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1. GZFT Analizi 

1.1. Asıl Faaliyetler Güçlü ve Zayıf Yönler 

 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
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● Üretme arzusu yüksek bir 

akademik kadronun bulunması  

● Araştırma ve Geliştirme 

teşviklerinin varlığı 

● Yüksek lisans ve doktor 

programlarının etkin bir şekilde 

yürütülüyor olması 

● Bilimsel araştırma düzeyinin düşük olması 

● Bilimsel üretkenliği artıracak kültürün 

yeterince gelişmemiş olması 

● Üniversitenin araştırma ve geliştirme 

desteklerinin, kongre ve sempozyum 

desteklerinin yetersizliği 

● Bazı bölümlerde akademik personelin ders 

yükünden dolayı araştırma faaliyetlerine 

yeterince zaman ayıramıyor olması 

● Dış kaynaklardan yararlanmak üzere 

geliştirilen proje sayısının yetersizliği 

● Bazı akademisyenlerin araştırma 

kapasitelerinin yetersiz olması 

● Bazı alanlarda laboratuvar imkanlarının 

yetersiz olması 
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 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
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● Eğitim programlarının Bologna Eğitim 

Süreci gerekliliklerine uygun bir şekilde 

tanımlanmış ve programlanmış olması 

● Bölgenin ihtiyaçlarına ve kaynak 

donanımına uygun eğitim programlarının 

varlığı ve bu alanlarda niteliği yüksek bir 

akademik kadronun varlığı (Veterinerlik, 

Ziraat, Sağlık Bilimleri ve İlahiyat 

fakülteleri, Mühendislik gibi) 

● Türkiye’de sadece 4 üniversitede olan iş 

sağlığı ve güvenliği bölümünün olması 

● Eğitim faaliyetlerinin uygulama ile 

destekleniyor olması 

● Öğretim üyelerinin öğrencilerle iyi 

iletişimleri, öğrencileri teşvik etmeleri ve 

desteklemeleri 

● Uluslararası öğrenci ve personel değişim 

programlarının etkin bir şekilde işliyor 

oluşu 

● Yabancı uyruklu öğrenci sayısının 

yüksek olması 

● Üniversite bünyesinde yabancı uyruklu 

öğrenciler için TÖMER’in kurulmuş 

olması 

● Bazı alanlarda akademik kadro 

eksikliğinin bulunması 

● Bingöl Üniversitesini tercih eden 

öğrencilerin üniversite giriş sınavı 

başarı sıralamasının düşük olması 

● Akademik personelin Bingöl ilini 

tercih etmiyor oluşu 

● Eğitim programlarının Bologna 

sürecine uygun bir şekilde yerine 

getirilip getirilmediğini denetleyecek 

mekanizmanın kurulmamış olması 

● Bazı bölümlere olan öğrenci talebinin 

düşük olması 

● Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması  

● Ana kampüs dışında MYO’larda alt 

yapı problemlerinin olması, 

kütüphane, teknik donanım, 

bilgisayar, laboratuvar imkânları ve 

uygulama alanlarının yetersizliği 

● Bazı bölümlerde derslik sayısının, 

laboratuvar imkanlarının yetersiz 

olması 
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 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
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● Üniversitenin bölgenin kalkınmasına 

yönelik geliştirdiği projelerin olması 

● Üniversitenin şehre özgü ürünlerin 

markalaşmasına katkıda bulunması 

● Halka yönelik konferans ve seminerlerin 

düzenlenmesi 

● Üniversitenin şehirdeki kamu kurumları 

ile güçlü bir işbirliğinin olması 

● Üniversite-şehir bütünleşme düzeyinin 

düşük olması, üniversite 

etkinliklerinin şehir halkına yeterince 

duyurulmuyor olması 

● Araştırma faaliyetlerinin topluma ve 

ekonomiye katkı sağlayacak şekilde 

gerçekleşme düzeyinin düşük olması 

● Üniversitenin şehrin kaynak 

donanımıyla (tarım, arıcılık, jeotermal 

ve hayvancılık) ilgili sivil toplum 

örgütleri ile işbirliği düzeyinin düşük 

olması 

● Tarım ve hayvancılık konusunda ilgili 

toplum kesimlerinin de dahil olduğu 

araştırmaların yetersizliği 
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1.2. Destek Faaliyetler Güçlü ve Zayıf Yönler 

 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
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● Akademik ve idari personelin 

kurumsal aidiyet düzeyinin yüksek 

olması 

● Yönetim ile çalışanlar arasında güçlü 

bir uyumun olması 

● Gelişime ve yeni fikirlere açık bir 

yönetim anlayışının olması 

● Kurumsal iletişim kanallarının açık ve 

güçlü olması 

● Yönetim karar sürecinin hızlı işliyor 

olması 

● Çalışanlar için rahat bir çalışma 

ikliminin olması 

● Kurumsallaşma düzeyinin düşük olması, 

iş süreçleri ve prosedürlerinin net 

tanımlanmamış ve yerleşik hale 

gelmemiş olması 

● Ekip ruhunun yeterince gelişmemiş 

olması 

● Çalışanların iş süreçlerinin etkinliğini 

artırmaya yönelik uygulamalara katılım 

düzeyinin düşük olması 

● Akademik ve idari personel arasında 

özverili olanlar ile olmayanlar arasında 

ayırımın yeterince yapılmıyor oluşu ve 

özverili olanlara yönelik ödül-teşvik 

sisteminin eksikliği 
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● Ana yerleşkenin fiziksel 

