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İstanbul’da Sivaslı Hakimiyeti Sürüyor 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna 

göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 

448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı. 

 

 

 

 

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre (2021) İstanbul'da yaşayıp nüfus kü-

tüğü Sivas'a kayıtlı olan kişi sayısı 767 bin 428'e ulaştı. Sivaslılar böylece 

İstanbul'da kütüğü şehir dışında kayıtlı olan en kalabalık grup oldu. Si-

vas'ı 559 bin 3 kişiyle Kastamonu, 525 bin 628 kişiyle Ordu ve 494 bin 

160 kişiyle Giresun takip etti.Giresun'un 2021 itibarıyla nüfusu 450 bin 

154 oldu. Yani bu verilere göre İstanbul'da yaşayan Giresunluların sayısı 

Giresun'da yaşayan Giresunluların üzerinde yer aldı. 

Açıklanan verilere göre İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 164 

bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı. 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüğüne en çok kayıtlı olunan il 

Şanlıurfa. Eğer herkes kütüğünün kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Şanlıurfa 

2 milyon 972 bin 950 bin kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olurdu. 

Şanlıurfa'yı 2 milyon 644 bin 753 kişi ile Konya takip ederdi. 

# Yakın çevrenizde yaşadıkları yerleri terk etmiş kişiler var mı? 

………………………………………………………………………………………………………….… 

# İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmelerinin nedenleri nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………………….… 

Bu Köyde Sadece 9 Kişi Yaşıyor 

Elazığ'da Karataş köyünün nüfusu, yaşanan göç nedeniyle 9 kişiye düş-

tü. Elazığ şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Pertek Kalesini kuş-

bakışı gören Karataş köyü, yaşanan göç yüzünden hayalet köy haline 

geldi. Eski yıllarda yüzlerce insanın yaşadığı köyün nüfusu son TÜİK ve-

rilere göre 39'a indi. Köyde şimdilerde ise 7 erkek ve 2 kadından oluşan 

toplam 9 kişi yaşıyor . 

Geçmiş yıllarda nüfuslarının fazla olduğunu belirten Karataş köyü muh-

tarı Nadir Yılmaz, “Köyümüz son TÜİK verilerine göre nüfusu en az olan 

köy olarak açıklandı. Çalışma şartları nedeniyle köyümüz göç vermek 

zorunda kaldı. Önceki yıllarda köyümüz kalabalıktı, nüfusu çoktu. Üzgü-

nüz köylerimizi harabe olması için bırakıyoruz. Biz burada köyümüzü 

yaşatmaya ve şenlendirmeye çalışıyoruz. Komşularıma, arkadaşlarıma 

sesleniyorum köylerini harap etmesinler köylerini hiçe saymasınlar gel-

sinler imar etsinler. Köylerimiz, köy olmaktan çıkmasın harabe olmasın 

bizim amacımız da bu dedi.” (İHA) 

(https://www.haberturk.com/istanbul-da-sivasli-hakimiyeti-suruyor-3335266-ekonomi 
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Göç  Nedir? 

Farkı nedenlerden dolayı insanların yaşadıkları yerleri geçici ya da kalıcı olarak terk etmelerine göç 

adı verilmektedir. 

Göçlerin Nedenleri Nelerdir? 

Doğal Nedenler 

* İklime Bağlı Nedenler  

* Erozyon   

* Su Kıtlığı 

* Toprak Verimsizliği 

* Deprem   

* Sel 

* Çığ 

* Heyelan 

* Volkanik Patlama 

* Tsunami 

Göçlerin Çeşitleri Nelerdir? 

Oluşumuna Göre Süresine Göre Mesafesine Göre Yapıldığı Yere Göre 

# Gönüllü 
# Zorunlu 

# Geçici  
# Sürekli 

# Kırdan - Kıra 
# Kırdan - Kente 
# Kentten - Kente 
# Kentten - Kıra 

# İç Göç 
# Dış Göç 

Göçlerle İlgili Terimler Nelerdir? 

Ülke içerisinde yapılan ve ülke nüfusuna bir 

etkisi olmayan göçlere iç göçler denir.Göç 

hareketi ülkeler arasında gerçekleşiyorsa 

dış göç adını almaktadır. 

