KADIN VE AİLE HİZMETLERİ
“Eğitim Hizmetleri” ve “Sosyal Hizmetler” olmak üzere iki ana tema üzerine kurulan Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü 2019 yılında 5.733 kişiye sosyal hizmetler alanında, 2.536 kişiye ise eğitim
hizmetleri alanında destek vermiştir.
Yaygın eğitim kapsamında Mesleki eğitimler, Geleneksel sanat eğitimleri, Müzik eğitimleri, Görsel sanatlar
eğitimleri, Edebi sanatlar eğitimleri; Sosyal hizmetler kapsamında ise engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar
olmak üzere toplumun her kesimine yönelik sosyal hizmetler sunmaktadır. Ayrıca dezavantajlı kesime
yönelik proje bazlı çalışmaları da yürütmektedir.
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü
Bütçe Giderleri
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

06

Sermaye Giderleri

2019
Başlangıç
Ödeneği

Toplam

2019
Gerçekleşme

Gerçekleşme
(%)

Bütçe
İçinde
(%)

631.000,00

519.959,59

82,40%

15,29%

65.000,00

62.134,21

95,59%

1,83%

2.704.000,00

2.221.961,39

82,17%

65,35%

-

37.800,35

3.400.000,00

2.841.855,54

1,11%
83,58%

A2.H3. Stratejik Hedef: Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Hastalar ve Engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin
yaşam kalitesini yükseltmek, mesleki gelişimlerini desteklemek.

Eğitim Hizmetleri (Akademi Ümraniye)
Akademi Ümraniye Projesi; çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek, dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun
her kesimini kapsayacak şekilde mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimi desteleyen eğitimleri güncel akademik
normlar çerçevesinde profesyonel yöntemlerle vermeyi amaçlayan yaygın eğitim modelidir. 2019 yılının
ikinci yarısında başlayan bu yapılanma meslek akademisi, geleneksel sanat akademisi, müzik akademisi,
dil akademisi, görsel sanatlar ve drama akademisi ile edebi sanatlar akademisi olmak üzere altı
akademiden oluşmaktadır.
Meslek Akademisi: Meslek Akademisi’nde kursiyerler hem geçimini sağlayabilecek meslekler edinmekte
hem de mesleğe yardımcı ek kazanımlar elde etmektedir. Özellikle kadınlara öncelik tanıma yönüyle dikkat
çeken Meslek Akademisi, kadınların sosyalleşmesi ve hayata aktif katılımı konusunda önemli bir fonksiyon
icra etmektedir.
2018-2019 eğitim döneminde 18 alanda mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir. Kurslarda eğitim
gören öğrencilerin eserlerinin sergilendiği yılsonu genel sergisi etkinliği düzenlenmiştir. Branşlar ve
Mezuniyet durumu aşağıdaki gibidir.
Branş

Mezun Öğrenci
Sayısı

Pastacılık ve Pastane Ürünleri
Yemek Sunum
Çocuk Gelişimi
Bilgisayar
Mefruşat
Giyim
Makrome
Keçe
Oyuncak Bebek Yapımı

12
27
65
37
187
120
25
12
26

Branş
Amigurumi
Hasta ve Yaşlı Bakımı
İğne Oyası
El Nakışı
Örgü
Filografi
Çakıl Taşı ile Resim
İlkyardım
İşaret Dili

Toplam: 1.228 kursiyer

Mezun Öğrenci
Sayısı
63
40
275
53
100
46
37
87
16
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2019-2020 Eğitim döneminde eğitimlerin kapsamı genişletilerek 24 branşta eğitimler devam
ettirilmektedir. Kursiyerlerden gelen geri bildirimlere göre branşlarda iyileştirmeler yapılmaktadır.
Meslek edindirme ve geleneksel sanatlar kurslarımıza katılan kursiyerlerin kurs süresince yaptığı ürünler
Milli ve Yerli teması ile 20 Mart 2019 tarihinde Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenmiştir.
Geleneksel Sanatlar Akademisi: Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde, profesyonel ve güncel akademik
normlar çerçevesinde eğitim verilmesini sağlamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi ile 14
Ekim 2019 tarihinde protokol imzalanmıştır.
2019-2020 eğitim dönemi için 17 branşta, 4 farklı merkezde eğitimler başlamış olup, bu eğitimlere 442 kişi
eğitimlerine devam etmektedir. Geleneksel Sanatlar Akademisi kapsamındaki eğitim programlarının yanı
sıra bazı branşlarda atölye oluşturularak üretime yönelik eğitimler verilmektedir. Bu branşlar çini atölyesi,
cam yaldızlama atölyesi, gümüş takı işlemeciliği atölyesi, kilim dokuma atölyesi, ağaç oyma atölyesi, sedef
kakma atölyesi ve deri atölyesidir.
2018-2019 eğitim dönemi mezun sayısı ve branşlarımız aşağıdaki gibidir.
Branş Adı