koşullarının iyi olması ve hızla 

gelişiyor olması 

● Üniversitenin sosyal fiziki 

kapasitesinin iyi olması 

● Gelişmiş bir kütüphanenin varlığı 

ve yeni bir kütüphane projesinin 

hayata geçirilmiş olması ve 

ihalesinin yapılmış olması 

● Gelişmiş bir spor kompleksinin 

ihalesinin yapılmış olması 

● Teknik programlarda laboratuvar 

altyapısının gelişmiş olması 

● Toprak ve gübre 

laboratuvarlarının akredite olmuş 

olması 

● Kampüs içi güvenlik 

hizmetlerinin yeterli olması 

● Üniversitenin sportif ve sanatsal 

faaliyetlerde bir yetkinliğinin 

gelişmiş olması 

● İdari personelin nicel ve nitel yönden 

yetersiz oluşu 

● Bilimsel çalışmalarda kullanılacak yazılım 

programlarının yetersizliği 

● Kütüphanenin 24 saat hizmet vermiyor 

oluşu, online akademik veri tabanlarına 

aboneliğinin yetersizliği 

● Kampüs dışı öğrenci güvenliğini sağlama 

konusunda üniversite yönetiminin gerekli 

mekanizmaları geliştirmemiş olması 

● Üniversite web sitesinin içeriğinin yetersiz 

oluşu, ilgili birimlerden yeterince bilgi 

akışının ağlanamıyor oluşu 

● Üniversite bilgi işlem altyapısının yetersiz 

oluşu 

● Birimlerde akademik personelin 

komisyonlara yeterince katkıda bulunmuyor 

oluşu 

● Personele ve öğrenciye yönelik sosyal 

etkinlik düzeyinin yetersiz oluşu 

● Öğrenci kulüplerinin sayısının ve etkinlik 

düzeyinin yetersiz olması 

● Tanıtım faaliyetlerinin yeterince yapılmıyor 

ve süreklilik arz etmiyor oluşu 
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1.3. Fırsat ve Tehditler 

Fırsatlar Tehditler 

● Bingöl üniversitesinin tarım havza bazlı kalkınma 

modeline öncü olmak üzere pilot üniversite olarak 

seçilmiş olması-bu alanda bir yetkinlik 

kazanmasına kapı aralamaktadır. 

● Bingöl ilinin deprem kuşağında yer alıyor olması-

bu alandaki araştırmalarda bir yetkinlik kazanma 

fırsatı doğurmaktadır 

● Bingöl ilinde arıcılık sektörünün gelişmiş olması-

ziraat ve veterinerlik fakülteleri için araştırma 

fırsatları doğmakta ve bu alanda ürünlerin 

markalaşması için üniversitenin toplumsal katkı 

düzeyinin artırılmasına zemin hazırlamaktadır 

● Bingöl coğrafyası bitki örtüsünün tıbbi üretime 

uygun olması-bu alanda araştırmalara kapı 

aralamaktadır 

● Ortadoğu’da siyasi karmaşıklığın olması ve 

mezhepsel ihtilafların yükseliyor olması-bu 

bölgeden Türkiye’ye gelecek öğrenci sayısında 

artışa neden olabilir 

● Dünyada organik sağlıklı beslenmeye ilginin 

giderek artıyor olması-tarım havza bazlı kalkınma 

misyonuna uygun olarak araştırmaların ve 

araştırmalara dayalı ürünlerin geliştirilmesine kapı 

aralamaktadır 

● Bingöl ili ve çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel 

ve teknik yönden araştırmalara fazla konu 

edilmemiş olması-bu alanlarda araştırma 

olanaklarının olması 

● Kentleşme düzeyinin düşük olması-

öğrenci ve akademisyenlerin Bingöl 

ilini tercih etmesini olumsuz 

etkilemektedir 

● Bölüm kontenjanlarının YÖK 

tarafından belirleniyor olması-

üniversitenin akademisyen başına düşen 

öğrenci sayısını olumsuz etkileme 

ihtimali söz konusudur 

● Küçük şehir psikolojisinin üniversitenin 

araştırma ve eğitim faaliyetlerini 

olumsuz etkileme ihtimali 

● Bingöl ilinin özellikle Batı bölgelerinde 

yaşayanların zihninde terör bölgesi 

olarak algılanıyor olması 

● Öğrencilerin barınma olanaklarının 

sınırlı oluşu 

● Siyasi gündemin yoğunluğu ve 

ekonomik durgunluk sebebiyle 

üniversitelere tahsis edilen bütçelerde 

kesintiye gidilme tehlikesi  

● Akademisyenlerin maddi olanaklarını 

artırmak için ders yükünü artırmaya 

eğilimli olması-araştırma eğilimlerin 

düşme ihtimali  

 

  