 

 

 

 

Tarım,turizm,hayvancılığa bağlı olarak  be-

lirli dönemlerde yapılan göçlere mevsimlik 

göç (geçici) denilir.Göçlerin bir kısmı kişinin 

isteğine bağlı iken bir kısmı da zorunlu-

dur.Mübadele,savaş,doğal afet vb nedenle-

re bağlı olarak yapılan göçler zorunlu göç-

ler kategorisinde yer alır. 

 Savaşlar,iç karışıklıklar,siyasi etnik çatış-

malar nedeniyle kendi ülkelerini terk eden 

ve komşu ülkelerden sığınma talep edenle-

re de  mülteci-sığınmacı adı verilmektedir. 

Mülteci ve Göçmen Sayısı 

Dünya’da 

280.6 milyon 

Türkiye’de 

6.1 milyon 

(2020) 

Siyasi Nedenler 

* Savaşlar  

* Mübalede   

* Siyasi Baskılar 

* Sınır Değişimi 

* İç Karışıklıklar 

 

Ekonomik Nedenler 

* İş İmkanı 

* Doğal Zenginlik 

* Gelir Dengesizliği 

* Geçim sıkıntısı  

* Topraklarının Miras    

  Yoluyla Parçalanması  

 

Sosyal Nedenler 

* Eğitim   

* Dini Nedenler 

* Sağlık 

* Kültürel Farklılık 

* Daha İyi Yaşam 

   Koşullarını Tercih  

GÖÇLER 10.2.8 / 10.2.9 / 10.2.10 www.cografyasever.com 

2 



 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

Başlıca Göç Örnekleri Nelerdir ?     Özellikle 4.yy’dan itibaren Hunların öncülü-

ğünde gerçekleşen,kuraklık ve doğudan gelen 

baskılar neticesinde batıya doğru olan ilerle-

yiştir.Bu ilerleyiş Doğu Avrupa’da yaşayan 

Cermen kavimlerinin Avrupa içlerine doğru 

göç etmesine neden olmuş, sırasıyla kavimle-

rin birbirini ittirerek yer değiştirdiği kitlesel bir 

harekete dönüşmüştür. 

Göç sonucunda;Avrupa'nın etnik yapısı değiş-

miş, Roma imparatorluğu dağılmış,yeni bir 

çağ başlamıştır. 

Yeni Dünyaya Göçler: 

15.yy sonlarından itibaren Kolomb,Macellan 

ve Vasco De Gama’nın öncülüğünde coğrafi 

keşifler hız kazandı. Yeni Dünya olarak adlan-

dırılan Amerika kıtasının tanınması  ile birlikte  

Avrupa’dan bölgeye göçler başladı.19.yy’ın 

ikinci yarısında yoğunlaşan ve 20 yy’a kadar 

süren göçlerle 60 milyon kişi kıtaya göç etti. 

 

Orta Asya Türk Göçleri: 

M.Ö. 1700’lerde başladığı ön görülmektedir. 

Bu göçlerin başlıca sebepleri; 

Kuraklık,iklim değişimleri,toprakların verim-

sizleşmesi,artan nüfus baskısı,boylar arası 

mücadele,dış baskılar,yeni yurt arayışı ,fetih 

düşüncesi vb 

Kavimler Göçü (375): 

Tarihteki en önemli kitlesel göç hareketidir. 

Göçlerle birlikte bölgede ticaret kolonileri şek-

linde başlayan yerleşim, yeni devletlerin kurul-

masıyla sonuçlandı. 

Siyasi baskıdan kaçma,,inanç özgürlü-

ğü,macera arayışıyla başlayan göçlerin hızlan-

masında sanayi devrimi ve teknolojik yenilikle-

rin büyük etkisi oldu. 

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi:  

Türk-Yunan nüfus mübadelesi sözleşmesi İsviç-

re’nin Lozan kentinde 30 Ocak 1923 tarihinde 

imzalanmıştır.Sözleşme gereğince vatandaşla-

rın  karşılıklı yer değiştirmeleri zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

Lozan Barış Antlaşmasına ek olarak  Türkiye ile 

Yunanistan arasında imzalanan  bu  protokol 

İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türk-

leri kapsamamıştır. Bu protokol ile 400 bin Türk 

ile 150 bin Rum vatandaşı zorunlu olarak yer 

değiştirmiştir.Farklı devletler arasında da za-

man zaman mübadeleler olmuştur. 
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İşçi Göçleri: 

İkinci dünya savaşından sonra Batı Avrupa ülkele-

rinde başlayan ekonomik kalkınma hamleleri iş gü-

cü ihtiyacını beraberinde getirdi.Ülkemizden Avru-

pa'ya ilk işçi göçü hareketi 1958-1961 yılları arasın-

da başladı.1961 yılında Almanya ile işçi göçü an-

laşması imzalandı.Daha sonra işçi göçlerini Hollan-

da,Fransa,Avusturya takip etti. 1980’den sonra Or-

tadoğu ülkeleri,1990’dan sonra da Rusya ve Orta 

Asya Türk Cumhuriyetlerine doğru işçi göçleri ger-

çekleşmiştir. 