Mezun Öğrenci
Sayısı

Çini
Tezhip
Minyatür
Cam Yaldızlama
Hat
Kalemişi
Kilim Dokuma

33
20
13
22
21
13
16

Branş Adı
Rölyef
Ahşap Oyma
El Sanatları
Gümüş Takı İşlemeciliği
Ebru
Kaligrafi
Geleneksel Baskı Teknikleri

Toplam: 299 kursiyer

Mezun Öğrenci
Sayısı
22
36
38
13
22
17
13

Müzik Akademisi: Toplumda müzik konusunda farkındalık oluşturmak, her yaş grubundan insanlarımıza
müzik eğitimi alabileceği imkanlar sunmak amacıyla müzik akademisi 2019 yılının ikinci yarısında Mehmet
Akif Kültür Merkezi binasında hayata geçirilmiştir. Ayrıca yetenekli müzikseverleri ortaya çıkararak onlara
uzun süreli müzik eğitimler vermek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı
ile 14.10.2019 tarihinde protokol imzalanarak üniversite standartlarında müzik eğitimi verebilmenin
altyapısı oluşturulmuştur.
Keman, bağlama, gitar, ney, ud, piyano, kanun, kemençe, kabak kemane, solfej, şan, ritim, türk halk müziği
korosu, türk sanat müziği korosu olmak üzere 13 branşta eğitimlerimiz devam etmektedir. 2019 yılı sonu
itibariyle 615 kişi Müzik Akademisi’nde eğitimlerine devam etmektedir.
Branş Adı
Gitar
Piyano
Keman
Ney
Bağlama
Ud
Kanun
Ritim
Şan
Solfej
Türk Halk Müziği Korosu
Türk Sanat Müziği Korosu

Eğitime Devam Eden Öğrenci Sayısı

Toplam

96
200
65
44
90
15
12
10
14
15
30
24
615 kursiyer
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Dil Akademisi: Gençlerin ve yetişkinlerin yeni dil öğrenmesini sağlamak amacıyla Nurettin Topçu Kültür
Merkezi’nde “Dil Akademisi” faaliyeti yürütülmektedir. Kursiyerlerin taleplerine göre oluşturulan dört
branşta 184 öğrenci mezun olmuştur. 2018-2019 eğitim dönemi mezun sayısı ve branşlarımız aşağıdaki
gibidir.
Branş
Arapça
Arnavutça
İngilizce
Türkçe (Yabancılar için)

Mezun Öğrenci Sayısı

Toplam

95
30
20
39

184 kursiyer

Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi: Resim, tiyatro, drama, diksiyon ve fotoğrafçılık branşlarında Görsel
Sanatlar ve Drama Akademisi alanında uzman eğitimcilerle daha çok uygulamaya dönük eğitimler
verilmektedir. Yeni dönemde karikatür, kısa film gibi yeni branşlar eklenecektir. 2018-2019 yılı itibariyle
resim branşında 50 kişi mezun olmuştur. 2019 yılı sonu itibariyle eğitime devam eden kursiyer sayılarımız
aşağıdaki gibidir:
Branş

Eğitime Devam Eden Öğrenci Sayısı

Tiyatro (Çocuk grubu)

20

Tiyatro (Yetişkin grubu)

18

Drama (Çocuk grubu 7-10 yaş)

18

Drama (Çocuk grubu 11-15 yaş)

17

Resim (Çocuk grubu)

58

Resim (Yetişkin grubu)

54

Fotoğrafçılık (Yetişkin grubu)

13

Diksiyon (Yetişkin grubu)

