
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ …. YILI ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANS HEDEFLERİ FORMU 

 

 ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİLERİ 

Unvanı  

Adı, Soyadı  

Birimi  

Bölümü  

ABD/Program  

Araştırma Alan(lar)ı   

 

Öğretim Elemanı …. Yılı Performans Hedefleri Tablosu 

S.No Faaliyet Türü Sayı 

1 .... yılında birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli 

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

 

2 .... yılında birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli 

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

 

3 .... yılında birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli 

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

 

4 .... yılında birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli 

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

 

5 .... yılında birinci isim olarak yayımlanması planlanan uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı 

maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde makale ve derleme sayısı (editöre mektup, 
özet, teknik not ve kitap kritiği hariç)  

 

6 .... yılında birinci isim dışında yayımlanması planlanan uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı 

maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde makale ve derleme sayısı (editöre mektup, 
özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

7 .... yılında birinci isim olarak yayımlanması planlanan uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı 

maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap 

kritiği sayısı 

 

8 .... yılında birinci isim dışında yayımlanması planlanan uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı 

maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) dergilerde editöre mektup, özet, teknik not ve kitap 

kritiği sayısı 

 

9 .... yılında birinci isim olarak yayımlanması planlanan ulusal hakemli dergilerde makale ve derleme sayısı 
(editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

10 .... yılında birinci isim dışında yayımlanması planlanan ulusal hakemli dergilerde makale ve derleme sayısı 

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

 

11 .... yılında birinci isim olarak yayımlanması planlanan ulusal hakemli dergilerde editöre mektup, özet, teknik not 
ve kitap kritiği sayısı 

 

12 .... yılında birinci isim dışında yayımlanması planlanan ulusal hakemli dergilerde editöre mektup, özet, teknik not 

ve kitap kritiği sayısı 

 

13 .... yılında yayımlanması planlanan uluslararası kitap/kitap bölümü sayıları ../.. 

14 .... yılında yayımlanması planlanan ulusal kitap/kitap bölümü sayıları ../.. 

15 .... yılında yayımlanması planlanan uluslararası/ulusal bildiri sayıları ../.. 

16 .... yılında yapılması planlanan uluslararası/ulusal sanatsal faaliyet sayıları ../.. 

17 .... yılında başvurulması planlanan TÜBİTAK uluslararası/ulusal destek programı sayıları ../.. 

18 .... yılında proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan uluslararası proje sayısı   

19 .... yılında araştırmacı olarak başvurulması planlanan uluslararası proje sayısı  



20 .... yılında proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan kurum dışından (ulusal) proje sayısı  

21 .... yılında araştırmacı olarak başvurulması planlanan kurum dışından (ulusal) proje sayısı  

22 .... yılında proje yürütücüsü/yöneticisi olarak kurum içinden (KAYÜ BAP) başvurulması planlanan proje sayısı   

23 .... yılında araştırmacı olarak kurum içinden (KAYÜ BAP) başvurulması planlanan proje sayısı  

24 .... yılında proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan diğer kamu kurumları ile birlikte 
yürütülecek proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen 

proje sayısı) 

 

25 .... yılında araştırmacı olarak başvurulması planlanan diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülecek proje sayısı 
(diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı) 

 

26 .... yılında proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan endüstri ile ortak yürütülecek proje sayısı  

27 .... yılında araştırmacı olarak başvurulması planlanan endüstri ile ortak yürütülecek proje sayısı  

28 .... yılında proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan sosyal sorumluluk proje sayısı  

29 .... yılında araştırmacı olarak başvurulması planlanan sosyal sorumluluk proje sayısı  

30 .... yılında başvurulması planlanan danışmanı olunan öğrenciler tarafından yürütülecek sosyal/endüstriyel proje 

sayıları 

../.. 

31 .... yılında başvurulması planlanan uluslararası/ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme 

sayıları 

../.. 

32 .... yılında Teknopark bünyesinde açılması planlanan teknoloji şirketi sayısı  

33 .... yılında düzenlenmesi planlanan uluslararası/ulusal sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayıları ../.. 

34 .... yılında tamamlanması planlanan yüksek lisans/doktora tezi veya sanatta yeterlik sayıları ../.. 

Açıklamalar:  

* Veriler toplam sayı olarak girilecektir.  
* Öğretim elemanı performans izleme formundaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacaktır. 

