
2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme 

yılı içerisinde işe yerleşme oranı  

 

  35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir önceki yılın lisans mezun sayısı/ 

değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam lisans öğrenci sayısı)*100 

 35.3 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir önceki yılın yüksek lisans mezun 

sayısı/ değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam yüksek lisans öğrenci 

sayısı)*100 

 35.4 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir önceki yılın doktora mezun sayısı/ 

değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam doktora öğrenci sayısı)*100 

 35.5 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir önceki yılın mezun sayısı/ 

değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam öğrenci sayısı)*100 

 

 

G35 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

(%) 

35.1 - - -   - -  -  -  

35.2 (46/64)*100 71,9 20/34*100 58,8 (10/26)100 38 56,6 

35.3 4/4 100 5/5*100 100 (1/1)100 100 100 

35.4 7/7 100 Doktora Programı yok Doktora Programı yok 100 

35.5 57/75*100 76 25/39*100 64,10 - - 70 

 

*Şehir ve Bölge Planlama Bölümü: Lisans mezunlarının işe girme oranı %80’den %38’e 

düşmüştür. 2011 yılında mezun olan öğrencilerimizin zamanla işe girme oranının geçmiş 

yıllarda olduğu gibi artması beklenmektedir. 

*İç Mimarlık Bölümü: 2011 yılındaki göstergelerinde toplam oran %70’dir. İşe giriş oranında 

çok fazla bir değişim görülmemiştir. Gözlemlenen sayısal olarak küçük çaptaki düşüşün 

nedeninin mezunların tamamına ulaşılamadığı için olduğu düşünülmektedir.   

 

G36: Öğrenci konseyleri seçimlerine katılım oranı  

 

 36.1 (Bölüm/anabilim dalı/ana sanat dalı öğrenci temsilcisinin seçildiği turda seçime 

katılan öğrenci sayısı/ ilgili birimlerdeki toplam öğrenci sayısı)*100 

 36.2 (fakülte/yüksek okul/konservatuvar/enstitü öğrenci temsilcisinin seçiminde ilgili 

birimde seçime katılan bölüm/anabilim dalı/ana sanat dalı öğrenci temsilci sayısı/ ilgili 

birimlerdeki toplam bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi sayısı)*100 

   

  G36 MİMARLIK İÇ MİMARLIK 

 

ŞBP FAKÜLTE 

36.1 - - - - - - - 

36.2 - - - - - - - 

*Lisans düzeyinde bir önceki dönem seçim yapıldığından ve seçimler iki yılda bir 

gerçekleştirilmek zorunda olduğundan bu sene seçim yapılmamıştır. Yüksek lisans düzeyinde 

ise gerekli başvuru olmadığında seçim yapılamamıştır.   
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 G37: Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılma oranı    

 

 37.1 (lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci 

sayısı)*100 

 37.2 yüksek lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam yüksek 

lisans öğrenci sayısı)*100 

 37.3 (doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam doktora 

öğrenci sayısı)*100 

 37.4 (lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci 

sayıları toplamı/toplam lisans, yüksek lisans ve doktora  öğrenci sayıları)*100 

 37.5 (lisans programlarına giden öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı)*100 

 37.6 (yüksek lisans programlarına giden  öğrenci sayısı/toplam yüksek lisans öğrenci 

sayısı)*100 

 37.7 (doktora programlarına giden öğrenci sayısı/ toplam doktora öğrenci sayısı)*100 

 37.8 ( lisans, yüksek lisans ve doktora  programlarına giden  öğrenci sayıları 

toplamı/toplam lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları)*100 

   

G37 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

37.1 (4/372)*100 1,08 0/193*100 0 (0/0)100 0 0  

37.2 (0/107)*100 0 0/21*100 0 (0/0)100 0 0 

37.3 (0/40)*100 0 Doktora prg.yok Doktora prg.yok 0 

37.4 (4/519)*100 0,78 0/214*100 0 (0/0)100 0 0,26 

37.5 (16/372)*100 4,3 4/193*100 2,06 (1/173)100 0,57 2,29 

37.6 (0/107)*100 0 0/21*100 0 (0/0)100 0 0 

37.7 (1/40)*100 2,5 Doktora prg.yok Doktora prg.yok 2,5 

37.8 (17/519)*100 3,2 4/214*100 1,87 (1/204)100 0,5 1,85 

 

*İç Mimarlık Bölümünde, bir önceki yıla göre lisans düzeyindeki öğrencilerin gidişinde artış 

gözlemlenmiştir.  

