
 

 

B ina la rda Ener j i  Ver iml i l iğ in in  Ar t ı r ı lmas ı  Projes i  

ANKET FORMU 
 

KONUTLARDA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDEN KAYNAKLANAN ENERJİ TÜKETİMİNİN İZLENMESİ 
 
Sayın Katılımcı; 
 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte 
yürüttüğü “Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında, konutlarda elektrikli ev 
aletlerinden ve aydınlatmadan kaynaklanan enerji tüketiminin analiz edilmesi amacıyla, evlerinizde 
kullandığınız buzdolabı/derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, TV, klima ve 
aydınlatma cihazlarına izleme cihazları bağlanarak, bu cihazların 6 ay boyunca enerji tüketiminin 
izlenmesi planlanmaktadır. 
 
Bu izleme programı, konutlardaki toplam enerji tüketiminin bu cihazlara dağılımını belirlemeyi, 
tüketimdeki mevsimsel değişiklikleri görmeyi, tüketimin hane halkı profiline göre değişimini tespit 
etmeyi ve nihai olarak, bu cihazların kullanım alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik bir bilinçlendirme 
stratejisinin geliştirilmesini amaçlamakta olup, anket formunda yer alan kişisel bilgiler KESİNLİKLE GİZLİ 
TUTULACAKTIR. 
 
Dolduracağınız bu anket sonucunda, izleme programına katılmayı istemeniz ve programa seçilmeniz 
halinde, Ocak 2016 ayına ait elektrik faturanız, faturanın ya da ödeme belgesinin ibraz edilmesi 
halinde anılan proje bütçesinden tarafınıza geri ödenecektir.  
 
Ayrıca, izleme programının sonuçları bir rapor halinde katılımcılarla paylaşılacaktır. İzleme programı 
sırasında, cihazlarınıza bağlanacak olan izleme ekipmanlarının cihazlarınıza zarar vermesi ya da 
cihazlarınızın elektrik tüketimini attırması söz konusu değildir. 
 
Doldurulan anket formlarının 14 Mart 2016 tarihine kadar, anket formunun sonunda irtibat bilgileri yer 
alan personele teslim edilmesi önemle rica olunur. 
 
Cevabını bilmediğiniz soruları ( - ) ile işaretleyiniz. 
 
İşbirliğiniz ve desteğiniz için şimdiden teşekkürler. 
 
 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adınız, Soyadınız:  

Tel:  

E-posta:  

Ev Adresiniz:  
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HANE BİLGİLERİ 

Konut Tipi: Müstakil  Apartman Dairesi  

Bina yaşı (Yıl)  

Isıtma Tipi: Merkezi Sistem  Bağımsız  

Bağımsız ısıtma için ısıtma şekli (merkezi 
sisteme ek olarak kullanılıyorsa yine 
işaretleyiniz) 

Kombi 

Katı Yakıtlı 
Soba 

Gaz yakıtlı 
soba 

Elektrikli Soba 

Klima 

 

 

 

 

 

 

Mülkiyet Ev Sahibi  Kiracı  

Oda sayısı ve toplam (net) kullanım alanı (m2):  

Hanede 
yaşayan 
kişilerin 
(bakıcı/yardımcı 
dahil) yaş 
dağılımı meslek 
ve öğrenim 
durumları: 

Yaşı Cinsiyet Mesleği Okula 
gitmiyor 

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 
ve üstü 

Mesai 
saatleri 
içinde 

günlük evde 
bulunma 

süresi  
(saat) 

Çalışıyor/ 
Çalışmıyor 

1. Kişi           

2. Kişi           

3. Kişi           

4. Kişi           
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5. Kişi           

6. Kişi           

7. Kişi           

8. Kişi           

9. Kişi           

10. Kişi           

Aylık hane geliri 
(TL): 

1,250 TL’den az 1,251 – 2,500 TL 2,501 – 5,000 TL 5,001 – 8,000 
TL 

8001 – 10,000 
TL 

10,000 TL’den 
fazla 

      

Aylık yaklaşık elektrik faturası tutarı 
(TL): 

 

En son ödediğiniz elektrik faturası 
tutarı (TL): 
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ELEKTRİKLİ CİHAZ BİLGİLERİ 

Buzdolabı/Derin Dondurucu  
(Marka ve model)* 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde belirtilen enerji sınıfı (A
+++

, 
A

++
, A

+
, A, B, vs.) ve yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) 

Toplam Hacmi (lt) 

    

    

    

(*) Buzdolabının üzerinde ya da içindeki etikette ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde buzdolabınızı/derin dondurucunuzu değiştirmeyi ya da bir buzdolabı/derin dondurucu daha satın 
almayı düşünüyor musunuz? 

