
Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) Yönergesi 

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

Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim çerçevesinde uygulanır. Programı, Yönetim 

Kurulu’nun seçeceği, Yönetim Kurulu üyesi olan BAGEP Genel Koordinatörü yürütür.   

Ödül: 2 yıl süre ile kullanılacak nakit araştırma desteğidir. Değerlendirmede hem adayın 

şimdiye kadar yaptıkları ve araştırmacı olarak geçmişi, hem de yapmayı planladıkları, 

araştırmacı olarak potansiyeli ve gelecek planları göz önüne alınır.  

Bağışlar: BAGEP Ödülünü destekleyen bağışçılar her bir ödül için Bilim Akademisi’ne 

araştırmacıya ödenecek miktara %20 yönetim masrafı ekleyerek bağış yaparlar. Bağışçılar 

ödülün belli bilim alanlarına ve/veya kişi anısına verilmesi gibi tercihler yapabilirler. Her 

BAGEP bağışı BA ile bağışçı arasında yapılan bir sözleşmeye dayanarak alınır. 

Araştırma desteği miktarı ekonomik şartlara ve araştırma gereksinimlerine göre BA Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenebilir. 2020 yılı itibarı ile her araştırmacıya yılda 20.000 TL, 2 yılda 

toplam 40.000 TL araştırma desteği ödenir.  

Yaklaşık takvim: 

Takip eden yılın BAGEP ödül programı her yıl Aralık ayı başında duyurulur. Bu ilan web 

sitesine konur; üniversitelere, Akademi üyelerine ve eski BAGEP ödüllü bilimcilere de iletilir. 

Başvurular Şubat ayına kadar kabul edilir. 

Başvuru: 

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

bulunmaktadır. Ayrıca “sıkça sorulan sorular” altında adaylar için yardımcı olacak bilgiler 

vardır. 

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

kurumunda çalışıyor olmak ve ödül yılının başında 40 yaşını doldurmamış olmak 

gerekmektedir.    

BAGEP başvurusu bir proje başvurusu değildir. Adayların başvuru sırasında en fazla 10 önemli 

yayından oluşan bir yayın listesinin yanında, ödülü alırlarsa yapacakları araştırmaları anlatan 2 

sayfadan fazla olmamak üzere bir araştırma programını da sunmaları gerekir. Bu 2 sayfalık 

program içerisinde adaylar şimdiye kadar yaptıkları araştırmaları, araştırma vizyonlarını, 

kariyer planlarını sunmalıdırlar. Adayın birikimine dayanan gerçekçi ve yaratıcı bir araştırma 

programı beklenir. Araştırma programında adayın kendi fikirlerine dayanan araştırmalar ön 

plana çıkmalıdır. Önerilen araştırma programı içinde birden fazla araştırma da yer alabilir. 

Başvuru formunda, adayın hangi bilim alanında değerlendirilmek istediği belirtilmelidir. 

  



Değerlendirme: 

Başvuru süresinin bitiminde Yönetim Kurulu veya yetkilerini devredeceği bir Komite, 

dosyaları inceleyecek olan jürileri belirler. Bu jürilere BA üyelerinin yanı sıra BAGEP ödülü 

almış ve dönemi bitmiş olanlar; eğer adayın araştırma konusunda BA ve BAGEP çevresinde 

uzman yoksa dışardan da uzmanlar davet edilebilir.  

Yönetim Kurulu üyelerinden birini BAGEP Genel Koordinatörü olarak belirler. Genel 

Koordinatör her alandaki jüriler için bir koordinatör belirler. Bu koordinatörler jürilerin 

toplanmasını ve bir sıralama yapılmasını sağlarlar. Koordinatörler adayların dağılımına göre 

farklı alt alanlarda jüriler oluşturabilirler. Koordinatörler Genel Koordinatörü bilgilendirerek 

çok zayıf olan dosyaları değerlendirme dışında bırakabilirler. Jürilerde olabildiğince çok üye 

bulunması amaçlanır. Jürilere farklı üniversitelerden katılım olmasına özen gösterilir. Bir aday 

ile aynı üniversiteden olan, adayın tez danışmanı olan ve benzer çatışma durumlarında olan jüri 

üyeleri o aday için değerlendirme yapmazlar. Jüri oluşumu ve jüride oy kullanma konusunda 

belirsizlik olursa kararı BAGEP Genel Koordinatörü verir.  

