
 

 

  

1) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de iç göçlere 
neden olan itici (olumsuz) faktörler arasında yer 
almaz? 
A) Makineli tarımın yaygınlaşması 
B) Nüfusun hızla artması 
C) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması 
D) Konut açığının büyümesi 
E) Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi 
 
 
 
 
2) Türkiye’deki tarım arazilerinin önemli bir 
bölümünde erozyon şiddetinin fazla olması, 
toprakları verimsizleştirmekte hatta kullanılmaz 
hale getirmektedir. Bundan dolayı geçinemeyen 
aileler şehre göç etmek zorunda kalmaktadır. 
 

 
 

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan 
yörelerden hangisinde, bu duruma bağlı olarak 
gerçekleşen göçler en azdır? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E)V 
 
 
 
 

3)   ✓ Baraj, yol ve tünel yapımı gibi nedenlerle  
       arazilerin devlet tarafından kamulaştırılması 

     ✓ Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi 

     ✓ Sulanan arazilerin genişlemesi 

     ✓ Tarımda makine kullanımının artması 

     ✓ Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin yetersiz  
          olması 
Yukarıdakilerden kaç tanesinin, Türkiye’deki 
göçlerin nedenleri arasında yer aldığı söylenemez? 
A) 1      B) 2           C) 3  D) 4        E) 5 
 
 

4) Türkiye’nin kırsal kesimlerinde; 
• Toprak erozyonunun şiddetli bir şekilde devam 
etmesi, 
• Doğum oranının ülke ortalamasının üzerinde 
olması, 
• Tarım arazilerinde makine kullanımının artması 
gibi durumlar, öncelikle aşağıdakilerden hangisini 
arttırır? 
A) Kalkınma hızını  
B) Tarımsal sulamayı 
C) Şehirlere göçü  
D) Ortalama yaşam süresini 
E) Tarımsal ithalatı 
 
 
 
5) Adana, Antalya ve Mersin’in Akdeniz Bölgesi’nin 
en fazla göç alan illeri olmasında, aşağıdakilerden 
hangisinin olumlu etkisinden söz edilemez? 
A) Sıcaklık ve yağış koşullarının elverişli olması 
B) Verimli ve sulak tarım arazilerinin bulunması 
C) Ekonomik faaliyetlerdeki çeşitliliğin fazla olması 
D) Sürekli ya da mevsimlik iş olanaklarının fazla 
olması 
E) Karstik arazilerin yaygın olması 
 
 
 
 

6) Tarım ürünlerinin hasat döneminde insan gücüne 
duyulan ihtiyacın fazla olduğu ve deniz turizminin 
geliştiği yörelerin nüfusu mevsimlik işçi göçlerinin 
etkisiyle yılın belirli zamanlarında artar. 
 

 
 
Bu yargı yukarıdaki haritada taranarak numaralan-
dırılmış yörelerden hangisi için geçerli olamaz? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
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7) Gaziantep’e pamuk toplama, Rize’deki Ayder 
Yaylası’na hayvancılığı sürdürme ve Çeşme’ye 
turizm amaçlı yapılan mevsimlik göçlerin benzer 
olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yaz mevsiminde yoğunlaşması 
B) Nitelikli işgücü ihtiyacını karşılaması 
C) Şehirden şehire doğru gerçekleşmesi 
D) Yalnızca kadın nüfusun yer değiştirmesi 
E) Ülke ekonomisine döviz girdisini artırması 
 
 
8) Genel olarak Türkiye’ye 1991 yılından önce gelen 
göçlerin çoğunun sosyoekonomik zorluklardan, 
1991 yılından sonra gelen göçlerin çoğunun ise 
savaş ve baskılardan kaynaklandığı bilinmektedir.  
 
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinden 
Türkiye’ye olan göçlerin önemli bir bölümünün 
savaş ve baskı kaynaklı olduğu ileri sürülemez? 
A) Bosna - Hersek 
B) Irak 
C) Almanya 
D) Bulgaristan 
E) İran 
 
 
9) Türkiye’de sürekli göç alan bir şehirde aşağıdaki- 
Ierden hangisinin artması beklenmez? 
A) Trafik sorunlarının 
B) Çarpık yapılaşmanın 
C) Kültürel ve sosyal çatışmanın 
D) Belediye hizmetlerindeki kalitenin 
E) Doğal kaynaklardaki kullanım oranının 
 
 
10) Türkiye’deki iç göçlerin sonuçları arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) Şehirlerde kaçak yapılaşmanın artması 
B) Büyük şehirlerin nüfus artış hızının, doğal nüfus 
artış hızından daha fazla olması 
C) Kırsal yerleşmelerdeki yaşlı ve kadın nüfus 
oranının artması 
D) Büyük şehirlerdeki sosyal ve kültürel çatışmaların 
artması 
E) Coğrafi bölümler ve yöreler arasındaki nüfus 
dağılışındaki düzensizliğin azalması 
 

 
11) Türkiye'den 1960’lı yıllarda başlayan işçi 
göçlerinin yoğunlaştığı başlıca Avrupa ülkeleri 
Almanya, Fransa ve Hollanda’dır. 
Bu durum, sözü edilen ülkelerin hangi özelliğiyle 
açıklanabilir? 
A) Sosyal yaşamın daha etkin olması 
B) Eğitim seviyesinin daha yüksek olması 
C) ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerdeki işgücü 
açığının daha fazla olması 
D) iklim koşullarının daha elverişli olması 
E) Tarımsal etkinliklerin modem yöntemlerle 
sürdürülmesi 
 
 
 
12) Türkiye’den yurt dışına doğru gerçekleşen 
göçlerin aşağıdakilerden hangisine neden olması 
beklenmez? 
A) Göç edilen ülke ile Türkiye arasındaki ekonomik 
ve kültürel ilişkilerin gelişmesine 
B) Türkiye’nin işsizlik oranının azalmasına 
C) Türkiye ekonomisine giren işçi dövizlerinin 
artmasına 
D) Türkiye’nin bilimsel ve ekonomik yönden 
kalkınmasına 
E) Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının 
artmasına 
 
 
 
13) Türkiye'de göçlerin genellikle kırsal kesimden 
kentlere ve sanayi bölgelerine doğru olmasında, 
- iş olanaklarının yetersizliği 
- köylerdeki hızlı nüfus artışı 
- iklim koşullarının elverişsizliği 
gibi faktörler etkili olmaktadır. 
 
Aşağıdaki kentlerden hangisinin göç vermesinde 
bu faktörlerin tamamının etkili olduğu 
söylenebilir? 
A) Muğla  
B) Çanakkale  
C) Hakkâri 
D) Rize  
E) Kahramanmaraş 
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