
 

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 

MODERN MİMARLIK ARAŞTIRMALARI DESTEK PROGRAMI 

Destek Kapsamı 

Program disiplinler arası, özgün ve yaratıcı araştırma projesi önerilerine açıktır. 

Program kapsamında bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin ve 

lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların geliştirecekleri projeler ve/veya bu 

projeler ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler desteklenecektir. 

Destek kapsamında Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, 

korunması ve/veya modern mimarlık mirası hakkında kamuoyunun/sivil 

toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalık yaratılmasına 

yönelik projelerin geliştirilmesine ve/veya çalışmaların gerçekleştirilmesine 

katkı sağlamak amaçlanır. 

Önerilen projelere sağlanacak destek gereksinim duyulan maddi ihtiyaçların 

kısmen ya da tamamen karşılanmasına yönelik olabileceği gibi; dernek 

mekânında etkinlik organizasyonu yapma imkânı, kurumsal ve akademik 

birliktelikler ve bağlantıların kurulması için danışmanlık sağlamak veya yapılan 

çalışmaların tanıtımına, sunumuna ve yayınına yardımcı olmak şeklinde de 

olabilecektir. 

Destek Koşulları 

1. Programa bireysel veya takım halinde başvuru yapılabilir. Takım halinde 

başvuru yapılması durumunda Proje Yürütücüsü olarak tanımlanacak 

kişi(ler) Mimarlar Derneği 1927’ye karşı sorumludur. Projede birden fazla 

yürütücü olması halinde bir kişi Dernekle iletişim için ekip temsilcisi 

olarak bildirilecektir.  



 

2. Başvuru sahiplerinin en az lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. 

Takım olarak başvurularda en az bir mimar bulunması şartı aranacaktır.  

3. Projeler Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde yapılabilir. 

4. Projenin aynı kapsam ve içerikle başka herhangi bir destek programına 

sunulmamış olması gerekmektedir. 

5. Projenin bir kısmını veya ön çalışmasını hazırlamak üzere bir başka 

program veya kurumdan destek alındıysa bunun belirtilmesi 

gerekmektedir. 

6. Destek alan projelerin yürütücüleri beş dönem boyunca yeni bir proje 

desteğinden yararlanmak üzere yeniden başvuramaz. Bir kişi bu 

destekten en fazla iki kez yararlanabilir. 

7. Başvuran ancak destek alamayan projeler bir sonraki dönem tekrar 

başvurabilir. Üst üste iki kez reddedilen projeler takip eden dönem 

başvuramaz; en erken ikinci dönemde başvuru yapabilir. 

8. Projelerin Sunuş Raporunun makale formatında olması, APA 6. edisyona 

uygun olarak kaynakça yönetimi yazılımları ile hazırlanması önerilmekte 

ve dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

Destek Miktarı ve Süresi 

1. Program kapsamında proje başına sağlanacak maddi destek miktarı en 

fazla 10.000 TL’dır. Bir dönemde en fazla üç proje destek alabilir. 

Desteklenecek projelerin her birine verilecek maddi destek miktarı, 

araştırmacı tarafından sunulan bütçe kapsamında ve değerlendirme 

komisyonu tarafından belirlenecektir. 

2. Destek süresi en az altı, en fazla dokuz aydır.  



 

3. Destek verilen sürenin ilk yarısının tamamlanması ile bir ara rapor teslim 

edilir.  

4. Mücbir sebeplerden dolayı projenin destek süresi içinde 

tamamlanamaması söz konusu olduğunda 3 ay ek süre verilebilir. 

Değerlendirme Kurulu 

Aktan ACAR (Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) 

T. Elvan ALTAN (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 

Selda BANCI (Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) 

H. Meltem GÜREL (Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi) 

Zeynep ULUDAĞ (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi) 

Başvuru Tarihi 

Başvurular için son tarih: 10.04.2022 saat 23.59 (TSİ) 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

Başvurular dijital olarak yapılacaktır. Araştırmacıların aşağıda formatları 

belirtilen belgeleri, verilen URL adresi üzerinden Google Forms bağlantısına 

yüklemesi gerekmektedir. 

1. Başvuru formu (ilgili yerler doldurulmuş ve imzalanmış olmalı) 

2. Proje tanıtım dosyası: A4 formatında hazırlanacak tanıtım dosyasında 

aşağıda yer alan bilgiler sunulmalıdır: 

○ Proje özeti 

○ Projenin amaç/ları ve kapsamı 

○ Proje takvimi 

○ Proje bütçesi/destek kalemleri 

○ Proje konusu hakkında daha önce yapılmış 

çalışmaların/araştırmaların listesi 



 

○ Sürmekte olan bir araştırmanın parçası ise projenin ne aşamada 

olduğu 

○ Öngörülen akademik ve/veya toplumsal katkı/lar 

3. Proje yürütücüsü ve (varsa) araştırma ekibinin fotoğraflı özgeçmişi (isim, 

meslek, uzmanlık alanı, varsa bağlı olduğu kurum/ofis, projedeki görevi) 

ve iletişim bilgileri 

Başvurunun tamamlanması için başvuruya e-posta üzerinden raportörlük 

tarafından onay verilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir belgenin 

imzalı kopyasının Mimarlar Derneği 1927’ye gönderilmesine gerek yoktur.  

Başvuru belgelerinin yükleneceği URL adresi:  
https://forms.gle/KMREDuqNThADHgWA7 
 
 
 

https://forms.gle/KMREDuqNThADHgWA7

