
�

�

 

 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 

The Journal of International Social Research 

Cilt: 7   Sayı: 31          Volume: 7   Issue: 31 

www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581�

L�SANSÜSTÜ TEZ DANI�MANLI�ININ �NCELENMES�* 

EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION 

  Eray E�M�R** 

�. Serkan ÖDEM��*** 

Gökhan KAYIR**** 

 

Öz 

Bu çalı�manın amacı lisansüstü ö�rencilerinin tez yazım sürecinde ya�adıkları tecrübeler 
sonucunda, danı�manlarına ili�kin olu�turdukları dü�ünceleri incelemektir. Çalı�ma nitel ara�tırma 
desenlerinden durum çalı�masına uygun olarak tasarlanmı�tır. Ara�tırmanın çalı�ma grubunu, 
kolaylı örnekleme yoluyla seçilen, lisansüstü e�itimini tamamlamı� 10 adet ö�renci olu�turmaktadır. 
Çalı�ma verileri, yapılan ön görü�meler sonucu olu�turulan, yapılandırılmı� 11 adet görü�me sorusu 
ile elde edilmi�tir. Bulgular ö�rencilerin danı�manlarına ili�kin tecrübeleri do�rultusunda olumlu ve 
olumsuz dü�ünceler geli�tirdiklerini göstermektedir. Olumlu dü�üncelerden ba�at olanlar “iyi bir 
rehber”, “motive ediyor”, “ileti�im becerileri iyi” ve “akademik olarak ba�arılı” olarak 
sıralanmaktadır. Olumsuz dü�üncelerden öne çıkanlar ise “demokratik de�il”, “liderlik özelli�i yok”, 
“ula�mak çok zor” ve “rehberlik yapamıyor” �eklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü E�itim, Danı�manlık, Lisansüstü Ö�rencisi. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyse the opinions of graduate students formed as a result 
of their experiences during the thesis process about their thesis supervisors. The study was designed 
as a case study which is a qualitative research method. The sampling group of the study consisted of 
10 graduate students selected by convenience sampling method. Data was gathered by 11 structured 
questions which were prepared by pre-interviews. The findings showed that graduate students 
formed both affirmative and negative opinions about their thesis supervisors according to their 
experiences. The principal affirmative opinions were “a good guide”, “a motivator”, “ a good 
communicator”, and “ a good academician”. The principal negative opinions were “not democratic”, 
“not a leader”, “unavailable” and “not a good guide”.      
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Giri� 

Lisansüstü e�itimin en önemli a�amasını tez 
dönemi olu�turmaktadır. Tez a�amasındaki bir ö�renci 
bu dönemde danı�manına dair çe�itli beklentiler içine 
girmektedir. Çünkü tez olu�turma faaliyeti ö�rencinin 
alı�ık olmadı�ı, çok yönlü ve belirsizliklerle dolu bir 
süreçtir. Di�er yandan ö�retim üyelerinin görev alanları 
içinde kar�ıla�tıkları en karma�ık ve zor i�lerden birisi 
de tezlere danı�manlık yapmaktır (Bakio�lu ve Gürdal, 
2001: 9). Onlar sadece lisansüstü ö�rencisini yönlendirip 
desteklemekle kalmaz aynı zamanda yayınlanacak 
eserin kalitesini belirler (Mainhard vd., 2009: 359). 
Ö�rencilerin danı�manlarıyla kurdu�u ili�kiler 
yazacakları tezin kalitesini belirlerken (Heath, 2002), 
danı�manların ve tez ö�rencilerinin ileti�im biçemleri ile 
kar�ılıklı beklentilerinin/algılarının tez sürecini ve 
sonuçlarını etkileyen önemli belirleyiciler arasında 
oldu�u belirtilmektedir (Summak, Summak ve Balkar, 
2010: 29). 

Danı�manlı�ın do�ası, ö�rencilerin deneyimlerini 
etkileyen ana faktörlerden birisini olu�turmaktadır ve 
danı�manların yeti�tiricilik özellikleri, lisansüstü 
ö�rencilerin e�itiminde çok önemli bir rol oynamaktadır 
(Arabacı ve Ersözlü, 2010; Abdullah ve Evans, 2011). �yi 
bir danı�man-danı�an ili�kisi ö�rencilerin 
memnuniyetlerini sa�larken sürecin hızlı ilerlemesine 
yardımcı olur (Ives ve Rowley, 2005).  

Bu noktadan bakıldı�ında danı�manda olması 
gereken bazı özellikler; güvenilir, iyi dinleyici, sabırlı, 
yardımsever, içerik ve metot arasında denge kurabilen, 
organizasyon tecrübesi olan, kar�ılıklı anlayı� ortamı 
olu�turabilen ve a�lar kurabilen �eklinde 
sıralanmaktadır (Clutterbuck ve Megginson akt. Arabacı 
ve Ersözlü, 2010). Ba�ka bir kaynakta ise ö�rencilerin 
danı�manlarına ili�kin olumlu gördükleri özellikler; 
esnek, yardımsever, arkada� canlısı, ula�ılabilir, aktif 
ara�tırmacılar ve aktif ileti�imciler oldukları yönündedir 
(Abiddin, 2007). Bunun yanı sıra Sezgin (2003) 
tarafından yapılan bir ara�tırmada, ö�renciler 
danı�manlarından empatik davranı� sergilemelerini 
beklemekte ve akademik hayatlarını yönlendirmeleri 
konusunda daha çok rol almalarını istemektedirler. 

Abiddin (2007) yaptı�ı ara�tırmada, lisansüstü 
ö�rencilerinin ideal bir danı�manda olması gereken 
rolleri be� ana ba�lıkta topladıklarını görmü�tür. Buna 
göre iyi bir danı�man ö�rencilerine, i.  dönüt vermeli ve 
rehberlik sa�lamalı,  ii. ö�rencisiyle vakit geçirmeli, 
tartı�malı ve görü�melerde bulunmalı, iii. alanında iyi 
bilgi birikimine sahip olmalı, iv. ö�renciye ki�isel destek 
sa�lamalı ve v. ö�rencilerini yeteneklerine göre 
yönlendirmelidir. Dennicolo (2005) ise yaptı�ı 
ara�tırmada, iyi bir danı�manın güvenilir, ö�renciyi 

te�vik eden, ö�rencisine güvenen, bilgili, payla�ımcı, 
sürekli olarak ö�rencisine dönüt veren ve sıcakkanlı 
olması gerekti�i sonucuna varmı�tır.  

Literatür incelendi�inde, lisansüstü ö�rencilerinin 
danı�man algıları üzerine yapılan ço�u çalı�mada, 
ö�rencilerin danı�manları hakkında olumsuz 
dü�üncelere sahip oldu�u ve danı�manlık sürecinden 
memnun olmadıkları görülürken (Korkut, Yalçınkaya ve 
Mustan, 1999; Bakio�lu ve Gürdal, 2001; Summak ve 
Balkar, 2010, Wadesengo ve Machingambi, 2011); bir 
kısım çalı�mada ise ö�renciler danı�manları konusunda 
olumlu dü�ünmektedir (Abiddin, 2007; Abdullah ve 
Evans, 2011). 

Yapılan ara�tırmalarda ö�rencilerin ideal danı�man 
algıları ve kendi danı�manları hakkındaki dü�ünceleri 
arasında farklılıklar görülmektedir. Ö�rencilerin 
ara�tırma sürecinde literatür, ara�tırma metodolojisi ve 
teorilerin do�ası ile ilgili aldıkları destek ve rehberlikten 
memnun olmadıkları belirlenmi�tir. �yi bir danı�mandan 
iyi bir danı�manlık hizmeti almadıklarında ö�rencinin 
ilerlemesini etkileyecek sonuçlar ortaya çıkabilir 
(Abiddin, 2007: 11). 

Ö�rencilerin ve danı�manların tez sürecinde 
üstlendikleri görev ve sorumluluklara dair aralarında 
büyük oranda görü� birli�i olmasında ra�men 
ö�rencilerin danı�manlık hizmetlerinden 
memnuniyetsizli�i, görü�lerin uygulamaya 
geçirilmesinde sorun olabilece�ini göstermektedir 
(Summak ve Balkar, 2010: 23). Ayrıca ö�renciler tez 
danı�manlarının olumsuz yöndeki özelliklerini, 
danı�manlarının, kendilerine yeterince dönüt 
vermemesi, alan bilgisinin eksikli�i, danı�manın i� 
yükünün fazla olması nedeniyle ö�renciye zaman 
ayıramaması olarak sıralamaktadır (Wadesengo ve 
Machingambi, 2011).  

Tez yazım süreci ö�renci ve danı�man ili�kisinin 
çok önem kazandı�ı, ö�rencinin ba�arısının danı�manı 
ile olan olumlu ili�kisi ile yakından ilgili oldu�u bir 
durumdur. Bu çalı�manın odak noktasını tez yazım 
sürecinde ara�tırma ö�rencilerinin danı�maları ile 
ya�adıkları tecrübeleri ve bunun sonucunda sahip 
oldukları algıları belirlemek olu�turmaktadır. Bu 
kapsamda a�a�ıdaki soruların cevapları aranmı�tır: 

 

 

1. Bir danı�manda ne gibi özellikler ararsınız? 

a. Sizce bir danı�man tez ö�rencisini serbest mi 
bırakmalı yoksa belli a�amalarda takip mi etmeli? Niçin? 
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b. Bir danı�manın liderlik özellikleri ta�ıması gerekli 
midir? Evet, ise hangi tür liderlik özellikleri ta�ımalıdır? 
Neden? 

c. Bir danı�man tez konusu dı�ındaki konularda da 
ö�rencisine danı�manlık yapmalı mıdır? Neden? 

