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Japonya’nın nüfus derdi: 

Çocuk nüfusu 41 yıldır 

azalmaya devam ediyor 

5 Mayıs Çocuk Günü dolayısıyla 

Japonya İçişleri ve İletişim Bakan-

lığı tarafından açıklanan veriler 

yine yüzleri güldürmedi. 

Japonya’da 14 yaş altındakilerin 

sayısı bir önceki yıla göre 250 bin 

azalarak 14 milyon 650 bine gerile-

di.Çocuk nüfusu son 41 yıldır sü-

rekli azalmaya devam ediyor. 

Verilere göre Japonya’da 12-14 

yaşında 3,23 milyon, 9-11 yaşında 

3,13 milyon, 6-8 yaşında 3 milyon, 

3-5 yaşında 2,78 milyon , 2 yaş al-

tında ise 2,51 milyon kişi bulun-

makta.Son istatistiklerle çocuk nü-

fusunun toplam nüfusa oranı yüzde 

11,7 olarak kayda geçti. 

Dünyanın en hızlı yaşlanan nüfus-

larından birine sahip olan Japon-

ya’da işgücü açığı gittikçe artıyor. 

Japonya nüfusu azalıyor 

Geçen ay yayımlanan haberde Ja-

ponya nüfusunun 2021'de 644 bin 

azalarak 125,5 milyona gerilediği, 

bunun "11 yıldır art arda yaşandığı 

ve 1950'den beri en büyük düşüş" 

olduğu vurgulanmıştı. 

Hükümet verilerine göre, ülkede 

geçen yıl 831 bin doğum, 1,44 mil-

yon ölüm kayda geçti. 

Hindistan’da kontrolsüz  

nüfus patlaması alarmı 

Hindistan Başbakanı Narendra 

Modi ülkesinde kontrol edilemeyen 

bir nüfus patlaması riskine karşı ilk 

kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında 

aile planlaması önlemlerinin alın-

masının zamanı geldiğini duyur-

du.”Önümüzdeki sorunu görüp ka-

bul etmenin zamanı geldi. bu mese-

le gelecek nesiller için en önemli 

mücadele alanı olabilir." dedi.  

Süper Yaşlı Ülkelere Yeni Adaylar 

Japonya’da doğumların  ve çocuk yetiştirme maliyetinin artması, çalışma 

yaşamındaki kadınların sayısının fazlalaşması ve evlenme yaşının yukarı 

çıkması nüfustaki azalışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. 2017’de  

18 milyar dolarlık paketle okul öncesi ücretsiz eğitimin kapsamı genişletse 

de Japonya, Almanya'yla birlikte "süper yaşlı" ülke statüsünde. 2030'a ka-

dar ABD, İngiltere, Singapur ve Fransa'nın da bu kategoriye girmesi bekle-

niyor. Bu ülkelerde doğurganlık hızı düşüyor.Doğurganlık hızı bir kadının 

hayatı boyunca doğurabileceği ortalama bebek sayısını ifade ediyor. İstik-

rarlı bir nüfus için bu oranın en az 2 olması gerekiyor.  

Türkiye nüfusu yenilenmiyor 

TÜİK, doğum istatistiklerini açık-

ladı. Buna göre, 2021 yılında Tür-

kiye'de toplam doğurganlık hızı 

1.70 çocuğa inerek nüfusun yeni-

lenme hızı olan 2.10'un altında kal-

dı. Doğurganlık hızının en yüksek 

olduğu iller Şanlıurfa, Şırnak ve 

Mardin olurken en düşük olan iller 

arasında Kütahya, Zonguldak, Bar-

tın öne çıktı. Nüfus başına doğum 

da son 20 yılda neredeyse yarı yarı-

ya azaldı. 

Yaşlı nüfus için kamu politika-

ları üretmemiz gerekiyor 

İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Murat Şeker ise Türkiye'nin son 

yıllardaki demografik dönüşümüne 

bakıldığında artık nüfusunu yenile-

yemeyen bir ülke konumuna geldi-

ğini belirterek 20 yıl sonra ilkokul 

ve kreş ihtiyacından daha çok sağ-

lık kurumları, aile sağlık merkezle-

rine ihtiyaç duyulacak dedi. 

