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1. Komisyonumuzca projelerin kabulü, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin 

değerlendirilmesi gereken konuların görüşülmesi sonucunda; 

 

1.1. 14.07.2011 tarih ve 38/2 sayılı “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenmesi kabul edilen Bireysel/Grup Projelerinde görev alan tüm araştırmacıların, Muğla 

Üniversitesi akademik personeli veya öğrencileri arasından görevlendirilmesi komisyonumuzca 

oy birliği ile kabul edilmiştir.” komisyon kararı tekrar değerlendirilmiş ve “Bilimsel Araştırma 

Projeleri tarafından desteklenen tez projeleri dışındaki diğer projelerde; Üniversitemiz idari ve 

Akademik personeli ile Üniversitemiz dışındaki kişi/kişilerin araştırmacı olabileceği ve söz 

konusu araştırmacı/araştırmacılar için proje kapsamında 03.03 Yolluklar harcama kaleminden 

bütçe talep edilebileceği Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi.        

 

1.2. 08.11.2012 tarih ve 43/12.2 sayılı “Komisyonumuza sunulan yeni proje öneri dosyaları ile 

11.09.2012 tarih ve 42 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon toplantısında kabul edilen 

ancak Bütçe Detaylarına ilişkin tespit edilen eksiklikleri nedeniyle imzalanamayan proje öneri 

dosyalarına, bütçe sayfasında yer alan (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

harcama kalemi ve (03.5) Hizmet Alımları harcama kalemi için ayrıntılı mal/hizmet listesi ve 

proforma fatura eklenmemesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi.” Komisyon kararı 

tekrar değerlendirilmiş ve “(03.3) Yolluklar harcama kalemi hariç tüm harcama kalemlerinden 

talep edilen mal/hizmet alımları için proforma faturanın temin edilerek proje önerisine 

eklenmesi” Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi.        

 

1.3. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin görevlendirme taleplerinin 

Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla Üniversitemiz Evrak Modülü üzerinden, diğer tüm başvuru ve 

taleplerin (proje önerisi, ara/kesin rapor, ek ödenek, ek süre, ödenek aktarımı, isim değişikliği 

vb.) öncelikle otomasyon sistemine girişi yapılması ve söz konusu başvuru ve taleplerin 

sistemden çıktıları alınarak paraflı/imzalı olarak doğrudan Birimimize teslim edilmesi 

Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi. 

 

1.4. Komisyonumuzca hakem görüşü alınması uygun görülen proje önerilerinin ve proje kesin 

raporlarının Üniversitemizden en fazla 1 (bir) öğretim üyesi  tarafından da değerlendirilebileceği 

Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi. 

 

1.5. Devam eden projelere ilişkin proje yürütücülerinin (yöneticilerinin) Birimimize göndermiş 

oldukları başvuru ve talepleri (proje önerisi, ara/kesin rapor, ek ödenek, ek süre, ödenek 

aktarımı, isim değişikliği vb.) değerlendirmek üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 

22.10.2014 tarihinde toplanması oy birliği ile kabul edildi.  

   

 

 

 

 