EVET HAYIR 

 

Çamaşır Makinesi 
(Marka ve model)* 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde belirtilen enerji sınıfı (A
+++

, 
A

++
, A

+
, A, B, vs.) ve yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) 

Çamaşır Kapasitesi (kg) Haftada kaç kez 
çalıştırıldığı 

     

     

(*) Çamaşır makinesinin üzerinde ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde çamaşır makinenizi değiştirmeyi ya da bir çamaşır makinesi daha satın almayı düşünüyor musunuz? EVET HAYIR 

 

Çamaşır Yıkama-Kurutma 
Mak. 
(Marka ve model) 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde belirtilen enerji sınıfı (A
+++

, 
A

++
, A

+
, A, B, vs.) ve yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) 

Çamaşır Kapasitesi (kg) Haftada kaç kez 
çalıştırıldığı 

     

     

(*) Çamaşır yıkama-kurutma makinesinin üzerinde ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde çamaşır yıkama-kurutma makinenizi değiştirmeyi ya da bir makine daha satın almayı düşünüyor musunuz? EVET HAYIR 

 



 

 

B ina la rda Ener j i  Ver iml i l iğ in in  Ar t ı r ı lmas ı  Projes i  

Çamaşır 
Kurutma 
Makinesi 
(Marka ve 
model)* 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde belirtilen enerji 
sınıfı (A

+++
, A

++
, A

+
, A, B, vs.) ve yıllık 

enerji tüketimi (kWh/yıl) 

Tipi  
(hava tahliyeli; yoğuşmalı; gazlı) 

Çamaşır Kapasitesi (kg) Haftada 
kaç kez 

çalıştırıldığı 

      

      

(*) Çamaşır kurutma makinesinin Buzdolabının üzerinde ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde çamaşır kurutma makinenizi değiştirmeyi ya da bir çamaşır kurutma makinesi daha satın almayı 
düşünüyor musunuz? 

EVET HAYIR 

 

Bulaşık Makinesi 
(Marka ve model) 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde belirtilen enerji sınıfı 
(A

+++
, A

++
, A

+
, A, B, vs.) ve yıllık enerji tüketimi 

(kWh/yıl) 

Kapasitesi (xkişi) Haftada kaç 
kez 

çalıştırıldığı 

     

     

(*) Bulaşık makinesinin üzerinde ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde bulaşık makinenizi değiştirmeyi ya da bir bulaşık makinesi daha satın almayı düşünüyor 
musunuz? 

EVET HAYIR 

 

Elektrikli Fırın (mini fırın ve mikrodalga fırın hariç) 
(Marka ve model) 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde belirtilen enerji sınıfı (A
+++

, A
++

, 
A

+
, A, B, vs.) ve yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) 

Haftada kaç kez 
çalıştırıldığı 

    

    

(*) Fırının üzerinde ya da içindeki etikette ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde fırınınızı değiştirmeyi ya da bir fırın daha satın almayı düşünüyor musunuz? EVET HAYIR 
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Televizyon 
(Marka ve model) 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde belirtilen enerji 
sınıfı (A

+++
, A

++
, A

+
, A, B, vs.) ve yıllık 

enerji tüketimi (kWh/yıl) 

Ekran boyutu 
(köşegen, cm) 

Tipi  
 

Günde kaç saat 
çalıştığı 

LED LCD Plazma Tüplü 

1         

2         

3         

4         

5         

(*) Televizyonun üzerinde ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde televizyonunuzu değiştirmeyi ya da bir televizyon daha satın almayı düşünüyor musunuz? EVET HAYIR 

