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Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

✓ Öğrenci sorunlarına karşı duyarlılık 
✓ Tuvaletler, kantin ve yemekhane gibi fiziksel 

alanların yeterli düzeyde olması 
✓ Uzaktan eğitim sisteminin verimli biçimde 

işletilmesi 
✓ Öğrenci katılımını önemseyen eğitim-öğretim 

uygulamalarının varlığı 
✓ Derslerde öğretim teknolojilerinin etkili 

kullanımı 
✓ Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde 

objektiflik 
✓ Ölçme ve değerlendirme kriterlerinin 

öğrencilerle paylaşımı 
✓ Kariyer olanakları hakkında akademik 

danışmanlık uygulamalarının varlığı 
✓ Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın 

desteklenmesi 
✓ Şeffaf bir yönetim anlayışının benimsenmesi 
✓ İş ve görev tanımlarının açıkça belirlenmiş 

olması 
✓ Öğretim elemanlarının akademik açıdan yeterli 

olması 
✓ Bölüm-öğrenci yerleşme sayısının dengeli 

olması 
✓ Öğretim elemanı-öğrenci ilişkisinin kuvvetli 

olması 
✓ Akademik ve idari personele sağlanan 

imkanların (fotokopi, çıktı, internet, kırtasiye 
vb.) yeterli olması 

✓ Personelin bağlılık ve motivasyonunun yüksek 
olması 

✓ Kütüphane hizmetlerine erişim 
sıkıntısı yaşanması 

✓ Burs imkanlarının yetersizliği 
✓ Ders uygulamaları için yeterli mali 

kaynakların ve materyallerin 
eksikliği. 

✓ Laboratuvar vb. uygulama alanlarının 
kısıtlı olması 

✓ Uzaktan eğitim sürecinde teknik 
altyapının yetersizliği 

✓ Teknik gezi vb. Faaliyetlerin kısıtlı 
olması 

✓ Sanatsal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerine erişimin kısıtlı olması 

✓ Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı 
olması 

✓ Öğretim elemanları arasındaki iş 
birliğinin zayıf olması 

✓ Programlara kayıt olan öğrenci 
niteliğinin zayıf olması 

✓ Derslere katılım konusunda öğrenci 
motivasyonunun az olması 

✓ Akademisyenler tarafından araştırma 
ve yayın çalışmaları için yeterli 
zaman ayrılamaması 

✓ Mezunlarla iletişimin kısıtlı olması 
✓ Kurum kültürünün zayıf olması 
✓ İdari personel ve destek personelin 

yetersiz olması 
✓ Birimin mali kaynaklarının yetersiz 

olması 
✓ Akademik personelin yurtiçi ve 

yurtdışı bilimsel/akademik 
etkinliklere katılım konusunda mali 
desteğin olmaması 

✓ Teknolojik altyapının yetersiz olması 
 

Fırsatlar Tehditler 

✓ Ülkemizde AR-GE faaliyetlerine olan bakış 
açısının olumlu yönde gelişmesi 

✓ Kastamonu ilinin zengin tarihi ve kültürel 
mirasının yanı sıra bölgenin zengin ekolojik 
özelliklere sahip olması 

✓ Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olması 
✓ Güvenli bir şehir olması 
✓ Büyükşehirlere ulaşımın kolay olması 
✓ YÖK’ün misyon farklılaşmasına yönelik bakış 

açısının olumlu olması 
✓ İşe yerleşme imkanı olan bölümlerin 

varlığından dolayı öğrenci tercih oranının 
yüksek olması 

✓ İdari personel ile öğrenci ilişkisinin kuvvetli 
olması 

✓ Şehir merkezine uzak konumda olması 
✓ Şehir merkezlerinde bulunan sosyal 

imkânların gelişememesi 
✓ Yeterli staj yerlerinin bulunamaması 
✓ Kadro ve bütçeye ilişkin kısıtlamalar 
✓ YKS barajının kaldırılmış olmasından 

kaynaklı öğrenci niteliğinin daha da 
azalması 



✓ Kamu kurum ve kuruluşları ile olumlu 
ilişkilerin varlığı 

✓ Yenilikçi üniversite yaklaşımının 
benimsenmesi 

✓ Sivil toplum kuruluşları ile olumlu ilişkilerin 
varlığı 

✓ Diğer üniversitelerle olumlu ilişkilerin varlığı 

 


