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1. İnsanların her faaliyetinin doğa üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Nüfus artışı bu etkilerin de artmasına neden olmaktadır. İnsan nüfusu, 

1950-1987 arasında en hızlı artışını göstermiş ve ikiye katlanmıştır. 2017 dünya nüfusu 

ve 2050 için öngörülen dünya nüfusu ne kadardır? 

a) 2017: 2,1 milyar – 2050: 5,3 milyar 

 

b) 2017: 5,6 milyar – 2050: 8,3 milyar 

 

c) 2017: 7,6 milyar – 2050: 9,7 milyar d) 2017: 9,7 milyar – 2050: 12,1 milyar 
 

 
2. Her yıl "Dünya Hedefi Aşma Günü (Earth Overshoot Day)", o yıl içinde 

kullanabileceğimiz kaynakların tükendiği tarihtir. 2017'de 2 Ağustos günü olarak 

hesaplanmıştır. Kişi başı küresel kaynak tüketimi ABD ortalamasına eşit olsaydı, bu 

ihtiyacın karşılanması için kaç tane dünya gezegenine ihtiyaç duyardık? 

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 

https://www.jotform.com/RECTurkiye/denizli-idep-iklim-testi


  
 

   
 

 

 
3. Sera gazları, dünyanın ortalama sıcaklığının yaklaşık 15 derece düzeyinde 

kalmasını sağlar. Sera gazları olmasaydı, dünyanın sıcaklığı kaç derece olurdu? 

a) -42 b) -18 c) 0 d) 25 
 

 
4. Sera gazı salımları nüfus, ormansızlaştırma, fosil yakıt kullanımı vb. etkilerle küresel 

ölçekte artmaktadır. Hangisi sera gazlarından biri değildir? 

a) Karbondioksit (CO2) 

 

b) Metan (CH4) 

 

c) Florlü Gazlar (PFC'ler ve HFC'ler) d) Amonyak (NH3) 
 

 
5. Fosil yakıtlar, atmosferdeki yoğunluğu 2016 yılında rekor seviyeye ulaşan 

karbondioksitin salımına sebep olmaktadır. Hangisi fosil yakıt değildir? 

a) Kömür b) Petrol c) Biyokütle d) Doğal Gaz 
 



  
 

   
 

 
6. Sektörlerin, kullandıkları kaynaklara ve faaliyetlerine göre saldıkları sera gazı miktarı 

farklılık göstermektedir. Küresel ölçekte en fazla sera gazı salımına sebep olan sektör 

hangisidir? 

a) Elektrik ve ısı üretimi b) Ulaşım c) Atık d) Tarım 
 

 
7. Yıllar içinde, atmosferdeki yoğunluğu artan sera gazları, dünyanın sıcaklığının 

artmasına sebep olmuştur. 1880 yılından bu yana, dünyanın sıcaklığı kaç derece 

artmıştır? 

a) 0,2 b) 1,1 c) 3,2 d) 5,2 
 

 
8. NASA, 1880'den beri dünyanın sıcaklığını ölçmektedir. NASA'nın bu tarihten beri 

kaydettiği en sıcak üç yıl hangisidir? 

a) 1942 - 1964 - 1971 

 

b) 1955 - 1972 - 1995 

 

c) 2000 - 2005 - 2016 d) 2015 - 2016 – 2017 
 



  
 

   
 

 
9. Dünyanın sıcaklığının artması, iklim sistemini etkileyerek iklim değişikliğine neden 

olmaktadır. İklim değişikliğinin ise doğa ve canlılar üzerinde farklı etkileri vardır. 

Hangisi iklim değişikliğinin doğrudan etkilerinden biri değildir? 

a) Deniz seviyesinde yükselme ve/veya sel 

b) Şiddetli fırtına, kasırga ve/veya don olaylarında artış 

c) Kuraklık 

d) Deprem 

 
 

10. İklim değişikliğiyle mücadele için 195 ülke, 2015 yılında Paris Anlaşmasını 

imzalamıştır. Paris Anlaşması, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için, 

bu yüzyıl içindeki ortalama sıcaklıklardaki artışın kaç derece ile sınırlandırılmasını 

hedeflemektedir? 

a) 1,5 b) 3 c) 4,5 d) 6 
 

 
11. 2014 yılı için yıllık toplam sera gazı salımı en yüksek olan ülke hangisidir? 

a) Çin 

 

b) Amerika Birleşik Devletleri 

 

c) Almanya d) Rusya 
 



  
 

   
 

 
12. 2014 yılı için yıllık toplam sera gazı salımı sıralamasında Türkiye, dünya ülkeleri 

arasında kaçıncıdır? 

a) İlk 10 b) İlk 20 c) İlk 50 d) İlk 100 
 

 
13. Türkiye’de sektörlerin sera gazı salımları hangi sıralamada gerçekleşmektedir? 

a) Enerji>Tarım>Atık>Sanayi 

 

b) Tarım>Atık>Sanayi>Enerji 

 

c) Enerji>Sanayi>Atık>Tarım d) Sanayi>Enerji>Tarım>Atık 
 

 
14. İklim değişikliğine, gerçekçi ve kalıcı çözümler için, gelişmiş ülkelerin önümüzdeki 

birkaç on yıl içinde sera gazı salımlarını 1990 yılı düzeyinin en az %50 altına çekmesi 

gerekiyor. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye de Paris Anlaşması kapsamında sera 

gazı salımını 2030 düzeyine göre (artıştan) azaltmayı taahhüt etmiştir. Türkiye'nin sera 

gazı salım azaltım taahhüdü hangisidir? 

a) %5 azaltım b) %16 azaltım c) %21 azaltım d) %32 azaltım 
 



  
 

   
 

 
15. Türkiye’nin sera gazı salımlarının %73'ünü oluşturan enerji sektörünün altında yer 

alan elektrik üretiminin payı %29'dur. Türkiye'nin elektrik üretiminin ne kadarı fosil yakıt 

kaynaklıdır? 

a) %16 b) %47 c) %68 d) %87 
 

 
16. Küresel nüfusun %70’inden ve sera gazı salımlarının %80’inden sorumlu olan 

kentlerin, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yeri vardır. Kentteki yerel yönetim 

olan belediyelerin ise "sera gazı salımlarının kontrol altına alınması, azaltılması ve 

tutulması (azaltım)" ve "etkilerle mücadele edilmesi ve etkilerin yönetilmesi (uyum)" 

konusundaki faaliyetleri çeşitli olabilir. Aşağıdakilerden hangileri belediyenin iklim 

değişikliğiyle mücadele alanında yapabileceği faaliyetlerdendir? 

a) Organik Tarım - Enerji Tarımı 

b) Bisiklet Yolları - Binalarda Enerji Verimliliği 

c) Yaban Hayatı Sahaları  - Enerji Ormancılığı 

d) Endüstriyel Simbiyoz – Ekotasarım 

 

17. Hangisi, kentlerde yaşayan bireyler olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve 

kaynak korumayla ilgili yapılabilecekler arasında değildir? 

a) Aydınlatma için tasarruflu ampul kullanma 

b) Kent içi ulaşımda olabildiğince toplu taşıma kullanma 

c) Sokak hayvanı sahiplenme 

d) Geri dönüştürülebilir atıkları, diğer atıklardan ayrı toplama 



  
 

   
 

 


