
2020 Akran Değerlendirmesi Haftası etkinlikler ve kampanyalar aracılığıyla akran değerlendirmesine 
güvenmeye odaklanır 

Bu yılın Akran Değerlendirmesi Haftası'na 35'ten fazla kuruluş katılıyor ve katılım için hala zaman var. 

WASHINGTON, 25 Haziran 2020 - Akademik yayıncılar ve derneklerin yanı sıra diğer bilimsel kuruluşlar 
tarafından yıllık olarak düzenlenen etkinliğin bu yılki Akran Değerlendirmesi Haftası (PRW) “Akran 
Değerlendirmesine Güven”e atfedilmiştir. Katılımcı kuruluşlar 21-25 Eylül haftası boyunca düzenlenecek 
olan sanal etkinlik ve faaliyetlerle araştırmalarda akran değerlendirmesinin kritik rolünü vurgulayacaklar.  
https://peerreviewweek.wordpress.com/ 

COVID-19 salgını ile mücadele eden dünyada, güvenilir bilimsel yayınların önemi nadiren şimdiki gibi 
kamusal ve acil bir olgu halini almıştır. Eğer dünyanın en acil sorunlarını çözmek istiyorsak, akran 
değerlendirmesinde karar alma sürecine güvenin sürdürülmesi çok önemlidir. Bu küresel, bir hafta sürecek 
olan etkinlik, akran değerlendirme sürecinin nasıl işlediğine ve neden araştırmalara güvenin 
geliştirilmesine yardımcı olduğuna ışık tutacaktır.  

Akran Değerlendirmesi Haftası yürütme kurulu eş başkanı Royal Society'den Phil Hurst; “Araştırma 
katkılarının - iklim değişikliği, yoksulluk, hastalık veya karşılaştığımız diğer zorluklar ile ilgili- insanların 
yaşamları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Araştırmacılar, kamuoyu ve karar vericiler için güvendikleri 
araştırmanın değerlendirilip değerlendirilmediğini ve nasıl test edildiğini bilmek hayati önem 
taşımaktadır” dedi. 

Phil’in eş başkanı International Bunch’dan Lou Peck; “Her yıl, Akran Değerlendirme Haftası, çoğu kez sahne 
arkasında devam eden ancak bilimsel ve araştırma sürecinde doğruluğun sağlanmasında kritik bir rol 
oynayan temel çalışmalara dikkat çekmektedir. 'Güven' konusuna dikkat çekerek bu yılın PRW'sinin 
bilimsel kaydın güçlendirilmesine yol açacak tartışmaları ve daha fazla girişimi teşvik edeceğini umuyoruz” 
dedi. 

Bu belirsizlik zamanında, akran değerlendirmesinin güvenilir olmasını sağlamak hiç bu kadar acil 
olmamıştı. Tüm akademik ve bilimsel toplulukları, araştırmacıları, editörleri, yayıncıları, kütüphaneleri, 
üniversiteleri, fon sağlayıcıları ve yüksek kaliteli araştırmaların geliştirilmesiyle ilgilenen herkesi bu 
kutlama ve öğrenme deneyimi için Akran Değerlendirmesi Haftası sırasında bize katılmaya davet ediyoruz. 
 

Akran Değerlendirmesi Haftası Hakkında 

Akran Değerlendirmesi Haftası, akran incelemesinin bilimsel kalitenin korunmasında oynadığı temel rolü 
kutlayan küresel bir etkinliktir. İyi bir akran değerlendirmesinin, şekli ve biçimi ne olursa olsun bilimsel 
iletişim için kritik önem taşıdığına dair ana fikri paylaşmaya kendini adamış bireyleri, kurumları ve 
kuruluşları bir araya getirir. Etkinlikler, web seminerleri, röportajlar ve sosyal medya etkinlikleri 
düzenliyoruz. 

Daha fazla bilgi 

Katılımcı kuruluşlar hakkında bilgi ve PRW 2020 hakkındaki güncellemeler için lütfen Akran 
Değerlendirmesi Haftası web sitesine bakın (https://peerreviewweek.wordpress.com/) 

https://peerreviewweek.wordpress.com/
https://peerreviewweek.wordpress.com/


 
Katılmak istiyorsanız veya bir PRW etkinliği veya kendiniz için başka bir kutlama planlıyorsanız, lütfen bu 
yılki pazarlama ve iletişim komitesine eş başkanlık eden Alice Meadows (ameadows@niso.org) veya Sian 
Powell (SPowell@acs-i.org) ile iletişime geçin. 
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