Okulu:
Sınıfı:
Tarih:

İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi Öğrenci Anket Formu
Bu anket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde yürütülen “İklim
Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Aşağıda iklim değişikliğine ilişkin
görüşlerinizi ve bilgilerinizi öğrenmek amacıyla çeşitli ifadelere yer verilmiştir. Lütfen bu ifadeleri
kendi düşünceleriniz doğrultusunda değerlendiriniz.
‘’İklim değişikliği’’ kavramını duydunuz mu?

Evet 
Hayır 
Emin değilim 

Aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı lütfen
(X) işareti ile belirtiniz.
1. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak
için herkesin yapacak bir şeyleri vardır.
2.Taşıtların çoğalmasının iklim değişikliğine etkisi
vardır.
3.Enerji tüketiminin artması, küresel ısınmayı
arttırır.
4.İklimlerin değişmesinin Türkiye’ye faydası vardır.
5.İklim değişikliği konusunda başkaları üzerine
düşen görevi yaparsa, bende yaparım.
6.İklim değişikliği olduğu konusunda kesin emin
değilim.
7.Dünya’nın kirlenmesinde asıl sorumlu büyük ve
gelişmiş devletlerdir.
8.İklimlerin değişmesini engellemek için
bireylerden çok devletlerin önlem alması gerekir.
9.Tasarruflu ampul kullanmak iklim değişikliğini
azaltabilir.
10.Sera gazları iklim değişikliğine sebebiyet veren
gazlardır.
11.Bazı bölgelerde kışın kar yerine daha çok
yağmur yağması iklim değişikliğinin bir sonucudur.
12.İklim değişikliğine insanların bilinçsiz tüketim
alışkanlıkları neden olmaktadır.
13.Endüstri ve sanayiden kaynaklanan atıkların
iklim değişikliğine etkisi vardır.
14.İklim değişikliği ile ilgili bir şeyler yapma
konusunda çaba gösteriyorum.
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Katılıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

15.Aşağıdaki listede verilen eylemlerden düzenli olarak yaptıklarınızı bulup, nedenlerini (X) işareti koyarak
belirtiniz.
Daha
Para Tasarrufu
Çevreyi
Daha Sağlıklı
Alışkanlık
Kolay
Yapmak
Korumak
Olmak
Olduğu
Olduğundan
için
için
için
için
Bisikletle veya





yürüyerek okula
gitmek
Toplu taşıma





kullanmak
Kullanılmadığında





ışıkları kapatmak
Enerji tasarrufu
yapmak











Organik gıda almak









































Camların geri
dönüşümünü
yapmak
Diğer maddelerin
geri dönüşümünü
yapmak
Bir çevre sorunu ile
ilgili etkinliklerde
yer almak

16.Aşağıda verilen çevresel sorunların içinden sizin için en önemli üç tanesini işaretleyiniz.
 Hava kirliliği
 Nehirlerin ve denizlerin kirliliği
 Seller
 Çöpler
 Atıkların idaresindeki sorunlar (örneğin: çöp depolama alanlarının fazlalığı)
 Trafik sıkışıklığı
 Genetiği değiştirilmiş yiyecekler
 İklim değişikliği
 Ozon tabakasındaki delik
 Nesli tükenen türler
 Radyoaktif atıklar
 İnsan nüfusunun aşırı artışı
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