12

Toplam

210 kursiyer

Sosyal Hizmetler
Engelli Hizmetleri
Fiziksel ve hafif düzey zihinsel engeli olan 15-65 yaş arasındaki engellilerin ve engelli yakınlarının sosyal
hayata aktif katılımlarını sağlamak, toplum içinde güven duygularını artırmak, kişisel ve manevi
gelişimlerine destek sağlamak amacıyla Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde hizmetler
sürdürülmektedir.
Engelsiz Ulaşım Hizmeti: Ümraniye’de ikamet eden engelli vatandaşlarımızın haftanın 7 günü sağlık, gezi
ve eğitim amaçlı ulaşım talepleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Dilekçe ile başvuran
vatandaşlarımıza sosyal inceleme yapılmakta, inceleme neticesinde akülü veya tekerlekli sandalyede
olanlar ve yürüme güçlüğü çekenler 4 adet özel tertibatlı ve asansörlü araçlarımızdan faydalanmaktadır.
2019 yılında 322 engelli vatandaşımız için 5.589 sefer düzenlenmiştir.
Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri: Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda her yıl farklı
branşlarda eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler için kursiyerlerimiz engelli merkezine engelsiz ulaşım
araçları ile taşınmaktadır. 2019 yılında engellilere yönelik açmış olduğumuz mesleki ve kişisel gelişim
kurslarından 112 kişi faydalanmıştır.
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Müzik Eğitimi ve Koro Eğitimleri: Engelliler Merkezimizde engelli vatandaşlarımıza yönelik ritim, piyano,
şan ve koro eğitimi verilmektedir. Rehabilitasyon amaçlı başlatmış olduğumuz müzik kurslarımızın yanı
sıra korolar oluşturulmuştur. Eğitimler sonucu oluşturmuş olduğumuz müzik gruplarımız; Türk Sanat
Müziği ve Türk Halk Müziği’nden oluşan repertuarları ile okullarda, etkinliklerde ve belediyenin
programlarında konser verecek konuma gelmişlerdir.
Spor Eğitimleri: Engelliler Kültür Merkezi’nde her gün özel eğitmen eşliğinde spor ve fiziksel aktiviteler ile
engellilerimiz rehabilite edilmektedir. 26.10.2019 tarihinde belediyemiz tarafından açılışı yapılan yüzme
havuzundan engelliler için özel seanslar oluşturulmuştur. Ayrıca belediyemizin desteğiyle oluşturulan
Engelliler Okçuluk Kulübü’nde haftada iki gün okçuluk eğitimleri verilmektedir. Okçuluk eğitimi alan engelli
kardeşlerimiz yerel, bölgesel ve ulusal yarışmalarda 9 adet madalya ve kupa kazanmıştır.
Psikolojik Danışmanlık: Engelli ve engelli yakınlarının zaman zaman yaşamış olduğu psikolojik sorunları
azaltarak onların hayat kalitelerini artırmak amacıyla Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde Psikolojik
Danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 2019 yılında bu kapsamda 29 engelli danışmanlık hizmetinden
yararlanmıştır.
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler: Engelli ve yakınlarının sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla
geziler, piknikler, günü birlik etkinlikler, toplantılar, özel gün kutlamaları gibi aktiviteler yıl boyunca devam
etmektedir. 2019 yılı içerinde 27 Sosyal aktivite yapılmış, 985 kişi katılmıştır. Bu etkinliklerden bazılarına
aşağıda yer verilmiştir.
 Dünya Engelliler Günü Etkinliği: İlçemizde hizmet verdiğimiz engellilerimiz ve aileleriyle “3 Aralık
Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle yemekli bir programda bir araya gelinmiştir. Engelliler korosunun
konseriyle başlayan programda “Gülmek Engel Tanımaz” isimli tek kişilik talk-show gösterisi yapılmıştır.
 Görme Engeliler Etkinliği: Engelleri birlikte aşma bilincini yaygınlaştırmak ve kamuoyunda engelli
kişilerle ilgili farkındalık oluşturması amacıyla “Görme Engelliler Bowling Turnuvası” düzenlenmiştir.
Ümraniye’de yaşayan görme engellilerin katıldığı programla engellilerin hayatın her alanında olabileceği
vurgusu yapılmıştır. Etkinlik, yine görme engelli olan bir katılımcının keman dinletisiyle son bulmuştur.
 Otizmli Çocuklar Etkinliği: Etkinlikte, otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmli
çocukların aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirmesi amaçlanmıştır. Doğa yürüyüşü ve doğayı tanıma
etkinliği ile başlayan etkinliğimizin ikinci bölümü Gülden Soyak Engelliler Kültür Merkezi’nde devam
etmiştir. Burada belediyemiz tarafından verilen yemek ikramının ardından hocalar eşliğinde ritim etkinliği
yapılmıştır. Çeşitli hediyelerle özel çocuklarımızın mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri sağlanmıştır.

