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Ülkemizde 2016 yılında 2 milyon 619 bin 403 kişi iller arasında göç etti

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre, 2016 yılında 2 milyon 619 bin 403 kişi iller arasında
(1)
göç etti . Bu nüfusun %48,9’unu erkekler, %51,1’ini ise kadınlar oluşturdu.

En çok 20-24 yaş grubundaki gençler göç etti
Göç edenlerin toplam içindeki oranı, 2016

Ülkemizde, 2016 yılında büyüklük olarak en fazla
göç hareketliliği, 549 bin 459 kişi ile 20-24 yaş
grubunda gerçekleşti. Göç eden kadınların
%23'ünün, erkeklerin ise %18,8'inin bu yaş
grubunda olduğu görüldü.
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Göç hareketliliğinin en fazla olduğu diğer yaş
grubu ise 393 bin 556 kişi ile 15-19 yaş grubu
oldu. Göç eden kadınların %16,1'inin, erkeklerin
ise %13,9'unun bu yaş grubunda olduğu görüldü.
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Göç edenlerin %33,4’ünü lise mezunları oluşturdu
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Türkiye’de 2016 yılında iller arası göç edenlerin
eğitim durumu incelendiğinde, %33,4 ile en çok lise
ve dengi okul mezunlarının göç ettiği görüldü. Lise
mezunlarını sırasıyla; %24,3 ile yüksekokul veya
fakülte mezunları, %13,9 ile ilkokul mezunları ve
%10 ile ilköğretim mezunları takip etti.

BİLİNMEYEN

İstanbul’a en fazla diğer illerde yaşayan İstanbul doğumlular göç etti
İstanbul’a
göç
edenlerin
doğum
yeri
incelendiğinde, en çok %18,1 ile diğer illerde
yaşayan İstanbul doğumluların göç ettiği görüldü.
İstanbul doğumluları sırasıyla; %3,4 ile Van, %2,9
ile Tokat, %2,8 ile Ankara ve %2,5 ile Mardin
doğumlular izledi.
Ankara’ya ise %20,7 ile diğer illerde yaşayan
Ankara doğumlulardan sonra en çok; %5 ile
İstanbul, %4,6 ile Çorum, %4,5 ile Yozgat ve %2,6
ile Kırıkkale doğumlular göç etti.
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İzmir'e en çok %19,2 ile diğer illerde yaşayan İzmir doğumlular göç ederken, bunu sırasıyla %6,4 ile İstanbul,
%5 ile Manisa, %4,1 ile Ankara ve %3,4 ile Mardin doğumluların izlediği görüldü.

(1) Yabancı uyruklular ile kendi iradeleri dışında yer değiştiren kurumsal nüfus haricinde ikamet ili değişen kişiler, iller arası göç eden
nüfus olarak tanımlanmaktadır.
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