Çok yüksek 
 Yüksek 
 Orta 
 Düşük 
 Çok düşük veya hiç 

 
5. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişki** sırasında cinsel bakımdan uyarılacağınızdan 
ne derecede emindiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 
 Çok emindim 
 Emindim 
 Oldukça emindim 
 Az emindim 
 Çok az / hiç emin değildim 

 
 
6. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişki**sırasında uyarılma durumunuz sizin için ne 
sıklıkta tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 
 

 
7. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişki** sırasında hazneniz ne sıklıkla ıslandı / 
kayganlaştı ? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 
 

 
8. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişki** sırasında haznenizin ıslanması / 
kayganlaşmasındaki zorluk derecesi nasıldı?  

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 
 Çok çok zor veya imkansızdı 
 Çok zordu 
 Zordu 
 Biraz zordu 
 Hiç zorluk çekmedim 

 
 
9. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişkiniz** bitene kadar cinsel organınızın ıslaklığını / 
kayganlığını ne sıklıkta koruyabildiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 
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10. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişkiniz** bitene kadar haznenizin  ıslaklığını / 
kayganlığını koruyabilme zorluğunuzun sıklığı neydi? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 

 
 
11. Son 4 hafta içinde, cinsel uyarılma*** veya cinsel 
ilişkide** ne sıklıkta orgazm**** oldunuz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 

 
 
12. Son 4 hafta içinde, cinsel uyarılma*** veya cinsel 
ilişki** sırasında orgazma****  ulaşmak sizin için ne 
kadar zordu? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Çok çok zordu / imkansızdı 
 Çok zordu 
 Zordu 
 Biraz zordu 
 Hiç zorluk çekmedim 

 
 
13. Son 4 hafta içinde, cinsel uyarılma*** veya cinsel 
ilişki** sırasında orgazma****  ulaşmanız  ne kadar 
tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 
 Çok tatminkardı 
 Genellikle tatminkardı 
 Yarısında tatminkardı, yarısında tatminkar 

değildi 
 Genellikle tatminkar değildi 
 Hiç tatminkar değildi 

 
 
14. Son 4 hafta içinde, cinsel aktivite* veya cinsel 
ilişkiniz** sırasında siz ve eşiniz arasındaki duygusal 
yakınlık ne kadar tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 
 Çok tatminkardı 
 Genellikle tatminkardı 
 Yarısında tatminkardı, yarısında tatminkar 

değildi 
 Genellikle tatminkar değildi 
 Hiç tatminkar değildi 

 
 
 
 
 
 
 

15. Son 4 hafta içinde, eşinizle cinsel ilişkiniz** sizin 
için ne kadar tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 
 Çok tatminkardı 
 Genellikle tatminkardı 
 Yarısında tatminkardı, yarısında tatminkar 

değildi 
 Genellikle tatminkar değildi 
 Hiç tatminkar değildi 

 
 
16. Son 4 hafta içinde, genel olarak cinsel hayatınız 
sizin için ne kadar tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 
 Çok tatminkardı 
 Genellikle tatminkardı 
 Yarısında tatminkardı, yarısında tatminkar 

değildi 
 Genellikle tatminkar değildi 
 Hiç tatminkar değildi 

 
 
17. Son 4 hafta içindeki, cinsel ilişkinizde haznenize 
giriş sırasında ne sıklıkta ağrı veya rahatsızlık 
duydunuz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 

 
 
18. Son 4 hafta içindeki, cinsel ilişkinizde  haznenize 
girişten sonra ne sıklıkta ağrı veya rahatsızlık 
duydunuz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Hemen hemen her zaman 
 Çoğu zaman (15 günden fazla) 
 Bazen (15 günde) 
 Birkaç kez (15 günden az) 
 Hemen hemen hiç / hiçbir zaman 

 
 
19. Son 4 hafta içindeki, hazneye giriş sırasında veya 
sonrasında duyduğunuz ağrı / rahatsızlığın derecesini 
nasıl değerlendirirsiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 
 Çok yüksek 
 Yüksek 
 Orta 
 Düşük 
 Çok düşük veya hiç 

 
 


