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Özet 

Amaç: Üniversiteler bilginin üretildiği ve bilimsel araştırmanın yapıldığı kurumlardır. Lisans eğitimini takiben 

yüksek lisans eğitimi üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirilir. Lisansüstü eğitimin amaçlarından bazıları 

üniversitelere akademik personel yetiştirmek ve belirli bir alanda uzmanlaşarak topluma katkı sağlamaktır. 

Lisansüstü eğitim ile ortaya çıkan lisansüstü tezler, bilgilerin değerlendirilmesine, derlenmesine ve 

paylaşılmasına yardımcı olur. Ulusal alan yazında Dil ve Konuşma Terapisi bilim dalındaki lisansüstü tezlerin 

genel özelliklerinin inceleyen bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın alan yazındaki bu boşluğun 

giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülerek Türkiye'de Dil ve Konuşma Terapisi alanında yapılan akademik 

çalışmaların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada doküman analizi 

veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nin (YÖKTEZ) resmi web 

sitesinin veri tabanı esas alınmıştır. YÖKTEZ veri tabanının detaylı tarama bölümündeki bölüm sekmesinden 

"Dil ve Konuşma Terapisi ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü", bilim dalı sekmesinden "Dil ve Konuşma 

Terapisi" seçilerek taranmıştır. Bulgular: Tarama sonucunda 170 yüksek lisans tezine ulaşılmış ve kısıtlılık 

nedeniyle 154 yüksek lisans tezi çalışmaya dahil edilmiştir. Dil ve Konuşma Terapisi alanında çalışmaların ilk 

olarak 2004 yılında yapıldığı, tez düzeylerinin büyük çoğunluğunun yüksek lisans olduğu Anadolu 

Üniversitesi'nin tüm tez düzeylerinde en çok çalışma yapılan üniversite olduğu belirlenmiştir. Lisansüstü 

tezlerde en çok araştırılan alan 'Dil Bozuklukları’ olmuştur. Ayrıca ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama 

çalışmaları bulunmaktadır. Tartışma: Bu çalışma, Dil ve Konuşma Terapisi bilim dalının 2000 yılında lisansüstü 

eğitime başladığı andan itibaren dinamizmini ortaya koymaktadır. Gelecekte Dil ve Konuşma Terapisi alanında 

çalışacak araştırmacılar için konu dağılımının yoğunluğu ve mevcut durumun genel çerçevesini çizmesiyle bir 

rehber niteliğinde olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: dil ve konuşma terapisi, lisansüstü eğitim, lisansüstü tez, üniversite. 
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Investigation of Postgraduate Studies in Speech and Language Therapy in Turkey in Terms of Various 

Variables 

Summary 

Purpose: Universities are institutions where knowledge is produced and scientific research is conducted. 

Graduate education following undergraduate education takes place through universities. Some of the aims of 

graduate education are to train academic staff for universities and to contribute to the society by specializing in a 

particular field. Graduate theses that emerge with postgraduate education help to evaluate, compile and share 

information. In the national literature, there is only one study examining the general characteristics of 

postgraduate theses in the field of Language and Speech Therapy. To contribute to the elimination of this gap 

existing in the literature, this study aimed to examine the academic studies conducted in the field of Language 

and Speech Therapy in Turkey in terms of various variables. Method: In this study, document analysis data 

collection method was used. The database of the official website of the Higher Education Council National 

Thesis Center (YOKTEZ) has been used. The scan was conducted by selecting the "Department of Language 

and Speech Therapy and Language and Speech Therapy" from the department tab of the detailed screening 

section of the YOKTEZ database, and "Language and Speech Therapy" from the branch of science tab. Results: 

As a result of the scanning, 170 graduate theses were reached and 154 graduate theses were included in the study 

due to lack of Access to the remaining 16. It was determined that the studies in the field of Language and Speech 

Therapy were first conducted in 2004, with the majority of them being master's theses. Anadolu University was 

the university with the most studies at all thesis levels. The most researched area among graduate theses was 

'Language Disorders' followed by voice disorders. In addition, there were quite a few scale development and 

scale adaptation studies. Conclusion: This study reveals the dynamism of the Speech and Language Therapy 

branch of science since it started graduate education in 2000 in Turkey. It can be argued that reviewing the 

research conducted in the field at different times in the development of the Speech and Language Therapy field 

of science in Turkey would serve to keep the branch of science up-to-date, prevent the accumulation of the same 

topics in research, avoid working on disconnected issues, and determine the deficiencies in the field. It is thought 

to be a guide for researchers who will work in the field of Language and Speech Therapy in the future, as it 

shows the density of the subject distribution and draws the general framework of the current situation. 

Keywords: speech and language therapy, graduate education, graduate thesis, university.  
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Giriş 
Üniversiteler yüksek düzeyde bilimsel araştırmanın yapıldığı, bilginin ve teknolojinin 

üretildiği, elde edilen verilerin bilimsel bilgiler ile harmanlanarak yayıldığı, toplumun ihtiyacı 

olan yüksek nitelikli insan gücünü yetiştiren, hem ulusal hem uluslararası bilimin gelişmesine 

katkıda bulunan, geniş görev, yetki ve sorumluluklara sahip olan kurumlardır (İbiş, 2014; 

Tuzcu, 2003). Eğitim sisteminin en üst kademesinde yer alan üniversitelerde, temel olarak ön 

lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Üniversitelerdeki 

lisansüstü eğitimin, yükseköğretim kurumlarının geleceği için öğretim üyelerinin ve 

araştırmacıların yetiştirilmesi, akademik alt yapının oluşturulması, ülkelerin teknolojik, 

ekonomik ve kültürel gelişmelerine yönelik sorunlarına çözüm sağlamasına yönelik amaçları 

vardır (Ünal & İlter, 2010). Lisans eğitiminin üzerine mesleki alanlarda uzmanlaşmayı ve 

bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayan, aynı zamanda bilim insanı yetiştirmeyi 

amaçlayan lisansüstü eğitim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi ile planlı ve 

programlı olarak tamamlanan bir eğitim sürecidir (Karaman & Bakırcı, 2010; Tonbul, 2017). 

