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Giresun İlinde Mevsimlik Yaşlı Göçleri
Seasonal migration of the elderly in Giresun province
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Özet
İnsanların yaşam alanlarını değişik gerekçelerle terk etmesi anlamına gelen göç üzerine zengin literatür
bulunmaktadır. Farklı bilim dallarına mensup araştırmacıların yoğun olarak göç sebepleri, sonuçları, türleri
üzerine çalışmalar yaptıkları gözlenmektedir. Bununla birlikte göç hareketinin devingen bir yapıya sahip
olduğu; değişen koşullara bağlı olarak farklı sebeplerle yeni göç türlerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Yaşlı
göçleri de bunlardan biridir. Beslenme, barınma ve sağlık koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak ortalama
ömür uzamakta; toplam nüfus içerisinde yaşlı oranı artmaktadır. Artan bu yaşlı nüfusun göç hareketinin yönü
ve nedenleri genç ve yetişkin nüfusunkilerle örtüşmemekte, araştırılması önem arz etmektedir. Eldeki
çalışmada yaş ve göç arasındaki ilişki Giresun örneğinde incelenmiştir. İlin kuzey kesiminde yaşlıların değişik
gerekçelerle kış döneminde sahile, kentlere; yaz döneminde ise iç kesimlere, kırsala doğru göç ettikleri
gözlenmektedir. Göçe katılan yaşlıların hazırlanan ankete verdikleri cevaplara göre, kış döneminde sahile
doğru olan göçleri üzerinde daha çok kışların ılık geçmesinin, hizmet kalitesinin, kırsaldaki tarımsal
faaliyetlerin tamamlanmasının, okula giden torunların bakımına yardımcı olma isteği veya gerekliliğinin etkili
olduğu tespit edilmiştir. Yaz döneminde iç kesimlere doğru yönelen göçleri üzerinde ise, kırsalda tarım ile
ilgili işlerin başlamasının, sahildeki yüksek sıcaklık ve nemin bunaltıcı etkisinin ve yaylacılık kültürünün etkili
olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde yaşlı nüfus oranı 1935’te %3,9 iken, 2000’de %5,7’ye, 2015’te ise %8,2’ye
yükselmiştir. Yakın gelecekte bu oranın %20’yi aşması beklenmektedir. Yaşlı nüfus miktarının artma
eğiliminde olduğu ülkemizde yaşlı yaşam kalitesini artırmak adına adımlar atılmaktadır. Eldeki çalışma bu
çabaların başarılı olabilmesi için, yaşlıların mevsimlik hareketlerinin dikkate alınması gerekliliğini göstermesi
açısından önem taşımaktadır.
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Abstract
There is a rich literature on migrations, which mean people’s abandonment of their living spaces forvarious
reasons. It was observed that researchers in different scientific fields often study the causes, results and types
of the migration. Besides, it is known that movement of migration has a dynamic structure; and different typs
of migration emerges as a result of different conditions. One of these is the migration of the elderly. Proportion
of the elderly in the total population and life expectancy have been increasing depending on improvements in
nutrition, sheltering and health conditions. The movement direction and thecauses of migrations of this elderly
population do not coincide with those of young and middle aged populations and should be studied. In this
study, there population between age and migration was examined in the light of Giresun sample. It was
observed that in the north of the province elderly people migrate to cities and coasts in winters and to rural
areas and interior regions in summers for various reasons. According to the answers of the elderly participants
in migration to the questionnarie, it was determined that mildness of winters, service quality, competion of
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agricultural activities in rural areas, will in necessity to help with the care for grand children educated at schools
are important reasons behind the migrations to coasts in winters. However, it was determined that the general
causes of the migration to interior regions in summers are start of the agricultural activities in rural areas, high
temperature in coasts, mugginess of the moisture and transhumance culture. In our country, while the
proportion of elderly population was %3,9 in 1935, it increased to %5.7 in 2000 and then to %8.2 in 2015. In
near future, this proportion is expected to exceed %20. In our country where there is an upward trend in elderly
population, important steps have been taken in improving the life quality of the elderly. This study is of capital
importance regarding the success of these steps and showing the necessity of considering seasonal movements
of the elderly.
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