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SEMİNERİN AMACI

Araştırma ve yayın açısından son derece önemli olan araştırma yöntemi ve araştırma ve yayın
etiğinin derinlemesine tartışılması bu seminerin temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda
sorunsuz bir araştırma ve yayın sürecinde izlenmesi gereken temel ilkler bu seminerin genel
çerçevesini oluşturacaktır. Bu genel çerçeve içinde daha ayrıntılı olarak, sosyal bilimlerin felsefi
ve yöntemsel temelleri, yöntemsel yaklaşım yöntemsel ve bilimsel tavır alış sosyal bilimlerin
doğal bilimlerinden yöntemsel farklılıkları ve temel yöntemsel yaklaşımların yanı sıra etik
sorumluluk konularında temel bir bakış açısı kazandırılması ve bu konulardaki tartışmaların
derinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

SEMİNERE KATILIM İÇİN GEREKLİ OLAN
YETERLİKLER

Sosyal bilimlerin yöntemi ve felsefi temelleri hakkında giriş niteliğinde ve bir ölçüde orta düzeyde
bilgiye sahip olmak.

SEMİNER BİTİMİNDE SAHİP OLUNACAK
YETERLİKLER

Katılımcıların araştırma yöntemi ve araştırma ve yayın etiği konusunda temel ve genel donanıma
sahip olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, sosyal bilimlerin yöntemi ve yöntemin felsefi
temelleri ile sosyal bilimlerin felsefeden ayrılarak bağımsız disiplinler haline gelmesindeki
yöntemsel anahtar noktalar hakkında donanıma sahip olmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra
katılımcıların, sosyal bilimlerde temel yöntemsel yaklaşımlar, bilimsel ve yöntemsel tavır alış
konularında bir donanıma bilimsel ve etik sorumluluk, araştırma etiği konusunda donanıma ve
kavrayışa sahip olmak ve yöntemin sosyal bilimlerin felsefi anlamında temellendirmesini
yapabiliyor olmak. Bilimsel araştırma ve yayın sürecinde bilim etiğinin yeri ve önemi özellikle
araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken bilimsel ve etik ilkeler konusunda donanıma sahip
olmaları beklenmektedir.

SEMİNER İÇİN OKUMA LİSTESİ

Sosyal Bilim Felsefesi, Ted Benton, İan Craib,
Sosyal Bilimler Felsefesi, Patrick Baert
Felsefe ve Sosyal Bilimler, Muğla Üniversitesi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyum Bil.
Approaches to Social Research, Singleton, Straits, Straits
Contemporary Sociological Theory, Ruth A. Wallace ve Alison Wolf
Code of Ethics American Sociological Assocation,

SEMİNER KATILIMCILARINA HAZIRLIK ÖNERİLERİ

Sosyolojiye Giriş (Ed: Muammer Tuna), Sosyoloji ve Tarih (Doğan Özlem), Felsefe Tarihi
(herhangi bir kitap olabilir), Sosyolojik Düşünceler Tarihi (herhangi bir kitap olabilir) hazırlık için
bu kitapların okunması önerilebilir…

ETÜT SAATİ (TARİH VE SAATİ)

28 OCAK 2019 14.00-15.00

DERS PLANI
Saat

26 Ocak 2019

09:30 – 10:45

10:45 – 11:15
11:15 – 12:30

12:30 – 14:00
14:00 – 15:15

27 Ocak 2019

28 Ocak 2019

29 Ocak 2019

30 Ocak 2019

1. Ders: Giriş, dersin
tanıtımı, bilme ediminin
tarihsel kökeni, bilgi
nedir, bilgi türleri, bilim,
etik ve bilim etiği;
bilmek varoluşsal bir
edim.

5. Ders: Sosyal
bilimlerin ortaya çıkışı
ile birlikte doğa bilimleri
sosyal ayrımı ve farklı
paradigmaların ortaya
çıkışı

7. Ders: 19. YY’da
sosyal bilimlerin
kökleşmeye başlaması.
20 YY. da bilimin ve
sosyal bilimlerin
oynadığı rol, bilimsel
bilginin araçsallaşması

Otelden Ayrılış

Otele Giriş
2. Ders: Bilmek sadece
insana özgü bir
ayrıcalık mıdır, bilme ve
bilgiyi kullanmanın
getirdiği etik/ahlaki
sorumluluk nedir.

3. Ders: Aydınlanma

KAHVE ARASI
6. Ders: Sosyal
bilimlerde özne
sorunsalı ve doğa
bilimleri, sosyal bilimler
ayrımı ve pozitivizm

ÖĞLE YEMEĞİ
Tartışma: Bilimin post-

8. Ders: Pozitivist
paradigma problemi.
Bilim ve araştırmanın
gelişmesi ve
yaygınlaşması ile
birlikte araştırma ve
yayın etiğinin öneminin
artması
9. Ders: Alternatif

devrimi ve epistemolojik
meydan okuma.
Bilimsellik ve bilimsellik
ideolojisi.
15:15 – 15:45
15:45 – 17:00

modern yorumları premoderne dönüşe
olanak verir mi ya da
bilimsellik krizinden
nasıl çıkılabilir?

paradigmaların bilim ve
bilgi tasarımları:
Eleştirel gerçekçilik,
Olumsallık, sezgi
felsefesi, feminizm, post
yapısalcılık,

KAHVE ARASI
4. Ders: Modern bilimin
ortaya çıkışına paralel
olarak bilim ve
araştırma etiği
sorununun ortaya çıkışı.
Bilim etiği niçin ve hangi
koşullarda ortaya
çıkmıştır ve bilimsel
bilginin gelişimi
açısından niçin çok
önemlidir.

ETÜD

10. Ders: Alternatif
paradigmaların bilim ve
bilgi tasarımları:
Varoluşçuluk, post
yapısalcılık,
postmodernizm,
etnometodoloji, gömülü
teori. Araştırma
tasarısının hazırlanması
ve araştırmanın
uygulanmasında kritik
etik ilkeler.

