İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi
Anket Formu
Bu anket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde yürütülen “İklim
Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Aşağıda iklim
değişikliğine ilişkin görüşlerinizi ve bilgileriniz öğrenmek amacıyla çeşitli ifadeler verilmiştir. Lütfen bu
ifadeleri kendi düşünceleriniz doğrultusunda değerlendiriniz.

5. İklim değişikliği sadece dünya sıcaklığındaki doğal bir dalgalanmadır.
6. Eğer herkes iklim değişikliği konusunda bir şeyler yaparsa ben de kendi
payıma düşeni yaparım.
7. Devlet yetkilileri insanları çevreye iyi bakmaları konusunda özendirmeli,
teşvik etmeliler.
8. İklim değişikliğini önlemek için bir şeyler yapmak için artık çok geç.
9. Dünyanın sıcaklığı üzerine insanların günlük hayattaki eylemlerinin bir
etkisi yoktur.
10. İklim değişikliği beni endişelendiren, korkutan bir durumdur.
11. Gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğinin asıl sorumlularıdır.
12. İklim değişikliğinin gerçekten olduğu konusunda emin değilim.

Kesinlikle katılıyorum

4. İklim değişikliği Türkiye’nin havasını iyileştirecektir.

Katılıyorum

3. Eğer iklim değişikliğinin etkilerini azaltacaksa insanların daha az enerji
tüketmesi sağlanmalıdır.

Karasızım

2. Modern toplumun yaşam tarzı sebebiyle iklim değişikliği kaçınılmazdır.

Katılmıyorum

1. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için herkes bir şeyler yapabilir.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı lütfen belirtiniz.

13. İklim değişikliği ile mücadele edebilmek için toplumda köklü
değişiklikler olması gereklidir.
14. İnsanlar iklim değişikliği ile ilgili bir şeyler yapma konusunda çok bencil
davranıyorlar.
15. İklim değişikliği ile ilgili kanıtlar güvenilir değildir.
16. İklim değişikliğinin asıl sorumlusu Amerika’dır.
17. İnsan faaliyetlerinin iklimi değiştirdiği iddiaları abartıdır.
18. İklim değişikli ile ilgili bir bilgiyle karşılaşırsam ilgilenmek isterim.
19. İklim değişikliğinin gerçekte olup olmadığını söyleyebilmek için çok
fazla çelişen kanıt bulunmaktadır.
20. Evdeki ışıkları açık bırakmam iklim değişikliğini etkiler.
21. İklim değişikliği modern hayatın bir sonucudur.
22. İklim değişikliğinin etkileri muhtemelen felaket olacaktır.
23. Yaptığım hiçbir şey öyle ya da böyle iklim değişikliğini etkilemez.
24. Sanayiden kaynaklanan kirlilik iklim değişikliğinin ana sebebidir.
25. İklim değişikliği ile ilgili bilgilerin benim için önemsiz olduğunu
düşünüyorum.
26. Seller iklim değişikliğinin bir sonucudur.
27. İklim değişikliğinin bir problem olduğunu söylemek için çok erkendir.
28. Basın iklim değişikliği gibi konularda genellikle panik yaratır.
29. Seller artmıyor fakat günümüzde basında daha fazla yer buluyorlar.
30. Kimse iklim değişikliği için bir şey yapmadığından benim de yapmamın
hiç bir anlamı yok.
31. Uzmanlar iklim değişikliğinin gerçek bir problem olduğu konusunda
aynı düşünceye sahipler.
32. Günlük yaşamımda yaptığım hiçbir şey iklim değişikliği sorununa
33. Endüstri ve özel sektör iklim değişikliği ile mücadele etmek için daha
fazla çaba göstermelidir.

33. Endüstri ve özel sektör iklim değişikliği ile mücadele etmek için daha
fazla çaba göstermelidir.
34. Hükümet iklim değişikliğini azaltmak istiyor.
35. İklim değişikliğinin gerçek bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
36. İklim değişikliği ile ilgili bir şeyler yapma konusunda kendimi sorumlu
hissediyorum.

