
Bilim Akademisi - Genç Bilim Akademisi Çalışma Grubu (Genç BA) 

 

Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödüllendirme Programı (BAGEP) Genç bilim insanlarının 

çalışmalarını desteklemek üzere 2013 yılında başlatılmıştır.  

Bilim Akademisi 4 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında BA bünyesindeki ve Türkiye 

genelindeki Genç bilim insanlarının gelişimlerini desteklemek ve koşullarını iyileştirmek için faaliyetler 

yapmak ve Genç bilim insanlarının Türkiye’de bir Genç Bilim Akademisi kurmalarına önayak olmak 

üzere bir çalışma grubu oluşturmaya karar vermiştir.  

BAGEP ödülü kazanan bilim insanları Genç BA’nin doğal üyesi olacaktır. BAGEP havuzuna girmiş genç 

bilimcileri de Genç BA’nın üyesidir. Bu grupların dışında yeni üye almak için kriterler ve süreç Genç BA 

mevcut üyeleri tarafından belirlenmiş ve ‘Genç BA Üyelik’ dökümanında sunulmuştur. 

Genç BA’nın BAGEP’ten farklı yönlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.  

a. BAGEP bireysel ödüllendirme programıdır ve yalnızca ödül alan öğretim üyesinin çalışmalarını 

destekler. Genç BA ise ülkemizdeki üstün nitelikli tüm Genç bilim insanlarının çalışmalarını 

desteklemek için ve sorunlarını en aza indirmek için örgütlü çalışmak suretiyle faaliyetler 

yapar, projeler üretir ve politikalar geliştirilmesine katkıda bulmayı hedefler.  

 

b. BAGEP programının üyelerine BA tarafından maddi destek sağlanır. Genç BA üyelerine BA 

tarafından bireysel fon sağlanmaz; Genç BA çalışma grubunun projeleri ve faaliyetleri için 

kendileri fon yaratırlar. Bu fona BA da katkı yapabilir.  

 

Genç BA’nin Amacı 

1. Üstün başarılı genç bilim insanlarının seslerini duyuracakları bir platform oluşturmak.  

a. Genç bilim insanlarının çalışmalarını medyada duyuracak etkinlikler düzenlemek (örn. 

düzenli toplantılar, basın bültenleri). 

b. Genç bilim insanlarının çalışma koşullarındaki sorunlar hakkında (örn., iş güvencesi, 

mobbing) toplumsal bilgilendirme ve duyarlılık sağlamak.  

c.  

2. Genç BA üyelerinin dünyadaki ödül programlarına aday göstermek ve/veya başvurmasında 

destek sağlamak.  

a. Global Young Academy veya Young Academy of Europe gibi kuruluşlara üyelik için 

başvuru sürecinde Genç bilimcilere destek olmak.  

b. Üstün nitelikli bilimin ödüllendirildiği diğer programlar konusunda bilgilendirme 

yapmak ve başvuruda destek sağlamak.  

 

3. En geç 2020 yılına kadar bağımsız bir Genç Bilim Akademisi Derneği kurulması ve bu derneğin 

Global Young Academy ve Young Academy of Europe gibi kuruluşlara üye/federe olması için 

çalışmak.  

 

  



 

4. Genç BA üyeleri için araştırma fonlarına başvurmaları ve başarılı olmaları için destek 

sağlamak.  

a. Araştırma fonlarıyla ilgili düzenli bilgilendirme yapmak.  

b. Fon araştırılması ve yazımıyla ilgili düzenli eğitimler vermek.  

 

5. Disiplinlerarası ve inovatif araştırmaları motive edecek faaliyetlerde bulunmak.  

a. Farklı disiplinlerde araştırmalar yapan Genç BA üyelerinin araştırmalarını tüm üyelere 

sunacakları konferanslar düzenlemek. Tohumlanan yeni fikirlerin ön çalışmasını 

yapmak için ‘keşif fonu’ sağlamak.  

b. Dünyada disiplinlerarası ve inovatif araştırmalar yapan önemli kişileri davet ederek 

konferans vermelerini ve Genç BA üyeleriyle etkileşmelerini sağlamak.  

 

6. Genç BA üyelerinin önerecekleri konular çerçevesinde kişisel gelişim çalıştayları düzenlemek.  

Olası konular: iş-hayat dengesi; iletişim; stres ve işyükü yönetimi; zaman yönetimi; liderlik; 

yaratıcılık; öğrencilere mentorluk; ders verme teknikleri.  

 

7. Genç BA üyelerinin Bilim Akademisi’nin kıdemli üyeleriyle eşleştirilerek kendilerine mentorluk 

sağlanması.  

 

8. Türkiye’de bilimin ne olduğunun ve bilim insanının kim olduğunun daha iyi anlaşılması ve 

bilim kültürünün yaygınlaştırılması için faaliyetler düzenlemek.  


