
Bu ağ haritası Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün 18 Eylül 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’e verdiği soru önergesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 9 Nisan 2014 tarihinde verdiği yanıta 
göre derlenmiş verilerden Kalkınma Atölyesi ortakları Kurtuluş Karaşın ile Ali Kaplan ve Gündem Çocuk Derneği’nden Özgür Tek’in 
katkılarıyla hazırlanmıştır.

MEVSİMLİK TARIM GÖÇÜ AĞ HARİTASI
Aslında ağ haritalama çalışmaları 20. 
yüzyılın başında özellikle psikoloji ve 
sosyoloji alanlarında kullanılmıştır. 
Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ağ 
haritalaması ekonomiden, biyolojiye 
birçok uygulama alanı bulmuş ve 
farklı alanlarda farklı haritalar ortaya 
konmuştur. 2008 yılında Skye Bender-
deMoll, Ağ Analizi ve Haritalama’nın 
İnsan Hakları’nda Potansiyel Kullanımı 
adlı makalesi ile ağ haritalamasının 
alışılmışın dışında farklı bir alanda 
uygulanabileceğini göstermiştir. 
Ağ haritalamasının insan hakları 
bağlamında kullanılması yöntemiyle;

•  Bilgi, haber ve bakış açılarını 
genişletmek, değiştirmek,

•  Kurumsal yapılanmaları 
belirleyerek sosyal bilgi 
hazinesini artırmak,

•  Bir topluluk ya da oluşum 
içerisindeki dinamikleri ortaya 
koymak,

•  Önemli odak (aktör, kişi) ve 
öbekleri (grupları) belirleyerek 
müdahalede bulunmak, karar 
alıcı mekanizmaları işletmek, 
politikacıları yönlendirmek,

•  Matematiksel ve görsel analiz 
yapmak,

•  Topluluğun katılımını sağlamak,

•  Etkili savunuculuk taktikleri 
geliştirmek, gibi amaçlar 
hedeflenmektedir.

Türkiye’de insan hakları bağlamında 
vaka temelli olarak yapılan harita 
örneklerinden biri de Kalkınma 
Atölyesi’nin Mevsimlik Tarım 
İşçilerinin Göç yollarını gösteren göç 
haritasıdır. 

Kaynak: www.guvenlicalisma.org/icerik/haber/dosyalar/ezgi.pdf

Saat yönünde bir ilden çıkan çizgiler, ulaştığı ile göç vermiştir. 
Saat yönünün tersinde gelen çizgiler o ilin göç aldığını gösterir. 

Örneğin, Van ilinden saat yönünde çıkan koyu mavi çizgiler; 
Van ilinin Akdeniz Bölgesi’ndeki illere göç verdiğini 
göstermektedir. Yine saat yönünde çıkan yeşil çizgiler; Van 
ilinin Karadeniz Bölgesi’ndeki illere göç verdiğini gösterir. 
Mavi renkli çizgiler, Van ilinden saat yönünün tersinden çıkıyor 
olması da, Van ilinin Akdeniz Bölgesi’ndeki illerden göç alıyor 
olduğunu gösterir.

Haritadaki büyük daireler ve çıkan çizgiler ise yoğun göç alıp/
verme durumunu göstermektedir. 
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Türkiye sınırları

Çizgilerin Anlamı: 


