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15/01/2019 

SONUÇ RAPORU 

1-Hazırlık Süreci: 

Üniversitemiz kalite kurulu 25/10/2018 tarihli toplantısında kurum içerisinde “kalite 

olgusu” hakkında bilgilendirme ve öneri alma çalıştayları düzenlenmesini önermiştir. Bu 

önerinin ardından 03/11/2018 tarihinde Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI ve Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU başkanlığında bir alt çalıştay hazırlama ekibi 

kurulmuş ve ilk toplantı gerçekleşmiştir. Toplantı sonucunda ekip, çalıştayların içeriği, 

uygulanması düşünülen method ve diğer fiziki gereksinimler için ön çalışmalar yapması 

kararlaştırılmıştır. İlk toplantının ardından gerçekleştirilen diğer toplantılarda ekip üye sayısı 

artırılmış ve çalıştayın metodu, sorular, fiziki diğer işlemler kararlaştırılmış ve 15/01/2019 

tarihinde ilk çalıştayın yapılması önerisi sunulmuştur.  

2-Method ve Uygulama 

Çalıştayda nominal grup tekniği uygulanmıştır. Düzenlenen çalıştay; rektör, rektör 

yardımcıları ve genel sekreterinde katılımıyla üniversitemiz kalite komisyonu ve İzleme ve 

Yönlendirme Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 29 katılımcı 6 

yuvarlak masaya rassal seçilim ile dağıtılmış ve her masa bir renk ile isimlendirilmiştir. 

Teknik, iki tur üzerinden dizayn edilmiştir. Birinci turda kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu ve 

pembe masaların her birine farklı olmak üzere EK-1’de yer alan sorular yöneltilmiştir. 

Sorular cevaplanırken öncelikle her masadan bir moderatör seçilmesi istenmiştir. 

Katılımcılardan kendilerine yöneltilen soruları öncelikle bireysel olarak cevaplamaları, 

ardından da grup olarak tartışmaları istenmiştir. Grup tartışmasının ardından masanın ortak 

aklı moderasyona bildirilmiştir. İkinci turda ise katılımcıların tamamından her bir soru için 

gruplardan alınan yanıtları puanlamaları istenmiştir. Puanlama tekniğinde her katılımcıya her 

bir soru için toplam 10 puan verilmiş ve bunu istedikleri şekilde cevaplara dağıtmaları 

istenmiştir. Her soru için puanlama işlemi bittiğinde çalıştay son bulmuştur. Çalıştayın 

sonuçlarının katılımcılara bildirileceği aktarılmıştır. 

3-Sonuçlar 

Sonuçlar değerlendirilirken öncelikle her bir soru için cevaplara verilen toplam 

puanlar belirlenmiştir. Ardından her bir cevap için yüzdelik dilimler oluşturulmuştur.  

  



EK-1 

Soru-1: Üniversite bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten birimlerin iç süreçlerinde 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYYÇ) göre hazırlanmış olan program 

çıktılarındaki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için hangi faaliyetler/eylemler 

gerçekleştirilmelidir? 

 

  

17,39% 

16,52% 

11,30% 

9,13% 

8,70% 

8,70% 

8,26% 

7,17% 

6,96% 

5,87% 

Müfredat ve ders içeriklerinin güncellenmesi;güncellemeler
periyoda bağlanmalı ve süreci takip edilmeli

YÖK Atlas verileri ve merkezi sınav (KPSS,Adli Yargı vb.)
sonuçlarının bölümler bazında takip edilmesi

Dış paydaşlarının karar süreçlerine dahil edilmesi

Sınav sorularının yeterliklikleri ile ilişkilendirilmesi,müfredat  ile
ilişkilendirilmesi

AKTS verilerinin güncellenmesinin ve erişiminin belirli periyotlar
halinde kontrolü

Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının karar süreçlerinde
dikkate alınması

