
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ …. YILI ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANS İZLEME FORMU 

 

 ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİLERİ 

Unvanı  

Adı, Soyadı  

Birimi  

Bölümü  

ABD/Program  

Araştırma Alan(lar)ı   

 

 

Öğretim Elemanı …. Yılı Performans Bilgileri Özet Tablo 

S.No Faaliyet Türü Sayı 

1 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)  

2 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

3 Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı 

(editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)  

 

4 Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik 

not ve kitap kritiği sayısı 

 

5 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)  

6 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

7 Uluslararası kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

8 Ulusal kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

9 Uluslararası/ulusal bildiri sayısı ../.. 

10 Uluslararası sanatsal faaliyet sayısı/ulusal sanatsal faaliyet sayısı ../.. 

11 TÜBİTAK tarafından verilen uluslararası/ulusal destek programı sayısı ../.. 

12 Uluslararası başvurulan/desteklenen proje sayısı  ../.. 

13 Uluslararası/ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı  ../.. 

14 Kurum dışından (ulusal) başvurulan/desteklenen proje sayısı ../.. 

15 Kurum içinden (KAYÜ BAP) başvurulan/desteklenen proje sayısı  ../.. 



16 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı)  

17 Sosyal sorumluluk proje sayısı  

18 Danışmanı olunan öğrenciler tarafından yürütülen sosyal/endüstriyel proje sayısı ../.. 

19 Uluslararası başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

20 Ulusal başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

21 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı  

22 Uluslararası/ulusal ödül sayısı ../.. 

23 Üniversite adresli yayınlarına SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan atıf sayısı  

24 TÜBİTAK tarafından öğretim elemanlarına verilen uluslararası /ulusal araştırma bursu sayısı  ../.. 

25 Editörlük ve hakemlik yapılan uluslararası/ulusal kitap sayısı  ../.. 

26 Hakemlik yapılan uluslararası/ulusal dergi sayısı ../.. 

27 Teknopark bünyesinde faal olan teknoloji şirketi sayısı  

28 Uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gönderilme sayısı  

29 Düzenlenen uluslararası/ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı ../.. 

 

Açıklamalar:  

* Yukarıdaki tabloda birbirini kapsayan maddeler bulunmaktadır. Bazı maddeler bir diğer maddeyi kapsamış olsa bile her madde bireysel olarak değerlendirilecektir.    
 

 

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM  

A.1. Verilen Dersler (saat/haftalık) 

 Güz Dönemi 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Bahar Dönemi 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Ortalama Ders Saati 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Önlisans    

Lisans    

Lisansüstü    

Haftalık Toplam     

A.2. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 

 Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik 

İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı    

İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı    

Toplam danışmanı olunan aktif öğrenci sayısı    



Toplam mezun edilen öğrenci sayısı    

 

Açıklamalar:  

Verilen dersler: Sayılar haftalık saat olarak yazılacaktır. İlgili yılda öğretim elemanı tarafından verilen güz dönemi ve bahar dönemi derslerinin haftalık saatleri girilecektir. Veriler Teorik ders saati + Uygulama Ders 

saati = Toplam ders saati formatında yazılacaktır.  
* Ortalama Ders Saati: Öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması yazılacaktır.  

 

İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından danışmanı olunan toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayısı yazılacaktır.  
İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından başarı ile mezun edilen toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayıları yazılacaktır.  

Toplam danışmanı olunan öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından danışmanlığı alınan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik aktif öğrenci sayısı yazılacaktır.  

Toplam mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yıla kadar öğretim üyesi tarafından başarı ile mezun edilen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayısı tümleşik olarak girilecektir.  
* Yalnızca birinci danışmanı olunan öğrenciler için veri girilecek olup, ikinci tez danışmanları veri olarak giriş yapmayacaktır.  

 

 

B. YAYIN 

B.1. ULUSLARARASI YAYIN 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü  Uluslararası İşbirliği Yayın Bilgileri 

1      

2      

3      

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü Yayın Bilgileri 

1     

2     

3     

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

c) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

hariç) 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

d) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

 

Açıklamalar:  

* Yayınlar yazarların Kayseri Üniversitesi adresli yayınları olmalıdır. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.   

* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  

* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler dikkate 



alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 
Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  

Etki Faktörü: Her bir yayın için yayımlandığı derginin ilgili yıldaki güncel etki faktörü (impact factor) yazılacaktır.   

Uluslararası İşbirliği: İlgili yayında uluslararası işbirliği yapılmış ise “VAR” yapılmamış ise “YOK” ifadesi yazılacaktır.  
Endeks Türü: Yayının hangi endeks(ler)e (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI,  ESCI vb) girdiği yazılacaktır.  

Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası.  

* Satır sayıları artırılıp azaltılabilir. 
 

B.2. ULUSAL YAYIN 

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

b) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri 

1   

2   

3   

c) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

d) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

 

Açıklamalar:  

* Yayınlar yazarların Kayseri Üniversitesi adresli yayınları olmalıdır. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.   

* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  
* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler dikkate 

alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 

Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  
Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası. 

 

B.3. KİTAP 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap  

 Kitap türü Kitap Bilgileri 

1   

2   

3   



Toplam Sayı  

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 Kitap türü Kitap Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Kitaplar 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yayımlanmış olmalıdır.  
* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu kitaplar olmalıdır.  

Kitap Türü: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Bilimsel Kitap, Ders Kitabı, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Tercümesi vb. yazılacaktır.  

Kitap/Bölüm Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 
 

B.4. BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETİ  

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum türü Basım türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum Türü Basım Türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyet 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli faaliyetleri olmalıdır.  

Sunum Türü: Davetli Konuşmacı, Sözlü Sunum, Poster vb. yazılacaktır.  
Basım Türü: Tam metin bildiri, Özet Metin Bildiri yazılacaktır. 

Bildiri Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

B.5. SANATSAL FAALİYETLER  

a) Uluslararası Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    



2    

3    

Toplam Sayı  

b) Ulusal Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Sanatsal Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

Tip: Bireysel/Karma  

Ana Tür: Kayıt (Ses ve/veya Görüntü), Sergi, Bienal, Trienal, Gösteri, Dinleti, Festival, Gösterim, Diğer. 

Faaliyet/Eser/Etkinlik Adı Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

 

C. PROJE 

C.1. ULUSLARARASI PROJE 

a) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen 

Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek 

Türü 

Desteklenen Proje 

Bilgileri 

Proje İşbirliği 

Durumu 

Desteklenen 

Proje Başlangıç 

ve Bitiş Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Önerilen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

(ay) 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1         

2         

3         

Toplam Bütçe   

C.2. ULUSAL PROJE 

a) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen 

Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek 

Türü 

Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Proje Başlangıç 

ve Bitiş Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Önerilen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

(ay) 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1         

2         



3         

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Desteklenen Projeler kısmında; projelerin desteklenme tarihi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında olmalıdır.  
* Başvurulan projeler kısmında; proje başvurusu 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yapılmış olmalıdır.    

* Araştırmacıların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.    

Destekleyen/Önerilen Kurum ve Kuruluş Tipi: Resmi Kurum veya Özel Kuruluş   
Proje Destek Türü:  

Uluslararası Projeler için; H2020, Dünya Bankası, Diğer Resmi Kurum veya Kuruluşlar, Avrupa Konseyi, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, COST, Avrupa Birliği vb yazılacaktır.  

Ulusal Projeler için; TÜBİTAK Projesi (1001, 1002, 3501, 3001, 1505, 1005, 1003), Yükseköğretim Kurumları Birimi (BAP vb) (Üniversite adı belirtilecektir), Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) 
Projesi, Özel Kuruluşlar, TÜBA vb yazılacaktır.  

Desteklenen Proje Bilgileri: Proje personeli, Proje Başlığı vb. YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

Önerilen Proje Bilgileri: Proje bilgileri gizlenmek isteniyorsa girilmesi zorunlu değildir.  
Proje İşbirliği Durumu: Önerilen veya Desteklenen projede Uluslararası ikili işbirliği yapılmış ise “ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ”; proje Ar-Ge, verimlilik artırma, ürün geliştirme, inovasyon vb. kapsamda 

endüstri ile ortak yürütülmüş ise “SANAYİ İŞBİRLİĞİ”; proje kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje ise “KAMU İŞBİRLİĞİ” ibareleri yazılacaktır. Projede herhangi 

bir işbirliği yapılmamış ise bu kısım boş bırakılacaktır.   
Üniversitede Harcanacak Bütçe Tutarı: İlgili proje kapsamında Kayseri Üniversitesi bünyesinde harcanacak bütçe tutarı. 

 

C.3. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ  

a) Sosyal Sorumluluk Projeleri  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi (en az 2 

ay süreli olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  
* İlgili yılda 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri yazılacaktır.  

* Projenin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  

* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. Daha düşük süreli projeler girilmeyecektir. 
Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  

Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  

Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  
Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  

 

C.4. DANIŞMANI OLUNAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL VEYA ENDÜSTRİYEL PROJE  

a) Öğrenciler Tarafından Yürütülen Sosyal veya Endüstriyel Projeler  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi (en az 2 

ay süreli olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Öğretim elemanlarının danışmanlığı yaptığı öğrenciler tarafından ilgili yılda yürütülen sosyal veya endüstriyel projeler yazılacaktır.  

* Projeler il, bölge veya ülke bazında olmalıdır.  
* Projelerin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  



* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. 
Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  

Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  

Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  
Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  

 

 

D. PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM, ÇEŞİT VE ÜRÜN GELİŞTİRME 

D.1. ULUSLARARASI  

a) Başvurulan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

D.2. ULUSAL  

a) Başvurulan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyetler ilgili yılda gerçekleştirilmiş olmalıdır.  
* Başvuran ve belge alanların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu bildirilmelidir. Üniversite adresli olmayan ancak öğretim elemanları tarafından yapılan şahsi başvurular değerlendirmeye dâhildir. 

* Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Belge alma süreçleri genel itibari ile Başvuru > İnceleme > Kamuoyuna Açıklanma > Varsa İtiraz > Belge Hazırlanması olarak özetlenebilir. Bu bölüme “Türk Patent 

Enstitüsü, European Patent Office vb.” aracılığı ile ulusal veya uluslararası ilgili süreci tanımlanmış ve belgesi hazırlanmış/kurum ya da kişi tarafından teslim alınmış belge sayısı yazılacaktır.   
Başvuru/Belge Tipi: Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme yazılacaktır.  

Tasarım Türü: Bilimsel Tasarım, Çalgı Tasarımı, Çevresel tasarım (bina, peyzaj ve iç tasarım), Endüstriyel Tasarım, Faydalı Obje, Grafiksel Tasarım yazılacaktır. 

Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri: Patent ve Tasarım bilgileri YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Faydalı Model ile Çeşit ve Ürün Geliştirme gerekli tüm 
bilgiler verilecek formatta yazılacaktır. 

 

 

E. ÖDÜL 

E.1. ULUSLARARASI ÖDÜL 

a) Uluslararası Ödüller 



 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun 

Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

E.2. ULUSAL ÖDÜL 

a) Ulusal Ödüller 

 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun 

Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Ödül ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  
* Ödül alanların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

 

Ödülün Türü: Çalışma Ödülü, Proje Ödülü, Yayın Teşvik Ödülleri, Hizmet Ödülleri, Bilim-Sanat Ödülleri, Teşvik Ödülleri, Grup Başarı Ödülleri, Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri 
yazılmalıdır.   

Ödülün Alındığı Kuruluşun Türü: Üniversite, Kamu, Sivil Toplum Kuruluşu, Ticari (Özel), Ticari (KİT), Hastane, Diğer, Avrupa Birliği, Yurtdışı Üniversite, Mesleki Dernekler seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  

Faaliyet Detay: TÜBA Akademi Ödülü, TÜBA-GEBİP, TÜBA-TESEP, YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK TWAS, TÜBİTAK Teşvik, TÜBİTAK Ufuk 2020 Eşik Üstü Ödülü, 

Yurtdışı Kurum veya Kuruluşlardan Alınan Bilim Ödülü, Yurtiçi Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Bilim Ödülü, Ulusal Güzel Sanat Etkinliklerinde veya Yarışmalarında Verilen Derece Ödülü, Mimarlık-Planlama 

ve Tasarım Alanındaki Derece Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  

Ödül Açıklama: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır.  
 

  

F. ATIF  

F.1. Uluslararası Atıflar 

a) Üniversite adresli yayınlara SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan atıf sayısı 

 Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı 

1   

2   

3   

 

Açıklamalar:  

* Yazarların sadece Kayseri Üniversitesi adresli olup, atıf alan yayınları kullanılacaktır. Diğer adresli yayınları bu sayılara kesinlikle dâhil edilmeyecektir. , 

*Atıf sayıları ISI Web of Science veritabanından alınmalıdır. Veritabanından ilgili yıl için alınan toplam atıf sayısı yazılacaktır. Başka veritabanı kullanılmamalıdır.  

Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 
İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı: Öğretim Elemanının Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına ilgili yılda SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan toplam atıf sayısı yazılacaktır.  

 

 

G. DİĞER  

G.1. TÜBİTAK tarafından öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 

a) Uluslararası araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 



1  

2  

Toplam Sayı  

b) Ulusal araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Verilen burs ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  
Burs Bilgileri: Burs ile ilgili tüm detay bilgileri kapsayacak bir formatta yazılacaktır.  

 

G.2. Editörlük/Hakemlik  

a) Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap 

 Faaliyet Türü Sayı 

1 Editörlük yapılan uluslararası kitap sayısı  

2 Editörlük yapılan ulusal kitap sayısı  

3 Hakemlik yapılan uluslararası kitap sayısı  

4 Hakemlik yapılan ulusal kitap sayısı  

Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı  

b) Editörlük/Hakemlik Yapılan Dergi 

 Faaliyet Türü Sayı 

1 Editörlük yapılan uluslararası dergi sayısı  

2 Editörlük yapılan ulusal dergi sayısı  

3 Hakemlik yapılan uluslararası dergi sayısı  

4 Hakemlik yapılan ulusal dergi sayısı  

Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Editörlük/Hakemlik görevleri ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  
* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli çalışmalar olmalıdır.  

* Veriler sadece sayısal olarak girilecek olup, detaylar ve açıklama eklenmeyecektir.  

Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı: Hem Editörlük hem de Hakemlik görevi yapılan toplam kitap sayısı girilecektir.  
Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı: Sadece Hakemlik görevi yapılan Toplam dergi sayısı girilecektir. Editörlük görevi yapılan dergiler toplama eklenmeyecektir.  

 

G.3. TEKNOPARK 

Teknopark bünyesinde faal olan şirket sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Öğretim elemanın teknopark bünyesinde faal şirketi var ise şirket sayısı yazılacaktır.  
* Öğretim elemanın teknopark bünyesinde faal şirketi yok ise boş bırakılacaktır.  

 

G.4. Uluslararası Değişim Programları 

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilme   

 

Açıklamalar:  

* İlgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gidilmiş ise) detayları belirtilerek yazılacaktır.   
* İki haftadan daha kısa bir süre faaliyet gerçekleşmiş ise veri olarak yazılmayacaktır.   

 

G.5. Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi  



a) Düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 

 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

b) Düzenlenen ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 

 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  
Faaliyet Tipi: Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi yazılacaktır.  

Faaliyet bilgileri: Faaliyet ile ilgili tüm bilgiler detaylı ve açık olarak yazılacaktır.  

 

 

 

  



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ …. YILI ANABİLİM DALI PERFORMANS İZLEME FORMU 

 

Üniversite Kayseri Üniversitesi 

Birim Adı   

Bölüm Adı  

Anabilim Dalı Adı  

Anabilim Dalı Başkanı Unvanı, Adı, Soyadı  

Anabilim Dalı Öğretim Elemanı 

Dağılımı ve Sayıları 

Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Arş. Gör.  Öğr. Gör.  

(Ders veren) 

Öğr. Gör.  

(Uygulamalı) Toplam 

       

 

 

……………. Fakültesi/Yüksekokulu/Konservatuvarı ………………… Bölümü ………………. Anabilim Dalı .... Yılı Performans Bilgileri Özet Tablo 

S.No Faaliyet Türü Sayı/Yüzde/Oran 

1 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, 

teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

2 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

sayısı 

 

3 Anabilim dalındaki öğretim elemanları (tüm akademik personel) tarafından SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış toplam 

makale ve derleme sayısının (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) öğretim elemanı sayısına oranı (anabilim dalındaki öğretim elemanlarının 

yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

 

4 Anabilim dalındaki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından uluslararası işbirliği yapılmayan SCI, SSCI ve AHCI endeksli 
dergilerdeki yayın sayısının öğretim üyesi sayısına oranı (anabilim dalındaki öğretim üyelerinin yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak 

hesaplanacaktır.) 

 

5 Anabilim dalındaki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından uluslararası işbirliği yapılan SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerdeki 
yayın sayısının öğretim üyesi sayısına oranı (anabilim dalındaki öğretim üyelerinin yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

 

6 

Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) 

dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)   

7 

Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) 

dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

8 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)  

9 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

10 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

11 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının ulusal kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 



12 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal bildiri sayısı ../.. 

13 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası sanatsal faaliyet sayısı/ulusal sanatsal faaliyet sayısı ../.. 

14 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarına TÜBİTAK tarafından verilen uluslararası/ulusal destek programı sayısı ../.. 

15 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası başvurulan/desteklenen proje sayısı  ../.. 

16 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı  ../.. 

17 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının kurum dışından (ulusal) başvurulan/desteklenen proje sayısı  

18 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının kurum içinden (KAYÜ BAP) başvurulan/desteklenen proje sayısı  ../.. 

19 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye 
yönelik birlikte yürütülen proje sayısı) 

 

20 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının sosyal sorumluluk proje sayısı  

21 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının danışmanı olduğu öğrenciler tarafından yürütülen sosyal/endüstriyel proje sayısı ../.. 

22 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

23 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının ulusal başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

24 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı  

25 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal ödül sayısı ../.. 

26 Anabilim dalındaki öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde 

yapılan atıf sayısının anabilim dalındaki toplam öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) sayısına oranı 

 

27 TÜBİTAK tarafından anabilim dalındaki öğretim elemanlarına verilen uluslararası /ulusal araştırma bursu sayısı  ../.. 

28 Anabilim dalındaki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından editörlük ve hakemlik yapılan uluslararası/ulusal kitap sayısı  ../.. 

29 Anabilim dalındaki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından hakemlik yapılan uluslararası/ulusal dergi sayısı ../.. 

30 Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının Teknopark bünyesinde faal olan teknoloji şirketleri sayısı  

31 Anabilim dalında uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gönderilen öğretim elemanı sayısı   

32 Anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından düzenlenen uluslararası/ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı ../.. 

 



Açıklamalar:  

* Yukarıdaki tabloda birbirini kapsayan maddeler bulunmaktadır. Bazı maddeler bir diğer maddeyi kapsamış olsa bile her madde bireysel olarak değerlendirilecektir.    

 

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM  

A.1. Verilen Dersler (saat/haftalık) 

 Güz Dönemi 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Bahar Dönemi 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Ortalama Ders Saati 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Önlisans    

Lisans    

Lisansüstü    

Haftalık Toplam     

A.2. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 

 Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik 

İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı    

İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı    

Toplam danışmanı olunan aktif öğrenci sayısı    

Toplam mezun edilen öğrenci sayısı    

 

Açıklamalar:  

Verilen dersler: Sayılar haftalık saat olarak yazılacaktır. İlgili yılda öğretim elemanı tarafından verilen güz dönemi ve bahar dönemi derslerinin haftalık saatleri girilecektir. Veriler Teorik ders saati + Uygulama Ders 

saati = Toplam ders saati formatında yazılacaktır.  
* Ortalama Ders Saati: Öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması yazılacaktır.  

 

İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından danışmanı olunan toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayısı yazılacaktır.  
İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından başarı ile mezun edilen toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayıları yazılacaktır.  