 

 

 G38: Sınıfların(şubelerin) ortalama öğrenci sayısı 

 

 38.1 Hazırlık okulu öğrenci sayısı/hazırlık okulu sınıflarının(şubelerinin) sayısı 

 38.3 Lisans öğrenci sayısı/lisans sınıflarının(şubelerinin) sayısı 

 38.4 Toplam öğrenci sayısı/toplam sınıf(şube) sayısı 

 

G38 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

38.1 5 - Hazırlık okulu yok Hazırlık okulu yok 5 öğrenci 

38.2 - - - - - - - 

38.3 372/4 93 193/4 48 173/4 43 738/12 

38.4 377/4 93 193/4 48 173/4 43 741/12 

 

*Fakülte genelinde ve bölümler özelinde öğrenci sayısı artmış, ancak sınıf sayısı sabit 

kalmıştır. 

*Fakülte bünyesinde hazırlık okulu sınıfı bulunmamaktadır. Hazırlık sınıfı eğitimleri Yabancı 

diller bölümündeki sınıflarda gerçekleşmektedir. 
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G39: Program başına ortalama ders sayısı 

  

 39.2 Mezun olmak için lisans programlarında alınması gereken ders sayısı 

toplamı/lisans program sayısı 

39.3 Mezun olmak için tezli yüksek lisans  programlarında alınması gereken ders 

sayısı toplamı/tezli yüksek  lisans program sayısı 

39.4 Mezun olmak için tezsiz yüksek lisans programlarında alınması gereken ders 

sayısı toplamı/tezsiz yüksek  lisans program sayısı 

39.5 Mezun olmak için doktora  programlarında alınması gereken ders sayısı 

toplamı/doktora program sayısı  

  

G39 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

39.1 - - - - - - - 

39.2 49/1 49 49/1 49 63/1 63 161 

39.3 9/1 9 8/1 8 8/1 8 25 

39.4 Tezsiz Yüksek Lisans 

prog.yok 

Tezsiz Yüksek 

Lisans prog.yok 

Tezsiz Yüksek 

Lisans prog.yok 

Tezsiz Yüksek 

Lisans prog.yok 

39.5 11/1 11 Doktora progr. yok Doktora progr. yok 11 

 

G40: Program başına ortalama haftalık ders saati sayısı 

   

 40.2 Lisans programlarında haftalık ders saati sayısı(ders, uygulama ve laboratuar) 

toplamı/lisans program sayısı 

 40.3 Yüksek lisans programlarında haftalık ders saati sayısı(ders, uygulama ve 

laboratuar) toplamı/yüksek lisans program sayısı 

 40.4 Doktora programlarında haftalık ders saati sayısı(ders, uygulama ve laboratuar) 

toplamı/doktora program sayısı 

 

G40 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

40.1 - - - - - -  

40.2 211/1 211 229/1 229 221/1 221 661 

40.3 125/1 125 49/1 49 23/1 23 197 

40.4 145/1 145 Dr. Prog.yok Dr. Prog.yok 145 

 

G41: Seçmeli derslerin oranı 

  

 41.2 (lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/ lisans programlarında 

toplam ders sayısı)*100 

 41.3 (yüksek lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/ yüksek lisans 

programlarında toplam ders sayısı)*100 

 41.4 (doktora  programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/ doktora programlarında 

toplam ders sayısı)*100 

 41.6 (lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı/ 

lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı)*100 

41.7 (yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders 

sayısı/yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders 

sayısı)*100 

41.8 (doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders 

sayısı/doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı)*100 
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G41 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

(%) 

41.1 -  -  -  -  - - -  

41.2 (13/56)*100 23,2 25/72*100 34,72 (18/71)*100 25 27,64 

41.3 (16/24)*100 66,6 9/23*100 39,13 (7/11)*100 63 56,24 

41.4 (16/28)*100 57,14 Dr. Prog.yok Dr. Prog.yok 57,14 

41.5 - - - - - - - 

41.6 (6/49)*100 12,2 8/49*100 16,32 (10/63)*100 16 14,84 

41.7 (7/9*)*100 77,7 7/9*100 77,7 (6/10)*100 60 71,8 

41.8 (7/11**)*100 63,6 Dr. Prog.yok Dr. Prog.yok  

 

G42: Yeni açılan ders oranı 

  42.2 ( lisans programlarında yeni açılan ders sayısı/ lisans programlarında açılan (kayıt 

olunan) toplam ders sayısı)*100 

 42.3 (Yüksek  lisans programlarında yeni açılan ders sayısı/ yüksek lisans 

programlarında açılan(kayıt olunan) toplam ders sayısı)*100 

 42.4 (doktora programlarında yeni açılan ders sayısı/ doktora programlarında 

açılan(kayıt olunan) toplam ders sayısı )*100  

 

