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DENİZLİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
ETKİLERİ ANKETİ

Denizli İklim Değişikliği Etkileri Anket Çalışması

Bu anket çalışması Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “İklim
Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi” kapsamında yürütülmektedir. Proje
hakkında bilgi için: https://rec.org.tr/projeler/denizli_idep

Proje, iklim değişikliği ile mücadelede halkın farkındalığının arttırılmasını,
belediye personeli ve yerel karar vericilere destek olunmasını amaçlamaktadır.
Bu anket çalışması da Denizli'de yaşayan insanların konuyla ilgili genel görüşlerini
ve tecrübelerini derlemek üzere hazırlanmıştır.

Anket 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel bilgiler alınırken, ikinci
bölümde çoğunluğunu seçmeli soruların oluşturduğu 8 soru bulunmaktadır.
Anketin yanıtlanması toplamda 10 dakikayı geçmemektedir.

Sorularınız için:  
Dursun Baş 
E-posta: dbas@rec.org 
Cep No: 0530 406 8745
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Kişisel Bilgiler

Ad Soyad (Cevaplamanız zorunlu değildir.)

Ad Soyadı

Yaşadığınız il *

Yaşadığınız ilçe *

İş/Çalışma Durumu *

Kurum Türü *

Cinsiyet *

Eğitim Durumu *

E-posta (Cevaplamanız zorunlu değildir.)

mail@mail.com

Denizli İklim Değişikliği Etkileri Anketi

Anket, çoğunluğu seçmeli olan 8 sorudan oluşmaktadır.
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Evet
Hayır
Bilgim yok

1. Denizli’de iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğünü düşünüyor musunuz? *

Günlük hayatınızı ve yaşadığınız yeri nasıl etkiledi (Cevaplamak zorunlu değildir.)

Kurumunuzu/çalışma alanınızı nasıl etkiledi (Cevaplamak zorunlu değildir.)

2. Kendi hayatınızdan gözlemlediğiniz tecrübelere dayanarak yaşadığınız yerde aşağıdaki iklim 
olaylarının 10-20 yıl öncesine göre nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz?

  Arttı Azaldı Değişmedi Fikrim Yok

Kış mevsimi sıcaklıklarının ortalaması

Yaz mevsimi sıcaklıklarının ortalaması

Şiddetli yağış, fırtına ve kuvvetli rüzgârların sayısı

Karlı gün sayısı

Yağış miktarı
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3. Denizli ili genelinde iklim değişikliğinden etkilenmeye başlamış ve önümüzdeki süreçte en 
fazla etkilenecek 5 alanı işaretleyiniz?

  Sektörle
r

Tarım

Sanayi

Turizm

Su Kaynakları (Barajlar, Göller, Akarsular ve Dereler)

Ekosistemler (Ormanlar, Otlaklar, Çayırlar, Bitkiler ve Hayvanlar)

Halk Sağlığı

Binalar ve Altyapı (elektrik şebekesi altyapıları, ulaşım altyapısı, su ve kanalizasyon

sistemi)

Hiçbiri

En fazla 5 tane seçim yapabilirsiniz. 
"Hiçbiri" seçeneğini kontrol ediniz.

Yukarıdakiler dışında etkileneceğini düşündüğünüz diğer alanlar:
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4. Önümüzdeki 50 yıl boyunca Denizli’de iklim değişikliğinin hangi etkilerinin görüleceğini 
düşünüyorsunuz? (Birden fazla etki alanı seçebilirsiniz.)

  Artacak Azalacak Değişmez

Kış mevsimi sıcaklıkları

Yaz mevsimi sıcaklıkları

Ardışık sıcak gün sayısı (uzun süren sıcak hava dalgası)

Soğuk geçen geceler

Sıcak geçen geceler

Yıl içerisinde yağışsız geçen gün sayısı

Kar yağışı

Yıl içerisinde yağan toplam yağış

Yaz mevsiminde yağan yağışlar

Yıl içerisinde yağan şiddetli yağmurların sayısı
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5. Denizli ili özelinde iklim değişikliğinin etkileri ile mücadelede önemli gördüğünüz kurum ve 
kuruluşlar hangileridir? (Birden fazla kurum seçebilirsiniz.)

  Kuruluşlar

Büyükşehir Belediyesi

İlçe Belediyeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Denizli Sanayi Odası

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi

Sağlık Bakanlığı

Denizli İtfaiyesi

Denizli Valiliği

Meslek Odaları

Sektörel Dernekler

İş Dünyası

Akademi (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri)

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

Yukarıdakiler dışında önemli gördüğünüz diğer kurum ve kuruluşlar:

Evet
Hayır

6. Denizli ili özelinde belediye ve diğer paydaşların iklim değişikliği sonucu oluşması muhtemel 
olaylara müdahale için yeterli kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor musunuz? *
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7. Yaşadığınız yerde iklim değişikliğinin etkilerine yönelik ne tür önlemler olmalı? 
(Cevaplamanız zorunlu değildir.)

8. Diğer yorum ve katkılarınız, anketle ilgili görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz (Cevaplamanız 
zorunlu değildir.)

3. soruda 
- En fazla 5 tane seçim yapabilirsiniz. 
- "Hiçbiri" seçeneğini kontrol ediniz. 
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