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YERLEŞİM MERKEZLERİ KADEMELENMESİ ÇALIŞMASI KÖY ANKETİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bu anket çalışması “Yerleşim Merkezleri Kademelenmesi” 

araştırması kapsamında değerlendirilecektir.  Bu çalışma il, ilçe, belde ve köylerin karşılıklı mal, hizmet ve insan 

akımları sonucu oluşan fonksiyonel bölgeleri tespit ederek kamu ve özel sektörün karar süreçlerinde yol gösterici 

olacaktır.  

Çalışma kapsamında elde edilen veriler sadece bu çalışma için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma 

ajansları tarafından kullanılacak olup; başka kurum, kuruluş veya üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacak, teftiş vb. 

amaçlar için kullanılmayacaktır.    

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

İl   : 

İlçe   : 

Belde   : 

Köy   : 

Mahalle  : 

Anket no: 

Anket yapılan yer: 

a) Köy  b)   Belde   c)  Mahalle 

 

BÖLÜM 1 

Soru 1a. Köyünüzde/mahallenizde/beldenizde aşağıdaki gelir kaynaklarından hangilerinin bulunduğunu belirtir 

misisniz? (Kendiniz için üretiyor olsanız da belirtiniz.) 

Soru 1b.   Köyünüzdeki/mahallenizdeki/beldenizdeki bütün gelir kaynaklarını en önemlisi 1 olacak şekilde önem 

sırasına göre sıralayınız. 

Ekonomik faaliyet Soru 1a. Soru 1b. 

Sıralama (1,2,3…) 

Tarımsal üretim faaliyetleri (ekme, biçme vs.)   

İcar faaliyetleri (Toprağın kiraya verilmesi)   

Hayvancılık faaliyetleri   

Fabrika işçiliği    

Maden işçiliği   

Tarım işçiliği (Başkasının tarlasında ücret karşılığında çalışılması)   

Ormancılık (odun ve odun dışı ürünler)   

Mantarcılık (orman dışı)   

Hizmet faaliyetleri (Otel, restoran, turizm vs.)   

Transfer harcamaları vs. (emekli maaşı, 65 yaş maaşı ve sosyal yardımlar)   

İnşaat işçiliği   

Koruculuk    

Nakliyecilik   

Diğer……………………………   

Diğer……………………………   
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Soru 2a. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde aşağıdaki üretim faaliyetlerinden hangilerinin yapıldığını belirtiniz. 

(Kendiniz için üretiyor olsanız da belirtiniz.) 

Soru 2b. Ne amaçla üretim yapıldığını belirtiniz. (1-Kendileri için üretim; 2- Satış için üretim; 3-Her ikisi de) 

Soru 2c. Aşağıdaki ürünleri nüfusun yüzde kaçı üretiyor? 

 

 

Ekonomik faaliyetler 

Soru 2a. Soru 2b. 

Üretim nedeni? 

(1-Kendileri için 

üretim; 2- Satış için 

üretim;  

3-Her ikisi de) 

Soru 2c. 

Nüfusun 

yüzde kaçı bu 

ürünü 

üretiyor? 

Üretim 

yapılıyor mu 

(var ise 1 /yok 

ise 0 yazınız) 

Faaliyetin/ürünün 

adlarını yazınız. 

Tahıl ve Baklagil Yetiştiriciliği  

(buğday, pirinç, nohut, mercimek, 

fasulye vb.) 

 

 

  

Yağlı Tohum Yetiştiriciliği  

(ayçiçeği, yer fıstığı, susam tohumu vb.) 

 

 

  

Kök ve Yumru Bitki Yetiştiriciliği 
(şeker pancarı, patates, havuç, soğan 

vb.) 

 

 

  

Lifli Bitkiler Yetiştiriciliği  
(Pamuk, keten, kenevir, lif kabağı, 

kauçuk vb.) 

 

 

  

Yem Bitkileri 
(yonca, fiğ, korunga vb.) 

 

 

  

İçecek Üretiminde Kullanılan Bitkiler 
(siyah çay, yeşil çay, kahve, vb.) 

 

 

  

Baharatlık, aromatik (ıtırlı) ve 

eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin 

yetiştirilmesi  
(karanfil, safran, kekik, ıhlamur vb.) 

