TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
AKADEMİ ÖDÜLLERİ
ESASLARI
AMAÇ
TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, uluslararası düzeyde bilim
ödülü ihdas ederek, bir yandan bilim insanlarını onurlandırmak, diğer yandan ülkemizin bilim
düzeyinin yükselmesine ve dünya bilim camiasıyla entegrasyonuna katkıda bulunmak.

KAPSAM
TÜBA Akademi Ödülleri her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve
Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç kategoride aday gösterilenler arasından her kategoride
bir ödül olarak verilir. Ödüller bütün bilim insanlarına açıktır. Her yıl ödüllerden bir tanesi üç
kategori arasında dönüşümlü olarak, Türkiye’den veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim
insanlarına verilir.

MAHİYETİ
TÜBA Akademi Ödülleri ilgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim
insanlarına tevcih edilir. İlaveten adayların eğitim ve toplumsal hizmetleri ve katkıları da
dikkate alınabilir.

ADAY GÖSTERME
TÜBA Akademi Ödüllerine TÜBA üyeleri, TÜBA’nın ilişkili olduğu Bilim Akademileri ve
Akademiler arası kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim kuruluşları ve bilim insanları tarafından
aday gösterilebilir. Mevcut TÜBA üyeleri, çalışanları ve değerlendirme süreçlerinde yer alan
bilim insanları aday gösterilemezler.
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DEĞERLENDİRME
TÜBA Akademi Ödüllerine aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları üç ödül
kategorisinde oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince hakem görüşleri alınarak değerlendirilir.
Değerlendirme sonucunda öneriler Akademi Konseyi’ne sunulur ve ödül sahipleri Konsey
kararıyla belirlenir. Ödül Komiteleri birisi Konsey üyesi olmak üzere TÜBA üyelerinden
meydana gelir. İhtiyaç halinde, Komite mevcudunun üçte birine kadar TÜBA dışından bilim
insanları Komitelerde yer alabilirler.

TAKVİM
Ödüller için aday gösterme ve değerlendirme sürecine ilişkin takvim her sene Başkanlık
tarafından belirlenir ve çağrıya çıkılır. Ödüller düzenlenecek bir törenle sahiplerine tevcih
edilir.

İÇERİK
TÜBA Akademi Ödülleri Akademi Madalyası ve takribi 30.000 USD para miktarından oluşur.
Kesin ödül miktarı her yıl Konseyce belirlenir ve çağrı metninde ilan edilir.

YÜRÜRLÜK
Bu Esaslar, Akademi Konseyince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Bu esasların hükümleri Akademi Başkanı tarafından yürütülür.
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