Toplam danışmanı olunan öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından danışmanlığı alınan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik aktif öğrenci sayısı yazılacaktır.  

Toplam mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yıla kadar öğretim üyesi tarafından başarı ile mezun edilen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayısı tümleşik olarak girilecektir.  
* Yalnızca birinci danışmanı olunan öğrenciler için veri girilecek olup, ikinci tez danışmanları veri olarak giriş yapmayacaktır.  

 

 

B. YAYIN 

B.1. ULUSLARARASI YAYIN 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü  Uluslararası İşbirliği Yayın Bilgileri 

1      

2      

3      

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü Yayın Bilgileri 

1     

2     

3     

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

c) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

hariç) 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  



1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

d) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

 

Açıklamalar:  

* Yayınlar yazarların Kayseri Üniversitesi adresli yayınları olmalıdır. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.   

* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  

* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler dikkate 
alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 

Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  

Etki Faktörü: Her bir yayın için yayımlandığı derginin ilgili yıldaki güncel etki faktörü (impact factor) yazılacaktır.   
Uluslararası İşbirliği: İlgili yayında uluslararası işbirliği yapılmış ise “VAR” yapılmamış ise “YOK” ifadesi yazılacaktır.  

Endeks Türü: Yayının hangi endeks(ler)e (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI,  ESCI vb) girdiği yazılacaktır.  

Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası.  
* Satır sayıları artırılıp azaltılabilir. 

 

B.2. ULUSAL YAYIN 

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

b) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri 

1   

2   

3   

c) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

d) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   



Toplam Yayın 

Sayısı 

 

 

Açıklamalar:  

* Yayınlar yazarların Kayseri Üniversitesi adresli yayınları olmalıdır. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.   

* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  

* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler dikkate 
alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 

Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  

Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası. 
 

B.3. KİTAP 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap  

 Kitap türü Kitap Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 Kitap türü Kitap Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Kitaplar 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yayımlanmış olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu kitaplar olmalıdır.  
Kitap Türü: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Bilimsel Kitap, Ders Kitabı, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Tercümesi vb. yazılacaktır.  

Kitap/Bölüm Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

B.4. BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETİ  

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum türü Basım türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  



b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum Türü Basım Türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyet 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli faaliyetleri olmalıdır.  
Sunum Türü: Davetli Konuşmacı, Sözlü Sunum, Poster vb. yazılacaktır.  

Basım Türü: Tam metin bildiri, Özet Metin Bildiri yazılacaktır. 

Bildiri Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 
 

B.5. SANATSAL FAALİYETLER  

a) Uluslararası Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

b) Ulusal Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Sanatsal Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

Tip: Bireysel/Karma  

Ana Tür: Kayıt (Ses ve/veya Görüntü), Sergi, Bienal, Trienal, Gösteri, Dinleti, Festival, Gösterim, Diğer. 

Faaliyet/Eser/Etkinlik Adı Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

 

C. PROJE 

C.1. ULUSLARARASI PROJE 

a) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen 

Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek 

Türü 

Desteklenen Proje 

Bilgileri 

Proje İşbirliği 

Durumu 

Desteklenen 

Proje Başlangıç 

ve Bitiş Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Önerilen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

(ay) 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1         



2         

3         

Toplam Bütçe   

C.2. ULUSAL PROJE 

a) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen 

Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek 

Türü 

Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Proje Başlangıç 

ve Bitiş Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Önerilen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

(ay) 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1         

2         

3         

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Desteklenen Projeler kısmında; projelerin desteklenme tarihi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında olmalıdır.  

* Başvurulan projeler kısmında; proje başvurusu 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yapılmış olmalıdır.    
* Araştırmacıların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.    

Destekleyen/Önerilen Kurum ve Kuruluş Tipi: Resmi Kurum veya Özel Kuruluş   

Proje Destek Türü:  

Uluslararası Projeler için; H2020, Dünya Bankası, Diğer Resmi Kurum veya Kuruluşlar, Avrupa Konseyi, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, COST, Avrupa Birliği vb yazılacaktır.  

Ulusal Projeler için; TÜBİTAK Projesi (1001, 1002, 3501, 3001, 1505, 1005, 1003), Yükseköğretim Kurumları Birimi (BAP vb) (Üniversite adı belirtilecektir), Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) 

Projesi, Özel Kuruluşlar, TÜBA vb yazılacaktır.  
Desteklenen Proje Bilgileri: Proje personeli, Proje Başlığı vb. YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

Önerilen Proje Bilgileri: Proje bilgileri gizlenmek isteniyorsa girilmesi zorunlu değildir.  

Proje İşbirliği Durumu: Önerilen veya Desteklenen projede Uluslararası ikili işbirliği yapılmış ise “ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ”; proje Ar-Ge, verimlilik artırma, ürün geliştirme, inovasyon vb. kapsamda 
endüstri ile ortak yürütülmüş ise “SANAYİ İŞBİRLİĞİ”; proje kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje ise “KAMU İŞBİRLİĞİ” ibareleri yazılacaktır. Projede herhangi 

bir işbirliği yapılmamış ise bu kısım boş bırakılacaktır.   

Üniversitede Harcanacak Bütçe Tutarı: İlgili proje kapsamında Kayseri Üniversitesi bünyesinde harcanacak bütçe tutarı. 
 

C.3. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ  

a) Sosyal Sorumluluk Projeleri  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi (en az 2 

ay süreli olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  
* İlgili yılda 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri yazılacaktır.  

* Projenin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  

* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. Daha düşük süreli projeler girilmeyecektir. 



Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  
Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  

Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  

Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  
 

C.4. DANIŞMANI OLUNAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL VEYA ENDÜSTRİYEL PROJE  

a) Öğrenciler Tarafından Yürütülen Sosyal veya Endüstriyel Projeler  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi (en az 2 

ay süreli olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Öğretim elemanlarının danışmanlığı yaptığı öğrenciler tarafından ilgili yılda yürütülen sosyal veya endüstriyel projeler yazılacaktır.  
* Projeler il, bölge veya ülke bazında olmalıdır.  

* Projelerin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  

* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. 
Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  

Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  

Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  
Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  

 

 

D. PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM, ÇEŞİT VE ÜRÜN GELİŞTİRME 

D.1. ULUSLARARASI  

a) Başvurulan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

D.2. ULUSAL  

a) Başvurulan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    



2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyetler ilgili yılda gerçekleştirilmiş olmalıdır.  
* Başvuran ve belge alanların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu bildirilmelidir. Üniversite adresli olmayan ancak öğretim elemanları tarafından yapılan şahsi başvurular değerlendirmeye dâhildir. 

* Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Belge alma süreçleri genel itibari ile Başvuru > İnceleme > Kamuoyuna Açıklanma > Varsa İtiraz > Belge Hazırlanması olarak özetlenebilir. Bu bölüme “Türk Patent 

Enstitüsü, European Patent Office vb.” aracılığı ile ulusal veya uluslararası ilgili süreci tanımlanmış ve belgesi hazırlanmış/kurum ya da kişi tarafından teslim alınmış belge sayısı yazılacaktır.   
Başvuru/Belge Tipi: Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme yazılacaktır.  

Tasarım Türü: Bilimsel Tasarım, Çalgı Tasarımı, Çevresel tasarım (bina, peyzaj ve iç tasarım), Endüstriyel Tasarım, Faydalı Obje, Grafiksel Tasarım yazılacaktır. 

Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri: Patent ve Tasarım bilgileri YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Faydalı Model ile Çeşit ve Ürün Geliştirme gerekli tüm 

bilgiler verilecek formatta yazılacaktır. 

 

 

E. ÖDÜL 

E.1. ULUSLARARASI ÖDÜL 

a) Uluslararası Ödüller 

 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun 

Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

E.2. ULUSAL ÖDÜL 

a) Ulusal Ödüller 

 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun 

Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Ödül ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  

* Ödül alanların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

 
Ödülün Türü: Çalışma Ödülü, Proje Ödülü, Yayın Teşvik Ödülleri, Hizmet Ödülleri, Bilim-Sanat Ödülleri, Teşvik Ödülleri, Grup Başarı Ödülleri, Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri 

yazılmalıdır.   

Ödülün Alındığı Kuruluşun Türü: Üniversite, Kamu, Sivil Toplum Kuruluşu, Ticari (Özel), Ticari (KİT), Hastane, Diğer, Avrupa Birliği, Yurtdışı Üniversite, Mesleki Dernekler seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  
Faaliyet Detay: TÜBA Akademi Ödülü, TÜBA-GEBİP, TÜBA-TESEP, YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK TWAS, TÜBİTAK Teşvik, TÜBİTAK Ufuk 2020 Eşik Üstü Ödülü, 

Yurtdışı Kurum veya Kuruluşlardan Alınan Bilim Ödülü, Yurtiçi Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Bilim Ödülü, Ulusal Güzel Sanat Etkinliklerinde veya Yarışmalarında Verilen Derece Ödülü, Mimarlık-Planlama 

ve Tasarım Alanındaki Derece Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  
Ödül Açıklama: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır.  

 

  

F. ATIF  



F.1. Uluslararası Atıflar 

a) Üniversite adresli yayınlara SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan atıf sayısı 

 Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı 

1   

2   

3   

 

Açıklamalar:  

* Yazarların sadece Kayseri Üniversitesi adresli olup, atıf alan yayınları kullanılacaktır. Diğer adresli yayınları bu sayılara kesinlikle dâhil edilmeyecektir. , 

*Atıf sayıları ISI Web of Science veritabanından alınmalıdır. Veritabanından ilgili yıl için alınan toplam atıf sayısı yazılacaktır. Başka veritabanı kullanılmamalıdır.  
Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı: Öğretim Elemanının Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına ilgili yılda SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan toplam atıf sayısı yazılacaktır.  

 

 

G. DİĞER  

G.1. TÜBİTAK tarafından öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 

a) Uluslararası araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

b) Ulusal araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Verilen burs ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  

Burs Bilgileri: Burs ile ilgili tüm detay bilgileri kapsayacak bir formatta yazılacaktır.  
 

