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Hava ve uzay alanları gelişmesinin farklı dinamiklerle beslenen ve farklı amaçlarla kullanılan 
analizlerine mütevazı bir katkı olabilsin diye, ilgili öğretim programlarını 2011 yılından itibaren her 
yıl analiz ederek makaleleştirirdim. Bu çalışmamda ana kaynağı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi’nin (ÖSYM) hazırladığı “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” 
oluşturmaktadır; ancak Haziran ayları sonunda yayınlanan bu kılavuz da COVID-19 salgınından 
etkiledi ki bu yıla ait olanı neredeyse bira ay gecikerek yayınlanabildi. 
 

Bu çalışmalarımda son iki yıldır bana,  geçmiş çalışmalarım ışığında rehberliğimde Eğitimci & 
Psikolog Ayşe Betül Ercan koordinesinde çalışan bir gönüllü "Veri Analizi ve Raporlama Takımı, 
VARTA” yardımcı oluyor; bu yıl bu takıma, 

• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi Yasin Çakmak,  
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Sena Kızılay,  
• Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, 

o Zeynep Polat,  
o Berhan Tunç,  
o Enis Dai, 
o Mert Cengiz,  

de katıldılar, yaşanan zor ve sıcak günlerin olumsuz etkisine rağmen, kılavuz üzerinde çalışmalar 
yaparak bu değerlendirmenin dayandığı veri tabanını hazırladılar. 
 

  
 

Bu kılavuza göre "Uçak, Havacılık, Uzay ve Uydu Mühendisliği" alanı ile ilgili değerlendirme 
makalemi Temmuz 2020 içinde "...Ah Benim UHUUM'um!" başlığı ile yayınlamıştım. Bu makaleyi 
de, ilgili tüm yükseköğretim programlarının mesleki ve endüstriyel gerekliliklerle analizini yapıp,  

“...öncelikle bu alanda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, onların saygıdeğer ebeveynleri, 
yetkili ilgililer ve bu alana ilgi duyanlar ile...” 

paylaşamak amacı ile hazırladım; hayrlara vesile olsun dilerim.  

http://www.canerel.com.tr/
mailto:can.erel@canerel.com.tr
https://www.canerel.com.tr/images/publication/20200721UHUUMYuksekogretimi2020.pdf
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2020 Yılında Doğrudan Hava ve Uzay Alanı İlişkili Öğretim Programları: 
 

Uygulanmakta olan (ilgili alanlarına göre gruplandırılmış bir şekilde) öğretim programları,  
 

• Fakülte ve Yüksekokullarda “Lisans (4 yıl) Seviyesi” olanlar: 
 

o Havacılık ve Uzay Mühendisliği  
o Uçak Mühendisliği 
o Uzay Mühendisliği  
o Uzay ve Uydu Mühendisliği 

 

o Meteoroloji Mühendisliği 
 

o Astronomi ve Uzay Bilimleri 
o Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 

 

o Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) 
o Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte – İkinci Öğretim, İÖ) 
o Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) 
o Uçak Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) 

 

o Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) 
o Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte – İÖ) 
o Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) 
o Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) 
o Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) 

 

o Pilot (Fakülte) 
o Pilot (Yüksekokul) 

 

o Hava Trafik Kontrol (Fakülte) 
o Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul) 

 

o Havacılık Yönetimi (Fakülte) 
o Havacılık Yönetimi (Fakülte – İÖ) 
o Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)  
o Havacılık Yönetimi (Yüksekokul – İÖ)  
o Havacılık Yönetimi (AÖ) 

 

Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi içinde yer alan lisans seviyesindeki Hava Harp Okulu 
(İstanbul) öğretim programları mevcuttur. 

 
 
 

• Meslek Yüksekokullarında “Ön Lisans (2 yıl) Seviyesi” olanlar: 
 

o Uçak Teknolojisi 
o Uçak Teknolojisi (İÖ)  

 

o Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  
o Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 
o Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) 

 

o Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
o Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) 

 

o Uçuş Harekât Yöneticiliği  
 

o Hava Lojistiği 
 

o İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 
 

Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi içinde Hava ve Kara  Astsubay Meslek Yüksekokulu (İzmir) 
öğretim (Aviyonik Uçak Teknolojisi, Mekanik Uçak Teknolojisi, Hava Trafik Kontrol gibi) 
programları mevcuttur. 