 

  

  

Sebze Yetiştiriciliği (Sera Dışı)     

Meyve Yetiştiriciliği (Sera Dışı)     

Seracılık     

Süs Bitkisi ve Fidan Yetiştiriciliği  

(dış mekan, saksılı süs bitkileri, kesme 

çiçek vb.) 

 

 

  

Mantarcılık (orman dışı)     

Tütün Ürünleri Yetiştiriciliği     

Balıkçılık ve Su Ürünleri     

Büyükbaş Hayvancılık     

Küçükbaş Hayvancılık     

Arıcılık     

İpek Böcekçiliği     

Kümes hayvancılığı  

(yumurta üretimi dahil) 

 

 

  

Hediyelik eşya ve el sanatları     

Süt ve süt ürünleri  

(süt, peynircilik, mandıracılık vs.) 

 

 

  

Orman ürünleri     

Diğer1 (Belirtiniz……….…………)     
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Soru 3. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde üretilen ürünler nasıl pazarlanıyor?  

Soru 3a. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde üretilen ürünlerin pazarlanmasında kullanılan yöntemleri en çok 

kullanılan yöntemden en az kullanılan yönteme doğru 1 den başlayarak sıralayınız. 

  

Satış yöntemi Sıralama 

a) Kooperatif/toprak mahsulleri ofisi/ticaret borsası  

b) Toptancı/tüccar/aracı (köye gelip alanlar dahil)  

c) Doğrudan market/ fabrika/ değirmen  

d) İnternet üzerinden  

e) Semt pazarı/Hayvan pazarı  

f) Doğrudan son tüketiciye (Semt pazarı dışında)  

g) Diğer 

(yazınız)…………………………………………………… 

 

h) Hiçbiri satılmıyor  

 

Soru 4. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde üretilen ürünlerin en fazla satışının yapıldığı yerleri ve satılan ürünlerin 

yüzde kaçının bu yerlere satıldığını belirtiniz. 

 

Ürün/Faaliyet 
İlçe-

İl/Yurtdışı 

Köy/Mahalle/Belde/Ülke 

Adı 

Satış 

Oranı 

S2bden……………..    

S2bden……………..    

S2bden……………..    

S2bden……………..    

S2bden……………..    
 

Açıklama:  

 Köyünüzden/beldenizden/mahallenizden ürünlerinizi satmak için götürdüğünüz yerlerle birlikte ürünlerinizi almak için köye 

gelenlerin geldiği yerleri de belirtiniz.(toptancı vs.) 

 Satış yapılan yer başka il sınırlarında da olabilir. 

 Satış yapılan yerin sadece il bilgisi biliniyorsa büyükşehir belediyesi olan iller için il adı ve genel (Ankara Genel) şeklinde, büyükşehir 
olmayan illerde il adı ve merkez (Zonguldak merkez) olarak ifade edilecektir. Dolayısıyla köy, mahalle ve belde adı boş bırakılacaktır. 

 Satış yapılan yer yurtdışında ise ülke adı yazılacaktır.  

 

Soru 5. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde üretilen ürünler aracı olmaksızın (doğrudan) fabrikalara hammadde olarak 

satılıyor mu? (Meyve suyu, reçel, gül suyu, çay, zeytinyağı vb. fabrikaları.)      

 

 a) Evet                             b) Hayır (Soru 7’ye geçiniz)  

 

Soru 6. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde üretilen ürünleri, hammadde olarak kullanan fabrikalara ilişkin aşağıdaki 

bilgileri doldurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesisin türü  

(meyve suyu 

fabrikası, salça 

fabrikası vs.) 

Satılan 

ürünlerin ne 

kadarı bu 

tesise 

veriliyor? 

(%) 

İlçe-İl-

Yurtdışı 
Köy/Mahalle/Belde/Ülke 

1.sırada        

2.sırada     

3.sırada     
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Soru 7. Köyünüzdeki/Mahallenizdeki/Beldenizdeki kış dönemi nüfusu ve toplam hane sayısı yaklaşık olarak kaçtır? 

