
 

 

 

 

1. Göçlerin olumlu ve olumsuz sonuçları 

vardır. Aşağıdakilerden hangisi olumlu sonuçlarından 

birisi değildir? 

A) Ülkeler veya bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal 

ve kültürel etkileşimin artması, 

B) Göç edilen yerdeki iş gücü ihtiyacının karşılanarak 

ekonomik kalkınmanın hızlanması, 

C) Kız çocuklarının eğitime katılımının artması

şeklinde sıralanabilir, 

D) Kent nüfusunun hızlı bir şekilde artması,

 

2. Aşağıdakilerden hangisi göçün olumsuz 

sonuçlarından birisi değildir? 

A) Şehirlerde konut sıkıntısı yaşanması. 

B) Çarpık kentleşme. 

C) Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün karşılanması.

D) Yeşil alanların gece kondu gibi basit yapılarla işgal 

edilmesi. 

 

3. Kentlerde yaşayan nüfusun hızla artması

aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 

A) Tarımsal üretimin hızla artması. 

B) Yeşil alanların azalması. 

C) Çevre kirliliğinin artması. 

D) Trafik sorunlarının artması. 

 

4. Batman, Türkiye’nin ilk petrol yataklarının bulunduğu 

ve işletilmeye başlandığı, Raman Dağı ile

özdeşleşen, tarihin en eski yerleşim birimlerinden olan 

antik kent Hasankeyf’in bulunduğu şehirdir

yılında 900 nüfuslu bir köy iken 1990’da il statüsüne 

yükselmiştir. Bu yükselişin temel nedeni hangisidir?

A) Turizm    

B) Petrol 

C) Tarım    

D) Sanayi 

 

5. Yurdumuzda kırsal alanlardan kentlere göçün

nedenlerinden biri de tarım alanlarında makine

kullanımının artmasıdır. Aşağıdaki şehirlerden 

bu nedenle göç vermektedir? 

A) İstanbul    

B) Antalya 

C) Bursa    

D) Sivas 
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6. Tarımda makineleşme yurdumuzda yer 

şekillerinin sade, tarım alanlarının geniş olduğu 

yerlerde daha fazladır. 

kırsal alandan kentlere göçün nedenleri

tarımda makineleşme en az etkilidir?

A) Ordu   

C) Konya   

 

7. Tarım faaliyetleri nedeniyle mevsimlik göçler 

yaşanmaktadır. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisine 

mevsimlik göç daha az yapılmaktadır?

A) Konya   

C) Giresun   

 

8. Genellikle iklim koşullarının elverişli olduğu yerler

fazla nüfuslanır ve gelişerek dışarıdan göç alır.

Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerimizden birisi 

değildir? 

A) İzmir   

C) Ankara   

 

9. Yer şekillerinin engebeli olması

hangisine neden olur? 

A) Ulaşım zorlaşır. 

B) Hızlı göç alır. 

C) Sanayileşme hızlanır. 

D) Çarpık kentleşme görü

 

10. Doğu Karadeniz Bölgesinin dışarı göç vermesinin 

temel nedeni hangisidir?

A) İklim ve bitki örtüsü 

B) Tarım faaliyetleri. 

C) Ulaşım ve yeryüzü şekilleri.

D) Sulamaya ihtiyaç duyulması.

 

11. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi hızla göç 

almaktadır? 

A) Konya   

C) Malatya   

 

12. Aşağıdaki şehirlerimizden ha

daha çok dışarı göç vermektedir?

A) Gaziantep   

C) Trabzon   
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Çarpık kentleşme görülür. 

Doğu Karadeniz Bölgesinin dışarı göç vermesinin 

dir? 

eryüzü şekilleri. 

Sulamaya ihtiyaç duyulması. 

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi hızla göç 

 B) İstanbul 

 D) Samsun 

12. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi diğerlerine göre 

daha çok dışarı göç vermektedir? 

 B) Adana 

 D) Kars 


