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ÖZ 

Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaĢanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve 

ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değiĢimleridir. Bu 

çalıĢmada; toplumların geliĢmesi ve sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerinin 

giderilebilmesi için göçlerin azaltılmasının gerekliliği ve ülkenin dengeli bir Ģekilde geliĢebilmesi 

için bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesinin önemi üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmanın amacı; 

göçlerin sosyoekonomik geliĢme ve kalkınma üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu üç 

kavram arasındaki etkileĢimi açıklamaktır. Yöntem olarak teorik veriler, saha çalıĢmaları, 

gözlemler ve alandaki tespitlerden yararlanılmıĢtır. Türkiye‟de yaĢanan göç hareketlilikleri ve bu 

göçlerin ülkenin kalkınması ve geliĢmesi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuĢtur. Ġnsanların 

çeĢitli sebeplerle göç etmek zorunda kalması ve belli bölgelere yoğunlaĢması ülkenin imkân ve 

fırsatlarının yeterince kullanılmasını engellemekte ve bölgesel farklılıkları doğurmaktadır. DıĢ 

göçler, iĢgücü göçü ve beyin göçü yoluyla beĢerî sermayenin ülkenin kalkınmasına yönelik 

kullanımını önlemektedir. YerleĢik düzenin dinamik bir yapıda olması ve göç sirkülasyonlarının 

yoğun olması ülkenin sosyoekonomik geliĢme ve kalkınmasını yavaĢlatmaktadır. Ülkenin 

sağlıklı bir Ģekilde geliĢebilmesi için iç ve dıĢ göçün önlenmesi veya azaltılması gerekmektedir. 

Hizmet ve yatırımları ülke geneline dengeli dağıtmak göç hareketlerini yavaĢlatacak ve 

insanların yaĢadığı bölgeleri sahiplenmesini sağlayacaktır. Ġnsanların hizmetlerin bulunduğu 

yerlere yoğunlaĢmasına zemin oluĢturmak yerine hizmetleri insanların ayağına götürmek 

göçlerin azalmasını sağlayacak ve kalkınmayı güçlendirecektir.  

Göç hareketleri daha çok bölgesel imkanların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Daha 

verimli eğitim ve sağlık hizmetine eriĢim beklentisi, güvenlik, iĢ ve istihdam olanaklarının 

yetersizliği gibi göç etmeye sebep olan etmenlerin bölgesel düzeyde iyileĢtirilmesinin ve bu 

sorunların çözümü için uygulanabilir kalıcı politikalar üretilmesinin insanların kolay yer 

değiĢtirmesini önleyeceği ve ülkenin dengeli kalkınmasını sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

Migrations are the translocations that has been experienced dynamically throughout 

history, adversely affecting the socioeconomic development of societies. In this study, it is 
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