
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SWOT ANALİZİ 

Üniversitemizin kurumsal hedefleri doğrultusunda meslek yüksekokulumuz; güçlü yanları, 

zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir.  

A-Güçlü Yanlar 

• Çanakkale merkezde yer alıyor olması, 

• Kontenjanların her yıl dolması, 

• Yatay geçişlerde tercih edilir bir meslek yüksekokulu olması, 

• Gerçek bir ekip anlayışının olması, 

• Yeniliklere açık nitelikli, genç ve dinamik akademik kadroya sahip olma, 

• Huzurlu bir ortamın olması, 

• Modern ve donanımlı bir kampüsün içinde yer alıyor olması, 

• Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve 

yerleşke dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile çevrimiçi 

kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlanabilmesi, 

• Sürekli gelişen bir üniversite hastanesinin olması. 

 

B- Zayıf Yanlar 

• Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi 

programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması, 

• Akademik personelin yabancı dil sorunu nedeniyle bu zamana kadar Da Vinci, Fulbright, 

Erasmus gibi programlardan günümüze kadar, yeterli biçimde faydalanamamış olması, 

• Artan kontenjanlar nedeni ile fiziki koşulların yetersiz kalması, 

• Kontenjanların artmasıyla birlikte il sınırları içindeki hastane uygulama alanlarının yetersiz 

kalması. 

 

C- Fırsatlar 

• İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere yakın olması, 

• Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun işsizlik problemi yaşamaması 

 

D- Tehditler 

• Artan öğrenci kontenjanları 



 

Güçlü Yönler 

• Çanakkale merkezde yer alıyor olması, 

• Kontenjanların her yıl dolması, 

• Yatay geçişlerde tercih edilir bir meslek 

yüksekokulu olması, 

• Gerçek bir ekip anlayışının olması, 

• Yeniliklere açık nitelikli, genç ve dinamik 

akademik kadroya sahip olma, 

• Huzurlu bir ortamın olması, 

• Modern ve donanımlı bir kampüsün içinde 

yer alıyor olması, 

• Üniversitemizin bölgenin en büyük ve 

kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip 

olması ve yerleşke dışı erişim için 

öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve 

şifre ile çevrimiçi kaynaklara ve veri 

tabanlarına anında erişim sağlanabilmesi, 

• Sürekli gelişen bir üniversite hastanesinin 

olması. 

Zayıf yönler 

• Öğrencilerin yeterince yabancı dil 

bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, 

Erasmus gibi programlara gerekli özenin 

gösterilmemiş olması, 

• Akademik personelin yabancı dil sorunu 

nedeniyle bu zamana kadar Da Vinci, 

Fulbright, Erasmus gibi programlardan 

günümüze kadar, yeterli biçimde 

faydalanamamış olması, 

• Artan kontenjanlar nedeni ile fiziki 

koşulların yetersiz kalması, 

• Kontenjanların artmasıyla birlikte il 

sınırları içindeki hastane uygulama 

alanlarının yetersiz kalması. 

 

 

Fırsatlar 

• İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük 

şehirlere yakın olması, 

• Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun 

işsizlik problemi yaşamaması 

 

Tehditler 

• Artan öğrenci kontenjanları 

 

 

 

  



E. UYGUN STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Meslek Yüksekokulumuzun yaptığı SWOT analizi neticesinde, zayıf/kuvvetli yönlerimiz 

ve önümüzdeki fırsatlar/tehditler dikkate alınarak üniversitemizin uyguladığı stratejilerle uyumlu 

olacak biçimde stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında; 

1. Öğrenci kontenjanlarının artması durumunda mevcut programların fiziki ihtiyaçlarının 

ve öğrenci alınmasına başlanması planlanan yeni programların fiziki ihtiyaçlarının (laboratuvar, 

bilgisayar vb. eğitimde kullanılan malzemelerin) tespit edilerek temin edilmesi için planlama 

yapılması; 

2. Öğrenci kontenjanına uygun staj ve uygulama kapasitesinin sağlanması için planlama 

yapılması; 

3. Da Vinci, Fulbright ve Erasmus programlarına katılımın arttırılması için program 

sorumlularınca çalışma yapılması; 

Yapılan çalışmaların uygun periyotlarla gözden geçirilmesi ve belirlenen stratejilerin 

devam edip etmemesi konusunda karar oluşturulması, gelecekteki koşullara göre stratejide 

revizyon yapılmasına karar verilmiştir. 


