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ANADOLUDA 
NÜFUSUN GELİŞİMİ

OSMANLI  
İMPARATORLUĞU

ilk nüfus sayımı, askere alınacakları ve vergi
yükümlülerini belirlemek amacıyla II. Mahmut
Dönemi'nde (1831) yapılmıştır. Sadece erkekler
sayılmıştır. (Anadolu nüfusu 7 milyon)

Sultan Abdülmecit (1844) tarafından nüfus kimlik
belgesi verilecek bireyleri tespit edebilmek amacıyla
nüfus sayımı yapılmıştır. Yine sadece erkekler
sayılmıştır. (Anadolu nüfusu 10 milyon)

Üçüncü sayım Sultan Abdülaziz tarafından (1874)
yapılmıştır. Anadolu’da Nüfus 12 milyondur. Osmanlı
Devleti’nin nüfusu ise yaklaşık 29 milyondur.

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ

-ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır (13,6 milyon).

-1935’te ikinci sayım yapıldıktan sonra her beş yılda bir nüfus sayımı
yapılmıştır.

-1990 yılından itibaren 10 yılda bir sayım yapılması kararlaştırılmıştır.

-Nüfus bilgileri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen sayım günü, evleri dolaşan
görevli memurlar tarafından toplanmıştır.

2007 yılından sonra sayım sistemi değişmiş, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi’ne (ADNKS) geçilerek her yılın son günü nüfus tespiti yapılmaya
başlanmıştır. Bu yöntemde; kişilerin nüfus bilgileri, yerleşim yerlerine göre
bilgisayar destekli veri tabanında tutulur. Doğum, ölüm ve nüfus hareketleri
gibi nüfus bilgilerindeki değişim güncellenerek nüfus tespiti yapılır.

SADECE ERKEKLER 
SAYILDI

KADINLAR İLK KEZ 
SAYILDI

DEJURE
EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA YAPILAN 

NÜFUS SAYIMI 2000 YILINDA



Bu dönem Balkan Savaşları, I.
Dünya Savaşı ve Kurtuluş
Savaşı gibi ülke nüfusunu ciddi
anlamda etkileyen olayların
hemen sonrasına denk
gelmektedir. Bu nedenle
Cumhuriyet’in ilk yıllarında
doğum oranlarını artırıcı
politikalar uygulanmıştır.

1927-1960 yılları arasını kapsayan bu dönemde Türkiye
nüfusu yaklaşık 11 milyon kişi artmıştır.

Kaybedilen savaşlar sonrası
Anadolu'ya yapılan Türk göçleri ile
1939 yılında Hatay'ın ana vatana
katılması nüfusun artmasını
sağlamıştır.

II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla
erkeklerin uzun süreli olarak
askere alınması ve ortaya çıkan
bazı ekonomik sorunlar, nüfus
artış hızının tekrar düşmesine
neden olmuştur. Savaşın ardından
sağlık koşullarının iyileşmesi ve
ölüm oranlarının azalması ile
birlikte nüfusumuz hızlı bir şekilde
artmıştır.

• Nüfusu Arttırma Gayretleri ve Mecburi Evlendirme Kanunu (Bekârlık Vergisi) Evlilik
yaşı başı 18 sonu 25’tır. 25 yaşını doldurup da mazeretsizolarak evlenmeyenler
bekârlık vergisi ile mükellef olacaklardı.

• 6 Çocuğu olanlara Devlet Övünç Madalyası ya da maddi destek.
• Altı veya altıdan daha fazla çocuğu olan kadınlara devletçe nakdi mükâfat

verilmesi için her sene Sağlık Bakanlığı bütçesinden bir ödenek ayrılmaya başlandı.
• Arazisi müsait olan yerlerde iki nüfuslu bir aileye iyi topraklardan en az 45, en çok

90 dekar toprak verilir. İkiden fazla her nüfus içi bu miktara iyi topraklardan en az
on, en çok 15 dekar ilave edilir ve orta kalitedeki topraklardan da en az 20, en çok
30 dekar ilave edilecekti.



Bu dönemde Türkiye'de aile
planlamasına yönelik yapılan
çalışmalarla sosyal ve ekonomik hayatta
yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülke
nüfusunun artış hızında bir azalma
görülmüştür.