 
  

http://www.canerel.com.tr/
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Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Bölümleri Olan Öğretim Kurumları: 
 

Bu yıl, ilgili öğretim programlarına bugün sahip olan yükseköğretim kurumları, 
 

 
 

olarak belirlenmiştir.  
 

Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi (Hava Harp Okulu, Hava ve Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 
ile) bu kapsamda sayılabilir. 
 

ÖSYM Kılavuzu bilgilerine göre, 
 

• Türkiye ve KKTC’deki, 
o Yükseköğretim kurumunun %58, 
o Öğrenci kontenjanının %60,  

 kısmı devlete aittir.  
 

• İstanbul,  
o Biri şube yerleşkesi olmak üzere, 27 adet yükseköğretim kurumu ile en fazla okula 

sahip ildir; bu kurumların, 
 4 adedi devlete, 
 23 adedi vakıflara,  

aittir.  
 

o Toplam yıllık öğrenci kontenjanının %45 (8023 adet öğrenci kontenjanı) bölümüne 
sahiptir.  Bu öğrenci kontenjanının,  

 1.520 adedi lisans, 
 6.503 adedi ön lisans, 

seviyesindedir. 
 

• Ayrıca, Ankara (7 adet), Antalya (4 adet), İzmir (4 adet), Konya (3 adet), Eskişehir (2 adet), 
Isparta (2 adet), Gazimağusa (2 adet) ve Girne (2 adet) illerinde birden fazla yükseköğretim 
kurumu bulunmaktadır.  

  

http://www.canerel.com.tr/
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Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili YüksekÖğretimde Değişim: 
 

Konu ile ilgili yükseköğretim kurumların son on yılda gelişimi takip eden grafikte gösterilmektedir: 
 

 
 

İlgili yükseköğretim kurumları sayısı; 
• Son on yılda üç kattan fazla,  
• Son beş yılda yaklaşık iki kat, 

artış göstererek bugün 51 adedi devlete ait toplam 88 adet kurum seviyesine ulaşmıştır. 
 

Türkiye ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının, 
• %65 (32 adedi devlete ve 25 adedi vakıflara ait 57 adet) kısmında lisans,  
• %73 (32 adedi devlete ve 32 adedi vakıflara ait 64 adet) kısmında ön lisans,  
• %38 (13 adedi devlete ve 20 adedi vakıflara ait 33 adet) kısmında he lisans ve hem de ön 

lisans, 
seviyesinde öğretim uygulanmaktadır.  
 

Bu kurumlardaki öğrenci kontenjanlarının son on yılda gelişimi takip eden grafikte gösterilmektedir: 
 

  

İlgili yükseköğretim programları için (yıllık en az 15 en fazla 2127 adet olmak üzere öğretim kurumu 
başına ortalama 205 adet) öğrenci kontenjanı; 

• Son on yılda yedi kat, 
• Son beş yılda bir buçuk kat, 

artış göstererek 18.032 adede ulaşmıştır. Toplam sayının %60’ının devlete ait kurumlarda olduğu 
bu kontenjandaki %34 (6.073 adet) kısmı lisans, %66 (11.959 adet öğrenci) kısmı ön lisans 
seviyesindedir.  

http://www.canerel.com.tr/
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Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili YüksekÖğretimde Görülen Sorunlardan Bazıları: 
 

On yıllardır yakından izlediğim bu sürecin, güncel verileri ve bilgileri ışığında, dikkatimi çeken çok 
sorunu var; her biri de aynı zamanda ilgili yükseköğretim kurumları için gelişme fırsatı! 

… 25 yıldır söyleyerek, 15 yıldır hem yazıp ve hem de söyleyerek ayrıntıları ile ilgili her 
makama sunduğum, açık kaynakta paylaştığım bu sorunlardan nispeten önem arz eden 
birkaçına bu makalede yer vereceğim. 

