
  

 

1) Türkiye'de 1963 yılından sonra nüfus artış hızını 
düşürmeye yönelik politikalar uygulamaya konulmuş, 
1980 yılındaki askerî darbe döneminde hazırlanan 
Anayasaya aile planlaması kavramıyla ilgili ifadeler 
konulmuştur. 
Bu uygulamaların tümünün temelinde aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 
A) İç göçlerin önlenmek istenmesi 
B) Terör ve iç savaş tehdidinin olması 
C) Ülkenin ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerden geçmesi 
D) Avrupa ülkelerinin, nüfusun yavaş artması yönünde 
Türkiye'ye baskı yapması 
E) Tarımsal üretimde iklime bağlı kayıplar yaşanması 
 
2) Türkiye'de 1923-1963 yılları arasında doğumlar 
teşvik edilmesine rağmen 1940 - 1950 döneminde 
doğumların az olması aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 
A) Ekonomik sıkıntılarla 
B) Kan davalarıyla 
C) Evlenme yaşının yüksek olmasıyla 
D) Yurt dışına göçler yapılmasıyla 
E) Doğum evlerinin yetersiz olmasıyla 
 
 
3) • Sağlık Bakanlığı'na doğumları özendirme 
sorumluluğunun verildiği 
• Altı ve daha fazla çocuklu kadınlara madalya ve para 
ödülünün verildiği 
• Çok çocuklu ailelere toprak tahsis edilmesinde öncelik 
verildiği 
dönemler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) 1923 - 1963 arası B) 1963 - 1983 arası 
C) 1983 - 2003 arası D) 2003 - 2013 arası 
E) 2013 - 2016 arası 
 
 
4) Türkiye'de zaman zaman nüfusun artış hızını artırmak 
ya da azaltmak, nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek 
amacıyla farklı nüfus politikaları izlenmiştir. 
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi 
diğerlerine göre daha sonraki dönemlerde hayata 
geçirilmiştir? 
A) Çok çocuklu ailelerden az vergi alınması 
B) Aile planlaması kavramının anayasaya girmesi 
C) İsteyerek düşük yapmanın suç sayılması 
D) Evlenme yaşının kadın ve erkeklerde iyice 
düşürülmesi 
E) Altı ve daha fazla çocuklu kadınlara madalya verilmesi 

5) Atatürk'ün 1920'li yıllardaki söylevlerinde ve meclis 
konuşmalarında Türkiye nüfusunun hızlı artması ve 
ölümlerin azaltılması konularında görüşlerini dile 
getirmesinin temelinde Türkiye'nin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 
A) Sanayi üretiminin yetersiz olmasının 
B) Bağımsızlığını ilan etmiş olmasının 
C) Köyden kente hızlı bir göç yaşanmasının 
D) Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'nda çok sayıda 
insanını kaybetmesinin 
E) Ana - çocuk sağlığının en yüksek seviyede olmasının 
 
 
 
 
 
 
6) Sağlık ocaklarında insanlara doğum kontrol 
yöntemleri ve aile planlaması ile ilgili tavsiyelerde ve 
bilgilendirmelerde bulunulduğu yıllar aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 
A) 1923 - 1933 dönemi 
B) 1935 - 1940 dönemi 
C) 1940 - 1950 dönemi 
D) 1963 sonrası dönemi 
E) 1950 - 1960 dönemi 
 
 
 
 
7) Devlet yöneticileri ya da milletvekillerinin 2000'li 
yıllardan sonraki dönemde katıldıkları evlilik ve düğün 
törenlerinde gelin ve damada mutluluk diledikten 
sonra üç ya da dört çocuk yapmaları konusunda 
teşviklerde ve tavsiyelerde bulunmalarındaki temel 
neden aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türkiye nüfusunun her yıl giderek azalıyor olması 
B) Nüfusun dinamizmini kaybetme riskinin göz önünde 
bulundurulması 
C) Tarım alanlarında çalışacak iş gücünün bulunmasında 
sıkıntılar yaşanması 
D) Yakın savaş riskine karşı nüfusun hızlı şekilde 
artırılması düşüncesi 
E) Avrupa Birliği'ne girilebilmesi için nüfusun hızlı 
artmasının gerekliliği 
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8) Türkiye'de kadın başına düşen çocuk sayısının 
giderek azalması aşağıdakilerden hangisine yol 
açabilir? 
A) Milli gelirin azalmasına 
B) Demografik yatırımların artmasına 
C) Yaşlı nüfus oranının artmasına 
D) Ölümlerin artmasına 
E) Nüfusun dinamizmini korumasına 
 