Mezun takip sisteminin kullanılması sureti ile yeterliliklerinin takip
edilmesi

Staj zorunluluğu olmayan lisan ve önlisans programlarında stajın
teşvik edilmesi

Beş yıllık periyotlar ile mezunlara yeterlilik konferansı yapılması
vesonuçlarının değerlendirilmesi

Pilot bölümler ve alanlar belirlenerek yapılacak olan çalışmaların
test edilmesi

Soru-1 



Soru-2: Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu incelendiğinde, üniversitedeki faaliyetlere 

ilişkin PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) çevrimi çerçevesinde sadece planlama ve 

uygulama aşamalarının gerçekleştirildiği, kontrol etme ve önlem almaya ilişkin süreçlerin 

gerçekleştirilmeyerek çevrimlerin kapanmadığının vurgulandığı görülmüştür. Bu kapsamda, 

Kontrol Etme ve Önlem Almaya ilişkin süreçler nasıl gerçekleştirilebilir? 

 

  

27,04% 

9,72% 

9,26% 

8,98% 

8,98% 

8,89% 

8,89% 

7,41% 

7,04% 

3,80% 

Sistemsel döngünün tanımlanması ve iş akışının somutlaştırılması.

Başarı ölçütünün (gerçekleştirme ölçütü) ne olduğunun
belirlenmesi.

Sistemin işleyişi dahilinde ödüllendirilmesi mekanizması
tanımlanması.

Bu sistemsel akışın akademik ve yönetsel bir gelenek haline
gelerek kültürleşmesi.

Sistemin işleyişinde yorumsal, düşünsel serbestliğin de olması.

Sistemde kısa devreye sebebiyet veren mekanizmaların
tanımlanarak işlevsel hale getirilmesi.

Sağlıklı işleyen bir iletişim ağının kurulması ve işler halde
tutulması.

Sistemin nasıl ve hangi aktörlerin katılımlarıyla işleyeceğinin
belirlenmesi.

Temel vizyon belgesinden haberdarlık ve yol haritası konusunda
bilgilendirme,yeniden bilgilendirme ve uyumlaştırma.

Sistemin normal akışının kesintiye uğraması halinde B/C planlarına
geçişin kolay, esnek ve hızlı olması.

Soru-2 



Soru-3: Üniversite tarafından çeşitli planlarda ve raporlarda iç ve dış paydaşların 

tanımlandığı görülmektedir. Bu paydaşların yönetim, kalite, araştırma-geliştirme, eğitim 

alanlarına katkılarının yeterli düzeyde olmadığı, süreçlerde yeterince yer almadıkları 

belirlenmiştir. Paydaşların katkı ve katılımlarının yeterli düzeyde sağlanması için nelerin 

yapılması gerekir? 

 

  

8,65% 

15,63% 

15,14% 

14,66% 

10,10% 

9,86% 

9,13% 

8,65% 

8,17% 

Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ile
öğretim üyelerinin ödüllendirilmesi. Sürekli başarısızlıklar sonucu

alan öğretim üyelerinin dersinin değiştirilmesi

Paydaşların üniveriste kampüsü içerisinde kalite katkı algısını
oluşturacak farkındalık objeleri (Ör:afiş) veya etkinlikler

(Ör:yarışma)

Eğitim ve öğretim faaliyetleri gözden geçirilirken (Ör:ders
müfredatları) iç ve dış paydaşlardan görüş alınmadan süreç

başlatılmaması

Kurum içi ve dışı öğrenci ve çalışanların görüşlerini yönetime
aktarabileceği bir mekanizma kurulması

Üniversitemiz personelinin üniversitemizdeki süreçlerle ilgili
olarak görüşlerinin düzenli olarak alınması

Bölümlere seminer dersi eklenmesi.Seminer katılımcılarının
mezunlar arasından ve sektörde faaliyet gösteren kişiler arasından

seçilmesi

Ders değerlendirme anketlerinden elde edilen sonuçların bütün
alt başlık puanlarının öğretim üyeleri ile paylaşılması

Üniversitemiz bölümlerinde bulunan bütün makine teçhizatın
envanterine ulaşabilecek bir sistem kurulması.Bu cihazların döner

sermaye sistemine dahil edilmesi

Üniversitemizde mezunlar günü düzenlenmesi

Soru-3 



Soru-4: Üniversitenin yapılan iç ve dış değerlendirme raporu incelendiğinde, akademik ve 

idari personel ile öğrencilerin kalite sistemine ilişkin katılım düzeylerinin düşük olduğu 

vurgulanmış ve farkındalığın artırılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu sorunun çözümüne 

ilişkin neler yapılmalıdır? 

