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Strenghts (Güçlü Yönler) (Eylem Stratejileri) 

▪ Eğitime önem verilmekte olup, Fiziki şartların yüksek olması (Donanımlı faal 
Preklinik ve Fantom laboratuvarları),  

▪ Teknolojik güç ve yeniliklere açık olma,  
▪ Bilimsel araştırma amaçlı iş birliğinin yapılabileceği yüksek teknoloji ürünü 

ekipman ve altyapıya sahip araştırma merkezinin bulunması,  
▪ Bölgede referans diş merkezi olma kimliği,  
▪ Klinik çeşitliliği ve niteliği,   
▪ Yurtiçi ve yurt dışı fakülteler ile işbirliği,  
▪ Güçlü halkla ilişkiler ve hasta hakları,  

Opportunities (Fırsatlar) (İdame Stratejileri) 

▪ Çanakkale ilinin bulunduğu coğrafi ve tarihi konum nedeniyle Sağlık 
Turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olması, 

▪ Çanakkale ili ve çevresinde, üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerine duyulan ihtiyaç  

▪ Fakülte binasının bulunduğu alanın ek bina yapımına imkân tanıyor 
olması,  

▪ Yeniliklere öncü olma,  
▪ Erasmus gibi programların varlığı,  
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Weaknesses (Zayıf Yönler) (Değişim Stratejileri) 

▪ Yeterli Akademik kadronun sağlanamaması 
▪ Yeterli İdari kadronun sağlanamaması  
▪ İdari personelin nicel yetersizliği 
▪ Öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması 
▪ Öğrencilerin eğitim aldığı dersliklerinin yetersiz olması,  
▪ Mevcut binadaki yetersizlikler, 
▪ Fakültemizin üniversite yerleşkesine ve Tıp Fakültesi Hastanesine uzak 

olması,  
▪ Öğrencilere yönelik sosyal imkanların yetersizliği,  
▪ Pandemi nedeniyle klinik öncesi yüz yüze uygulama eğitimlerine devam 

edemememiz sebebi ile eğitimde yaşanan aksaklıklar, 

 

Threats (Tehditler) (Savunma Stratejileri) 

▪ Kanun ve yönetmeliklerin hızlı değişmesi,  
▪ Diş Hekimliği Fakültelerinin sayısında artış ve çevre illerde yeni Diş 

Hekimliği Fakültelerinin kurulması. 
▪ Sağlık hizmetleri maliyetindeki artış ve SGK ücretlendirme tarifesinin 

bu artışla doğru orantılı olarak güncellenmemesi,  
▪ YÖK tarafından yapılması öngörülen kontenjan artışı sonucu, ilerleyen 

dönemlerde fakülte binamızın fiziki şartlarının eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini karşılamada yetersiz kalabilmesi,  

▪ Öğretim Üyesi, Diş Hekimliği Uzmanlık öğrencisi ve Klinik uygulamaya 
geçen öğrencilerin sayılarının artacak olması sonucu klinik kapasitenin 
ilerleyen dönemlerde yetersiz kalacak olması,  

▪ Mezunların İstihdam sorunu,  

▪ Bütçenin kısıtlı olması,  

 