Yaşlanan nüfus ülkeler için ne tür problemler teşkil edebilir? 

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

……..……………………………………………...…………………..

Örnek haberler farklı internet haber sayfalarından alınmıştır. 
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Nüfusun Nedir? 

Nüfus:Sınırları belirli bir bölgede 

yaşayan insan sayısıdır. 

Demografi:Dünyada veya bir 

ülkede bulunan nüfusun duru-

munu ,yapısını,dinamik özellik-

lerini inceleyen bilim dalıdır. 

Demografik Yatırım: 

Okul,hastane,sağlık ocağı  

gibi nüfusun çeşitli ihtiyaçlarına 

yönelik yatırımlardır. 

Nüfus Yoğunluğu:Bir ülke veya 

bölgedeki toplam nüfusun, o 

ülke veya bölgenin yüzölçümü-

ne bölünmesiyle elde edilir. 

Doğal artış:Bir ülkenin yıl içeri-

sindeki doğum oranı ile ölüm 

oranı arasındaki farktır. 

Gerçek artış:Doğal artışın yanı 

sıra nüfusun göçlerle birlikte 

artmasıdır. 

Nüfus Patlaması: Nüfus artış 

hızının normal olduğu bir ülkede 

çeşitli nedenlerden dolayı nüfus  

artış hızının katlanarak  öngörü-

lenden fazla artmasıdır. 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

İlk Nüfus Sayımı Ne Zaman Yapılmıştır? 

Dünyada ilk nüfus sayımı Çin’de yapılmıştır.Periyodik olarak ilk sayımlar 

18.yy’da İskandinav ülkelerinde (İsveç-Danimarka) yapılmıştır.Osmanlı’da 

kapsamlı ilk nüfus sayımı 1831 II.Mahmut döneminde asker ve vergi yü-

kümlülerini belirlemek için yapılmıştır.Ülkemizde ilk resmi nüfus sayımı  28 

ekim 1927’de yapılmış ve nüfusumuz 13.648.270 olarak tespit edilmiştir. 

Nüfus politikaları:Ülkelerin ken-

di insan kaynaklarını daha nite-

likli ve işlevsel hale getirmek için 

uyguladıkları programlardır. 

Genç Nüfus:0-14 yaş arasındaki 

nüfustur. 

Yetişkin Nüfus: 15-64 yaş ara-

sındaki nüfustur.(Çalışan,etkin 

nüfus) 

Yaşlı Nüfus: 64 yaş ve üzeri nü-

fustur. 

Bağımlı nüfus : Üretim faaliyet-

lerine katılmayan 0-14 yaş ile 

65 yaş ve üstü nüfustur. 

Aile planlaması:Ailelerin iste-

dikleri zaman, bakabilecekleri, 

yetiştirebilecekleri sayıda çocuk 

sahibi olmalarıdır. 

Nüfus Planlaması:Toplumun 

yaşam düzeyini korumak ve 

yükseltmek için nüfusun devlet 

tarafından yaptırımlar veya teş-

viklerle kontrol edilmesidir. 

Ökümen Bölge:Yerleşmeye uy-

gun sahalardır.Uygun olamayan 

sahalara anökümen denir. 

Nüfus Sayımları Neden  Yapılır? 

Eskiden vergi ve askerlik yükümlülerini belirlemek için nüfus sayımlarına ihti-

yaç duyulurken günümüzde ülkeler nüfusun özelliklerini ve yapısını öğren-

mek,kalkınmada  kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanabilmek için 

sayımlara ihtiyaç duymaktadır.Nüfus sayımları ile: 

# Okur yazar oranı, 

# Nüfusun mesleklere göre dağılımı, 

# Nüfusun cinsiyet durumu, 

# Nüfus hareketleri, 

# İşsizlik oranı vb hususlar tespit edilmektedir. 

# Ülkenin nüfus miktarı,            

# Nüfus artış hızı, 

# Yaş grupları, 

# Kent-kır nüfusu, 

# Nüfusun eğitim durumu, 
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 Nüfusun Sıçrama Dönemleri Hangileridir? 

Geçmişten günümüze dünya nüfusu genel ola-

rak artma eğilimi göstermiştir.Nüfus bilimi uz-

manları insanlık  tarihi boyunca 3 büyük sıçra-

ma döneminin  yaşandığını düşünmektedir. 

