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Bu anket, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması 

planlanan sosyal bilgiler eğitimi tezsiz (II. Öğretim) yüksek lisans programına yönelik öğrenci 

ve mezun (iç paydaş) görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. 

Şekil 1. Katılımcıların Mezun Olma/ Öğrenci Olma Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Şekil 2. Katılımcıların “Açılması planlanan sosyal bilgiler eğitimi tezsiz yüksek lisans 

programını tercih eder miydiniz?” Sorusuna Verdikleri Yanıta Göre Dağılımı 
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Şekil 3. Katılımcıların “Açılması planlanan sosyal bilgiler eğitimi tezsiz yüksek lisans 

programının kariyeriniz için faydalı olacağını düşünüyor musunuz?” Sorusuna Verdikleri 

Yanıta Göre Dağılımı 

 

Şekil 4. Katılımcıların “Açılması planlanan sosyal bilgiler eğitimi tezsiz yüksek lisans 

programının ikinci öğretim olmasının derslere erişiminizi kolaylaştıracağını düşünüyor 

musunuz?” Sorusuna Verdikleri Yanıta Göre Dağılımı 
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Katılımcıların “Programa ilişkin önerileriniz nelerdir?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

• Program açılırken öğrenci görüşleri dikkate alınmalı 

• Birden fazla kişinin alınması 

• Online eğitim olsa daha güzel olur 

• İkinci öğretim için altyapının düzeltilmesi önem arz eder. 

• Akademik anlamda ilerlemek istemeyen ancak mesleki anlamda kariyer gelişimi 

sağlamak isteyen bireyler merkeze alınarak program şekillendirilebilir. Ayrıca 

program içeriğinin uygulamaya yönelik olması oldukça faydalı olabilir. 

• Çalışan bireyler için veya kendini geliştirmek isteyenler için avantaj sağlayacağına 

inanıyorum. Açılması taraftarıyım. 

• Kariyer gelişimi bakımından oldukça iyi bir imkan olduğunu düşünmekteyim. 

• Uzaktan öğretim olması erişilebilirlik açısından daha önemli 

• Yüksek lisans programının hem ara sınavlarının hem de final sınavlarının online 

ortamda olması uzaktaki katılımcıların işini kolaylaştıracaktır. 

• Öğrenci olarak tezsiz yüksek lisans programında yabancı literatür destekli dersler 

verilmesini talep ederdim. Not: Ayrıca tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilere 

uygulamalı ödevlerin verilmesinin (görüşme vs.) örneklem grubunu yıldıracağını 

düşündüğümden buna dikkat edilmesini önerebilirim. 

• Online eğitim sistemi şehir dışında olan kişiler için çok büyük fayda sağlayabilir 

• Kaliteli ve nitelikli bir program olması ümidiyle. 

• Tezli yüksek lisans açılmasını isterim 

• İkinci öğretim olması öğrenimi kolaylaştırır 

• Bu programın açılması bölümümüz kapsamında oldukça iyi bir karar olduğunu 

düşünüyorum. 

• Gündüz olabilir 

• Yüksek lisans açılırsa girmek için uğraşırım 

• Yüksek lisans programı için öncelikle eksiklikler giderilebilir. Alt yapı iyileştirilebilir. 

 

SONUÇ 

Anabilim dalımızda öğrenim görmekte olan 4. Sınıf öğrencilerimiz ve mezun öğrencilerimizin 

görüşlerine göre Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılmasının bir 

ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerimizin çoğunluğu anabilim dalımızda tezsiz 

yüksek lisans programının açılması gerektiğini ve açılması durumunda programa katılmayı 

düşündüklerini belirtmişlerdir.  