  



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ .... YILI ANABİLİM DALI PERFORMANS HEDEFLERİ FORMU 

Üniversite Kayseri Üniversitesi 

Birim Adı  Mühendislik Fakültesi 

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 

       

Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının 

Araştırma Alanları 
 

 

Anabilim Dalı …. Yılı Performans Bilgileri Özet Tablosu 

S.No Faaliyet Türü 
Sayı/Yüzde/Or

an 

1 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, 

SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, 

özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

2 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, 
SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, 

özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

3 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, 
SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap 

kritiği sayısı 

 

4 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, 

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

 

5 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan 

uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde 
yer alan) dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

6 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan 

uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde 
yer alan) dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

7 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan 

uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde 

yer alan) dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı 

 

8 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan 

uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde 

yer alan) dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı 

 

9 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan 

ulusal hakemli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

hariç) 

 

10 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan 
ulusal hakemli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

hariç) 

 

11 

.... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan 

ulusal hakemli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

12 

.... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan 
ulusal hakemli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

13 

.... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam uluslararası 
kitap/kitap bölümü sayısı ../.. 

14 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam ulusal kitap/kitap 

bölümü sayıları 

../.. 

15 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam uluslararası/ulusal 
bildiri sayıları 

../.. 



16 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından yapılması planlanan toplam uluslararası/ulusal 

sanatsal faaliyet sayıları 

../.. 

17 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan toplam TÜBİTAK 
uluslararası/ulusal destek programı sayıları 

../.. 

18 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan toplam uluslararası proje sayısı 

 

19 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan 
toplam uluslararası proje sayısı 

 

20 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan kurum dışından (ulusal) toplam proje sayısı 

 

21 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan 

kurum dışından (ulusal) toplam proje sayısı 

 

22 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan kurum içinden (KAYÜ BAP) toplam proje sayısı 

 

23 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan 
kurum içinden (KAYÜ BAP) toplam proje sayısı 

 

24 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülecek toplam proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve 
hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı) 

 

25 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan diğer 

kamu kurumları ile birlikte yürütülecek toplam proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini 

iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı) 

 

26 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak 

başvurulması planlanan toplam endüstri ile ortak yürütülecek proje sayısı 

 

27 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan 

toplam endüstri ile ortak yürütülecek proje sayısı 

 

28 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak 

başvurulması planlanan toplam sosyal sorumluluk proje sayısı 

 

29 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan 

toplam sosyal sorumluluk proje sayısı 

 

30 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan danışmanı olunan 

öğrenciler tarafından yürütülecek toplam sosyal/endüstriyel proje sayıları 

../.. 

31 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan toplam 

uluslararası/ulusal patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayıları 

../.. 

32 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından Teknopark bünyesinde açılması planlanan toplam 

teknoloji şirketi sayısı 

 

33 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından düzenlenmesi planlanan toplam uluslararası/ulusal 

sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayıları 

../.. 

34 .... yılında anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından tamamlanması planlanan toplam yüksek 

lisans/doktora tezi sayıları 

../.. 

Açıklamalar:  

* Veriler anabilim dalındaki öğretim elemanlarından gelen sayıların toplamı olarak girilecektir.  

* Öğretim elemanı ve anabilim dalı performans izleme formundaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacaktır. 

 
  



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ .... YILI BÖLÜM PERFORMANS HEDEFLERİ FORMU 

 

Üniversite Kayseri Üniversitesi 

Birim Adı  Mühendislik Fakültesi 

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 

       

Bölüm Öğretim Elemanlarının 

Araştırma Alanları 
 

 

Bölüm .... Yılı Performans Bilgileri Özet Tablosu 

S.No Faaliyet Türü Sayı/Yüzde/Oran 

1 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, SCI-

Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, 

teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

2 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, SCI-
Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, 

teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

3 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, SCI-
Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

sayısı 

 

4 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, SCI-

Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 
sayısı 

 

5 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan uluslararası 

alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) 
dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

6 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan 

uluslararası alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki 

endekslerde yer alan) dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap 
kritiği hariç) 

 

7 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan uluslararası 

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

 

8 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan 

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

 

9 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan ulusal 

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

 

10 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan ulusal 
hakemli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

11 

.... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan ulusal 

hakemli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

12 

.... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan ulusal 

hakemli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

13 

.... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam uluslararası kitap/kitap 

bölümü sayısı ../.. 

14 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam ulusal kitap/kitap 

bölümü sayıları 
../.. 

15 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam uluslararası/ulusal 

bildiri sayıları 

../.. 



16 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından yapılması planlanan toplam uluslararası/ulusal sanatsal 

faaliyet sayıları 

../.. 

17 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan toplam TÜBİTAK 
uluslararası/ulusal destek programı sayıları 

../.. 

18 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan toplam uluslararası proje sayısı 

 

19 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan toplam 
uluslararası proje sayısı 

 

20 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan kurum dışından (ulusal) toplam proje sayısı 

 

21 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan kurum 

dışından (ulusal) toplam proje sayısı 

 

22 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan kurum içinden (KAYÜ BAP) toplam proje sayısı 

 

23 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan kurum 
içinden (KAYÜ BAP) toplam proje sayısı 

 

24 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülecek toplam proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve 
hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı) 

 

25 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan diğer kamu 

kurumları ile birlikte yürütülecek toplam proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini 

iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı) 

 

26 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan toplam endüstri ile ortak yürütülecek proje sayısı 

 

27 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan toplam 

endüstri ile ortak yürütülecek proje sayısı 

 

28 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan toplam sosyal sorumluluk proje sayısı 

 

29 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan toplam 

sosyal sorumluluk proje sayısı 

 

30 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan danışmanı olunan öğrenciler 

tarafından yürütülecek toplam sosyal/endüstriyel proje sayıları 

../.. 