1960-1985 yılları arasındaki dönemi
kapsar. Bu dönemin sonunda Türkiye
nüfusu 50 milyona ulaşmıştır.

Dış ülkelere doğru gerçekleşen
(özellikle Almanya) işçi göçlerinin de
ülkemizdeki nüfus artış hızının
düşmesinde etkili olduğu söylenebilir.



Bu dönemin başında Türkiye nüfusunun
artış hızında ciddi bir düşüş yaşanmış, takip
eden süreçte nüfus artış hızı genel olarak
yavaş yavaş azalmaya devam etmiştir. Bu
durumun ortaya çıkmasında şehirleşmeye
bağlı olarak değişen aile yapısı, kadınların iş
hayatında aktif rol alması, evlilik yaşının
yükselmesi, eğitimdeki ilerlemelerle tarım
dışı sektörlerdeki istihdam artışı etkili
olmuştur. 1985 yılı sonrasını kapsamaktadır.

Sonuç olarak doğal nüfus artışı ve yurt
dışından (Balkanlar, Kafkasya vb.)
Türkiye’ye yönelik toplu göçlerin
etkisiyle nüfus sürekli artmıştır.
Ülkemizdeki nüfus artış hızı 2021 yılında
‰12,9 olarak gerçekleşmiş, nüfus da 84
milyona ulaşmıştır.



Türkiye'nin belirtilen yıllara ait nüfus artış hızları verilmiştir (TÜİK). 

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 
2018 yılında ‰14,7, 
2019 yılında ‰13,9

2020 yılında 5,5
2021 12,7 olmuştur.

2. Dünya Savaşı Olasılığı

Kovid 19 küresel salgın etkisi



1927-2021 ARASINDA 72 MİLYON KİŞİ ARTTI





TÜRKİYE’DE NÜFUSUN 

DAĞILIŞINI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Doğal Faktörler

İklim

Yer şekilleri 

Su kaynakları

Bitki örtüsü

Toprak tipleri

Beşeri Faktörler

Ulaşım

Tarım

Sanayi

Turizm

Ticaret

Göçler

Madencilik

Ormancılık



İKLİM
Türkiye'de iç bölgelere göre daha ılıman iklim koşullarına sahip kıyı bölgeleri ile
ulaşım, sanayi ve tarım açısından avantajlı yerler nüfusun yoğunlaştığı alanlardır.
Yüksek, dağlık ve engebeli alanlarla iklim şartlarından dolayı nüfus azdır.

Kıyı kesimleri 
ılıman

İç kesimler kurak Doğu 
Anadolu kış



Yer 
Şekilleri

Ortalama yükseltinin fazla olduğu (1132 m) Türkiye'de belirli bir yükseltiden sonra
genellikle yerleşmeler azalır. Bu nedenle nüfusun dağılışında dağlık, yüksek ve
engebeli alanlarla ovalar arasında büyük farklılıklar vardır.

Karadeniz, Toros dağları ile Menteşe Yöresi

gibi arazinin dağlık ve engebeli, tarım

alanlarının sınırlı ve ulaşımın zorlaştığı

yerlerde nüfus seyrektir.
EGE KIYILARI-DÜZ 
ALANLAR-TARIM

ADANA,TARIM 
ALANLARI-DELTA

KARADENİZ KIYI 
KUŞAĞI,DÜZ ALAN



Su 

Kaynakları

Zengin su kaynaklarına sahip yerlerde nüfusun genellikle yoğunlaştığı ve çoğu
yerleşmenin bu alanlarda toplandığı görülmektedir. Akarsu kenarında kurulan
Adana, Amasya, Eskişehir, Edirne ve Antakya gibi şehirler örnek verilebilir.



Bitki
Örtüsü

Türkiye'de bitki örtüsünün çok gür olduğu alanlarda nüfus seyrektir.



SANAYİ
Günümüzde nüfus dağılışında en önemli etmenlerden biri sanayileşmedir. Türkiye
nüfusunun önemli bir kısmı, sanayi merkezlerinde toplanmıştır. İstanbul, İzmir,
Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep gibi iller bu duruma örnek verilebilir.