 

Kış dönemi nüfusu (kişi) 

  

Toplam hane sayısı  

(Kullanılabilir halde dolu veya boş olanlar) 

  
 

 

 

Soru 8. Köyünüzdeki/beldenizdeki/mahallenizdeki yaz dönemi nüfusunuz değişiyor mu? Eğer değişiyorsa yaz dönemi 

nüfusu yaklaşık olarak kaç kişidir? 

a) Değişmez aynı kalır   b) Değişir (yaz dönemi toplam nüfusu) ………………………… 

 

 

Soru 9. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde yabancı uyruklu (TC vatandaşı olmayan) kişi yaşıyor mu? (dönemlik-

mevsimlik işçiler değil, geçici barınma merkezleri dışında Köyünüzde ikamet eden, yaşayanlar kastedilmektedir.) 

 

a) Evet     b) Hayır (Soru 11’e geçiniz) 

 

Soru 10. Köyünüzde/beldenizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin, uyruğunu ve sayısını belirtiniz. 

 

Uyruğu Kişi sayısı 

  

  

  

 

Soru 11. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde yaşayan yabancı uyruklu kişiler hangi sektörden gelir sağlıyor?  

 

Geçim kaynağı  Geçim kaynakları 

(Birden fazla seçebilirsiniz) 

Tarım-bitkisel üretim  

Hayvancılık  

Sanayi  

Turizm  

Emekli  

Diğer hizmet sektörleri (evde bakım vs.)  

Diğer (yazınız)………………  
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Soru 12a. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde aşağıda yer alan tesis, faaliyet ve hizmetlerden hangileri aktif olarak 

bulunmaktadır? Tesis var ise kaç adet tesis olduğunu, yok ise 0 yazınız. 

Soru 12b. Bu tesislerde toplam kaç kişi çalıştığını belirtiniz. 

Soru 12c. Bu tesislerde çalışanlardan kaçının köyünüzden/beldenizden/mahallenizden olduğunu belirtiniz. 

 

Tesisin tanımı 

Soru 12a. 

Tesis sayısı 

(Yok ise 0 

yazınız) 

Çalışan Sayısı 

Soru 12b. 

Toplam 

Çalışan 

Soru 12c. 

Köyden/Beldeden/Mahalleden 

Çalışan 

Bakkal/market     

Zincir market    

PTT şubesi     

ATM     

Genişbant internet erişimi (internet 

altyapısı)  

  

Mobil internet erişimi    

Hayvan pazarı      

Meslek kursları veya faaliyetleri     

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu    

Kütüphane    

Jandarma/polis karakolu    

Üniversite Binası veya Kampüsü    

Meslek Yüksekokulu    

Değirmen    

Enerji Üretim Tesisi (GES, HES, 

RES, Jeotermal Tesisi, Termik 

Santral)  

  

Banka şubesi    

Pazar yeri     

Mezbaha    

Tavuk çiftliği     

Mandıra     

El sanatları ürünleri satış yeri    

Sosyal tesis (kültür merkezi, çocuk 

parkı, misafirhane vs.)  

  

Soğuk hava depolama tesisi    

Atık su ve kanalizasyon altyapısı    

Şebeke suyu altyapısı    

Üretici birliği veya kooperatifi     

Köy/Belde tanıtım/kalkındırma 

derneği  

  

Amatör spor kulübü    

Lisanslı depo    

Organize sanayi bölgesi    

Sanayi sitesi    

Diğer (Belirtiniz)…………..    

Diğer (Belirtiniz)………….. 
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Soru 13. Köyünüzde/beldenizde/mahallenizde aşağıdaki imalat sanayi tesislerinden hangileri bulunmaktadır? 

Soru 13a. Tesis var ise kaç adet tesis olduğunu, yok ise 0 yazınız.  

Soru 13b. Tesis var ise, bu tesislerde toplam kaç kişi çalıştığını belirtiniz. 

Soru 13c. Tesis var ise bu tesislerde çalışanlardan kaçının köyünüzden/beldenizden/mahallenizden olduğunu belirtiniz. 

 

Üretim faaliyeti 

Soru 13a. 

Tesis sayısı 

(Yok ise 0 

yazınız) 

Çalışan Sayısı 

Soru 13b. 

Toplam 

Çalışan 

Soru 13c. 