Yurt Dışında Kaç Türk Var ve Nerede Yaşıyorlar ?      

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre yurtdışında 6,5 

milyonu aşkın Türk vatandaşı bulunmaktadır.Bu 

vatandaşlardan 5,5 milyonu Batı Avrupa’da,300 

bini Kuzey Amerika’da,200 bin Orta Doğu’da 150 

bini Avustralya’da yaşamaktadır. 

Sayı 

3,500,000 

700,000 

500,000 

400,000 

300,000 

250,000 

Ülke 

Belçika 

Avustralya 

İsviçre 

Danimarka 

Kanada 

İsveç 

Sayı 

240,000 

150,000 

130,000 

75,000 

70,000 

62,500 

Ülke 

Fransa 

Hollanda 

İngiltere 

ABD 

Avusturya 

Almanya 

“ Acı vatana' göçün 60. yılı: Türk misafir işçilerin üçüncü nesli Almanya'da ; ” 

İkinci Dünya Savaşı'nda yıkıma uğrayan Almanya'nın hızlı bir şekilde kalkınmaya başlama-

sıyla ortaya çıkan işgücü açığını kapatmak için Türkiye ile 30 Ekim 1961 yılında imzaladığı 

anlaşma 60 yılı geride bıraktı.Ağır sanayi hamlesinin ardından ortaya çıkan işgücü açığına 

çözüm arayan Almanya ilk olarak 1955 yılında İtalya, 5 yıl sonra da Yunanistan ile 'misafir 

işçi' anlaşması yaptı. Türkiye ilk olarak Almanya ile yaptığı işgücü anlaşmasının ardından 

1964'te Avusturya, Belçika, Hollanda, 1965'te Fransa, 1967'de İsveç ve Avustralya, 1975'te 

Libya, 1983'te Ürdün ve 1986'da Katar ile benzer anlaşmalar imzaladı. 

Ailelerini geride bırakarak Türkiye'den ayrılan Türk işçiler, Almanya'nın iş gücü açığını ka-

patmaya başladı. Bugün Almanya'da üçüncü nesle ulaşan Türk misafir işçileri, sanayi mer-

kezleri Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf ve Münih kentlerine yoğun şekilde yer-

leştirildi. 

Türk işçiler Almanya'nın ekonomik kalkınmasına destek olurken, ülkedeki sosyal dönüşüm 

de etkilendi. Dünya genelinde düzensiz göçmenlerin ilk hedefi olan Almanya bir 'göçmen 

ülkesine' dönüştü. Ancak sayıları 3 milyonu geçen Türk misafir işçileri bu ülkedeki en büyük 

kesimi oluşturdu. Kültürel etkileşimin artmasıyla beraber Almanya ve Türkiye arasındaki 

turizm ve ticari ilişkiler de hızla seviye atladı. 

İkinci nesil spor ve bilime damga vurdu 

Misafir işçilerin Almanya'da kalıcı olmasıyla beraber dünyaya gelen ikinci nesil sosyal ha-

yata daha fazla entegre oldu. Futbol başta olmak üzere spor, bilim ve siyasette Türklerin 

adı duyulmaya başladı. Örneğin Türkiye doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin ile Almanya'da dün-

yaya gelen Dr. Özlem Türeci'nin Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşı, bu ülkede yaşayan Türk 

bilim insanlarının başarılarının zirvesi oldu. BioNTech'in kurucusu iki bilim insanı milyonlar-

ca cana mal olan salgına karşı en önemli silah olan aşıyı bularak dünyanın hizmetine sun-

du. (https://tr.euronews.com/2021/11/01/ac-vatana-gocun-60-y-l-turk-misafir-iscilerin-

ucuncu-nesli-almanya-da) 
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Beyin Göçleri: 

Ülkede bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı 

sağlayabilecek vasıflı insan gücünün ilgisiz-

lik,imkansızlıklardan ötürü daha iyi ücret ve 

çalışma ortamı olan gelişmiş ülkelere göç et-

mesidir. 

