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Öz 

Hakemli dergilere gönderilen çalışmalar, çeşitli açılardan kontrol edilmesi amacıyla hakemlik süreci 
adı verilen denetime tabi tutulmaktadır. Çift-körleme hakemlik süreci (ÇK) de bu süreçlerden biri 
olarak, turizm disiplininde yer alan bilimsel dergilerce baskın bir şekilde tercih edilmektedir. Ancak 
son yıllarda ÇK, çeşitli açılardan eleştirilere konu olmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, turizm 
akademisyenlerinin ÇK hakkındaki düşüncelerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinin 
benimsendiği araştırmada, 20. Ulusal Turizm Kongresinin bilim kurulunda yer alan akademisyenler, 
evreni oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle örneklem alınmamıştır. Veri 
toplama amacıyla katılımcılarla elektronik ortamda görüşülerek uygulanan yarı-yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 
Sonuçlara göre turizm akademisyenlerinin büyük kısmı (%69), ÇK’nın, hakem denetimi açısından 
yeterli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca süreç, objektiflik ve kalite güvencesi sağlaması yönünden 
avantajlara; zaman ve hakemlerin özensiz/dikkatsiz inceleme yapabilmesi yönüyle dezavantajlara 
sahiptir. Sürecin, editör ve hakemlerin alacağı birtakım önlemlerle daha iyi hale gelebileceği 
akademisyenlerce öngörülmektedir.   

* Bu çalışma, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 20. Ulusal Turizm Kongresinde sunulmuş sözel
bildirinin genişletilmiş ve güncellenmiş halidir.
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Abstract 

The manuscripts sent to peer-reviewed journals are subjected to an audit called the peer review process 
in order to control them from various angles. The double-blind peer review process (CK), which is one 
of these processes, is predominantly preferred by scientific journals in the discipline of tourism and has 
been carried out for many years. However, in recent years, CK has been subject to criticism in various 
aspects. In this context, the aim of the study is to determine the thoughts of tourism academicians about 
the CK. In this research, where qualitative research methods are used, the population consists of the 
academicians taking part in the scientific committee of the 20th National Tourism Congress. The 
population is required to be accessible and because of this no need for sampling. The semi-structured 
interview form, which was interviewed electronically, was used in order to collect data. The obtained 
data were analyzed by descriptive analysis method. According to the results, tourism academicians 
(69%) think that the process increases the quality of the manuscripts. In addition, the process, objectivity 
and quality assurance in terms of providing advantages; it also has the disadvantages that time and 
referees can make sloppy review. Finally, it is foreseen by the academicians that the process can be 
improved by some precautions taken by the editors and referees. 
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