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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) 

(Tuzla Municipality Mother-Child Education Centre) 
Kuruluş yılı 2014 
Yer Tuzla / İstanbul / Türkiye 
Koordinatör kurum Tuzla Belediyesi 
Resmilik derecesi İşbirliği anlaşması 
Üyeler Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 

Tuzla Halk Eğitim Merkezi 
Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak, İşgücü piyasası, 

Eğitim ve öğretim, Dil, Kültür ve spor, BİT 

Hedef grup(lar) Mülteciler, Göçmenler, Kamu Yönetimi, STK'lar, Gönüllüler, 
Kadınlar ve 3-6 yaş arası çocukları 

Ağ türü İlgili hizmetlerin ortak sağlanması 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Tuzla Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Orhanlı, Aydınlı, Emlak 

Konut, Yayla, Mimarsinan ve Şifa Mahallesi'ndeki 
merkezlerinde 3-6 yaş arası çocuklara ve annelerine hizmet 
veriyor. Hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir ve annelerin 
kişisel gelişimine ve sosyalleşmesine, çocukların bedensel 
ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Merkez, dil kursları, spor kursları, sinema ve tiyatro gezileri 
gibi anneler ve çocuklar için çeşitli seminerler ve aktiviteler 
sunmaktadır. 

Kaynaklar  Tuzla Belediyesi tarafından finanse ediliyor 

 Tüm tesisler, personel, eğitmenler, malzemeler, 
binalar belediye tarafından sağlanır 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Sosyal medya (www.facebook.com/tuzlaacem/) ve 

Tuzla Belediyesi çağrı merkezleri aracılığıyla bilgi 
ve duyuruları paylaşmak 

 Tuzla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesi 
Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı ile ağ toplantıları 
düzenlemek 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Hedef gruplara ulaşmak için yerel medya ve 
sosyal medya 

 Kursları ve etkinlikleri tanıtmak için Tuzla’nın 
uzak mahallerine giden mobil "beyaz masa"  

 Suriyeli mültecilere ve ailelerine ulaşarak onları 
desteklemek ve topluma dahil olmalarına yardımcı 
olmak için bir kamu kuruluşu olan Göç İdaresi 
Müdürlüğü ile düzenli olarak iletişime geçmek 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Dayanışma 

 Analiz ihtiyacı 

 Yerel aktörlerle işbirliği 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Bazı kadınlar ev içi sorumlulukları nedeniyle 
kurslara düzenli olarak katılamamaktadır. 

 Kadınlar bazen Türkçe konuşamıyor ve kurslardan 
yararlanamayacaklarını düşünüyor 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Ağ, bir yıllık faaliyet raporu hazırlanır, faaliyetler 
hakkında bilgi vermek için broşürler. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Birçok ücretsiz aktiviteye sahip merkezler olarak faaliyet 
göstermektedir. Özellikle kadın göçmenler ve (onların) 
çocukları olmak üzere ulaşılması zor hedef gruplara 
entegrasyon hizmetleri sağlamak için umut verici bir 
yaklaşımdır. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya www.facebook.com/tuzlaacem  

E-Posta Adresi / 

 