 

  

24,35% 

23,04% 

19,13% 

17,39% 

16,09% 

Öğreciler-Bölüm Bazındaki  kurul/komisyon/toplantılara
temsilcilerin katılımının sağlanması ve bütün öğrencilerin süreç

hakkında bilgilendirilmesi

İdari Personel-Birim bazında hizmet içi eğitim seminerlerinin
periyodik olarak sıklaştırılarak sürdürülmesi(Personel Daire Bşk)

Akademik Personel-Düzenli olarak hatırlatma mesajlarının
gönderilmesi (ders içerikleri,YÖKSİS girişleri vb.)

Akademik Personel Kalite Sisteminin getirileri hakkında
bilgilendirme,sunu/görsellerin hazırlanması ve paylaşılması

Öğreciler- Üniversite genelindeki duyuruların takibinin
yapılmasına yönelik hatırlatma bilgilendirilmelerinin yapılması

Soru-4 



Soru-5: Üniversite bünyesinde kalite felsefesi gereği yapılandırılmış bir öneri/şikayet 

sisteminin bulunmadığı belirlenmiştir. Akademik ve idari personel ile öğrencilerden 

önerilerin toplandığı, değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı bir sistem nasıl oluşturulmalıdır? 

 

  

23,47% 

16,25% 

13,72% 

9,39% 

8,66% 

8,30% 

6,14% 

5,42% 

5,05% 

3,61% 

SDÜ'de ÜNİMER öneri ve şikayet merkezinin kurulması

Öğrenci danışmanlık sisteminin işler hale getirilmesi,gerekli
seminerler verilmesi

Şikayet/önerilerin veri zarflama/veri madenciliği/metin
madenciliği yöntemleri ile analiz edilerek kullanıcılara rapor…

Bilgi alımı için SDÜ mobil, mail sistemi ve başvuru deski kurulması

Belirli dönemlerde eğitim öğretim geri bildirim formunun
gönderilmesi

Şikayet öneri takip sistemi kurulması

Her talep grubu için süre belirlenip takip sistemi içerisinde geri
bildirim yapılması

ÜNİMER tarafından gerekli birimlerden talepler ile ilgili geri dönüş
alınması

Öneri ve şikayetlerin akademik,idari ve öğrenci için ayrı
formatlarda hazırlanması

Gelen bilgilerin şikayet ve öneri şeklinde sınıflandırılması

Soru-5 



Soru-6: Üniversitenin öğrenci merkezli eğitimi ilke olarak benimsediği, ancak öğrenci 

merkezli eğitimin uygulanmasına dair ölçütlerin belirlenmediği Kurumsal Geri Bildirim 

Raporu’nda vurgulanmıştır. Öğrenci merkezli eğitimin uygulandığına dair ölçütler neler 

olmalıdır? 

 

  

16,52% 

13,48% 

11,74% 

10,43% 

9,57% 

9,13% 

8,70% 

7,39% 

6,96% 

6,09% 

Derslerin dijital ortamda ve interaktif olarak işlenebilirliğinin, ders
hakkında aktif tartışma ve katılımın sağlanabilmesi

Öğrencilerin iş dünyasıyla ve sektör temsilcileriyle buluşabileceği
ders sayısının arttırılması

Öğrenciler alacakları seçmeli dersleri ya da dersi alacakları
öğretim elemanı seçebilmesi