 

Bu tespitlerimde, TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi marifeti ile yayınlanan "Türkiye Sivil Havacılık 
Meclisi 2019 Yılı Sektör Raporu" içeriğinde yer aldığı şekli ile, 

 

• 2018 yılın verilerine göre istihdam edilen 209.049 personel ile toplam sektör cirosu 143,32 
milyar TL olan, 
 

• Bu rakamların 2019 yılında istihdamda 225.000 personel ve ciroda 165,00 milyar TL olacağı 
tahmin edilen, 
 

sivil havacılığımızı düşünerek tespitlerde bulunacağım.  
 

Ve tabii, 11 Mart 2020 itibarı ile resmen başlayan COVID-19 küresel salgının en fazla olumsuz etkiye 
sahip olduğu sektörlerin başında sivil havacılığın olduğunu ve bu durumun önce net küçülme ve 3-
5 yılda da az büyüme olacak etkilerini dikkate alınmasını anımsatarak...  

 

Sorun ve Çözüm Örneği #1  
 

Bu süreçte, sırf “Havacılık Gelişiyor!” diye açılan kurumlar oldu; hatta basın-yayın organlarında 
bu gerekçenin paylaşılmasında sakınca görülmedi. Bu duruma göre,  

 

• Öğretim programları belirlendi, 
 

• Bu programlarla ilgili kontenjan verildi, 
 

• Ebeveynler ile beraber gençlere heyecan ve umut verildi, 
 

ve bu anlayış ve yaklaşımın devam ettiğini söylemek yanlış olmasa gerek. 
 

Şimdi düşünelim; geçen yılın istihdam rakamlarının hızla erimiş olduğu sivil havacılığımızda, 
incelenen öğretim programlarına her yıl sektör istihdam hacmimin %8,6 (18.032 / 210.000) 
bölümü gibi bir kontenjan veriliyor.  
 

Bir de, incelenen öğretim programlardan bilim dalı öğretimi olmayan, beceri geliştirici meslek 
eğitimi programlarının ortaöğretim (lise) seviyesinde de öğrenci kontenjanlarına sahip olduğunu 
düşündüğümüzde bu oran %10’nun da üzerine çıkacaktır.  
 

Peki, Türkiye'de hava ve uzay alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarımızın iş ilanlarından 
belirtilen bölümlerin altı çizilerek çıkılan ne kadar ilan görülmektedir; görülenlerin de ne 
kadarında konu ilgili meslek eğitimini alanlardır? 

…en iddialı cevap %25’i geçmez, o da zamana göre değişen birkaç kuruluşta.  
 

Ayrıca, özellikle yüksek istihdam hacimlerine ve gelişmiş meslek içi eğitim süreçlerine / yaygın 
öğretim kuruluşları ile işbirliklerine sahip hava ve uzay alanı kuruluşlarımız seçim yapacakları 
havuzu kısıtlamamak adına (!) bu yönde bir ilanı vermekten buna uygun işe alım süreçleri düzeni 
kurmaktan çok uzaktadır. 
 

Bu şartlara, bir de entelektüel ve fizik altyapısı ile yüksek yatırım gerektiren ve sürdürülebilirlik 
gerektiren hava ve uzay alanı öğretim süreçlerinde mevcut olabilecek nitelik eksiğini ve bu 
eksiğin belirtilen öğretim kurumlarında bulunabilme olasılığını düşünelim… 
 

Bu durumda, ebeveynleri ile beraber heyecan ve umut ile o süreçlere başlayan gençlerimizin 
mezuniyetlerinde karşılaşabilecekleri muhtemel tabloyu çizer misiniz? 

… COVID-19 küresel salgının aşındırdığı işgücü talebi ve bu talebe ihtiyacın yeniden 
doğduğunda bu süreçte iş kaybı yaşamış deneyimlilerin avantajını da dikkate alıp temkin 
gerektiğini belirtmeliyim. Tabii, bu sürede bu öğretim kurumlarının amacını ulusallıktan 
küreselliğe çevirmesi de çok parlak bir umut ışığı olabilir. 

