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SWOT Analizi: SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü (Strengths) ve
zayıf (Weaknesses) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Oppurtunities) ve tehditleri (Threats)
belirlemekte kullanılan bir tekniktir. SWOT, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve
fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve
stratejiler geliştirme amacı ile kullanılır.
Güçlü Yanlar (Strengths):
Eğitim-öğretim-uygulama-araştırma çalışmalarının niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması
yönünde üniversite yönetiminin desteği
S-2 Birim çalışanlarının kendilerini geliştirmeye açık ve özverili yapıda olması
S-3 Öğrencilerimize, personelimize ve halkımıza sunduğumuz ve sunmayı amaçladığımız eğitim
kalitesinin oldukça yüksek olması
S-4 Üniversitemizin ve halkın ihtiyaçlarına cevap verebilen eğitim programına sahip olunması
S-5 Eğitim-öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi
S-6 Merkezin resmi kurumlar ve STK’lar ile iyi ilişkiler içerisinde olması
S-7 Dinamik ve deneyimli öğretim elemanlarının ve idari personelin varlığı
S-8 Akademik ve idari yapılanmada katılımcı yönetim anlayışının uygulanması
S-9 Bilinirliğine yönelik çalışmalarda halkla ilişkiler ve tanıtım biriminin desteği ve bu konuda
faaliyetlerinin artması
S-10 Kamu ve sanayi sektörleriyle iş birliğinin ön planda tutulması
S-1

Zayıf Yanlar (Weaknesses)
W- 1
W-2
W-3
W-4

Üniversite yerleşim yapısının dağınık olmasının, birimler arasındaki etkileşimi zayıflatması
Yabancı dil bilen idari personel eksikliği
Fiziki ve altyapı yetersizliklerinin, eğitim-öğretim hizmetinin etkinliğini düşürmesi
Kayıt yapılan kursiyerin isim, soy isim, cep telefonu, mail adresi, ödeme bilgilerini ve ödeme
bilgileri karşılığında kesilen fatura numarasının bulunduğu bilgilerin tutulabileceği bir programın
olmaması ve bu sebepten işlemlerin manuel olarak sürdürülmesinin veri kaybına ya da
değişikliğine sebep olabilmesi

Fırsatlar (Oppurtunities):
O-1 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde etkinliğin
artmasına olanak sağlaması
O-2 Ülkede eğitim almış bireylere olan talebin artması
O-3 Yeni öğretim modellerinin geliştirilmesinin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin
verimliliğinin arttırmasında kolaylık sağlaması
O-4 Merkezin kamu-özel ve STK kuruluşları arasındaki iş birliği imkânı, Merkez paydaşları ile
ilişkilerinin olgunlaşmasına olanak sağlaması
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Tehditler (Threats):
T-1
T-2
T-3

T-4

Üniversiteye ayrılan ödeneklerin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini karşılamada yetersiz
kalması
Eğitim-öğretim politikalarında sürekli bir değişimin olmasının sürdürülebilir çabaların etkinliğinin
düşmesine yol açması
Öğretim elemanlarının özlük haklarında bir iyileştirme yapılmamasının nitelikli öğretim elemanı
sıkıntısına neden olması
Ekonomik ve siyasi yaşamda karşılaşılan istikrarsızlıkların hizmetlerin karşılanmasında olumsuz
yansımaları
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