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1. GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SWOT ANALİZİ 
 

Yüksekokulumuzun eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan 

incelenerek üniversitenin kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme; 

 
• Eğitim-öğretim, 

• 4 Yarıyıllık ders planı, 

• Ders adları, içerikleri ve AKTS’lerin güncellenmesi, 

• Ders yükleri, 

• Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması, 

• Öğrencilerin DGS ile lisansa geçiş olanakları, 

• Akademisyenlerin değerlendirilmesi, 

• Öğrenci/akademisyen iletişimi, 

• Destek birimleri kapsamında yapılmıştır. 
 
 
 

1.1. Yüksekokulumuzun Güçlü Yönleri 
 
 

• Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı, 

• Mevcut akademik ve idari personelin akademik gelişimlerinin desteklenmesi (lisanüstü 

eğitimler, konferans, panel), 

• Ulusal anlamda en eski ve tecrübeli Gastronomi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

bölümlerinden birine sahip olması, 

• Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip Gökçeada’nın turistik çekim merkezi olması ve 

son yıllarda artan turistik talep ve kalifiye iş gücü doğrultusunda yüksekokul 

öğrencilerinin yaz ve kış dönemlerinde adada iş imkanına sahip olması 

• Gökçeada’nın çok kültürlü yapısının akademik personel ve öğrenciler açısından doğal bir 

akademik çalışma alanı sağlaması, bu sayede Gökçeada’nın ulusal ve uluslararası alanda 

tanıtımının sağlanması, 

• Akademik personel ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara (yemek yarışmaları 

vb.) katılımının üniversite yönetimi ve yerel yönetimlerce desteklenmesi 



• Uygulama mutfağı ve dersliklerde son model araç gereçlerin etkin kullanımı,  

• Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, alanında uzman sektör uzmanlarının (şef, 

girişimci, yazar vb.) sektörel etkinlikler (workshop, panel, söyleşi vb.)  doğrultusunda 

öğrencilerle buluşması, 

• Mezun öğrencilerin özel sektör ve kamu kurumlarının istihdam olanaklarından 

faydalanabilmeleri, 

• Mezun ilişkilerinin düzenli takibi sonucunda mezun öğrencilerin mevcut öğrenciler ile 

iletişiminin sağlanması. 

 
1.2. Yüksekokulumuzun Zayıf Yönleri 

 
 

• Uluslararası çalışmalarda akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi, 

• Gökçeada’nın anakaradan ve yerleşkeden uzaklığı sebebiyle meydana gelen aksaklıklar, 

• Akademik kadronun nitelik olarak yetkin olmasına rağmen nicelik olarak eksik 

olması, 

• Öğrencilerin konaklama alanları ve kütüphane arasındaki mesafede günün her saati 

ulaşım olmayışı 

• Öğrencilerin konaklama sorununun mevcut Kredi Yurtlar Kurumu ile tam anlamıyla 

çözülememesi, 

• Kütüphanede üye olunan bilimsel veri tabanı sayısının az olması ve bilimsel yayınlara 

ulaşım imkânlarının kısıtlı kalması, 

• Sosyal olanakların kısıtlılığı. 

 

 

1.3. Fırsatlar 
 
 

• Türkiye’nin en büyük adasında bulunması ve ilçenin çok kültürlü yapısının turistik 

faaliyetler için uygun ve çekici olması, 

• Türk ve Rum mutfak kültürünün Gökçeada’da bir arada yaşamaya devam etmesi, 

Gökçeada’nın yerel ürünlerinin çeşitliliği gibi çekiciliklerin Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları öğrencileri ve akademisyenleri için geniş bir çalışma ortamı yaratması, 

• Ortodoks Hristiyanlar için Gökçeada’nın bir çekim merkezi olması, her yıl 

düzenledikleri dini ve kültürel etkinliklerin yarattığı turist potansiyeli, 

• Gökçeada’nın doğal turistik çekim unsurlarının (rüzgar, deniz vb.) çeşitliliği ve özellikle 



yabancı turistler açısından yarattığı destinasyon imajı, 

• Sakin Şehir ünvanına sahip olunması ve uluslararası tanınırlığın gelecekte 

düzenlenebilecek organizasyonlar için çekim unsuru yaratması. 