G42 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

(%) 

42.1 - - - - - - - 

42.2 (0/56)*100 0 5/55*100 9,09 (4/71)100 5,6 4.86 

42.3 (8/24*)*100 33,3 7/23*100 30,43 (1/7)100 14 25,91 

42.4 (9/28*)*100 32,14 Dr. Prog.yok Dr. Prog.yok 32,14 

  Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yeni açılan ders sayısı önceki yıllara göre %6 artmıştır. 

 

G43: Ders veren öğretim elemanı başına düşen haftalık ortalama ders saati (ön lisans, 

lisans, lisansüstü programlarının tamamında)  

 43.1 Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki 

dönemlik ortalaması(uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı hariç)/ ders veren tam zamanlı 

öğretim elemanlarının sayısı 

 43.2 Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki 

dönemlik ortalaması(uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı dahil) / ders veren tam 

zamanlı öğretim elemanlarının sayısı 

 43.3 Ders veren kadrolu  ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders 

saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı hariç)/ ders 

veren kadrolu ve ek  zamanlı öğretim elemanlarının sayısı 

 43.4 Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders 

saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı dahil)/ ders 

veren kadrolu ve tam zamanlı öğretim elemanlarının sayısı 

 

G43 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

43.1 294/33 8,9 184/9  20,44  (71/8) 9 38,34  

43.2 483,5/33 14,65 189/9 21 (192/8) 24 59,65 

43.3 304/42 7,23 28/5 5,6 (141/20) 7 19,83 

43.4 508/42 12,09 203/9 22,55 (211/20) 10 44,55 
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G44: Öğretim üyesi başına tamamlanan tez sayısı  

 44.1 Tamamlanan yüksek lisans tez sayısı/ öğretim üyesi sayısı 

 44.2 Tamamlanan doktora tez sayısı/öğretim üyesi sayısı 

 44.3 Tamamlanan tez(yüksek lisans ve doktora) sayısı/ öğretim üyesi sayısı 

 44.4  Tamamlanmış ihtisas tez sayısı/ öğretim üyesi sayısı 

 44.5 Tamamlanmış tez( yüksek lisans, doktora ve ihtisas) sayısı/ öğretim üyesi sayısı 

  

G44 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

44.1 4/31 0,13  0/4  0 (1/8) 0,12 0,13 

44.2 7/26 0,26 Dr.prog.yok Dr.prog.yok 0,26 

44.3 11/31 0,35 0/4 0 (1/8) 0,12 0,31 

44.4 - - - - - - - 

44.5 11/31 0,35 0/4 0 (1/8) 0,12 0,31 

 

G45:  Uzmanların  ihtisas tezi süresi (Tıp F.) 

 

 Uzmanların ortalama ihtisas tezi süresi 

  

G46: Uzmanlıkta ilişiği kesilen öğrenci sayısı oranı (Tıp F.) 

 (İlişiği kesilen öğrenci sayısı/toplam ihtisas yapan öğrenci sayısı)*100 

  

G47: Değerlendirme yılı içinde ihtisas alan öğrenci sayısı(Tıp F.) 

 

 (İhtisas tezini tamamlayan  öğrenci sayısı/toplam ihtisas yapan öğrenci sayısı)*100 

  

G50: Akredite olmuş program sayısı 

 

 50.1 Akredite olmuş bölüm sayısı 

50.2 Akreditasyona başvurmuş bölüm sayısı 

 

G52: Pedagojik formasyonlu öğretim üyesi sayısı 

 

 52.1 (Pedagojik formasyon sertifikası almış öğretim üyesi sayısı/ toplam öğretim üyesi 

sayısı)*100 

 52.2 (Pedagojik formasyonlu ders almış öğretim üyesi sayısı/ toplam öğretim üyesi 

sayısı)*100 

  

G52 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

52.1 - - 0/4*100 0 - - 0  

52.2 - - 3/4*100 75 - - 7,89 

  

 G55: Lisansüstü eğitimini başka üniversitede yapmış öğretim üyesi oranı 

 

 55.1 Yüksek lisans eğitimini başka üniversitede(yurt içi) yapmış öğretim üyesi sayısı/ 

toplam öğretim üyesi sayısı 

 55.2 Doktora eğitimini başka üniversitede(yurt içi) yapmış öğretim üyesi sayısı/ 

toplam öğretim üyesi sayısı 
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 55.3 Yüksek lisans eğitimini yurt dışında yapmış öğretim üyesi sayısı/ toplam öğretim 