Televizyon 
Tipleri 

LED LCD Plazma Tüplü 

    
 

Klima 
(Marka ve model) 

Yaşı (Yıl) Enerji etiketi üzerinde 
belirtilen enerji sınıfı (A

+++
, 

A
++

, A
+
, A, B, vs.) ve yıllık 

enerji tüketimi (kWh/yıl) 

Tipi  
(Soğutma+Isıtma, 

Soğutma) 

Çalışma Süresi – 
Soğutma (saat/yıl) 

Çalışma Süresi – 
Isıtma (saat/yıl) 

Soğutma Isıtma 

1       

2       

3       
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(*) Klimanın üzerinde ya da enerji etiketinde yazılıdır. 

Önümüzdeki 6 ay içinde klimanızı değiştirmeyi ya da bir klima daha satın almayı düşünüyor musunuz? EVET HAYIR 

 

Aydınlatma 
Cihazları 
(Lamba) 

Hangi odada bulunduğu Güç Değeri (W) Enerji Sınıfı Tipi (LED, Enerjİ Tasarruflu, 
Halojen, Diğer) 

Günde yaklaşık 
çalışma süresi 

(saat ya da dakika) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      
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17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

Lamba 
Tipleri 

LED Enerji Tasarruflu Halojen Akkor Filamanlı 
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HANEDE BULUNAN DİĞER ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR  
(Listede bulunmayanları sayfa ekleyerek girebilirsiniz) 

Cihaz Adet Kullanım 
süresi 

(saat/ay) 

Biliniyorsa güç 
değerleri (W ya 

da kW) 

Elektrikli termosifon    

Kombi    

Ütü    

Müzik Seti, DVD/VCD Oynatıcı    

Bilgisayar (PC)    

Bilgisayar (Laptop)    

Uydu Alıcı / Receiver    

Mini Fırın    

Mikrodalga Fırın    

Su ısıtıcı (kettle)    

Kahve makinesi    

Mutfak robotu    

Cep telefonu    

Tablet    

Mikser    

Playstation (Oyun Konsolu)    

Tost Makinesi    

Fritöz (elektrikli)    

Elektrikli diş fırçası (şarjlı)    

Elektrikli traş makinesi (şarjlı)    

Epilatör (şarjlı)    

Saç kurutma makinesi, fön makinesi vb    

Mutfak terazisi    

Elektrikli oyuncak    
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Video kamera    

Ev sinema sistemi    

Elektrikli ızgara    

Blender    

Hava temizleyici    

Buharlı nemlendirici    

Elektrikli el aletleri (matkap, testere, vidalama mak., vs.)    

Ekmek kızartma makinesi    

Elektrikli süpürge    

Elektrikli süpürge (şarjlı)    

Halı yıkama makinesi    

Mutfak aspiratörü    

Ekmek pişirici    

Mısır patlatma makinesi    

Elektrikli su arıtma cihazı    

Su sebili    

Vantilatör    

Çay makinesi    

Elektrikli buharlı yemek pişirici    

Meyve sıkma makinesi    

Çöp öğütücü    

Elektrikli ocak    

İzleme Programına katılmak ister misiniz? EVET  HAYIR  

İRTİBAT BİLGİLERİ 

İsim Unvanı Telefon E-posta 

Oğuz Kürşat KABAKÇI Uzm. Yrd. 0312 295 52 71 okabakci@yegm.gov.tr 

Korkmaz GÜL Mühendis 0312 295 52 71 kgul@yegm.gov.tr  

Hüseyin Can TOPCAN Mühendis 0312 295 5268 hctopcan@yegm.gov.tr 

Bilal DÜZGÜN Uzm. Yrd. 0312 295 52 62 bduzgun@yegm.gov.tr 

Aslı KARABACAK Proje Yöneticisi 0312 295 52 40 asli.karabacak@undp.org 
 

mailto:okabakci@yegm.gov.tr
mailto:kgul@yegm.gov.tr
mailto:hctopcan@yegm.gov.tr
mailto:bduzgun@yegm.gov.tr
mailto:asli.karabacak@undp.org

