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1,Should all participants that will come together as a consortium be different countries or does ıt change for each calls,EM
2,"Merhaba, Sinan Baran BAYAR IFITT Genel Sekreteriyim,",Sinan Baran Bayar,sinanbbayar@gmail.com,,12/17/2021 13:5
3,Turizm teknolojileri projelerine ne kadar önem veriliyor? Sürdürülebilir turizm Ufuk Avrupa'nın geleceğinde yer alıyor m
4,UFUK AVRUPAYI PLANLAYABİLİRİM.,nahit çelik,nahitcelik01@hotmail.com,,12/17/2021 14:11:05
5,Should Gender Equality Plans be accepted and started to implement by the universities before the project application?,
6,Is there any example of GEP?,Irem DOKEN,idoken@bursauludagtto.com,live answered,12/17/2021 14:12:28,12/17/202
7,"UFUK YANİ
BUNU
GELECEKTE
PROJE VEAVRUPA
PLAN YAPABİLİRİM.",nahit
VE DÜNYA NASIL OLMALI,
çelik,nahitcelik01@hotmail.com,,12/17/2021
BUNU İSTYORSUNZ
14:19:39
8,"Sürdürülebilir teknolojilerin EFSA ve ERA ,SIT, CEDEFOP gibi komplike avrupa birliği kurumlarıyla komplike proje üretiyo
9,merhabalar. çok etkili bilgiler. etik değerler göreceli bir hal alıyor. evrensel değerler konusunda yetkin bir bilgelik ve vicd
10,"Hi.
very effective information.
Ethical values become relative.
universal
A competent wisdom and conscience about values is important. independent control
important. In the world, the control mechanism is controlled by the balance of power.
for example, the pharmaceutical industry. human life, control of inputs etc is a priority for profit
will control the power independently.
I have a global project left unclaimed.
Conversion project of nuclear power plants"". sending steam generation to the turbine with clean energy
I explained it at the Netherlands High-Tech campus.
but these projects of mine end in the journey of an economically weak inventor.
There is an effective global immunity.
whatever their wishes, they are life's inventions.
After all:
The laws of global power determine what they do.
although we do not agree
you cannot succeed.
How are we going to hang it?
Ethical powers are monopolized. Thank you",Kalender Kılıç,korayinnovations@gmail.com,,12/17/2021 14:52:07
11,Ethical dilemma is the biggest problem.,Veysel ÇIPLAK,veyselciplak@gmail.com,live answered,12/17/2021 14:52:58,12
12,I wrote the biggest ethical issue in chat,Veysel ÇIPLAK,veyselciplak@gmail.com,,12/17/2021 14:55:00
13,"Can a problem within a project regarding ethic issues, which might not effect the excellence of project, lead rejection
14,teşekkür ederim Fırat bey. Aslında odak noktasını işaret ediyorum. yaşadıklarımdan çıkardığım bu. YAPAY zeka içeriğind
15,"The title of this session includes both ethics and integrity. I would like to learn about how your perception of these tw

