
 
ADI SOYADI: 
SINIF NO:  

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUN. 
 

1. Kanada, Almanya, Japonya gibi ülkelerde nüfus artış hızını 
………………. Yönde politikalar uygulanır. (azaltıcı / artırıcı) 

2. 15 -64 yaş arasındaki nüfusa………………….. denir.  

3.  Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Antlaşmasından sonra 
nüfus değişimi olmuştur. Türkiye’de yaşayan Rumlar ile 
Yunaistan’da yaşayan Türkler yer değiştirmiştir. Bu değişime 
……………………. Denir.  

4. Demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, 
değerlendirilmesi ve analiz edilmesine …………………………… denir. 

5. 2016 TÜİK verilerine göre ülkemizde nüfusun % 18’i ……………. 
sektöründe,  % 27’si  ise ………..……….. sektöründe çalışır.  

6. Doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen 
nüfus artışına …………… nüfus artışı denir. 

7. 0-14 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş üzeri nüfusa 
………………………. nüfus denir.  

8. Zeynep'in ailesinin Karadeniz'e fındık toplamak için gitmesi 
………………………… göçe örnektir 

9. Ekvatoral bölgede nüfusun seyrek olmasının sebebi 
……………………………………. dır.  

10. Yetişmiş nitelikli elemanların gelişmiş ülkelere göç etmesine 
…………………….. denir.  

11. Gelişmemiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı ………………. 

12. Menteşe yöresi (Muğla) iklim koşulları elverişli olduğu hâlde 
……………........ dolayı seyrek nüfusludur. 

13. Hızlı nüfus artışını sorun haline getiren temel faktör nedir?  

14. Hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından iki madde yazın.  

 

15. Nüfus artışının olumlu sonuçlarından iki madde yazın.  

 

16. İç göçlerin sonuçlarından iki madde yazın. 

 
 
17. Dünya nüfusunda üç ana sıçrama dönemleri yaşanmıştır. 
Bunlar nelerdir?  
 
 
18. Dünya nüfusu daha çok orta kuşakta toplanmıştır. Bunun 
sebebi ne olabilir?  
 
 
19. Nüfus piramidinin tabanı daralmaya başlamışsa bu ne anlama 
gelir?  
 
 

 
 
 
 

 
Türkiye haritasındaki işaretli yerlerin isimlerini yazarak nüfusun 
yoğun mu seyrek mi olduğunu bir sebeple açıklayın.  (16 Puan) 
Örn. X - Zonguldak çevresi  - sık – maden ve sanayi 

 

 

Aşağıdaki grafikte, beş farklı bölgedeki nüfus artış oranları ile 
doğurganlık oranları verilmiştir.  

 
Bu grafiğe göre; 
A. Hangi bölge dışarıya göç verir?  
 
B. Hangi merkezler dışarıdan göç alır?  
 
C. Hangi merkezin en geliştiği söylenebilir?  
 
 
Aşağıdaki tabloda gelişmişlik seviyeleri farklı olan Kenya ve 
Almanya'ya dair bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi 
ülkeye ait olduğunu belirtiniz. 

Özellik Kenya Almanya 

1. Beslenme koşullarının iyi olması   
2. Yaşam standartlarının düşük 
olması 

  

3. Kişi başına düşen millî gelirin 
yüksek olması 

  

4. Teknolojiyi daha aktif kullanması   

5. Eğitim seviyesinin düşük olması   

6. Genç nüfus oranının fazla olması   
7. Sağlık imkânlarının gelişmemiş 
olması 

  

8. Yaşlı nüfus oranının yüksek olması   
9. Bebek ölüm oranlarının yüksek 
olması 

  

10. Aktif nüfusun daha çok sanayi 
hizmet sektöründe çalışması 

  

 
 
 

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI HAZIRLIK 



 

 
1. Haritada numaralarla belirtilen yerlerden hangilerinin seyrek 
nüfuslu olmasının nedeni kuraklıktır? 
A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III   D) II ve IV     E) III ve IV 
 
