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HAKEM SÝSTEMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLAR VE
ÖNERÝLER

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

Hakemlerin hakemliklerini neye göre ve hangi ölçüye göre yerine getirdikleri,
konunun bir diðer yönüdür. Ülkemizde genelde yayýn, sayý ve görüntü açýsýndan
önemli sayýldýðý, içeriði ile kalitesi bir kýymet yerine konulmadýðý, yayýnlanan
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çalýþmalarýnýn kýymetinin ölçülmesi müessesesi geliþmediði ve bu konuda bir
kýstas ve usta-çýrak tecrübe iliþkisi ya da hakemlik geleneði oluþmadýðý için,
yayýnlarýmýz tamamen tesadüflere, kiþisel iliþkilere ve durumu kurtarmaya (hem

Bilimsel çalýþmalarýn yayýnlandýðý dergilerdeki hakemlik kurumunun iki ayrý
amacý ve önemi mevcuttur. Birincisi Dergi Editörü ve ekibinin deðerlendirmesi,
gönderilen yazýlar ve yazarlar ile ilgili objektif ölçütlerin uygulanmasýnda
zorluklar yaratabilir. Diðer konu ise, söz konusu çalýþma hakkýnda
tecrübelerinden ve görüþlerinden yararlanmak üzere, söz konusu konuda uzman

hakem yönünden hem de editör yönünden) yönelik çalýþmalara baðlý kalmýþtýr.
Akademisyenlik ile bilim adamlýðýnýn iç içe kavramlar olmasýna karþýlýk az ya da
çok farklýlýk göstermektedirler. Bu aradaki fark açýklýða kavuþmadýðý sürece,
hakemlik ve benzeri kurumlarýn düzeyinin artmasý da zor olacaktýr.

bir hakemden görüþ alýnarak, dergi ve çalýþmacýnýn çalýþmalarýna daha ileri

Türk Týp Dizini ve Index Medicus v.b. kavram ve uygulamalarýn gündeme

düzeyde katký saðlanmýþ olur. Dergi Editörü açýsýndan bakýldýðýnda; hakemlik

oturmasý, aranýr bir özellik olmasý, akademik yükseltme ve diðer konularda esas

kurumunun ne ölçüde istekli ve düzeyli olduðu ve ne kadar katký saðladýðý halen

alýnmasý, hakemlik müessesesini daha anlamlý, özenilir ve özenli bir yere

tartýþmalýdýr. Zaten yoðun çalýþma içinde olduðunu düþünen ve bu arada önüne

taþýmýþtýr. Hem Türk Týp Dizini hem de yurtdýþýndaki diðer kurumlarýn özenle

deðerlendirilmek üzere gönderilmiþ olan çalýþmaya vakit ayýrmada sýkýntý

korunmasý ve geliþtirilmesi, dergi yayýncýlýðýnýn önemli bir aþamasý olmuþtur ve

hisseden bir hakemin, bu görevini yaparken ne denli özveri ve istekle yazýyý

olmaya devam edecektir.

deðerlendireceði, üzerinde düþünülmesi gereken önemli bir konudur. Hakemin
rolü, daha düzeyli bir çalýþma yayýnlanmasýna katký saðlayarak hem dergiye hem
de çalýþmacýya yardýmcý olmasý üzerine kuruludur. Hakemin bu çalýþmasý, kendi
zamaný ile kanaat ve tecrübelerinden yararlanýlmasý odaklý olmakla beraber,
tamamen gönüllük üzerine kuruludur. Bu nedenle her þeyin üstünde takdir hak
eden bir hizmettir. Diðer taraftan ise; hakemin bu ölçüleri ne kadar önemsediði
ve kendini verdiði konunun diðer bir yüzüdür. Hakemin yaptýðý iþ ile ilgili takdir
ve ödül sistemi, son yýllara kadar mevcut olmadýðý için, sadece editörün minnet

Editör açýsýndan teknik olanaklarýn çok önemli olduðu ise diðer bir gerçektir.
Posta sistemi ile ya da elden ayný þehirdeki arkadaþlarýna ulaþtýrýlan çalýþmalar
ile hakemlik müessesesi çalýþtýrýlmaya gayret edilirken, karþýlaþýlan zorluklar
aþikardýr. Bir yandan inceleme geri gelmez ve telefon ile rica minnet
yaptýrýlmaya çalýþýlýr, diðer yandan hakemin yazý üzerine düþtüðü notlar ile
görüþlerinin alýnmasý ve bunun yazara iletilmesi zorluklarý aþýlmaya çalýþýlýr ve
bütün bunlarýn yanýnda etik noktada durmaya çalýþýlýr. Acele posta servislerinin
yaygýn kullanýma girmesi ile, hem yazýþma hem de zaman kalitesi ileri bir düzeye

ve takdiri ile iþler sürmekte idi.

taþýnmýþ oldu. Ancak, hakemin notlarýný ya da çalýþma hakkýndaki görüþ ve
önerilerini yazýcý çýktýsý ile göndermesinin istenmesi ve bunun çalýþmacýya ayný
formatta ulaþtýrýlmaya çalýþýlmasý, hem editörü hem de hakemi zorlayan teknik
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faktörler olmuþtur. Son yýllarda elektronik ortamýn yaygýn kullanýma girmesi,
hem editör hem de hakem yönünden inanýlmaz kolaylýklar ve fýrsatlar
getirmiþtir. Bu anlamda Perinatoloji Dergisi dergide yayýnlanan çalýþmalarý hem
html formatýnda hem de pdf formatýnda tam metin olarak hizmete sunmuþtur.
Bunun yanýnda yazý gönderilmesi ve bu yazýnýn editör-hakem iþlemleri ve
yayýna hazýr hale gelmesi ve yayýnevine teslimi artýk tamamen elektronik
ortamda yapýlmaktadýr. Böylece hakem kendisine gönderilen çalýþmayý hakem
olarak kabul etmek ya da etmemek þansýna sahiptir. Kabul ettiðinde çalýþmayý
hemen incelemekte ve deðerlendirme notlarýný anýnda yine internet ortamýnda
göndermektedir. Bu uygulama hem hakemin zamanýný hem de enerjisini
çalýþmaya odaklamaya ve süratle editöre göndermeye fýrsat vermektedir. Hem
çalýþmanýn gecikmemesi hem de editörün dergi yayýnlamada organize olmasý
imkaný ise madalyonun diðer yüzünü teþkil etmektedir. Ancak tamamen
bilimsel çalýþma ruhunu beslemeye yönelik olarak çaba ve emek sarfeden ve
çalýþmasýný yayýnlamak üzere gönderen çalýþmacýya katký, þevk ve önderlik
saðlamaya yönelik çalýþmalarýný esirgemeyen hakemlere ve hakemlik
müessesesine gereken saygýyý göstermek ve hatta oluþturmak hepimizin bir
görevi ve onuru olmalýdýr.
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