1-) Araç-gereç yapımı 

2-) Tarımsal üretime geçiş 

3-) Sanayi devrimi 

Dünya’da Nüfus Artışının Nedenleri Nelerdir? 

Tıptaki gelişmeler ve salgın hastalıkların önlen-

mesi,beslenme ve barınma şartlarının iyileş-

mesi, ölümlerin azalması ve insan ömrünün 

uzaması,nüfus planlamalarının yapılma-

sı,savaşların azalması,geri kalmış ülkelerdeki 

evlilik yaşının düşük , doğum oranlarının yük-

sek olması,ekonomik ve sosyal şartların iyileş-

mesi,etkili olmuştur. 

Dünya’da Nüfus Artışı Nasıldır? 

Dünya nüfusuna saniyede 2-3 kişi,dakikada  140 kişi,saatte 200 

bin kişi, ayda  6 milyon kişi,yılda ise  73 milyon kişi katılmaktadır. 

Dünya Nüfus Artış Oranları 

Yıllar Artış Oranı ‰ 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

14,7 

18,2 

20,7 

17,9 

18,1 

13,5 

12,4 

2017 11,2 

Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Nelerdir ?      

# Ülkenin kalkınma hızı azalır. 

# Demografik yatırımlar artar. 

# Kişi başına düşen milli gelir azalır. 

# Göçler,işsizlik,tüketim artar. 

# Doğal kaynakların tüketimi artar. 

# Konut sıkıntısı,gecekondulaşma artar. 

# Sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkar. 

# İhracat azalır,ithalat artar. 

Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları Nelerdir?       

# Üretim artar. 

# Vergi gelirleri artar. 

# Ülkenin asker gücü artar. 

# Mal ve hizmetlere talep artar. 

# İşçi ücretleri azalır. 

# Yeni iş sahaları oluşur. 

2020 10,5 
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Ülkelerin Nüfus Özellikleri Gelişmişlikleri Hakkında Bilgi Verir Mi?  

Doğal nüfus artışı ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bizlere bilgi vermektedir.Gelişmiş 

ülkelerde doğum oranları düşük,ortalama yaşam uzun,genç nüfus oranı düşük,yaşlı nüfus 

oranı fazladır. 

Ülkelere Göre Artış Oranları 

Ülkeler Artış Oranı % 

G.Sudan 

Burundi 

Nijer 

Angola 

Benin 

Japonya 

Rusya 

5,05 

3,68 

3,65 

3,38 

3,36 

-0,30 

-0.20 

Türkiye’de Artış Oranları 

Yıllar Artış Oranı ‰ 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

13,7 

13,3 

13,4 

13,5 

12,4 

14,7 

13,9 

Ortalama Yaşam Süresi (2020) 

Ülkeler Yaşam Süresi 

Japonya 

İsviçre 

Güney Kore 

Singapur 

İspanya 

Türkiye 

Orta Afrika C. 

84,3 

83,4 

83,3 

83,2 

83,2 

78,6 

56,5 Somali 

Lesotho 

53,1 

50,7 

2020 

2021 

5,5 

12,7 

İtalya 

Porto Riko 

-0,30 

0,0 

Nüfus Büyüklüğüne Göre Ülkeler (2022) 

Ülkeler Nüfus Miktarı 

1-) Çin 

2-) Hindistan 

3-) Abd 

4-) Endonezya 

5-) Pakistan 

6-) Nijerya 

1,455,228,503 

1,417,029,311 

336,306,838 

280,889,139 

230,468,280 

217,469,197 

18,19 

17,71 

4,20 

3,51 

2,88 

2,71 

      Oranı % 

9-) Rusya 

10-) Meksika 

11-) Japonya 

12-) Etiyopya 

13-) Filipinler 

17-) Türkiye 

146,053,540 

132,704,785 

126,292,993 

120,876,687 

113,222,059 

87,476,240 

1,82 

1,65 

1,57 

1,51 

1,41 

1,09 

8-) Bangladeş 168,849,567 2,11 

7-) Brezilya  216,675,837 2,70 

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir? 

