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Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri

1. Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış olup
bu tarihten 2007 yılına kadar belirli aralıklarla nüfus
sayımları yapılmıştır.

4. Ülkemizin nüfus özellikleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Genç nüfus oranı, yaşlı nüfus oranından fazladır.

Ülkemizde yapılan nüfus sayımları sonucunda aşağıdaki verilerden hangisine ulaşılamaz?

B) Aktif nüfus oranı, pasif nüfus oranından daha
fazladır.

A) Kır ve kent nüfus oranı
B) Nüfusun cinsiyet oranı
C) Nüfusun yaş yapısı
D) Tarımsal üretim
E) Nüfus artış hızı

C) Nüfusun yarısından fazlası kırsal alanlarda
yaşamaktadır.
D) Nüfus piramidi gelişmekte olan ülkelerin nüfus
piramidine benzemektedir.

2. Ülkemizin nüfus özellikleri ile ilgili olarak;
I. eğitim düzeyi gün geçtikçe yükselmektedir
II. ortalama yaşam süresi gün geçtikçe artmaktadır
III. doğal nüfus artış hızı gün geçtikçe artış göstermektedir
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

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

3. Ülkemizin kırsal alanlarında geçim sıkıntısı göçler üzerinde itici bir faktör iken; şehirsel alanlarda iş imkanlarının fazla olması da çekici bir faktördür. Ülkemizde
yapılan göçlerin çoğu bu faktörlerin etkisiyle yapılmaktadır.
Buna göre ülkemizde kırsal alanlardan kentlere
doğru yapılan göçler daha çok hangi amaçla yapılmaktadır?
A) Eğitim
C) Turizm

B) Sağlık
D) Dini
E) Ekonomik
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E) Çalışan nüfusun yarısından fazlası tarım dışı
sektörlerde çalışmaktadır.

5. I. 1960 - 1965 yılları arasında, 200 bine yakın kişi
ekonomik nedenlerle yurt dışına göç etmiştir.
II. 1950 yılından itibaren ölüm oranları azalmıştır.
III. 1939 yılında Hatay İli Türkiye sınırları içerisine dahil edilmiştir.
IV. 1975 yılından günümüze kadar doğum oranları sürekli azalmıştır.
V. Yunanistan ile Türkiye arasında nüfus mübadelesi
antlaşması yapılmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin nüfusunun artmasına neden olmuştur?
A) I., II. ve III.

B) II. ve III.

D) II., III. ve V.

C) I., IV. ve V.

E) IV. ve V.
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9. İstanbul nüfusunun yapısal özelliklerine bakıldığında
erkek nüfus oranının kadın nüfus oranından fazla olduğu görülmektedir. Sinop nüfusunun yapısal özelliklerine
bakıldığında ise bu durumun tam tersi görülmektedir.

6. Türkiye’de nüfus artış hızı 1985 yılından günümüze
kadar sürekli azalmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?

Bu farklılığın nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?

A) İç göçlerin yaşanması
B) Eğitim düzeyinin artması

A) Ülke genelinde nüfus artış hızının azalması

C) Refah düzeyinin yükselmesi
D) Doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması

B) Ekonomik göçlerin daha çok erkek nüfusdan oluşması

E) Kadınların iş hayatına katılma oranının artması

C) Sinop ve çevresinde turizm faaliyetlerinin yapılması
D) Ülkemizde genç nüfus oranının yaşlı nüfus oranından fazla olması
E) Sinop’ta tarımda çalışan nüfus oranının hizmet ve
sanayi sektörlerinde çalışan nüfus oranından daha
fazla olması

I. kırsal alanlarda iş olanaklarının sınırlı olması
II. şehirlerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin çeşitli olması
III. kırsal alanlarda yapılan kamulaştırma faaliyetleri
IV. şehirlerin etrafında endüstri tesislerinin kurulması
V. kırsal alanlarda yaşanan kan davaları
numaralanarak verilenlerden hangileri gösterilebilir?
A) I. ve II.

B) II. ve IV.

D) III. ve IV.

C) I. ve V.

E) IV. ve V.
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7. Ülkemizde yapılan göçler üzerinde etkili olan çekici
faktörler arasında;

10. Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak o
ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımda bulunulabilir.
Buna göre,
I. çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı
II. nüfusun eğitim seviyesi
II. kır - kent nüfus oranı
numaralandırılarak verilenlerden hangilerine bakılarak bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımda bulunulabilir?

8. Ülkemizde nüfus artış hızı 1940 yılında %19,59 olarak
hesaplanmışken; bir sonraki dönem olan 1945 yılında
bu oran %10,59 olarak hesaplanmıştır.

A) Yalnız I

Bu dönemde, nüfus artış hızının hızlı bir şekilde
azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I., II. ve III.
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A) Doğal afetler
B) Kan davaları
C) Savaşlar
D) İşsizlik
E) Göçler
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