
 
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  

tarafından finanse edilmektedir. 

 
 

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı 
 

Kadir Has Üniversitesi ‘Ulusal İklim eyleminde Paydaş Kapasitenin Geliştirilmesi 
Yoluyla Kamu Anlayışı Farkındalığının Geliştirilmesi’ Projesi Paydaşlara Yönelik 
Geri Bildirim Değerlendirmesi 
 
1. Ders Sonrası Geri Bildirim Değerlendirmesi 
 
 

1. İklim değişikliği; uzun dönemde iklimde meydana gelen değişimlerdir.  
Doğru  Yanlış 
 

2. İklimdeki ısınmaya insanların neden olduğu kesindir. 
Doğru  Yanlış 
 

3. Dünyanın ortalama sıcaklığı son yüz yılda yaklaşık 1 derece arttı. 
Doğru  Yanlış 
 

4. Ortalama sıcaklık artışı dünyanın her aynı değildir. 
Doğru  Yanlış 
 

5. Kuzey Yarım Küre’de yaşadığımız son 30 yıl tarım yapmaya başladığımızdan bu yana 

yaşadığımız en sıcak 30 yıldır. 
Doğru  Yanlış 
 

6. 2016 yılı insanlık tarihinin en sıcak senesidir. 
Doğru  Yanlış 
 

7. İçinde yaşadığımız Akdeniz Havza’sı iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek 

bölgelerin başında gelir. 
Doğru  Yanlış 
 

8. Bölgemizde iklim değişikliğinin en kötü etkisi yağışların azalacak olmasıdır. 

Doğru  Yanlış 
 

9. Bir yerdeki yağmur ya da kar yağışının normalden daha fazla olmasına aşırı yağış 

diyoruz. 
Doğru  Yanlış 
 
 
 

                                                                                                     
      



10. Bir yerdeki yağmur ya da kar yağışının normalden daha fazla olmasına aşırı yağış 

diyoruz. 
Doğru  Yanlış 
 

11. İklim değişikliği, yağışların şiddetini ve sıklığını etkiler. 
Doğru  Yanlış 
 

12. Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız şiddetli yağmurlar ve bunlara bağlı yaşanan sel ve 

taşkın olaylarındaki artış iklim değişikliğinin sonucudur. 
Doğru  Yanlış 
 

13. Aşırı yağışlar tarımsal kayıplara ve toprak erozyonuna sebep olur. 
Doğru  Yanlış 
 

14. Bölgemizde yağışların azalacak olması hem tarımda hem de enerji üretiminde 

kullanılacak suyun miktarını azaltabilir. 
Doğru  Yanlış 
 

15. İklim değişikliği ile birlikte çevre üzerinde artan baskı özellikle gelişmekte olan ülkeler 

açısından risk oluşturmaktadır. 
Doğru  Yanlış 
 

16. İklim değişikliği etkileri yerel ve bölgesel bir sorundur.  
Doğru  Yanlış 
 

17. İklim değişikliği küresel bir sorundur. 
Doğru  Yanlış 
 

18. Sera gazı salımlarının nedenini en fazla fosil yakıt yoğunluklu enerji tüketimi oluşturur. 
Doğru  Yanlış 

 
19. En fazla sera gazı salımı elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanır. 

Doğru  Yanlış 
 
20. Küresel sera gazı salımların sanayi payı % 55’dir.  

Doğru  Yanlış 
 

21. Ders sonrası iklim değişikliği konusunda yeterli bilgi sahibi oldunuz mu? Bilgi seviyenizi 

hangi oranda arttırdınız? 
%25  %50  %75  %100 
 

22.   Bir sonraki ders için önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız? 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                     