 

 

 

 

 

Beyin göçü alan ülkeler: 

Abd,Kanada,Avustralya,Güney Afrika,Fransa, 

Almanya vb. 

Beyin göçü veren ülkeler: En fazla beyin göçü 

veren 11 ülke (2019 yılı verileri):Hindistan, 

Çin,İran,Malezya,Meksika,Kenya,Nijerya, 

Jamaika,Yunanistan,Birleşik Krallık,Etiyopya, 

Doğal Afetlere Bağlı Göçler: 

Depremler,seller,kuraklık,çölleşme,volkanik 

patlamalar gibi doğa olayları göçlere neden  

olmaktadır. 

- Kırgızistan-Toprak Kayması-270 bin kişi 

- Orta Asya Türk göçleri vb 

2016 yılındaki tayfun,sel ve depremler nedeni 

ile 24 milyon kişinin göç etmiştir. 

Türkiye’de Dış Göçler Nasıldır? 

Ülkemizde dış göçler genelde  işçi göçleri-

dir.Mübadele ile 400 bin Türk Anadolu’ya yer-

leşmiş,1989 Bulgaristan'ın asimilasyon politi-

kaları sonucu 345 bin soydaşımız ülkeye geri 

dönmüştür.1990’da Kuzey Irak’tan 500 bin 

mülteci ülkemize sığınmıştır.Günümüzde ise 

ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sayısı şubat 

2020 itibari ile 3,5 milyondur.  

Göçlerin Mekansal Etkileri Nasıldır? 

Göç veren yerlerde; 

-Kırsal nüfus azalır. 

-Kırsalda yatırımlar azalır. 

-Nüfus yaşlılardan oluşur,iş gücü azalır. 

-Bağ bahçeler bakımsızlaşır,araziler boş kalır. 

Göç alan yerlerde; 

-Nüfus artar. 

-Ekonomik faaliyetler çeşitlenir. 

-Düzensiz kentleşme,altyapı,trafik sorunları 

ortaya çıkar. 

-Sanayi tesisleri kent içinde kalır. 

Türkiye’de İç Göçler Nasıldır? 

Ülkemizde göçler genelde kırsaldan kentlere 

ve doğudan batıya doğrudur. 

Hızlı nüfus artışı,işsizlik,makineleşme,eğitim 

ve sağlık hizmetlerinden yararlanma isteği, 

kamululaştırma,tarım topraklarının miras yolu 

ile parçalanması  bu göçlerin nedenleri olarak 

gösterilebilir 

Mevsimlik Göç Nedir? 

Ülkemizde özellikle yaz aylarında tarım,turizm  

ve inşaat sektörlerinde çalışmak için yapılan 

geçici göçlerdir.Ülkemizde mevsimlik işçi sayı-

sının  400 bin olduğu tahmin edilmektedir. 

Mevsimlik tarım işçileri Malatya, Adana, Gire-

sun, Sakarya,Manisa Konya, Ankara ve Kayseri 

başta olmak üzere 48 şehrimize göç etmekte-

dir.Karadeniz’de fındık, Ege’de yaş zeytin, Çu-

kurova’da pamuk, Orta Anadolu’da soğan, şe-

kerpancarı, kayısı  mevsimlik işçi göçlerinde ön 

plana çıkan tarım ürünleridir. 
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Amasya 
704 

Balıkesir 
9.931 

Burdur 
4.370 

Giresun 
1.817 

İzmir 
21.924 

Adıyaman 
-7.262 

Kocaeli 
17.627 Ordu 

-1.031 

Adana 
-11.979 Gaziantep 

-7.272 

Bitlis 
-4.656 

Siirt 
-3.670 

Samsun 
1.680 

Gümüşhane 
2.503 

Trabzon 
472 Sakarya 

9.331 
Bolu 
4.308 

Zonguldak 
-1.108 

Kastamonu 
1.222 

Çankırı 
2.831 

                        
    

Afyon 
-684 

Ağrı 
-19.942 

Ankara 
32.098 

Antalya 
7.800 

Artvin 
14 

Bilecik 
  3.119 

Bingöl 
-1.349 

Bursa 
15.341 

Çanakkale 
11.781 

                                    Net Göç Nedir? Yıl içerisinde bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır.Bir ilin aldığı göç miktarı ,verdiği göç   

                                   miktarından fazla ise  net göç hızı  pozitif; verdiği göç miktarı aldığı göç miktarından fazlaysa net göç hızı negatiftir. 