Köyden/Beldeden/Mahalleden 

Çalışan 

Un ve nişastalı ürünler imalatı     

Fırın     

Balık çiftliği     

Zeytinyağı ve bitkisel yağ imalatı     

Süt ve süt ürünleri imalatı     

Et sucuk pastırma imalatı     

Kanatlı ürünler imalatı     

Hazır hayvan yemleri imalatı     

Sebze ve meyvelerin işlenmesi    

İçecek imalatı     

Tütün ürünleri imalatı     

Tekstil imalatı     

Giyim eşyaları imalatı      

Kauçuk ve deri imalatı     

Mobilya imalatı     

Mobilya dışında diğer ağaç ve ağaç ürünleri imalatı      

Tuğla/kiremit/briket imalatı     

Porselen ve seramik ürünler imalatı     

Demir doğrama    

Madencilik ve taş ocakçılığı    

Diğer imalat (açıklayınız)    
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BÖLÜM 2 

KÖYÜNÜZÜN/BELDENİZİN/MAHALLENİZİN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILADIĞI YERLER 

Soru 14. Aşağıdaki tesis ve hizmetlerden hangileri köyünüzde/beldenizde/mahallenizde aktif olarak bulunmaktadır? Eğer köyünüzde/beldenizde/mahallenizde aktif olarak 

bulunmayan tesis veya hizmet var ise bu hizmetin nereden alındığını belirtiniz. 

Hizmet alanı (faal) 

Var ise 1 

yok ise 0 

yazınız 

Bu hizmet köyünüzde/beldenizde yok ise gidilen yerler 

1. sırada gidilen yer 2. sırada gidilen yer 

1.sırada gidilen yer oranı % 
İlçe-İl Köy/Mahalle/Belde İlçe-İl Köy/Mahalle/Belde 

İlkokul             

Ortaokul              

Lise              

Meslek lisesi              

Aile sağlığı merkezi/sağlık ocağı       

Hastane       

Eczane/ilaç       

Pazar (meyve-sebze)          

Soru 15. Aşağıdaki ürünleri ve/veya hizmetleri köyünüz/beldeniz/mahalleniz dışında nereden temin ediyorsunuz? 

 
  1. sırada temin edilen yer 2. sırada temin edilen yer 1.sırada temin edilen yer oranı 

%   İlçe-İl Köy/Mahalle/Belde İlçe-İl Köy/Mahalle/Belde 

Gıda maddeleri        

Giyim ve ev araçları               

Tamir, tadilat ve bakım işleri        

İnşaat malzemeleri                

Tohum, gübre ve tarım ilaçları             

Oto ve traktör yedek parça            

Yakıt       

Banka, mevduat ve kredi işlemleri       

Açıklamalar:  

 Köy/belde/mahalle de tabloda yer alan hizmet alanı var ise 1 yok ise 0 olarak kodlanacaktır. 

 Hizmet alanı var ise gidilme oranı ve nereye gidildiği yazılacaktır. 

 “2.sırada gidilen yer” alanı aynı şekilde doldurulacaktır. 2. Sırada gidilen yer yok ise boş bırakılacaktır. 

 Gidilen yer başka il sınırlarında da olabilir. 

 Gidilen yerin sadece il bilgisi biliniyorsa büyükşehir belediyesi olan iller için il adı ve genel (Ankara Genel) şeklinde, büyükşehir olmayan illerde il adı ve merkez (Zonguldak merkez) olarak ifade 

edilecektir. Dolayısıyla köy, mahalle ve belde adı boş bırakılacaktır. 

 Gidilen yer ilçe merkezi ise, il ve ilçe adı yazılacak köy ve belde boş bırakılacaktır.  
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BÖLÜM 3: HİZMET VE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ 

 

Soru 16. Köy/belde/mahalle dışından gelen SEYYAR hizmet (giyim eşyası, ev araç gereçleri, ekmek vs.) bulunuyor mu?  

1: Evet  2: Hayır (Hayır ise soru 18’e geçiniz) 

 

Soru 17. Köyünüze gelen seyyar hizmetleri ve geldiği yerleri belirtiniz.  

Hizmet alanı (faal) 

Var ise 1, 

yok ise 0 

yazınız 

 Bu hizmetin köyünüze geldiği yer 

1. sırada gelinen yer  2. sırada gelinen yer 

İlçe-il Köy/Mahalle/Belde 

Gelinme sıklığı 

(Ayda kaç kez 

geliyor) 

İlçe-il 

 

Köy/Mahalle/Belde 

Gelinme sıklığı 

(Ayda kaç kez 

geliyor) 

Meyve ve sebze              

Gıda maddeleri              

Giyim ve mefruşat              

Ev araç ve gereçleri        

Diğer (belirtiniz)……………        

Açıklamalar: 

 Gelinen yer başka il sınırlarında da olabilir. 