 

I. Tuz Gölü çevresi                         II. Menteşe yöresi 
III. Hakkari bölümü                       IV. Taşeli platosu 
V. Yıldız Dağları bölümü            VI. Kastamonu Sinop Çevresi 

2. Yukarıda Türkiye'nin az nüfuslanmış alanları verilmiştir. Bu 
alanlardan hangisinin az nüfuslanması diğerlerinden farklı bir 
nedene bağlıdır? 
A) I        B) II              C) III            D) IV          E) V 
 
 

 
3. Yukarıda nüfus piramidi gösterilen bir ülke için; 

I. Gelişmiş bir ülkedir, 
II. Doğum oranı azalmaktadır, 
III. İleride işgücü problemi yaşayabilir. 

Yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) I, II ve III 
 
 
4. Türkiye nüfusunun genç olması, 
       I. Ortalama yaşam süresinin uzun olması  
      II. Doğum oranının yüksek olması  
     III. Bebek ölüm oranının düşük olması 
    IV. Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması 
Koşullarından hangilerinin birlikte var olmasının kesin sonucudur? 
A) I ve II      B) I ve III       C) II ve III      D) II ve IV       E) III ve IV 
 
 
 

 
5. Haritada numaralarla belirtilen yerlerden hangilerinin seyrek 
nüfuslu olmasının nedeni iklim koşulları değildir? 
A) I ve II     B) I ve III      C) II ve III    D) II ve IV       E) III ve IV 
 
 
 

 
 
6. Ülkemizde nüfusun dağılımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Ülkemizde nüfus dağılımı ile iş imkanları bir paralellik vardır. 
B) Sanayi faaliyetlerinin olduğu yerde nüfus yoğunluğu da fazladır. 
C) Güneyden kuzeye doğru nüfus yoğunluğu azalır. 
D) Dağların uzanış doğrultusu nüfusun dağılımını etkilemiştir. 
E) Genelde kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru nüfus azalır. 
 
 
7. Ekonomik faaliyetlerin hayvancılık olduğu ve yeryüzü 
şekillerinin dağlık engebeli olduğu yerlerde, yayla, ağıl, kom, oba 
gibi geçici kır yerleşmeleri yaygındır. 

           
Buna göre yukarıda işaretli yerlerden hangisinde geçici kırsal 
yerleşmeler daha yaygındır? 
A) 1      B) 2              C)3                D) 4        E) 5 
 
 
8. Ülkemizdeki yerleşmeler, kır ve kent yerleşmeleri olmak üzere 
ayrılır. Buna göre, bir yerleşim yerinin kır veya kent olarak 
belirlenmesinde; 

 I. yer şekilleri,                  III. nüfus miktarı, 
II. nüfus artış hızı,             IV. ekonomik etkinliklerin türü 

Özelliklerinden hangileri ölçü kabul edilir? 
A) Yalnız I       B) Yalnız IV        C) I ve III     D) II ve I      E) III ve IV 
 
 
9. Türkiye'de 1950'de nüfusun % 70'i kırlarda yaşarken, bu oran 
1995'de  % 40'a düşmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisine 
kesin kanıt olabilir? 
 A) Kırdan kente olan göçün arttığına 
 B) Ekim alanlarının daraldığına 
 C) Tarımsal yatırımların azaldığına 
 D) Tarımsal verimin düşüklüğüne 
 E) Sulama imkânlarının azlığına 
 
 

     I. Tuz Gölü çevresi       III. Hakkâri Bölümü 
     II. Taşeli Platosu          IV. Menteşe Yöresi    

10. Yukarıda Türkiye'nin az nüfuslanmış alanları verilmiştir. Bu 
yerlerden hangilerinde nüfus yoğunluğunun az olmasında iklimin 
olumsuzluğu ve yer şekillerinin engebeli olması birlikte etkilidir?  
  A) Yalnız I       B) II ve III      C)  II ve IV     D) Yalnız IV     E) Yalnız III 
 
