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CO ĞRAF YA KONU TEST Ġ
KONU: NÜFUS ÖZELLĠKLERĠ
1.

Türkiye’de nüfus artış hızı gelişmiş ülkelere
göre çok yüksektir. 1990 yılında gelişmiş
ülkelerde nüfus artış hızı % 1’İ bile bulmazken
Türkiye de % 2,5 tur. Türkiye de bu yüksek
doğurganlık oranını teşvik eden bir çok etken
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen
etkenlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

2.

B)
C)
D)
E)

Tıp ve sağlık alanlarında gelişmelerin
yaşanması
Zaman zaman komşu ülkelerden göçmen
alınması
Eğitim seviyesinin düşük olması
Aile planlamasının yaygınlaşamaması
Doğu bölgelerinden batıya doğru olan
göçler

Ekonomik kalkınma hızının yavaşlaması
Sanayi
olanaklarının
yeteri
kadar
gelişememesi
C) Göç oranının da artış yaşanması
D) Sağlık hizmetlerin gelişmelerin yaşanması
E) Milli gelirde düşmelerin görülmesi

6.

A)
B)
C)
D)
E)

Tüketici nüfus fazladır
Çocuk ölüm oranı yüksektir
Kişi başına düşen milli gelir düşüktür
Ekonominin
iş
gücü
gereksinimi
karşılanamamaktadır
Sağlık hizmetleri gelişmemiştir

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus
artış hızının engellenmesi için yapılacak
çalışmalardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

7.

8.

İş olanaklarının arttırılması
Eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi
Sağlık ocaklarının yaygınlaştırılması
Aile planlamasının yaygınlaştırılması
Televizyonlarda eğitim programlarının
yapılması

Türkiye
de
göçlerin
genelde
doğu
bölgelerimizden batı bölgelerimize doğru
yaşanmasında
,
batı bölgelerimizin
aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi
yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

B) İzmit
C) İzmir
E) Adapazarı

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızı
çok yüksek olan bir ülkenin özelliklerinden
biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hızlı
nüfus artışının yarattığı sorunlardan biri
değildir?
A)
B)

Aşağıdaki kentlerden hangisindeki nüfus
artışı farklı bir nedene bağlıdır?
A) Adana
D) Elazığ

4.

5.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus
artışını destekleyen faktörlerden biri
değildir?
A)

3.

Kadınlarda evlenme yaşının düşük
olması
Aile planlamasının yeterince destek lenmemesi
Yaşlı nüfus oranının fazla olması
İnanç değerlerin doğurganlığı teşvik
etmesi
Çocukların ücretsiz iş gücü olarak
görülmesi

TEST NO : 9

Sanayinin gelişmiş olması
Nüfus yoğunluğunun az olması
Tarım dışı sektörlerin gelişmiş olması
İklim özelliklerinin uygun olması
İş bulma olanaklarının kolay olması

Aşağıdakilerden hangisi insanların göç
faaliyetine katılmalarındaki en önemli
etkendir?
A) Yeterli iş olanaklarının bulunmaması
B) İnsanların kentlerde yaşama isteği
C) Kentlerde tarım alanlarının daha geniş
olması
D) İnsanların kültürel faaliyetlere katılma
isteği
E) Turistik alanların merak edilmesi
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9.

Doğu Anadolu bölgesinde ;

13.

I. Yüzey şekillerinin engebeli olmasının

Göç alan ve veren bölgelerin nüfus yapıları
birbirinden farklıdır. Fazla göç veren yerlerde
Yaşlı nüfusun daha fazla olduğu söylenebilir.

II. Sanayinin gelişmemiş olmasının
III. Tarım alanlarının sınırlı olması
Aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi
daha fazladır?
A)
B)
C)
D)
E)

Nüfus artışının hızlı olmasında
Göçlerin yaşanmasında
Eğitim seviyesinin düşmesinde
Tüketim oranının artmasında
Ortalama yaşam seviyesinin artmasında

Buna göre haritada işaretlenmiş yerlerden
hangisinde göçlerden dolayı yaşlı nüfusun
daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I

10. Ülkemizin göç alan bölümlerinde konut
ihtiyacının
karşılanamaması,
gecekondu
semtlerinin oluşmasına yol açar.
Düzensiz kentleşmeyi doğuran etkenlerden biri olan bu durum, aşağıdaki
kentlerden hangisinde görülmez?
A) Çanakkale
D) İstanbul

B) Bursa

14.

C) Ankara
E) İzmir

B)

Kentlerde konut sorunu yaşanması
Sanayi tesislerinin kent içinde kalması
Tarım ürün üretim miktarının azalması
Kentlerde sosyal hizmetlerin yetersiz
kalması
E) Kent çevresinde orman ve tarım
alanlarının tahrip edilmesi
A)
B)
C)
D)

12.

C)
D)
E)

15.

1985

1990

Gümüşhane

176,835

169,376

Kırşehir

260,592

256,862

Aşağıdakilerden hangisi bu kentlerin nüfus
miktarlarında değişme olmasının temel
nedenidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Doğum oranlarının azalmasıdır
Ölüm oranlarının artması
Dışarıya olan göçlerin artması
Eğitim seviyesinin düşmesi
Gelir seviyesinin artması

16.

D) IV

E) V

Tarım alanlarından elde edilen verim
düşüktür
Nüfusun ülke içersindeki dağılımı
düzenlidir
Okur yazar oranı düşüktür
Yaşlı nüfus oranı azdır
Tüketilen enerji miktarı azdır

Toprakların verimli yağışın yeterli düzeyde
olduğu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu
artar.
Buna göre aşağıdaki yörelerden hangisinde
tarımsal nüfus yoğunluğu diğerlerinden
daha fazladır?

A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıda Gümüşhane ve Kırşehir’in 1985 ve
1990 yıllarına ait nüfus miktarları verilmiştir.

C) III

Aşağıdakilerden hangisi doğum ve ölüm
oranı yüksek, çocuk nüfus oranı fazla
tarımla uğraşan nüfus sayısı yüksek olan
bir ülkenin özellikleri arasında yer almaz?
A)

11. Türkiye de kırsal kesimden kentlere olan
göçlerle 1927 yılında %24 olan kentli nüfus
1990 yılında % 59 a yükselmiştir
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
sonuçlarından biri değildir?

B) II

Malatya
Hakkari
Erzurum
Burdur
Sinop

Türkiye de nüfus dağılışı incelendiğinde iç
bölgelerin
az nüfuslu buna karşılık kıyı
bölgelerin ise daha sık nüfuslu olduğu görülür
Bu farklılıkta aşağıdakilerden hangisinin
etkisi daha fazladır?
A)
B)
C)
D)
E)

Bölgelerin yüz ölçümü
Maden kaynakları
İklim koşulları
Yer şekilleri
Toprakların verimliliği
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Nüfus ve yerleşme test no:9
1.C
2.E
3.D
4.D
5.D
6.A
7.B
8.A
9.B
10.A
11.C
12.C
13.E
14.B
15.B
16.C
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