
GÜÇLÜ YÖNLER 
E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 

1. Bilimsel, giri imci ve ça da  bir 
fakülte olması. 

 
2. Yönetimde pozitif enerjili, iyimser ve 
yapıcı akademisyen ve idari 
personelimizin bulundu u bir fakülte 
olması. 
 
3. Akademik personelin ö rencilere 
bilgi aktarımında yeterli formasyona 
sahip olması 
 
4. Akademik personel ve ö renciler 
arasında güçlü sosyal ili kiler olması, 
 
5.Uluslararası nitelikteki üniversite 
kütüphanemizin fakültemizin tüm 
bölümleri için gerekli akademik ve 
sanatsal materyali içermesi; ö renci ve 
akademik personelin kütüphane 
olanaklarından rahatlıkla 
faydalanabiliyor olması. 

1. Ulusal ve Uluslararası sanat ve 
tasarım etkinliklerinde aktif olması. 
 
2. Bölüm ö retim elemanlarının 
özellikle Uluslararası sanatsal 
faaliyetlerde yer alması 
 
3.Tarihsel geçmi i ile 
Çanakkale’mizin sanatçılarımıza esin 
kayna ı olması 
 
4. Bölgemizin kültür ve sanatın be i i 
olan antik medeniyetlere ev sahipli i 
yapmı  olması. 
 

5.Farklı disiplinlerden 
akademisyenlerin bir arada üretme 
potansiyeli ve motivasyonu içinde 
olması. 

 

1. Akademisyenlerimizin 
konuları hakkında nitelikli proje 
üretme potansiyeline sahip 
olması. 
 
2. Birçok Avrupa ülkesindeki 
üniversitelerle Erasmus 
Antla mamız olması. 
 
3. Üniversitemizin genel 
bütçesinden hatırı sayılır bir 
oranda BAP projeleri ile 
akademisyen ve ö rencilerimize 
pay ayırması. 
 
4. Rektörlü ümüzün Kurumsal 
Kimlik olarak Ara tırma 
Üniversitesi olma Misyonu ve 
Vizyonuna sahip olmayı temel 
hedef olarak belirlemi  olması. 
 
5.Fakültemizdeki ö retim 

 
6. Fakültemizin do al ve kültürel 
de erler açısından yaratıcı bir 
co rafyada yer alması. 
 
7.  Fakültemizde bulunan tam donanımlı 
tiyatro salonu tiyatro e itimi için gerekli 
olan fiziki donanımın bulunması 
 
8.Özellikle Dekanımızın ECTS ve 
Avrupa Birli i tanınırlık etiketi 
almamızdaki emekleri, Fakültemizin 
tanınmasında deste iyle önemli rol 
oynaması 
 
9. Bologna sürecine yönelik her dönem 
dersi veren ilgili ö retim elemanları 
tarafından güncellenmesi 
 
10. Son yıllarda artan ö renci 
kontenjanının nicel olarak ideal düzeye 
yakla ması. 

 

elemanlarının kendi sanatsal ve 
akademik geli imleri konusunda 
istikrarlı çalı maları. 
 
6. Üniversitemizin bölgenin en 
büyük ve kapsamlı 
kütüphanelerinden birine sahip 
olması ve kampus dı ı eri im için 
ö rencilerimize verilen kullanıcı 
adı ve ifre ile online kaynaklara 
ve veri tabanlarına anında eri im 
sa laması. 
 
7. Üniversitemizde ve 
Fakültemizde giri imcilik ve 
yenilik faaliyetleriyle ilgili 
gerekli organizasyonların 
yönetim tarafından desteklenmesi 
ve te vik edilmesi. 
 

FAKÜLTENİN SWOT ANALİZİ



Güçlü yönlerin aktifle mesi için stratejiler 
 

E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 
1. Bölüm ö retim elemanı sayısının 
nicel olarak artması ile ö rencilerin de 
ikinci sınıftan sonra uzmanlıklarının 
belirlemesine yardımcı olunmalıdır 
 
2. Ö retim elamanları arasındaki sosyal 
ve akademik ileti imin güçlü olması 
e itime ve sanatsal etkinlik 
planlamalarına yansıtılmalıdır. 
 
3. Bölümüzdeki nitelikli ö retim 
elemanları, alana yaptıkları akademik ve 
sanatsal katkılarla üniversitemizin 
tanınırlı ına da olumlu etki etmelidir. 
 
