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Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Covid-19 salgının etkisini tüm toplumla birlikte yaşıyor.
Sağlıklı koşullara ulaşmanın özlemi içinde 19. yılımızı idrak ediyoruz. 

Eğitim Bilim Toplum Dergisi’nin “Toplum bilimleri, eğitim bilimleri ve öğretmenlik 
mesleğinin akademik-uygulamalı her alanında yer alan bilimciler topluluğunun ortak 
forumu” olma çabasında sendikamıza destek veren yazarlarımıza, hakemlerimize 
teşekkür ediyor ve desteklerinin sürmesini diliyoruz.

Yeni yaşımızın bu ikinci sayısının Hakemli Makaleler Bölümü, Şerif Onur Bahçecik’in 
“Accountability of Humanitarian NGOs in Turkey: An Online Transparency Analysis 
/ Türkiye’deki İnsani Yardım Derneklerinin Hesap Verilebilirliği: Çevrimiçi Şeffaflık 
Analizi” başlıklı çalışmayla başlıyor. Bahçecik; “…dünyada ve Türkiye’de sivil toplum 
örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıya” olduğuna vurgu 
yapıyor öncelikle. Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin “web sitelerini inceleyerek belli 
ölçütlerle çevrimiçi şeffaflıklarının tespit edilmesini” amaçlıyor. Sonunda “dış yardım 
yapan örgütlerin şeffaflığı hem yurtdışındaki örgütlere nazaran hem de Türkiye’deki 
diğer tür örgütlere nazaran oldukça düşük” çıktığını saptıyor.

Sonra Deniz Fırat ile Derya Kayacan’ın “Teknolojinin Eğitimdeki Dönüştürücü 
Etkisi Üzerine Düşünmek / Rethinking on the Transforming Effect of  Technology in 
Education” başlıklı makalesi geliyor. Fırat ile Kayacan “İnsanın dünyayı anlama ve 
değiştirme çabası, bilimsel gelişmeyi hızlandırmakta, teknolojiyi geliştirmekte” olduğu 
gerçeğinden yola çıkıyor ve çalışmalarında “teknolojinin eğitim alanına aktarılmasıyla, 
eğitim süreçleri, öğrenme ortamları ve bileşenleri üzerinde yaşanan dönüşüm”ü 
değerlendirmeye ve tartışmaya çalışıyor.

Ardından Pınar Yazgan’ın “Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programlarının Katılımcı Görüşleri Yoluyla Değerlendirilmesi / 
Evaluation of Education and Science Workers Union’s Education Program of Gender 
Equality Via Participants Views” adlı makalesi sizleri karşılıyor. Yazgan; çalışmasında 
”Eğitim Sen’in üyelerine yönelik gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi 
etkinliklerinin, katılımcıların perspektif dönüşümüne nasıl katkıda bulunduğunun 
katılımcıların görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi”ni amaçlıyor.

Bu bölüm Zana Çıtak’ın “Avrupa İslamı, Ulusal İslam(lar) ve Müslüman Konseyleri / 
European Islam, National Islam(s) and Muslim Councils” çalışmasıyla son buluyor. 
Çıtak; çalışmasında “Müslüman konseylerini Fransa, Belçika ve Almanya’daki örnekleri 
özelinde ve ulusal İslam(lar) oluşturma sürecinin bir boyutu olarak” inceliyor.
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Tartışma Bölümü’nde Mustafa Altıntaş; “Şahsım Üniversitesinden” Yeniden “Özerk 
ve Özgürlükçü ve Seçilmiş Üyelerden Oluşan Kurullar Üniversitesine” / From 
“Şahsım University” Again “To the University of Boarders Composed of Autonomy 
and Freedom Members” başlıklı çalışmasıyla çok güncel ve çok uzun süreden beri 
özlemini duyduğumuz “Özerk ve Özgürlükçü ve Seçilmiş Üyelerden Oluşan Kurullar 
Üniversitesi” nasıl olur gözler önüne seriyor.

Sağlıklı günlerde ve birbirinden değişik konuları ele alan özgün makalelerle oluşan 
yeni sayılarda buluşma umuduyla esen kalın! Saygılarımızla… 

Mutahhar Aksarı


