
DÜ FEN FAKÜLTESİ SWOT ANALİZİ 

Güçlü Yönlerimiz 

 Yetişmiş Akademik Kadrosu, Fakültemizde eğitim öğretim kalitesini arttıran önemli bir unsurdur. 

 Fakültemiz öğretim üyeleri, SCI gibi etki faktörü yüksek dergilerde yaptıkları yayın ve aldıkları atıflar 

ile Üniversitemizin en yüksek sırasında yer alırlar. 

 Fakültemizin üç programı FEDEK tarafından ulusal akredite edilmiştir. 

 1974 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Fakültemiz, ilk fakültelerinden biri olma 

ayrıcalığı ve avantajlarını her alanda yaşamaktadır. 

 Fakültemiz öğretim üyelerinin TUBİTAK, KOSGEB ve Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri 

kapsamında devam eden ve tamamlanan çok sayıda projeleri mevcuttur. 

 Fakültemiz öğretim üyeleri nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olmaları yanında, öğrencilere 

bilgi aktarımında da üstün bir performansa sahiptirler. 

 Fakültemiz bünyesinde fiziksel ve teknik olarak donanımlı, teknolojik ve bilimsel üretime hazır, 

araştırma olanakları konusunda Fakültemizi benzerleri yanında öne çıkaran en önemli 

unsurlardandır. 

 Üniversitemiz bünyesinde Fakültemizin altı bölümünde yüksek lisans, beş bölümünde ise doktora 

programlarıyla hizmet vermektedir. 

 Benzer fakültelerle kıyaslandığında Öğrenci ve personelin kullanımında olan kantin, orta bahçe vb. 

gibi dinlenme alanların varlığı önem arzetmektedir. 

 YÖK 100/2000 programından yararlanan bursiyer sayılarının oldukça yüksek olması ve fakültemiz 

bölümlerinin Erasmus-Mevlana-Farabi gibi ulusal ya da uluslararası düzeyde öğrenci değişim 

programlarını, Yan Dal ve Çift Ana dal gibi programların mevcut olması.  

Zayıf Yönlerimiz 

 Fakültemiz binasının kampüsteki en eski binalardan biri olması nedeniyle tadilat hizmetlerine 

gereksinimin fazla olması ve sürekli gelişip büyüyen bir Fakülte olmamız sebebiyle her gün alan 

(ofis, derslik, laboratuvar vb.) ihtiyacımızın artması, 

 Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi uluslararası 

öğrenci değişim programlarına bölümlerin istenilen seviyede katkı sağlayamaması, 

 Finansal kaynakların sınırlı olması,  

 Fakültemizin Araştırma görevlisi,  idari, teknik ve temizlik hizmetlerinin verildiği birimlerindeki 

personel yetersizliği, 

 Fakültemiz bölümlerinin ilgili alanlarında  yeterli düzeyde işbirliği ve bilimsel projelerin hedeflenen 

düzeye henüz ulaşılmaması, 



 Fakültemize katkı düzeyi yüksek disiplinlerarası projelere yeterli desteğin sağlanamaması ve 

bilimsel projelere genç araştırmacıların ya da öğrencilerin istenilen düzeyde dahil edilememesi, 

 Mezun öğrencilerimizle iletişim ve ilişkilerin istenilen seviyede olmaması, 

 Dış paydaşlarla iletişim eksikliği, 

 Bilimsel ve endüstriyel araştırmaların çoğunlukla pratik hayata geçirilememesi ve ülke 

ekonomisine katkısının yetersiz olması, 

 Fakültemizce ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara verilen finansal desteğin istenilen seviyenin 

altında olması, 

 Fakültemizde bulunan bazı laboratuarlarının fiziki alt yapı ve donanımsal eksikliklerinin bulunması, 

 Öğretim üyesi hareketliliğinin istenilen düzeyde olmayışı, 

 Fakültemize öğrenci çalışma salonunun yeterli büyüklükte olmaması, 

Fırsatlar 

 Fakültemiz bölgede merkezi bir konumda olup, son yıllarda artan ulaşım kolaylıkları sayesinde 

avantajlı bir durumda olması, 

 Bulunduğu yörenin sosyo-ekonomik şartları göz önüne alındığında, yeniliğe ve gelişime açık, 

üniversite yaşamını destekleyen olanakları ile gerek öğrenci gerekse öğretim üyeleri için uygun bir 

yaşam alanında yer alması, 

 Diyarbakırın son yıllarda Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliğinin artması ve kentteki endüstrinin 

gelişim içerisinde olması ve dolayısıyla özel sektör ile doğrudan ilişki içinde olan bölümler için 

bunun büyük bir kazanım olması, 

 Fiziki konum ve teknolojik alt yapı noktasında doğrudan bilgi kaynaklarına erişimin kolay ve rahat 

olması, 

 Bölgenin en önemli kütüphanesi olarak kabul edilen Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nin 

kampüs içi ve kampüs dışı erişim ile gerek öğretim üyelerimize ve gerekse öğrencilerimize hizmet 

veriyor olması. Ayrıca öğretim üyelerimize verilen kullanıcı adı ve şifreler ile online kaynaklara ve 

veri tabanlarına anında erişim sağlanması. 

 Bunun yanında akademik personel ile öğrenci ve akademik personel ile idari personel iletişiminin 

istenilen düzeyde olması. 

 Disiplinler arası, kamu ve özel sektör işbirliği projeleri hazırlanabilmesi, 

 Bölgemizde yeni açılan üniversitelere lisans ve lisansüstü öğrenci yetiştirilmesinde kaynak 

olabileceğimiz. 

Tehditler 



 Mezunların istihdam sorunu,  

 Fakültemizin bütçe imkânlarının sınırlı olması, 

 Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli ölçüde katkıları olan araştırma görevlilerin 

Fakültemizde yeterince bulunmayışı, 

 Fakültemiz öğrencilerinin staj, mesleki gezi ve iş bulma imkânlarının Diyarbakır ili bazında kısıtlı 

olması. 

 Öğretim üyelerinin ders yükü fazlalığı veya zaman zaman idari konulardaki işlerle meşgul olmaları 

nedeniyle bilimsel çalışmalara yönelik üretim süreçlerinin ve araştırmaya ayırdıkları zamanın 

azalması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