4. Kurumsal i  birliklerinin artırılması 
 
5. Kentin kültürel ve tarihsel yapısının 
yarataca ı olumlu etkiyi e itim ve 
ö retimde uluslararası ili kileri 
güçlendirmek üzere de erlendirecek 
projeler üretilmesi. 
 
6. Yeni yayın taleplerinde bulunulması 
ve kütüphanenin daha aktif kullanılması 
konusunda hem akademisyenlerin hem 
de ö rencilerin te vik edilmesi 

1. Uluslararası alanda tanınırlık için 
daha fazla proje yapılması. 
 
2. Motivasyonun i e dönü mesini 
sa lamak için gereken te vik 
çalı maları. 
 
3. Di er resmi ve özel kurumlarla 
yapılan, kültür sanat politikalarını 
arttırma. 
 
4.  Daha fazla ve nitelikli eser üretimi 
için maddi destek arayı ı. 
 
5. Düzenlenen sanatsal etkinliklerin 
daha fazla tanıtımının yapılması. 
 

1.Üniversitemizin yurtiçi ve 
yurtdı ı üniversite ve kurulu larla 
ba lantılarının geli tirilmesi. 
 
2.Ö retim elemanları 
ö rencilerine rol model olarak 
ö renci etkinlik duyurularını 
ö rencileri ile payla malı ve 
onların da takip etmeleri için 
motive edici olmalıdırlar. 
 
3.Avrupa Ülkelerindeki di er 
üniversitelerle Erasmus 
Antla malarımızı ço altmak 
 
4. Akademisyenlerimizin mevcut 
potansiyellerinin yayına 
dönü mesinin te vik edilmesi 
 
5. Uluslararası projelere 
katılabilmek için gereken 
finansal destek arayı ı 
 
6. Yayın ve proje üretime 
konusunda bilgilendirme 
çalı maları 
 

 



 
ZAYIF YÖNLER 

E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 
1. Fakülte binamızda üç ayrı fakülte 
yapılanmasının bulunması; bu nedenle 

1.Kültürel ve sanatsal etkinlikler için 
maddi kaynak yetersizli i 

1. Akademik personelimizin 
kongre, sempozyum, çalı tay, 

e itim ö retimde atölye ve derslik 
ihtiyacının kar ılanamaması 
2. Akademik Personelimizin ofislerinin 
yetersiz olması. 
3. Akademik Personelimizin ofislerinde 
bulunması gereken bilgisayar, kamera, 
mikrofon, kulaklık, yazıcı gibi teknik 
donanımların yetersizli i, 
4. Ö rencilerimizin sanat e itimine 
katkı sa layacak kültür-sanat gezilerinin 
ula ım ve maddi güçlükler nedeniyle 
yapılamaması. 
 

2. Gönüllü toplum kurulu ları ve 
firmaların ö rencilerimizin sanat 
malzeme masraflarını kar ılamaya 
yönelik adımları atmayıp; tüm bu 
maddi yükün Üniversite tarafından 
kar ılanmasının beklenmesi. 
3. Ticari kalkınma açısından 
ehrimizdeki kurulu ların üstüne 

dü en toplumsal görevi yerine 
getirmeden her eyi üniversiteden 
bekleyip ve ö rencilerimizi de ticari 
kazanç ögesi olarak görmeleri gibi 
olumsuz bir yakla ıma sahip olmaları 
sonucunun do ması. 
4. Ödenek sorunları nedeniyle 
üniversitemizde festival, sempozyum 
vb etkinlik planlamalarının yeterli 
düzeyde yapılamaması 

5. Çanakkale’de kurumsal ya da özel 
tiyatro yapılanması bulunmamasının 
ö rencilerimizin ehrin sanat 
ya amına sunabilecekleri katkıyı 
azaltması ve ö rencilerin yeterli 
sayıda oyun izleme fırsatı 
bulamaması. 

 

sanatsal etkinlik, bilimsel 
ara tırma vb çalı malar için 
yeterli ödenek alamaması 
 
2.Kentimizde Özel Sektöre ba lı 
Ara tırma Enstitülerinin 
bulunmaması. 
 
