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Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

1. Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insanların hayatlarının tamamını veya bir bölümünü
geçirmek üzere yaşadığı yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir.

3. Aşağıda verilen göç örneklerinden hangisi diğerlerinden farklı bir nedenle gerçekleşmiştir?

I. Bilim ve teknik alanındaki çalışmalara katkı yapacak
kapasitedeki insanların başka bir ülkeye yerleşmesi

B) Orta Asya’da yaşayan Türklerin kuraklık nedeniyle
farklı kıtalara göç etmesi

II. Gideceği yerdeki doğal ve tarihi mekanları gezip görmek amacıyla insanların ülkelerinden ayrılması

C) Endonezya’da yaşanan tsunami sonrası bir çok insanın kıta içlerine doğru göç etmesi

III. Eğitim göreceği süre boyunca bir kişinin başka bir ülkeye yerleşmesi

D) Sırpların Bosna-Hersek’i işgal etmesinden sonra boşnakların yaşadıkları yerden göç etmesi

Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri göçlere
örnek olarak gösterilebilir?

E) Kırgızistan’da yaşanan toprak kayması nedeniyle binlerce insanın göç etmesi
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A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) II. ve III.

A) Van depreminden sonra çok sayıda insanın başka
yerlere göç etmesi

2. I. İşsizlik
II. Dini sebepler
III. Doğal afetler
IV. Sağlık hizmetlerinin yetersiz olması

4. Ülke içerisinde yapılan göçlere iç göç denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iç göçlerin sonuçları olarak gösterilemez?
A) Kırsal alanlarda kadın nüfusu, erkek nüfustan fazla
olur.
B) Göç alan yerlerde alt yapı hizmetleri yetersiz kalır.
C) Nüfusun ülke içerisindeki dağılışı değişir.
D) Göç alan yerlerde konut sıkıntısı yaşanır.
E) Ülkeye döviz girdisi sağlanmış olur.

5. Aşağıdaki göç türü ve tanımı eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A)

Gönüllü göç

Savaş, baskı ve zulümlerden
kaçan kişilerin yapmış olduğu
göçtür.

B)

Mübadele göçü

Bir antlaşmaya bağlı
kalınarak ülke nüfuslarının yer
değiştirmesidir.

C)

Mevsimlik göçler Tarımın yoğun olarak yapıldığı,
yaz turizminin geliştiği yerlere bir
süreliğine çalışmak üzere yapılan
göçlerdir.

D)

İşçi göçü

İş imkanlarını fazla olduğu yerlere
ekonomik nedenlerle yapılan
göçlerdir.

E)

Dış göçler

Ülke dışına yapılan göçlerdir.

V. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri göçlere neden olan
sosyal faktörler arasında gösterilir?
A) I. ve II.

B) II. ve III.

D) II. ve V.

E) III. ve V

C) II. ve IV.
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6. Ülkemizden Avrupa ülkelerine yönelik işçi göçü 19581961 yıllarını arasında yoğun bir şekilde yaşanmıştır.
Ülkemiz 1961 yılında Almanya ile işçi göçü antlaşması
yapmıştır. Daha sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de aynı
içerikli antlaşmalar yapılmıştır.

8. Yoğun bir şekilde göç alan yerlerde nüfusun kısa sürede artmasına bağlı olarak bazı mekansal sorunlar
yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez?

Ülkemizden yurtdışına işçi göçlerinin zamanla artış
göstermesi üzerinde,

A) Kültürel çeşitliliğin yaşanması
B) Orman alanlarının tahrip edilmesi
C) Sanayi tesislerinin yerleşim yerlerinin içinde kalması
D) Yerleşmeye uygun olmayan alanların yerleşmeye
açılması
E) Taşıt sayısının artmasına bağlı olarak trafik sorunlarının yaşanması

I. istihdam sorunları
II. gelir dağılımındaki bozukluklar
III. ülke ekonomisinde sanayi faaliyetlerinin payının artış göstermesi

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) II. ve III.

7. Beyin göçü, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, sınırlı kaynaklarıyla yetiştirdiği insanları kaybeden az gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları yavaşlamaktadır.
Bununla birlikte gelişmiş ülkelerin yetişmiş insanlara
daha iyi olanaklar sağlaması bu ülkeleri olumlu etkilemiştir.
Buna göre beyin göçü veren ülkelerin
I. bilimsel çalışmalara katılanların ücretlerinin arttırılması
II. bilim adamları için uygun çalışma ortamlarının oluşturulması
III. bilim adamlarının yurt dışı sempozyumlara katılmasının yasaklanması
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durumlarından hangileri etkili olmuştur?

9. Göçler üzerinde etkili olan faktörleri çekici ve itici faktörler olarak sınıflandırmak mümkündür. Göç veren
yerlerde insanların göç etmesine neden olan faktörlere
itici faktörler denilirken; göç alan yerlere insanları çeken faktörlere ise çekici faktörler denilir.
I. kırsal kesimlerde gelirin düşük olması
II. kuraklığa bağlı olarak tarımsal verimin azalması
III. alışveriş imkanları ve sosyal aktivitelerin yeterli olması
IV. teknik donanımlara sahip sağlık kuruluşlarının bulunması

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) II. ve III.

A) I. ve II.
B) I. ve IV
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.
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verilenlerden hangilerini yapması gerekir?

Yukarıda verilenlerden hangileri göçlere neden
olan çekici faktörler içerisinde gösterilir?
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