31 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan toplam uluslararası/ulusal 

patent, faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayıları 

../.. 

32 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından Teknopark bünyesinde açılması planlanan toplam 

teknoloji şirketi sayısı 

 

33 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından düzenlenmesi planlanan toplam uluslararası/ulusal 

sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayıları 

../.. 

34 .... yılında bölümdeki öğretim elemanları tarafından tamamlanması planlanan toplam yüksek lisans/doktora 

tezi sayıları 

../.. 

Açıklamalar:  

* Veriler bölümdeki öğretim elemanlarından gelen sayıların toplamı olarak girilecektir.  

* Öğretim elemanı, anabilim dalı ve bölüm performans izleme formundaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacaktır. 
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Birim Adı  Mühendislik Fakültesi 

Birim Amirinin 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 

       

Birimdeki Öğretim Elemanlarının 

Araştırma Alanları 
 

 

 

Birim .... Yılı Performans Bilgileri Özet Tablosu 

S.N

o 
Faaliyet Türü 

Sayı/Yüzde/Or

an 

1 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, SCI-
Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, 

teknik not ve kitap kritiği hariç) 

 

2 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, SCI-

Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam makale ve derleme sayısı (editöre mektup, özet, 
teknik not ve kitap kritiği hariç 

 

3 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan SCI, SCI-

Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 
sayısı 

 

4 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan SCI, SCI-

Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği 

sayısı 

 

5 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan uluslararası alan 

endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) 

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

 

6 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan uluslararası 
alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) 

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

 

7 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan uluslararası alan 
endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) 

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

 

8 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan uluslararası 
alan endeksleri tarafından taranan (1 numaralı maddede belirtilen endeksler dışındaki endekslerde yer alan) 

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

 

9 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan ulusal hakemli 

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

 

10 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan ulusal hakemli 

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

 

11 

.... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim olarak yayımlanması planlanan ulusal hakemli 

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

12 

.... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından birinci isim dışında yayımlanması planlanan ulusal 

hakemli dergilerde toplam editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği sayısı  

13 

.... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam uluslararası kitap/kitap 

bölümü sayısı ../.. 

14 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam ulusal kitap/kitap bölümü 

sayıları 

../.. 

15 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından yayımlanması planlanan toplam uluslararası/ulusal bildiri 

sayıları 

../.. 



16 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından yapılması planlanan toplam uluslararası/ulusal sanatsal 

faaliyet sayıları 

../.. 

17 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan toplam TÜBİTAK 
uluslararası/ulusal destek programı sayıları 

../.. 

18 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan 

toplam uluslararası proje sayısı 

 

19 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan toplam 
uluslararası proje sayısı 

 

20 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan 

kurum dışından (ulusal) toplam proje sayısı 

 

21 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan kurum dışından 

(ulusal) toplam proje sayısı 

 

22 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan 

kurum içinden (KAYÜ BAP) toplam proje sayısı 

 

23 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan kurum içinden 
(KAYÜ BAP) toplam proje sayısı 

 

24 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması planlanan 

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

 

25 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan diğer kamu 

kurumları ile birlikte yürütülecek toplam proje sayısı (diğer kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini 

iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı) 

 

26 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan toplam endüstri ile ortak yürütülecek proje sayısı 

 

27 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan toplam endüstri 

ile ortak yürütülecek proje sayısı 

 

28 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından proje yürütücüsü/yöneticisi olarak başvurulması 

planlanan toplam sosyal sorumluluk proje sayısı 

 

29 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından araştırmacı olarak başvurulması planlanan toplam sosyal 

sorumluluk proje sayısı 

 

30 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan danışmanı olunan öğrenciler 

tarafından yürütülecek toplam sosyal/endüstriyel proje sayıları 

../.. 

31 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından başvurulması planlanan toplam uluslararası/ulusal patent, 

faydalı model, tasarım, çeşit ve ürün geliştirme sayıları 

../.. 

32 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından Teknopark bünyesinde açılması planlanan toplam teknoloji 

şirketi sayısı 

 

33 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından düzenlenmesi planlanan toplam uluslararası/ulusal 

sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayıları 

../.. 

34 .... yılında birimdeki öğretim elemanları tarafından tamamlanması planlanan toplam yüksek lisans/doktora tezi 

sayıları 

../.. 

Açıklamalar:  

* Veriler birimlerdeki öğretim elemanlarından gelen sayıların toplamı olarak girilecektir.  

* Öğretim elemanı, anabilim dalı, bölüm ve birim performans izleme formundaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacaktır.  

 
 