• Yüksekokulumuz öğretim kadrosunun alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip 

olması nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik çevrede tanınmaları, 

• Yapılacak protokoller sonucunda öğrencilere sektörel staj olanakları sunulması, 

• Tamamlanan 1915 Çanakkale köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesi, 

• Yüksekokulumuz bölümlerinin akademisyenleriyle üst düzey sektör profesyonellerinin 

Gökçeada’nın çekim unsurlarının yardımıyla konferans/sempozyum/ çalıştaylar ile bir 

araya getirilmesi, 

• Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının güncel alanyazına hakim olması ve üniversite-

sektör, üniversite-kamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması, 

• Yüksekokulumuzda aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere 

açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip 

olunması, 

• Yüksekokul öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması. 
 
 

 
1.4. Tehditler 

 
 

• Türkiye’de ve bölgemizde son yıllarda çok fazla sayıda eşdeğer bölümlerin açılması, 

• Sektör yöneticilerinin istihdam politikalarında niteliksiz eleman tercihi, 

• Sektörde, iş becerilerinden çok beşeri ve yaratıcı becerilerinin öne çıkması, 

• Gökçeada turizminin plansız gelişiminin gelecekte yaratacağı sorunların yüksekokulu 

etkileme potansiyeli. 

• Gökçeada’nın Sakin Şehir ünvanının gereklerini yerine getirmemesinin yaratacağı 

sorunlar. 
 



 
1.5. SWOT Matrisi 

 
Tablo 1. SWOT Matrisi Tablosu 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
• Alanında gerekli yetkinliğe sahip 

akademik kadronun varlığı, 

• Mevcut akademik ve idari personelin 

akademik gelişimlerinin desteklenmesi 

(lisanüstü eğitimler, konferans, panel), 

• Ulusal anlamda en eski ve tecrübeli 

Gastronomi/Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları bölümlerinden birine sahip 

olması, 

• Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip 

Gökçeada’nın turistik çekim merkezi 

olması ve son yıllarda artan turistik talep 

ve kalifiye iş gücü doğrultusunda, 

yüksekokul öğrencilerinin yaz kış adada iş 

imkanına sahip olması 

• Gökçeada’nın çok kültürlü yapısının 

akademik personel ve öğrenciler açısından 

doğal bir akademik çalışma alanı 

sağlaması, bu sayede Gökçeada’nın ulusal 

ve uluslararası alanda tanıtımının 

sağlanması, 

• Akademik personel ve öğrencilerin ulusal 

ve uluslararası yarışmalara (yemek 

yarışmaları vb.) katılımının üniversite 

yönetimi ve yerel yönetimlerce 

desteklenmesi 

• Uygulama mutfağı ve dersliklerde son 

model araç gereçlerin etkin kullanımı,  

• Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, 

alanında uzman sektör uzmanlarının (şef, 

girişimci, yazar vb.) sektörel etkinlikler 

(workshop, panel, söyleşi vb.)  

• Uluslararası çalışmalarda akademik personele 

yeterince ekonomik destek verilmemesi, 

• Gökçeada’nın anakaradan ve yerleşkeden 

uzaklığı sebebiyle meydana gelen aksaklıklar, 

• Akademik kadronun nitelik olarak yetkin 

olmasına rağmen nicelik olarak eksik olması, 

• Öğrencilerin konaklama alanları ve kütüphane 

arasındaki mesafede günün her saati ulaşım 

olmayışı 

• Öğrencilerin konaklama sorununun mevcut 

Kredi Yurtlar Kurumu ile tam anlamıyla 

çözülememesi, 

• Kütüphanede üye olunan bilimsel veri tabanı 

sayısının az olması ve bilimsel yayınlara 

ulaşım imkânlarının kısıtlı kalması, 

• Sosyal olanakların kısıtlılığı. 