  

http://www.canerel.com.tr/
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Sorun ve Çözüm Örneği #2  
 

Bu makale kapsamında incelenen hava ve uzay alanındaki (merkezi standart ve şartlara bağlı)  
örgün öğretim süreçlerinin büyük çoğunluğu beceri geliştirmeye yönelik mesleki eğitim 
süreçleridir; hatta bu süreçler dünyanın her tarafında (kurslar) yaygın öğretim süreçleri 
kapsamında da gerçekleşebilmektedir. 
 

Avrupa Birliği, “Bilgi”, “Beceri” ve “Yetkinlik” skalalarında, yeterlilik seviyelerini belirleyerek 
“Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” çalışmasını ortaya koymuş ve 23 Nisan 
2008 günü, hem de Çocuk Bayramımızda, bu çerçeve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 
tarafından onaylanmıştır. Örgün öğretimde okul öncesinden bilimsel doktora seviyesi ötesine 
"Eğitim/Öğretim Referans Seviyeleri"ne dönüştürülebilen bu çalışmadan ülkemizin özellikle 
meslek eğitimi ile ilgili olan karar vericilerinin de yararlandığı belirtilmiştir. 
 

On yıllar boyunca oluşturulmasında ve uygulanmasında doğrudan görev de aldığımız, Mesleki 
Eğitimde amacımız hep temel becerinin geliştirilmesi ve meslek davranışının edinilmesi oldu; 
davranışında taklit edilerek öğrenildiği hep aklımızda idi.. 

… o yüzden, meslek edinmeye yönelik öğretim/eğitim programlarının örgün yükseköğretim 
yapısı içinde seviyesi artırılma gayretlerine hep olumsuz yaklaştım; bu girişimin emslek 
eğitiminin temel öğreteni olan öğreteceği işi yaparak kavramış ve seviyesi ile adeta bir Rol 
Model olmuş  “USTA” meslek sahiplerini bu sürecin uzağında tutacağını bunun da öğrenciye 
de, onu bir an önce çalışması için bekleyen endüstri kuruluşuna da olumlu sonuçları 
olmayacağını iddia etti; ediyorum!  

 

Bu iddia ile, gelecekte işyerlerinde çalışma barışını bile bozabileceğini ön görerek, meslek 
eğitiminde seviyenin gereksiz yükselişine  ve özellikle de “Bilim Fakültesi” programları arasına 
alınmasına engel olabilmek için, 

 

 
 

modelini de kullanarak meslek eğitimlerinde ön lisans üzerine çıkan her programın ön lisans 
seviyesine geri getirilmesini, öğretim süreçlerindeki öğretenlerde meslek erbabı USTA meslek 
sahiplerinin oranının çoğunluk kazanmasını gerekli gördüm. 

…bu vesile ile, bugün de aynı sorunun devam ettiğini, bu nedenle geçerli mesleki eğitim 
süreci ile yetişenlerin mezuniyetlerinde endüstriyel karşılıklarını umut ettikleri seviyede 
bulamayacaklarını bir kez daha belirterek temkinli olunmasını önermek istedim. 

 

Sorun ve Çözüm Örneği #3  
 

Aynı öğretim programlarının isimlerinde ve dolayısı ile program içeriklerinde bir standart 
sağlanamamış olması mezuniyet sonrası mesleki değerlendirmelerde sorun yaratma 
potansiyeline sahiptir. 
 

http://www.canerel.com.tr/
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Bu tip öğretim programların tek bir isim ve standart içerikte toplanmaları hem yönetim, hem 
uygulama ve hem de mezunlarının karşılaştırmalı değerlendirilme etkinliğini artırarak sonuca 
ulaşma kolaylığı sağlayabilecektir. 

 

Sorun ve Çözüm Örneği #4  
 

Aynı işe yönelik üç seviyede (ortaöğretim, ön lisans ve lisans) seviyesinde öğrenim programları 
mevcuttur. 