Uygulamalı, interaktif ders sayısı

Proje tabanlı ders sayısının arttırılması

Öğrencinin ders ile ilgili dönem planı,içerik gibi bilgilere
zamanında ve kolay ulaşabilmesi

Ders müfredatlarının belirlenmesinde ve komisyonlarda
öğrencilerin fikrinin alınması ya da öğrenci temsilcisinin bulunması

(bölüm bazında)

Öğrenci danışmanlıklarının aktif hale getirilmesi

Öğrencilere seçimlik ders olarak sosyal aktivite katılımının teşvik
edilmesi

Öğrenci mentörlüğü sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Soru-6 
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12/02/2019 

SONUÇ RAPORU 

1-Hazırlık Süreci 

Üniversitemiz Kalite Kurulu 25/10/2018 tarihli toplantısında kurum içerisinde “kalite 

olgusu” hakkında bilgilendirme ve öneri alma çalıştayları düzenlenmesini önermiştir. Öneri 

üzerine ilk çalıştay 15/01/2019 tarihinde üniversitemiz kalite komisyonu ve İzleme ve 

Yönlendirme Komisyon üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştayların ikincisi için 18/01/2019 

tarihinde Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali 

DULUPÇU başkanlığında çalıştay düzenleme heyeti bir araya gelmiştir. İlgili toplantıda 

yapılan ilk çalıştayın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve ikinci çalıştay için hazırlıklar 

başlamıştır. İkinci çalıştayın üniversitelerin üç saç ayağından birisi olan eğitimi temel alması 

kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda sorulacak soruların tekrar dizayn edilmesi ve ilk çalıştayda 

görülen aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Yaklaşık 10 günü kapsayan 

geniş katılımlı çok sayıdaki toplantıların ardından çalıştay tarihi olarak 12/02/2019 tarihinin 

önerilmesi kararlaştırılmıştır. 

2-Method ve Uygulama 

İkinci çalıştayda da nominal grup tekniği uygulanmıştır. Uygulama rektör, rektör 

yardımcıları ve genel sekreterinde katılımıyla üniversitemiz bünyesindeki bölüm başkanlarına 

ve eğitimden sorumlu dekan yardımcılarına gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 66 katılımcı 8 

yuvarlak masaya kura çekimi şeklinde rassal seçilim ile dağıtılmış ve her masa bir Futbol 

Şampiyonlar Ligini en çok kazanan takımlar ile isimlendirilmiştir.  

Çalıştay teknik iki tur üzerinden dizayn edilmiştir. Birinci turda Real Madrid, Milan, 

Liverpool, Bayern Münih, Barcelona, , Mancester United, Inter ve Juventus masalarının her 

birine her turda aynı olmak üzere EK’de yer alan sorular yönlendirilmiştir. Sorular 

cevaplanırken öncelikle her masadan bir moderatör seçilmesi istenmiştir. Katılımcılar 

kendilerine yöneltilen soruları öncelikle bireysel olarak cevaplamış ardından grup olarak 

tartışılmaları istenmiştir. Grup tartışmasının ardından masaların ortak olarak kararlaştırdıkları 

ilk üç cevap moderasyona bildirilmiştir. İkinci turda ise katılımcıların tamamına her bir soru 

için alınan yanıtları puanlamaları istenmiştir. Puanlama işlemi bilgisayar programı yardımı ile 

eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Puanlama tekniğinde her katılımcıya her bir soru için 2 

puan verilmiş ve bunu istedikleri şekilde cevaplara dağıtmaları istenmiştir. Her soru için 

puanlama işlemi bittiğinde cevapları tüm grup tarafından en çok birinci seçilen masa 

şampiyon ilan edilmiş ve kupa verilmiştir. Kupa töreninin ardından çalıştay son bulmuştur. 

Çalıştayın sonuçlarının katılımcılara bildirileceği aktarılmıştır. 