G.2. Editörlük/Hakemlik  

a) Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap 

 Faaliyet Türü Sayı 

1 Editörlük yapılan uluslararası kitap sayısı  

2 Editörlük yapılan ulusal kitap sayısı  

3 Hakemlik yapılan uluslararası kitap sayısı  

4 Hakemlik yapılan ulusal kitap sayısı  

Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı  

b) Editörlük/Hakemlik Yapılan Dergi 

 Faaliyet Türü Sayı 

1 Editörlük yapılan uluslararası dergi sayısı  

2 Editörlük yapılan ulusal dergi sayısı  

3 Hakemlik yapılan uluslararası dergi sayısı  

4 Hakemlik yapılan ulusal dergi sayısı  

Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Editörlük/Hakemlik görevleri ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli çalışmalar olmalıdır.  



* Veriler sadece sayısal olarak girilecek olup, detaylar ve açıklama eklenmeyecektir.  
Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı: Hem Editörlük hem de Hakemlik görevi yapılan toplam kitap sayısı girilecektir.  

Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı: Sadece Hakemlik görevi yapılan Toplam dergi sayısı girilecektir. Editörlük görevi yapılan dergiler toplama eklenmeyecektir.  

 

G.3. TEKNOPARK 

Teknopark bünyesinde faal olan şirket sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Öğretim elemanın teknopark bünyesinde faal şirketi var ise şirket sayısı yazılacaktır.  
* Öğretim elemanın teknopark bünyesinde faal şirketi yok ise boş bırakılacaktır.  

 

G.4. Uluslararası Değişim Programları 

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilme   

 

Açıklamalar:  

* İlgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gidilmiş ise) detayları belirtilerek yazılacaktır.   
* İki haftadan daha kısa bir süre faaliyet gerçekleşmiş ise veri olarak yazılmayacaktır.   

 

G.5. Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi  

a) Düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 

 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

b) Düzenlenen ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 

 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  
Faaliyet Tipi: Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi yazılacaktır.  

Faaliyet bilgileri: Faaliyet ile ilgili tüm bilgiler detaylı ve açık olarak yazılacaktır.  

 

 

 

 

  



KAYSERİ …. YILI  BÖLÜM PERFORMANS İZLEME FORMU 

 

Üniversite Kayseri Üniversitesi 

Birim Adı   

Bölüm Adı  

Bölüm Başkanı Unvanı, Adı, Soyadı  

Bölümdeki Anabilim Dalı Sayısı  

Bölüm Öğretim Elemanı Dağılımı ve Sayıları 

Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Arş. Gör.  Öğr. Gör.  

(Ders veren) 

Öğr. Gör.  

(Uygulamalı) Toplam 

       

 

 

……………. Fakültesi/Yüksekokulu/Konservatuvarı ………………… Bölümü .... Yılı Performans Bilgileri Özet Tablo 

S.No Faaliyet Türü Sayı/Yüzde/Oran 

1 Bölümdeki öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not 

ve kitap kritiği hariç) 

 

2 Bölümdeki öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

3 Bölümdeki öğretim elemanları (tüm akademik personel) tarafından SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış toplam makale ve 
derleme sayısının (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) öğretim elemanı sayısına oranı (bölümdeki öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı 

yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

 

4 Bölümdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından uluslararası işbirliği yapılmayan SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerdeki 

yayın sayısının öğretim üyesi sayısına oranı (bölümdeki öğretim üyelerinin yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

 

5 Bölümdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından uluslararası işbirliği yapılan SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerdeki yayın 

sayısının öğretim üyesi sayısına oranı (bölümdeki öğretim üyelerinin yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

 

6 

Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde 

yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)   

7 

Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde 
yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

8 Bölümdeki öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)  

9 Bölümdeki öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

10 Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

11 Bölümdeki öğretim elemanlarının ulusal kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

12 Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal bildiri sayısı ../.. 



13 Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası sanatsal faaliyet sayısı/ulusal sanatsal faaliyet sayısı ../.. 

14 Bölümdeki öğretim elemanlarına TÜBİTAK tarafından verilen uluslararası/ulusal destek programı sayısı ../.. 

15 Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası başvurulan/desteklenen proje sayısı  ../.. 

16 Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı  ../.. 

17 Bölümdeki öğretim elemanlarının kurum dışından (ulusal) başvurulan/desteklenen proje sayısı  

18 Bölümdeki öğretim elemanlarının kurum içinden (KAYÜ BAP) başvurulan/desteklenen proje sayısı  ../.. 

19 Bölümdeki öğretim elemanlarının diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte 
yürütülen proje sayısı) 

 

20 Bölümdeki öğretim elemanlarının sosyal sorumluluk proje sayısı  

21 Bölümdeki öğretim elemanlarının danışmanı olduğu öğrenciler tarafından yürütülen sosyal/endüstriyel proje sayısı ../.. 

22 Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

23 Bölümdeki öğretim elemanlarının ulusal başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

24 Bölümdeki öğretim elemanlarının YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı  

25 Bölümdeki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal ödül sayısı ../.. 

26 Bölümdeki öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan 

atıf sayısının bölümdeki toplam öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) sayısına oranı 

 

27 TÜBİTAK tarafından bölümdeki öğretim elemanlarına verilen uluslararası /ulusal araştırma bursu sayısı  ../.. 

28 Bölümdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından editörlük ve hakemlik yapılan uluslararası/ulusal kitap sayısı  ../.. 

29 Bölümdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından hakemlik yapılan uluslararası/ulusal dergi sayısı ../.. 

30 Bölümdeki öğretim elemanlarının Teknopark bünyesinde faal olan teknoloji şirketleri sayısı  

31 Bölümde uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gönderilen öğretim elemanı sayısı   

32 Bölümdeki öğretim elemanları tarafından düzenlenen uluslararası/ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı ../.. 

 

Açıklamalar:  

* Yukarıdaki tabloda birbirini kapsayan maddeler bulunmaktadır. Bazı maddeler bir diğer maddeyi kapsamış olsa bile her madde bireysel olarak değerlendirilecektir.    



 

 

 
A. EĞİTİM-ÖĞRETİM  

A.1. Verilen Dersler (saat/haftalık) 

 Güz Dönemi 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Bahar Dönemi 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Ortalama Ders Saati 

(Teorik+Uygulama=Toplam) 

Önlisans    

Lisans    

Lisansüstü    

Haftalık Toplam     

A.2. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 

 Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik 

İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı    

İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı    

Toplam danışmanı olunan aktif öğrenci sayısı    

Toplam mezun edilen öğrenci sayısı    

 

Açıklamalar:  

Verilen dersler: Sayılar haftalık saat olarak yazılacaktır. İlgili yılda öğretim elemanı tarafından verilen güz dönemi ve bahar dönemi derslerinin haftalık saatleri girilecektir. Veriler Teorik ders saati + Uygulama Ders 

saati = Toplam ders saati formatında yazılacaktır.  

* Ortalama Ders Saati: Öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması yazılacaktır.  

 

İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından danışmanı olunan toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayısı yazılacaktır.  

İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından başarı ile mezun edilen toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayıları yazılacaktır.  
Toplam danışmanı olunan öğrenci sayısı: İlgili yılda öğretim üyesi tarafından danışmanlığı alınan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik aktif öğrenci sayısı yazılacaktır.  

Toplam mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yıla kadar öğretim üyesi tarafından başarı ile mezun edilen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayısı tümleşik olarak girilecektir.  

* Yalnızca birinci danışmanı olunan öğrenciler için veri girilecek olup, ikinci tez danışmanları veri olarak giriş yapmayacaktır.  
 

 

B. YAYIN 

B.1. ULUSLARARASI YAYIN 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü  Uluslararası İşbirliği Yayın Bilgileri 

1      

2      

3      

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü Yayın Bilgileri 

1     

2     

3     

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

c) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

hariç) 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  



1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

d) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

 

Açıklamalar:  

* Yayınlar yazarların Kayseri Üniversitesi adresli yayınları olmalıdır. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.   

* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  

* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler dikkate 
alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 

Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  

Etki Faktörü: Her bir yayın için yayımlandığı derginin ilgili yıldaki güncel etki faktörü (impact factor) yazılacaktır.   
Uluslararası İşbirliği: İlgili yayında uluslararası işbirliği yapılmış ise “VAR” yapılmamış ise “YOK” ifadesi yazılacaktır.  

Endeks Türü: Yayının hangi endeks(ler)e (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI,  ESCI vb) girdiği yazılacaktır.  

Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası.  
* Satır sayıları artırılıp azaltılabilir. 

 

B.2. ULUSAL YAYIN 

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

b) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri 

1   

2   

3   

c) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın 

Sayısı 

 

d) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   



Toplam Yayın 

Sayısı 

 

 

Açıklamalar:  

* Yayınlar yazarların Kayseri Üniversitesi adresli yayınları olmalıdır. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.   

* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  

* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler dikkate 
alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 

Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  

Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası. 
 

B.3. KİTAP 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap  

 Kitap türü Kitap Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 Kitap türü Kitap Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Kitaplar 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yayımlanmış olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu kitaplar olmalıdır.  
Kitap Türü: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Bilimsel Kitap, Ders Kitabı, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Tercümesi vb. yazılacaktır.  

Kitap/Bölüm Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

B.4. BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETİ  

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum türü Basım türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  



b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum Türü Basım Türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyet 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli faaliyetleri olmalıdır.  
Sunum Türü: Davetli Konuşmacı, Sözlü Sunum, Poster vb. yazılacaktır.  

Basım Türü: Tam metin bildiri, Özet Metin Bildiri yazılacaktır. 

Bildiri Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 
 

B.5. SANATSAL FAALİYETLER  

a) Uluslararası Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

b) Ulusal Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Sanatsal Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

Tip: Bireysel/Karma  

Ana Tür: Kayıt (Ses ve/veya Görüntü), Sergi, Bienal, Trienal, Gösteri, Dinleti, Festival, Gösterim, Diğer. 

