TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)
COVID‐19 KÜRESEL SALGINLA MÜCADELE ÖZEL ÖDÜLÜ ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1‐ (1) Bu esasların amacı; tüm dünyayı etkisi altına alan Covid‐19 küresel salgını ile ilgili üstün
nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek
ve onurlandırmak üzere uygulamaya konan ulusal düzeyde 2020 yılına yönelik “TÜBA Covid‐19 Küresel
Salgınla Mücadele Özel Ödülü”nün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam ve dayanak
MADDE 2‐ (1) Bu düzenleme, “Covid‐19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü”nün başvuru ve
değerlendirme aşamalarında izlenecek usul ve esasları kapsar.
(2) Bu esaslar, 15/07/2018 tarih ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 577 ve 581’nci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3‐ (1) Bu Esaslarda geçen;
a) Aday: “Covid‐19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü”ne bireysel başvuruda bulunan veya tüzel
kişiliklerce (YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB, Üniversiteler vb. kurumlar ile sağlıkla ilişkili sivil toplum kuruluşları
ve TÜBA akademi üyeleri tarafından) TÜBA’ya bilimsel gerekçesiyle birlikte aday olarak gösterilen bilim
insanını veya çalışma grupları adına grup yöneticisi bilim insanını,
b) Akademi: Türkiye Bilimler Akademisini,
c) Akademi Başkanı: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını,
d) Akademi Başkanlığı: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığını,
e) Akademi Konseyi: Türkiye Bilimler Akademisi Konseyini,
f) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,
g) Ödül Değerlendirme Komitesi: Tüm başvuruları değerlendiren komiteyi,
h) Personel: TÜBA’da görevli işgörenleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Duyuru, Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve İzleme
Duyuru
(2) MADDE 4‐ (1) Ödül başvurularının duyurusu, Akademinin internet sitesinden ve ilgili
üniversitelere ve kurumlara yazılı olarak ve ayrıca basın yoluyla duyurulur.

Başvuru ve Koşulları
MADDE 5‐ (1) Başvurular, adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi TÜBA akademi üyeleri ile
YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB, Üniversiteler vb. resmî kurumlar yanısıra sağlıkla ilişkili sivil toplum kuruluşları
tarafından yapılabilir.
(2) Bu ödüle ülkemizde Covid‐19 ile ilgili ilaç veya aşı geliştirme çalışmaları yürütenler ile konu ile ilgili
temel bilim araştırmalarına dahil olanlar veya hastalığın teşhis ve tedavi süreçlerinde aktif olarak görev
alan bilim insanları (en az doktora ve uzman derecesine sahip) bireysel olarak başvurabilir veya aday
gösterilebilir.
(3) Yürütülen projeler için başvurular; proje grubu adına proje yürütücüsü tarafından yapılır, aday
gösterme ve değerlendirme işlemleri de proje yürütücüsü üzerinden gerçekleştirilir.
(4) Başvuru dosyasında;
a) Başvurunun gerekçesi,
b) Aday gösterilen kişi/kişilerin özgeçmişleri, ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri
c) Başvuruya dayanak olarak yürütülen çalışmaların/projenin amacı, bilimsel etik izni, proje
ekibi, yöntemleri, projenin paydaşları, projenin yürütüldüğü merkezler (projenin ağırlıklı olarak
Türkiye’deki merkezlerde çalışıldığına ve yürüttüğüne dair belgelendirme) ile projeyi
destekleyen ve kontrol eden kuruluşlar, projenin bilimsel çalışma yöntemleri, projenin geldiği
aşama, elde edilen proje çıktıları vb. bilgileri içeren adayın bilimsel dosya bilgilerini ihtiva eden
belgeleri yer alır. Bu bilgileri içermeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
(5) Başvurular, istenen belgeler ve diğer başvuru belgelerini ihtiva eden dijital kopyalarının başvuru
süresi içinde Akademi Başkanlığına ulaştırılması suretiyle yapılır.
(6) Covid‐19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü’ne Akademi üyeleri ve TÜBA çalışanları başvuramaz.

Ödül Değerlendirme Komitesi
MADDE 6‐ (1) Covid‐19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü başvurularının değerlendirilmesi ve ödül
verileceklerin belirlenmesi, Akademi Konseyi’nce oluşturulan Ödül Değerlendirme Komitesince
belirlenen değerlendirme kriterleri kapsamında yürütülür.
(2) Komite, tercihen TÜBA üyeleri, GEBİP ödül sahipleri ve alanında uzmanlaşmış bilim insanları
arasından Akademi Konseyince seçilen en az beş, en fazla yedi üye ile Akademi Başkanından oluşur.
Komite başkanlık veya yürütücülüğünü Akademi Başkanı veya Başkanın vekalet verdiği üye yerine
getirir.
(3) Komite, adayların bilimsel başvuru dosyalarının ön değerlendirmesini yaparak, ödül
değerlendirmesine esas alınacakları belirler. Komite hakemlere gönderilmesini uygun gördüğü aday
dosyalarını bilimsel değerlendirilme için ilgili alan uzmanlarına gönderir. Hakemler adayların çalıştığı ya
da doktora yaptığı üniversitenin dışından belirlenir. Ödül Değerlendirme Komitesi yüz yüze veya
uzaktan görüntülü canlı bağlantı yoluyla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.
(4) Komite aday değerlendirme ölçütlerinde aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur;
a) Adayın akademik özgeçmişi, bağımsız araştırmacılık yetkinliği, bilimsel çalışma ve
yayınlarının niteliği, Covid‐19 ile ilgili çalışma, proje ve yayınlarının önemi ve etkisi,

b) Covid‐19 ile ilgili devam eden veya tamamlanan araştırmalarının nicelik ve nitelik
bakımından bilimsel düzeyi ve toplumsal etkisi,
c) Covid‐19 ile ilgili yürüyen veya tamamlanan araştırmalarının ulusal ve uluslararası bilim
çevrelerindeki önemi ve toplum sağlığına katkısı ağırlıklı olarak değerlendirilir.

(5) Ödül değerlendirme komitesi ödül için uygun gördüğü aday önerilerini, gerekli bilgi ve
değerlendirmeleri içeren bir bilimsel rapor ile Akademi Başkanlığına sunar.
(6) Değerlendirme komitesinin önerdiği adaylar arasından ödüle layık görülenler Akademi Konseyi
tarafından belirlenerek karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Mali Hükümler
Ödül
MADDE‐7: Ödülün niteliği ve yöntemi Akademi Konseyince belirlenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8‐ (1) Bu Esaslar, Akademi Konseyince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu esasların hükümlerini TÜBA Başkanı yürütür.