 

 



3-Sonuçlar 

Sonuçlar değerlendirilirken çalıştayda toplanan veriler görselleştirilmiş ve aşağıda 

sunulmuştur. Her katılımcının toplam 2 oy hakkı olmasından dolayı her soru için toplam 

%200 oy toplamı oluşmuştur.  



EK- 

Soru-1: Üniversite bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten birimlerin iç süreçlerinde 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYYÇ) göre hazırlanmış olan program 

çıktılarındaki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için hangi faaliyetler 

gerçekleştirilmelidir? 

 

  

41% 

38% 

32% 

27% 

21% 

20% 

18% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Mezunların mezuniyet alanı ile ilgili başarı oranlarının
tespitini sağlayacak mezun bilgi sisteminin kurulması

Eğitim öğretim programlarını değerlendirecek ve
birimlerle koordineli  kurulların kurulması

Program değerlendirme ve geliştirme kurulunun
kurulması

Dış paydaşların geri dönüşlerinin sistematik olarak
alınması

Standart ve objektif bir yeterlilik ölçme aracının
geliştirilip uygulanması

Yüksek başarı ve başarısızık görülen derslerde başarı
veya başarısızlık nedenlerinin belirlenmesi

Program çıktıları ile öğrenme çıktıları arasında ilişki
kurularak başarının değerlendirilmesi

Soru-1 



Soru-2: Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu incelendiğinde, üniversitedeki faaliyetlere 

ilişkin PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) çevrimi çerçevesinde; sadece planlama 

ve uygulama aşamalarının gerçekleştirildiği, kontrol etme ve önlem almaya ilişkin süreçlerin 

gerçekleştirilmeyerek çevrimlerin kapanmadığının vurgulandığı görülmüştür. Bu kapsamda 

üniversitemizde yapılan anketler (Öğrenci Memnuniyet Anketi ve Ders Değerlendirme 

Anketleri) için, Kontrol Etme ve Önlem Almaya ilişkin hangi faaliyetler gerçekleştirilmelidir? 

 

  

46% 

37% 

33% 

30% 

18% 

18% 

16% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Anketlerin sadece öğretim elemanlarını
değerlendirilmesi şeklinde değil; aynı zamanda öğretim

elemanlarının öğrencileri değerlendirmesi şeklinde…

Anketlerin belirli periodalarla yapılması, sonuçları
değerlendirecek birimler bazında komisyonar kurularak;

değerlendirilmesi ve iyi sonuçların ödüllendirilmesi.

Anketlerin değerlendirme boyutlarının genişletilerek
profesyonel ve güvenilir analizlerin yapılması.

Öğrencilere yönelik yapılan tüm akademik ve idari
anketlerin mezuniyet sonrasında diploma almadan önce
yapılması ve sonuçlarının bölüm akademik kurullarında…

Anketlere katılan öğrencilerin sınırlandırılması. (Ders
ortalamasının CC üstü olması veya GNO'sunun 2.0 üstü

olması)

Anketlerin gönüllülük esasına dayalı olarak yapılması

Anketlerin sadece bireysel değil aynı zamadan
bölüm/fakülte/üniversite bazında değerlendirilmesi ve

yayınlanması.

Soru-2 



Soru-3: Üniversitenin öğrenci merkezli eğitimi ilke olarak benimsediği, ancak öğrenci 

merkezli eğitimin uygulanmasına dair ölçütlerin belirlenmediği Kurumsal Geri Bildirim 

Raporu’nda vurgulanmıştır. Öğrenci merkezli eğitimin uygulanmasına dair ölçütler neler 

olmalıdır? 

 

  

31% 

28% 

26% 

26% 

24% 

21% 

21% 

19% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Öğrenci ihtiyaçlarının analiz edilip, programlarda seçmeli
derslere ve küçük grup çalışmalarına yer verilmesi.

İnteraktif öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi; seminer,
uygulama, workshop gibi etkinliklere eğitim süresinde

daha fazla yer verilmesi

Özyönelimli öğrenme, yaşamboyu öğrenme, probleme
dayalı öğrenme kapsamında eğitim etkinliklerinin

planlanması

Öğrenci danışman uygulamasının aktif ve sistematik hale
getirilerek; öğrencilerin danışman ile yapacağı

toplantılara katılımının zorunlu yapılacak sistemin
oluşturulması.