Beşeri Faktörler 

İklim 

Yer Şekilleri 

Su Kaynağı 

Toprak 

Bitki Örtüsü 

Kara-Deniz Dağılımı 

Doğal Afetler 

Sanayi 

Tarım 

Turizm 

Ulaşım 

Ticaret 

Teknoloji 

Madencilik 

Fiziki Faktörler 

Daire içerisinde yaşayan  insan sayısı ,dairenin   

dışında kalan insan sayısından  daha fazladır. 

Ülkelerin nüfus verileri https://countrymeters.info/en sayfasından alınmıştır.(Temmuz 2022) 4 
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DÜNYA’DA NÜFUSUN GENEL DAĞILIŞI (YOĞUN VE SEYREK NÜFUSLU BÖLGELER) 

2 

Kalahari Çölü  

 

Gobi Çölü  

Avustralya Çölleri  

Arabistan Çölleri  

Orta Asya Çölleri  

Büyük Sahra Çölü 
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Yoğun Nüfuslu Bölgeler: 

12 

13 

14 

A 

B C 

D 

E 

F 

Gine Körfezi 

Nil Deltası  

 

 Güneydoğu Asya 

KD Amerika  

 

Uzakdoğu  

KB Avrupa 

Himalayalar 

Kayalık Dağları  

And Dağları 

 

 

Dağlık Bölgeler: 

15 

Grönland 

Sibirya  

Antarktika 

 

 

Soğuk Bölgeler: 

Kuzey Kanada  

16 

 

 

Tropikal Bölgeler: 

Amazon Havzası 

Kongo Havzası 

Sıcak Bölgeler-Çöller 
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 İç Bükey Piramit: 

 # Yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip gelişmemiş ülkelere aittir. 

 # Sanayi devriminden önce toplumların çoğu bu piramide sahipti. 

 # Angola,Çad,Somali,Afganistan,Mozambik, gibi ülkelere aittir. 

 Düzgün Üçgen Piramit: 

 # Gelişmekte olan ülkelere ait olan piramittir. 

 # Ölüm oranları  azalsa da doğum oranları (0-5 yaş) hala yüksektir. 

 # Bolivya,Filipinler,Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler örnektir. 

 Asimetrik Piramit: 

 # Doğum ve ölüm oranlarında hızlı bir düşüşün görüldüğü piramittir. 

 # Ekonomik gelişme hızını arttıran ülkeler bu gruptadır. 

 # Bangladeş,Çin,Brezilya gibi hızla gelişen ülkelerin piramitidir. 

 Arı Kovanı Piramit: 

 # Doğum ve ölüm oranları düşüktür.Gelişmiş ülkelere aittir. 

 # Nüfusta bir durağanlık söz konusundur.Nüfus  yaşlanmaktadır. 

 # Amerika,İngiltere,Danimarka,Almanya,İsveç,İtalya,İsviçre vb 

 Çan Piramit: 

 # Arı kovanına sahip gelişmiş ülkelerin nüfusunu arttırmasıyla oluşur. 

 # Nüfus bilinçli olarak arttırılmaktadır. 

 # Rusya,İrlanda gibi gelişmiş ülkeler örnek gösterilebilir. 

Nüfus Piramiti Nedir?  

Herhangi bir bölgenin nüfus özelliklerini gös-

teren o bölgenin nüfus miktarı, yaş ve cinsiyet 

yapısı,bölgedeki nüfus hareketleri,doğum ve 

ölüm oranları,yaşam süresi,gelişmişlik düzeyi 

vb konularda  bilgi veren grafiklerdir. 

Nüfus Piramitleri Nasıl Sınıflandırılır?  