Faaliyet/Eser/Etkinlik Adı Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

 

C. PROJE 

C.1. ULUSLARARASI PROJE 

a) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen 

Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek 

Türü 

Desteklenen Proje 

Bilgileri 

Proje İşbirliği 

Durumu 

Desteklenen 

Proje Başlangıç 

ve Bitiş Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Önerilen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

(ay) 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1         



2         

3         

Toplam Bütçe   

C.2. ULUSAL PROJE 

a) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen 

Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek 

Türü 

Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Proje Başlangıç 

ve Bitiş Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Önerilen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

(ay) 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak Bütçe 

Tutarı 

1         

2         

3         

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Desteklenen Projeler kısmında; projelerin desteklenme tarihi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında olmalıdır.  

* Başvurulan projeler kısmında; proje başvurusu 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yapılmış olmalıdır.    
* Araştırmacıların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.    

Destekleyen/Önerilen Kurum ve Kuruluş Tipi: Resmi Kurum veya Özel Kuruluş   

Proje Destek Türü:  

Uluslararası Projeler için; H2020, Dünya Bankası, Diğer Resmi Kurum veya Kuruluşlar, Avrupa Konseyi, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, COST, Avrupa Birliği vb yazılacaktır.  

Ulusal Projeler için; TÜBİTAK Projesi (1001, 1002, 3501, 3001, 1505, 1005, 1003), Yükseköğretim Kurumları Birimi (BAP vb) (Üniversite adı belirtilecektir), Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) 

Projesi, Özel Kuruluşlar, TÜBA vb yazılacaktır.  
Desteklenen Proje Bilgileri: Proje personeli, Proje Başlığı vb. YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

Önerilen Proje Bilgileri: Proje bilgileri gizlenmek isteniyorsa girilmesi zorunlu değildir.  

Proje İşbirliği Durumu: Önerilen veya Desteklenen projede Uluslararası ikili işbirliği yapılmış ise “ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ”; proje Ar-Ge, verimlilik artırma, ürün geliştirme, inovasyon vb. kapsamda 
endüstri ile ortak yürütülmüş ise “SANAYİ İŞBİRLİĞİ”; proje kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje ise “KAMU İŞBİRLİĞİ” ibareleri yazılacaktır. Projede herhangi 

bir işbirliği yapılmamış ise bu kısım boş bırakılacaktır.   

Üniversitede Harcanacak Bütçe Tutarı: İlgili proje kapsamında Kayseri Üniversitesi bünyesinde harcanacak bütçe tutarı. 
 

C.3. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ  

a) Sosyal Sorumluluk Projeleri  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi (en az 2 

ay süreli olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  
* İlgili yılda 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri yazılacaktır.  

* Projenin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  

* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. Daha düşük süreli projeler girilmeyecektir. 



Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  
Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  

Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  

Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  
 

C.4. DANIŞMANI OLUNAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL VEYA ENDÜSTRİYEL PROJE  

a) Öğrenciler Tarafından Yürütülen Sosyal veya Endüstriyel Projeler  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi (en az 2 

ay süreli olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Öğretim elemanlarının danışmanlığı yaptığı öğrenciler tarafından ilgili yılda yürütülen sosyal veya endüstriyel projeler yazılacaktır.  
* Projeler il, bölge veya ülke bazında olmalıdır.  

* Projelerin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  

* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. 
Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  

Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  

Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  
Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  

 

 

D. PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM, ÇEŞİT VE ÜRÜN GELİŞTİRME 

D.1. ULUSLARARASI  

a) Başvurulan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

D.2. ULUSAL  

a) Başvurulan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    



2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyetler ilgili yılda gerçekleştirilmiş olmalıdır.  
* Başvuran ve belge alanların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu bildirilmelidir. Üniversite adresli olmayan ancak öğretim elemanları tarafından yapılan şahsi başvurular değerlendirmeye dâhildir. 

* Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Belge alma süreçleri genel itibari ile Başvuru > İnceleme > Kamuoyuna Açıklanma > Varsa İtiraz > Belge Hazırlanması olarak özetlenebilir. Bu bölüme “Türk Patent 

Enstitüsü, European Patent Office vb.” aracılığı ile ulusal veya uluslararası ilgili süreci tanımlanmış ve belgesi hazırlanmış/kurum ya da kişi tarafından teslim alınmış belge sayısı yazılacaktır.   
Başvuru/Belge Tipi: Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme yazılacaktır.  

Tasarım Türü: Bilimsel Tasarım, Çalgı Tasarımı, Çevresel tasarım (bina, peyzaj ve iç tasarım), Endüstriyel Tasarım, Faydalı Obje, Grafiksel Tasarım yazılacaktır. 

Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri: Patent ve Tasarım bilgileri YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Faydalı Model ile Çeşit ve Ürün Geliştirme gerekli tüm 

bilgiler verilecek formatta yazılacaktır. 

 

 

E. ÖDÜL 

E.1. ULUSLARARASI ÖDÜL 

a) Uluslararası Ödüller 

 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun 

Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

E.2. ULUSAL ÖDÜL 

a) Ulusal Ödüller 

 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun 

Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Ödül ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  

* Ödül alanların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

 
Ödülün Türü: Çalışma Ödülü, Proje Ödülü, Yayın Teşvik Ödülleri, Hizmet Ödülleri, Bilim-Sanat Ödülleri, Teşvik Ödülleri, Grup Başarı Ödülleri, Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri 

yazılmalıdır.   

Ödülün Alındığı Kuruluşun Türü: Üniversite, Kamu, Sivil Toplum Kuruluşu, Ticari (Özel), Ticari (KİT), Hastane, Diğer, Avrupa Birliği, Yurtdışı Üniversite, Mesleki Dernekler seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  
Faaliyet Detay: TÜBA Akademi Ödülü, TÜBA-GEBİP, TÜBA-TESEP, YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK TWAS, TÜBİTAK Teşvik, TÜBİTAK Ufuk 2020 Eşik Üstü Ödülü, 

Yurtdışı Kurum veya Kuruluşlardan Alınan Bilim Ödülü, Yurtiçi Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Bilim Ödülü, Ulusal Güzel Sanat Etkinliklerinde veya Yarışmalarında Verilen Derece Ödülü, Mimarlık-Planlama 

ve Tasarım Alanındaki Derece Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  
Ödül Açıklama: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır.  

 

  

F. ATIF  



F.1. Uluslararası Atıflar 

a) Üniversite adresli yayınlara SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan atıf sayısı 

 Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı 

1   

2   

3   

 

Açıklamalar:  

* Yazarların sadece Kayseri Üniversitesi adresli olup, atıf alan yayınları kullanılacaktır. Diğer adresli yayınları bu sayılara kesinlikle dâhil edilmeyecektir. , 

*Atıf sayıları ISI Web of Science veritabanından alınmalıdır. Veritabanından ilgili yıl için alınan toplam atıf sayısı yazılacaktır. Başka veritabanı kullanılmamalıdır.  
Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı: Öğretim Elemanının Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına ilgili yılda SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan toplam atıf sayısı yazılacaktır.  

 

 

G. DİĞER  

G.1. TÜBİTAK tarafından öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 

a) Uluslararası araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

b) Ulusal araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Verilen burs ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  

Burs Bilgileri: Burs ile ilgili tüm detay bilgileri kapsayacak bir formatta yazılacaktır.  
 

G.2. Editörlük/Hakemlik  

a) Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap 

 Faaliyet Türü Sayı 

1 Editörlük yapılan uluslararası kitap sayısı  

2 Editörlük yapılan ulusal kitap sayısı  

3 Hakemlik yapılan uluslararası kitap sayısı  

4 Hakemlik yapılan ulusal kitap sayısı  

Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı  

b) Editörlük/Hakemlik Yapılan Dergi 

 Faaliyet Türü Sayı 

1 Editörlük yapılan uluslararası dergi sayısı  

2 Editörlük yapılan ulusal dergi sayısı  

3 Hakemlik yapılan uluslararası dergi sayısı  

4 Hakemlik yapılan ulusal dergi sayısı  

Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Editörlük/Hakemlik görevleri ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli çalışmalar olmalıdır.  



* Veriler sadece sayısal olarak girilecek olup, detaylar ve açıklama eklenmeyecektir.  
Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı: Hem Editörlük hem de Hakemlik görevi yapılan toplam kitap sayısı girilecektir.  

Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı: Sadece Hakemlik görevi yapılan Toplam dergi sayısı girilecektir. Editörlük görevi yapılan dergiler toplama eklenmeyecektir.  

 

G.3. TEKNOPARK 

Teknopark bünyesinde faal olan şirket sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Öğretim elemanın teknopark bünyesinde faal şirketi var ise şirket sayısı yazılacaktır.  
* Öğretim elemanın teknopark bünyesinde faal şirketi yok ise boş bırakılacaktır.  

 

G.4. Uluslararası Değişim Programları 

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilme   

 

Açıklamalar:  

* İlgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gidilmiş ise) detayları belirtilerek yazılacaktır.   
* İki haftadan daha kısa bir süre faaliyet gerçekleşmiş ise veri olarak yazılmayacaktır.   

 

G.5. Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi  

a) Düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 

 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

b) Düzenlenen ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 

 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  
Faaliyet Tipi: Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi yazılacaktır.  

Faaliyet bilgileri: Faaliyet ile ilgili tüm bilgiler detaylı ve açık olarak yazılacaktır.  

 

 

  



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ …. YILI BİRİM PERFORMANS İZLEME FORMU 

 

Üniversite  

Birim Adı   

Birim Amiri Unvanı, Adı, Soyadı   

Birimdeki Bölüm Sayısı  

Birimdeki Anabilim Dalı Sayısı  

Birimdeki Öğretim Elemanı Dağılımı ve Sayıları 

Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Arş. Gör.  Öğr. Gör.  

(Ders veren) 

Öğr. Gör.  