Yaşlı Hizmetleri
Tamamı tek başına veya iki kişi olarak zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaşlı
vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları belediyemizin “Yaşlı Hizmetleri Birimi” tarafından karşılanmaktadır.
Yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik de
hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda “manevi bakım” olarak ifade ettiğimiz düzenli ziyaretlerimiz
devam etmektedir. Yaşlı Hizmet Birimi’ne başvuran ve kayıtlı olan yaşlılarımız, ev ortamında yaşam
standartları açısından değerlendirildikten sonra, ihtiyaç duyduğu gereksinime göre faaliyet alanımızdaki
uygun hizmete yönlendirilmektedir.
2019 yılında 267 yaşlı vatandaşımıza düzenli olarak yiyecek, giyecek, ev temizliği, kişisel bakım, sosyal
danışmanlık, manevi bakım, sosyal aktivite gibi alanlarda hizmet verilmiştir.
Yaşlı Hizmet Birimimizin Sunduğu hizmetler;
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Ev Ziyaretleri (Manevi bakım, fiziksel rehabilitasyon)
Ev Temizliği (Detaylı temizlik, halı koltuk yıkama)
Kişisel Bakım (Banyo, el ayak bakımı, saç bakımı, saç- sakal kesimi)
Yaşam Alanı Düzenleme (Tamir-tadilat, ilaçlama, eşya yardımı, boya-badana)
Hastane iş ve işlemleri için refakat (Kurul raporu, yatış- çıkış işlemleri)
Antiş Takibi (Şeker, tansiyon)
Sosyal Danışmanlık (Kamusal hizmetlere ve kurumlara erişim)
Sosyal Aktiviteler ( Geziler, piknikler, tiyatro vb. etkinlikler)
Ulaşım (Özel araçlarla ulaşımları sağlanmaktadır)

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Belediyemiz tarafından oluşturulan Psikolojik Danışmanlık Merkezimizde uzman ve deneyimli üç
psikoloğumuz hem yetişkinlere hem de çocuklara yıl boyunca psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.
Yetişkinlere yönelik Psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında; bireysel terapiler, karı-koca ilişkisindeki
sorunlara dair çift terapileri, sosyal uyum sorunlarıyla ilgili grup terapileri uygulanmaktadır. Çocuklara
yönelik danışmanlık hizmeti kapsamında ise bireysel terapiler, sosyal gelişim sorunları olan çocuk ve
ergenler için grup terapileri yapılmaktadır.
Psikolojik Danışmanlık – 2019 Yılı
Bireysel Terapi
Grup Terapisi
Çift Terapisi

1.243 yetişkin
1.388 çocuk
135 Çocuk
31 Çift

Diyetisyenlik Hizmeti
Diyetisyenimiz; kişinin hayat tarzı ve beslenme modelini öğrenerek, yanlış olan beslenme alışkanlıklarına
müdahale etmekte, bilgilendirmekte ve analiz sonuçları doğrultusunda uygun beslenme programı
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında 792 kişi ilk muayene, 1.355 kişiye kontrol hizmeti verilmiştir.
Düzenlenen beslenme programları ile yetişkin ve çocuklar için obezite, düşük ağırlık ve sağlıklı ağırlık
kontrolü, engelli ve yaşlılar için beslenme programları, gebe ve emziren anneler için beslenme programı,
diyabet, tansiyon, kalp-damar hastalığı başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişiler için hastalıklarıyla
uyumlu beslenme programı hazırlanmaktadır.

Hoş Geldin Bebek
Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri, bayan personellerimizden oluşan iki ekiple Ümraniye’de doğan bebeklerin
evleri ziyaret edilerek çeşitli hediyelerle ailelerin mutluluklarının paylaşıldığı bir programdır. Her gün
düzenli olarak 40’a yakın ev ziyaret eden ekiplerimiz, başkanımızın selamları ve göz aydınlığı dileklerinin
yer aldığı mektubu ileterek bebek seti hediye etmektedir. 2019 yılında 6.037 bebek evi ziyaret edilmiştir.

Hanımeli Çarşısı
İlçemizde ikamet eden özellikle dezavantajlı kadınların kendi el emeği ürünlerini güvenli ve kolay bir
şekilde sergileyip satabilecekleri bir ortam olan Hanımeli Çarşısı 16 dükkandan oluşmaktadır. Doğrudan
yardım vermek yerine, dezavantajlı kadınları çalışmaya ve üretmeye yönlendirdiğimiz bir projedir.
Mağduriyet ve ihtiyaç durumlarına göre dükkânlardan yararlanma hakkı verilmekte, iki haftalık kullanım
sonrası gruplar yenilenmektedir. 2019 yılında 24 grup oluşturulmuş ve 375 kişi yararlanmıştır.
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Kadın Konukevi
Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000’in üzerinde olan il ve ilçe belediyeleri için (5393 sayılı Belediye
Kanunu gereği) “kadın ve çocuklar için koruma evleri” açma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi”den yönlendirilen
kadınlara ve çocuklarına Ümraniye Belediyesi Kadın Konuk Evi hizmet vermektedir. Kadın ve çocukların
tüm ihtiyaçları burada kaldıkları süre içerinde belediyemizce karşılanmaktadır.