3.Uluslararası ara tırma projeleri 
yapılmaması.   
4. Akademisyenlerin yayın 
yapamama sorunun olması, 
5. Bilimsel Proje sayısının 
yetersiz olması. 
6. Birçok Avrupa ülkesindeki 
üniversitelerle Erasmus 
Antla mamızın olmaması. 

Zayıflık yönlerin iyile tirilme stratejileri 
E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 

1. Ö rencilerimizin sanat e itimine 
katkı sa layacak kültür-sanat gezilerinin 
düzenlenmesi için Rektörlük ve sanat 
kurumları arasında i  birlikleri 
sa lanması. 

2. Çanakkale’ni küçük bir ehir olması 
nedeniyle dı  deste in ehir içinden 
kar ılanma imkânındaki kısıtlılı ı a mak 
konusunda finansal kaynak arayı ı için 
çalı malar yapılması. 

3. Ofis ve derslik/atölye alanlarının 
fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi. 
 
4. Ö rencilerimizin sanat e itimine 
katkı sa layacak kültür-sanat gezilerinin 
düzenlenmesi için Rektörlük ve sanat 
kurumları arasında i  birlikleri 
sa lanması. 
  
5. Eksikliklerin giderilmesi konusunda 
gerekli kaynakların bulunması, özel 
sektörle kar ılıklı i  birli i antla maları 
yapılması. 
 

1. Profesyonel ko ullar ve yönetim 
anlayı ına sahip sanat galerileri, kültür 
merkezleri ve gösteri merkezleri 
kurulması için giri imde bulunmak. 
Bu konuda üniversite, ehrin yönetim 
kurumları ve özel sektör arasında i  
birli ini sa layacak platformlar 
olu turmak. 
 
2. E itime destek olacak sanatçı ve 
akademisyenlerle ortak çalı maların 
yapılması, 
 
3. Di er resmi ve özel kurumlarla 
yapılan, kültür sanat politikalarını 
arttırmak, 
 
4. . stanbul gibi Çanakkale’ye yakın 
olan büyük ehirlerde düzenlenen sergi 
vb. organizasyonlara teknik gezi 
düzenlenmesi. 

1. Payda larla ili kilerin 
geli tirilmesi ve fark edilmeye 
yönelik fakültemizi tanıtmaya 
yönelik faaliyetlerin 
düzenlenmesi. 
 
2. Sanatsal faaliyetlerin bilimsel 
yayınlar ve indekslerce taranan 
makaleler ile e de er olması. 
 
3.Kültür ve sanat alanındaki 
uluslararası ara tırma 
projelerinin desteklenmesi. 
 
4. ehrimizdeki sponsorluk ve 
finansal deste in arttırılması, 
 

 
 



TEHD TLER 

E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 
1.E itim-ö retim mekânlarından 
kaynaklanan sorunların ö rencilerin 
motivasyonlarına yansıması ve sanatsal 
üretimlerini sekteye u ratması. 
 
2. Fakülte ve dersliklerin ö renci 
sayısına oranla artmaması; ek bina ve 
kampüs ihtiyacı. 
3. Global ekonominin mikro ekonomiyi 
etkilemesi ve bu durumun e itime 
olumsuz yansıması. 
 
4. Yerel yönetimlerin ö renci bursları 
konusunda destek olmaması. 
 
5. Ö rencilerimizin psikolojik-rehberlik 
sorunlarıyla ilgilenebilecek uzman bir 
yapının fakülte bünyesinde bulunmayı ı. 
 
6. Uluslararası sergilerin kataloglarının 
yapılamaması sebebiyle fakültemizin 
tanıtımının ülke çapında 
duyurulamaması. 
 
7. Özel yetenek sınavlarında tercih 
edilme potansiyeli bakımından büyük 
ehirlerdeki üniversitelerin gerisinde 

kalması. 
 

1. ehrin ekonomik ba lamda yetersiz 
geli mesi sebebiyle ö rencilerin 
tekstil ve di er alanlardaki güncel 
sanat dinamiklerini takip 
edememeleri. 
2. Sergi mekanlarının eksikli i ve 
ö rencilerin sanatsal üretimlerini 
halkla bulu turacak mekanların sınırlı 
olması; bu durumun Fakülte genelinde 
ö rencilerin motivasyon ve sanatsal 
üretimlerini olumsuz etkilemesi. 
 
3.Sanat alanında Türkiye genelinde 
kariyer fırsatlarının yetersiz olması. 
 