MADENCİLİK
Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden birisi de madenciliktir.
Maden çıkarılan ve işletilen yerlerde nüfus fazladır. Zonguldak, Ereğli ve
Karabük’te taş kömürü, Batman'da petrol sayesinde nüfus artmıştır.



TARIM Tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı verimli ovalar da nüfusun arttığı alanlar olarak
dikkat çekmektedir.

Çukurova

Silifke

Gediz

Çarşamba,

EskişehirBursa

Malatya

Elazığ



TURİZM
Akdeniz ile Ege ve Marmara denizlerinin kıyı kesiminde bulunan birçok yerleşim
alanı, turizm faaliyetlerine bağlı olarak gelişmiş ve bu alanlarda nüfus artmıştır.
Bodrum, Antalya, Alanya, Manavgat, Kemer,Nevşehir ve Kuşadası bu duruma
örnektir.

Bodrum

Antalya 

Nevşehir

İstanbul

Urfa



ULAŞIM
Önemli kara, deniz, demir ve hava yollarına yakın yerleşim alanları da nüfusun
sıklaştığı yerler arasındadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri ve
Gaziantep gibi iller ulaşımın geliştiği yerlerdir.



"bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", 2022 yılında 112 kişiye yükseldi.

Yoğun Nüfuslu Yerler
(Sırasıyla):
İstanbul,
Kocaeli,
İzmir,
Ankara,
Bursa

Seyrek Nüfuslu Yerler:
Tunceli,
Ardahan
Erzincan
Tuzgölü-Konya,
Şırnak-Hakkari,
Kırklareli Istranca,
Artvin,Kars

Nüfus yoğunluğu en yüksek olan il : İstanbul  (km2’ye 3.062kişi) 
Nüfus yoğunluğu en düşük olan il   : Tunceli    (km2’ye 11 kişi) 

HAKKARİ-ŞIRNAK

ARDAHAN-KARS
SİNOPYILDIZ DAĞLARI

İSTANBUL-BURSA-
KOCAELİ

ANKARA

TRABZON-RİZE-ORDU KIYISI

ADANA-MERSİN-
GAZİANTEP-HATAY

ANTALYA

İZMİR



NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Nüfusun yaş ve 
cinsiyet özelliği

Eğitim durumu
Nüfusun ekonomik 

faaliyet kollarına 
göre dağılımı

Kır ve şehir 
nüfusunun 

dağılımı

TÜRKİYE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ



TÜRKİYE  NÜFUSU (2022)

85.279,553

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı

nüfus(1) bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu (1923-2023). Bu

nüfusun %49,5'ini erkekler, %50,5'ini kadınlar oluşturdu. Mülteci ya da göçmen sayısı dahil
değildir



Türkiye Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı

Türkiye'de nüfusun cinsiyete göre dağılımı (TÜİK, 2022)

Ülkemizde kadın ve erkek nüfusun oranı
birbirine yakındır. Ancak 65 ve üzeri yaş
grubunda kadınların oranı erkeklerden
fazladır.

Sanayi ve ticaretin geliştiği şehirler göç aldığından

dolayı daha fazla erkek nüfusa sahiptir. Bu duruma

İstanbul, Bursa, Antalya ve Gaziantep şehirleri örnek

verilebilir.

Kırsal alanlarda ise ekonomik imkânların

yetersizliğinden dolayı erkek nüfus, çalışmak amacıyla

bulunduğu yeri terk ederek göç etmek zorunda kalır.

Bu durumun yaşandığı yerlerde de kadın nüfusun

erkeklerden daha fazla olduğu görülür.

Kadın nüfus 
42 milyon 575 bin 441

%50,1'ini 
erkekler

%49,9'unu 
kadınlar.

Erkek nüfus 

42 milyon 704 bin 112



Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2022 yılında %68,1 oldu.

Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %22'ye gerilerken, 65 ve

daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,9'a yükseldi.

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

2007 2022

% 1,6 Artış

22,0

68,1

9,9

26,4

68,5

7,1 % 2,8 Artış

% 4,4 Azalış



ORTANCA YAŞIN BÜYÜMESİ NÜFUSUMUZUN
YAŞLANDIĞINI ve DOĞUM ORANININ AZALDIĞINI
GÖSTERİR.

Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa

oldu

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı

incelendiğinde, erkeklerde 41,4 ile Sinop en yüksek ortanca

yaşa sahip olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en düşük

ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,5 ile Sinop

yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken,

Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan

il oldu.

Ortanca (Medyan) Yaş
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları

küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır.

Kaynak: TUİK

1980 yılında 19,2
2007 yılında 27,7 
2018 yılında 32  
2019 yılında 32,4
2020 yılında 32,7
2021 yılında 33,1
2022 yılında 33,5

YILLARA GÖRE ORTANCA YAŞ
Yaş Ortalaması:

En genç: Şanlıurfa

En Yaşlı: Sinop

14,3 Yaşlanma

Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca

yaşın 2021’de:

• Erkeklerde 32,4'den 32,8’e,

• Kadınlarda ise 33,8'ten 34,2'e
yükseldiği görüldü.



Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu

Türkiye'de 1950 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre
nüfusun yaklaşık %31,8'lik kısmı okuryazardı. 2021 yılında ise
ülkemizde okuma yazma bilenlerin oranı %96,5’a yükselmiştir.
Ancak kadın ve erkeklerde eşit bir dağılım göstermeyen bu oran,
kadınlarda %93,9 iken erkeklerde %99 olarak tespit edilmiştir.

%4,1

% 96,5% 93,9

% 6,9% 1,8

% 99

Türkiye'de kadın ve
erkek nüfusun
okuryazar oranları
(TÜİK)



Türkiye’de Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Dağılımı

Türkiye'de nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı (TÜİK, 2022)

15-64 yaş grubunda yer alan nüfus aktif ya da çalışma çağındaki nüfusu oluşturmaktadır. Ülkenin sahip olduğu ekonomik faaliyet kolları,

nüfusun sosyoekonomik yapısı üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Türkiye'de 1927'den beri sürdürülen ekonomik faaliyetlere bakıldığında

tarım sektöründe çalışanların oranı azalırken sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların oranı ise artmaktadır. Aktif nüfus içinde çalışanların

oranı erkek nüfusta daha fazladır.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat

sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,1'i tarım, %21,8'i

sanayi, %5,8'i inşaat, %56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.



Türkiye Nüfusunun Kır ve Şehir Oranları 

93,4

6,6

Ülkemizde 1927 yılında %75,8 olan kır nüfusu, 2022 yılında % 6,6’ye düşmüştür. 1927 yılında %24,2 olan şehir nüfus oranı ise 2022 yılında
%93,4’e yükselmiştir. Sanayinin geliştiği İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde şehir nüfusu; Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer alan
illerin büyük çoğunluğunda ise kır nüfusu daha fazladır.

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2022

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2022

Nüfus Yoğunluğu en fazla olan iller

(kilometrekare)

İstanbul'da 3 bin 49 kişi 
Kocaeli 563 

İzmir 368 

Nüfus Yoğunluğu en az olan iller

(kilometrekare)

Tunceli11 kişi 

Ardahan 20

Erzincan 20

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük 

yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.



İSTANBUL
15 907 951

ANKARA
5 782 285

BURSA
3 197 320

İZMİR
4 462 056

ANTALYA
2 688 004

NÜFUS YOĞUNLUĞU EN 
FAZLA OLAN İLLER 

(Kilometrekare kişi)
İstanbul:3061
Kocaeli:576
İzmir:371

GÜMÜŞHANE
144 544

BAYBURT
84241

ARDAHAN
92 481

TUN CELİ
84 366

KİLİS
147 919
NÜFUS YOĞUNLUĞU EN 

AZ OLAN İLLER 
(Kilometrekare kişi)

Tunceli:11
Ardahan:19
Erzincan:21



Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin

2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun

arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını

gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında %47,4 iken 2022 yılında

%46,8'e düştü. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade

eden çocuk bağımlılık oranı, %33'ten, %32,3'e gerilerken, çalışma

çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık

oranı ise %14,3'ten %14,5'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2022

yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 32,3 çocuğa ve 14,5 yaşlıya

bakmaktadır.

