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Özet
Türkiye’de iç göç hareketliliği bütün hızı ile devam etmektedir. Bu hareketliliğin temel dinamikleri itici,
iletici, çekici ve siyasi faktörler olarak dört başlık altında özetlenebilir. Türkiye’de göçlerin esas yönü kırdan
kente doğrudur. Bu göçler şehrin çekiciliğinden ziyade kırın iticiliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanları
kırdan ayrılmaya zorlayan faktörler hakkında sayısız yayın vardır. Bu yayınlarda temel sebep olarak işsizlik,
geçim sıkıntısı, tarımda makineleşme, eğitim ve sağlık imkânların yetersizliği gibi faktörler üzerinde
durulmuştur. Zamanla bu gerekçelerden bir kısmı önemini kaybetse de bunlara yenileri eklenmiştir. Bu yeni
gerekçelerden biri de “aylık sabit gelir ihtiyacı”dır. Kırda temel geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetler bütün
bir yılı kapsar. Gerek üretim, gerekse bundan elde edilen gelirler de buna bağlı olarak genellikle yıllıktır.
Daha önce çiftçi yılda bir kez elde ettiği geliri bütün yıla yayarak hayatını sürdürürken, artık bu durum
değişmiştir. Şimdi köylüler de şehirde çalışanlar gibi elektrikten telefona, kredi taksitinden taşımalı sistem
içinde okul servis parasına bir dizi “aylık sabit gider”leri vardır. Bu giderlerin hiç birisi (eskiden olduğu gibi)
veresiye defterine yazılıp; tütün piyasası açılınca, zeytini satınca, buğdayı verince ödersin türünden bir borç
değildir. Hepsi günlüdür ve bir gün geçse faizi işleyen türdendir. Kısacası kırsal kesimde yaşayanların aylık
sabit giderlerine karşılık aylık sabit gelire ihtiyaçları vardır. Türkiye’de ürünün çeşidi ve hasadın vaktine
göre değişen ve yıllık toplam gelir üzerine kurulu kırsal ekonomi bunu karşılamaktan uzaktır. Bu durumda
kırda yaşayan insanlarımız için şehirler, kıra göre belki daha az kazanacak bile olsa, aylık sabit gelir
imkanından dolayı daha caziptir. İlgili birimler tarafından, kırdan kente göçü önlemeye yönelik tedbirler
alınırken, Türkiye kırlarında görülen bu son gelişmeler de dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde çoğu maddi
teşvik içeren politik uygulamalardan arzu edilen netice alınamayacak, kırların boşalmasının önüne
geçilemeyecektir. Araştırmada arazi gözlemleri ve nitel araştırma teknikleri kullanılarak yapılan
mülakatlardan elde edilen veriler kullanılmıştır.
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Abstract
Internal migration movements in Turkey continue with all speed. The fundamental dynamics of this mobility
unattractive, forwarder, appealing and political factors can be summarized under four headings. Turkey is the
main direction of migration towards urban areas. This migration is due to the break of the repellent, rather
than the attractiveness of the city. There are numerous publications on factors forcing people to leave the
countryside. The main reason for this publication as unemployment, poverty, agricultural mechanization has
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focused on factors such as lack of education and health facilities. Although it lost its importance over time
some of these new grounds have been added to them. One of these new grounds of “fixed monthly income
needs" is. Agricultural activities in rural areas, which cover the basic livelihood of a whole year. Both
production, as well as the income derived therefrom, is generally annual accordingly. Previously farmers'
income is earned once a year while maintaining his own life or the whole year, this situation has now
changed. Now the peasants working in the city as well as the power to the phone , a number of school bus
transportation system money in the loan installment " fixed costs " that are there. None of these costs (as
before) written in the book on credit; tobacco market opened, olives When you sell, it is not a debt you pay
data by type of wheat. All are dated and are such a working day goes by interest . In short, the provisions of
fixed costs in rural areas are in need of a fixed monthly income. Installation on the changing rural economy
and the total annual income according to schedule and the type of products harvested in Turkey is far from
meeting it. In this case, people who live in rural areas for our city, maybe even less than in rural areas will
win, even if it is more attractive because of the monthly fixed income opportunities. By related departments,
measures were adopted in order to prevent rural- urban migration; the recent developments in Turkey in the
countryside must be taken into consideration. Otherwise you will not get the desired result from political
applications, including most financial incentives, will not prevent the depopulation of the countryside.
Research in the field observations and data obtained from interviews was used qualitative research
techniques.
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