
Bilim Akademisi Onursal Üye Seçim Yönergesi: Nisan 2022 

 

Bilim Akademisinin Onursal Üyeleri dört kategoriden oluşur: 

Kategori I: Bilime veya akademik değerlere en üst düzeyde katkılarının yanı sıra Bilim Akademisine de 

özel ilgi ve destekleri olan yabancı bilim insanları. 

Kategori II: Türkiye’de bilimin gelişmesine ve üniversite eğitimine, bilimsel araştırma altyapı ve 

imkanlarına büyük katkıları olanlar. 

Kategori III: Bilim Akademisi’ne özel desteklerinden dolayı seçilenler. 

Kategori IV: Asli Üye seçilmek için gereken akademik yetkinliğe sahip ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olmayan bilim insanları. Bu kişiler Türkiye kökenli ve Türkiye ile yakın bilimsel ilişkilerini 

sürdüren veya bilimsel araştırma konuları Türkiye ile ilgili olan bilim insanlarıdır. 

İlk üç kategorideki gerekçelerle önerilen Onursal Üye adayları Bilim Akademisi tüzüğünün 9. Maddesi 

uyarınca üç asli üyenin ortak yazılı teklifi, Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Genel Kurulun kabulü ile 

seçilip üyeliğe davet edilirler. 

IV. Kategoride aday gösterilen Onursal Üye adayları, Bilim Akademisi Asli Üye Seçim Yönergesi 

çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan asli üye adayları ile ayni sürece ve takvime tabi olarak 

değerlendirilirler. 

Öneren üyeler düşündükleri adaya Onursal Üye olma konusunda görüşünü önceden sorabilirler. Ya da 

Genel Kurulda Onursal Üyelik önerisi kabul edildikten sonra, onursal üyeliğe davet ederek kabul edip 

etmedikleri sorulabilir. Bu konuda izlenecek yol her bir aday için farklı olabilir; öneren üyelerin takdirine 

bırakılmıştır. 

Öneren üyeler, adayın üstün vasıflarını, seçiminin neden Bilim Akademisini onurlandıracağını ayrıntılı 

olarak anlatan bir Bilim Akademisi Onursal Üyelik Aday Önerisi hazırlarlar. Bu öneri, IV. Kategori hariç, 

adayların görüşüleceği Genel Kurul’un en geç iki ay öncesinde Yönetim Kuruluna iletilir. 

Yönetim Kurulu adayın öneride öne sürülen vasıflarının Onursal üyelik değil akademik kriterler uyarınca 

Asli Üyelik için değerlendirilmesi gerektiğine karar verirse bu durumu önerenlere bildirir. IV. Kategori 

hariç Onursal Üyelik için gündeme alınan adaylarla ilgili mektuplar Genel Kurul’dan 1 hafta önce tüm asli 

üyelerle paylaşılır. 

Öneri aşağıda belirtilen kısımları kapsar: 

Bilim Akademisi Onursal Üyelik Aday Önerisi 

Tarih: 



Onursal Üye olarak önerilen kişi: 

Doğum tarihi: 

Adres, e-posta: 

Kısa özgeçmişi, en önemli katkıları / eserleri / yayınlarının tam listesi Öneren Üyeler: 

1. -------------------------------------- 2. -------------------------------------- 3. -------------------------------------- 

Aday neden BilimAkademisi Onursal Üyesi olmalıdır? (Bu konuda ayrıntılı ve gerekçeli bir yazı 

hazırlanmalıdır) 

 


