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EĞİTİM BİLİM TOPLUM Dergisi; “Toplumsal gerçekliklerin ve onu 
araştırma olgusu yapan sosyal bilimlerin, emekten yana bir perspektifle 
incelendiği ve değerlendirildiği kuramsal veya  araştırmaya dayalı 
bilimsel çalışmaları, tüm toplumsal sorunların ve özellikle eğitim/
bilim sorunlarının Türkiye ve dünya ölçeğinde bilimsel bir yaklaşımla 
incelendiği yazıları yayımlama” amacıyla çıktığı yolda elinizdeki 56. 
sayısıyla 14. yılını tamamlıyor. Bu yolculuğumuzda bize araştırmaları 
ve açılımlarıyla katkı sunan, emeklerini ve desteklerini esirgemeyen tüm 
bilim insanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Hakemli Makaleler bölümü, Caner Özdemir’in “OECD PISA Türkiye 
Verisi Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Metodolojik Taraması” başlıklı 
makalesiyle başlıyor. Özdemir, yaptığı araştırma sonucunda “PISA 
Türkiye verilerinin akademik yazında kullanımının çok sınırlı olduğunu 
göstermekte” olduğunu belirliyor ve  “Dahası, PISA Türkiye verisi ile özgün 
analizler yapan makalelerin de büyük çoğunluğunda yöntembilimsel 
gerekliliklere uyulmadığını ve yapılan analizlerin büyük çoğunluğunun 
bu haliyle güvenilir olmaktan uzak olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu haliyle PISA Türkiye verilerinin Türkiye’de eğitim politikalarına yön 
verme potansiyelinden hayli uzakta olduğunu söylenebilir” sonucuna 
varıyor.

Seher Cesur Kılıçaslan / Pınar Akkuş “Türkiye’de Heteropatriarkal 
Sistem Baskısı Altında LGBTİ’lerin Sosyal Hizmet İhtiyaçları” başlıklı 
makaleleriyle “tüm bireyler gibi LGBTİ’ler de sosyal hizmetlerden 
yararlanma hakkına sahip olmaları esasına dayanılarak, sosyal politika 
alanında karar vericilerin ve sosyal hizmet sağlayıcıların onları dikkate 
almalarının zorunluluğu üzerinden hareket” ediyorlar ve “Farklı yaşam 
dönemlerinde karşılaştıkları psiko-sosyal sorunları çözme noktasında 
ağırlıklı olarak enformel ağlardan faydalandıkları bilinen LGBTİ’lere 
karşı devletin sosyal hizmet/destek kapsamındaki yükümlülükleri”ni 
belirlemeye çalışıyor “yaşanan güçlükleri aşmaya yönelik önerilerde”  
bulunuyorlar. 

“Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Amaçları ve Yapısı Üzerine Bir 
Değerlendirme” adlı çalışmasında Meltem Kayıran; “son zamanlarda 
akademik ve güncel tartışmaların odağı haline gelmeye başlamış” olan 
“Devletin sahipliğindeki yatırım araçlarından birisi olan Ulusal Varlık 
Fonları”nı ele alıyor. “Ulusal Varlık Fonlarının genel özellikleri ve türleri 
ele alındıktan sonra Türkiye Varlık Fonunun amaçları, yönetim, denetim 
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yapısı ve kaynakları analiz edilerek yol açacağı muhtemel sorunlar”ı  
değerlendiriyor. 

Ramazan Günlü ise; “Politik  Aktörün  Fenomenolojisi”  başlıklı çalışma-
sında “politikanın politika aktörleri aracılığıyla kavramlaştırılabileceğini,  
politika aktörlerinin belirginleşip ortaya çıkmasını ve görünürleşmesini 
sağlayan çizgiler ve sınırlar boyunca izleyebileceğimiz politik faaliyet ve 
potansiyeller içinde anlaşılabilir olduğu tezini” ileri sürmektedir.

Çeviri Makale bölümü, Tara Fenwick’in Recep Bozer tarafından çevirisi 
yapılan “İşyerinde Öğrenme: Yeni Eğilimler ve Perspektifleri” başlıklı  
özgün makalesiyle oluşturuldu.

15. yılımızın yeni sayısında buluşmak dileğiyle iyi okumalar…
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