 
11.  Türkiye’de 2000 yılı istatistiklerine göre kadın başına düşen 
canlı doğum sayısı İzmir’de 1,8 iken, Şırnak’ta 7,1’dir.Bu durumun 
iki kent arasındaki; 
          I.  Aile yapısı 
         II.  Ekonomik gelişme farkı 
        III.  İklim koşulları  
Özelliklerinden hangilerine bağlı olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız I       B) Yalnız III      C) I ve II      D) II ve III     E) I,II ve III 
 
 
 
 



 
12. Türkiye'nin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Nüfusun ülke genelindeki dağılışı düzensizdir. 
B) Nüfus yoğunluğu sürekli olarak artmaktadır. 
C) Genç nüfusun toplam nüfus İçindeki payı yüksektir. 
D) Tarım kesiminde çalışan etkin nüfus oranı azalmaktadır. 
E) Nüfus artış hızı sürekli olarak artmaktadır. 
 
 
13. Bir ülkenin nüfus piramidine bakılarak o ülkeyle ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Gelişmişlik durumu               B) Cinsiyet durumu 
C) Doğurganlık oranı                  D) Nüfusun yaş yapısı 
                             E) Nüfus yoğunluğu 
 
 

 
I. Dış ticaret açığı vardır. 
II. Şehir nüfus oranı azdır. 
III. Beyin Göçü alır. 
IV. Üçüncül faaliyette çalışanların 
oranı fazladır.  
V. Milli gelir düşüktür. 
14. Japonya’nın 2015 yılı nüfus 
piramidine göre hangilerinin 
söylenmesi doğru olur?  

A. I ve III   B) II ve IV   C) III ve IV    E) Yalnız IV    E) Yalnız IV 
 
 
      I. Çan şeklindeki nüfus piramitleri doğumların yeniden artmaya 
başladığını gösterir. 
     II. Düzgün üçgen şeklindeki nüfus piramitleri yüksek doğum ve 
ölüm oranlarını gösterir. 
     III. Tabanı hızla daralan nüfus piramitleri yüksek doğurganlık 
oranlarını gösterir. 
15.   Nüfus piramitlerinin şekil özellikleriyle ilgili yukarıda verilen 
ifadelerden hangileri doğrudur? 2016 LYS 
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II    D) I ve III      E)  II ve III 
 
 

 
16. Yukarıdaki verilere göre, kent ve kır nüfus oranları verilen 
ülkelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) III. ülke gelişmiş, I. ülke geri kalmıştır. 
B) III. ülkenin nüfus miktarı II. ülkeden fazladır. 
C) I. ülkedeki doğal nüfus artışı, III. ülkeden fazladır. 
D) II. ülkede bağımlı nüfus, I. ülkeden azdır. 
E) I. ülke tüketen III. ülke ise üreten bir nüfusa sahiptir. 
 
17. Dünya’da doğal nüfus artış hızının en fazla görüldüğü ülkeler 
hangi kıtada bulunmaktadır? 
A) Kuzey Amerika                    B) Avrupa 
C) Avustralya                           D) Güney Amerika 
                          E) Afrika 
 

 
18. Sanayileşmenin arttığı, nüfus artış hızının ise her yıl düzenli 
olarak azaldığı bir ülkede, 

I. Kalkınma hızının 
II. Kişi başına düşen milli gelirin 
III. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
IV. Gelişmişlik seviyesi 
V. Hammadde ihracatının 

Yukarıdakilerden hangisinin artışından söz edilemez?  
A)  I                     B) II                  C) III                   D) IV                  E) V 
 
 

 
19. Yukarıdaki grafikte ülkemizde 1955 ile 2000 yılları arasındaki 
nüfus artış hızı (binde) olarak gösterilmiştir. Yalnızca grafiğe 
bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
A. 1975 – 80 yılları arasında nüfus azalmıştır.  
B. Nüfus artış hızı binde 15’in altına hiç düşmemiştir.  
C. 1940 – 45 yılları arası nüfus artış hızının düşmesinin sebebi 2. 
Dünya savaşıdır.  
D. Nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 1960’tır.  
E.  1985’ten sonra nüfus azalmaya başlamıştır.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
20. Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangilerine doğru 
mevsimlik işçi göçü daha yoğun yaşanır? (YGS) 
A) III ve IV        B) II  ve V     C) I ve IV      D) IV  ve V    E) V ve III 
      
