
 

 

  

1) Doğum oranının ölüm oranından fazla 
olmasından kaynaklanan doğal nüfus artışının 
yanında, çevreden gelen göçlerle de bazı yerleşim 
merkezlerinin nüfusu artmaktadır. 
İstanbul’da nüfusun artmasında göçlerin etkisinin 
fazla olduğu bilindiğine göre, bu göçlerin 
oluşmasında; 
I. sanayi faaliyetlerinin yoğun olması, 
II. maden işletmelerinin fazla olması, 
III. tarımsal faaliyetlerin yaygın olması, 
IV. ticaretin gelişmiş olması, 
faktörlerinden hangilerinin daha fazla etkili olduğu 
söylenebilir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) I ve IV 

D) II ve III  E) III ve IV 
 
 
2) Tarımda makine kullanımı, tarımsal nüfusun 
azalmasına ve köyden kentlere göçün hızlanmasına 
neden olmaktadır. 
 

 
 

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yörelerin 
coğrafi özellikleri düşünüldüğünde, hangisinde 
köyden kente yapılan göçlerin hızlanmasında 
makineleşme etkili olmamıştır? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 
3) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kırsal 
kesimden kentlere olan göçü önlemek için 
yapılacak çalışmalardan biri değildir? 
A) Modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştırması 
B) Tarıma dayalı sanayi kollarının kırsal kesime 
kaydırılması 
C) Kırsal kesimde makineli tarımın yaygınlaştırılması 
D) Besi ve ahır hayvancılığının geliştirilmesi 
E) Kırsal kesimdeki eğitim, sağlık ve alt yapı 
hizmetlerinin artırılması 

4) Türkiye’de kırdan kente göç artmıştır. 1927 
yılında %75 olan kır nüfus oranı, 2009 yılında 
%24,5’e gerilemiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kırdan kente 
göç sonucunda, kentlerde ortaya çıkan olumsuz 
durumlardan biri değildir? 
A) Yerleşmeye uygun olmayan alanlara konutlar 
yapılmış, yağmur sonrası oluşan sellerde maddi 
zarar meydana gelmiştir. 
B) Kentleri çepeçevre kuşatan gecekondu semtleri 
hızla büyümüş ve bazıları modern semtler arasında 
kalmıştır. 
C) Şehirlerde taşıt sayısının ve kömür kullanımının 
artması hava kirliliğini artırmıştır. 
D) Fabrikalar, göçten önce yerleşim alanları 
dışındayken göçle birlikte yerleşim alanları arasında 
kalmıştır. 
E) İş olanakları artmış ve çeşitlenmiştir. 
 
 
5) Ekonomik, sosyal, doğal ya da siyasi nedenlerle 
insanların bir yerden başka bir yere gitmesine göç 
adı verilir. 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırsal alandan 
kentlere doğru olan göçlerin sebeplerinden biri 
değildir? 
A) Kırsal alandaki hızlı nüfus artışı 
B) Tarımda makineleşme 
C) Eğitim hizmetlerinin yetersizliği 
D) Çevre kirliliği 
E) Kentlerde iş olanaklarının fazla olması 
 
 
 

6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan iç 
göçlerin özelliklerinden değildir? 
A) Göçler genelde kırsal kesimden kentlere doğru 
olmaktadır. 
B) Göçle gelenlerin çoğu sanayi ve hizmet 
sektöründe çalışmaktadır. 
C) Sanayileşen kentlere dışarıdan gelen göç 
azalmaktadır. 
D) Erkek nüfus kadın nüfusundan daha fazla göç 
etmektedir. 
E) Bölgelerin toplam nüfusu göçler sonucunda hızla 
değişmektedir. 
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7) Yılın belli dönemlerinde tarım ve turizm 
sektöründe çalışmak üzere yapılan göçlere 
mevsimlik göç denir. 
 

 
 
Buna göre, haritada işaretli illerden hangisi daha 
fazla mevsimlik göç alır? 
A) Adana - Giresun 
B) Zonguldak - Adana 
C) Zonguldak - Giresun 
D) Giresun - Konya 
E) Konya - Adana 
 
 
8) Türkiye’de son 50 yılda meydana gelen iç ve dış 
göçlerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 
A) İş imkânlarının kısıtlı olması 
B) Hızlı nüfus artışı 
C) Mübadele yoluyla nüfus değişimi 
D) Miras yoluyla toprakların bölünmesi 
E) Toprakların erozyonla verimsizleşmesi 
 
 
9)  I. Gelir dağılımındaki bozukluklar 
     II. Hızlı nüfus artışı 
    III. Doğal afetler 
    IV. Tarımsal üretimin azalması 
Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye’de işçi 
göçünün artmasındaki etkisi daha azdır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 

D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
10) Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus 
yoğunluğu, mevsimden mevsime en çok değişir? 
A) Rize  B) Zonguldak   C) Muğla 

D) Erzurum   E) Trabzon 
 

 
11) Tarımın makineleşmesi, köyden kente göçü 
hızlandırıcı bir etkendir. 
Böyle bir genelleme aşağıdaki yörelerin hangisi için 
uygun düşmez? 
A) Sakarya  B) Adana  C) Aydın 

D) Konya  E) Rize 
 
 
 
12) “Tarım topraklarının miras yoluyla bölünerek 
küçük parçalara ayrılması kentlere göçün 
nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir.” 
Türkiye koşulları düşünüldüğünde, aşağıdakilerden 
hangisi bu nedene dayalı göçü azaltabilir? 
A) Bazı orman alanlarını tarım alanına dönüştürmek 
B) Tek tip ürün yetiştirmeyi teşvik etmek 
C) Tarım alanlarını sulanabilir hale getirmek 
D) Her ürün için taban fiyat belirlemek 
E) Tarım okullarının sayısını artırmak  
 
 
 
 
13) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kırsal 
kesimden kente göçü artıran etkenlerden biridir? 
A) Besi ve ahır hayvancılığının gelişmesi 
B) Tarımda verimin artması 
C) Tarımın makineleşmesi 
D) Seracılığın yaygınlaşması 
E) Sulanabilen tarım alanlarının artması 
 
 
 
14) Suriye’de yaşanan siyasi sorunlar nedeni ile 
yaklaşık üç milyon Suriyeli ülkemize göç etmek 
zorunda kalmıştır. 
 
Suriyeli göçmenlerin ülkemizi tercih etmelerinin 
nedenleri arasında; 
I. Konum özellikleri, 
II. Aynı dine mensup olma, 
III. Türkiye’nin göç politikası 
verilenlerden hangileri gösterilebilir? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II 

D) I ve III  E) I, II ve III 
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