,nahit
çelik,nahit
celik01@
hotmail.c
om,,12/1
7/2021
15:06:43
17,Thank
you for
the
16,"ETİK İLEresponse
İLGİLİ OLACAKSA,HER
yet, when we
instead,
İNSAN
referTANRININ
to
it refers
“institutional
to
KİTAPLARINI
a broader
academic
community.",Salim
OKUMALI
integrity polices”
Razı,salimrazi@gmail.com,live
for example, we can understand
answer
th
18,"toplum bütün
farklı kimlik,
farklılıkların
inanç,ortak
statü,noktalarına
kültürlerden
hitap
meydana
etmeliyiz.",ali
gelmiştir.
geniş,findynews@gmail.com,,12/17/2021
Konuyu basitleştirebilirsek
15:10:36
19,"How much responsibility, values or ethics can we pass on to AI (eg autonomous cars) given - or assuming- that they d
20,Evrensel olarak toplumun ortak noktalarından biri Bilimsel çalışmalardır. Diğer bir konu Ahlaki yaklaşımlar Etik ve ahlak
21,"In fact, technological inventions and projects should not be left unattended. I think the ""technojustice"" process is ve
When we invent the atomic bomb, who will decide it is ethical? Who will decide whether nuclear power plants are ethica
this is my question.",Kalender Kılıç,korayinnovations@gmail.com,live answered,12/17/2021 15:13:15,12/17/2021 16:56:0
22,Diğer bir konu toplumun faklılıklarının kabul edeceği Demokratik yaklaşımlardır. Bunun içinde adalet ve hukuk sistamla
23,"Diğer bir konu toplum için ekonomik gelişimdir. Yapay Zekaların Bilimsel, ahlaki ve demokratik ve ekonomik gelişimle
24,Benim adım Yaşar Tükek,ali geniş,findynews@gmail.com,,12/17/2021 15:16:14
25,Tel: 0532 698 5354,ali geniş,findynews@gmail.com,,12/17/2021 15:16:31
26,Ben Ali Geniş değilim,ali geniş,findynews@gmail.com,,12/17/2021 15:16:55
27,"Bilimsel, demokratik, ahlaki ve ekonomik gelişim arabanın dört lastiği gibidir. dördününde havası aynı olmalı ve birbirl
28,"Because the question I asked based on a project of mine.
Nuclear power plants have a cancer potential that runs through generations of humanity.
I have eliminated the reactor boiler of this project.
I produced steam with plasma and another energy.
I have traveled many sectors.
up to the Netherlands.
Which of the two projects is ethical and not.
My project did not materialize.
but the other is in practice. almost a hundred years.
I think concrete lines are a more effective presentation.
First of all, we should take precautions to filter the technological inventions of the new century.
otherwise ethical drones will drop bombs on us.
Drones equipped with artificial intelligence.
and scatter poison!
Please ask this question!",Kalender Kılıç,korayinnovations@gmail.com,,12/17/2021 15:27:06
29,BURADA BAHSE KONU PROJELERİN AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARIYLA ORTAK BİR PROJE DESTEĞİ VS. VARMI? https://ww
30,"Some institutions provide online ethics training and certificates for the researchers as a prerequisite before they start
(e.g., Queen’s
Macquarie
University,
University
University,
Ontario,of
Sydney,
Canada:
Maryland,
Australia:
https://www.queensu.ca/indigenous/decolonizing-and-indigenizing/communi
USA: https://www.umgc.edu/current-students/learning-resources/academ
https://ethicstraining.mq.edu.au/?fbclid=IwAR2Wr22kA5-VgA4ABYn
Those who cannot have this certificate cannot be involved in research projects. I believe this is a good opportunity to prev
31,May I have your email address again Mr. Koumpis,EMİNE CEYLAN,proje@aydinticaretborsasi.org.tr,"Sure, adamantios.
32,May ww get the Mr. Müller presentation ?,esra kabaklarlı,etalasli@selcuk.edu.tr,Dear Esra please visit this link for the
33,Etkinlikte gerçekleşen sunumlar listesinde Banu Hanım'ın slaytını bulamadım,EMİNE CEYLAN,proje@aydinticaretborsas
34,"does the ethical review consider the benefit to the human subject, or to the society at large, or both?",Sebnem Yasar
35,"We must categorize. It is important to determine ethical boundaries before our projects.
If I have a project on bdn earthquake early warning systems, there is no problem here.
But if you make an AI-embedded drone, we have to categorize it clearly.
Or every production should be like a car with license plate to avoid abuse.

What do you think about this topic?",Kalender Kılıç,korayinnovations@gmail.com,,12/17/2021 17:13:45
36,"Etik değerlere, Tüm dünya insanlarının uyum sağlaması ve yaşaması için basit bir uygulama yapay zeka ile yapabilirmiy
37,"At METU, -like Prof Muller already mentioned- we are currently working with TU/e under the umbrella of 4TU.Ethics
38,"iyi günler, Ben İSKİ de çalışıyorum. katılmak istediğimiz Horizon çağrılarında özellikle içme suyu kaynakları karakteri ve
39,ÖĞRETEBİLİRİZ.,nahit çelik,nahitcelik01@hotmail.com,,12/17/2021 17:20:43
40,"In fact, we are entering a very dangerous process.
We must take this very seriously.
An artificial mosquito can be very dangerous to humans.
A global control mechanism is required.",Kalender Kılıç,korayinnovations@gmail.com,,12/17/2021 17:21:23
41,thank you all. it was a very inspiring discussion,Sebnem Yasarol,syasarol@yahoo.com,,12/17/2021 17:22:44
42,Thank you,Muharrem Tuncay Gencoglu,mtgencoglu23@gmail.com,,12/17/2021 17:23:13

