
Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) Yönergesi 

 

Bilim Akademisi (BA) Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) yılda bir kere BA 

Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir takvim çerçevesinde uygulanır. 

Her sene için kaç ödül verileceği, o sene için bulunan destekçilerin bağışlarına göre 

belirlenir. 

Yaklaşık takvim: 

Kasım ayı sonunda Program duyurulur. Bu ilan web sitesine konur, üniversitelere, 

Akademi üyelerine ve eski BAGEP ödüllü bilimcilere de iletilir. Başvurular şubat ayına 

kadar kabul edilir. 

Programa başvuru elektronik olarak, BA web sitesinden yapılır. Sitede başvuru formu 

ve örnek özgeçmiş bulunmaktadır. Ayrıca –sıkça sorulan sorular- için yardımcı olacak 

bilgiler vardır. 

Programa başvurmak için en az doktora/ihtisas sahibi olmak, Türkiye’de bir araştırma 

kurumunda çalışıyor olmak ve ödül yılının başında 40 yaşından büyük olmamak 

gerekmektedir.    

Başvuru sırasında özgeçmişin yanında, ödülü aldıkları durumda yapacakları 

araştırmaları anlatan iki sayfadan fazla olmamak üzere bir yazının sunulması 

gerekmektedir. Bu yazı, bir araştırma projesi şeklinde olmayacaktır. Yazıda önerilen 

araştırma programı içinde birden fazla araştırma da yer alabilir. 

Başvuru formunda, adayın hangi bilim alanında değerlendirilmek istediği 

belirtilmelidir. 

Başvuru süresinini bitiminde YK veya yetkilerini devredeceği bir Komite, dosyaları 

inceleyecek olan jürileri belirler. Bu jürilerin İstanbul ve Ankara’da ayrı ayrı 

toplanması beklenmektedir. Ayrıca yeterli üyemizin bulunduğu durumda İzmir’de de 

jüri kurulması uygun olacaktır. 

Bu jürilere BAGEP almış ve dönemi bitmiş olanların konması, YK veya BAGEP 

konusunda yetkilendirilen Komitenin seçimine göre mümkündür.  

Değişik sahalarda verilecek ödüllerin sayısı, YK tarafından yapılır. Burada ilk göze 

alınacak nokta o sahadaki başvuru sayısı olmakla beraber, ödüllerin nihai dağılımı 

değerlendirme sürecinde belirlenir.  

Her şehir ve sahadaki jüri için bir koordinatör belirlenir, bu koordinatör jürilerin 

toplanmasını ve bir sıralama yapılmasını sağlar. Çok zayıf olan dosyaların bu 

sıralamaya girmesi şart değildir. 



Değişik jürilerden gelen dosyalar, YK temsilcisinin de bulunacağı komite tarafından 

birleştirilir. 

Kazanan adayların son listesini belirlemeye YK yetkilidir. 

Ödül töreni, Nisan ayında yapılır, kazananların seyahat masrafları BA tarafından 

ödenir. Ödül törenine kazananlar ve yakınları, Bilim Akademisi üyeleri ve destekçileri 

ile birlikte ödül kazananların bulundukları üniversitelerin rektörleri, fakültelerin 

dekanları ya da araştırma kurumlarının yöneticileri ile BAGEP ve BA destekçileri 

davet edilirler. Törende ödüller daveti kabul eden üniversite-kurum temsilcileri ve 

BAGEP destekçileri ile BA üyeleri tarafından verilir.  

Ödül kazananlarla bir Protokol (Ekte) imzalanır. Ödül kazananların ayrıca Bilim 

Akademisi’nin Akademik Liyakat, Özgürlük ve Dürüstlük bildirisini de imzalarlar.  

Protokolde de belirtildiği şekilde adaylar ilk ve ikinci yılın sonunda iki defa BA’ne 

araştırmaları ile ilgili rapor gönderirler.  

Ödüllerin %50 si ödül töreninde, %37.5 kısmı ilk rapordan sonra/ bir sonraki yılın 

Ödül Töreninde, ve son %12.5 kısmı da ikinci rapor ve başarı hikayesi BA’ya 

ulaştıktan sonra ödenir.   