Çorum 
-3.982 

Denizli 
3.109 

Diyarbakır 
-20.347 

Elazığ 
-1.629 

Erzincan 
2.485 

Erzurum 
-8.244 

Eskişehir 
5.244 

Hakkari 
-5.202 

Hatay 
-13.072 

Isparta 
2.634 

Mersin 
-717 

Kars 
-5.212 

Kayseri 
713 

Kütahya 
861 Kırşehir 

-1.517 

Konya 
5.389 

Manisa 
2.720 

Malatya 
-3.216 

K.Maraş 
-8.401 

Uşak 
1.474 

Yalova 
5.401 

Mardin 
-7.316 

Muş 
-12.053 

Nevşehir 
1.250 

Niğde 
-219 

Rize 
351 

Tokat 
4.155 

Sinop 
2.663 

Sivas 
-2.565 

Tunceli 
537 

Şanlıurfa 
-26.616 

Van 
-27.867 

Yozgat 
-4.608 

Aksaray 
-1.319 

Karaman 
1.535 

Bayburt 
2.637 

Kırıkkale 
-2.738 

Batman 
-5.409 

Düzce 
2.637 

Şırnak 
-3.359 

Bartın 
2113 

Ardahan 
-1.695 

Iğdır 
-2.610 

Karabük 
4.570 

Kilis 
212 

Osmaniye 
-3.797 

Yaş Gruplarına Göre 

0-14     : 441.792 

15-64   : 2.244.565 

65 +      : 91.440 

En Fazla Göç Alan İller 

1-) İstanbul : 385.328 

2-) Ankara   : 197.702 

3-) İzmir       : 131.394 

4-) Bursa      : 92.019 

5-) Antalya   : 88.305 

En Fazla Göç Veren İller 

1-) İstanbul : 408.165 

2-) Ankara   : 165.604 

3-) İzmir       : 109.470 

4-) Antalya  :  80.505 

5-) Bursa      : 76.678 

Net Göç Hızı (-) Sıralama  

1-) Van             : -27.867 

2-) Şanlıurfa    : -26.616 

3-) İstanbul      : -22.837 

4-) Diyarbakır  : -20.347 

5-) Ağrı             : -19.942 

Net Göç Hızı  (+) Sıralama  

1-) Ankara   : 32.908  

2-) Tekirdağ : 22.674 

3-) İzmir       : 21.924 

4-) Kocaeli   : 17.627 

5-) Bursa      : 15.341 

2021 İller Arası Göç 

Toplam  : 2.777.797 

Erkek      : 1.318.754 

Kadın      : 1.459.043 

                                                                                    TÜRKİYE İLLER NET GÖÇ HARİTASI (2020-2021) 

Kırklareli
3.991 

İstanbul 
-22.837 

Edirne 
   3.621 

Tekirdağ 
22.674 

Aydın 
9.239 

Muğla 
14.412 
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Rusya 

(11,6 milyon) 

BAE 

(8,7 milyon) 

   S.Arabistan 

(13,5 milyon) 

Avustralya 

(7,6 milyon) 

Birleşik Krallık 

(9,3 milyon) 

İspanya 

(6,8 milyon) 

Fransa 

(8,5 milyon) 

Almanya 

(15,8 milyon) 

Amerika 

(50,6 milyon) 

Kanada 

(8,5 milyon) 
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KÜRESEL GÖÇ (2020) 

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre göçmen sayısı son 50 yılda 3 kattan fazla artmış ve 2020 yılı itibariyle 281 milyona ulaşmıştır. 

 

Veriler https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/ sayfası ile IOM World Migratıon Report 2022’den alınmıştır. 