  
21. Bir ülkede yapılan nüfus sayımları ile o ülke ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi belirlenemez? 
A) Nüfusun eğitim seviyesi 
B) Nüfusun çalışanlarının sektörlere dağılımı 
C) Nüfusun kültürel durumu 
D) Nüfus hareketleri (göçler) 
E) Nüfusun cinsiyet durumu 

 
 

22. Bir ülkenin 2010 yılına ait nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıda 
bazı bilgiler verilmiştir. 
• Ülkenin toplam nüfusu 73.722.988 kişidir. 
• Nüfusun % 51,9’unu erkek, % 48,1’ini kadınlar oluşturmaktadır. 
• Nüfusun genç yaş bağımlılık oranı % 58,8’dir. 
• Toplam nüfusun % 66,3’ü kırsal kesimde yaşamaktadır. 
• Nüfusun artış hızı ‰ 18,9’dur. 
Buna göre yukarıdaki bilgilerden kaçı bu ülkenin gelişmişlik 
düzeyinin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılabilir? 2017 LYS 
A) 1             B) 2           C) 3               D) 4                  E) 5 
 
 

 



 
I. Doğum oranı az ve çocuk nüfus oranı çok düşüktür. 
II. Çalışan nüfus oranı fazla ve bağımlı nüfus oranı düşüktür. 
III. Ortalama yaşam süresi kısa ve yaşlı nüfus oranı düşüktür. 

23. Yukarıdakilerden hangileri, gelişmiş bir ülkenin nüfus 
özellikleri arasında yer alır? 2018 YGS 
A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) I ve II      E) II ve III 
 
 

24. Hatay ili genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki 
İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. Bu 
durum İskenderun’un hangi özelliğiyle ilgilidir?  
A) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması  
B) Tarım alanlarının geniş olması 
C) Turizmin gelişmiş olması  
D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması 
E) Eski bir yerleşim merkezi olması 
 
 

 
25. Buna göre, X ve Y ülkeleri için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 2010 YGS 
A) X ülkesinin nüfusu, Y ülkesinden azdır. 
B) Y ülkesinin nüfus yoğunluğu, X ülkesinden fazladır. 
C) X ülkesinde bir yıldaki bebek ölümleri, Y ülkesinden fazladır. 
D) X ülkesinin nüfusu, Y ülkesinden daha hızlı artmıştır. 
E) Y ülkesi, X ülkesinden daha fazla dış göç almıştır. 
 
 

 
• Sıcaklık değerlerinin yüksek olması ve toprak veriminin 
düşüklüğü nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. 
• Yağış ve sıcaklığın fazla olması gür bir bitki topluluğu 
oluşturmuştur. Bu durum nüfusu olumsuz etkiler. 
• Dağlık, engebeli ve yüksek arazi şartları insan yaşamını 
zorlaştırdığı için nüfus yoğunluğu azdır. 
• Yer altı ve yer üstü kaynaklarının bol olması nüfus yoğunluğu 
üzerinde olumlu bir katkı sağlamıştır. 
26. Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alanlardan 
hangisine ait nüfus özelliği verilmemiştir? 20015 YGS 
  A) I                 B) II  C) III      D) IV               E) V 
 
 
27. Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki 
içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin 
payının en büyük olduğu söylenebilir?  
A) Konut yapımının hızlanmasının  
B) Doğumların artmasının 
C) Ölümlerin azalmasının  
D) Çevreden göçlerin çoğalmasının 
E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunun 
gösterir? (ÖYS) 
A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması 
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması 
C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması 
D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması 
E) Ortalama yaşam süresinin uzun olması 
 