 

Jüri her aday üzerinde görüştükten sonra jüri üyeleri 1-10 arası notlarla değerlendirmelerini 

yaparlar. Değerlendirmeler 1) özgeçmiş, yayın kalitesi ve özellikle çalışmaların içeriği 

çerçevesinde adayın yetkinliği (%70); 2) bilimsel araştırma programının özgünlüğü ve 

gerçekçiliği (%30) olmak üzere iki konuda yapılır. Jüri üyeleri, ayrıca gerekli gördükleri 

adaylar için koordinatöre görüş belirtebilirler.  Koordinatör de jüri üyelerinden açıklayıcı görüş 

isteyebilir.  

 

Değişik jürilerin koordinatörlerinin BA ofisinden gelen çizelgeler üzerinde derleyeceği oylama 

sonuçları ve görüşler Genel Koordinatör tarafından birleştirilerek Yönetim Kuruluna getirilir.  

Değişik alanlarda verilecek ödüllerin sayısı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burada ilk 

göze alınacak nokta her sahada değerlendirmeye alınan başvuru sayısı olmakla beraber, 

ödüllerin nihai dağılımını ve kazanan adayların son listesini belirlemeye Yönetim Kurulu 

yetkilidir. 

Havuz: 

Az bir farkla ödül alamayan ve başvuru yılında 40 yaşını dolduran adaylar bir defaya mahsus 

olmak üzere “havuz”a alınırlar. Bu durumda ertesi yıl bir kez daha başvurabilirler.  

Ödül Töreni: 

Ödül töreni, Nisan ayı sonunda yapılır, kazananların seyahat masrafları BA tarafından ödenir. 

Ödül törenine kazananlar ve yakınları, BA üyeleri ve bağışçıları ile birlikte ödül kazananların 

bulundukları üniversitelerin rektörleri, fakültelerin dekanları ya da araştırma kurumlarının 

yöneticileri ile BAGEP ve BA bağışçıları davet edilirler. Törende ödüller üniversite-kurum 

temsilcileri ve BAGEP bağışçıları ile BA üyeleri tarafından verilir.  

  



BA ve Ödül Kazanlar Arasında Protokol ve Ödeme Koşulları 

Ödül kazananlarla ekteki Protokol imzalanır. Ödül kazananlar 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 törenini takiben, %35’lik kısmı ilk rapor ve ödül sahibinin araştırması 

ile ilgili kısa bir sarkac.org yazısının tesliminden sonra ve en geç bir sonraki yılın Ödül 

Töreninde ve son %15’lik kısmı da ikinci rapor ile teslim edilerek ikinci sarkac.org yazısı 

BA’ne ulaştıktan sonra ödenir.   

Yurtdışına Giden BAGEP Ödülü Sahipleri: 

Ödül sahipleri 6 aydan uzun yurtdışı ziyaret planlarından Bilim Akademisi’ni haberdar eder ve 

Türkiye’deki araştırma grubuyla ilişkisini ve araştırma planlarını iletirler. İki yıllık BAGEP 

ödül süresi içinde yurtdışında bir yıldan fazla kalan veya kalmayı planlayan ödül sahiplerinin 

2. yıl BAGEP ödemesi en fazla 2 yıl süreyle dondurulur. Ödülün kalan kısmı kişi Türkiye’de 

tekrar çalışmaya başlayıp yukarıda anılan diğer ödeme koşullarını yerine getirmesi sonrasında 

ödenir.  