2. Tez sürecinde genel olarak danı�manınızı nasıl 
de�erlendiriyorsunuz? 

a. Size kar�ı tutum ve davranı�larını nasıl 
de�erlendiriyorsunuz? 

b. Tez yazım sürecinde size nasıl yardımcı oldu? 

c. Size, danı�manı olmadı�ı ö�rencilerden farklı 
davranıyor mu? Nasıl? 

d. Danı�manınızın nasıl bir ara�tırmacı oldu�unu 
dü�ünüyorsunuz? Niçin? 

e. Danı�manınızda gördü�ünüz liderlik 
özelliklerinden bahseder misiniz? 

f. Danı�manınızın size kattı�ı �eyleri nasıl ifade 
edersiniz?     

Yöntem 

Ara�tırma Deseni 

Ö�rencilerin tez danı�manlarına ili�kin 
dü�üncelerinin neler oldu�unun saptanmasının 
amaçlandı�ı bu ara�tırma, sosyal hayatı ve insanlarla 
ilgili problemleri kendi gerçekli�i içerisinde 
anlamlandırmaya çalı�an nitel ara�tırma deseni 
kullanılarak yapılandırılmı�tır. Ara�tırmada, nitel 
ara�tırma desenlerinden vaka çalı�ması tercih edilmi�tir. 
Vaka çalı�ması güncel bir olgunun kendi ya�am 
çerçevesi içinde çalı�ılması ve birden fazla kanıt veya 
veri kayna�ının mevcut oldu�u durumlarda 
kullanılabilmektedir. Yani durum çalı�ması 
ara�tırmacının “neden?” ve “nasıl?” sorularına 
odaklanarak “hedeflenen durumu” derinlemesine ve 
ayrıntılı olarak irdelemek istedi�inde kullanılmaktadır 
(Yin, 2003). Bu çalı�mada ise lisansüstü ö�rencilerin 
danı�manları hakkındaki algıları ortaya çıkarılmaya 
çalı�ıldı�ından vaka çalı�ması kullanılmı�tır.  

Ara�tırmada, vaka çalı�ması desenlerinden birisi 
olan “çoklu vaka çalı�ması” deseni kullanılmı�tır. Çoklu 
vaka çalı�ması deseninde, tek bir durum içinde ço�u kez 
birden fazla alt tabaka veya birim olabilmektedir 
(Yıldırım ve �im�ek, 2005). Yapılan ara�tırmada, ele 
alınan tek durum, lisansüstü e�itimini tamamlamı� 
ö�rencilerin tez danı�manlarına ili�kin dü�ünceleridir. 
Ara�tırmada bu durum içinde yer alan alt analiz 
birimleri; E�itim Bilimleri, E�itim Yönetimi Tefti� 
Planlama ve Ekonomisi, E�itim Programları ve 
Ö�retimi, Okul Öncesi Ö�retmenli�i, �ngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Genel Dilbilim, Kalite Yönetimi, Amerikan 
Kültür ve Edebiyatı ve �nsan Kaynakları bölümleridir. 
Belirlenen alt analiz birimlerinin iç içe geçmi� yapısının 
ve derinlemesine incelenmesinin, ara�tırma durumunu 
ayrıntılı olarak açıklayaca�ı dü�ünülmektedir. Bu 
amaçla alt analiz birimlerinden ayrı ayrı elde edilen 
verilerden yola çıkılarak, ara�tırma durumunun 
bütününe ili�kin sonuçlar üretilmeye çalı�ılmı�tır. 

Çalı�ma Grubu 

Ara�tırma, lisansüstü e�itimini tamamlamı� 10 ki�i 
üzerinde yapılmı�tır. Ara�tırmaya sadece tez sürecini 
tamamlamı� ö�rencilerin alınmasının sebebi, bu 
ö�rencilerin danı�manları ile ilgili yöneltilen sorulara 
daha detaylı ve doyurucu cevaplar vereceklerinin 
dü�ünülmesidir. Bu bireyler kolaylı örnekleme ile 
belirlenmi�tir. Kolaylı örnekleme ara�tırmaya hız ve 
pratiklik kazandırmak için ara�tırmacının ula�abildi�i 
bireylerle çalı�tı�ı bir yöntemdir (Yıldırım ve �im�ek, 
2005). Danı�manlık süreci etkile�imli bir süreç 
oldu�undan, hem bireyin hem de danı�manın 
özelliklerinin, ortaya konulan durumun açıklanmasında 
önemli oldu�u dü�ünülmü� ve örnekleme alınan 
bireylerin ya�ı, cinsiyeti, bölümü, danı�manın unvanı ve 
cinsiyeti ara�tırmanın de�i�kenleri olarak belirlenmi�tir. 
Ara�tırmanın çalı�ma grubuna dair özellikler Tablo 1’de 
verilmektedir.  

Çalı�ma grubunda yer alan bireylerin % 60’ını (n=6) 
kadın, % 40’ını (n=4) erkek ö�renciler olu�turmaktadır. 
Tüm bireyler sosyal bilimler ö�rencisidir. Bölümleri 
bakımından % 20’si (n=2) E�itim Bilimleri, %20’si (n=2) 
�nsan Kaynakları, %10’u, (n=1) Genel Dilbilim, %10’u 
(n=1) Amerikan Kültür ve Edebiyatı, %10’u (n=1) Kalite 
Yönetimi, %10’u (n=1) Okul Öncesi Ö�retmenli�i, %10’u 
(n=1) E�itim Yönetimi Tefti� Planlama ve Ekonomisi, 
%10’u (n=1) E�itim Programları ve Ö�retimi alanında 
lisansüstü e�itim yapmı�tır. Ya� ortalamaları 30,5’dir. 
Yine özellikle tez danı�manlarının % 60’ının (n=6) kadın 
%40’ının (n=4) erkek ö�retim üyelerinden olu�ması 
çe�itlilik sa�lanmasına katkı sa�lamı�tır. Ayrıca ö�retim 
üyelerinin % 30’u (n=3) profesör, % 30’u (n=3) yardımcı 
doçent ve % 40’ı (n=4) doçent olarak belirlenmi�tir. 

 

 

 

 

 

Tablo 1:  Çalı�ma Grubunun Özellikleri 
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Veri Toplama Aracı  

Ara�tırmada ihtiyaç duyulan veriler yapılandırılmı� 
bir görü�me formu ile toplanmı�tır. Görü�me formu 
hazırlanırken e�itim bilimleri, e�itim yönetimi ve insan 
kaynakları bölümlerinden olmak üzere üç ö�renci ile ön 
görü�meler yapılmı� ve konu ile ilgili literatür 
incelenmi�tir. Elde edilen veriler ı�ı�ında görü�me 
formu hazırlanmı� ve form e�itim yönetimi alanından 
bir ö�retim üyesine incelettirilerek görü� ve önerileri 
do�rultusunda son haline getirilmi�tir. Görü�me formu 
iki ana konu ile ilgili olmak üzere 11 açık uçlu sorudan 
olu�maktadır. Görü�meler ö�renciler ile birebir olarak 
gerçekle�tirilmi� olup, ortalama olarak 30 dakika 
sürmü�tür. Görü�me esnasında ara�tırmacıların açık 
uçlu sorulara verdikleri cevaplar not alınmı� ve aynı 
zamanda sözel olmayan veriler de gözlem yoluyla kayıt 
altına alınmı�tır. Bu kayıtlar daha sonra düzenlenerek 
kontrol etmeleri amacıyla görü�ülen ara�tırmacılara 
tekrar gönderilmi� ve onayları alınmı�tır. 

Verilerin Analizi  

Ara�tırma kapsamında elde edilen verilerin çö-
zümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi 
türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmı�tır. 
Tümevarımcı analiz kodlama yoluyla verilerin altında 
yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ili�kileri 
ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır (Miles ve 
Huberman, 1994; Yıldırım ve �im�ek 2005). 
Tümevarımcı analiz üç a�amada gerçekle�tirilmi�tir. 
Birinci a�amada görü�me esnasında katılımcıların 
verdi�i cevaplar ve yapılan gözlemler yazılı hale 
getirilmi�tir. �kinci a�amada ara�tırmacılar ayrı ayrı 
yazılı verileri kodlamı�lardır. Güvenirlik için her iki 

ara�tırmacı tarafından yapılan kodlamalar üzerinde 
Güvenirlik= Görü� Birli�i/ Görü� Birli�i + Görü� 
Ayrılı�ı X 100 formülü uygulanmı�tır (Miles ve 
Huberman, 1994). �ki kodlayıcı arasında uyu�um 
yüzdesi % 93,5 olarak hesaplanmı�tır. Uyu�um 
yüzdesinin % 70 veya daha üstü olması yeterli 
görüldü�ünden veri analizi açısından güvenirlik 
sa�lanmı�tır. Ara�tırmacılar tarafından yapılan 
kodlamalarda uyu�um gösteren kodlar temalara 
ula�mada temele alınmı�tır. 

