Gülay Karşıcı <gulaykars c @gma l.com>

Yayın Değerlend rme Kararı
19 let
Erc yes Ün vers tes APSIS <aps s@erc yes.edu.tr>
Alıcı: gulaykars c @gma l.com

18 Şubat 2015 16:52

Sayın Araştırmacı,
Yürütücüsü bulunduğunuz aşağıda b lg ler özetlenen projen z kapsamında sunulan yayının değerlend r lmes le lg l
ERÜ BAP Kom syonu kararı aşağıda ver lm şt r.
B lg ler n z r ca eder, çalışmalarınızda başarılar d ler m.
Saygılarımla,
Prof.Dr. Adem KALINLI
Koord natör

Kom syon Kararı: Doç.Dr. Gülay KARŞICI tarafından yürütülen SBD-12-4097 nolu ve "Max/Msp Tabanlı M krotonal
MIDI Arayüz Tasarımı" başlıklı Doktora Tez Projes kapsamında sunulan "Türk Makam Müz ğ İç n Max/Msp Tabanlı
M krotonal MIDI Arayüz Tasarımı" başlıklı yayının kabulüne ve bu yayın le projen n yayın şartının sağlandığına,
Proje ID:4097
Proje Başlığı:Max/Msp Tabanlı M krotonal MIDI Arayüz Tasarımı
Proje Türü:Tez Projes , Doktora
Proje Grubu:Sosyal B l mler
Projen n Başlama Tar h :18.10.2012
Projen n Kapanma Tar h :18.10.2014
Proje Süreçler Yönet m S stem ne (APSIS) er şmek ç n tıklayınız.
Bu e-posta ve ekler sadece yukar da s mler bel rt len k s ler aras nda ozel haberlesme amac n tas maktad r. Bu
mesaj s ze yanl sl kla ulasm ssa lutfen gonderen k s y b lg lend r n z ve mesaj s stem n zden s l n z. Erc yes
Un vers tes bu mesaj n cer g ve ekler le lg l hukuk h cb r sorumlulugu kabul etmez.
Th s e-ma l commun cat on and ts attachments are ntended only for the pr vate use of the people named above. If
you rece ved th s message n error, please mmed ately not fy the sender and delete t from your system. Erc yes
Un vers ty does not accept any legal respons b l ty for the contents of th s message.
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Sayın Araştırmacı,
Yürütücüsü bulunduğunuz aşağıda b lg ler özetlenen projen z kapsamında sunulan yayının değerlend r lmes le lg l
ERÜ BAP Kom syonu kararı aşağıda ver lm şt r.
B lg ler n z r ca eder, çalışmalarınızda başarılar d ler m.
Saygılarımla,
Prof.Dr. Adem KALINLI
Koord natör

Kom syon Kararı: Doç.Dr. Gülay KARŞICI tarafından yürütülen SBD-12-4096 nolu ve "Kültürel K ml k Bağlamında
S vas Haf k Beyd l Köyü Müz k Prat kler " başlıklı Doktora Tez Projes kapsamında sunulan "S vas Beyd l Köyü nanç
s stem ç nde kadın" başlıklı yayının kabulüne ve bu yayın le projen n yayın şartının sağlandığına,

Proje ID:4096
Proje Başlığı:Kültürel K ml k Bağlamında S vas Haf k Beyd l Köyü Müz k Prat kler
Proje Türü:Tez Projes , Doktora
Proje Grubu:Sosyal B l mler
Projen n Başlama Tar h :08.08.2012
Projen n Kapanma Tar h :08.02.2015
[Alıntılanan met n g zlend ]

Gülay Karşıcı <gulaykars c @gma l.com>
Alıcı: serdar çel k <sercel k@gma l.com>

23 Şubat 2015 10:57

Doç. Dr. Gülay KARŞICI
Assoc ate Professor of Mus cology, Ph.D.
Marmara Un vers ty Faculty Of F ne Arts
Mus c Department
Adres:
Marmara Ün vers tes Haydarpaşa Kampüsü
Müz k Bölümü Tıbb ye Cad. No:49
34688 Üsküdar, İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0216 5505459

---------- Yönlend r lm ş let ---------Gönderen: Erc yes Ün vers tes APSIS <aps s@erc yes.edu.tr>
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Konu: Yayın Değerlend rme Kararı
Alıcı: gulaykars c @gma l.com
[Alıntılanan met n g zlend ]

Gülay Karşıcı <gulaykars c @gma l.com>
Alıcı: Duygu Ulusoy <dulusoy78@gma l.com>
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Assoc ate Professor of Mus cology, Ph.D.
Marmara Un vers ty Faculty Of F ne Arts
Mus c Department
Adres:
Marmara Ün vers tes Haydarpaşa Kampüsü
Müz k Bölümü Tıbb ye Cad. No:49
34688 Üsküdar, İstanbul / TÜRKİYE
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