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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Tuzla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu 

(Tuzla Social Assistance and Solidarity Platform) 
Kuruluş yılı 1991 

Yer Tuzla / İstanbul / Türkiye 

Koordinatör kurum Tuzla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği – 
TUZLADER 

Resmilik derecesi İşbirliği anlaşması ile yumuşak resmi anlaşmalar ve 
normların karışımı 

Üyeler Gönüllüler 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Eğitim ve öğretim; 
Kültür ve spor 

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

Ağ türü Göçmen ağı 

 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Tuzla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 1923 

yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus 
mübadelesi anlaşmasının ardından Tuzla'ya gelen insanlara 
ve ailelerine yardım etmeyi amaçlamaktadır. Ağ, Tuzla'da 
göçmenleri bir araya getirmek için sempozyum, panel, 
konser ve sergiler düzenliyor. Bu kişileri ve ailelerini sosyal 
hayata entegre etmek için çalışmaktadır. Ayrıca göçmenlerin 
ve ailelerinin fotoğraflarının, belgelerinin, mobilyalarının ve 
eşya ve aletlerin sergilendiği nüfus mübadelesi ile ilgili bir 
müze kurdular. 

Kaynaklar  Üyelik aidatları 
 Bağışlar 

 Kurulu bir müzeden bilet geliri 
(mübadele müzesi) 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Genellikle gayri resmi bir karaktere sahip ağ 
toplantıları (her ay kahvaltı etkinlikleri, konserler 
ve dans gösterileri) 

 Sosyal medya (Facebook) 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Sosyal medya (Facebook, Instagram) 

 Düzenli sergileri ve gazetesi 



 

 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Yunanistan'dan gelen göçmenler ve aileleri için 

Tuzla'da kurulan tek ağdır. 

 Kültürel etkinlikler, hedef grupları birleştirmek ve 
toplumu göçün sonuçları ve etkileri hakkında 
bilgilendirmek için benzersizdir. 

 Gönüllü desteği 

 Dayanışma 

 Sürdürülebilir yaklaşım 
Zorluklar ve öğrenilen dersler  Dernek şu anda Tuzla'da büyük bir mübadele kültür 

ve müze merkezi açmaya çalışıyor 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Faaliyetleri, etkinlikleri ve bütçeyi 
değerlendirmek için düzenli ilerleme toplantısı ve 
yıllık toplantı 

 Ağı sürdürülebilir kılmak için diğer göçmen örgütleri 
ve ağlarla işbirliği 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Bu, Tuzla'daki Yunanistan'dan gelen belirli hedef göçmen 
grubuna özel olarak uyarlanmış yerel bir yaklaşımdır. 
Kullanılan yaklaşım ve yöntemler diğer göçmen ağlarına ve 
organizasyonlarına aktarılabilir. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Facebook: www.facebook.com/tuzladernek 

E-Posta Adresi info@tuzlasosyaldernek.com 

 