 
 
9) Türkiye'de günümüzde evlenme yaşının erkeklerde 
28 - 30, kadınlarda da 24 – 26 yaş gibi yüksek yaşlara 
çıkması aşağıdakilerden hangisine neden olacaktır? 
A) Nüfus artış hızının yükselmesine 
B) Çalışan nüfusun daha çok tarımda istihdam 
edilmesine 
C) Doğum oranlarının artmasına 
D) Kırsal alanlarda nüfusun artmasına 
E) Kadın başına düşen çocuk sayısının azalmasına 
 
 
 
10) • Kadınların statülerinin yükselmesi 
• Kadınların eğitim seviyelerinin artması 
• Kadınlarda iş hayatına katılımların artması 
Kadınlarla ilgili olarak yukarıda verilen özellikler 
aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? 
A) Toplam nüfus içinde kadınların oranının erkekleri 
geçmesine 
B) Demografik yatırımların ülke geneline dengeli 
dağılmasına 
C) Doğum oranlarında azalmaların yaşanmasına 
D) Kişi başına düşen milli gelirin azalmasına 
E) Doğal kaynakların tüketiminin hızlanmasına 
 
 
 
11) Türkiye'de uygulanan nüfus politikaları sonucunda 
ülkede nüfusun hızla artması, 
I. Konut yapımı 
II. Kişi başına milli gelir 
III. Su tüketimi 
gibi durumlardan hangilerinde artışa neden olabilir? 
A) Yalnız I  
B) Yalnız III  
C) I ve III 
D) II ve III  
E) I, II ve III 
 

12) Cumhuriyetin ilk yıllarında aşağıdakilerden hangisi 
hükümet politikası olarak artırılmaya çalışılmıştır? 
A) İç göçler 
B) Dış borçlar 
C) Doğum oranları 
D) Tarım ürünü ithalatı 
E) Petrol tüketimi 
 
 
 
 
13) Tarımda makineleşmenin yetersiz olduğu 1930'lu 
yıllarda tarlalarda insan gücüne olan ihtiyaç fazlaydı. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? 
A) Nüfusu artırıcı politikaların uygulanmasına 
B) Tarlalarda anız yakılmasının artmasına 
C) Ülkenin refah seviyesinin yükselmesine 
D) Tarım alanlarında yabancı işçilerin çalıştırılmasına 
E) Tarımsal ürünlerin kısa sürede hasat edilmesine 
 
 
 
 
 
14) Türkiye'de 1963 - 1967 yılları arasındaki Beş Yıllık 
Kalkınma planında gebeliği önleyici ilaçların ithalatını ve 
satılmasını yasaklayan kanunların değiştirilmesi ve bu 
ilaçların satışının serbest bırakılması ön görülmüştür. 
Bu durum; 
I. Nüfus artış hızının yavaşlaması 
II. Çalışan nüfusun sanayi sektöründe fazla olması 
III. Ölümcül hastalıkların hızlı biçimde yayılması 
gibi sonuçlardan hangilerini ortaya çıkarmış olabilir? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve II  E) I ve III 
 
 
 
 
15) Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren nüfus artış 
oranlarında belirgin şekilde bir azalma olmasında 
aşağıdakilerden hangisinin uygulamaya konulması 
etkili olmuştur? 
A) Büyük şehirlerde hava kirliliğinin ölçülmeye 
başlamasının 
B) Aile içi şiddetin yasaklanması ve suç sayılmasının 
C) Aile planlamasının teşvik edilmesinin 
D) Kırsal bölgelerde erken evliliklerin olmasının 
E) Salgın hastalıklara karşı aşı yapılmasının. 
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