(Uygulamalı) Toplam 

       

 

 

……………. Fakültesi/Yüksekokulu/Konservatuvarı .... Yılı Performans Bilgileri Özet Tablo 

S.No Faaliyet Türü Sayı/Yüzde/Oran 

1 Birimdeki öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not 

ve kitap kritiği hariç) 

… 

2 Birimdeki öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

3 Birimdeki öğretim elemanları (tüm akademik personel) tarafından SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış toplam makale ve 
derleme sayısının (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) öğretim elemanı sayısına oranı (birimdeki öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı 

yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

…/… 

4 Birimdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından uluslararası işbirliği yapılmayan SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerdeki yayın 

sayısının öğretim üyesi sayısına oranı (birimdeki öğretim üyelerinin yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

 

5 Birimdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından uluslararası işbirliği yapılan SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerdeki yayın 

sayısının öğretim üyesi sayısına oranı (birimdeki öğretim üyelerinin yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak hesaplanacaktır.) 

 

6 

Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde 

yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)   

7 

Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde 
yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

8 Birimdeki öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) … 

9 Birimdeki öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

10 Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

11 Birimdeki öğretim elemanlarının ulusal kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

12 Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal bildiri sayısı ../.. 



13 Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası sanatsal faaliyet sayısı/ulusal sanatsal faaliyet sayısı ../.. 

14 Birimdeki öğretim elemanlarına TÜBİTAK tarafından verilen uluslararası/ulusal destek programı sayısı ../.. 

15 Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası başvurulan/desteklenen proje sayısı  ../.. 

16 Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı  ../.. 

17 Birimdeki öğretim elemanlarının kurum dışından (ulusal) başvurulan/desteklenen proje sayısı ../.. 

18 Birimdeki öğretim elemanlarının kurum içinden (KAYÜ BAP) başvurulan/desteklenen proje sayısı  .../.. 

19 Birimdeki öğretim elemanlarının diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte 
yürütülen proje sayısı) 

 

20 Birimdeki öğretim elemanlarının sosyal sorumluluk proje sayısı  

21 Birimdeki öğretim elemanlarının danışmanı olduğu öğrenciler tarafından yürütülen sosyal/endüstriyel proje sayısı ../.. 

22 Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

23 Birimdeki öğretim elemanlarının ulusal başvurulan/desteklenen patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayısı ../.. 

24 Birimdeki öğretim elemanlarının YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı  

25 Birimdeki öğretim elemanlarının uluslararası/ulusal ödül sayısı ../.. 

26 Birimdeki öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan 

atıf sayısının birimdeki toplam öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) sayısına oranı 

 

27 TÜBİTAK tarafından birimdeki öğretim elemanlarına verilen uluslararası/ulusal araştırma bursu sayısı  ../.. 

28 TÜBİTAK tarafından birimdeki öğrencilere verilen uluslararası/ulusal araştırma bursu sayısı ../.. 

29 TÜBİTAK tarafından birimdeki öğrencilere verilen uluslararası/ulusal destek programı sayısı ../.. 

30 Birimdeki öğrencilerin yaptığı sosyal/endüstriyel proje sayısı ../.. 

31 Birimdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından editörlük ve hakemlik yapılan uluslararası/ulusal kitap sayısı  ../.. 

32 Birimdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından hakemlik yapılan uluslararası/ulusal dergi sayısı ../.. 

33 Birimdeki öğretim elemanlarının Teknopark bünyesinde faal olan teknoloji şirketleri sayısı  



34 Birimde uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına giden/birime gelen öğretim elemanı sayısı  ../.. 

35 Birimde uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışına giden/birime gelen öğrenci sayısı ../.. 

36 Birimdeki öğretim elemanları tarafından düzenlenen uluslararası/ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı ../.. 

37 Birim girişimleriyle Üniversitemiz Kariyer Merkezi üzerinden birimin öğrenci ve mezunlarına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı  

38 Birim girişimleriyle dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı  

39 Teknopark veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan birimdeki öğrenci sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Yukarıdaki tabloda birbirini kapsayan maddeler bulunmaktadır. Bazı maddeler bir diğer maddeyi kapsamış olsa bile her madde bireysel olarak değerlendirilecektir.    

 

 

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM  

A.1. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 

 
Yüksek Lisans Doktora 

Sanatta 

Yeterlik 

İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı - - - 

İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı - - - 

Toplam danışmanı olunan aktif öğrenci sayısı - - - 

Toplam mezun edilen öğrenci sayısı - - - 

 

Açıklamalar:  

* Veriler tümleşik olarak girilecektir.  
İlgili yılda danışmanı olunan yeni öğrenci sayısı: İlgili yılda birimdeki tüm öğretim üyeleri tarafından danışmanı olunan toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayıları yazılacaktır.  

İlgili yılda mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yılda birimdeki tüm öğretim üyeleri tarafından başarı ile mezun edilen toplam yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayıları yazılacaktır.  

Toplam danışmanı olunan öğrenci sayısı: İlgili yılda birimdeki tüm öğretim üyeleri tarafından danışmanlığı alınan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik aktif öğrenci sayısı yazılacaktır.  
Toplam mezun edilen öğrenci sayısı: İlgili yıla kadar birimdeki tüm öğretim üyeleri tarafından başarı ile mezun edilen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenci sayısı tümleşik olarak girilecektir.  

* Yalnızca birinci danışmanı olunan öğrenciler için veri girilecek olup, ikinci tez danışmanları veri olarak giriş yapmayacaktır. 

  

 

B. YAYIN 

B.1. ULUSLARARASI YAYIN 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü  Uluslararası İşbirliği Yayın Bilgileri 

1 SCI-Expanded 

Makale 

    

2      

3      

Toplam Yayın Sayısı  

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü Yayın Bilgileri 

1     



2     

3     

Toplam Yayın Sayısı  

c) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap 

kritiği hariç) 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın Sayısı  

d) Uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

 Yayın Türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın Sayısı 1 

 

Açıklamalar:  

* Birimdeki tüm öğretim elemanlarının Kayseri Üniversitesi adresli yayınları girilecektir. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak girilecektir. 
* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanları tarafından yayımlanan ortak yayınlar kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır. 

* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  
* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler 

dikkate alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 

Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  
Etki Faktörü: Her bir yayın için yayımlandığı derginin ilgili yıldaki güncel etki faktörü (impact factor) yazılacaktır.   

Uluslararası İşbirliği: İlgili yayında uluslararası işbirliği yapılmış ise “VAR” yapılmamış ise “YOK” ifadesi yazılacaktır.  

Endeks Türü: Yayının hangi endeks(ler)e (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI,  ESCI vb) girdiği yazılacaktır.  
Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası.  

* Satır sayıları artırılıp azaltılabilir. 

 

e) Öğretim Üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme 

 Yayın Türü Endeks Türü Etki Faktörü  Uluslararası İşbirliği Yayın Bilgileri 

1      

2      

3      

Toplam Yayın Sayısı  

Açıklamalar:  

* e maddesi kapsamında girilecek yayınlar B.1. Uluslararası Yayın başlığında bulunan a maddesinde kapsamında yazılmış olsa bile e maddesinde ayrıca yeniden yazılacaktır.  

* e maddesi kapsamında sadece birimdeki tüm öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) yayınları girilecek olup, birimdeki diğer öğretim elemanlarının (Öğretim Görevlisi, Araştırma 
Görevlisi) kesinlikle girilmeyecektir.  

* e maddesi kapsamında birim öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) sadece SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış makaleleri girilecek olup, SCI-Expanded, ESCI ve 

diğer endekslere giren yayınları girilmeyecektir.  

* Aynı birimdeki tüm öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi)  tarafından yayımlanan ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak girilecektir. 

* Aynı birimdeki tüm öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) tarafından yayımlanan ortak yayınlar kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır. 

 

B.2. ULUSAL YAYIN 

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri 



1 Makale  

2 Makale  

3   

Toplam Yayın Sayısı  

b) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri 

1   

2   

3   

c) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın Sayısı  

d) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği  

 Yayın türü Yayın Bilgileri  

1   

2   

3   

Toplam Yayın Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının Kayseri Üniversitesi adresli yayınları girilecektir. Kayseri Üniversitesi adresi bulunmayan yayınlar kesinlikle yazılmayacaktır.  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak girilecektir. 

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanları tarafından yayımlanan ortak yayınlar kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır. 
* 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında dergilerde basılmış/yayımlanmış vb. kamuoyu ile paylaşılmış yayınlar dikkate alınacaktır. Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) girilmeyecektir. Yayınlar 

“in press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle girilmeyecektir.  

* İlgili dönem arasında yayımlanması için dergiye gönderilmiş fakat halen hakem onayı/kontrolünden geçmemiş ya da geçmiş olsa bile ilgili derginin yayım zamanı gelmediği için yayımlanmamış olan makaleler 
dikkate alınmayacaktır. Hangi tarihte başvurusu yapılmış olursa olsun ilgili tarihler arasında yayımlanan/basılan dergilerdeki makaleler dikkate alınacaktır. 

Yayın Türü: (a) ve (c) bendinde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç makale ve derlemeler; (b) ve (d) bendinde ise editöre mektup, özet, teknik not, kitap kritiği, kısa makale v.b. yazılacaktır.  

Yayın bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Yazar(lar)ın soyad ad(lar)ı (Yıl). Yayının Başlığı. Dergi adı, cilt no, sayfa numaraları, DOI numarası.  
* Satır sayıları artırılıp azaltılabilir. 

 

B.3. KİTAP 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap  

 Kitap türü Kitap Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 Kitap türü Kitap Bilgileri 



1   

2   

3   

Toplam Sayı  

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı 

 Kitap türü Kitap/Bölüm Bilgileri 

1   

2   

3   

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak gerçekleştirilen kitap/bölüm yazarlığı faaliyetleri tek bir eser olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından yayımlanan ortak eserler kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır.  
* Kitaplar 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yayımlanmış olmalıdır.  

* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu kitaplar olmalıdır.  

Kitap Türü: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Bilimsel Kitap, Ders Kitabı, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Tercümesi vb. yazılacaktır.  
Kitap/Bölüm Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

B.4. BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETİ  

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum türü Basım türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 

 Sunum Türü Basım Türü Bildiri Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak gerçekleştirilen bilimsel toplantı faaliyetleri tek bir eser olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen ortak eserler kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır.  