…bu sorunun en uç seviyesini de aynı yükseköğretim kurumunda işe yönelik hem ön lisans 
ve hem de lisans programlarının uygulanması ve hatta öğretim kurumu entelektüel gücünün 
bu işe yönelik yaygın öğretim programlarının (kurslar) öğretenleri arasında görev 
alabilmesidir.  

 

 
 

Bu uygulamaların sürekli izlenerek kesin ve kalıcı çözümler bulunması öncelikle o öğretim 
kurumunun öğrencisine karşı sahip olduğu saygının, akademik ve mesleki etiğin bir gereği olup 
olmadığı değerlendirilmelidir. 

 
 

Gelecek Meslektaşlarım için Aklımdaki Bazı Öneriler: 
 

Kariyerinde aklı HAVAda olanların bu sürece aklı başında başlamaları ve yönetmeleri hem kendileri, 
hem ebeveynleri ve aileleri ve hem de ülkemiz açısından çok önemli. Bu nedenle, burada anılan 
öğretim süreçlerine ilgi duyan ve seçen aklı HAVAda olanlara, aklı HAVAda çocuğu ve/veya sevdiği 
olanlara birkaç önerimi de paylaşmak isterim: 
 

• Öğretim programı hedefi meslekte etkili dilin, çalışma alan(lar)ında gereken (okuma, 
konuşma, yazma, anlama) uygulama seviyelerine çıkılacağı her fırsat değerlendirilmelidir. 
 

• Öğretim programı ve sonrasındaki kariyer potansiyeli ile ilgi duyulan uygulama alanlarının 
devam eden küresel salgından nasıl etkileneceği sürekli araştırılmalı ve akılda tutulmalıdır. 
 

• Beş yıl öncesine kıyasla ikiye katlanmış bu ulusal öğretim yapısının beş yıl sonrası ve bu 
gelecekte küresel salgının ilgili etkileri sürekli araştırılmalı ve düşünülmelidir. 
 

• Mezuniyet sonrası hedeflenen çalışma alan(lar)ının (Bilgi, Beceri & Yetkinlik ile tanımlı) 
mesleki yeterlilikleri belirlenerek, yükseköğretim kurumunun, öğretim programının 
entelektüel ve fizik alt yapısı ve uygulamaları ile bunu karşılayabilmesi sürekli izlenmelidir…  

…sahip olunan iletişim ve erişim gücü ile yurtiçinde ve dışında farklı öğretim 
kurumlarının benzer öğretim programlarında buluna öğrenciler ve ilgili mesleki bilgi 
ve deneyim sahibi olanların, hatta var ise meslek örgütlenmelerinin konu ile ilgili 
görüşlerinden de sürekli yararlanılarak, var ise yanlışın en erken zamanda tespit 
edilmeli, çözüme çalışılmadır. Meslek ömür boyu sahip olunacak bir değerdir! 

http://www.canerel.com.tr/
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• Gerçekliği, doğruluğu ve derinliği tartışmalı gerekçelerle çekilmeye çalışılan ilgi ağlarından 
uzak kalmaya özen gösterilmelidir. 

 

Bu zorlu süreçlerde bulunan öğrenci gençlere, onları gayretle geleceğe hazırlayan öğretenlerine ve 
öğretmenlerine önce sağlık ve sonra şans ve başarı dilerim.  

…ve tabii, bitimsiz sevgileri ile gençlerimizi destekleyen ebeveynlere de güç ve sabır dilerim. 
 

 “Çalışmakla Her Amaca Ulaşılır | Labor Omnia Vincit”, gayret!  
 

Bu yılın değerlendirmesini tamamlarken, bu tespit ve değerlendirmeleri yapmama olanak veren 
"Veri Analizi ve Raporlama Takımı, VARTA” üyelerine de Can-ı gönülden teşekkür ederim. Okuyucu 
olarak sizlerden de bu dğerlendirmeyi buügün veya yarının hava ve uzay alanı ilgililerine, onların 
ebeveynleri veya ailelerine ulaştırma konusunda değerli yardımlarınızı esirgememenizi dilerim.  
 