 

Rakamlarla Küresel Göç (1970-2020) 

Yıllar 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2015 

2020 

Göçmen Sayısı 

84.460.125 

90.368.010 

101.983.149 

113.206.691 

152.986.157 

161.289.976 

173.230.585 

191.446.828 

220.983.187 

247.958.644 

280.598.105 

Nüfusa Oranı 

%2.3 

%2.2 

%2.3 

%2.3 

%2.9 

%2.8 

%2.8 

%2.9 

%3.2 

%3.4 

%3.6 

                        
 

Uluslararası Göç Koridorlarında İlk 10 Bölge   

1-) Meksika - ABD 

2-) Suriye - Türkiye 

3-) Hindistan - BAE 

4-) Rusya - Ukrayna 

5-) Ukrayna -Rusya 

6-) Hindistan - ABD 

7-) Afganistan - İran 

8-) Kazakistan - Rusya 

9-) Hindistan - S.Arabistan 

10-) Bangladeş - Hindistan 

Uluslararası Göçmenler Listesinde İlk 10 Ülke 

1-) Hindistan 

2-) Meksika 

3-) Rusya 

4-) Çin 

5-) Suriye  

6-) Bangladeş 

7-) Pakistan 

8-) Ukrayna 

9-) Filipinler 

10-) Afganistan 

Dünya’da Uluslararası Göçmenlere Ev Sahipliği Yapan İlk 10 Ülke  

* Türkiye göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler listesinde 6.05 milyon ile 12.sırada yer almaktadır. 
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@cgrfysvr @cgrfysvr 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

Yanda verilen çengel bul-

macayı  çözüyor, Göçler 

kazanımlarının öğrenilme 

düzeyini  pekiştiriyoruz. 

SOLDAN SAĞA 
 

4-) Nobel ödüllü Türk biyokimyager. 

5-) Göçlerin sosyal nedenlerinden biri. 

6-) Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen ve ülke nüfu-

suna etkisi olmayan göçler. 

8-) Yeni Dünya’ya olan göçler ile Güney Amerika’da 

sömürge devletler kuran Avrupa ülkesi 

9-) Ülkemizde tarıma bağlı mevsimlik göçlerin yoğun 

olduğu bir ilimiz. 

14-) Tarihteki en önemli kitlesel göç hareketi. 

15-)Tarım,turizm ve inşaat sektörlerinde özellikle yaz 

aylarında oluşan ihtiyaca yönelik göçler. 

16-) 1961 işçi göçü anlaşmasını imzaladığımız ülke. 

17-) Göçlerin doğal nedenlerinden biri. 

18-) Nitelikli insan gücünün ülke dışına kaçması. 

3-) İnsanların farklı sebeplerle yaşadıkları bölgeleri geçici ya da kalıcı olarak terk etmesi. 

7-) Pamuk hasadı ile birlikte yoğun bir mevsimlik işçi göçüne maruz kalan bölge,ova. 

9-) Savaşlar,iç karışıklıklar,siyasi etnik çatışmalar nedeniyle kendi ülkelerini terk eden ve 

komşu ülkelerden sığınma talep eden kişilere verilen isim. 

10-) Dünya’nın en fazla beyin göçü veren ülkelerinden biri. 

11-) Bir bölgede alınan göç ile verilen göç oranları arasındaki farka verilen isim. 

12-) 15.yy’da gerçekleşen coğrafi keşifler neticesinde fark edilen Amerika ve Okyanusya kı-

talarına verilen genel ad. 

13-) Devletlerin imzaladıkları anlaşmalarla vatandaşlarının zorunlu yer değiştirmesi. 

14-) Dünya’nın en fazla beyin göçü alan ülkelerinden bir tanesi. 

1-) İnsan müdahalesi sonucu kuruyan ,bir zamanlar 

dünyanın en büyük tatlı su göllerinden biri. 

2-) Göçlerin mekansal etkileri sonucunda şehirlerde 

oluşan bir problem. 
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Aşağıda verilen bulmacada dünyada en fazla beyin 

göçü alan ülkelerden bazıları gizlenmiştir.Yandaki 

haritada numaralandırılmış bölgelerden yararlana-

rak bulmacada gizlenen ülkeleri avlıyoruz. 

En Fazla Beyin Göçü Alan Ülkeler 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………..................................................

................................................................................... 
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@cgrfysvr @cgrfysvr 

Tarım,turizm,hayvancılığa bağlı olarak  belirli dönemlerde yapılan göçlerdir.                                     İç Göç                   Mevsimlik Göç 

Göçlerin siyasi nedenlerine örnek gösterilebilir.                                                                                 Sınır Değişimi                   Eğitim 

Türk -Yunan nüfus mübadelesinin imzalandığı tarihtir.                                                                         30.01.1923                 30.10.1961 

Göçlerin doğal nedenlerine örnek gösterilebilir.                                                                                        Sağlık                            Kıtlık 

Tarihsel süreçte yaşanan en önemli kitlesel göç hareketi.                                                                                                                 Yeni Dünyaya G.            Kavimler G. 