 Gelinen yerin sadece il bilgisi biliniyorsa büyükşehir belediyesi olan iller için il adı ve genel (Ankara Genel) şeklinde, büyükşehir olmayan illerde il adı ve merkez (Zonguldak merkez) olarak 

ifade edilecektir. Dolayısıyla köy, mahalle ve belde adı boş bırakılacaktır. 

 Gelinen yer ilçe merkezi ise, il ve ilçe adı yazılacak köy, mahalle ve belde boş bırakılacaktır.  

 Gelinen yerler gelme sıklığına göre sıralanacak ve yüzde olarak yaklaşık belirtilecektir.  
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İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ 

Soru 18. Köyünüzden/beldenizden/mahallenizden dışarıya veya dışarıdan köyünüze/beldenize/mahallenize işgücü hareketliliği var mı? 

 

1- Dışarı giden var  

2- Dışarıdan gelen var  

3- Hem dışarı hem içeri işgücü hareketi var  

4- İşgücü hareketliliği yok (Bölüm 4 e geçiniz) 

 

Soru 19. Hareket türleri 1 ve 2.sırada gelinen/gidilen yer bilgilerini belirtiniz. 

Hareketin türü 

Var ise 1 

yok ise 0 

yazınız 

İşgücü hareketliliğinin gerçekleştiği yerler 

1. sırada 2. sırada 

Kişi Sayısı İlçe-il Köy/Mahalle/Belde Kişi Sayısı İlçe-il Köy/Mahalle/Belde 

Düzenli olarak her gün çalışmak için geliniyor                 

Mevsimlik tarım işçiliği için geliniyor        

Mevsimlik turizm işçiliği için geliniyor        

Mevsimlik inşaat işleri için geliniyor                 

Diğer işler için geliniyor        

Düzenli olarak her gün çalışmak için gidiliyor        

Mevsimlik tarım işçiliği için gidiliyor        

Mevsimlik turizm işçiliği için gidiliyor        

Mevsimlik inşaat işleri için gidiliyor        

Diğer işler için gidiliyor        

Açıklamalar:  

 Gelinen/gidilen yer başka il sınırlarında da olabilir. 

 Gelinen/gidilen yerin sadece il bilgisi biliniyorsa büyükşehir belediyesi olan iller için il adı ve genel (Ankara Genel) şeklinde, büyükşehir olmayan illerde il adı ve merkez (Zonguldak merkez) olarak ifade edilecektir. Dolayısıyla 

köy, mahalle ve belde adı boş bırakılacaktır. 

 Gelinen/gidilen yer ilçe merkezi ise, il ve ilçe adı yazılacak köy ve belde boş bırakılacaktır.  
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BÖLÜM 4: ULAŞIM 

Soru 20. Çıkış noktası köyünüz/beldeniz/mahalleniz olan herhangi bir toplu ulaşım aracı var mı? (belediye otobüsü 

hariç; dolmuş, minibüs, otobüs gibi) 

a) Evet var (devam et)    b) Hayır yok (Soru 22’ye geç) 

Soru 21. Köyünüzden/beldenizden/mahallenizden kaç merkeze (il-ilçe-belde) ulaşım sağlanmaktadır?.......... 

Soru 21a1. Köyünüzden/beldenizden/mahallenizden başlayan seferlerle ulaşım sağlanan yerleşim merkezlerini (il-

ilçe-belde) seçiniz. 

 

Ulaşım sağlanan 

ilçe-il adı 

Ulaşım sağlanan 

belde adı 

Haftalık 

sefer 

sayısı 

Taşıt türü Düzenli 

ise 1 

düzensiz 

ise 0 

yazınız 

 

 

Doluluk 

oranı 

(%) 

Minibüs Otobüs Diğer 

1         

2           

3           

4           

5         

6         

 

Soru 22. Köyünüzden/beldenizden/mahallenizden YAKIN köy, belde, ilçe merkezi ve/veya il merkezine ulaşım nasıl 

sağlanmaktadır? 