* Faaliyet 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  
* Yazarların Kayseri Üniversitesi adresli faaliyetleri olmalıdır.  

Sunum Türü: Davetli Konuşmacı, Sözlü Sunum, Poster vb. yazılacaktır.  

Basım Türü: Tam metin bildiri, Özet Metin Bildiri yazılacaktır. 
Bildiri Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

 

B.5. SANATSAL FAALİYETLER  

a) Uluslararası Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  



b) Ulusal Sanatsal Faaliyetler 

 Tip Ana Tür Faaliyet/Eser/Etkinlik Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Sanatsal Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  
* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak gerçekleştirilen sanatsal faaliyetler tek bir faaliyet olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen ortak faaliyetler kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır.   

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  
Tip: Bireysel/Karma  

Ana Tür: Kayıt (Ses ve/veya Görüntü), Sergi, Bienal, Trienal, Gösteri, Dinleti, Festival, Gösterim, Diğer. 

Faaliyet/Eser/Etkinlik Adı Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 
 

 

C. PROJE 

C.1. ULUSLARARASI PROJE 

a) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek Türü Desteklenen Proje 

Bilgileri 

Proje İşbirliği 

Durumu 

Desteklenen Proje 

Başlangıç ve Bitiş 

Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak 

Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Önerilen Kurum 

veya Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

(ay) 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak 

Bütçe 

Tutarı 

1         

2         

3         

Toplam Bütçe   

C.2. ULUSAL PROJE 

a) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje 

 Destekleyen Kurum 

ve Kuruluş Tipi 

Destekleyen 

Kurum veya 

Kuruluş Adı 

Proje Destek Türü Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Proje Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi   

Proje Destek 

Süresi (ay) 

Desteklenen 

Proje Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak 

Bütçe 

Tutarı 

1          

2          

3          

Toplam Bütçe   

b) Ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlara önerilen proje 

 Önerilen Kurum ve 

Kuruluş Tipi 

Önerilen Kurum 

veya Kuruluş Adı 

Önerilen Proje 

Destek Türü 

Önerilen Proje Bilgileri Proje İşbirliği 

Durumu 

Önerilen Proje 

Destek Süresi 

Önerilen Proje 

Bütçesi 

Üniversitede 

Harcanacak 



(ay) Bütçe 

Tutarı 

1         

2         

3         

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Desteklenen Projeler kısmında; projelerin desteklenme tarihi ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında olmalıdır.  

* Başvurulan projeler kısmında da; proje başvuru tarihinin ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında olmalıdır.    
* Araştırmacıların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır. 

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak gerçekleştirilen proje faaliyetleri tek bir faaliyet olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen ortak proje faaliyetleri kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır.   

 

Destekleyen/Önerilen Kurum ve Kuruluş Tipi: Resmi Kurum veya Özel Kuruluş   

Proje Destek Türü:  

Uluslararası Projeler için; H2021, Dünya Bankası, Diğer Resmi Kurum veya Kuruluşlar, Avrupa Konseyi, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, COST, Avrupa Birliği vb yazılacaktır.  
Ulusal Projeler için; TÜBİTAK Projesi (1001, 1002, 3501, 3001, 1505, 1005, 1003), Yükseköğretim Kurumları Birimi (BAP vb) (Üniversite adı belirtilecektir), Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) 

Projesi, Özel Kuruluşlar, TÜBA vb yazılacaktır.  

Desteklenen Proje Bilgileri: Proje personeli, Proje Başlığı vb. YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 
Önerilen Proje Bilgileri: Proje bilgileri gizlenmek isteniyorsa girilmesi zorunlu değildir.  

Proje İşbirliği Durumu: Önerilen veya Desteklenen projede Uluslararası ikili işbirliği yapılmış ise “ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ”; proje Ar-Ge, verimlilik artırma, ürün geliştirme, inovasyon vb. kapsamda 

endüstri ile ortak yürütülmüş ise “SANAYİ İŞBİRLİĞİ”; proje kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje ise “KAMU İŞBİRLİĞİ” ibareleri yazılacaktır. Projede 
herhangi bir işbirliği yapılmamış ise bu kısım boş bırakılacaktır.   

Üniversitede Harcanacak Bütçe Tutarı: İlgili proje kapsamında Kayseri Üniversitesi bünyesinde harcanacak bütçe tutarı. 

 

C.3. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ  

a) Sosyal Sorumluluk Projeleri  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje 

Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi 

(en az 2 ay 

süreli 

olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* İlgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri yazılacaktır.  

* Projenin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  
* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. Daha düşük süreli projeler girilmeyecektir. 

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak gerçekleştirilen proje faaliyetleri tek bir faaliyet olarak girilecektir.  
* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen ortak proje faaliyetleri kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır.   

 

Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  
Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  

Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  

Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  



 

C.4. DANIŞMANI OLUNAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL VEYA ENDÜSTRİYEL PROJE  

a) Öğrenciler Tarafından Yürütülen Sosyal veya Endüstriyel Projeler  

 Proje Bilgileri Proje Özet Bilgileri (azami 200 kelime) Proje Hedefleri Proje Çıktıları 

(azami 5 adet, 

400 kelime)   

Proje Bütçesi Proje 

Başlangıç ve 

Bitiş Tarihi 

(en az 2 ay 

süreli 

olmalıdır) 

1       

2       

3       

Toplam Bütçe   

 

Açıklamalar:  

* Birimdeki tüm öğretim elemanlarının danışmanlığı yaptığı öğrenciler tarafından ilgili yılda yürütülen sosyal veya endüstriyel projeler yazılacaktır.  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  
* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak gerçekleştirilen proje faaliyetleri tek bir faaliyet olarak girilecektir.  

* Projeler il, bölge veya ülke bazında olmalıdır.  

* Projelerin başlangıç yılı değil, söz konusu yılda uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınacaktır.  
* Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir. 

Proje Bilgileri: Proje künyesi ile ilgili bilgiler (proje personeli, görevleri, proje başlığı vs) girilecektir.  

Proje Özet Bilgileri: Azami 200 kelime proje ile ilgili özet bilgi girilecektir.  
Proje Hedefleri: Projenin hedefleri yazılacaktır.  

Proje Çıktıları: Azami 5 adet ve 400 kelimeden oluşacak projenin çıktıları yazılacaktır.  

 

 

D. PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM, ÇEŞİT VE ÜRÜN GELİŞTİRME 

D.1. ULUSLARARASI  

a) Başvurulan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Uluslararası patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

D.2. ULUSAL  

a) Başvurulan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Başvuru Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Başvuru Sayısı  

b) Sonuçlanan Ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

 Belge Tipi Tasarım Türü Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri 



1    

2    

3    

Toplam Belge Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak alınan faaliyetler tek bir faaliyet olarak girilecektir.  
* Ortak yapılan aynı faaliyetler kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır.   

* Başvuran ve belge alanların Kayseri Üniversitesi adresli olduğu bildirilmelidir. Üniversite adresli olmayan ancak öğretim elemanları tarafından yapılan şahsi başvurular değerlendirmeye dâhildir. 

* Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Belge alma süreçleri genel itibari ile Başvuru > İnceleme > Kamuoyuna Açıklanma > Varsa İtiraz > Belge Hazırlanması olarak özetlenebilir. Bu bölüme “Türk Patent 

Enstitüsü, European Patent Office vb” aracılığı ile ulusal veya uluslararası ilgili süreci tanımlanmış ve belgesi hazırlanmış/kurum ya da kişi tarafından teslim alınmış belge sayısı yazılacaktır.   

Başvuru/Belge Tipi: Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme yazılacaktır.  

Tasarım Türü: Bilimsel Tasarım, Çalgı Tasarımı, Çevresel tasarım (bina, peyzaj ve iç tasarım), Endüstriyel Tasarım, Faydalı Obje, Grafiksel Tasarım yazılacaktır. 
Patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme bilgileri: Patent ve Tasarım bilgileri YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. Faydalı Model ile Çeşit ve Ürün Geliştirme gerekli tüm 

bilgiler verilecek formatta yazılacaktır. 

 

 

E. ÖDÜL 

E.1. ULUSLARARASI ÖDÜL 

a) Uluslararası Ödüller 

 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

E.2. ULUSAL ÖDÜL 

a) Ulusal Ödüller 

 Ödülün Türü  Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Türü 

Ödülün Alındığı 

Kuruluşun Ülkesi 

Faaliyet Detay Ödülün Adı Ödülü Alan Kişiler Ödül Açıklama 

1        

2        

3        

Toplam Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Ödüller ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  
* Ödül alanların Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak alınan ödüller tek bir faaliyet olarak girilecektir.  
* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından ortak alınan ödüller kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır.   

 

Ödülün Türü: Çalışma Ödülü, Proje Ödülü, Yayın Teşvik Ödülleri, Hizmet Ödülleri, Bilim-Sanat Ödülleri, Teşvik Ödülleri, Grup Başarı Ödülleri, Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri 
yazılmalıdır.   

Ödülün Alındığı Kuruluşun Türü: Üniversite, Kamu, Sivil Toplum Kuruluşu, Ticari (Özel), Ticari (KİT), Hastane, Diğer, Avrupa Birliği, Yurtdışı Üniversite, Mesleki Dernekler seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  

Faaliyet Detay: TÜBA Akademi Ödülü, TÜBA-GEBİP, TÜBA-TESEP, YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK TWAS, TÜBİTAK Teşvik, TÜBİTAK Ufuk 2021 Eşik Üstü Ödülü, 
Yurtdışı Kurum veya Kuruluşlardan Alınan Bilim Ödülü, Yurtiçi Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Bilim Ödülü, Ulusal Güzel Sanat Etkinliklerinde veya Yarışmalarında Verilen Derece Ödülü, Mimarlık-

Planlama ve Tasarım Alanındaki Derece Ödülü, Diğer seçeneklerinden biri yazılmalıdır.  



Ödül Açıklama: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır.  
 

