SALT Araştırma Fonları 2020
Proje ölçütleri
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SALT Araştırma Fonları, kâr amacı gütmeyen projelere verilir.
Fonlar, SALT’ın desteğiyle gerçekleştirilecek belirli bir araştırmaya yönelik olup
sadece belirtilen misyon dâhilinde kullanılabilir.
Proje yazım dili Türkçe’dir.
Başvuru konusunun SALT Araştırma ile ilişkilendirilmesi tercih edilir. Kurumun
bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara
öncelik verilir.
SALT Araştırma Fonları, bir yıl içerisinde gerçekleştirilip tamamlanması mümkün
olan araştırma projelerine yöneliktir.
Tiyatro, sinema ve edebiyat gibi SALT Araştırma’nın odağında bulunmayan
alanlara dair projeler, ancak kurumun ilgilendiği konularla ilişki içerisinde,
disiplinlerüstü bir yaklaşımla incelenecekse değerlendirme kapsamına alınır.
Hangi nedenle olursa olsun ırk, dil, din, uyruk, kültür, yaş ve cinsiyete dayalı
ayrımcılığı teşvik eden projeler hiçbir şekilde desteklenmez.

Nasıl başvurulur?
●
●
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SALT Araştırma Fonları, 12 aylık dönemlerde verilir.
SALT Araştırma Fonları'na bireysel ve/veya toplu başvuru yapılabilir.
Başvurular iki aşamalıdır:
○
○
○

○
●
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Ön başvuru 24 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar http://bit.ly/SAF_2020
adresi üzerinden yapılmalıdır.
Araştırma projesi konu, dönem ve alan açısından 28 Şubat Cuma’ya kadar
değerlendirilecektir.
Ön başvurunun kabulü durumunda, son başvuru tarihi 23 Mart Pazartesi saat
18.00’dir. Başvurunun yapılacağı adres, ön başvuru kabul yazısı ile
gönderilecektir.
Sonuçlar 22 Nisan Çarşamba günü duyurulacaktır.

Tüm başvurulara elektronik ortamda cevap verilir.
Gerek görüldüğü takdirde karşılıklı görüşme ve ek malzeme talep edilebilir.
Araştırmacılar, her dönem yalnızca bir başvuru yapabilir.
SALT çalışanlarının aile üyeleri ve akrabaları başvuramaz.

Hak kazananlar
●
●

SALT Araştırma Fonları’na hak kazanan araştırmacılardan ayrıca resmî belgeler
talep edilecektir.
SALT Araştırma Fonları araştırmacılarının projeye ara verme veya bırakma kararı
almaları durumunda fonun geri talebi söz konusudur.

Olanaklar
●

Fon kullanıcıları, SALT’ın teknik olanaklarından yararlanabilir.

Proje süreci ve yeniden başvurular
●
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SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, süreç içerisinde SALT Araştırma ile
iletişimde olur. Projenin sekizinci ayında SALT Araştırma’ya bir sunum yapar ve 300
kelimeyi geçmeyen bir rapor yazar.
SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin kapsamına göre sekiz aylık
raporun ardından takip eden ikinci 12 aylık dönem için yeniden başvuru yapabilir.
Araştırma dâhilinde çalışılan yeni arşivlerin korunması ve kamusallaştırılması söz
konusu olduğunda SALT Araştırma’ya öncelik verilir.
Araştırma, fon desteğinden yararlanan araştırmacıya aittir. Ancak, araştırmanın yer
aldığı ortamlarda SALT Araştırma Fonları desteğinin anılması beklenir.
Araştırmanın yayımlanması ya da bir diğer kamusal aktarımı söz konusu olduğunda
teklif öncelikle SALT’a yapılır.
SALT Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin tamamlanmasından en az üç
dönem sonra yeni bir konuyla başvuruda bulunabilirler.

Seçici Kurul
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Bağımsız olarak görevlendirilmiş üç uzman ve iki SALT temsilcisinden oluşan Seçici
Kurul, başvuruları profesyonel bilgi ve birikimleri dâhilinde değerlendirir, gerekli
gördüğü durumlarda oturuma dışarıdan danışman davet edebilir.
Değerlendirmenin temel kriterleri, başvurunun niteliği ve SALT Araştırma’nın
birikimleri ile yeni bilgi üretimine olası katkıya dayanır.
Başvuruların niteliğinin Seçici Kurul tarafından yeterli bulunmadığı durumlarda
verilecek fon sayısının değiştirilmesi Seçici Kurul’un kararıdır.
Seçici Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, başvuruları değerlendirmek
üzere yılda bir kez toplanır. Raporlama, SALT tarafından yapılır.
Seçici Kurul üyeleri başvuru yapamaz.
Seçici Kurul üyelerinin başvuruyu gerçekleştiren kişilerle iş ve/veya eğitsel ilişki
içerisinde olmaları tercih edilmez.
Seçici Kurul üyelerinden birinin eğitsel, kurumsal ve ailevi ilişkide olduğu bir kişinin
başvurusunun değerlendirildiği durumda, üye karar sürecinde toplantı mekânından
ayrılır ve karar sürecine dâhil edilmez.

Seçici Kurul üyeleri
Farah Aksoy 2017'den bu yana SALT Programlar Sorumlusu olarak görev yapıyor; çoklu
modernlikler etrafında şekillenen uzun süreli araştırma ve sergi projelerinde çalışıyor.
Doç. Dr. Alev Erkmen Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi mimarlık
fakültelerinde mimarlık tarihi ve kuram derslerini yürütüyor. Araştırmaları 19. ve 20.
yüzyıllarda Osmanlı modernleşmesi üzerine yoğunlaşıyor.

Dr. Bora Gürdaş Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi.
Modern ve çağdaş sanat pratikleri, kavramları ve kurumlarına odaklı çalışmalarında,
özellikle kent, birey, ideoloji, plastik sanatlar ve mimari gibi kavram ve disiplinlerin
ilişkisini inceliyor.
Prof. Dr. Alp Yücel Kaya Ege Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi; İzmir Akdeniz
Akademisi’nde Bilim Kurulu üyesi ve Tarih Birimi koordinatörü. Araştırmaları 18. ve 21.
yüzyıllar arası Fransa, Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de iktisadi düşünce tarihi ve iktisat tarihi
alanlarında tarımsal dönüşüm, üretim ve mülkiyet ilişkilerinin çatışmalı dünyasını
inceliyor.
Lorans Tanatar Baruh 2011’den bu yana SALT bünyesinde tarih ve sosyal bilimler
alanlarında programlar geliştirmekte, SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü
olarak görev yapmaktadır.

