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Abstract:
The phenomenon of migration, which has continued since the beginning of human history, has
determined the cultural, economic, political, demographic and sociological fate of the geography
where it takes place. Although the concept of "migration", which expresses going from one place to
another, has changed form from past to present, it continues intensely. The concept of remigration,
which expresses the process of starting to receive immigration of a country, region or city, has started
to be used frequently today. Intense migration from rural areas to urban areas until the 2000s caused
economic and social problems such as population pressure, unplanned urbanization and squatting in
urban areas. These problems, which emerged in urban areas, accumulated over time and negatively
affected the attractiveness of cities. On the other hand, the epidemic disease process, the increase in
the demand for natural life, the efforts to prevent rural migration have led to the transformation of
rural areas into new attraction areas. As a result of all these developments, remigration has become
an important phenomenon in recent years. In this study, it is aimed to determine the size and
determinants of remigration trends towards Ardahan, which is one of the provinces with the highest
rate of internal migration compared to other provinces of Turkey. For this purpose, a face-to-face
survey was applied to the people of Ardahan who migrated to the provinces of Istanbul, Ankara, Izmir,
Bursa and Kocaeli. According to the first findings obtained from the results of the survey conducted
with 253 people, the rate of those who thought to return to Ardahan was 45.8%, while the rate of
those who did not was calculated as 54.2%. Two-category logistic regression model was used to
determine the most important factors determining remigration to Ardahan. According to the findings
obtained using the retrospective selection method; It has been determined that gender, marital status,
education level, province of residence, perceived socio-economic group, history of migration, life
satisfaction in the city they migrated to, and the situation of achieving the purpose of migration have
a statistically significant effect on the tendency to migrate. On the other hand, it has been determined
that the age of the individual and whether there is an increase in income after migration or not have
a statistically significant effect on the migration tendency. In the light of the findings obtained from
the study, the fact that the remigration tendency to Ardahan is as high as 45% means that the political
actors of the city have important duties regarding the future population mobility. The high potential
for remigration will create new socio-economic opportunities and increase the city's needs in health,
education and social areas.
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Tersine Göç Eğiliminin Belirleyicileri: Ardahan İli Örneği
Özet
İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren süre gelen göç olgusu, çoğu zaman gerçekleştiği coğrafyanın
kültürel, ekonomik, siyasal, demografik ve sosyolojik kaderini tayin etmiştir. Bir yerden başka bir yere
gitmeyi ifade eden “göç” kavramı, geçmişten günümüze boyut değiştirmiş olsa da yoğun bir şekilde
devam etmektedir. Göç veren bir ülkenin, bölgenin veya şehrin, göç almaya başlaması sürecini ifade
eden tersine göç kavramı günümüzde sıkça kullanılmaya başlamıştır. 2000'li yıllara kadar kırsal alandan
kentsel alanlara doğru yoğun göç kentsel bölgelerde nüfus baskısı, çarpık kentleşme, gecekondulaşma
gibi ekonomik ve sosyal problemlere sebep olmuştur. Kentsel alanlarda baş gösteren bu sorunlar
zaman içerisinde birikerek kentlerin çekiciliğini olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan salgın hastalık
süreci, doğal yaşama olan talep artısı, kırsal göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kırsal alanların yeni
çekim alanları haline dönüşmesine yol açmıştır. Tüm bu gelişmelerin bir neticesi olarak son yıllarda
tersine göç önemli bir olgu haline gelmiştir Çalışmada, Türkiye’nin diğer illerine kıyasla oransal olarak
en fazla iç göç veren illerden birisi olan Ardahan'ın yönelik tersine göç eğilimlerinin boyutunun,
belirleyicilerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerine
göç eden Ardahanlılara yönelik yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. 253 kişi ile yapılan anket
sonuçlarından elde edilen ilk bulgulara göre, Ardahan’a geri dönmeyi düşünenlerin oranı %45.8 iken
düşünmeyenlerin oranı %54.2 olarak hesaplanmıştır. Ardahan’a tersine göçü belirleyen en önemli
faktörleri tespit etmek amacıyla iki kategorili lojistik regresyon modelinden yararlanılmıştır. Geriye
dönük seçim yöntemi kullanılarak elde edilen bulgulara göre cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu,
yaşanılan il, hissedilen sosyo-ekonomik grup, göç etme tarihi, göç ettiği şehirde yaşam memnuniyeti
ve göç etme amacına ulaşma durumunun tersine göç eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın bireyin yaşının ve göç sonrası gelir durumda bir artış
olması veya olmamasının göç eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı
saptanmıştır. Çalışmadan ede edilen bulgular ışığında, Ardahan’a tersine göç eğiliminin %45 gibi yüksek
oranda olmasının geleceğe ilişkin nüfus hareketliliği konusunda şehrin politik aktörlerine önemli
görevler düştüğü anlamına gelmektedir. Tersine göç potansiyelinin yüksek olması, sosyo ekonomik
açıdan yeni fırsatlar yaratabilirken şehrin sağlık, eğitim ve sosyal alanda gereksinimlerini artıracaktır.
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