üyesi sayısı 

 55.4 Doktora eğitimini yurt dışında yapmış öğretim üyesi sayısı/ toplam öğretim üyesi 

sayısı  

  

G55 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

(%) 

55.1 - - 0/4 0 (3/8) 0,37 7,89  

55.2 0/26 0 0/4 0 (3/8) 0,37 7,89 

55.3 0/26 0 0/4 0 - - 0 

55.4 1/26 0,038 0/4 0 - - 2,63 

 

G56: Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içinde basılmış tam metin yayın 

(SCI-expanded, SCI, SSCI ve AHCI) sayısı 

  

 Tam metin yayın sayısı(SCI-expanded, SCI, SSCI ve AHCI)/Öğretim üyesi sayısı 

  

G56 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

56 14/26 0.5   4/4  1  6/8  0,75 0.63 

 

G57: Bilimsel toplantılarda sunulan bildiri oranı 

 

 57.1 (Yurt içinde sunulan poster bildiri sayısı/ toplam bildiri sayısı)*100 

 57.2 (Yurt içinde sunulan sözlü bildiri sayısı/toplam bildiri sayısı)*100 

 57.3 (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)*100 

 57.4 (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*100 

 57.5 (Yurt dışında sunulan poster bildiri sayısı/ toplam bildiri sayısı)*100 

 57.6 (Yurt dışında sunulan sözlü bildiri sayısı/ toplam bildiri sayısı)*100 

 57.7 (Yurt dışında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)*100 

 57.8 (Yurt dışında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*100 

  

G57 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

57.1 1/32x100 3,125 0/17 *100 0 - - 2  

57.2 30/32x100 93,75 13/17*100 76 (7/7)100 100 89,28 

57.3 31/40 x100 77,5 13/17*100 76 (7/15)100 46 66,5 

57.4 21/26x100 80,76 13/4*100 325 (7/8)100 87 70,83 

57.5 - - 0/17*100 0 - - 0  

57.6 1/32x100 3,125 4/17*100 23,5 - - 26,62 

57.7 1/38x100 2,63 4/17*100 23,5 - - 26,13 

57.8 1/24x100 4,16 4/4*100 100 - - 13,15 

 

 

G58: Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetlerin (makale, kongre, 

konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı  

  Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı/öğretim üyesi sayısı 

  

G58 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

58 82/26  3,15   47/4*100  11,75   (15/8) 1,87  5,59  
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G59: Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 

 Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı/ öğretim üyesi sayısı 

G59 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

59 5/26 0,192  7/4*100 1,75  - - 0,31  

 

G60: Öğretim üyesi başına düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 

 60.1 Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (yayın teşvik ödülleri hariç) / öğretim 

üyesi sayısı 

 60.2 Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı( yayın teşvik ödülleri dahil) / öğretim 

üyesi sayısı 

  

 

G60 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

60.1  3/26 0,115  0/4 0  -  -  0,07  

60.2 5/26 0,192 0/4 0 -  -  0,13 

 

G61: Alınan patent sayısı (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dahil)  

G61 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

61 -   - - -  - -   - 

  

G62: Öğretim üyesi başına düşen hakemlik sayısı 

 

 Dergilerde yapılan hakemlik sayısı/öğretim üyesi sayısı 

  

G62 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

62 -  -   1/4 0,25   (2/8)  0,25  0,02 

 

G63: Editörlük yapan öğretim üyesi oranı 

 (Editörlük yapan öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi)*100 

  

G63 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

63  (1/26)*100 3,846   0/4*100 0   - -   0,02 

 

 

G64: Hakemli dergilerde editorial board üyeliği yapan öğretim üyesi oranı 

 

 (Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerdeki editorial board üyeliği yapan öğretim 

üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi)*100  

 

G64 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

64  - -  0/4*100  0   - -  0  
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G65: Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası bilimsel kongre, sempozyum, 

konferans, panel, seminer v.b faaliyetlerin sayısı 

  

G65 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

65 13    11   -  -  24  

  

G66: Öğretim üyesi başına düşen DPT, TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin 

sayısı(değerlendirme yılı içinde tamamlanan)  

 

 66.1 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin 

sayısı(değerlendirme yılı içinde tamamlanan)/öğretim üyesi sayısı 

 66.2 Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje sayısı/öğretim üyesi sayısı 