29. Gelişmiş bir ülkenin nüfus ve ekonomik özelliklerine 
baktığımızda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? 
A) Kullanılan elektrik miktarının fazla olması 
B) Sanayisinin gelişmiş olduğu 
C) Yaşlı nüfusun fazla olması  
D) Yaşam standartlarının yüksek olması  
E) Tarım sektöründe çalışan nüfusun fazla olması 
 
 
30. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki göçlerin özelliklerin-
den biri değildir?  
A) Temel nedeni köylerde iş imkânlarının sınırlı olmasıdır 
B) En fazla göç veren bölgeler Karadeniz ile Doğu Anadolu’dur  
C) İç göçler çoğunlukla kırsal kesimlerden kentlere doğrudur.  
D) 1960'tan sonra yurt dışına göçler olmuştur. 
E) Dış ülkelerden Türkiye'ye göç olmamaktadır. 

 
 

I. Nüfusu az olan yerleşmelerdir.   
II. Temel ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  
III. Yer şekillerinin sade olduğu yerlerde dağınık yerleşme 
hâkimdir.  
IV. Karadeniz' Bölgesinde toplu yerleşme tipi yaygındır.  

31. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye 'de kırsal 
yerleşmelerin özelliklerinden değildir?  
A) Yalnız IV                      B) I ve II                          C) I ve III  
                     D) III ve IV                   E) II ve III 
 
 
32.            Tarım %2           Sanayi %20         Hizmet  %78  
Çalışan nüfusun iş kollarına dağılımının yukarıdaki gibi olduğu bir 
ülke için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? 
A) Tarımsal üretim azdır. 
B) Gelişmiş bir ülkedir. 
C) Genellikle sanayi ürünleri ithal eder. 
D) Kişi başına düşen millî gelir azdır. 
E) Nüfus artış hızı yüksektir. 

 
 

33. Nüfus piramidi ikizkenar üçgen şeklinde olan ülkeye ait 
aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? 
A) Gelişmemiş ülkedir 
B) Doğum oranı fazladır 
C) Milli gelir yüksektir 
D) Yaşlı nüfusu azdır 
E) Ortalama yaşam kısadır 
  
 
34. Dünya nüfusunda meydana gelen birinci sıçrama dönemi 
aşağıdakilerden hangisi ile yaşanmıştır? 
A) Sanayi devrimi                                   B) Buhar gücü 
C) Tarım alanındaki ilerlemeler           D) Alet yapımı 
E) Tıp alanındaki ilerlemeler 

 
 



35. Türkiye'de genel nüfus artışı %2 olmasına karşın kentli 
nüfusun artış hızı %6'yı geçmektedir. Bu durun kentlerimizin 
hangi özelliğini sonucudur? 
A) Doğum oranlarının fazla olması 
B) Ölüm oranlarının az olması 
C) Nüfusun büyük kısmının tarımla uğraşması 
D) Diğer alanlardan göç alması 
E) Yaşam seviyesinin yüksek olması 
 
 
36. Aşağıdakilerden hangisi iklimin nüfus dağılışı üzerindeki 
etkisine örnek olarak gösterilemez? 
A) Dünya nüfusunun büyük bir kısmı orta kuşakta toplanmıştır. 
B) Kutup Bölgeleri Dünya'nın en az nüfuslanmış alanlarıdır. 
C) Dünya nüfusunun yarısından fazlası Kuzey Yarımküre'de 
yaşamaktadır. 
D) Ekvatoral Bölge'de yaşamak için yüksek yerler tercih edilir. 
E) Kıyı kesimlerde nüfus yoğunluğu iç kesimlerden daha fazladır. 
 
