
SWOT Analizi 

Üniversitemizin kurumsal hedefleri doğrultusunda Gıda Mühendisliği Bölümünün, kuvvetli 

yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir.  

Güçlü Yönler 

• Bölümümüzde kendi uzmanlık alanlarında çok iyi yetişmiş öğretim üyesi kadrosu 

bulunmaktadır.  

• Lisans ve lisansüstü eğitim için oldukça iyi altyapı olanaklarına sahiptir 

• Ulusal (DPT, TÜBİTAK ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) ve 

uluslararası kaynaklar tarafından destekli çok sayıda proje yürütülmektedir. 

• Yardımcı öğretim elemanları çalışkan ve başarılıdır.  

• Öğrencilerimiz ÖSYM sınavlarına olumlu ve başarılı performans sergilemektedirler.  

• Doktora eğitim programı kapsamında YÖK 100/2000 burs programından yararlanan 

bursiyerlerimiz bulunmaktadır.  

• 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İşyerinde Mühendislik Eğitimi (İME-İntörn)’ ne 

başlanmıştır.  

• Araştırma ve eğitim amaçlarıyla kullanılan ve bölümümüze ait 13 tane laboratuvar 

bulunmaktadır. 

• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) gibi 

bağımsız akreditasyon kurulları tarafından akreditasyon alınabilmesi için çalışmalarının 

başlatılmış bulunmaktadır. 

• Bölümümüzde ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarına yönelik faaliyetler 

yürütülmektedir.  

• Lisans programı öğrenci doluluk oranının yüksektir. 

• Yüksek lisans ve doktora eğitimleri kapsamlı olarak yapılmaktadır.  

• Gıda Topluluğu aktif olarak faaliyet göstermektedir. 

• Bölümde bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. 

• Disiplinler arası çalışmalar yapılabilmektedir. 

 

Zayıf Yönler 

• Yüksek Öğretim Kurumunun Temel yeterlilikler çerçevesinde yer alan bir pilot tesisi 

bulunmamaktadır. 

• Bilgisayar destekli dersler için uygun donanımlı bilgisayar sayısı yeterli değildir. 

• Laboratuvar uygulamaları için gereken sarf malzemelerin bütçesi yeterli değildir. 

• Araştırma görevlisi ve yardımcı personel sayısı yeterli değildir.   

• Laboratuvar çalışmalarının hazırlıkları ve bazı cihazların kullanımı konusunda laborant ve 

uzman ihtiyacı bulunmaktadır.  

• Laboratuvarlar kullanılan bazı aletlerin ve cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonunun 

yapılabilmesi için yeterli bütçe bulunmamaktadır.  

• Öğrenci kontenjanlarının yüksek olması nedeniyle uygulamalı derslerde altyapı olanakları 

yetersizdir.   

• Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası ortak çalışma sayıları azdır. 

 



Fırsatlar 

• Bölgemizde Öğrencilerin mesleki bilgi ve görgülerini artırabilmeleri açısından teknik gezi 

ve staj yapabilecekleri gıda endüstrisi bulunmaktadır.  

• Bölgemizde Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB ve mükemmeliyet merkezi kurulmuştur.  

• Meslek odalarıyla iyi bir iş birliği sürdürülmektedir.  

• Teknoloji sayesinde bilgiye ulaşılması oldukça kolaydır.  

• Ulusal ve uluslararası fonlar tarafından bilimsel ve eğitim ile ilgili projelere verilen 

destekler artmıştır.  

• Üniversite ile iş birliğine gıda sanayinin duyduğu gereksinim artmıştır.  

• Gıda konusunda faaliyet gösteren sanayi bölgelerine ve büyük şehirlere yakın durumdadır.  

• Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK 

bulunmaktadır.  

 

Tehditler 

• Bölüme kabul edilen öğrenci sayıları yüksektir.  

• Bölümü tercih eden öğrencilerin başarı düzeyleri ve İngilizce seviyeleri düşüktür. 

• Fakültenin bütçe olanakları yeterli değildir.  