r does ıt change for each calls,EMİNE CEYLAN,proje@aydinticaretborsasi.org.tr,live answered,12/17/2021 13:52:01,12/17/2021 14:07

upa'nın geleceğinde yer alıyor mu? Teşekkür ederim.,Sinan Baran Bayar,sinanbbayar@gmail.com,live answered,12/17/2021 13:59:41

s before the project application?,FERHAN SENGUR,fkuyucak@eskisehir.edu.tr,live answered,12/17/2021 14:11:09,12/17/2021 14:12:3
,12/17/2021 14:12:28,12/17/2021 14:13:48,via G.Fırat Gedikli: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-20

rumlarıyla komplike proje üretiyormu?",Salih KURT,info@kassak.com.tr,"Salih Bey, sorunuzun bu eğitimin ana odağı olan AB Ufuk Avr
nusunda yetkin bir bilgelik ve vicdan önemli. bağımsız kontrol önemli. Dünya da denetim mekanizması güçler dengesi ile kontrol ediliyo

ellence of project, lead rejection to the project at all?",Furkan Ciftci,Furkan.ciftci@tubitak.gov.tr,live answered,12/17/2021 14:55:31,
kardığım bu. YAPAY zeka içeriğinde etik değerlerin sınırı belirsiz. Bence sınır özgür denetim mekanizması olmalı. örneğin bir ekonomik
how your perception of these two terms specifically relating to “research ethics” and “academic integrity”. As the founder Board Mem

given - or assuming- that they dont have feelings, values or ethical considerations? can AI be trained in this respect? Can it train itse
u Ahlaki yaklaşımlar Etik ve ahlaki yaklaşımlar toplum içinde güven sağlar.,ali geniş,findynews@gmail.com,,12/17/2021 15:12:10

emokratik ve ekonomik gelişimle ilgili evrensel çalışmalar yapıllmalı ve bu konuların ortak kararlarını sonucu vermelidir. konu çok yönlü

ünde havası aynı olmalı ve birbirlerini destekler veya zayıflatırlar.",ali geniş,findynews@gmail.com,,12/17/2021 15:19:14

E DESTEĞİ VS. VARMI? https://www.researchgate.net/publication/341614834_World_Water_Status_Supporting_productive_farming

this is a good opportunity to prevent accidental academic misconduct. It would be nice to have such a platform for Horizon projects."

r Esra please visit this link for the presented materials: https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/4409355739666-GIT-13-Ethics-I
EYLAN,proje@aydinticaretborsasi.org.tr,"Sn. Ceylan, Sn. Buruk'un da belirttiği üzere kendilerinden edinir, ve gerekli izinlerini alırsak m

nder the umbrella of 4TU.Ethics Center on an ethics education for researchers and professionals. For participants from Turkey, you ca
içme suyu kaynakları karakteri ve su verileri bizim için değerli bunları paylaşmak istemiyurz. Ancak innovatif fikirleri değerlendirmek v

detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1,12/17/2021 14:12:28,12/17/2021 14:19:17

timin ana odağı olan AB Ufuk Avrupa Programıyla doğrudan bağını kuramadık maalesef. Daha detay bilgi iletebilirseniz yorumlamaya ç
ı güçler dengesi ile kontrol ediliyor. örneğin ilaç sanayii. vb girdilerin denetimi kâr öncelikli olduğunda insan hayatı hangi bağımsız güç k

ası olmalı. örneğin bir ekonomik uygulama kararını Sayıştay denetlemeli. kimsenin yaptığı "etik olmadı" kararını kim verecek. Sayıştay
grity”. As the founder Board Member of European Network for Academic Integrity, I would like to focus more on the promotion of ac

d in this respect? Can it train itself, now or in the future?",Sebnem Yasarol,syasarol@yahoo.com,live answered,12/17/2021 15:11:13,

onucu vermelidir. konu çok yönlü olarak ele elınmalı ve incelenmelidir.",ali geniş,findynews@gmail.com,,12/17/2021 15:15:45