Geçerlik ve Güvenirlik  

Nitel ara�tırmada “geçerlik” bilimsel bulguların 
do�rulu�u, “güvenirlik” ise bilimsel bulguların 
tekrarlanabilirli�i ile ilgilidir (Yıldırım ve �im�ek, 2005). 
Bu do�rultuda ara�tırmanın geçerli�i ve güvenirli�i 
artırmak için bazı önlemler alınmı�tır.  

a) Ara�tırmanın iç geçerli�ini (inandırıcılı�ını) 
artırmak için görü�me formu geli�tirilirken ilgili alan 
yazın incelemesi sonucunda konu ile ilgili bir kavramsal 
bir çerçeve olu�turulmu�tur. Görü�me sonrası ki�ilerin 
söyledikleri yazılı hale dönü�türülmü� ve bu metin ilgili 
ki�ilere tekrar gönderilerek kontrol etmeleri istenmi�, 
böylece katılımcı teyidi alınmı�tır. Ayrıca yapılan içerik 
analizinde temalar, ilgili kavramları kapsayacak kadar 
geni� ve ilgisiz kavramları dı�arıda bırakacak kadar dar 
kapsamda belirlenmeye çalı�ılmı�tır. Bu temalar ve 
temaları olu�turan alt temaların kendi aralarındaki 
ili�kisi ile her bir temanın di�erleriyle ili�kisi kontrol 
edilerek bütünlük sa�lanmı�tır. Di�er taraftan görü�me 
öncesi ara�tırmacılar ile ön görü�melerin yapılması 
kar�ılıklı güvenin sa�lanmasında önemli bir etken 
olmu�tur. Ayrıca ara�tırma kapsamına sadece tez 
sürecini tamamlamı� ö�rencilerin alınmasına karar ve-
rilerek, katılımcıların tüm süreci ve danı�manlarıyla olan 
ili�kilerini gerçekçi bir yakla�ımla ifade etmesi 
sa�lanmaya çalı�ılmı�tır. Böylece görü�me sürecinde 
toplanan verilerin gerçek durumu yansıtması 
sa�lanmı�tır.  

b) Ara�tırmanın dı� geçerli�ini (aktarılabilirli�ini) 
artırmak için ara�tırma süreci ve bu süreçte yapılanlar 
ayrıntılı bir �ekilde açıklanmaya çalı�ılmı�tır. Bu 
ba�lamda, ara�tırmanın modeli, çalı�ma grubu, veri 
toplama aracı, veri toplama süreci, verilerin 
çözümlenmesi ve yorumlanması ayrıntılı bir biçimde 
tanımlanmı�tır.  

c) Ara�tırmanın iç güvenirli�ini (tutarlı�ını) ar-
tırmak için bulguların tamamı yorum yapılmadan 
do�rudan verilmi�tir. Ayrıca görü�mede elde edilen 
veriler üzerinde ara�tırmacılar ayrı ayrı kodlamalar 
yapmı� ve kodlamalar kar�ıla�tırılarak tutarlık oranı 
hesaplanmı�tır.  

Tez 
Ö�rencisi Ya�ı Cinsiyeti Bölümü Danı�manın 

Cinsiyeti 
Danı�manın 

Unvanı 

A.A 32 Kadın 
Genel 

Dilbilim 
Kadın Prof. Dr. 

E.A. 33 Kadın 
Amerikan 
Kültür ve 
Edebiyatı 

Erkek Doç. Dr. 

C.C.O. 30 Kadın 
Kalite 

Yönetimi 
Kadın Doç. Dr. 

F.T. 30 Erkek 
�nsan 

Kaynakları 
Erkek Prof. Dr. 

E.E. 27 Erkek 
E�itim 

Bilimleri 
Erkek 

Yrd. Doç. 
Dr. 

E.K. 28 Kadın 
Okul 

Öncesi 
Ö�rt. 

Kadın Doç. Dr. 

E.�. 29 Erkek EYTEPE Kadın Prof. Dr. 

A.�. 34 Kadın 
�nsan 

Kaynakları 
Kadın 

Yrd. Doç. 
Dr. 

E.B. 28 Erkek 
E�itim 

Bilimleri 
Erkek 

Yrd. Doç. 
Dr. 

R.H. 34 Kadın 
E�itim 

Prog. ve 
Ö�rt. 

Kadın Doç. Dr. 
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d) Ara�tırmanın dı� güvenirli�ini (teyit edilebilirli-
�ini) artırmak için ara�tırmacılar, süreçte yapılanları 
ayrıntılı bir biçimde tanımlamı�tır. Ayrıca elde edilen 
ham veriler ve kodlamalar ba�kaları tarafından 
incelenebilecek �ekilde ara�tırmacı tarafından sak-
lanmaktadır. 

Ara�tırmacının rolü 

Nitel ara�tırmada ara�tırmacı veri toplama 
sürecinde ve bulguların sunulmasında tarafsız bir tutum 
sergilemelidir. Ara�tırmada lisansüstü ö�rencilerin 
danı�manları ile ilgili görü�lerini ö�renmek amacı ile 
hazırlanan yapılandırılmı� sorular kullanılarak 
görü�meler yapılmı�tır. Danı�manların ö�rencilerin 
uygun standartlarda bir ürün ortaya koyabilmesi için 
süreç boyunca ö�rencilere rehberlik etmeleri gerekti�i 
ve akademik yönden ö�renci ihtiyaçlarını 
kar�ılamalarının ideal danı�man özellikleri açısından 
ba�at oldu�u dü�ünülmektedir. Görü�melerde 
ö�rencilerin kendi görü�lerini serbest bir ortamda ifade 
etmeleri sa�lanmaya çalı�ılmı� ve kayıtlara ö�renci 
teyidi alınarak son hali verilmi�tir.       

Bulgular 

Bu bölümde belirlenen ana temalar ve alt temalar 
çerçevesinde tez ö�rencilerinin danı�manlarına ili�kin 
görü�leri sunulmaktadır. Belirlenen ana temalara ve alt 
temalara ili�kin görü�ler içerik ve betimsel analiz 
yapılarak a�a�ıda sunulmaktadır.  

Tez ö�rencilerinin ideal danı�man özellikleri 
hakkındaki görü�leri 

 Ara�tırmaya katılan bireylerden ideal bir 
danı�manda bulunması gereken özellikleri belirtmeleri 
istenmi� ve elde edilen veriler Tablo 2’de verilmi�tir. 
Buna göre belirlenen 8 alt temadan ba�at olanları �öyle 
sıralanabilir: (1) akademik olarak yeterli (n=12, % 42,8), (2) 
ileti�im becerilerine sahip (n=3, % 10,7), (3) motive edici 
(n=3, % 10,7), (4) ula�ılabilir (n=3, % 10,7). Bunun yanı 
sıra ö�renciler ideal bir danı�manın güvenilir, 
ho�görülü, rehberlik eden ve ki�ilik özelliklerinin 
kendisi ile benzedi�i ki�iler olması noktasında görü� 
belirtmi�lerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Tez ö�rencilerinin ideal danı�man özellikleri hakkındaki 
görü�leri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara�tırmaya katılan bireyler ideal bir danı�manda 
bulunması gereken en önemli özellik olarak akademik 
yeterlili�i vurgulamı�lardır. Örne�in A.�. ve C.C.O. 
ideal danı�mana yönelik algılarını �u �ekilde ifade 
etmi�lerdir: 

A.�.: Öncelikle bir danı�man konuyla ilgili kapsamlı 
bir bilgiye sahip olmalıdır ve bu bilgiyi de ö�rencisine 
net bir �ekilde aktarabilmelidir. Konuya hâkim olmalıdır 
ki ö�rencisini yönlendirebilsin. 

C.C.O: Tez danı�manının çalı�tı�ınız konu ile ilgili 
bilgili ve uzman olması gerekir. Sizin konunuz ile ilgili 
çalı�maları ve yayınları olmalıdır. Ayrıca ki�ilik 
özelliklerinizin birbirinize benzemesi, çalı�ma tarzınızın 
uyması çok önemlidir. Tez danı�manınızın size 
arkada�ça yakla�ması beraber çalı�manızı kolayla�tırır. 

Elde edilen veriler gözden geçirildi�inde ideal bir 
danı�manın alanı ile ilgili yeterli bir bilgi birikimine 
sahip olması gerekti�i ö�rencilerin ortak cevabı olarak 
göze çarpmaktadır. Ayrıca katılımcılar ideal bir 
danı�manın ileti�im becerilerine sahip olması, motive 
edici bir yakla�ım benimsemesi ve ula�ılabilir olması 
gerekti�ini ifade etmi�lerdir. 

Tez ö�rencilerinin danı�manın süreç içerisinde 
ö�renciye tanıdı�ı serbestlik hakkındaki görü�leri 

Ara�tırmaya katılan ö�rencilere, “sizce bir 
danı�man tez sürecinde ö�rencisini serbest mi bırakmalı 
yoksa belli a�amalarda takip mi etmelidir?” diye 
sorulmu� ve görü�ler Tablo 3’te verilmi�tir. Buna göre 
katılımcıların verdikleri cevaplar �u �ekilde da�ılım 
göstermi�tir: (1) ö�renciyi belli a�amalarda takip etmelidir 
(n=6, % 60), (2) ö�renciyi serbest bırakmalıdır (n=2, % 20), 
(3) ö�renciye göre de�i�ir (n=2, % 20).  

 

 

Ana Tema Alt Tema n % 
�deal danı�man 
özellikleri Akademik Olarak Yeterli 12 42,8 

 
�leti�im Becerilerine 
Sahip 3 10,7 

 Motive Edici 3 10,7 

 Ula�ılabilir 3 10,7 

 Güvenilir  2 7,1 

 Ho�görülü 2 7,1 

 Rehberlik Edici 2 7,1 

 
Ki�ilik Özelliklerinin 
Ö�renci ile Benzemesi 1 3,5 
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Tablo 3: Tez ö�rencilerinin danı�manın süreç içerisinde 
ö�renciye tanıdı�ı serbestlik hakkındaki görü�leri 

 

Ara�tırmaya katılan bireylerin büyük bir kısmı, 
danı�manın ö�renciyi takip etmesi gerekti�i görü�ünde 
birle�mi�lerdir. Örne�in E.B. ve E.�. görü�lerini �u 
�ekilde belirtmi�lerdir: 

E.B.: Danı�man, ö�rencisini belli a�malarda takip 
etmelidir. Çünkü tez süreci çok yönlü bir süreçtir. Konu 
seçiminden itibaren her a�amanın ayrı zorlukları vardır. 
Bir tez ö�rencisi bu zorlukların hepsi ile ba� edemez. 
Ayrıca jüri kar�ısına sa�lam bir ürün çıkartabilmek için 
ö�rencinin yaptı�ı hatalar anında tespit edilip 
düzeltilmelidir. Yoksa bu hata ileride düzeltilmesi çok 
zor bir hal alabilir ve tezin sıhhatine engel olabilir. 
Ayrıca bu takip ö�rencinin a�amayı tatmin edici bir 
biçimde geçip geçmedi�inin kontrolü için de gereklidir. 
E�er eksikleri varsa danı�man bunları tespit edip 
ö�renciye söylemeli ve düzeltme istemelidir.  