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre piramitler farklılık göstermektedir.Gelişen,durağan,  

gerileyen ve orta tip olmak üzere piramitler 4 gruba ayrılmaktadır. 

Türkiye’nin Nüfus Piramitleri 2007 –2021 

6 
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     * https://www.populationpyramid.net sayfasından farklı ülkelerin ve dünyanın 1950-2100 yılları arasındaki nüfus piramitlerine  ulaşabilirsiniz. 



 

Performans Görevi: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nüfus bilgi portalını ziyaret ederek dünyaya ve aşağıdaki ülkelere ait olan nüfus istatistiklerini  

tamamlayınız.(Nüfus bilgi portalının bağlantısı aşağıda verilmiştir) 

@cgrfysvr @cgrfysvr https://pdp.unfpa.org/apps/0aeda6af00dd4544ba50452da2dda474/explore 
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JAPONYA DÜNYA HİNDİSTAN SOMALİ KANADA 
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Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nasıldır?  

Ülkemiz nüfus özelliklerini gösteren grafikler  ince-

lendiğinde nüfusumuzun sürekli arttığı, nüfus artış 

hızının da  yıllara göre farklılık gösterdiği görülür. 

1927 yılında 13 milyon olan ülke nüfusu kısa süre-

de (6 kattan fazla) artarak 84.6 milyona ulaşmıştır. 

1940-1945 döneminde nüfus artış hızında yaşanan 

düşüşte  II.dünya savaşından dolayı erkek nüfusun 

silah altına alınması etkili olmuştur. 

1945-1960 arasında sağlık koşullarının iyileşme-

si,doğumların artması,ölümlerin azalmasıyla da 

nüfus artış oranı sürekli yükselmiştir. 

1965-1970 arasındaki düşüşe neden olarak 1940-

1945 yılında doğanların evlenme çağına gelmesi 

gösterilebilir. 

1975-1980 arasındaki hızlı düşüsün sebebi de dış 

göçlerdir.  

1985 yılından itibaren nüfus artış hızınızın düşme 

nedenleri olarak eğitim durumunun yükselmesi,aile 

planlaması çalışmaları,kadının çalışma hayatına 

girmesi,doğumların azalması gösterilebilir. 

2020 yılı nüfus artış hızının en düşük olduğu yıldır.  

Ortanca yaş:Doğumların azalması ve  yaşam süre-

sinin uzamasıyla artmaktadır.Ülkemizde ortanca 

yaş 2021 yılında 33,1 olmuştur.Ortanca yaşın yük-

selmesi ülke nüfusunun da olgunlaştığını gösterir. 

Nüfus Artış Hızı (‰) Nüfus Miktarı (Milyon) 
28,5 

@cgrfysvr @cgrfysvr 8 
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Yoğun Nüfuslu Bölgeler: 

İstanbul (Sanayi,Ticaret)  

Ankara  (Başkent,Sanayi)  

İzmir (Sanayi,Tarım,Ticaret)  

Antalya (Turizm,Tarım)  

Antep (Sanayi,Tarım)  

Adana (Tarım,Sanayi,Ticaret)  

Bursa (Sanayi,Ticaret,Tarım)  Zonguldak (Maden,Sanayi)  

 

 

Seyrek Nüfuslu Bölgeler: 

Yıldız Dağları (Engebe,Sapa) 

Çanakkale (Mili Park,Sapa) 

Menteşe Yöresi (Engebe) 

 

 

 

Tuz Gölü Çevresi (Kurak) 

Taşeli P. (Karstik Arazi) 

Teke P. (Karstik Arazi) 

 

 

 

Hakkari (Engebe,İklim) 

Erzurum Kars (İklim) 

Sinop (Sapa) 

 

 Sivas (İklim,Engebe) 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

Ç G 

1 

2 3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Obruk P.(Karstik A.)  

