
2021 HAKEMLİK HAFTASI BASIN DUYURUSU

2021 Hakemlik Haftası etkinlikleri ve

programları ile “hakemlikte kimliğin rolü” keşfediliyor
Bu yılın Hakemlik Haftası'na 35'ten fazla kuruluş katılıyor ve katılım için hala zaman var

01 Temmuz 2021 - Akademik yayıncılar ve derneklerin yanı sıra diğer bilimsel kuruluşlar
tarafından yıllık olarak düzenlenen Hakemlik Haftası (Peer Review Week: PRW) etkinliği, bu yıl
“Hakemlikte Kimlik”e atfedilmiştir. Katılımcı kuruluşlar 20-24 Eylül haftası boyunca düzenlenecek
olan sanal etkinlik ve programlar ile hakemlikte kişisel ve sosyal kimliğin rolünü aydınlatacaklar ve
akademik camiada daha çeşitli, eşit ve katılımcı hakemlik uygulamalarını teşvik eden yolları
tartışacaklardır.

İlk olarak açık global bir anket sonucu seçilen 2021 PRW teması zamanlama açısından da uygun bir
dönemde oluşturulmuştur. COVID-19 pandemisi ile belirginleşen ve sistemik eşitsizliklere cevaben
ortaya çıkan son zamanlardaki toplumsal adalet hareketleri, dünya çapında kişi ve
organizasyonların kişisel, profesyonel ve kültürel kimlikler arasında karşılıklı etkileşim açısından
daha kritik bir bakış açısı edinmelerine sebep olmuştur. Akademik dünyada giderek artan bir ses ile,
araştırma literatürünün farklı sesleri yansıtan ve bunları artıran yönde adım atılması gereği ve
bunun için gerekli hakemlik yöntemlerinin belirlenmesi konuşulmaktadır.

PRW yürütme kurulu eş başkanı Scholastica’dan Danielle Padula şöyle diyor: “Eğer geçen yıl bize bir
şey öğrettiyse, bence o da bireyler, örgütler ve nüfus olarak kim olduğumuzu oluşturan kimliklerin
bileşimini ve bu kimlikler arasındaki bağlantıları tanımanın, bilimin geleceği ve küresel ilerleme için
esas olduğudur. Pandemi, akademi de dahil olmak üzere toplumun tüm alanlarında ele almamız
gereken sayısız köklü eşitsizliği aydınlattı ve bence bu, kişisel ve sosyal kimliğin çeşitli yönlerini
ortaya çıkarmakla ve farklı kimlikleri kabul etmek ve onlara yer açmak için içinde faaliyet
gösterdiğimiz sistemleri nasıl yeniden düşünmemiz gerektiğiyle başlıyor”.

2021 PRW yürütme kurulu eş başkanı Cactus Communications'tan Jayashree Rajagopalan ise konuyu
şu sekilde vurguluyor: “Hakemlik bir süreçten daha fazlasıdır. İçinde yer alan paydaşların her birinin
oynadığı farklı roller ile bir bütün olarak işleyip, gelişen bir ekosistemdir. Hakemlik Haftası 2021
özeldir. Bu yıl sadece hakemliği kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda buna dahil olan birden çok
paydaşın farklı kimliklerinin nasıl ilave çeşitlilik, beklenti, bakış açısı, deneyim, bilgi ve beceri
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kattığını araştırıyoruz. Bu farklı kimliklerin hakemliği nasıl etkilediğinin farkındalığı, simbiyotik
bilimsel yayıncılık evreninin nasıl işlediğini ve değişen taleplere kendisini nasıl uyarladığını
anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda daha kapsayıcı ve adil hakemlik süreçleri
oluşturmamıza da yardımcı olacaktır.”

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. #PeerReviewWeek21 ve #IdentityInPeerReview etiketlerini kullanarak 2021 Hakemlik
Haftası ile ilgili son duyuruları takip edebilir ve organizasyonunuzun planlarını paylaşabilirsiniz.

Hakemlik Haftası Hakkında

Hakemlik Haftası araştırma kalitesinin korunmasında hakemliğin oynadığı temel rolü kutlayan
küresel bir etkinliktir. Şekli ve biçimi ne olursa olsun, iyi bir hakemliğin bilimsel iletişim için kritik
önem taşıdığına dair ana fikri paylaşmaya kendini adamış bireyleri, kurumları ve kuruluşları bir
araya getirir. Bu amaçla çeşitli etkinlikler, web seminerleri, röportajlar ve sosyal medya etkinlikleri
düzenliyoruz.

Daha fazla bilgi

Katılımcı kuruluşlar hakkında bilgi ve PRW 2021 hakkındaki güncellemeler için lütfen Hakemlik
Haftası web sitesine bakınız.

Katılmak istiyorsanız veya bir PRW etkinliği veya kendiniz için başka bir kutlama planlıyorsanız,
lütfen bu yılki pazarlama ve iletişim komitesine eş başkanlık eden Danielle Padula
(dpadula@scholasticahq.com) veya Jayashree Rajagopalan (jayashreer@cactusglobal.com) ile
iletişime geçiniz.
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