Yurt dışında en fazla Türk vatandaşının bulunduğu ülke.                                                                                                                          Almanya                   Avusturya 

Bir ilin aldığı göç oranları ile verdiği göç oranları arasındaki farktır.                                                                                                       Net Göç                        İç Göç 

Uluslararası göçmenler listesinde ilk sırada yer alan ülke.                                                                                                                         İsviçre                       Hindistan  

Tarıma bağlı mevsimlik göçlere örnek verilebilecek bir ilimiz.                                                                                                                 Ankara                        Giresun 

Dünyanın en fazla beyin göçü veren ülkelerinden biri.                                                                                                                               Kanada                          Çin 

Ülkelerin uluslararası anlaşmalar gereği vatandaşlarının zorunlu yer değiştirmesi.                                                                            Mübadele                  Mülteci  

Ülkemizde yakın dönemde göçlere sebebiyet  veren doğal afetlerden biri.                                                                                  Volkan Patlaması               Deprem 

Göçlerin çekici nedenlerinden biri.                                                                                                                                                                  Eğitim                       Savaş 

Ülkemizde en fazla göç veren illerimizden bir tanesi.                                                                                                                                 Aydın                            Ağrı 

İnsanların önce yakın bir yerleşme alanına sonra da büyükşehirlere göç etmeleri.                                                                     Kademeli Göç             Mevsimlik Göç 

1492’de keşfedilmesi ile birlikte Avrupa’dan ilk göç hareketlerinin başladığı yeni dünya olarak adlandırılan kıta.                      Afrika                         Amerika  

Ülkemizde özellikle sanayileşme ile birlikte 1950’den itibaren yoğunlaşan göçlerin yönü.                                                           Kırdan -Kıra                 Kırdan-Kente 

1970’li yıllardan itibaren ülkemizden işçi göçlerinin yoğunlaştığı ülkelere örnek                                                                                 Libya                         Avustralya 

Tarım topraklarının miras yolu ile parçalanması göç nedenlerinden hangisine örnektir.                                                                Ekonomik                        Siyasi 

Savaş,iç karışıklık ,etnik çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk edip komşu ülkelerden sığınma talep eden kişi.                             Mübadele                      Mülteci 

Tarım sektöründe çalışan mevsimlik işçilerin hasat döneminde göç ettikleri illerimizden biri.                                                         Çankırı                          Malatya 

Dünyada göçmenlere en fazla ev sahipliği yapan ülke.                                                                                                                            Amerika                          İsveç 

                                                                 

Aşağıda verilen ifadeleri cevaplandırarak doğru olan yanıtları yuvarlak içine alınız. 
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@cgrfysvr @cgrfysvr 

① Beyin göçü alan ve beyin göçü veren ülkeleri örneklendirebilirim. 

…………………………....                                                                   .…………………………... 

…………………………....                                                                   .…………………………… 

…………………………....                                                                   .…………………………… 

…………………………....                                                                   ……………………………. 

② Tarihsel süreçte dünyada yaşanan önemli göç hareketlerini yazabilirim. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

③ Göçlerin siyasi nedenlerini yazabilirim. 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………...... 

④ Göçlerin doğal nedenlerini sıralayabilirim. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

⑤ Göçlerin mekansal etkilerini açıklayabilirim. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………..……… 

⑥ 1961 işgücü anlaşması hakkında bilgi verebilirim. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

⑦ Mübadele kavramını açıklayarak örneklendirebilirim. 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..…... 

………………………………………………………………………………...….. 

……………………………………………………………………………………... 

⑧ Net göç hızı ,(+) net göç hızı, (-) net göç hızı  kavramlarını açıklayabilirim. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

⑨ Türkiye’de tarıma bağlı mevsimlik işçi göçlerini haritada gösterebilirim.  

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                                                                                                         

Bu bölümde  Göçler / Türkiye’de Göçler ka-

zanımlarının öğrenilme düzeyini ortaya çı-

karıyoruz.Kırmızı istasyon 20 puan,diğerleri 

10’ar puan ; parkur toplam 100 puandır. 

Başarılar. 
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