Bilim Akademisi Asli Üye Seçim Süreci Kılavuzu
Aday Gösterme:
1. Asli üyelerimiz Türkiye'de ve yurt dışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bilim
insanları arasından seçilmektedir. Bir bilim insanını Bilim Akademisine asli üye adayı
göstermek için ilk önce onun onayını almanız gerekir.
2. Bilim Akademisine aday önerme, üç Bilim Akademisi Asli Üyesi tarafından yapılmalıdır.
3. Asli Üye Seçim Yönergesi ve tamamlanması gereken tüm güncellenmiş formlar
http://bilimakademisi.org/uyeler/uye-secim-sureci/ adresinden indirilmeli ya da BA ofisinden
temin edilmelidir (ofis@bilimakademisi.org ). Aşağıda formların isimlerine tıklayarak da
indirebilirsiniz.
a. Aday dosyasının eksiksiz olarak tamamlanması, adaylık sürecinin başlaması için
gereklidir. Dosya aşağıdaki kalemlerden oluşur:
b. Bilim Akademisi Asli Üye Öneri Formu’nda, kendiniz dışında iki Bilim Akademisi
Üyesinin isimleri gerekmektedir.
 Bu formda aday için yurtiçinden ve/veya yurtdışından potansiyel hakem isimleri
önerebilirsiniz.
 Formda adayın Bilim Akademisi üyeliğini, bilime yaptığı hangi katkılarla
hak ettiğine dair bir paragraflık özet bilgi verilmelidir.
c. Bilim Akademisi Asli Üye Aday Bilgi Formu iki farklı formatta mevcuttur: öneren
versiyonu ve aday versiyonu. Bunlardan sadece bir tanesinin doldurulması yeterlidir. Eğer
aday versiyonunun kullanılması tercih edilmişse, önerenler bu formun adaya
ulaştırılmasından, doldurulup Bilim Akademisi ofisine iletilmesinden sorumludurlar.
Gerektiğinde yabancı hakemlere de gönderilebilmesi açısından, bu formlar Türkçe’ye ek
olarak bir de İngilizce doldurulabilir.
d. Üye adayının en önemli bilimsel katkılarını içerdiği düşünülen üç makalesinin elektronik
kopyaları.
4. Doldurulmuş formlar ve makalelerden oluşan dosya ofis@bilimakademisi.org adresine
iletilir.
Dosyaların Bilim Akademisi ofisine ulaşması gereken son tarih her aday değerlendirme
dönemi için Genel Kuruldan yeterince önce olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından üyelere
duyurulur.

Sürecin Tamamlanması:
5.
Alan Komiteleri: Aday seçim süreçleri Alan Komiteleri tarafından yürütülür. En geniş
kapsamda alan komiteleri A) Tıp, Yaşam ve Sağlık Bilimleri, B) Sosyal ve Beşeri Bilimler, C) Fen,
Matematik ve Mühendislik Bilimleri olarak ayrılırlar. Bu sınıflandırmaya ek olarak, Yönetim Kurulu
farklı disiplinler için Değerlendirme Grupları kurar. BA asli üyeleri bu komite ve gruplardan en az
birinin üyesidir. Her Alan Komitesinin çalışmaları en az 3 koordinatör tarafından düzenlenir.
6.
Hakemlik: Hakem seçimi, önerenlerin teklifleri de dikkate alınarak alan koordinatörleri
tarafından yapılır ve aday dosyası Bilim Akademisi Başkanı tarafından en az 3 hakeme gönderilir.
Hakemlerden doldurmaları rica edilen form, bilgi için, http://bilimakademisi.org/uyeler/uye-secimsureci/ adresinde mevcuttur. Eksik bilgi veren- sorular cevaplamayan hakem raporları yerine
koordinatörler yeni hakemlere başvurabilirler. Dosyalar ancak hakem raporları tamamlandıktan sonra
değerlendirmeye alınır.
7.Alan Komitelerinin Değerlendirmesi: Üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kuruldan en az beş hafta
önce aday dosyaları web üzerinden Alan Komitesi / Değerlendirme Grubu üyelerine açılır. Her
Komite öncelikle mümkün olduğu kadar çok üyenin katılabileceği bir toplantıda ya da e-posta yoluyla
adayları ve hakem raporlarını tartışır. Toplantıda ortaya çıkan görüşler koordinatörler tarafından eposta yoluyla tüm Alan Komitesi/Grup üyelerine bildirilir. Alan Komitesi/Grup üyeleri, dosyaları ve
görüşleri değerlendirerek her aday için olumlu veya olumsuz oylarını en geç üç hafta içinde BA
ofisine iletirler. Olumsuz oy kullanan bir üye isterse açıklama yazabilir. Alan Komitelerinin/Grupların
değerlendirmeleri aşamasında mümkün olduğu kadar çok üyenin elektronik oylamaya katılması
önemlidir. Oylama kapalıdır: BA ofisi, koordinatörler ve Yönetim Kurulu da dahil, üyelere kimin
nasıl oy kullandığını açıklamamaktadır. BA ofisi oylama sonuçlarını sayı olarak, olumsuz oylarla
birlikte gönderilen gerekçeleri de anonim olarak Alan Koordinatörlerine ve Yönetim Kuruluna
iletirler. YK dosyanın yeterli olup olmadığını, değerlendirmelerden bir kanaat oluşturma imkânı olup
olmadığını tartışır, dosyayı AK'ne geri göndermeye karar verebilir veya GK’a götürür. YK Alan
Komitesindeki/Gruptaki sonuçlara bakarak önerenlere adayı geri çekmeleri seçeneğini verebilir. Bu
şekilde geri çekilen adaylar bu yönergenin “Yeniden Değerlendirme” kısmında belirtilen süre ve
usullere tabidir. Tüzük gereği GK oylamasında oy verenlerin salt çoğunluğu ile karar alınır.
8.
Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, tüm dosyalar ve Alan Komitelerinin/Grupların oylama
sonuçlarını, Genel Kurul’dan en geç bir hafta önce bütün üyelere yollayarak, Genel Kurul’da
yapılacak oylamaya hazırlanmalarını sağlamakla yükümlüdür. Ancak, Alan Komitesindeki/Gruptaki
üyelerin sadece küçük bir kısmı oy kullanmışsa, süreç eksik kalmışsa ya da Genel Kurula aktarılacak
Alan Komitesi/Grup değerlendirme sonuçları belirsizlik taşıyorsa, Yönetim Kurulu adayın dosyasını
bir dahaki seçime kadar bekletebilir.
9.
Genel Kurul: Resmi oylama Genel Kurulda yapılır. Normal koşullarda, Genel Kurulda adaylar
hakkında tartışma açılmamaktadır. Bununla beraber bir üye, herhangi bir adayın dosyasının Genel
Kurulda tartışmaya açılmasını isteyebilir. Bunun için gerekçelerini Yönetim Kuruluna Genel

Kuruldan bir hafta öncesine kadar bildirmelidir. Yönetim Kurulu kararı ile dosya Genel Kurulda
tartışmaya açılabilir.
10.
Yeniden Değerlendirme: Genel Kurulda asli üyeliği onaylanmayan adaylar, dosyaları
koordinatörler veya önerenler tarafından güncellenerek, ilk oylamanın yapıldığı Genel Kuruldan
itibaren 3.yılın sonundaki Genel Kurulda ve 7. yılın sonundaki Genel Kurulda oylanacak şekilde
yeniden gündeme getirilebilir.