Öğrencilerin ilk 2 yıl temel dersleri alması, sonrasında
tüm derslerin fakülte seçmeli ders havuzuna alınarak

kariyer planın öğrenci tarafından belirlenmesi.

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının
pedegojik ilkelere uygun olması, her alanın altyapı ve

imkanlarının yeterli düzeye çıkarılması.

Öğrencilerin kendi alanlarındaki sanatsal, kültürel,
bilimsel, teknik, sosyal vb. faaliyetlere katılmalarına ve

düzenlemelerine yönelik desteklerin sürekliliğinin
sağlanması.

Öğrencilerin karar alma süreçlerine dahil edilerek
katıldıkları toplantı sayılarının belirlenmesi.
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Soru-4: Üniversite tarafından çeşitli planlarda ve raporlarda iç ve dış paydaşların 

(Yerel/Ulusal/Uluslararası) tanımlandığı görülmektedir. Ancak bu paydaşların 

üniversitemizdeki birimlerin eğitim planlarının belirlenmesinde yeterince yer almadıkları 

belirlenmiştir. Bu bağlamda paydaşlarımızdan; 

 Eğitim planları hazırlanırken görüşler nasıl alınmalıdır? 

 Görüşlerin uygulandığı nasıl güvence altına alınmalıdır? 

 Uygulanan görüşler hakkında paydaşlar nasıl bilgilendirilmelidir? 

 

  

49% 

46% 

35% 

28% 

19% 

19% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ders müfredatlarının paydaşlarla birlikte hazırlanması,
ayni ve nakdi katkıların elde edimesi ve sonuçların…

Öğrencilere yönelik staj ve benzeri uygulamalar ilgili
sektörün öğrenci hakkındaki görüş ve önerilerin…

Eğitim programlarını güncellenmesi sürecinde
paydaşların katıldığı toplantı, çalıştay ve şuraların…

Sektör toplantıları ve kariyer günleri ile iç/dış paydaşlarla
yüy yüze görüşmeler yapılması.

Bölümlerin danışma kurulları belirlenerek göüşlerin bir
sistem dahilinde uygulanması.

İç ve dış paydaşlarla etkileşimi düzenleyen yörergelerin
düzenlenmesi.
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Soru-5: Üniversitemiz birimlerinde eğitim planlarının güncellenmesinde uygulanan belirli bir 

standart olmadığı tespit edilmiştir. Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi hangi 

yöntemler kullanılarak yapılmalıdır? 

 

47% 

46% 

37% 

18% 

14% 

12% 

11% 

9% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Akreditasyonu tamamlamış ulusal/uluslararası örnek
müfredat baz alınrak ve bölgesel işhtiyaçlar göz önünde

bulundurularak planlama yapılması

Eğitim programlarında yer alan muadil derslerin ulusal ve
uluslararası içerğin tespit edilerek iç ve dış paydaşlarla

beraber öğrenci merkezli eğitime uygun olarak
güncellenmesinin sağlanması

Öğrenciler paydaşların ilgili ihtiyaçları ile toplumsal ve
teknolojik gelişmelerin dikkate alınarak  eğitim planların

güncelennmesi gerekir.

Alan ile ilgili kurum ve kuruluşların talepleri ve
standartlarınınn gereklerine göre güncellenmesi.

Güncelleme istemlerini OBS üzerinden yapılarak belirli
bir sistematiğpe bağlanması.

Bölümlerin eğitim öğretim faaliyetlerinin çıktılarına ve
araştıma faaliyetlerine göre kadro planlaması yapılması

Öğrenme kaynakarı paylaşılmalı ve ders güncellme
konusunda hizmet içi eğitim verilmeli.

Öğretim elemanlarının nitelikleri esas alınrak güncelleme
yapılması
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