
  

 

1) 1923’te Lozan Antlaşması’na göre Türkiye ile 
Yunanistan arasında gerçekleşen göçe ne ad verilir? 
A) İşçi göçü 
B) Mübadele göçü 
C) Beyin göçü 
D) Kavimler göçü 
E) Doğal afetlerin neden olduğu göç 
 
 
 
2) İnsanların kırsal alanlardan şehirlere göç etmesinde 
kırsal alanların sahip olduğu itici faktörler ile şehirlerin 
sahip olduğu çekici faktörler, ekonomik ve sosyal kökenli 
göçlerin en önemli nedenleridir.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi itici faktörlerden biri 
değildir? 
A) Kısıtlı iş imkânları 
B) Yetersiz beslenme 
C) Eğitim ve sağlık alanlarındaki yetersizlikler 
D) Ekilebilir alanların azalması 
E) Konut olanaklarındaki çeşitlilik ve konut kalitesi 
 
 
 
3) Türkiye’de kırsal kesimlerden kentlere doğru olan 
yoğun göçü önlemek için; 
I. kırsal kesimlerde konut sayısını artırmak, 
II. tarıma dayalı sanayi kollarını kırsal alanlara 
kaydırmak, 
III. kırsal kesimlerde modern tarım yöntemlerini 
yaygınlaştırmak 
çözümlerinden hangilerinin geliştirildiği söylenemez? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) II ve III  E) I, II ve III 
 
 
 
4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de gerçekleşen iç 
göçlerle ilgili doğru bir bilgidir? 
A) Ülkemizde iç göçlerin büyük kısmı kentlerden kırsal 
kesimlere doğrudur. 
B) İç göç hareketleri ülkemizdeki demografik sorunların 
kaynağını oluşturmaktadır. 
C) En çok göç alan yerler tarımsal faaliyetlerin 
yoğunlaştığı ve geliştiği alanlardır. 
D) Ülkemizde dağlık ve engebeli yerlerden olan göçün en 
önemli sebebi tarımda makineleşmedir. 
E) İç göçler ülkemizde genel olarak batıdan doğuya 
doğru gerçekleşmektedir. 

5) Türkiye’de kırsal kesimlerden şehirlere doğru 
gerçekleşen yoğun göç, şehirlerde pek çok soruna neden 
olmaktadır. 
Göç alan şehirlerle ilgili olarak, 
I. Çarpık kentleşme vardır. 
II. Altyapı hizmetleri yetersiz kalmaktadır. 
III. Eğitim ve sağlık olanaklarında aksamalar vardır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve II  E) I, II ve III 
 
 
6) Aşağıda verilen göç olayı, göç nedeni ve göç türü 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Yaz mevsimlerinde inşaat işlerinde çalışmak üzere 
İstanbul, İzmir gibi büyük kentlere Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’dan yapılan göçler -- Ekonomik nedenlere bağlı, 
iç göç 
B) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kırsal 
kesimlerinden pamuk hasadı için Çukurova’ya yapılan 
göçler -- Ekonomik nedenlere bağlı iç göç 
C) Yaz aylarında özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Doğu 
Anadolu’nun dağlık alanlarına yaylacılık faaliyetleri için 
yapılan göçler -- Ekonomik nedenlere bağlı iç göç 
D) Lozan Antlaşması’yla imzalanan nüfus mübadelesi 
gereğince Türkiye’de yaşayan yaklaşık 150 bin Rum’un, 
Yunanistan’a göç etmesi -- Siyasi nedenlere bağlı dış göç 
E) 1960-1985 yılları arasında yaklaşık 1,3 milyon 
vatandaşımızın çalışmak üzere birçok Avrupa ülkesine 
göç etmesi -- Doğal nedenlere bağlı dış göç 
 
 

 
7) Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerde gözlenen 
mekânsal sorunlardan biri değildir? 
A) Yerleşmelerin boşalması 
B) Verimli toprakların kullanılamaz hâle gelmesi 
C) Sağlık ocağı, yol, su, elektrik gibi yatırımların atıl 
kalması 
D) Altyapı hizmetlerinin aksaması 
E) Tarım ve hayvancılıkta üretim kayıplarının olması 
 
 
8) Bir ilin aldığı göç miktarı, verdiği göç miktarından 
fazlaysa  net göç hızı pozitif, verdiği göç miktarı aldığı göç 
miktarından fazlaysa net göç hızı negatiftir. 
Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde net göç hızının 
negatif olduğu söylenebilir? 
A) Muş   B) Antalya  C) Eskişehir 
D) İzmir  E) Kocaeli 
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9) I. NASA’da çalışan Türk bilim adamları beyin göçüne 
örnektir. 
II. Kırsal kesimde temel ihtiyaçların karşılanamaması ve 
iş olanaklarının sınırlı olması insanları kentlere göç 
etmeye yöneltmiştir. 
III. Göç veren yerlerde çarpık kentleşme yaşanır. 
Göç olayına ilişkin yukarıda numaralanmış bilgilerden 
hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve II  E) II ve III 
 
 
 
 
 
10) Aşağıdaki şehirlerden hangisi diğerlerine göre şehir 
dışına en az göç verir? 
A) Ağrı  
B) Muş  
C) Tunceli 
D) Antalya  
E) Erzincan 
 
 
 
 
 
11) Türkiye’de göç veren yerlerde genel olarak kadın 
nüfus fazladır. 
Aşağıdaki bölümlerden hangisi bu duruma örnektir? 
A) Antalya  
B) Kıyı Ege 
C) Çatalca- Kocaeli  
D) Adana 
E) Hakkâri 
 
 
 
 
 
12) Ülkemizden gerçekleşen beyin göçünün başlıca 
nedenleri arasında; 
I. miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması, 
II. düşük ücret, 
III. alanında iş bulamama, 
IV. verimli çalışma koşullarından yoksunluk 
durumlarından hangileri gösterilemez? 
A) Yalnız I  B) Yalnız IV  C) I ve II 
D) II ve III  E) I, III ve IV 
 

13)  

 
Yukarıdaki haritada hangi ok yönünde gerçekleşen 
göçün daha fazla olması beklenir? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 

 
 
 
 
 

 
14) Ülkemizde iç göçlerin çok büyük bir çoğunluğu 
sürekli yani kalıcıdır. Ancak mevsimlik bazı nüfus 
hareketleri de görülmektedir. Mevsimlik ya da geçici 
göçler adı verilen bu göçlere en tipik örnek mevsimlik 
işçi göçleridir. 

 
Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde, 
tarım işlerinde çalışmak üzere mevsimlik işçi göçü 
diğerlerinden daha fazladır? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 
 
 
 
 
15) Bazı şehirlerde yıl içinde nüfus miktarlarında önemli 
değişmeler meydana gelmektedir. 
Aşağıda verilen hangi şehirdeki bu değişim 
diğerlerinden farklı bir nedenle açıklanabilir? 
A) Çeşme  
B) Alanya  
C) Antalya 
D) Adana  
E) Bodrum 
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