E.�.: Danı�man bence her a�amada yön gösterici 
olmalı. Seçti�im yolların sonuçları hakkında beni 
bilgilendirmeli ve daha güzel bir seçenek varsa bana 
bunun yollarını göstermeli. 

Bazı katılımcılar ise danı�manın tez sürecinde 
ö�renciyi serbest bırakması gerekti�ini dü�ünmü�lerdir. 
Örne�in A.A. �u �ekilde görü� belirtmi�tir:  

A.A.: Bence ö�renci serbest bırakılmalı çünkü baskı 
altında verimlili�in dü�ebilece�ini dü�ünüyorum. 
�htiyaç duydu�unda ö�renci danı�manıyla ileti�ime 
geçecektir. Kontrol altında bir �eyleri yeti�tirme 
kaygısıyla yapılan i� özenli olmamaktadır.  

Bir kısım ö�renci ise danı�manın bu tercihinin 
ö�renciye göre de�i�ece�ini savunmu�lardır. Örne�in, 
E.E. görü�lerini �u �ekilde ifade etmi�tir:  

E.E.: Ö�rencisine göre de�i�ir. Bazı ö�renciler kendi 
kararlarını vermek ve özgür çalı�mak isteyebilir; bu 
noktada konunun ve zamanın da�ılmaması için plan 
yardımı yapabilir. Kararsız ö�renciler için de süreçle 
birlikte her �eyi takip etmelidir. Hata yapıp motivasyon 
kaybeden ö�renciler de olacaktır, onların da hata 
yapmasını engellemeye çalı�mak için birebir kontrol 
gerekir. Sonuç olarak ö�renciyle sıkı ileti�im içinde 
olmalı ki ihtiyaca cevap versin. 

Katılımcıların görü�leri de�erlendirildi�inde tez 
sürecinin farklı a�amaları olan bir süreç oldu�unu ve bu 
süreçte danı�manın ö�rencisi için belirli tarih sınırları 
koydu�u bir plan hazırlaması gerekti�i ifade 
edilmektedir. Danı�man bu süreçte ö�rencisinin verilen 
görevleri tamamlayıp tamamlamadı�ını kontrol etmek 
amacıyla onunla ileti�ime geçmeli ve olası hataların 
düzeltilmesi için zamanında uyarılarını yapmalıdır.  

Danı�manın liderlik özellikleri hakkındaki 
görü�ler 

Ö�rencilere bir danı�manın liderlik özellikleri 
ta�ımasının gerekli olup olmadı�ı sorulmu�tur. Gerekli 
oldu�unu dü�ünen katılımcılara ise hangi tür liderlik 
özelliklerine sahip olmaları gerekti�i sorularak görü�leri 
alınmı�tır.  

Buna göre katılımcıların ço�u danı�manın liderlik 
özellikleri göstermesi gerekti�ini belirtmi�tir (n=23, % 
88,5). Bu görü�te olan ö�rencilerin hangi liderlik 
özelliklerine sahip olması gerekti�ine ili�kin cevaplarına 
göre önemli olarak �u özellikler sayılabilir: (1) rehber 
(n=11, % 42,3), (2) motive edici (n=4, % 15,3), (3) etkili 
ileti�im becerilerine sahip (n=3, %11,5). Bunun yanı sıra ise 
ö�rencilerin bazıları ise (n=3, % 11,5) danı�manın 
liderlik özelliklerine sahip olması gerekmedi�ini 
belirtmi�lerdir. Elde edilen veriler Tablo 4’te verilmi�tir: 

Tablo 4: Danı�manın liderlik özellikleri hakkındaki görü�leri 

 

 

 

 

 

 

 

A.�.: Danı�man kesinlikle lider özellikleri 
ta�ımalıdır. Ö�renciye tezini yazarken nelere dikkat 
etmesi gerekti�ini, neleri ön planda neleri arka planda 
tutması gerekti�ini belirtmelidir. Ö�renciyi en iyi 
�ekilde yönlendirmelidir. Zaman zaman �eytanın 
avukatlı�ını yapmalıdır. (Gülümseyerek)  Yani jüri 
üyelerinin de beklentisini göz önünde bulundurarak ona 
göre sorular sorup-tabii tezle ilgili-ö�renciyi 
tartabilmelidir. 

E.K.: Liderlik vasıflarından yol gösterici olma 
özelli�ini ta�ımalıdır. 

A.A.: Bir danı�manın bilgili ve ilgili olması 
yeterlidir diye dü�ünüyorum. Ama ö�renciyi 

Ana Tema Alt Tema n % 
Serbestlik 
Hakkındaki 
Görü�ler 

Ö�renciyi belli a�amalarda 
takip etmelidir 

6 60 

 Ö�renciyi serbest bırakmalıdır 2 20 

 Ö�renciye göre de�i�ir 2 20 

Ana Tema Alt Tema n % 
Danı�manın 
liderlik 
özellikleri Rehber 11 42,3 

 Motive Edici 4 15,3 

 
Etkili �leti�im Becerilerine 
Sahip 3 11,5 

 Süreci Yöneten 3 11,5 

 Sabırlı 2 7,6 

 Gerek Yok 3 11,5 
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yönlendirmesi ve motive etmesi danı�manda bulunması 
gereken liderlik özellikleri olarak dü�ünülebilir. 

Yukarıda verilen katılımcı görü�leri incelendi�inde 
özellikle ö�rencilerin danı�manın rehber yani yol 
gösterici özelli�ine vurgu yaptıkları görülmelidir. 
Bunun sebebi tez sürecindeki bir ö�rencinin süreç 
hakkında bilgisinin yetersiz olmasından dolayı 
danı�manının rehberli�ine azami bir ihtiyaç duyması 
olabilir. Bunun yanı sıra danı�manın motive etme ve 
ileti�im becerilerine sahip olma özelliklerine de 
de�inmi�lerdir.  

Bazı bireyler ise danı�manların liderlik özelliklerine 
sahip olmaları gerekti�ini dü�ünmemektedirler. 
Örne�in, E.�. ve E.E. �u �ekilde görü� belirtmi�lerdir: 

E.�.: Bence liderlik özelliklerinden çok akademik 
yeterlik gereklidir. Liderlik özellikleri ta�ımasına gerek 
oldu�unu dü�ünmüyorum. 

E.E.: Çok gerekti�ini dü�ünmüyorum. Okulda lider 
okul müdürüdür mesela. Ama iyi ö�renci yeti�tirmek 
ö�retmenin i�idir. Ö�retmenlik ba�ka bir �eydir. 
Danı�man bana güven vermelidir ve ufkumu açmalıdır. 
Lider olmak zorunda de�il 

Bu görü�ü payla�an ö�renciler danı�manın liderlik 
özelliklerinden ziyade akademik yeterlili�e sahip, 
payla�ımcı ve güvenilir olmaları gerekti�ini 
belirtmi�lerdir.  

Tez konusu dı�ında danı�manlık hakkında 
görü�ler 

Ö�rencilere danı�anın tez konusu dı�ındaki 
konularda da danı�manlık yapmasının gerekli olup 
olmadı�ı sorulmu� ve görü�leri alınmı�tır. Elde edilen 
veriler Tablo 5’te verilmi�tir.  

Katılımcılarda gelen cevaplar iki alt tema altında 
toplanmı�tır. Bunlar: (1) Evet, danı�manlık yapmalıdır 
(n=8, % 80), (2) Hayır, yapmasına gerek yoktur (n=2, % 20). 

Tablo 5: Tez konusu dı�ında danı�manlık hakkındaki görü�ler 

 

 

 

Ö�rencilerin büyük bir kısmı, danı�manın 
ö�rencisine tez konusu dı�ında bilimsel ara�tırma 
yapma sürecindeki teknik konularda da (konu seçimi, 
çalı�ma programı, kaynaklara ula�ım vb.) yardım etmesi 
gerekti�ini belirtmi�lerdir. Örne�in, A.A. ve E.E. 
görü�lerini �u �ekilde belirtmi�lerdir.  

A.A.: Çalı�ma programı ve teknik konularda da 
danı�manlık önemli diye dü�ünüyorum. Çünkü tez 
yazma belirli bir akademik bilgi ve tecrübe gerektiriyor. 
Özellikle tecrübe konusunda ö�rencinin sıkıntı 
ya�adı�ını dü�ünüyorum. 

E.E.: Muhakkak ki yapmalı. Alanı, alandaki ihtiyacı 
ve önceki çalı�maları ö�renciden daha iyi bildi�i 
dü�ünülürse bu noktalarda ve konu seçiminde de 
deste�i beklenir 

Bir kısım ö�renci ise, danı�manın ö�rencisine 
aralarındaki ili�kiye ba�lı olarak ki�isel konularda da 
yol gösterebilece�i görü�ünü payla�maktadırlar. 
Örne�in, F.T. ve E.B. konu ile ilgili görü�lerini �u �ekilde 
belirtmi�lerdir: 

F.T.: Buna imkân görüyorsa yapmalıdır. Çünkü bir 
ö�rencinin akademik çalı�masında ba�arılı olabilmesi o 
konuya yo�unla�abilmesini yani hayatındaki di�er 
sorunlu alanları halletmi� olmasını ya da en azından 
bunlarla nasıl ba�a çıkabilece�ini biliyor olmasını 
gerektirir. Bu açıdan konuyu de�erlendirdi�imizde e�er 
ö�renci hayatına ili�kin yardım ve de�erlendirmeye açık 
ise ö�renciye tam bir rehberlik sa�lama adına danı�man 
bu konuda da giri�imlerde bulunmalı ya da konu 
kendisini a�ıyor ise onu profesyonel bir destek almaya 
yönlendirmelidir. Bir bakı� açısına göre akademik 
çalı�manın profesyonel bir bilgi geli�tirme i�i oldu�u 
dü�ünülebilirse de bu i�in en verimli ve sürekli 
olabilmesi için danı�manı, tez ö�rencisi olarak kabul 
edilen ve seçilen ki�inin tüm sorunlarıyla ilgilenmeye 
hazır olmalı veya en azından böyle konuları 
olabilece�ini kabul edip bunlarla ilgili kendisine anlayı� 
gösterebilmeli 

E.B.: Bence yapmalıdır. Özellikle ö�renci akademik 
anlamda bir gelecek dü�ünüyorsa danı�manı ona bu 
konuda da rehberlik yapabilmelidir. Ayrıca ö�renci 
lisansüstü e�itimde kar�ıla�tı�ı problemleri 
danı�manına aktarabilir. Ayrıca örne�in tez sürecinde 
ö�renci belki de ki�isel bir probleminden dolayı 
dü�meler ya�ayabilir. Bu durumlarda da danı�man tez 
ö�rencisine yardımda bulunabilir. Tabi bütün bu 
söylediklerim danı�manla ö�renci arasındaki samimi 
ileti�ime ba�lı durumlardır. 

