
 

 

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI  

Kişisel durumunuz ile bilimsel çalışmanız arasında mevcut veya potansiyel bir çıkar 

çatışması bulunuyorsa, lütfen açıklayınız. Çalışmanızın söz konusu durumdan 

etkilenmediğini düşünmeniz durumunda dahi lütfen bilgi veriniz. Çalışmanızda birden çok 

yazar varsa, her bir yazarın beyanda bulunması gerekmektedir. 

Çıkar çatışmaları mevcut veya olası bir kazancı içerebilir. Konu edilen kazanç, doğrudan 

istihdam ilişkisi, hisse sahipliği vb.) veya dolaylı (yatırım portföyü, danışmanlık, proje 

sponsorluğu vb.) bir maddi kazanç şeklinde olabilir. Yanı sıra, maddi bir yansıması 

olmayan bir durum da çıkar çatışması yaratabilir. Örneğin, bilimsel çalışma sonuçlarının 

yazara veya yakınlarına bir avantaj sağlaması çıkar çatışması olarak değerlendirilir. 

Aşağıdaki soruları kullanarak beyan etmeniz gereken bir çıkar çatışması olup olmadığını 

değerlendirebilirsiniz. Bu sorulara “evet” yanıtı veriyorsanız, lütfen detaylı şekilde 

açıklayınız. 

1. Son üç yıl içinde siz veya birinci derece akrabalarınızdan birisi, ana faaliyet alanı 

finans sektörü olan bir kurum çalışanı oldu mu? 

2. Son üç yıl içinde, siz veya birinci derece akrabalarınızdan birisi, uzmanlık alanınızla 

ilgili, ana faaliyet alanı finans sektörü olan bir kurumdan aşağıdaki gibi bir maddi 

destek aldı mı? 

 Danışmanlık ücreti 

 Eğitmenlik ücreti 

 Konuşmacı/oturum başkanlığı ücreti aldınız mı? 

 Bir kongre, sempozyum, kurs, panel vb. etkinliğe katılmak için maddi destek 

 Yöneticisi, oturum başkanı, düzenleyicisi olduğunuz eğitim, seminer, kongre, 

sempozyum vb. bir etkinlik için maddi destek 

 Siz veya sizinle beraber çalışanların araştırmaları için maddi destek 

3. Finans sektörünün taraf olduğu bir ihtilafta siz veya 1. derece akrabalarınızdan 

birisi, uzman tanık / bilirkişi olarak hareket etti mi? 

Bu soruların kapsadığı alan dışında, maddi veya maddi olmayan çıkar çatışması 

yarattığını düşündüğünüz durumlar varsa, lütfen belirtiniz. 

Çıkar çatışmaları bazı durumlarda kaçınılmazdır. Çıkar çatışması olmasının, çalışmanın 

nesnelliğine doğrudan olumsuz bir etkisi olmayabilir. Bununla beraber, açıkladığınız çıkar 

çatışmalarından editörler tarafından gerekli görülenlere çalışmanızda dipnot olarak yer 

verilebilecektir. 

Çıkar çatışmasına ilişkin imzalı beyanınızı editor@tspb.org.tr adresine çalışmanız ile 

birlikte gönderiniz. Çıkar çatışması yarattığını düşündüğünüz herhangi bir durum yoksa, 

çıkar çatışması bulunmadığını belirten beyanınızı iletiniz. 
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