Gündüz Çocuk Bakımevi
Belirli sayının üzerinde bayan çalışanı olan kurumların yasal olarak “Gündüz Bakım Evi” açma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu kapsamda Belediye çalışanlarımızın 3-6 yaş (36-72 ay) çocukları için hem kreş hem de
anaokulu hizmeti verilmektedir. Gündüz Bakım Evimiz resmi tatiller dışında yıl boyunca hizmet
vermektedir.
2019 yılı itibariyle kreş ve okul öncesi eğitimin yanında piyano, ritim, ebru, el sanatları, yabancı dil, değerler
eğitimi gibi alanlarda da eğitimler verilmektedir. Gündüz Bakım Evi’nde haftada bir gün bulunan
psikoloğumuz sınıf gözetimleri yaparak çocukların gelişimsel sürecini takip etmektedir.

Diğer Sosyal Hizmetler
Şehit ve Gazi Programları: Belediyemizin ev sahipliğinde Ümraniye Kaymakamlığımız ile birlikte şehit ve
gazilerimiz onuruna çeşitli programlar yapılmaktadır. 2019 yılında Gaziler Günü,15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü ile Şehit Aileleri ve Gazi İftarı etkinlikleri düzenlenmiştir.
Yetim Öksüz Çocuklar: Belediyemizin sosyal destek envanterinde tüm yetim öksüzlerin bilgileri takip
edilmekte, ihtiyaçlarına göre Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yardımlar yapılmaktadır.
Kadın ve Aile Müdürlüğü ise zaman zaman çeşitli organizasyonlarla sosyal kültürel programlar
yapmaktadır. Aynı zamanda Kızılay, İHH gibi kurumlarla da koordinasyon sağlamaktadır.
A3.H9. Stratejik Hedef: Belediyenin dış ilişkiler alanında etkinliğini arttırmak; AB, STK’lar ve devlet
kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak projeler uygulamak.

Dış İlişkiler
Kardeş Şehir İlişkileri: Ümraniye Belediyesi’nin dördü yurt dışından, sekizi yurt içinden olmak üzere on iki
kardeş şehri bulunmaktadır. 2019 yılında Trabzon Of Belediyesi ile kardeşlik bağı kurulmuştur.
Ülke
Bosna Hersek
Filistin
Bosna Hersek
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Etiyopya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye

Şehir
Fojnica
Jabalia Al Nazlah
Stari Grad
Gaziantep - Şahinbey
Balıkesir - Susurluk
Balıkesir - Altıeylül
Hatay - Belen
Diredawa
Gümüşhane
Eskişehir - Mihalgazi
Sakarya - Geyve
Trabzon - Of

Protokol Yılı
1995
2011
2013
2013
2015
2015
2015
2017
2017
2017
2017
2019

2019 Haziran ayında Bosna Hersek Fojnica Belediyesi ile geleneksel Fojnica iftarlarının 8'incisi
gerçekleştirilmiştir. Ümraniye Belediyesi, Fojnica Belediyesi, Fojnica İslam Meclisi ve Yunus Emre Enstitüsü
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işbirliği ile düzenlenen iftar programına Türkiye’den ve Bosna Hersek’ten bürokratlar, kamu kurumu
temsilcileri, üst düzey yöneticiler ve yerel halk katılım sağlamıştır.
2019 yılında Ramazan ayında, “Gönlümüz Bir Soframız Bir” sloganıyla Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde,
Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD), Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı, Mihmandar Uluslararası
Öğrenci Derneği, Mihrimah Uluslararası Öğrenci Derneği, Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği iş birliği
ile belediyemiz Nikâh Sarayı’nda kardeşlik iftarı düzenlenmiştir. Belediye Başkanımızın da katılımıyla
düzenlenen iftar programına 30 farklı ülkeden 400 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir.
Proje Bazlı Çalışmalar: Üniversiteler, bakanlıklar, belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu
kurumları ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek amacıyla AB, İstanbul
Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Bakanlıklar tarafından sunulan hibe programları için projeler üretilmiştir. Bu
konuda diğer müdürlükler bilgilendirilmiş ve müdürlüklerle ortak çalışma yürütülmüştür. Bu kapsamda AB
tarafından fonlanan Türkiye’de Ulusal Ajans tarafından yürütülen Erasmus + Programı için R1 başvuru
dönemi için 2 adet proje hazırlıkları yapılmıştır.
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