 
Ulaşım Araç Türü 

1 Özel taksi/dolmuş 

2 Özel Halk otobüsü 

3 Belediye otobüsü 

4 Şahsi araçları ile 

5 Yoldan geçen rastgele araçlar ile 

6 Diğer………………. 

 

Soru 23. Sınırınız olan araçla ulaşım sağladığınız yerleşim birimlerine ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

 

 

Ulaşım 

sağlanan ilçe-il 

adı 

Ulaşım sağlanan 

köy/mahalle/belde adı 

Yol Türü  
1-Toprak yol (ham yol), 2-Beton yol, 3-

Stabilize yol, 4-Asfalt yol, 5-Parke yol 

6-Diğer 

1    

2     

3     

4     

5    

6    

 

Soru 24. Bağlı olduğunuz ilçe merkezine uzaklığınız kaç kilometredir? 

 

…………………………. km. 
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BÖLÜM 5: İHTİYAÇ / BEKLENTİ 

Soru 25. Kurulmasını istediğiniz tesislerin neler olduğunu ve bu tesisleri neden istediğinizi gerekçeleri ile birlikte 

açıklayınız. 

 

  Soru 26. Gerekçesiyle birlikte açıklayınız. 

1 Fabrika/Atölye  

2 Semt Pazarı (meyve-sebze)  

3 Soğuk Hava Deposu  

4 Turizm Tesisi  

5 Atık toplama/arıtma tesisi   

6 Ürün toplama merkezi (TMO vs.)   

7 Mezbaha veya Hayvan Pazarı  

8 
Sosyal tesisler (çocuk parkı, spor sahası, 

kültür merkezi vb.) 
 

9 
Sosyal tesisler (çocuk parkı, spor sahası, 

kültür merkezi vb.) 
 

10 Diğer (Yazınız)  

11 Diğer (Yazınız)  

 

 

 

Soru 27. Köyünüzün/mahallenizin/beldenizin en önemli sorunları nelerdir? Ve bu sorunlarla ilgili sizce neler yapılması 

gerekir? (Gerekçe ve çözüm önerilerinizi ayrıntılı bir şekilde belirtiniz) 

 

 

 Gerekçesiyle  

birlikte açıklayınız 

1 Eğitim Hizmetleri  

2 Sağlık Hizmetleri  

3 Ulaşım Hizmetleri  

4 Elektrik Altyapısı  

5 Kanalizasyon Altyapısı  

6 Şebeke ve İçme Suyu Altyapısı  

7 Sulama Altyapısı (Gölet ve tarla sulama sistemleri vs.)  

8 Mera ve Arazi Kullanımı  

9 İnternet Altyapısı   

10 Telefon Altyapısı (Baz istasyonu)  

11 
Çevre Düzenlemeleri (Ortak alanların düzenlenmesi, çöp 

toplanması, mezarlık alanının tadilatı vs. ) 

 

12 Tapu Kadastro Hizmetleri  

13 Derelerin Islahı  

14 
Sosyal Tesis (Köy konağı, cami, çocuk parkları, spor kompleksi 

vs.) 

 

15 Yol (Köy yolları, köy içi yollar, tarla yolları)  

16 Turizm ve Restorasyon İşleri  

17 Ekonomik Sorunlar (işsizlik, iş bulma vb.)  

18 Diğer (Yazınız)  

19 Diğer (Yazınız)  

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Soru 28. Köyünüzde/mahallenizde/beldenizde atıl tesis bulunmakta mıdır? 

 

 

Atıl Tesis Türü 
Bina türü 

1-Kerpiç, 2-Ahşap, 3-Kargir 

4-Betonarme, 5-Çelik, 6-Prefabrik 

2. Bina  

Alanı  

m2 

3. Binanın Bulunduğu 

Arazinin Büyüklüğü 

m2 

4. Bina 

Yapım Yılı 

1 Okul         

2 Hastane         

3 Sağlık Ocağı         

4 Ahır         

5 Köy Konağı         

6 Fabrika         

7 Atölye         

8 Mandıra         

9 Lojman         

10 Cami         

11 Diğer         

 

 

Anketörün adı soyadı: 

Cevaplayanın  

Adı soyadı : 

Görevi  : 

Tel  :      

 

   Anketimiz bitmiştir, teşekkür ederiz. 