 



doğrultusunda öğrencilerle buluşması, 

• Mezun öğrencilerin özel sektör ve kamu 

kurumlarının istihdam olanaklarından 

faydalanabilmeleri, 

• Mezun ilişkilerinin düzenli takibi 

sonucunda mezun öğrencilerin mevcut 

öğrenciler ile iletişiminin sağlanması. 

 

 

 
 
 
 



Fırsatlar 
 

Tehditler 

• Türkiye’nin en büyük adasında 

bulunması ve ilçenin çok kültürlü 

yapısının turistik faaliyetler için 

uygun ve çekici olması, 

• Türk ve Rum mutfak kültürünün 

Gökçeada’da bir arada yaşamaya 

devam etmesi, Gökçeada’nın yerel 

ürünlerinin çeşitliliği gibi 

çekiciliklerin Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları öğrencileri ve 

akademisyenleri için geniş bir 

çalışma ortamı yaratması, 

• Ortodoks Hristiyanlar için 

Gökçeada’nın bir çekim merkezi 

olması, her yıl düzenledikleri dini ve 

kültürel etkinliklerin yarattığı turist 

potansiyeli, 

• Gökçeada’nın doğal turistik çekim 

unsurlarının (rüzgar, deniz vb.) 

çeşitliliği ve özellikle yabancı 

turistler açısından yarattığı 

destinasyon imajı, 

• Sakin Şehir ünvanına sahip olunması 

ve uluslararası tanınırlığın gelecekte 

düzenlenebilecek organizasyonlar 

için çekim unsuru yaratması. 

• Yüksekokulumuz öğretim 

kadrosunun alanlarında yeterli bilgi 

ve donanıma sahip olması nedeniyle 

ulusal ve uluslararası akademik 

çevrede tanınmaları, 

• Yapılacak protokoller sonucunda 
öğrencilere sektörel staj olanakları 
sunulması, 

• Türkiye’de ve bölgemizde son 

yıllarda çok fazla sayıda eşdeğer 

bölümlerin açılması, 

• Sektör yöneticilerinin istihdam 

politikalarında niteliksiz eleman 

tercihi, 

• Sektörde, iş becerilerinden çok beşeri 

ve yaratıcı becerilerinin öne çıkması, 

• Gökçeada turizminin plansız 

gelişiminin gelecekte yaratacağı 

sorunların yüksekokulu etkileme 

potansiyeli. 

• Gökçeada’nın Sakin Şehir ünvanının 

gereklerini yerine getirmemesinin 

yaratacağı sorunlar. 

 



• Tamamlanan 1915 Çanakkale 

köprüsü sayesinde mevcut ulaşım 

ağının gelişmesi, 

• Yüksekokulumuz bölümlerinin 

akademisyenleriyle üst düzey sektör 

profesyonellerinin Gökçeada’nın 

çekim unsurlarının yardımıyla 

konferans/sempozyum/ çalıştaylar ile 

bir araya getirilmesi, 

• Yüksekokulumuz öğretim 

elemanlarının güncel alanyazına 

hakim olması ve üniversite-sektör, 

üniversite-kamu ilişkilerinin 

geliştirebilme potansiyelinin var 

olması, 

• Yüksekokulumuzda aktif, yönetime 

katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri 

ve yeniliklere açık her konuda 

çalışanına ve kuruma destek olmaya 

çalışan idari bir yapıya sahip 

olunması, 

• Yüksekokul öğretim kadrosunun 
tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun 
yeterli olması. 

 



 

 

 

 
 

2.  UYGUN STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Yüksekokulumuzun yaptığı SWOT analizleri neticesinde değerlendirilen zayıf/kuvvetli yönleri, 

önündeki fırsatlar/tehditler dikkate alınarak üniversitemizin uyguladığı stratejilere uyumlu hale getirilecek 

biçimde değerlendirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve stratejilerin 

2022-2023 Akademik Yılı için devam edip etmemesi konusunda bir karar oluşturulmuştur.  
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