 
 
 
 
 
 
NOT: Bu makaleyi tamamlayarak yayınladığım bugün, aynı zamanda, 

• Vecihi XIV sivil havacılık tayyaresinin ilk uçuşunun 90’ıncı, 
• Vecihi Sivil Tayyare Mektebi (VSTM) eğitiminin başlamasının 88'inci, 

yıldönümü… 

 
 

...rast gelmiş, hava ve uzay ilişkili yükseköğretim kurumlarının sayısı da 88 adet olmuş! 
 

Meslektaş büyüğüm Tayyareci Vecihi Hürkuş adını, izini ve ürünlerini minnetle andım, ışıklarda 
uyusunlar! 
 
 
 
 
Kaynakça : 
 
 

1. CE Web Sitesi Sayfası; “CAN’CA Güncel Çalışmalar - Değerlendirmeler / Öğretim & Eğitim". 
 

2. ÖSYM; “2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”; 21 Temmuz 2020. 
 

3. TOBB;  "Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 2019 Yılı Sektör Raporu"; Ankara, 2020. 
  

http://www.canerel.com.tr/
https://canerel.com.tr/index.php/guncel?id=48
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/kontkilavuz21072020.pdf
http://www.canerel.com.tr/


 

 

 

9/9 (27.09.2020) 

 
Yayın sonrası bazı paylaşımlarım da oldu, yeni medya araçlarında adıma kayıtlı 
hesaplarda: 
 

“Her gelişim, hatta her faaliyette olduğu gibi, kariyer yoluna çıkmadan ve ilerlerken ilgili ekosistemin sürekli olarak 
incelenmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilerek fark yaratacak, sizi /ürününüzü tercihe yöneltecek artı 
değer(ler)i oluşturacak çabaların gösterilmesi önem arz eder. 
 

Bunun için meslek sahibinin kendisi ile aynı durumda olanları, kuvvetli ve zayıf yönlerini, çabalarını ve güçlerinin 
farkında olmaları, elde edilen veriyi ve bilgiyi kendisini ve ürün(ler)ini geliştirmeleri için kullanmalarını öneririlir... 

...önemli bir izleme hedefi ilgili öğretim kuruları ve süreçleridir. O nedenle, bu durumun altını çizerek 
anımsatmak ve (toplam öğrenci kontenjanın %87 kısmı ile ilgili) birkaç meslek grubunda özellikle 
sorularımı gündeme getirmek istedim; faydalanmak isteyenin ardışık çabaları da gösterirse fark 
yaratacağına eminim. 

 

1. Havacılık yer hizmetleri alanına yönelik, fotoğrafta belirtilen, örgün mesleki öğretim programları uygulayan 
yükseköğretim kurumlarımızın sayıları ve konumlarını... 

...ve bu programalardı bu yıl uygulanan öğrenci kontenjanlarını bilir misiniz? 
 

 
 

2. Doğrudan hava aracı bakım, onarım ve yenileme alanına yönelik, fotoğrafta belirtilen, örgün mesleki 
öğretim programları uygulayan yükseköğretim kurumlarımızın sayıları ve konumlarını... 

...ve bu programalardı bu yıl uygulanan öğrenci kontenjanlarını bilir misiniz? 
 

 
 

3. Doğrudan hava aracı bakım, onarım ve yenileme alanına yönelik, fotoğrafta belirtilen, örgün mesleki 
öğretim programları uygulayan yükseköğretim kurumlarımızın sayıları ve konumlarını... 

...ve bu programalardı bu yıl uygulanan öğrenci kontenjanlarını bilir misiniz?” 
 

 
 

Ve ilave ettim her birine… 
 

“Bu meslek alanında, öğrenimin temel sorunları, programlar arası standardizasyon sağlanması ve ilgili işe alım 
süreçlerinde öncelikli tercih edilen bölüm öğretim programı olması için düşünceleriniz nelerdir, paylaşır mısınız? 
 

Sağlık ve başarı sizlerle olsun🍀🍀” 
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