@cgrfysvr @cgrfysvr 

TÜRKİYE’DE YOĞUN VE SEYREK NÜFUSLU BÖLGELER 

9 

NÜFUS 10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6 /10.2.7 www.cografyasever.com 



10 

 

       
                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

Yanda verilen çengel bul-

macayı  çözüyor, Nüfus ka-

zanımlarının öğrenilme dü-

zeyini  pekiştiriyoruz. 

SOLDAN SAĞA 
 

1-) 0-14 yaş aralığındaki nüfus. 

3-) Dünyanın önemli dağlık bölgelerinden biri. 

10-) Dünya nüfusunda yaşanan son sıçrama dönemi. 

14-) Dünyanın seyrek nüfuslu bölgelerinden bir tane-

si,Danimarka'ya bağlı bir ada. 

15-) Ülkemizde doğurganlık hızının en yüksek olduğu 

il. 

16-) Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu 

plato. 

18-) Dünyanın nüfus bakımından en kalabalık ikinci 

ülkesi. 
6-) Ortalama yaşam süresi 56,5 olan bir Afrika ülkesi. 

7-) Nüfusun dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden en önemlisi. 

8-) Dünyada ya da bir ülkeden bulunan nüfusun durumunu,yapısını,dinamik özelliklerini in-

celeyen bilim dalıdır. 

9-) Dünya nüfusunun önemli bir bölümünü barındıran bölgenin adı. 

11-) Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden bir tanesi. 

12-) Doğum ve ölüm oranları oldukça düşük,nüfusu gittikçe yaşlanan ve durağanlaşan bir 

Avrupa ülkesi. 

13-) Nüfus bakımından süper yaşlı ülkeler kategorisinde yer alan gelişmiş Avrupa ülkesi. 

17-) Nüfus miktarı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ülke. 

1-) Doğal artışın yanı sıra nüfusun göçlerle birlikte 

artması. 

2-) Karstik yapısından dolayı seyrek nüfuslu bölgele-

rimiz arasında yer alan platomuz. 

4-) 2021 nüfus sayımlarına göre km² ’ye düşen 11 

kişi ile nüfus yoğunluğu en az olan ilimiz. 

5-) Yer şekilleri ve engebe nedeni ile seyrek nüfuslu 

sahalar arasında yer alan bölge. 
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Aşağıda verilen bulmacada dünyadaki yoğun ve 

seyrek nüfuslu alanlardan  bazıları gizlenmiş-

tir.Yandaki haritada numaralandırılmış bölgeler-

den yararlanarak bulmacada gizlenen terimleri av-

lıyoruz. 
 

1 

Dünyada Seyrek ve Yoğun Nüfuslu Bölgeler 

1-)………………………………………………………………………………………… 

2-)………………………………………………………………………………………… 

3-)………………………………………………………………………………………… 

4-)………………………………………………………………………………………… 

5-)………………………………………………………………………………………… 

6-)………………………………………………………………………………………… 

7-)………………………………………………………………………………………… 

8-)………………………………………………………………………………………… 

9-)………………………………………………………………………………………… 

10-)………………………………………………………………………………………. 

11-)………………………………………………………………………………………. 

12-)………………………………………………………………………………………. 

 

       
                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
2  

3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 
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@cgrfysvr @cgrfysvr 

Nüfusun yapısını,özelliklerini inceleyen bilim dalı.                                                                                     Sosyoloji                Demografi 

İnsanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı yöntemdir.                   De Facto                    De Jure 

Üretim faaliyetlerine katılmayan 0-14 yaş ile 64 yaş ve üzerindeki nüfus.                                        Aktif Nüfus              Bağımlı Nüfus 

Bir ülkenin yıl içerisindeki doğun oranı ile ölüm oranı arasındaki farktır.                                           Doğal Artış               Gerçek Artış 

Doğum ve ölüm oranlarında hızlı bir düşüşün görüldüğü ekonomik gelişme hızı artan ülkelerin piramididir.                               Asimetrik                 Düzgün Üçgen 

Yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip gelişmemiş ülke piramididir.                                                                                                 Arı Kovanı            İç Bükey Üçgen 

Doğum ve ölüm oranları düşük,nüfusun hızla yaşlandığı gelişmiş ülkelere ait olan piramittir:                                                       Çan Piramit                Arı Kovanı 