  

F. ATIF (birimdeki sadece öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) verileri girilecektir) 

F.1. Uluslararası Atıf  

a) Birim Öğretim Üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan atıflar  

 Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı 

1   

2   

3   

 

Açıklamalar:  

* Aynı birimdeki öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) Kayseri Üniversitesi adresli olup, atıf alan yayınları yazılacaktır. Öğretim üyelerinin atıf alan diğer kurum veya üniversite adresli 
yayınları bu sayılara kesinlikle dâhil edilmeyecektir. , 

* Aynı birimdeki öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanlarının (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi) atıf alan Kayseri Üniversitesi adresli yayınları girilmeyecektir.  

* Aynı birimdeki öğretim üyelerinin yayımladıkları ortak yazarlı yayınlara yapılan atıflar tek bir yayın olarak girilecektir. 
* Aynı birimdeki öğretim üyeleri tarafından yayımlanan ortak yayınlara yapılan atıflar kesinlikle tekrarlanmayacak ve iki kez yazılmayacaktır. 

* Atıf sayıları ISI Web of Science veritabanından alınmalıdır. Veritabanından ilgili yıl için alınan toplam atıf sayısı yazılacaktır. Başka veritabanı kullanılmamalıdır.  

 
Atıf Alan KÜ Adresli Yayın Bilgileri: YÖKSİS özgeçmiş çıktısındaki ile aynı formatta yazılacaktır. 

İlgili Yılda Yapılan Atıf Sayısı: Aynı birimdeki öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) Kayseri Üniversitesi adresli yayınlarına ilgili yılda SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yapılan 

toplam atıf sayısı yazılacaktır.  
 

 

G. DİĞER  

G.1. TÜBİTAK tarafından birimdeki öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 

a) Uluslararası araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

b) Ulusal araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının verileri tümleşik olarak girilecektir.  
* Verilen burs ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında alınmış olmalıdır.  

Burs Bilgileri: Burs ile ilgili tüm detay bilgileri kapsayacak bir formatta yazılacaktır.  

 

G.2. TÜBİTAK tarafından birimdeki öğrencilere verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 

a) Uluslararası araştırma bursu 

 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

b) Ulusal Araştırma bursu 



 Burs Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Birimdeki tüm öğrencilerin verileri tümleşik olarak girilecektir.  

* Verilen burslar ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

Burs Bilgileri: Burs ile ilgili tüm bilgileri kapsayacak formatta girilecektir.  
 

G.3. TÜBİTAK tarafından birimdeki öğrencilere verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı 

a) Uluslararası destek programı 

 Destek Programı bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

b) Ulusal destek programı 

 Destek Programı Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Birimdeki tüm öğrencilerin verileri tümleşik olarak girilecektir.  
* Verilen burslar ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır  

Destek Programı Bilgileri: Destek Programı ile ilgili tüm bilgileri kapsayacak formatta girilecektir.  

 

G.4. Birimdeki öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı 

a) Sosyal Proje 

 Sosyal Proje Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

b) Endüstriyel Proje 

 Endüstriyel Proje Bilgileri 

1  

2  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

* Birimdeki tüm öğrencilerin verileri tümleşik olarak girilecektir. 
* Ortak öğrenciler tarafından gerçekleştirilen aynı faaliyetler yalnızca bir kez girilecektir. 

* Projeler il, bölge veya ülke bazında olmalıdır. 

* Projelerin başlangıç yılı önemli değildir.  
* Endüstriyel/Sosyal Proje Bilgileri: Proje ile ilgili künye bilgilerinin yanı sıra, projelere ait özet bilgi (azami 200 kelime) ve çıktıları (azami 5 adet, 400 kelime) girilecektir. 

 

G.5. Editörlük/Hakemlik  

a) Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap 

 Faaliyet Türü Öğretim Üyeleri 

(Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 

Diğer Öğr. Elemanları 

(Arş. Gör., Öğr. Gör.) 

1 Editörlük yapılan uluslararası kitap sayısı   



2 Editörlük yapılan ulusal kitap sayısı   

3 Hakemlik yapılan uluslararası kitap sayısı   

4 Hakemlik yapılan ulusal kitap sayısı   

Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı   

b) Editörlük/Hakemlik Yapılan Dergi 

 Faaliyet Türü Öğretim Üyeleri 

(Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 

Diğer Öğr. Elemanları 

(Arş. Gör., Öğr. Gör.) 

1 Editörlük yapılan uluslararası dergi sayısı   

2 Editörlük yapılan ulusal dergi sayısı   

3 Hakemlik yapılan uluslararası dergi sayısı   

4 Hakemlik yapılan ulusal dergi sayısı   

Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı   

 

Açıklamalar:  

* Birimdeki tüm öğretim üyeleri (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) ve diğer öğretim elemanları (Arş. Gör. ve Öğr. Gör.) tarafından gerçekleştirilen editörlük/hakemlik görevleri yukarıdaki tabloya göre ayrı ayrı olmak üzere 
tümleşik olarak girilecektir.  

* Hakemlik/editörlük faaliyetleri ilgili yılda gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Veriler sadece toplam sayısal olarak girilecek olup, detaylar ve açıklama eklenmeyecektir.  
Editörlük/Hakemlik Yapılan Toplam Kitap Sayısı: Birimdeki öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) ve diğer öğretim elemanlarının (Arş. Gör. ve Öğr. Gör.) hem editörlük hem de hakemlik 

görevi yapılan toplam kitap sayısı girilecektir.  

Hakemlik Yapılan Toplam Dergi Sayısı: Birimdeki öğretim elemanlarının sadece hakemlik görevi yapılan toplam dergi sayısı girilecektir. Editörlük görevi yapılan dergiler toplama eklenmeyecektir.  

 

G.6. TEKNOPARK   

Öğretim üyelerinin (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) Teknopark bünyesinde faal olan teknoloji şirketi sayısı  

Diğer öğretim elemanlarının (Öğr. Gör. ve Arş. Gör.) Teknopark bünyesinde faal olan teknoloji şirketi sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Aynı birimdeki tüm öğretim üyelerinin (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) ve diğer öğretim elemanlarının (Arş. Gör. ve Öğr. Gör.) Teknopark bünyesinde faal şirket sayılarının toplamı ayrı ayrı yazılacaktır 

* Birimdeki öğretim elemanlarının Teknopark bünyesinde faal şirketi yok ise boş bırakılacaktır.  
 

G.7. Uluslararası Değişim Programları 

a) Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı 

Durum  Faaliyet Bilgileri 

  

  

Toplam Sayı  

b) Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğrenci 

Durum Faaliyet Bilgileri 

  

  

Toplam Sayı  

 

Açıklamalar:  

Durum: Gelen veya giden ibaresinden biri yazılacaktır.  
Faaliyet Bilgileri:  

* Öğretim elemanları için: Birimde Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gelen veya giden öğretim elemanı bilgileri ve tarih, ülke vb. bilgiler detaylı 

olarak girilecektir. İki haftadan daha kısa bir süre faaliyet gerçekleşmiş ise veri olarak yazılmayacaktır 
* Öğrenciler için: Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışına gönderilen veya birime gelen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci bilgileri detaylı olarak girilecektir.  

 

G.8. Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi  

a) Düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 



 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

b) Düzenlenen ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi 

 Faaliyet Tipi Düzenleyenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Aynı birimdeki tüm öğretim elemanlarının faaliyetleri tümleşik olarak girilecektir. 

* Aynı birimdeki öğretim elemanları tarafından düzenlenen ortak faaliyetler tek olarak yazılacak, aynı faaliyetler kesinlikle iki kez yazılmayacaktır. 
* Faaliyetler ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

* Düzenleyenlerin Kayseri Üniversitesi adresli düzenlenmiş olmalıdır.  

Faaliyet Tipi: Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi yazılacaktır.  
Faaliyet bilgileri: Faaliyet ile ilgili tüm bilgiler detaylı ve açık olarak yazılacaktır.  

 

G.9. Kariyer Merkezi üzerinden öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet 

 Faaliyet Tipi Faaliyeti Gerçekleştirenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Birim bünyesinde kariyer merkezi koordinatörlüğünde öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler tümleşik olarak yazılacaktır.  

Faaliyet Tipi: Öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen fuar, sempozyum, kurs, seminer, söyleşi vb. faaliyetler şeklinde yazılacaktır.  

Gerçekleştirenler: Faaliyeti gerçekleştirenler yazılacaktır.  
Faaliyet Bilgileri: Faaliyete ilişkin detaylar (tarih, başlık vs.) yazılacaktır.  

 

G.10. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet 

 Faaliyet Tipi Faaliyeti Gerçekleştirenler Faaliyet Bilgileri 

1    

2    

3    

Toplam Faaliyet Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Birim bünyesinde dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve sosyal kapsayıcılığa ilişkin düzenlenen proje, panel, konferans, kongre, sanatsal faaliyet, ödül töreni vb. faaliyetler tümleşik olarak yazılacaktır.  

Faaliyet Tipi: Panel, konferans, kongre, sanatsal faaliyet, ödül töreni vb faaliyetler şeklinde yazılacaktır.  
Gerçekleştirenler: Faaliyeti gerçekleştirenler yazılacaktır.  

Faaliyet Bilgileri: Faaliyete ilişkin detaylar (tarih, başlık vs.) yazılacaktır.  

* Engelsiz bayrak ödülleri, engelsiz program nişanları ve engelli dostu ödülleri var ise belirtilecektir.  
 

G.11. Teknopark veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci  

 Öğrenci Bilgileri Faaliyet Bilgileri 

1   

2   



3   

Toplam Faaliyet Sayısı  

 

Açıklamalar:  

* Birimdeki Teknopark veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından yürütülen projelere katılan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin toplam sayısı tümleşik olarak girilecektir.  
* Projelerin başlangıç yılı önemli değildir. 

* Birden fazla projeye katılan öğrenci her proje için ayrı ayrı değerlendirilir. 

Öğrenci Bilgileri: Projeye katılan öğrencilere ait bilgiler (adı soyadı, öğrenci no vs) girilecektir.  
Faaliyet Bilgileri: Proje bilgileri, katılan öğrenci bilgileri, diğer tüm bilgiler detaylı olarak girilecektir.  

 

 
 


