
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU 

SWOT ANALİZİ 

Güçlü Yönler  

-Okulun yeterli  fiziki imkanlara (sınıf, laboratuar, kantin, spor alanları) sahip olması 

-Tüm programlar tarafından kullanılan bilgisayar laboratuvarı, Deniz ve Liman İşletmeciliği 

Laboratuarı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarına ait laboratuarları bulunması. 

-Bilgisayar laboratuarında programlar özelinde ihtiyaç duyulan otomasyon programlarının 

varlığı ve etkin olarak kullanılabiliyor olması 

-Program doluluk oranlarının yüksek olması 

-Program eğitim planlarının güncellenmiş olması ve dinamik bir yapıda olması 

-Teorik derslerin yanında uygulamalı derslerin de bulunması 

-Bölüm bazında azami akademik personel sayısının sağlanmış olması  

-Eğitim kalitesi yüksek, deneyimli, dinamik, tecrübeli, güçlü ve farklı disiplinlerde alanında 

uzman nitelikli bir akademik eğitim kadrosuna sahip olması 

-Farklı uzmanlık alanlarında öğretim üyesi sayısının fazla olması, öğretim elemanlarının 

lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri 

-Akademik personellerin kendi alanlarında nitelikli eserler ortaya koyması, projeler üretmesi 

-Akademisyen-öğrenci, akademik personel-idari ve İdari personel-öğrenci iletişiminin güçlü 

olması 

-Öğrencilerin istedikleri ve ilgi duydukları alanlarda öğrenci topluluğu kurabilmeleri 

konusunda desteklenmesi ve yönlendirilmesi. 

Zayıf Yönler 

-Kız ve erkek öğrenciler için KYK yurdunun bulunmaması 

-Gelibolu’da KYK’nın olmamasından kaynaklanan barınma sorunları. 

-Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan kütüphane kaynaklarının ve etkin kullanımının 

sınırlı kalması 

- Öğrencilerin merkez kütüphaneye fiziki ulaşım imkanlarının görece sınırlı olması  

-İlçede ve Çanakkale il merkezinde sanayi, ticaret ve turizm sektörü alanında işletme sayısının 

az olması dolayısıyla sektör üniversite işbirliğinin gerçekleşememesi. 



Fırsatlar  

-2023 yılında açılışı planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile mevcut ulaşım ağının gelişmesi 

- Ara elemana duyulan ihtiyaç 

Tehditler 

-Öğrencilerin barınma sorunları 

- İlçede yeterli sosyal imkanların olmaması 

- Kurumun farklı birimlerinde de  benzer programların bulunması 
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