Doğum ve ölüm oranları hala yüksek olan gelişmekte olan ülkelere ait piramittir.                                                                        Düzgün Üçgen        İç Bükey Üçgen 

Dünyada nüfus büyüklüğü bakımından ilk sırada yer ala ülke.                                                                                                              Hindistan                         Çin 

Nüfusun dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden bir tanesi.                                                                                                                          İklim                          Ulaşım 

Dünyada ortalama yaşam süresinin en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi.                                                                                        Afganistan                  Japonya 

Dünyada nüfusun seyrek olduğu alanlardan bir tanesi.                                                                                                                     Güneydoğu Asya     Amazon Havzası 

Aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilimiz.                                                                                                                            İstanbul                        Konya 

Türkiye’de nüfusun seyrek olduğu alanlardan bir tanesi.                                                                                                                  Menteşe Yöresi               Çukurova 

Ülkemizde modern anlamda ilk nüfus sayımının yapıldığı yıl.                                                                                                                     1935                          1927     

15-65 yaş arasındaki  nüfusa verilen genel ad.                                                                                                                                        Genç Nüfus             Yetişkin Nüfus 

Yeryüzünde yerleşmeye uygun olmayan alanlara verilen isim.                                                                                                       Ökümen Bölge          Anökümen Bölge 

Dünyada nüfusun yoğun olduğu bölgelere örnek.                                                                                                                                     KB Avrupa                   Sibirya 

Çeşitli nedenlerden dolayı nüfusun öngörülenden kat kat artması.                                                                                               Nüfus Planlaması      Nüfus Patlaması 

Ülkemizde nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem.                                                                                                                                 1960                          1995 

Yeryüzünde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri  faktörlerden bir tanesi.                                                                                            Yer şekilleri                   Sanayi 

Kayaç yapısı nedeniyle yerleşmeye uygun olmayan,nüfusu seyrek bölgelerimizden bir tanesi.                                               Çarşamba Deltası        Taşeli Platosu 

                                                                 

 

Aşağıda verilen ifadeleri cevaplandırarak doğru olan yanıtları yuvarlak içine alınız. 
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@cgrfysvr @cgrfysvr 

① Nüfusun dağılışını etkileyen  faktörleri yazabilirim. 

…………………………....                                                                   .…………………………... 

…………………………....                                                                   .…………………………… 

…………………………....                                                                   .…………………………… 

…………………………....                                                                   ……………………………. 

② Tarihsel süreçte dünyada nüfusun sıçrama dönemlerini yazabilirim. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

③ Nüfus sayımları ile elde edilen verileri örneklendirebilirim. 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………...... 

④ Aritmetik nüfus yoğunluğu kavramını açıklayabilirim. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

⑤ Hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarını örneklendirebilirim. 

…………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

⑥ Dünya haritası üzerinde seyrek nüfuslu bölgeleri gösterebilirim. 

…………………………....                                                                   .…………………………... 

…………………………....                                                                   .…………………………… 

…………………………....                                                                   .…………………………… 

…………………………....                                                                   .…………………………... 

⑦ Aşağıda verilen nüfus piramidini ve özelliklerini açıklayabilirim. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

⑧ Nüfus ile ilgili aşağıda verilen terimleri kısaca açıklayabilirim. 

Demografi:……………………………………………………………………... 

Bağımlı Nüfus:………………………………………………………………… 

Gerçek Artış:……………………………………………………………………. 

Yetişkin Nüfus:………………………………………………………………… 

⑨ Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu bölgeleri haritada gösterebilirim.  

…………………………...                                                                …………………………...…  

…………………………...                                                                …………………………...…  

…………………………...                                                                …………………………...…  

…………………………...                                                                …………………………...…  

Bu bölümde  Nüfus -Türkiye’de Nüfus kaza-

nımlarının öğrenilme düzeyini ortaya çıkarı-

yoruz.Kırmızı istasyon 20 puan,diğerleri 

10’ar puan ; parkur toplam 100 puandır. 

Başarılar. 
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