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Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları

Yıllar

Nüfus

1927

13.648.270

1935

16.158.018

1940

17.820.950

1950

20.947.188

1960

27.784.820

1970

35.605.176

1980

44.736.957

1990

56.473.035

2000

67.853.315

2010

73.722.988

3. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını
yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960
yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni
politikalar uygulamaya koyulmuştur.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının
artması
B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması
C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi
D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması
E) Sanayi üretiminin azalması

I. Ülkemizin nüfusu sürekli artış göstermiştir.
II. Ülkemizin nüfus yoğunluğu sürekli artış göstermiştir.
III. Nüfus artış hızında değişiklik olmamıştır.
Tablodaki bilgilere bakılarak yukarıdaki ifadelerden
hangileri söylenemez?
A) Yalnız I
C) Yalnız III

B) Yalnız II
D) I. ve II.
E) II. ve III.

2. 1963 yılına kadar ülkemizde nüfusu arttırıcı yönde
politikaların uygulanmasının nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Tarımsal faaliyetlerde iş gücüne ihtiyaç duyulması
B) Savaşlar nedeniyle nüfus kaybının yaşanması
C) Yurt dışına işçi göçlerinin planlanması
D) Nüfusun askeri güç olarak görülmesi
E) Bebek ölüm oranının fazla olması

Î
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Yukarıdaki tabloda ülkemizin bazı yıllara ait nüfusu ve
nüfus artışı verilmiştir.

4. Nüfusun niteliğini ve niceliğini artırmak için uygulanan nüfus politikaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Nüfusu artırmak
B) Sağlıklı bireyler yetiştirmek
C) Eğitim seviyesini yükseltmek
D) Kalifiye eleman sayısını artırmak
E) Ülke dışına olan göçleri arttırmak

5. 1980’li yıllardan günümüze kadar geçen sürede ülkemizin nüfus artış hızı düşüş göstermiştir.
Bu durum üzerinde etkili olan faktörler arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ülkemizde evlenme yaşının yükselmesi
B) Nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanması
C) Sosyolojik ve kültürel gelişmişliğin yaşanması
D) Kadının iş hayatına katılma oranının artması
E) Sanayi üretiminin artış göstermesi
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6. Ülkemizde nüfus artış hızının önümüzdeki yıllarda
düşüş göstermesi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenir?

9. Ülkemizde uygulanan nüfus politikaları her yerde aynı
sonuçları vermemektedir.
Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım sektöründe çalışanların oranının artması
B) Ortalama yaşam süresinin azalması
C) Genç nüfus oranının artması
D) Doğum oranlarının azalması
E) İşsizlik oranının artması

A) Tarımsal üretimi arttırmak
B) Kalkınma hızını yükseltmek
C) Ülke savunmasını geliştirme
D) Şehirlere olan göçleri hızlandırmak
E) Kalkınmada milli kaynak kullanımını ön planda tutmak
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7. Ülkemizde nüfus artış hızını düşürmeye yönelik
politikalarının uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülke genelinde gelişmişlik farklılıklarının yaşanması
B) Nüfus yoğunluğunun ülke genelinde farklılık göstermesi
C) Hizmet sektöründe çalışanların oranının artış göstermesi
D) Eğitim sektörüne yapılan yatırımların artış göstermesi
E) Ekonomi politikalarının nüfus politikaları ile uyumsuz
olması

10. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus artış
hızını arttırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Vergi muafiyeti
B) Ücretsiz sağlık hizmetleri
C) Göçmenlere gümrük muafiyeti
D) Altı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllendirilmesi
E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesini engellemek

11. Sosyal ve ekonomik gelişmeler, demografik değişkenler üzerinde etkili olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak
gösterilemez?
A) Sanayi faaliyetlerinin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğunun artış göstermesi
B) Eğitim seviyesi yükselen ülkelerde nüfus artış hıznın
düşmesi
C) Sağlık imkanlarının gelişmesine bağlı olarak ortalama yaşam süresinin artış göstermesi
D) Nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde iş gücü
sorunlarının yaşanması
E) Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının göçler üzerinde etkili olması

8. Ülkemizde nüfus politikalarının belirlenmesi ve
uygulanması aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin
yetki alanı içerisindedir?
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A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) Dış İşleri Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı
E) İç İşleri Bakanlığı
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