Buna kar�ın bazı ö�renciler ise tez konusu dı�ında 
ö�rencilerin danı�manından yardım almasının gerekli 
olmadı�ını belirtmi�lerdir. Örne�in E.K. ve E.�. bu 
konudaki görü�lerini �öyle belirtmi�lerdir: 

E.K.: Gerek yok. Bence ö�rencinin öncelikli 
beklentisi tezini tamamlayabilmek için gerekli yardımı 
alabilmektir. 

Ana Tema Alt Tema n % 
Tez konusu 
dı�ında 
danı�manlık 

Evet, yapmalıdır 8 80 

 Hayır, gerek yoktur. 2 20 
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E.E.: E�er danı�ılacak konu, danı�manın alanının 
çok dı�ındaysa ö�renciye fazla bir yarar 
sa�layabilece�ini dü�ünmüyorum. Çünkü alana hâkim 
olamayacak, kullanılacak yöntemlerde çok faydalı 
olamayacaktır. 

Elde edilen veriler de�erlendirildi�inde 
katılımcıların büyük bir kısmı danı�manın ö�rencisine 
tez konusu dı�ında bilimsel bir ara�tırmayı nasıl 
yürütece�i konusunda da yardım etmesi gerekti�ini 
dü�ünürken, bir kısım ö�renci ise bu yardımın ki�isel 
konular için de geçerli olabilece�ini ifade etmi�lerdir. Bu 
fikri payla�an ö�renciler, tez süreci esnasında bu sürecin 
ilerleyi�ini sekteye u�ratan ki�isel problemlere 
danı�manın kayıtsız kalmaması gerekti�ini 
belirtmi�lerdir.  

Ö�rencilerin danı�manları hakkındaki görü�leri 

Katılımcılardan tez sürecini göz önüne alarak kendi 
danı�manlarını de�erlendirmeleri istenmi�tir. 
Ö�rencilerin verdikleri cevaplarda elde edilen olumlu 
üç ba�at alt tema �u �ekildedir: (1) rehber olarak iyi (n=4, 
% 26,6), (2) ileti�im becerileri iyi (n=2, % 13,3), (3) motive 
edici (n=2, % 13,3). Bunun yanı sıra elde edilen olumsuz 
alt temalardan önde gelen üç tanesi �öyledir: (1) rehber 
olarak iyi de�il (n=3, % 20), (2) ula�ılabilir de�il (n=1, % 
6,66), (3) demokratik de�il (n=1, % 6,66). Elde edilen 
veriler Tablo 6’da verilmi�tir: 

Tablo 6: Tez sürecinde danı�man ile ilgili görü�ler 

 

Elde edilen veriler de�erlendirildi�inde, 
ö�rencilerin danı�manlarını de�erlendirirken özellikle 
rehberlik edebilmelerini ölçü aldıkları görülmektedir. 
Danı�manları hakkında olumlu ya da olumsuz algı 
geli�tirmeleri danı�manların tez sürecindeki rehberlik 
davranı�larından etkilenmi�tir sonucuna varılabilir. 
Örne�in E.B. ve A.A. danı�manları hakkında görü�lerini 
�u �ekilde ifade etmi�lerdir: 

E.B.: Ben danı�manımın bu istenilen özelliklere 
yüksek oranda sahip bir danı�man oldu�unu 
dü�ünüyorum. Yani süreç içerisinde aklıma takılan 

sorularımı sorabildi�im, ula�ılabilir oldu�unu 
gördü�üm bir danı�manım vardı. Ayrıca süreç 
içerisinde beni sık sık motive etmi�tir. Ayrıca daha 
önceki tez ö�rencilerinin jürilerde aldı�ı ele�tirilere 
dayanarak beni bu noktalarda uyarmı�tır. �leti�im 
becerileri de yine gayet kuvvetliydi diye dü�ünüyorum. 
Ancak danı�manım tamamen ö�renci çalı�masına 
endeksli bir yakla�ım izledi. Yani benim az çalı�tı�ım 
dönemlerde motive etti ama çalı�mamı bekledi yani çok 
üstelemedi. Çok çalı�tı�ım dönemlerde de son derece 
yardımcı oldu.  

A.A.: Genel olarak de�erlendirmem olumlu. 
Özellikle tezimi geli�tirmemde bana katkısı büyük. Çok 
de�erli önerilerde bulunuyor. Ancak dekan yardımcılı�ı 
gibi çok farklı görevleri oldu�u için zihni da�ınık ve 
kendisine ula�mak sıkıntı olabiliyor.  

Buna kar�ın bir kısım ö�renci ise danı�manlarının 
kendilerine yeteri kadar rehberlik etmedi�ini ifade 
etmi�lerdir. Örne�in E.�.’nin görü�leri �öyledir: 

E.�.: Ben danı�manımdan çok sınırlı oranda destek 
alabiliyorum. 

Bunun dı�ında ö�renciler danı�manlarının ileti�im 
becerilerine ve ula�ılabilir olmasına yönelik görü�ler de 
belirtmi�lerdir. Ayrıca danı�manın motive etme özelli�i 
de ö�rencilerin danı�manlarına yönelik algıda rol 
sahibidir. Örne�in bu konuda E.B.’nin görü�leri �u 
�ekildedir:  

E.B.: … süreç içerisinde aklıma takılan sorularımı 
sorabildi�im, ula�ılabilir oldu�unu gördü�üm bir 
danı�manım vardı. Ayrıca süreç içerisinde beni sık sık 
motive etmi�tir. Ayrıca daha önceki tez ö�rencilerinin 
jürilerde aldı�ı ele�tirilere dayanarak beni bu noktalarda 
uyarmı�tır. �leti�im becerileri de yine gayet kuvvetliydi 
diye dü�ünüyorum.  

Olumsuz görü� belirten ö�rencilerin ifade ettikleri 
di�er özellikler ise danı�manlarının ula�ılabilir, 
demokratik ve net olmadıkları �eklindedir. Örne�in 
R.H.’nin görü�leri �öyledir: 

R.H.: Benim danı�manım tez konumun 
belirlenmesinde bile bana çok söz hakkı tanımamı�tı. 
Kendi seçmedi�in ve neden ara�tırdı�ını bilmedi�in bir 
konuda yaptı�ın i�e inandı�ını söylemek çok zor. Bu 
açıdan tez süreci benim için olması gerekenden daha 
yorucu ve psikolojik olarak daha yıpratıcı bir hal almı�tı. 
Ço�u zaman tez yazmak için bilgisayarımı açtı�ımda 
karnıma a�rılar giriyordu. 

Sonuç olarak ö�rencilerin danı�manları ile algıları 
genel olarak olumludur. Olumlu görü� belirten 
ö�renciler genellikle danı�manlarının rehber rolü ile 
ileti�im becerilerine dikkat çekmi�lerdir. Olumsuz görü� 

Ana Tema Alt Tema n % 
Danı�manın 
özellikleri Rehber olarak iyi 4 26,6 

 �leti�im becerileri iyi 2 13,3 

 Motive edici 2 13,3 

 Ula�ılabilir 1 6,66 

 Rehber olarak iyi de�il 3 20 

 Ula�ılabilir de�il 1 6,66 

 Demokratik de�il 1 6,66 

 Net de�il 1 6,66 
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belirten ö�renciler ise danı�manlarının süreçte 
kendilerine yeterli rehberlik yapmadı�ını, net, 
demokratik ve ula�ılabilir olmadıklarını belirtmi�lerdir.  

Ö�rencilerin danı�manlarının tutum ve 
davranı�ları hakkındaki görü�leri 

Ö�rencilere danı�manlarının tez sürecinde 
kendilerine yönelik tutum ve davranı�ları hakkındaki 
görü�leri sorulmu�tur. Elde edilen verilerden hareketle 
elde edilen olumlu alt temalardan öne çıkan üç tanesi 
�öyledir: (1) destekleyici (n=7, % 26,9), (2) ileti�im becerileri 
iyi (n=5, % 19,2), (3) anlayı�lı (n=5, % 19,2). Bunun yanı 
sıra elde edilen olumsuz alt temalar ise �öyledir: (1) 
ilgisiz (n=2, % 7,6), (2) yorucu (n=1, % 3,8), (3) beklentisi 
yüksek (n=1, % 3,8). Elde edilen veriler Tablo 7’de 
verilmi�tir: 

Tablo 7: Tez sürecinde danı�manın tutum ve davranı�ı ile ilgili 
görü�ler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö�rencilerin, danı�manlarının tutum ve 
davranı�ları ile ilgili görü�lerinin genelde olumlu 
oldu�u görülmektedir. Olumlu görü�ler içerisinde 
ö�renciler en çok danı�manlarının destekleyici 
tutumunu vurgulamı�lardır. Örne�in E.B. ve F.T. �u 
�ekilde görü� belirtmi�lerdir: 

E.B.: Gayet olumluydu. Aramızda iyi bir ileti�im 
vardı diye dü�ünüyorum. Yapılan tezi kendi 
çalı�masıymı� gibi sahiplendi�i için bana ciddi yardım 
etti ve sürece kontrollü biçimde dâhil oldu. Yani 
umursamaz bir tavır takınmadı.  