 
 
37. Aşağıda nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren dört 
piramit verilmiştir.  
 

 
Yukarıda piramitleri verilen ülkelerin hangilerinde hizmet ve 
sanayide çalışanların oranları daha yüksektir?  
A) I ve II          B) I ve III      C) II ve III       D) II ve IV     E) III ve IV 

 
 

38.  Kanada'da evler genelde ahşap malzemeden yapılırken 
karasal bölgelerde genelde kerpiç malzeme kullanılmaktadır. 
Amazon ormanlarında ise genelde kamış ve benzeri malzemeler 
kullanılır. Bu gözlemler, konut yapımında kullanılan 
malzemelerin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkili 
olduğunu göstermektedir? 
A) Nüfusun cinsiyet özelliğinin 
B) İklim koşullarının 
C) Gelir seviyesinin 
D) Ekonomik faaliyetlerin  
E) Tarımsal etkinliklerin 
 
 
39. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayımlanan 
raporunda, ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu 
belirtilmiştir. Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 2019 TYT 
A) Doğum oranının yüksek olduğu 
B) Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu 
C) Ölüm oranının düşük olduğu 
D) Gelişmiş bir ülke olduğu 
E) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu 
 
 
 

 

 
40. Toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle aritmetik nüfus 
yoğunluğu bulunur. Buna göre yukarıda verilen yerlerin 
hangisinde nüfus yoğunluğu sırasıyla en fazla ve en azdır?  
A) I ve III      B) I ve IV       C) III ve I      D) II ve IV        E) I ve II 

 
 

41. Aşağıdaki grafikte şehirsel ve kırsal nüfus oranlarının dünya 
geneli, K ve L ülkelerindeki ortalama durumu gösterilmiştir. 

 

 
Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz? (2021 TYT) 
A) K ülkesinin şehirsel nüfus oranı, dünya geneli şehirsel nüfus 
oranından yüksektir. 
B) L ülkesinin kırsal nüfus oranı, dünya geneli kırsal nüfus 
oranından yüksektir. 
C) K ülkesinin kırsal nüfus oranı hem dünya geneli hem de L 
ülkesinin kırsal nüfus oranından düşüktür. 
D) Dünya geneli şehirsel nüfus oranı, L ülkesinin şehirsel nüfus 
oranından yüksektir. 
E) Dünya genelinde en az kırsal nüfus oranına sahip ülke K’dir. 
 
 

 
42. Yukarıda, bir ülkenin 2015 yılına ait nüfus piramidi 
verilmiştir. Bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 2020 TYT 
A) 65 ve üstü yaş grubundaki nüfus oranına 
B) Ülkedeki kadın nüfus oranına 
C) 0-14 yaş grubundaki erkek nüfus oranına 
D) Yıllık nüfus artış hızı ve oranına 
E) 15-19 yaş grubundaki nüfus oranına 
 
 
 



 
43. Türkiye’de; doğum, ölüm ve göçler sonucu değişen nüfus 
özelliklerine bağlı olarak belirli dönemlerde farklı nitelikte nüfus 
politikaları uygulanmıştır. Bunlardan biri de 1923 ile 1963 arası 
dönem olup bu dönemde nüfusun artırılmasına yönelik politikalar 
izlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde uygulanan nüfus 
politikalarının gerekçelerinden biridir? 2020 AYT 
A) Doğal kaynakları işleyebilecek nüfusun az olması 
B) İstihdam sorunları sebebiyle işsizliğin artması 
C) Çok çocuklu ailelerin sayıca fazla olması 
D) Nüfusa bağlı yatırımların artması ve tasarrufların azalması 
E) Makineleşme sonucu tarım alanında iş gücüne duyulan ihtiyacın 
azalması 

 
 

44. Aşağıda, bir ülkenin 1950 ve 2000 yıllarına ait nüfus pramitleri 
verilmiştir. 

 
Bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2017 YGS 
A) Nüfus artış hızı azalmıştır. 
B) Yaşlı ölüm oranları azalmıştır. 
C) Ortalama yaşam süresi artmıştır. 
D) Doğum oranları azalmıştır. 
E) Çocuk ölüm oranları artmıştır. 
 
 
45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından 
günümüze kadar geçirdiği değişimlerden biri değildir? 2017 YGS 
A) Nüfus artışı genelde devam etmiştir. 
B) Kentsel nüfus oranı artmıştır. 
C) Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir. 
D) Kırsal nüfus oranı artmıştır. 
E) Ortalama yaşam süresi uzamıştır. 
 
