
irfanlandiya_cografya İrfan Akar
www.irfanakar.com



Nüfusun sosyoekonomik durumunu belirleyebilmek ve geleceği ile ilgili planlar yapabilmek için yaş

ve yaşın cinsiyetlere göre dağılımının öncelikli olarak bilinmesi gerekir. Nüfusun yaş ve cinsiyet

yapısını gösteren bu grafiklere nüfus piramitleri denir.
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Kenarları İçe Çökük Üçgen Piramidi

• NİJERYA
Doğum ve ölüm
oranlarının fazla olduğu
ülkelere ait nüfus
piramididir.

• PERU
Piramidin üst kısmının
dar olması ise ortalama
yaşam süresinin az
olmasına bağlı olarak
yaşlı nüfusun azlığından
kaynaklanmaktadır.

• MEKSİKA
Piramidin alt kısmının
geniş olması, gerçekleşen
doğumlar sonucu çocuk
sayısının fazla
olmasından
kaynaklanmaktadır.



NİJERYA



SUDAN
Fotoğrafı çeken Kevin Carter, Pulitzer Ödülü'nü aldı 
ancak daha sonrasında intihar etti.



Düzgün Üçgen Şeklindeki Piramit
• İRAN

İkizkenar üçgen piramidi de
denir.

• MISIRDoğum oranlarının yüksek
olmasına karşılık ölüm
oranlarının azalmaya başladığı
ülkelere ait nüfus piramididir.

• HİNDİSTANOrtalama yaşam süresi kısa
olduğundan yaşlı nüfus oranı
azdır.

• PAKİSTAN
Bu tür ülkelerde nüfus artış hızı
yüksektir.

• HİNDİSTAN
Doğum oranları yüksek olduğu
için piramidin alt kısmı geniştir.



HİNDİSTAN



Asimetrik Nüfus Piramidi

• BANGLADEŞAsimetrik piramitlerin
tipik özelliği, doğum
oranının son yıllarda
belirgin bir biçimde
azalmış olmasıdır

• ÇİN

Bu nedenle piramidin
tabanı, daralmıştır.

• BREZİLYA
Bu tür ülkelerde ortalama
yaşam süresi uzun
olduğundan yaşlı nüfus
oranı fazladır ama
nüfusun büyük bir kısmını
orta yaş grubu
oluşturmaktadır.



ÇİN



Arı Kovanı Nüfus Piramidi
• İSVEÇDoğum ve ölüm

oranlarının düşük olduğu
gelişmiş ülkelere ait nüfus
piramididir.

• İNGİLTERE
Düşük doğum oranları
nedeniyle piramidin tabanı
dardır.

• İSVİÇRE
Bu tür ülkelerde aktif
nüfus oranı fazladır.

• DANİMARKA
Ortalama yaşam süresi
uzun ve yaşlı nüfus
oranı fazladır.



İNGİLTERE



Çan Şeklindeki Nüfus Piramidi

• RUSYABelirli bir süreçte düşük
olan doğum oranlarının
sonradan artış gösterdiği
ülkelere ait nüfus
piramididir.

• ABD
Bu nedenle piramidin
taban kısmı genişlemeye
başlamıştır.

• KANADAPiramidin üst kısmının
geniş olması ise yaşlı
nüfus oranının
fazlalığından
kaynaklanmaktadır.



KANADA



Buna göre, bu ülkenin nüfus artış hızını gösteren grafik aşağıdakilerden

hangisi olabilir?

2009-ÖSS

Aşağıda bir ülkenin 1960, 1980 ve 2000 yıllarına ait nüfus piramitleri gösterilmiştir.



Dengeli nüfus, ülkelerin devamlılığı ve iş gücü ihtiyacının

karşılanması için önemli bir unsurdur. Ancak bazı ülkelerin

nüfuslarının azalmaya başladığı ve bu ülkelerin gelecekte büyük

sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler, nüfuslarını artırmak

için çeşitli politikalar uygulamaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait özellik

olamaz?

A) Yaşlı nüfus miktarı fazladır.

B) Nüfus piramidinin tabanı dardır.

C) Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların sayısı fazladır.

D) Eğitim, sağlık ve kültürel hizmetler gelişmiştir.

E) İç göçler fazladır.

2013-LYS3



Bu piramitlere göre, K ve L ülkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine ulaşılamaz?

A) K’de ortalama insan ömrü, L’den azdır.

B) K’deki nüfusun eğitim düzeyi, L’den daha yüksektir.

C) L’de çalışabilir nüfus, K’den daha fazladır.

D) K’de çocuk, L’de yaşlı bağımlı nüfus fazladır.

E) L’de doğum ve ölüm oranları, K’den daha azdır.

2014-LYS4

Aşağıda, K ve L ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir.



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.

Nüfus piramitlerinin şekil özellikleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri

doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

2016 – LYS3



Bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimle ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nüfus artış hızı azalmıştır.

B) Yaşlı ölüm oranları azalmıştır.

C) Ortalama yaşam süresi artmıştır.

D) Doğum oranları azalmıştır.

E) Çocuk ölüm oranları artmıştır.

2017-YGS

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



Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sağlık hizmetleri yetersizdir.

B) Nüfusu hızla artmaktadır.

C) Aktif nüfus oranı düşüktür.

D) İstihdam oranı düşüktür.

E) Gelişmiş bir ülkedir.

2017-LYS4

Aşağıda, bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir.



MEB 10. Sınıf Coğrafya  Ders Kitabı, 2020
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