TÜRKİYE’DE KÖYDEN KENTE GÖÇ VE SONUÇLARI

Göç; herhangi bir coğrafi bölge ekonomik olarak diğer bölgelere
göre üstünlük yakalayamadığı durumda nüfus kaybetmektedir.
Özellikle genç, dinamik ve üretken bir nüfus kendine hayat alanı
bulmak üzere ekonomik üstünlük yakalamış merkez ve bölgelere göç
etmektedir. Geride dinamizm ve girişimciliğini yitirmiş bir nüfus
kalmaktadır. Ülkemiz nüfusu sürekli hareket halindedir. Tarımın
mekanizasyonu sonucu bu sektörün ihtiyaç duymadığı insan güçü
diğer taraftan, tarımda bir aileyi geçindirmeye yetmeyen işletme
büyüklüğü, uzun yıllar süren terörün hareketlendirdiği nüfus doğal
afetler vb. Türkiye nüfusunun kentler ve bölgeler arasındaki hareketliliğinin
nedenleridir . 1980’lerden sonra uygulanan para politikaları ve inşaat sektörünün
lokomotif sektör işlerinin tükenmesi ile kentlerimizin çevresi değişmiş, büyük
kentler arasında açılan yeni yerleşim alanları ve yeni konuklar, insanlarımızın
içinde ve kent içindeki hareketliliğin nedeni olmuştur. 20. yüzyıl iletişim
teknolojilerinin gelişim gösterdiği bir yüzyıl olmuştur. Telefon, televizyon ve uydu
teknolojisindeki teknolojiler insanları birbirlerine oldukça yaklaştırmıştır. Hızlı
gelişen teknolojiler insanlarda yeni iş sahaları açmakta ve değişik alternatiflere
doğru yöneltmektedir. Makineleşme ve beraberinde getirdiği, teknolojik
gelişmeler emek yoğunluğunun yoğun olduğu tarım kesimini de oldukça
etkilemiştir. Tarımsal kesimde verim ve kaliteli ürün üretimi artmış, nüfus
azalmıştır.bu durum köyden kente göç olayını başlatmış. Kısaca köyden kente
göçün sebeplerini su başlıklar altında toplayabiliriz: 1. Hızlı nüfus artışı, 2. Tarım
alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması, 3. Tarımda makineleşme ve
işsizliğin oluşması, 4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, 5. Kan
davaları ve terör, 6. İklim ve yer şekillerinin
olumsuz
etkileri,
7.
Sağlık
hizmetlerinin
yetersizliği(en az etkili) 8. İş imkanlarının sınırlı
olması, 9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması .
1950’li yıllardan başlayarak günümüze dek
azalan yada artan hızlarda köyden kente göç
süre gelmektedir. Ortakçı köylünün kapitalist
çiftçi ve küçük meta üreticisi konumuna
dönüşemediği durumlarda göç eğilimi içerisine
girme olasılığı yükselmektedir. Bir başka değişle
çözülen ortakçılık ilişkileri de bazı ortakçı köylüler, tarımsal ilişkiler içinde
varlıklarını daha güçlü biçimde sürdürme konumda gelebilirler. Özellikle ileri girdi
kullanımı ve makineleşme ile emek verimliliğinin arttığı durumlarda, geniş
alanlarda erkekler, tarımsal üretimi kent denetimlerinde tekelleştirdikleri traktör
kullanım ile yapmaktadırlar. Biçer-döver ve traktör kullanımı ve tekeli, tarla
üretim sürecinin erkeğin sorululuğu haline getirirken makineleşmenin yarattığı iş
yükü azalması, erkek emeği olan yüksek talebi azaltmıştır. Ailelerdeki yetişkin
erkek nüfusu ve traktörün bir kişi tarafından kullanıldığı göz önünde
bulundurulduğundan, bazı erkeklerin tarladaki üretim sürecinden koptukları
kendiliğinden anlaşılmaktadır. Zamanla genişleyen ve çeşitlenen yönetsel ve
örgütsel işlevlerini aile reisi, köy dışındaki en yakın merkezlerde sürdürmektedir.
Dolayısıyla tarla aşamasından köy dışındaki yönetsel ve işletme etkinliklerini
yürütme
alanına
geçiş
yapılmaktadır.
Dolayısıyla
tarım
arazilerinin
yetersizliğinden dolayı iş bulma özlemi, arazinin hayvancılık için yetersiz

oluşumu, gençlerin bir birine özenmesi, çalışmak için gençlerin dışarıya gitmeye
koşullanması bunun sonuçunda da, eldeki kapasitenin değerlendirilmemesi
sonuçunda bu süreç devam etmektedir. Özellikle örgütlenme açısından ele
alındığında, köyünde işlevsiz zaman öldüren gençlerin kente geldiklerinde çalışma
güdülenmelerinin yükselmesi, köy ortamında insanların bir araya gelerek iş
yapma becerilerini gösteremedikleri hatta böyle bir eğilime dahil girmedikleri
saptaması büyük bir önem taşımaktadır .
KÖYDEN KENTE GÖÇÜN SONUÇLARI Kente göç beraberinde de bir çok sorunu
getirmektedir, sorunlar; • Ekonomik • Fiziksel • Toplumsal,
olarak üç ana kümede toplanmıştır. Genel olarak
sıraladığımız zaman şu maddeler ortaya çıkmaktadır; •
Nüfusun dağılışında bir dengesizlik oluşur. • Yatırımların
dağılışında bir dengesizlik oluşur. • İşsizlik ortaya çıkar •
Konut sıkıntısı olur (gecekondulaşma) • Sanayi tesisleri kent
içinde kalır • Çevre sorunları artar • Trafik, eğitim, sağlık
problemleri oluşur • Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi
zorlaşır