4. Özel sektörden sanata yönelik 
deste in görece azalmı  olması. 
 

1.Endüstrile mede giri imcili in 
azalması. 
2. Yerel ve yöresel üretimlerin, dı  
piyasada pazarlanabilecek kanalların 
yaratılamaması. 

Tehditlerin giderilme stratejileri 
 

E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 
1.E itim-ö retim mekânlarının 
sorunlarının giderilmesi, 
 
2.Ö rencilerimizin psikolojik-rehberlik 
sorunlarıyla ilgilenecek uzmanın 
kazandırılması 
 
3. Uluslararası sergilerin kataloglarının 
yapılmasıyla Fakültemizin tanıtımının 
ülke çapında yapılması 
 
4. Fakülte Binamızın artan ö renci ve 
ö retim elemanı nüfusu göz önünde 
bulundurularak sadece kendi Fakültemiz 
olarak düzenlenmesi ve kullanılması. 
 

1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere 
bakı  ve katılım temelinde kurumların, 
toplumun ve ki ilerin geli tirici 
ilgilerinin arttırılması, 
 
2. Sergi mekânlarının arttırılması ve 
ö rencilerin sanatsal üretimlerini 
halkla bulu turulması 
 
3. Sanatsal faaliyetlerin daha fazla 
duyurularının yapılması. 
 
 

1.Fakültemiz bölümleri 
ö rencilerinin kültürel 
geli imleri için ara tırma 
gezilerinin yapılması 
 
2. Kültür ve sanat alanındaki 
uluslararası ara tırma 
projelerinin desteklenmesi. 
 
3. Fakültemizde ara tırma ve 
projelerin gerektirdi i teknik 
donanımların tamamlanarak 
eksikliklerin giderilmesi. 
 



FIRSATLAR 

E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 
1. Fakültemizin sanat e itimine ili kin 
uluslararası düzeyde i  birli i yapabilme 
olanaklarına sahip olması 

1. Fakültemiz bölümlerinin sanat 
e itimine ili kin uluslararası düzeyde 
i  birli i yapabilme olanaklarına sahip 

1.Üniversite ve fakültemizin 
tanıtımını sa layacak yarı malı 
sergiler ve çalı tayların 

 
2. E itim ö retimde teknik altyapıda 
mükemmelli in sa lanması. 
 
3. Ö renci Bursları konusunda hem 
Üniversite hem de yerel yönetimler den 
gelen destekler ile ihtiyaç sahibi 
ö rencilerimizin e itimlerinin kesintisiz 
bir ekilde devam edebilmesi. 
 
4. nsanlı ın ilk yıllarından süregelen 
tarihi bir co rafyada bulunmak 

olması. 
 
2. Ulusal ve uluslararası düzeyde 
sanatsal, kültürel etkinlikler (çalı tay, 
panel, yarı ma vb.) düzenleme ve 
yönetme gücünün bulunması. 
 
3. ehrin önemli merkezlerinde yer 
alan Üniversitemize ba lı kurumsal 
bina ve mekanların sanatsal üretim, 
sergi, sempozyum vb. sanatsal 
etkinliklere ev sahipli i yapabilecek 
potansiyele sahip olması, 
 

düzenlenmesi 
 
2. Ulusal ve uluslararası 
projelerde çalı abilecek nitelikte 
yeterli akademik personele sahip 
olunması 
 

Fırsat Stratejileri 
 

E itim-Ö retim Sanatsal Faaliyetler Ara tırma ve Projeler 
1.Ö retim planlarının güncel geli me ve 
ihtiyaçlara göre sürekli geli tirilmesi. 

2. Uluslarası düzeyde i  birli i 
yapabilme. 
 
3.Üniversitemizdeki farklı fakültelerle 
daha fazla i  birli i olana ı yaratmak, 
 

1. Kentteki ça da  sanat müzelerinin 
artması, 
 
2. Üniversitemize ba lı kurumsal bina 
ve mekanların sanatsal üretim, sergi, 
sempozyum vb. sanatsal etkinliklere 
daha fazla ev sahipli i yapabilmesi, 
 

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde 
sanatsal, kültürel etkinliklerin 
artması, 
 
2.Üniversite ve fakültemizin 
tanıtımını sa layacak yarı malı 
sergiler ve çalı tayların artması, 
 