 

  



Bilim Akademisi ile BAGEP Ödülü kazananlar arasında akdedilen Protokol 

(2020) 

Bilim Akademisi, BAGEP-2020 ödülü alan araştırmacılara ödül törenini takiben (Mayıs 2020) 

20,000 TL ve ödül törenine ait seyahat masraflarını öder. Ödülün kalan kısmından 15.000 TL 

ilk rapor ve sarkaç.org yazısının teslimi koşulu ile 2021 ödül töreni sonrasında (Mayıs 2021) 

ödenir.  

İlk yıl raporu, ödülün ilk yılında yapılan çalışmaların iki sayfayı aşmayan bir dökümüdür. 

Ayrıca Bilim Akademisi popüler bilim portalı sarkaç.org’da yayınlanmak üzere her ödül sahibi 

kendi araştırması ile ilgili kısa bir yazıyı sarkaç.org editörü ile iletişime geçerek hazırlar ve en 

geç 20 Nisan 2021’de ofise iletir.   

İkinci yıl raporu, ödülün ikinci yılında yapılan çalışmaların iki sayfayı aşmayan bir dökümüdür. 

Ayrıca Bilim Akademisi popüler bilim portalı sarkac.org’da yayınlanmak üzere her ödül sahibi 

kendi araştırma alanıyla ilgili kısa bir yazıyı sarkaç.org editörü ile iletişime geçerek hazırlar ve 

en geç 20 Ocak 2022’de ofise iletir.  Raporların BA tarafından önerilen formata uyması gerekir. 

Ödülün son 5.000TL’lik dilimi ise ikinci ve son raporun tesliminden sonra (Ocak 2022) ödenir. 

BAGEP-2020 ödülü alan araştırmacılar, Bilim Akademisi’nin Akademik Liyakat, Özgürlük ve 

Dürüstlük bildirgesini imzalayıp, Bilim Akademisi’ne ulaştıracaktır.  

Ödül sahibi aldığı mali desteği bilimsel araştırmaları için kullanmayı taahhüt eder. Harcamalar 

için faturaların BA’ne iletilmesine ihtiyaç yoktur. Sadece ödül törenine katılmak için yapılan 

seyahat harcamalarının faturalarının BA ofisine verilmesi gerekmektedir.  

Ödül sahipleri 6 aydan uzun süreli yurtdışı ziyaret planlarından Bilim Akademisi’ni haberdar 

eder ve Türkiye’deki araştırma grubuyla ilişkisini ve araştırma planlarını iletirler. İki yıllık 

BAGEP ödül süresi içinde yurtdışında bir yıldan fazla kalan veya kalmayı planlayan ödül 

sahiplerinin BAGEP ödemeleri en fazla 2 yıl için dondurulabilir. Ödülün kalan kısmı kişi 

Türkiye’de tekrar çalışmaya başlayıp diğer ödeme koşullarını gerçekleştirince ödenir.  

BA ya da mali destekçileri araştırmanın sonuçları üzerinde fikrî mülkiyet hakkı ileri süremez. 

BAGEP Ödülü ile desteklenen araştırmalar sırasında oluşabilecek olası etik ihlallerde ya da 

olası başka sorunlarda tüm kanuni sorumluluk ödül sahibindedir.  

BAGEP’in desteğinin olduğu araştırmalardan çıkan yayınlarda, BAGEP’e teşekkür için 

aşağıdaki ifadeler kullanılmalıdır.  

“Bu çalışma Bilim Akademisi tarafından //gerekirse: kaynağı XX (destekçi kurum/kişi adı) 

tarafından// sağlanan BAGEP Ödülü ile desteklenmiştir.” “This work was supported by the 

BAGEP Award of the Science Academy //with funding supplied by YXX//.”  

 

2020 BAGEP Ödülü sahibi       Bilim Akademisi adına 


