
 

 

GZFT (SWOT) ANALİZİ 

 

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 

 

• Akademik personelimiz, idari personelimiz ve öğrenciler arasındaki güçlü iletişim, 

• Genç, yeniliklere açık, dinamik bir kadro ile değişimlere hızlı ayak uydurabilme ve 

uyum sağlama yeteneği, 

• Üniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuz sağlık temalı olması 

• Yüksekokulumuzun huzurlu ve güvenli çalışma ortamı sunması, 

• Bolvadin’in çevre illere ve ilçelere ulaşım imkanlarının gelişmiş olması 

 

ZAYIF YÖNLERİMİZ 

 

• Yeni kurulmuş bir Meslek Yüksekokulu olmamız sebebiyle fiziki imkanların, okul 

binalarının, dersliklerin, laboratuvarların yetersiz olması. 

• Meslek Yüksekokulumuzda yürütülmekte olan uygulamalı dersler için ilçe devlet 

hastanesinde ve sağlık kuruluşlarında (aile hekimlikleri vs.) imkanların kısıtlı olması. 

• Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği 

 

FIRSATLARIMIZ  

• Yüksekokulumuzun sağlık temalı olması sebebiyle kontenjanlarının tamamının 

dolması 

• Sağlık sektörünün sürekli olarak gelişmesi ve büyümesi sebebiyle, nitelikli ve eğitimli 

ara elemana daha fazla ihtiyaç duyması  

• Covid-19 pandemi koşullarıyla birlikte sağlık sektörünün önemi bir kez daha 

anlaşılmıştır. Yüksekokulumuz sağlık sektörü için ara eleman yetiştirmekte olup 

mezun olan öğrencilerimizin sahada iş bulma imkânları geniştir. 

• Ülkemizde genç nüfusun yoğun olması 

• Uluslararası iş birlikleri 



 

 

• Bilimsel faaliyetlere verilen ulusal ve uluslararası desteğin artması 

 

TEHDİTLERİMİZ 

 

• Bolvadin’in çevre il ve ilçelerinde bulunan Üniversitelerin fazlalığı 

• Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını civar illerde daha kolay karşılama imkanı 

• Çevre illerde bulunan ve sağlık temalı olmayan üniversitelerde sağlık alanı ile ilgili 

bölümlerin açılması 

• Ülke çapında vakıf üniversitelerinin çoğalması. 

 

GZFT Listesi 

İÇ Çevre  Dış Çevre 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

Akademik personelimiz, 

idari personelimiz 

ve öğrenciler 

arasındaki 

güçlü iletişim 

 

 

Yeni kurulmuş bir 

Meslek Yüksekokulu 

olmamız sebebiyle fiziki 

imkanların, okul 

binalarının, dersliklerin, 

laboratuarların yetersiz 

olması. 

 

Yüksekokulumuzun 

sağlık temalı olması 

sebebiyle 

kontenjanlarının 

tamamının dolması 

 

Bolvadin’in çevre il 

ve ilçelerinde 

bulunan 

Üniversitelerin 

fazlalığı 

 

Genç, yeniliklere açık, 

dinamik bir kadro ile 

değişimlere hızlı ayak 

uydurabilme ve uyum 

sağlama yeteneği, 

Meslek 

Yüksekokulumuzda 

yürütülmekte olan 

uygulamalı dersler için 

ilçe devlet hastanesinde 

ve sağlık kuruluşlarında 

(aile hekimlikleri vs.) 

imkanların kısıtlı olması. 

 

Sağlık sektörünün 

sürekli olarak 

gelişmesi ve 

büyümesi sebebiyle, 

nitelikli ve eğitimli 

ara elemana daha 

fazla ihtiyaç duyması 

 

 

Öğrencilerin sosyal 

ihtiyaçlarını civar 

illerde daha kolay 

karşılama imkanı 

 



 

 

Üniversitemiz ve Meslek 

Yüksekokulumuz sağlık 

temalı olması 

 

Sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin yetersizliği 

 

Covid-19 pandemi 

koşullarıyla birlikte 

sağlık sektörünün 

önemi bir kez daha 

anlaşılmıştır. 

Yüksekokulumuz 

sağlık sektörü için ara 

eleman yetiştirmekte 

olup mezun olan 

öğrencilerimizin 

sahada iş bulma 

imkanları geniştir. 

 

Çevre illerde bulunan 

ve sağlık temalı 

olmayan 

üniversitelerde sağlık 

alanı ile ilgili 

bölümlerin açılması 

 

Yüksekokulumuzun 

huzurlu ve güvenli 

çalışma ortamı sunması, 
 

Ülkemizde genç 

nüfusun yoğun 

olması 

 

Ülke çapında vakıf 

üniversitelerinin 

çoğalması. 

Bolvadin’in çevre illere 

ve ilçelere ulaşım 

imkanlarının gelişmiş 

olması 

 

Bilimsel faaliyetlere 

verilen ulusal ve 

uluslararası desteğin 

artması 

 

 

 

GZFT Stratejileri  

GZ / FT Fırsatlar Tehditler 

Güçlü Yönler 

Bolvadin’in çevre illere ve 

ilçelere ulaşım imkânlarının 

gelişmiş olması 

 Bolvadin’in çevre il ve ilçelerinde 

bulunan Üniversitelerin fazlalığı 

 

Zayıf Yönler  

 Genç, yeniliklere açık, 

dinamik bir kadro ile 

değişimlere hızlı ayak 

uydurabilme ve uyum 

sağlama yeteneği, 

 Çevre illerde bulunan ve sağlık 

temalı olmayan üniversitelerde 

sağlık alanı ile ilgili bölümlerin 

açılması 

 

 


