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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Rebuilding the Lives in the Land of Hope 

(Umut Ülkesinde Yaşamları Yeniden Kurmak) 
Kuruluş yılı 2016 

Yer Tuzla / Istanbul / Türkiye 

Koordinatör kurum Tuzla Halk Eğitimi Merkezi 

Resmilik derecesi Resmi işbirliği anlaşması 

Üyeler Tuzla Kaymakamlığı; Tuzla Belediyesi; Tuzla İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; İşgücü piyasası; 
Eğitim ve öğretim; Dil; Dijital okuryazarlık 

Hedef grup(lar) Mülteciler; Göçmenler; Kamu Yönetimi; STK'lar; Gönüllüler 

Ağ türü İlgili hizmetlerin ortak sağlanması 

 
 
 
 

2. GENEL BİLGİ 
Kısa açıklama 2016 yılından bu yana Umut Ülkesinde yaşamları yeniden 

inşa eden ağ, Tuzla'ya yerleşmiş olan hedef grupların 
(mülteciler ve göçmenler) temel becerilerini ve temel 
yeterliliklerini geliştirerek sosyal entegrasyonu, istihdamı ve 
finansal bağımsızlığı güvence altına almaya yönelik adımlar 
atmaya çalışıyor. , İstanbul. Ağın özel amacı, mültecilerin ve 
göçmenlerin temel dijital becerilerini geliştirmektir, böylece 
bu hedef gruplar, kendileri, aileleri ve toplulukları için yeni 
sosyal ve ekonomik fırsatlar geliştirmek için bilgisayar 
teknolojisini günlük yaşamda kullanabilirler. Ağ ilk olarak bir 
dijital okuryazarlık kursu geliştiren ve başlatan Yunanistan, 
İtalya, İsveç, Slovenya ve Polonya'dan ortaklarla uluslararası 
bir proje konsorsiyumu olarak kuruldu. Bu kurslar şu anda 
Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle verilmektedir. 

Kaynaklar  2016 - 2018 yılları arasında Avrupa 
Komisyonu tarafından proje finansmanı 
(ERASMUS +) 

 Artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse 
edilmektedir (Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü) 

 Personel ve malzeme maliyetleri Bakanlık 
tarafından finanse edilmektedir 

 Tuzla Belediyesi, ağı desteklemek ve finanse etmek 
için de çok aktif rol almaktadır. 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Kolaylaştırma teknikleri kullanılarak Tuzla 
Belediyesi ile düzenli ağ toplantıları, örn. Boş 
alan 

 Yeni kurslar hakkında bilgi paylaşmak ve 
haberleri yayınlamak için kurumun web sitesi 
(http://tuzlahem.meb.k12.tr/) 

 
 



 

  • Bilgi paylaşmak için Facebook sayfası 
(https://www.facebook.com/ProjectLandofHope) 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Basılı medya 

 Sosyal medya 

 
 
 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Yenilikçi bir proje gelişimini canlı tutan Tuzla 

Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasında etkin işbirliği 

 Türk ağı, beş Avrupa ülkesinden orijinal proje 
ortaklarının tematik uzmanlığına güvenebilir 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Günlük ev işleri veya çocuk bakımı nedeniyle hedef 
grupları, özellikle kadınları kurslara katılmaya motive 
etmek zor 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Yıllık raporlar 

 Öğrenciler ve başarılarıyla ilgili istatistikleri güncel 
tutmak 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Ağ, ev sahibi ülkenin dili ve çevrimiçi süreçlerini yürütmek 
için dijital okuryazarlık olmak üzere iki ana faktöre 
odaklanır. İki yenilikçi modül geliştirdiler: 
1. Dil ve iletişim modülü ve 
2. Hedef gruplar için dijital okuryazarlık modülleri. 

Bunların kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kurum 
bunları ağlarında ve eğitim etkinliklerinde kullanabilir. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya http://landofhopeproject.eu/ 

https://www.facebook.com/ProjectLandofHope 
E-Posta Adresi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


