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“ENERJİ TASARRUFU” ANKET SONUÇLARI 

 
Enerji sektörü hakkında merak edilen birçok konuyu sizler için araştırıyoruz. Bu 

defa “Enerji Tasarrufu” konusunda 6 soruluk bir anket hazırladık. Anket 
sorularımız ve sonuçlarımız şöyle: 

 
 

1. Evlerimizde yalnızca %10 su kullanımını azalttığımız zaman sizce ülke 
ekonomisine ortalama ne kadar katkıda bulunabiliriz? 

 

 

 

2. İş yerinizde enerji tasarrufu için alınan tedbirler hangileridir? 
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Doğal ışıkla çalışabildiğimiz sürece, gündüz ışıkların
açılmaması,

Günün serin saatlerinde ve gerekli olmadıkça
klimaların kapatılması,

Kısa süreler için bile ayrıldığımız yerin elektrik
lambalarının kapatılması,

Kışın kapılarımızı ve pencerelerimizi kapalı tutarak
veya kaloriferi kısarak daha az enerji kullanılması,

Ofis araç ve gereçlerinin düzenli bakımını yaptırarak
enerji tasarrufu yapılması,

Asansörleri çok gerekmedikçe kullanılmaması,

Ofis sıcaklığını kışın en ideal olan 18-20 derecede ve
yazın 24 derecede tutulması,

Gereksiz yazışma yapmayarak daha az kâğıt
kullanımı,

Kâğıtların iki tarafının da kullanılması,

Kullandığımız kâğıt ve gazeteleri geri dönüşüme
gönderilmesi,
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3. Evinizde enerji tasarrufu için aldığınız önlemler nelerdir? 
 

 

 

4. Oturduğunuz evin binasında enerji tasarrufu için aşağıdaki çalışmalardan 

hangisi/hangileri mevcuttur? 
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Telefonun şarjı dolduğunda direk fişten çekilmesi,

Tasarruflu ampul kullanımı,

Kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak…

Çamaşır makinesi tam dolmadan çalıştırılmaması,

Televizyonu bekleme konumunda da elektrik…

Beyaz eşyalarda ürün cinsine bağlı olarak…

Bulaşıkları elde yıkamak yerine bulaşık…

Diş fırçalarken suyun kapatılması,

Duş süresinin kısa tutulması,
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Mantolama

Led ışıklar

Modern asansör sistemi

Sensörlü ışık sistemi

Pencerelerde ve kapılarda ısı kaybının önlenmesi
için pencere bandı ve sünger

Radyatör arkalarında alüminyum folyo kaplı ısı
yalıtım levhaları

Çatı yalıtımı

Nitelikli cam
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5. Ev/işyerini daha verimli hale getirmek için hangi iyileştirmelerin öncelikli 

olduğunu düşünüyorsunuz? 
 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi enerji tüketiminizi azaltmanız için sizi motive eder? 
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Güneş PV

Zemin altı ısıtma

Çatı yalıtımı

Boşluklu duvar yalıtımı

Termostatik radyatör vanaları

Yeni kazan

Yalıtımlı pencereler

Dış duvar yalıtımı

İç duvar yalıtımı

Yeni radyatörler

Yeni termostat

Havalandırma yalıtımı
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4% İklim değişikliği

Enerji faturalarında tasarruf

Doğal kaynaklarda sağlanan
tasarruf

Başkalarına iyi bir örnek olarak
onları da teşvik etmek

Diğer
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