
PESTLE ANALİZİ 

 
Tespitler Yüksekokula Etkisi Ne Yapılmalı? 

Politik 

• Üniversite sayısının ve kontenjanların 

artırılması 

• Uluslararası işbirliği ve değişim programlarına 
ilişkin çalışmaların çoğaltılması 

• Çok sayıda üniversitenin olmasından dolayı öğrenci 

tercihlerinin birimimize azalması 

• Uluslararası üniversiteler ile işbirliği kurularak standartların 
yükselmesi 

• Farklılaşma yaratacak alanların belirlenip uygulamaya 

geçilmesi 

• Eğitim standartları uluslararası normlara çıkarılmalı, 

personelin niteliği arttırılmalı 

Ekonomik 

• Küresel çapta meydana gelen ekonomik 

dalgalanmaların ülkemiz üzerinde de olumsuz 

etkisinin olması 

• Genç işsizlik oranının yüksek seviyede olması 

• Bütçeye dayalı iyileştirilmesi gereken yönlerimizin ekonomik 

nedenlerden dolayı ertelenmesi 

• Batman ili ve civar illerdeki sanayi kuruluşlarının iş fırsatları 

oluşturma ihtimalinin yüksek tutulması 

• Projeler üreterek dış kaynaklı bütçenin yaratılması 

• Sanayi ve ticari firmalarla iş birliği protokolü yapılarak 

mezunlarımızın sektörde değerlendirilmesi 

• Girişimcilikle alakalı eğitimlerin arttırılması 

Sosyal 

Kültürel 

• Gelişen ve değişen koşullara uygun 

programların açılmaması ve benzer 

programların çevre illerdeki varlığı 

• Mevcut programların ilçe halkı tarafından 

benimsenmemesi 

• Toplumun eğitim ihtiyaçlarının doğru 

saptanması gerekliliği 

• Öğrencilerin kendi yetkinliklerini ön plana alan bölümleri 

tercih etmek yerine, mezuniyet sonrası iş bulabilecekleri 

bölümlere yönelmeleri 

• Kontenjan doluluk oranının düşük olması sonucunda 

programların kapanması 

• Toplumda farkındalık yaratarak birim ve üniversitenin 

tanınırlığının artırılması 

• Üniversite ekseninde kontenjan doluluk oranı düşük 

olan bölümleri tercih eden öğrencilere burs desteği 

• Kampüs ortamının gençlere hitap edecek yönde 

geliştirilmesi 

• Toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygun içerikli program 

sunulması 

• Sosyal projelerin çoğaltılmasına yer verilmeli 

Teknolojik 

• Teknolojinin çok hızlı değişim ve dönüşüm 

içinde olması 

• Eğitim yöntemlerinin bilgi teknolojileri 

temeline dayanarak dönüşmesi; çevrimiçi 

eğitim, video konferans, uzaktan eğitim gibi 

teknoloji temelli/destekli eğitim 

alternatiflerinin artması 

• Dijitalleşmenin yaygınlaşması 

• Teknolojik gelişmeler sayesinde fiziksel mekân gerekmeksizin 

öğrencilere ulaşılabilmesi 

• Yeni teknolojik kaynakların maliyetlerinin yüksek olması 

• Geleneksel eğitim anlayışının yerine dijitalleşmenin eğitime 

entegre edilmesi 

• Altyapı ve eleman sorununun giderilmesi 

• Öğrencilerin dijital yeterlik seviyesinin yükseltilmesi 

• Teknolojik gelişmeler takip edilmeli ve yatırımlar buna 

göre yapılmalı 

 

Yasal 

• Yüksek Öğrenim Kanunu ve ilgili yasal 

düzenlemeler 

• Mevzuatlardaki değişiklikler 

• Stratejik planların hazırlanması ve iç denetimlerin yapılması 

• Bürokratik işlemlerin fazla olması 

• Norm kadro yönetmeliğinin getirmiş olduğu sınırlamalar 

• Kurum içi ve kurum dışı iletişim güçlü tutularak 

değişimlere en hızlı şekilde uyum sağlanması 

• İç mevzuat yeni gelişmelere uygun hale getirilmeli 

Çevre 

• Çevre bilincinin artması, çevreye yönelik 

toplumsal duyarlılığın artması 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıkması 

• Yeşil bir kampüse sahip olunması 

• Üniversitemizin enerji alanında ihtisaslaşması 

• Çevre kirliliğini azaltan tedbirler artırılmalı 

• Öğrencilerin katılım gösterebileceği çevresel sosyal 

sorumluluk projelerinin artırılması 

• Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının kullanımını 

artırmaya yönelik projelerin teşvik edilmesi 


