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TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

BAP Proje Başvurularında Hakemlerin Uymaları Gereken İlke ve Etik Kurallar 

 

1. Başvurular, bilimsel kural ve kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirmeli, fırsat 

eşitliği, kişisel/kurumsal ilişkiler ve yorumlar dikkate alınmamalıdır.  

2. Çıkar çatışması/çakışması varsa değerlendirme yapılmamalıdır. Böyle hallerde Komisyon 

Başkanına ivedilikle bilgi verilmeli ve söz konusu başvurunun değerlendirilmesi aşamasında yer 

alınmamalıdır. Çıkar çatışması/çakışması olarak yorumlanabilecek ilişki ve durumlar aşağıda 

belirtilmektedir:  

 Projenin, kendileriyle, eş ve çocuklarıyla, anne-baba ve kardeşleriyle, halen ya da son bir 

yıl içerisinde ortağı olduğu veya yönetiminde ve/veya yönetim kurullarında yer aldığı 

kuruluş ve işletmelerle ilişkili olması, 

 Proje önerisiyle ilişkili olan bir kuruluş veya firmada çalışıyor/danışmanlık yapıyor olmak, 

 Proje önerisiyle ilişkili olan bir kuruluş veya firmanın rakibi bir firmada veya kuruluşta 

çalışıyor/danışmanlık yapıyor olmak, 

 Proje hakkında görüş bildirmiş olmak ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir 

katkıda bulunmuş olmak, 

 Tez hocası/öğrencisi olmak,  

 Son 3 yıl içinde makale/tebliğ/proje/etkinlik gibi ortak çalışma yapmış veya yakın 

gelecekte yapacak olmak,  

 Daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmak,  

 Akraba olmak ya da akraba veya boşanmış olsalar bile 3.derece dahil kan bağıyla veya 2. 

derece dahil sıhri hısım olmak,  

 Tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce/önyargı sahibi olmak.  

 Değerlendirilmekte olan başvuruda görevli veya yetkili olmak.  

3. Başvuru ile ilgili her türlü bilginin ve kendileriyle BAP komisyonu dahilinde yapılan yazışma 

ve görüşmelerin gizli olduğu bilinerek bu gizliliğe uygun davranılmalıdır.  

5. Başvuruların değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilmeli ve başvurularının değerlendirilmesi 

süresince ve sonrasında başvuru sahibi ile başvuruya ilişkin birebir ilişki kurulmamalıdır.  

6. Başvurunun içeriği ve proje değerlendirmesi ile ilgili bilgiler üçüncü kişilere aktarılmamalı ve 

başkaları tarafından kullanılma olasılığı engellenmelidir.  

7. Başvurunun içeriği şahsi amaçlarla kullanılmamalı; elektronik ortamdaki bilgi, yazılı bilgi, bilgi 

notu, değerlendirme, çalışma ve görüş notları görev tamamlanınca imha edilmelidir.  
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8. Başvuruların değerlendirmelerinde olumlu ve olumsuz görüşler gerekçelendirilmeli ve bu 

görüşler BAP Komisyonunun başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirebileceği şekilde 

hazırlanmalıdır.  

9. Başvuruda bilimsel etik kurallara aykırı bir durumun tespiti halinde BAP Komisyonu Başkanı 

yazılı olarak bilgilendirilmelidir.  

 

Yukarıda belirtilen hususları okuduğumu ve bu bilgiler doğrultusunda, numarası ve başlığı ilk 

sayfada mevcut BAP başvurusunu değerlendirmemde sakınca bulunmadığını; gerek bu formda 

gerek proje değerlendirme etkinliklerinde ve gerekse Hakem sıfatıyla yer aldığım diğer işlerde 

yaptığım/yapacağım değerlendirme ve verdiğim/vereceğim görüşlerde Türk-Alman Üniversitesi 

tarafından belirlenmiş kurallara uyacağımı, beyan ederim. 

 

 

 

 

 

        Tarih,   İmza 

 

 

 