F.T.: Oldukça anlayı�lı, i� ya�amının akademik 
çalı�maya engel oldu�u zamanlarda bile sabırlıydı. 
Motivasyonumun azaldı�ı zamanlarda ise beni takip 
edip yokladı, gayretlendirdi. Süreç boyunca anlayı�lı, 
sabırlı, ö�rencileriyle sosyal olarak yakınla�an ve tez 
dı�ında onlarla etkili diyalog kurabilen, sıcaklık ve 
rahatlık hissettirebilen bir ö�retim görevlisi oldu�unu 
söyleyebilirim. 

Buna kar�ın az da olsa olumsuz görü�ler belirten 
ö�renciler de bulunmaktadır. Bu ö�rencilerin belirtti�i 

özellikler ise danı�anlarının ilgisiz, yüksek beklenti 
sahibi ve yorucu yakla�ımlarıdır. Örne�in E.K. ve E.�. 
görü�lerini �öyle ifade etmi�lerdir: 

E.K.: Benim danı�manımın beklentileri çok yüksek 
ve ilk kez tez yazdı�ımı unutuyor sanki. 

E.�.: Benim danı�manım, ö�renci ne yaparsa yapsın 
yeter ki beni rahatsız etmesin mantı�ında. 

Sonuç olarak danı�manların ilgisiz bir tavır 
sergilemeleri ö�rencilerin görü�lerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Buna kar�ın etkili ileti�im kurabildikleri 
ve onları destekleyen danı�manlar ile çalı�mak algılarını 
olumlu bir hale getirmektedir. 

Ö�rencilerin tez yazım sürecinde danı�manların 
rolü hakkındaki görü�leri 

Ö�rencilerden kendi tez yazım sürecinde 
danı�manlarını de�erlendirmeleri istendi�inde dokuz 
olumlu bir olumsuz görü� belirtilmi�tir. Elde edilen on 
alt tema içerisinde olumlu olan ba�at ilk üç alt tema 
�öyle sıralanabilir: (1) rehberlik yaptı (n=8, %28,5), (2) ilgili 
davrandı (n=5, %17,8), (3) destekleyici davrandı (n=4, 
%14,2). Elde edilen tek olumsuz alt tema ise; destek 
göremedim (n=2, %7,1) olmu�tur. Sonuçlar Tablo 8 
sunulmu�tur: 

Tablo 8: Danı�manın tez yazım sürecindeki yardımları 
hakkındaki görü�ler 

Ö�renciler danı�manlarından sürecin 
ba�langıcından sonuna kadar yardım gördüklerinde 
olumlu görü�lere sahip olmaktadır. Örne�in, E.B. ve 
A.A. sürece ili�kin görü�lerini �u �ekilde belirtmi�tir: 

E.B.: Sürecin ba�ından sonuna kadar bana yardım 
etti�ini söyleyebilirim. Tez konusunu belirledi�imiz 
andan jüride savunma yaptı�ımız ana kadar 
tecrübelerinden ciddi biçimde faydalandım. Bana en 

Ana Tema Alt Tema n % 
Danı�manın tutum 
ve davranı�ları Destekleyici 7 26,9 

 �leti�im becerileri iyi 5 19,2 

 Anlayı�lı 5 19,2 

 Motive edici 4 15,3 

 De�er veren 1 3,8 

 �lgisiz 2 7,6 

 Beklentisi yüksek 1 3,8 

 Yorucu 1 3,8 
Ana Tema Alt Tema n % 
Danı�manın tez 

yazım sürecindeki rolü 
Rehberlik 

yaptı 8 28,5 

  �lgili davrandı 5 17,8 

  
Destekleyici 

davrandı 4 14,2 

  Motive etti 3 10,7 

  
Destek 

Göremedim 2 7,1 

  
Serbestlik 

tanıdı 2 7,1 

  
Çalı�mayı 

sevdirdi 1 3,5 

  

De�erli 
oldu�umu 
hissettirdi 1 3,5 

  
Demokratik 

davrandı 1 3,5 

  
Kaynak 

sa�ladı 1 3,5 
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ba�tan bir çalı�ma planı yaptı ve her a�amada neler 
yapaca�ımı ayrıntılı biçimde tarif etti. Her a�amanın 
belli dönemlerinde benimle ileti�ime geçti ve herhangi 
bir sorun olup olmadı�ını sordu. A�amanın bitiminde 
de bölümleri kendisine yolladım ve yapaca�ım 
düzeltmeleri belirtip bana tekrar geri yolladı. Ama 
benim özellikle literatür yazdı�ım dönemde biraz i�leri 
a�ırdan aldı�ım bir zaman zarfında çalı�madı�ımı 
hissetmi� olacak ki beni çok fazla desteklemedi. Ancak 
en büyük yardımını jüride gördüm; nerede ise beni 
benden çok savundu ve jürinin sonunda sen 
çalı�masaydın ben yardım etmezdim senin çalı�tı�ını 
gördü�üm için yardım ettim �eklinde bir ifadesi oldu.  

A.A.: Öncelikle kendisiyle ne zaman görü�mek 
istesem benim için zaman olu�turdu. Tez konumun 
belirlenmesinde fikirleriyle katkı sa�ladı ve baskıcı bir 
tutum sergilemedi. Çalı�malarımın de�erli oldu�unu 
hissettirdi ve çalı�ma alanımı sevmeme yardımcı oldu ve 
ku�kusuz bilgi ve tecrübelerini benimle payla�tı.  

Buna kar�ılık danı�manlarından bekledikleri 
yardımı göremeyen ö�renciler hayal kırıklı�ı 
ya�amaktadır.  

A.�.: Açıkçası danı�manım tezi yazmaya 
ba�ladı�ımdan bitirme sürecine kadar, attı�ım her 
adımda yanımda olaca�ını sanıyordum ama biraz 
yanılmı�ım. Biraz diyorum çünkü en ba�ta “içindekiler” 
bölümünü olu�tururken ve anket soruları hazırlarken 
beni yönlendirdi. Fakat sonrasında hep yalnızdım. En 
sonunda her �eyi yazdım, bitirdim ve tez formatına 
getirip teslim ettim. En fazla bir iki noktada hata 
yapmı�ımdır dü�üncesiyle her �eyi bitirmenin 
rahatlı�ını ya�adım. Tam 1 (bir) ay sonra tezimi teslim 
aldım fakat her sayfasında hatalar, kırmızıyla altı çizilen 
yerler ve soru i�aretleri gördü�ümde �ok oldum ve çok 
üzüldüm. O andan itibaren tezi resmen yeniden 
yazmam gerekti�ini anladım. Fakat ona her soru 
sordu�umda cevaplasaydı, “en son bakarız” demeseydi 
tezimi ona teslim etti�imde her �ey bitmi� olacaktı. Gerçi 
hakkını yemek istemem. O andan itibaren bana çok 
yardımcı oldu ama sadece bu durum bana süreci biraz 
uzatmı� gibi geldi o kadar. Sonradan tezi yeniden 
yazılmı� olarak inceledi�imde yaptı�ım hataların 
farkına vardım ve daha iyi anladım. Daha çok içime 
sindi.  

Ö�rencilerin tez yazım sürecinde danı�manlarından 
“içindekiler” kısmının yazımından tez savunması için 
jüri kar�ısına çıkmalarına kadar yardım bekledikleri 
anla�ılmaktadır. Özellikle yaptıkları çalı�maların de�erli 
oldu�unu hissettiklerinde ö�rencilerin motivasyonları 
artmaktadır. Danı�manlarından bekledikleri deste�i 
göremeyen ö�renciler uzayan süreçten danı�manını 
sorumlu görmektedir. 

 

Danı�manın ö�rencisine kar�ı davranı�ına ili�kin 
görü�ler 

Tez danı�manının kendi ö�rencisine di�er 
ö�rencilerden farklı davranıp davranmadı�ı 
soruldu�unda elde edilen görü�ler Tablo 9’da 
belirtilmi�tir. 

Elde edilen be� alt temanın üç tanesi olumlu görü� 
belirtmektedir. Ö�renciler danı�manları ile daha yakın 
ileti�im kurduklarını (n=4, %33,3), kendilerini özel 
hissettiklerini (n=3, % 25) ve danı�manlarının kendilerine 
daha anlayı�lı davrandı�ını (n=1, % 8,3) belirtmi�tir. Bazı 
ö�renciler ise danı�manlarının kendilerine di�er 
ö�rencilerden farklı davranmadı�ını (n=3, %25) ve di�er 
ö�rencilerden daha acımasız davrandı�ını (n= 1, % 8,3) 
dü�ündüklerini belirmi�tir.  

Tablo 9: Danı�manın ö�rencisine davranı� tarzına ili�kin görü�ler�

F.T.: Ki�isel özelliklerimi iyi tanıyıp, anlayı�la, iyi 
takiple, ki�isel ileti�im kurarak bana oldukça yardımcı 
oldu. Di�er ö�rencilerinden farklı davranı�ı ise sadece 
askerlik mesle�i ile birlikte tez çalı�malarımı yürütmem 
nedeniyle aksayan yönlerimde veya zorlandı�ım 
zamanlarda bana kar�ı daha anlayı�lı olması idi. 

E.B.: Farklı davrandı ama o da tez sürecinin 
olu�turdu�u bir yakınlıktan kaynaklandı. Tabi ki ki�isel 
olarak beni daha yakından tanıdı�ı için zaman zaman 
tez süreci dı�ındaki konularda da fikir alı�veri�inde 
bulunduk. Bir de akademisyen olma iste�imi bildi�i için 
bana bu konuda da fikirlerini beyan etti. Bunları di�er 
ö�rencilerle konu�tu�unu zannetmiyorum. Hatta 
doktoraya giri� durumumu, tarihlerini bile takip etti�ini 
söyleyebilirim.  