 66.3 Öğretim üyesi başına düşen sanayi destekli proje sayısı/ Öğretim üyesi sayısı 

 66.4 Öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortaklı veya destekli proje 

sayısı(değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / öğretim üyesi sayısı 

 66.5 Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı/öğretim üyesi sayısı 

  

G66 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

66.1 -     0/4 0  (2/8) 0,25 0,05 

66.2 1/26 0,038      0/4 0 - - 0,02 

66.3 -       0/4 0 - - 0 

66.4 -       1/4       0,25 - - 0,02 

66.5 -       1/4       0,25 (2/8) 0,25 0,02 

 

G69: Öğrenci başına düşen derslik alanı   

 

 69.2 Lisans sınıflarındaki toplam derslik alanı/lisans öğrenci sayısı 

 69.3 Lisansüstü sınıflarındaki toplam derslik alanı/ lisansüstü öğrenci sayısı 

 69.4 Toplam derslik alanı/toplam öğrenci sayısı 

  

G69 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

69.1 -  -   - -  - - -  

69.2 1140,846/ 372 3,06 517/193 2.67 (470/173) 2,7 2,88 

69.3 90,583/ 147 0,62 91/21 4,33 0/31 0/31 0,91 

69.4 1231,429/ 519 2,37 517/214 2.41 (470/204) 2,3 2,36 

*Fakülte genelinde ve bölümler özelinde derslik alanları ve sayısı sabit kalmış, öğrenci sayısı 

artmıştır. 

  

G70: Öğrenci başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı  

 

 70.2 lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı / lisans 

programlarındaki öğrenci sayısı 

G70 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

70.2 47/372 0,126 4/193*100 2,07 (4/173) 0,02 0,07 

 

*Fakülte genelinde ve bölümler özelinde Bilgisayar donanımı ve sayısı sabit kalmış, öğrenci 

sayısı artmıştır. 
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G71: Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanı 

 

 71.2 Lisans ve lisansüstü programlarındaki laboratuar alanı/ lisans ve lisansüstü 

programlardaki öğrenci sayısı 

 71.3 Toplam laboratuar alanı/ toplam öğrenci sayısı 

  

G71 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

71.1 -  -  -   - -  -  -  

71.2 689,39/ 519 1,32 0/214 0 0/204 0/204  0,73 

71.3 689,39/ 519 1,32 0/214 0 0/204 0/204  0,73 

  

 

G72: Akredite olmuş laboratuar sayısı 

 

 

G83: Teknolojik donanımlı sınıf oranı 

  

G83 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

83 8   4   4   16  

  

G93: Mezunlarla iletişim    

 93.1 Mezunlara yönelik dernek veya vakıf sayısı(şube dahil) 

 93.2 Üniversite Mezun Veri Tabanına kayıtlı mezun sayısı 

 93.3 Yıllık iletişim sayısı(ölçülebilir) 

  

G93 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

93.1 1    0   -    1 

93.2 64  417  -   481 

93.3 2  20  -   22 

İç Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde mezunlarına yönelik bir dernek veya 

vakıf bulunmamasına rağmen mezunlarla iletişimi devam ettirme çabaları sürmektedir.  

 

G94: Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin 

sayısı(58. maddede sayılanlar hariç) 

  

G94 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

94 6       -  -  6  

 

G95:  Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 

 95.1 Kurum çalışanları ve öğrenciler için yaşam boyu öğrenim kapsamında 

düzenlenen etkinliklerin sayısı 

 95.2 Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin 

sayısı  

G95 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

95.1 13    11    1   25  

95.2 11  0  -   11 
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G96: Öğrenci memnuniyeti( anketle belirlenip % olarak hesaplanacak) 

  

G96 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

96  %55  (99/ 128)*100 % 77  (94/122)*100 77   69,66 

  

 

G97: Akademik personel memnuniyeti(anketle belirlenip % olarak hesaplanacak) 

  

G97 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

97  %66   9/15*100   %60 (2/8)100 %25   50,33 

 

G98: İdari Personel memnuniyeti(anketle belirlenip % olarak hesaplanacak) 

  

G98 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

98  %90  0/1*100  %0 (1/2)*100 50   70 

  

G99: Mezun memnuniyeti(anketle belirlenip % olarak hesaplanacak) 

  

G99 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

99  %79  24/128*100 % 96   - -   87,5 

  

G100: Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti(anketle belirlenip % 

olarak hesaplanacak) 

   

G100 MİMARLIK İÇ MİMARLIK ŞBP FAKÜLTE 

100  %80   50/50*100 %100   - -  90  

 

  
        

  