 
46. Aşağıda verilen bölge ve bölgelerin en seyrek nüfuslu yöreleri 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  
A) Marmara - Yıldız Dağları  
B) Ege - Menteşe Yöresi  
C) Akdeniz - Taşeli Platosu  
D) Doğu Anadolu - Erzurum / Kars çevresi 
E) İç Anadolu - Yukarı Sakarya, Eskişehir çevresi  
 
 

I. Köyden kente göç olması  
II. İşsizlik oranının fazla olması  
III. Doğal kaynakların kullanımının artması  
IV. Genç nüfus oranının düşük olması  

47. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de nüfusun hızlı artmasının 
sonuçları arasında yer alır?  
A) III ve IV    B) I, II ve III   C) II, III ve IV    D) I ve II    E) I, II, III ve IV  
 
 
 

 
I. Siyası baskılardan uzaklaşmak  
II. Yeni fırsatlardan faydalanmak  
III. Farklı kültürleri bir araya toplamak 
IV. Ortaçağ Avrupa’sından kurtulmak istemek  

48. Avrupa’da yaşayan insanların Yeni Dünya’ya göç etmelerinde 
yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?  
A) I ve IV       B) I ve II      C) II ve III      D) I ve III        E) I, II ve III  
 
 
49. Türklerin ilk çağda ana yurttan göç etmelerinde;  
I. İklim değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık  
II. Tarıma elverişli koşulların ortadan kalkması sonucu baş 
gösteren toplumsal ve siyasal olaylar  
III. Başka ülkelerle anlaşılarak yapılan nüfus değişimleri  
IV. Boylar arasındaki mücadele 
İfadelerinden hangileri neden oluşturur?  
A) I ve III    B) I, II ve IV   C) II ve III    D) I  ve IV     E) I, II ve III  
 
 
50. Dünya nüfusuyla ilgili verilen, aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?  
A) Nüfus artış hızının en fazla olduğu kıta Afrika’dır.  
B) Avrupa kıtasında ekonomik gelişim hızı nüfus artış hızından yük-
sektir.  
C) Amazon ve Kongo havzaları yüksek sıcaklık ve nem 
özelliklerinden dolayı seyrek nüfusludur.  
D) Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en düşük olduğu 
kıta Güney Amerika kıtasıdır.  
E) Avustralya kıtasının gelişmişlik seviyesi Asya’dan fazladır. 
 
 
51. Bir bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olmasında;  

I. Eğim engebesinin fazla olması  
II. Yüz ölçümünün küçük olması  
III. Dış bölgeden alınan göçün fazla olması  
IV. Hayvancılığın yoğun olarak yapılması  

Unsurlarından hangileri etkili olmaktadır?  
A) I ve II         B) I ve III       C) II ve III      D) II ve IV       E) III ve IV 
 
 
52. Ülkemizde gerçekleşen kırdan kente göçün sebepleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  
A) Toprağın veriminin azalması  
B) Aileler arasında kan davalarının olması  
C) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması  
D) Şehirde gecekondulaşma sorunun ortaya çıkması 
E) Kırsalda doğum oranının yüksek olması 
 
 
53. Mevsimlik göçler tarım ürününün hasat zamanı veya turizme 
bağlı olan göçlerdir. Buna göre aşağıda verilen kentlerimizden 
hangisinde mevsimler arasındaki nüfus değişimi daha azdır?  
A) Ordu       B) Adana        C) Rize        D) Muğla       E) İzmit 
 
 
54. İç göçleri engellemek için yapılabilecek çalışma ve alınacak 
önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  
A) Tarımda sulama imkanlarının artırılması  
B) Kırsal alanda ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek  
C) Şehirdeki insanları tersine göç için teşvik etmek  
D) Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek  
E) Modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak 
 
 



 