Bazı ö�renciler, danı�manlarının bu özelli�in bir 
ayrımcılı�a sebep olaca�ını dü�ünerek böyle bir 
davranı� sergilemedi�ini belirtmi�tir. 

A.�.: Bana danı�manı olmadı�ı ö�rencilerden farklı 
davranmadı�ını dü�ünüyorum. Çünkü ö�rencileri çok 
sever ve bilgiye aç olan her ö�renciyi doyurur. Genelde 
yardımsever bir danı�mandır.  

Ana Tema Alt Tema n % 
Danı�manın ö�rencisine 
davranı� tarzı  

Daha yakın ileti�im 
kurdu 

4 33,3 

  Özel hissettirdi 3 25 
  Di�er ö�rencilerden 

farklı davranmadı 
3 25 

  Daha acımasız 
davrandı 

1 8,3 

  Daha anlayı�lı 
davrandı 

1 8,3 
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C.C.O.: Danı�manı oldu�u ö�rencilere daha fazla 
ilgi gösteriyor. Fakat bu çok bariz de�il. Bunu di�er 
ö�rencilere hissettirmiyor. 

Bir ö�renci ise danı�manın kendisine daha acımasız 
davrandı�ını belirtmi�tir. 

R.H.: Benim danı�manım benden çok �ey 
bekliyordu. Tez yazım sürecimin ba�ından sonuna 
kadar benim yaptı�ım yanlı�lara kar�ı pek toleranslı 
davranmadı. Beni acımasızca ele�tirmesi kendimi 
geli�tirmeme yardımcı olsa bile psikolojik açıdan çok 
sıkıntılar ya�adım. Ömür törpüsü gibi bir süreç ya�adım. 

Ö�renciler danı�manlarından yakın bir tavır 
gördüklerinde mutlu olmaktadır, fakat bunun 
kendilerine ili�kin bir ayrıcalık halini almasını 
istememektedirler. Danı�manlarından sert bir tavır 
gören ö�renci ise ya�adı�ı sıkıntıları unutmakta 
zorlanmaktadır.  

Danı�manın ara�tırmacı kimli�ine ili�kin görü�ler 

Ö�rencilere tez danı�manlarının ara�tırmacı 
kimli�ine ili�kin görü�leri sorulmu� ve elde edilen 
bulgular Tablo 10’da sunulmu�tur.  

Danı�manların olumlu olan ara�tırmacı özellikleri 
ba�arılı (n=8, %40), çalı�kan (n=3, %15), tecrübeli (n=3, 
%15), öz güveni yüksek (n=1, %5), ve yenilikçi (n=1, %5) 
olarak belirlenmi�tir. Bazı ö�renciler danı�manlarının 
ara�tırmaya yeterince zaman ayıramadı�ını (n= 4, % 20) 
dü�ünmektedir. 

Tablo 10: Danı�manın ara�tırmacı kimli�ine ili�kin görü�ler 

Ana Tema Alt Tema n % 
Danı�manın 
ara�tırmacı 
kimli�i 

Ba�arılı 8 40 

  Ara�tırmaya 
zaman 
ayıramayan 

4 20 

  Çalı�kan 3 15 
  Tecrübeli 3 15 
  Özgüveni yüksek 1 5 
  Yenilikçi 1 5 

F.T.: Oldukça ba�arılı, zaten böyle olmasa …. gibi 
bir üniversitede görev alıp bu görevine devam 
edemezdi. Bunun yanında benimle yaptı�ı çalı�mada 
yol göstericili�i, ayrıntıları kontrol edi�i, eksiklikleri 
gidermedeki titizli�i, geçmi�te yine bu konularda 
yapmı� oldu�u çalı�malardaki tecrübelerini aktarması 
ara�tırmacılık yönünün kuvvetinin göstergesidir. 

A.A.: �yi bir ara�tırmacı çünkü hala sorguluyor. 
Alanında yazılmı� pek çok makale ve kitabı var. 
Türkiye’de kendi uzmanlık alanında çok çalı�ma 
bulunmadı�ı için öncü niteli�inde. 

Bazı ö�renciler danı�manlarının yaptıkları ek 
görevler nedeni ile hem ara�tırma yapmak hem de 
kendisi ile ilgilenmek için zaman bulamadı�ından 
�ikâyet etmektedir.  

E.B.: Danı�manımın çalı�kan birisi oldu�unu 
dü�ünüyorum. Kendisi de bulundu�u üniversiteye yeni 
geldi�i için ve bölümde yeterli sayıda ö�retim üyesi 
bulunmadı�ı için ekstra bir emek sarf ediyordu. Ancak 
unvanı göz önüne alındı�ında yükselmek için akademik 
çalı�malara daha fazla a�ırlık vermesi gerekirken bu 
noktada çok fazla zaman bulamadı�ını dü�ünüyorum. 
Ancak ö�retim üyeli�i ile birlikte yürüttü�ü idari 
görevlerde gösterdi�i performansa ve yürüttü�ü 
projelerin sayısına bakarak iyi bir ara�tırmacı oldu�unu 
söyleyebilirim.  

E.E.: Ara�tırmak için yeterli zamanı olmadı�ını 
dü�ünüyorum. Fazla derse giriyordu. Benimle 
ilgilendi�i sırada bile i�in yarıda kaldı�ı oluyordu ki 
randevulu gitmeme ra�men… 

Danı�manların belirli bir akademik kariyere sahip 
olmaları onların ara�tırmacı yönünü bir derece 
yansıtmaktadır. Ö�rencilerin görü�leri tez sürecinde 
danı�manların konuları ile ilgili kendilerine sa�ladı�ı 
katkıdan ve danı�manların yürüttü�ü görevlerden 
etkilenmektedir.   

Ö�rencilerin danı�manlarında gördükleri liderlik 
özelliklerine ili�kin görü�leri 

Ö�rencilerin danı�manlarında gördükleri liderlik 
özellikleri soruldu�unda ba�at olan ilk üç liderlik 
özelli�i rehber (n= 7, % 29,1 ), motive edici (n= 5 , % 
20,8) ve süreci iyi yöneten (n= 3 , % 12,5) olarak 
belirlenmi�tir. Ara�tırmaya katılan bazı ö�renciler 
danı�manlarının liderlik özelli�inin olmadı�ını (n=4, % 
16,6) dü�ünmektedir. Elde edilen tüm bulgular Tablo 
11’de sunulmu�tur: 

Tablo 11: Danı�manın liderlik özelliklerine ili�kin görü�ler 

 

 

Ö�renciler danı�malarından tez yazım sürecinde 
özellikle rehberlik ve sonuca ula�mada yardım 

Ana Tema Alt Tema n % 

Danı�manın 
liderlik özelli�i 

Rehber 7 29,1 

  Motive edici 5 20,8 
  Liderlik özelli�i 

yok 
4 16,6 

  Süreci iyi yöneten 3 12,5 
  Demokratik 2 8,3 
  Kuvvetli ileti�im 

becerilerine sahip 
2 8,3 

  Karizmatik 1 4,2 
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beklemektedir. Ö�rencinin bu süreçte ya�anan 
sorunlarla tek ba�ına ba�a çıkması zor oldu�u için 
motivasyon, etkili ileti�im becerileri ve süreç yönetimi 
ön plana çıkan özellikler olmaktadır. 

F.T.: �yi bir rehber, koç,  sabırlı, ileti�imi kuvvetli, 
anlayı�lı, ba�arı konusunda ve sonuca ula�mada ısrarcı 
bir ki�idir. Bu özelliklerini yakından gözlemleme 
�ansımın olması benim gıptayla baktı�ım ve her zaman 
çalı�maktan büyük zevk aldı�ım ve örnek aldı�ım bir 
insan olmasını sa�ladı. 

E.B.: Kendisi yönetimci oldu�u için öncelikle süreci 
çok iyi yönetti�ini dü�ünüyorum. Ayrıca kar�ıla�tı�ımız 
küçük problemlerde de durumu çok iyi idare etti. Ama 
bence yönlendirme yani koçluk yapma özelli�ini tez 
sürecinde gerçekten hissettim.  

C.C.O.: Danı�manım motive edici, destekleyici bir 
lider. Olumsuz ele�tiri yapmıyor, do�ru yolu gösteriyor. 
�mkânsızı veya çok zoru istemiyor, sizi çalı�mak 
istedi�iniz veya ilgili oldu�unuz alana yönlendiriyor. 

Bazı ö�renciler ise danı�malarında liderlik 
özellikleri görmediklerini ifade etmi�lerdir. Bu 
ö�renciler bu süreçte kendilerini yalnız hissetmi� ve 
danı�manlarından bekledikleri deste�i görmediklerini 
dü�ünmü�lerdir.  

E.�.: Bir liderlik özelli�i göremiyorum. 
R.H.: Danı�manım sert bir yapıya sahipti. Bana 

yardımcı olmasını bekledi�im durumlarda rehberlik ve 
yol göstericilik göremedim. Tez sürecimin uzamasına 
neden oldu. �yi bir lider çalı�tı�ı ki�ilerle ba�ladı�ı i�i 
zamanında bitirmeye önem verir.   