_Supporting_productive_farming_areas,Salih KURT,info@kassak.com.tr,"Salih Bey, araştırma alanınızla ilgili AB Ufuk Avrupa Programın

a platform for Horizon projects.",Salim Razı,salimrazi@gmail.com,live answered,12/17/2021 16:12:58,12/17/2021 17:14:15

dinir, ve gerekli izinlerini alırsak mutlaka paylaşıyor olacağız.",12/17/2021 16:48:10,12/17/2021 16:50:15

participants from Turkey, you can contact METU UEAM and Philosophy Department for more details and possible contribution.",Sina
novatif fikirleri değerlendirmek ve yeni yaklaşımları sahalarımızda değerlendirmekte istiyoruz. bununla ilgili gizliliği korumaya dayalı bi

insan hayatı hangi bağımsız güç kontrol edecek. Benim bir küresel Projem sahipsiz kaldı. " nükleer enerji santrallerinin dönüşüm proje

dı" kararını kim verecek. Sayıştay bağımsız bir karrkter ile denetlerse toplum adına onun etik olup olmadığı bulanıklığı ortadan kalkar. b
cus more on the promotion of academic integrity since it seems to be a more comprehensive term to me. However, I am aware that t

la ilgili AB Ufuk Avrupa Programında yer almak istiyorsanız linkten (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/sc

a ilgili gizliliği korumaya dayalı bir antlaşma var mı? proje teklifi hazırlanırken consorsiyum a sunabileceğimiz?",elif TEZCAN,etezcan@i

erji santrallerinin dönüşüm projesi". temiz enerji ile buhar üretip Turbine göndermek. Hollanda High-tech kampüste açıkladım. fakat ş

adığı bulanıklığı ortadan kalkar. başka çare yok. Albert Einstein atom bombasını icat ettiğinde etik olan nerede başlar. ancak toplumsa
me. However, I am aware that those who are interested in research ethics have different perceptions.",Salim Razı,salimrazi@gmail.c

g-tenders/opportunities/portal/screen/home) F&T portaldaki ""search funding & tenders"" kısmından açık çağrıları inceleyebilirsiniz. B

tech kampüste açıkladım. fakat şunu gördüm. etkin bir küresel dokunulmazlık var. kendi istekleri ne ise o icatlar hayat buluyor. bunu n

n nerede başlar. ancak toplumsal karar en etkili karar. onun temsilci de Adalet mekanizması,Kalender Kılıç,korayinnovations@gmail.co

n açık çağrıları inceleyebilirsiniz. Bugünkü eğitim 2021-2027 yılları arasında yürürlükte olacak AB Ufuk Avrupa Programıyla ilgili olup, fa

se o icatlar hayat buluyor. bunu nasıl aşarız. teşekkür ederim,Kalender Kılıç,korayinnovations@gmail.com,"Sayın Kılıç, sorunuz maalese

Avrupa Programıyla ilgili olup, farklı Birlik programlarıyla ilgili bilgiye yine F&T portal anasayfasından erişebilirsiniz.",12/17/2021 15:50

com,"Sayın Kılıç, sorunuz maalesef bu etkinliğin içeriği kapsamında çok genel ve soyut. Etkinlik içeriği kapsamında, AB Çerçeve Program

kapsamında, AB Çerçeve Programı proje başvuruları ve yürüyen projelerin etik konuları özelinde ve programın bu konudaki kural, limit

rogramın bu konudaki kural, limit ve kapsamını yansıtan kılavuz ve belgelerde tanımlı alanda sorularınız olursa memn

nız olursa memn

