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

Türkiye’de kırsal yerleşim alanlarından
kentlere doğru olan göçleri önlemek için
yapılacak
olacak
çalışmalar
arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılamaz ?

TEST NO : 11
5.

A) Tarıma dayalı sanayi tesislerini kırsal
kesimlere kaydırmak
B) Tarımda sulama problemini çözmek
C) Konut sayısını kırsal kesimlerde arttırmak
D) Modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak
E) Eğitim ve sağlık kurumlarını yurdun her
yerine yaymak

2.

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de bölgelere göre
nüfus dağılımı verilmiştir ( 1990 yılı )
Bölge Adı
Marmara
İç Anadolu
Ege
Karadeniz
Akdeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

A)
B)
C)
D)
E)

A) Çanakkale
D) Muğla

6.

Nüfus oranı ( % )
23,5
116
14,5
15
14
9
8

Tabloya göre , nüfus dağılışının farklılık
göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkisi en azdır ?

Türkiye’de önemli kara ve demiryollarının
kavşak noktalarında bulunan kentlerin geliştiği
gözlenmektedir.
Buna göre , aşağıdaki kentlerin hangisinde
bu duruma benzer bir durum söz
konusudur?

Kapladıkların alanların farklı olmasının
Tarımsal etkinliklerinin
Yeryüzü şekillerinin
İklim şartlarının
Endüstri kuruluşlarının dağılımının

C) Antalya
E) Eskişehir

Aşağıdaki
yerlerin
hangisinde
nüfus
yoğunluğu diğerlerinden farklılık gösterir ?
A)
B)
C)
D)
E)

7.

B) Rize

Yukarı Kızılırmak Bölümü
Çatalca – Kocaeli Bölümü
Yıldız Bölümü
Taşeli platosu
Hakkari Bölümü

Bir ülkede son elli yıl içerisinde 0 – 14 yaş arası
% 32 ‘den % 15 ‘ e , 15 -64 yaş arası % 60’dan
% 55’e . 65 yaş ve üzeri ise %8 ‘den % 30’a
gelmiştir.
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışında
böyle bir değişim yaşayan bir ülke ile ilgili
olarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz ?
Ülkede sanayi kesimlerinde çalışanların
sayısı artmıştır
B) Tarımdan elde edilen gelir yıldan yıla
azalmaktadır
C) Hammaddeye duyulan ihtiyaç artmaktadır
D) Enerji tüketiminde artışlar yaşanmaktadır
E) Eğitim seviyesinde yükselme görülmektedir
A)

3.

Yukarıdaki haritada taralı olan bölgelerden
hangilerinde kuraklık nedeniyle nüfus
seyrektir ?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) I ve V

4.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal nüfus
artış hızının daha fazla olması beklenir ?
A) Suriye
B) Türkiye
C) Yunanistan
D) İtalya
E) Fransa

8.

Bir ülkenin yapısına bakarak ekonomik
gelişmişlik düzeyini tespit edebiliriz .
Aşağıdakilerden
hangisi
Türkiye’nin
ekonomik durumu hakkında bir bilgi
vermez?
A)
B)
C)
D)
E)

Nüfusun eğitim düzeyi
Toplam nüfus miktarı
Çalışan nüfusun genel nüfusa oranı
Nüfusun yaş yapısı
Nüfusun ülke içindeki dağılımı
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9.

Aşağıdaki grafikte Türkiye’de 1970-1990 yılları
arasındaki kır-kent nüfus değişimi gösterilmiştir.

Buna göre , kent nüfusunun kır nüfusuna
göre artış göstermesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
B)
C)
D)
E)

Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
Sosyal faaliyetlerin artması
Kentlerde doğum oranının yüksek olması
Ölüm oranının düşük olması
Kentlere yapılan göçlerin fazla olması

13.

Yukarıdaki
nüfus
grafiğine
bakarak
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Genç nüfusun cinsiyete göre dağılımına
B) Toplam nüfus miktarına
C) Kadın nüfusun erkek nüfusuna göre
ortalama yaşam süresine
D) Yaşlı nüfus ile aktif nüfus arasındaki orana
E) Erkek nüfus ile kadın nüfus arasında
sanayide çalışanların oranına

10.
14. 1997 yılında yapılan nüfus sayımında nüfus
artış hızında azalma görülmüştür.
Buna göre , aşağıdakilerden hangisi
söylenirse yanlış olur ?
A)
B)
C)
D)
E)

İşsizlik azalır
Kişi başına düşen milli gelir azalır
Devlet harcamaları azalır
Gecekondulaşma azalır
Altyapı hizmetlerinde artışlar yaşanır

Yöre iklimleri göz önüne alındığında
yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen
yerlerin hangisinde doğal olarak ahşap
evlerin yaygın olması beklenir ?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

11. Aşağıdaki
kentlerden
hangisi
,
iş
imkanlarının kısıtlı olması ve yer şekillerinin
engebeli olmasından dolayı diğer illere daha
çok göç vermektedir ?
A) Gaziantep
D) Tunceli

B) İzmir

B) Yukarı Kızılırmak
D) Yukarı Fırat
E) Konya

A) İzmit
B) İstanbul
C) Rize
D) Zonguldak
E) Eskişehir

C) Malatya
E) Aydın

12. Bir yerde tarım ve sanayinin gelişmesi o yerin
nüfusunun artmasında önemli bir etken
olmaktadır.
Buna göre , aşağıdaki bölümlerden
hangisinin nüfusunun artmasında hem
sanayinin hem de tarımın önemli bir etkisi
görülmektedir ?
A) Asıl Ege
C) Yıldız

15. bir bölgeye veya şehre yapılan dış göçler o
yerdeki kadın ve erkek nüfus oranının
dağılımını etkiler .
Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde
kadın nüfus oranının daha fazla olması
beklenir ?

16. I. Dış ülkelere giden işçiler
II. Köyden kentte olan göçler
III. Doğum kontrolünün yapılmaması
IV. Çocuk ölümlerinin azalması
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkedeki
nüfus
artışının
hızlı
olmasının
nedenlerindendir ?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) I ve III
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Nüfus ve yerleşme test no:11
1.C
2.A
3.D
4.A
5.E
6.B
7.B
8.B
9.E
10.C
11.D
12.A
13.E
14.B
15.C
16.C

Burhan ALTINOK