Danı�manın ö�renciye kazandırdıklarına ili�kin 
görü�ler 

Ö�rencilere tez yazım sürecinde danı�manlarının 
kendilerine neler kazandırdıkları soruldu�unda ba�at 
kazanımlar olarak danı�manlarının ö�rencilere bilimsel 
çalı�mayı ö�retti�i (n= 7, % 24,1), çalı�mayı sevdirdi�i (n= 6, 
% 20,6), ufuk açtı�ı (n= 5, % 17,2), rehberlik yaptı�ı (n= 4, 
% 13,8), sabretmeyi ö�retti�ini (n= 3, % 10,3) 
belirtmi�lerdir. Olumsuz bir tez süreci ya�ayan bir 
ö�renci ise tez danı�manından hiç bir �ey ö�renemedi�ini 
(n= 1, % 3,4) belirtmi�tir. Elde edilen bulgular Tablo 
12’de sunulmu�tur: 

Tablo 12: Danı�manın ö�renciye kazandırdıklarına ili�kin görü�ler 

Ana Tema Alt Tema %
Danı�manın 

ö�reticilik özelli�i 
Bilimsel çalı�mayı 

ö�retti 
2

4,1 
  Çalı�mayı sevdirdi 2

0,6 
  Ufkumu açtı 1

7,2 
  Rehberlik yaptı 1

3,8 
  Sabretmeyi ö�retti 1

0,3 

  Alçakgönüllü 
olmanın önemini fark 
ettirdi 

3
,4 

  Ba�arabilece�imi 
gösterdi 

3
,4 

  Bilgimi arttırdı 3
,4 

  Danı�manımdan 
bir �ey ö�renmedim 

3
,4 

Ö�renciler en çok danı�manlarının kendilerine 
bilimsel çalı�malar açısından sa�ladı�ı kazanımlardan 
örnekler vermi�tir. Bilimsel ara�tırma yapma sürecinde 
ilk olarak yapılan i�i sevmek gerekti�i daha sonra sabırlı 
olunmasının önemli oldu�u vurgulanmı�tır. 
Danı�manların konu alanı dı�ında da rehberlik yapması 
artı bir kazanım olarak de�erlendirilmi�tir.  

E.B.: Öncelikle akademik dünya hakkında ufkumu 
açtı. E�er bu yolda devam edersem neler ile 
kar�ıla�mamın muhtemel oldu�unu bana ifade etti. 
Ayrıca bir bilimsel çalı�ma yapmanın nasıl bir disiplin 
gerektirdi�ini özümsemede bana yardımcı oldu.  
Gerçekten emek verilince nasıl güzel sonuçlara 
varılabilece�ini somut olarak görmemi sa�ladı. 

A.�.: Bana farklı bir bakı� açısı kazandırdı�ını 
dü�ünüyorum. Onun sayesinde daha önce ilgi 
duymadı�ım konulara ilgi duymaya ba�ladım. Hatta iyi 
bir kariyer yöneticisi oldu�undan benimle bu konuda 
bile ilgilenmektedir. Kariyer ile ilgili konferans veya 
seminerler oldu�unda beni bu konuda 
bilgilendirmektedir. 

Bazı ö�renciler ise alçakgönüllü olmanın ve büyük 
hedeflere yönlendirilmenin önemine vurgu yapmı�tır.  

E.A.: Bana her �eyden önce alçakgönüllü bir 
akademisyenin aslında en ba�arılı akademisyen 
oldu�unu ö�retti. 

E.E.: Hedeflerimi büyütmeyi ve ba�arabilece�imi 
gösterdi. 

Olumsuz bir süreç ya�ayan bir ö�renci ise 
danı�manından herhangi bir kazanım elde edemedi�ini 
belirtmi�tir. 

E.�.: Danı�manımdan bir �ey ö�renebildi�imi 
dü�ünmüyorum. Her �eyi kendim yaptım. Tez jürisinde 
bile beni savunmadı. 

Ö�renciler danı�manlarından hem tez yazım süreci 
hem de kariyerleri ile ilgili yardım beklemektedir. 
Özellikle bu sürecin ana teması olan bilimsel ara�tırma 
yapmak ve farklı bakı� açıları geli�tirebilmek öne çıkan 
kazanımlar olmu�tur. 

Tartı�ma 
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Bu çalı�ma lisansüstü e�itimini tamamlamı� 
ö�rencilerin ya�adıkları süreci farklı boyutlardan 
de�erlendirerek danı�manları hakkında olu�turdukları 
dü�ünceleri ö�renmek amacıyla yapılmı�tır. Lisansüstü 
e�itim ö�renci açısından birçok zorluklar içermektedir. 
Lisansüstü e�itime ba�layan ö�renciler tez ö�rencisinin 
ya�am tarzına alı�mak, yeni bir ara�tırma ö�rencisi 
olarak enstitüde yer almak, iyi bir ara�tırmanın nasıl 
yapılabilece�ini ö�renmek, danı�manı ile etkile�imde 
bulunmak, doküman kaydı tutmak, gelecekte 
yapacaklarını planlamak, kendini ve zamanını 
yönetmek, tezini geli�tirme sorumlulu�unu üstlenmek, 
di�er ö�renciler ile yardımla�mak, onlardan destek 
almak ve destek vermek üzere i�birli�i yapmak, rapor 
yazmak, sunu� yapmak, tezinde orijinalli�i yakalamaya 
çalı�mak, yaratıcı dü�ünce için beceriler geli�tirrnek, 
kendi yeteneklerini yönlendirebilmek, tezi olu�turmak, 
kendini sınava hazırlamak, mezun olduktan sonra ne 
yapaca�ına karar vermek gibi konular ile u�ra�mak 
durumundadır (Patt, 2000). Bütün bu zorluklarla ba� 
etmek durumunda kalan ö�rencilerin en büyük 
dayanakları aldıkları danı�manlık yardımıdır. 
Ö�rencilerin ba�arılı bir ürün ortaya koymaları 
danı�manları ile olan ili�kileri ile yakından ilgilidir. 
Yüksek lisans ve doktorada ö�renci ile danı�man yakın 
bir ili�ki içindedirler. Tez çalı�masının ba�langıcında bu 
ili�ki, ö�retmen ö�renci ili�kisi gibi ba�lar, çalı�ma 
ilerledikçe taraflar e�it hale gelirler. Ö�renci materyali 
kontrol eden, danı�man ise bu süreçte önerilerde 
bulunan ki�i konumundadır (Selkirk, 1991). Tez 
ö�rencilerinin iyi danı�man konusundaki tanımları 
tezde harcadıkları zaman ile ili�kili olarak 
de�i�mektedir. Tez sürecinde birinci yılını geçiren bir 
ö�renci iyi ki�isel ili�kileri önemserken, ikinci ve üçüncü 
yılda düzenli görü�me ve uzmanlı�a önem vermekte, 
danı�manlı�ı yetersiz görmeye ba�lamaktadır (Brown ve 
Atkins, 1991). Bu süreçte her iki tarafın birbirinden 
beklentileri olmaktadır. Do�a bilimlerinde yapılan bir 
ara�tırmaya göre beklentiler ve süreçler ortaya konulur 
ve açıkça belirtilirse, danı�man ile ö�renci i�birli�i içinde 
çalı�ma ortamını daha iyi yakalayabilirler (Dorit ve 
Barry, 1995). 

Ara�tırmada elde edilen bulgulardan ö�rencilerin 
ideal danı�man algıları ve kendi danı�manları ile 
ya�adıkları tecrübeler sonucu olu�an dü�ünceleri iki ana 
tema altında incelenmi�tir. �lk olarak ideal danı�man 
algılarına yönelik sorular sorulmu�tur. �deal bir 
danı�manda aranan özellikler; akademik yeterlilikte 
olmak, ula�ılabilir olmak, ileti�im becerilerine sahip 
olmak, rehberlik etmek, ho�görülü olmak, güvenilir 
olmak, motive edici olmak, ö�renciyi takip etmek, 
ö�renciyi serbest bırakmak ve süreci yönetmek olarak 
ön plana çıkmaktadır. �deal danı�manlık ile ilgili 

literatür inceledi�inde, danı�manın akademik yeterlili�e 
sahip ve iyi bir ara�tırmacı olmasının önemi ön plana 
çıkmaktadır (Donald, Saroyan ve Denison, 1995; 
McQueeney, 1996). Ayrıca danı�manların ö�rencilerin 
ara�tırma becerilerin geli�mesinde ve onlarla iyi ili�kiler 
kurmada öncülük etmeleri gerekti�i dü�ünülmektedir 
(Ballard ve Clanchy, 1993). Ö�renciler danı�manlarının 
sadece akademik yönden yeterli ve çalı�malarına destek 
olmalarını de�il, özellikle akademik kariyer gibi di�er 
alanlarda da rehberlik etmelerini, destek vermelerini ve 
ula�ılabilir olmalarını istemektedir (Moses, 1985; akt. 
Holdaway vd., 1995). 

Ö�rencilerin kendi tez yazma süreçlerinde 
danı�manları ile ya�adıkları tecrübe sonucunda 
olu�turdukları dü�ünceler inceledi�inde kendi 
danı�malarında gördükleri olumlu özellikleri; “iyi bir 
rehber”, “motive ediyor”, “ileti�im becerileri iyi”, 
“akademik olarak ba�arılı”, “ula�ılabilir”, “çalı�malarımı 
destekliyor” ve “sıcak davranıyor” �eklinde 
sıralamı�lardır. Elde edilen bulgular önceki yapılan 
çalı�malardaki görü�lerle örtü�mektedir (Abiddin, 2007; 
Abdullah ve Evans, 2011). Ö�rencilerin olumsuz olarak 
de�erlendirdikleri danı�man özellikleri ise; “demokratik 
de�il”, “liderlik özelli�i yok”, “ula�mak çok zor”, 
“rehberlik yapamıyor”, “beklentisi yüksek”, “istedi�i 
sonuçlar çıksın istiyor” ve “destek vermedi” �eklinde 
sıralanmaktadır. Danı�manlarından bekledikleri deste�i 
göremeyen ö�renciler olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Elde edilen bulgular ilgili ara�tırmaların sonuçları ile 
benzerlik göstermektedir (Korkut, Yalçınkaya ve 
Mustan, 1999; Bakio�lu ve Gürdal, 2001;  Summak ve 
Balkar, 2010; Wadesengo ve Machingambi, 2011). Tez 
yazım sürecindeki danı�man–ö�renci ili�kisi etkile�imli 
bir durumdur. Ö�rencilerin bu süreç boyunca yakından 
takip edilmeleri, iyi bir rehberlik sa�lanması, ara�tırma 
becerileri kazandırılması ve desteklenmesi iyi bir ürün 
ortaya çıkmasını kolayla�tırmaktadır.     
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