TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ -I

1) Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) İş imkânlarının
B) Verimli tarım alanlarının
C) Turizm potansiyelinin
D) Volkanik arazilerin
E) Su kaynaklarının

2) 1950 yılında Türkiye’de çalışan nüfustan her 100
kişiye 15 bağımlı nüfus düşerken, 1990 yılında bu
rakam 36’ya, 2000 yılında ise 47’ye yükselmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
nedenlerinden biri olamaz?
A) Emekli ve öğrenci sayısının artması
B) Makineli tarıma geçilmesi ile kentlere göçün
artması
C) Genç nüfus sayısının artması
D) 1950’li yıllarda kırsal kesimdeki nüfusun ailece
tarım ve hayvancılık alanında çalışması
E) Kadın nüfus oranının toplam nüfus içindeki
payının artması
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4) Türkiye’nin nüfusu her geçen gün büyük bir hızla
artmaktadır. Bu yüzyılın başında on üç milyon insanı
beslemek durumunda olan Türkiye’de, bugün
yetmiş milyondan fazla insan yaşamaktadır. Yüzyıl
sonra Türkiye nüfusu belki yüz elli milyonu
bulacaktır. Bunun sonucunda yiyecek, içecek
sıkıntısı daha da artacaktır. Bu nedenle nüfusun
daha yavaş artmasını sağlayacak önlemler
alınmalıdır.
Yukarıda Türkiye nüfusuyla ilgili anlatılmak istenen
durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orman alanlarının tarım alanına dönüştürülerek,
tarımsal üretimin artırılması gerektiği
B) Nüfusun hangi bölgelerde yoğunlaşacağı
C) Nüfusun beslenme kaynaklarının değiştirilmesi
gerektiği
D) Nüfus artış hızının azalması gerektiği
E) Artan nüfusun başka ülkelere gönderilmesi
gerektiği

5) Aşağıdaki grafikte, Türkiye’de 1935-2008 yılları
arasındaki nüfus artış hızı binde (%o) olarak
verilmiştir.
3) Türkiye’de 1923-1963 yılları arasında uygulanan
nüfus politikalarının;
- çok çocuklu ailelere vergi muafiyetinin getirilmesi,
- evlenme yaşının erkeklerde 17, kadınlarda 15’e
indirilmesi,
- göçmenlere gümrük muafiyetinin getirilmesi
şeklinde desteklenmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Fazla nüfusun ülke için siyasi ve askeri güç
olduğunun düşünülmesi
B) Tarımda makineleşmenin yetersiz olması
C) Ölüm oranlarının yüksek olması
D) Sanayileşme ve şehirleşme hızının artması
E) Türkiye’nin hızla kalkınmak zorunda olması

Grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Nüfus miktarının en az olduğu yıl 1935’tir.
B) Nüfus miktarı 1960-1965 yılları arasında
azalmıştır.
C) Nüfus artış hızında düzenlilik yoktur.
D) Nüfus miktarının en fazla olduğu yıl 2009’dur.
E) Nüfus artış hızı 1985'ten sonra azalmıştır.
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6) Türkiye’de 1985’ten sonraki nüfus sayımlarında
nüfus artış hızının düzenli olarak azaldığı
görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde son yıllarda
nüfus artış hızının azalmasında etkisi yoktur?
A) Sanayileşmenin
B) Kadınların iş hayatına girmesinin
C) Sağlık hizmetlerinin gelişmesinin
D) Eğitim seviyesinin yükselmesinin
E) Aile plânlamasının

7) Doğum oranının ölüm oranından fazla
olmasından kaynaklanan doğal nüfus artışının
yanında, çevreden gelen göçlerle de bazı yerleşim
merkezlerinin nüfusu artmaktadır.
İstanbul’da nüfusun artmasında göçlerin etkisinin
fazla olduğu bilindiğine göre, bu göçlerin
oluşmasında;
I. sanayi faaliyetlerinin yoğun olması,
II. maden işletmelerinin fazla olması,
III. tarımsal faaliyetlerin yaygın olması,
IV. ticaretin gelişmiş olması,
faktörlerinden hangilerinin daha fazla etkili olduğu
söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

9) Aritmetik nüfus yoğunluğu, bir ülkede yaşayan
toplam insan sayısının o ülkenin yüz ölçümüne
bölünmesi ile elde edilir.
1940 yılından itibaren yüz ölçümü değişmediği
hâlde, Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunluğunun
artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
olmuştur?
A) Nüfus miktarının artması
B) Sanayinin gelişmesi
C) Kentlere olan göçler
D) Tarımda makineleşmenin artması
E) Doğum oranının azalması

10) Aşağıdaki bölgelerin hangisinde kırsal nüfus
oranı daha fazladır?
A) Marmara B) Karadeniz C) İç Anadolu
D) Akdeniz
E) Ege

11) Aşağıdaki kentlerden hangisindeki nüfus artışı,
Konya’daki nüfus artışıyla benzerlik gösterir?
A) Batman
B) Zonguldak C) Antalya
D) Şanlıurfa E) Ankara

12) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfusun
yoğun olduğu yerlerden biridir?
A) Çukurova
B) Yıldız Dağları
C) Taşeli Platosu
D) Menteşe Yöresi
E) Yukarı Kızılırmak
8) Türkiye’de nüfus miktarının bir önceki yıla göre
artış göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkisi yoktur?
A) Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden batı
bölgelere yapılan işçi göçleri
B) Yurt dışındaki Türk nüfusunun değişik
zamanlarda Türkiye’ye göç etmesi
C) Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi sonucu çocuk
ölümlerinin giderek azalması
D) Salgın hastalıklarla yapılan mücadele sonucu
toplu ölümlerin ortadan kalkması
E) Yaşam düzeyinin yükselmesi sonucu ortalama
insan ömrünün uzaması

13) Günümüzde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
şehirlerdeki nüfusun bir kısmı gecekondularda
yaşamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerdeki
gecekondulaşmayı artıran nedenlerden biri
değildir?
A) Barınma imkânlarının yetersizliği
B) İç göçle gelen nüfusun hızla artması
C) Halkın gelir seviyenin düşük olması
D) Doğurganlık oranlarının yüksek olması
E) İş olanaklarının fazla olması
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