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

2007-2021 NÜFUS PİRAMİDİ KARŞILAŞTIRMASI

• Taban kısmı daralmıştır.

• Doğum oranı azalmıştır.

• Genç nüfus azalmıştır.

• Yaşlı nüfus artmıştır.

• Nüfus artış hızı azalmıştır.

• Ortanca yaş yükselmiştir.

• Arı kovanı piramidi şeklini almıştır.

• Kadın ve erkek nüfusu birbirine yakındır.

• Ölüm oranları azalmıştır.

• Aktif nüfus artmıştır.



Bu tablodaki bilgilere göre, Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) 0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi, nüfus artış hızının yükselmesiyle 
ilgilidir.
B) Genç nüfuslu olma özelliğinden, yaşlı nüfuslu olma özelliğine doğru gitmektedir.
C) Ortanca yaşın yıllara göre yükselmesindeki en önemli etken, nüfus artış hızının 
yükselmesidir.
D) 65 yaş üzeri nüfus oranının yıllara göre artması, yaşlılığa bağlı ölüm oranlarının artışıyla 
ilgilidir.
E) 0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi, geri kalmış ülkelerle benzerlik gösterir.

2012-YGS

Bir yerdeki nüfusu oluşturan kişiler, yaşları büyükten küçüğe doğru sıralandığında,
ortada kalan kişinin yaşına ortanca yaş denilmektedir. Nüfusun yarısı bu yaştan
küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür.

Yıllar 0-14 (%) 65+ (%) Ortanca yaş

1990 35 4,28 22,21

2000 29,83 5,70 24,83

2011 25,27 7,35 29,22

Yandaki tabloda, 
Türkiye’nin yaş 

gruplarına göre nüfus 
oranları ve ortanca yaş 

değerleri verilmiştir.



Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki bazı illerin nüfuslarının mevsimlere

göre değişmesinde;

I. tarım,

II. endüstri,

III. turizm,

IV. ulaşım,

V. madencilik

sektörlerinden hangileri daha etkilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) II, III ve V

E) III, IV ve V

2012 – LYS4 



Bu alanların nüfus özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan

hangisi doğrudur?

A) Sürekli göç vermektedirler.

B) Doğum oranları yüksektir.

C) Nüfus yoğunlukları düşüktür.

D) Kentleşme oranları yüksektir.

E) Nüfus artış oranları yüksektir.

2014-LYS3

Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.



• Dağların kıyının hemen gerisinden yükselmesi, nüfusun dar kıyı şeridinde 

toplanmasına neden olmuştur.

• Deniz turizmine bağlı olarak nüfusu mevsimden mevsime değişiklik gösterir.

• Endüstri bölgesi olması nedeniyle nüfus yoğunluğu fazladır.

• İklim koşulları elverişli olmasına karşın dağlık ve engebeli olması nedeniyle 

nüfus yoğunluğu azdır.

Buna göre yukarıda, kaç numarayla gösterilen yörenin nüfus özelliği yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2014-LYS3

Aşağıda, haritada numaralarla gösterilmiş beş yöre ve bu yörelerden dördüne ait 
nüfus özellikleri verilmiştir.



Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından

günümüze kadar geçirdiği değişimlerden biri değildir?

A) Nüfus artışı genelde devam etmiştir.

B) Kentsel nüfus oranı artmıştır.

C) Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir.

D) Kırsal nüfus oranı artmıştır.

E) Ortalama yaşam süresi uzamıştır.

2017 – YGS 



Nüfus sayım sonuçlarına bakılarak, bir ülkenin gelecekteki nüfus özellikleri

üzerinde bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür. Türkiye’nin son 40

yıllık nüfus özellikleri incelendiğinde doğum oranlarının azaldığı, ortalama

yaşam süresinin uzadığı ve nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir.

Buna göre 2023 yılında Türkiye nüfusunda;

I. genç nüfus oranının yükseleceği,

II. ortanca yaş değerinin yükseleceği,

III. yaşlı bağımlı nüfus oranının artacağı

özelliklerinden hangilerinin görülmesi beklenmektedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

2017-LYS4
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