 
55. Mevsimlik göçler yaylacılık, tarım ürünlerini toplama, turizm 
faaliyetlerine katılma gibi çeşitli kısımlara ayrılabilir. Buna göre 
yukarıda verilen işaretli noktaların hangilerinde daha fazla 
mevsimlik göç aldığı söylenebilir?  
A) I ve II      B) II ve III     C) I ve III     D) II ve IV    E) III ve IV 
 
 
●İklim değişikliklerine bağlı ortaya çıkan kuraklık ve tarıma 
elverişli koşulların ortadan kalkması sonucu Orta Asya’dan yapılan 
kitlesel göç hareketidir. 
● 4 ve 6. yüzyıl arasında Orta Asya’dan Avrupa’ya yapılan göçlere 
verilen isimdir. 
● Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke 
nüfuslarının karşılıklı yer değiştirmesiyle gerçekleşen göçlerdir. 
● Bilim insanı ve teknik eleman gibi iyi eğitim almış, yetişmiş 
insanların çalışmalarını daha rahat yapabilecekleri ve daha rahat 
yaşam koşullarına ulaşabilecekleri ülkelere göç etmesidir. 
56.  Hangisine ait bir bilgi yukarıda verilmemiştir? 
A) Kavimler Göçü              B) Türkler’in Orta Asya’dan göçü 
C) İşçi Göçü                        D) Mübadele Göçü 
E) Beyin Göçü 
 

57. Nüfus piramidi yukarıdaki gibi alan 
bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Kişi başına düşen milli gelir azdır. 
B) Bağımlı nüfus oranı azdır. 
C) Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır. 
D) Dış ticaret açığı fazladır. 
E) Okur - yazar oranı düşüktür. 
 
 

58. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk 
ederek başka yerlere kalıcı şekilde yerleşmesine ya da geçici 
olarak yer değiştirmesine göç denilmektedir. Göçler, isteğe bağlı 
olabileceği gibi zorunlu da olabilir. İsteğe bağlı göçler, daha çok 
ekonomik nedenlere bağlı olarak ve insanların kendi kararlarıyla 
gerçekleşir. Zorunlu göçler ise savaş, siyasi baskı ve can güvenliği 
gibi zorlayıcı etkenler sonucu meydana gelir. Buna göre 
aşağıdakilerden hangisi zorlayıcı etkenlere bağlı olarak 
gerçekleşen göçlere örnek gösterilebilir? 
A) Sanayi alanında çalışılmak üzere farklı ülkelere göç edilmesi 
B) Daha iyi yaşama isteğinden dolayı kentlere göç edilmesi 
C) İyi eğitim almış nitelikli insanların ABD’ye göç etmesi 
D) 1960’lardan sonra Türkiye’den Almanya’ya göç olması 
E) Stalin’in emri ile Ahıska ve Kırım Türklerinin Sibirya ve Orta 
Asya’ya göç etmesi 
 
59. Türkiye’de köyden kente göçü hızlandıran en önemli 
etkenlerden biri de tarımda makineleşmedir. Makine ile birlikte 
insan emeği değersiz hale gelmiş, kırsal kesimdeki halk 
büyükşehirlerin yolunu tutmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde 
yapılacak göç yukarıdaki açıklamaya gerekçe oluşturmaz?  
A) Konya     B) Sivas      C) Trabzon      D) Urfa      E) Burdur  
 
 

 

 
60. Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisi dünyanın 
yoğun nüfuslu yerleri arasındadır?  
A) 1 ve 5       B) 1 ve 4       C) 5 ve 2     D) 5 ve 4      E) 2 ve 3 
 
61. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nitelikli iş gücü oranının 
daha fazla olması beklenir? 
A) Brezilya                       B) Mısır                      C) Almanya 
               D) Nijerya                    E) Hindistan 
 
62. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesi 
hakkında bilgi vermez? 
A) Nüfusun yaş gruplarına dağılışı 
B) Kilometrekareye düşen insan sayısı 
C) Aktif nüfusun iş kollarına dağılışı 
D) Nüfusun eğitim durumu 
E) Nüfusun kır ve kente dağılışı 
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