Yüksek lisans eğitimi tezli ve tezsiz olmak üzere kişilerin lisansüstü eğitime devam etme 

amaçlarına göre 2 şekilde olmaktadır. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin 

bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve 

değerlendirme yeteneğini sağlamakken, tezsiz yüksek lisans programında amaç, öğrenciye 

mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını 

göstermektir. Doktora programının amacı ise öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel 

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve 

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır (Yükseköğretim Kurulu 

[YÖK], 2021). Tüm dünyada olduğu gibi lisansüstü eğitimin önemi Türkiye’de de çok iyi 

bilinmektedir (Bozan, 2012). Lisansüstü eğitime dair niceliksel durumun incelendiği bir 

çalışmada son on yılda hem yüksek lisansta hem de doktorada öğrenci sayısında bir önceki 
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yıla göre artışın yaşandığı görülmektedir (Günay, 2018). Bu artışın yeni üniversitelerin 

kurulup fakültelerin açılması ile birlikte akademisyene ihtiyaç duyulmasının artması ve 

bununla birlikte yüksek lisans ve doktora derecesinin iş edinme sırasında ön koşul olması ile 

ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Karaman & Bakırcı, 2010).  

Ülkemizdeki nüfusun demografik yapısındaki değişimler, eğitim, sağlık gibi farklı 

alanlarda talep ve isteklerin çeşitlenmesi, teknolojideki ilerlemeler, hastalık teşhis ve 

tedavisinde kullanılan yöntem ve araçların gelişmesi, sağlık ve hastalık kavramlarına olan 

bakış açısı gibi faktörler sağlık alanında yeni otonom mesleklerin ortaya çıkışını hızlandırarak 

ön plana çıkarmıştır (Çapar, 2019). Oluşan bu ihtiyaç doğrultusunda Dil ve Konuşma Terapisi 

(DKT) bilim dalı lisansüstü düzeyde eğitime, 2000 yılından itibaren yüksek lisans programı 

ve 2004 yılından itibaren doktora programı ile Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü’nde başlamıştır. DKT bilim dalı, geniş anlamıyla insan iletişimi ve 

gelişimiyle ilgili diğer disiplinlerden de yararlanarak inceleyen, araştıran bir bilim dalıdır. Dil 

ve konuşma terapisi, insan iletişimi ve yutma süreçlerinin gelişimi, bozuklukların önlenmesi, 

değerlendirilmesi ve habilitasyon/rehabilitasyon ve bilimsel araştırılması amacıyla dil ve 

konuşma terapisi ve ilişkili bilim alanlarınca geliştirilmiş kuram, yaklaşım ve modeller 

temelinde; klinik hizmet sunum uygulamaları ile mesleği geliştirme ve eğitimine yönelik 

uygulamaları kapsayan çok boyutlu sistematik ve dinamik bir meslektir (DKT-UÇEP, 2016). 

Yeni bir meslek olarak sağlık hizmeti verme amacıyla nitelikli bireylerin yetiştirilmesine 

yönelik son yıllarda Türkiye'de DKT bölümlerinin üniversitelerdeki sayısının çoğalması ile 

lisansüstü eğitim alan öğrencilerin sayısının arttığı ve bunun sonucu olarak da DKT bilim 

dalında yapılan lisansüstü araştırmalarında niceliksel arttığı gözlemlenmektedir. Bu durum 

DKT bilim dalında bilimsel bilginin arttığını ortaya koyduğu gibi, hem uzman meslek erbabı 

hem de akademisyen ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır.  
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Lisansüstü tezlerin bilimsel olarak belli bir konuya odaklanarak o konuyu incelemesi, 

değerlendirmesi ve tezin onaylanması ile bilim dalına ışık tutarak, bilim dalının gelişimindeki 

rolü oldukça önemlidir (Evrekli ve ark., 2011; Şenyurt & Özkan, 2017). Ulusal alanyazında 

farklı anabilim dallarında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının genel özelliklerinin doküman 

analizi ile incelendiği birçok araştırma bulunmasına rağmen (Aral ve ark., 2015; Çelikgün ve 

ark., 2016; Coşkun ve ark., 2014; Erol & İlhan-Ildız, 2020; Kaytez & Durualp, 2014) DKT 

bilim dalında yapılan tek bir araştırmaya rastlanmaktadır. Gerçek ve Bengisu (2019) DKT 

çalışma alanlarından biri olan yutma bozukluğu ile ilgili yapılmış yüksek lisans, doktora ve 

tıpta uzmanlık tezlerini incelemişlerdir. Araştırmacılar tarafından 45 lisansüstü tez çalışması, 

demografik özellikler, uygulama türü, örneklem özellikleri, değerlendirme araçları ve 

konuları yönünden sınıflandırılmış ve incelenmiştir.  

Alan yazın incelemesi sonucunda DKT bilim dalına ilişkin gözden geçirme 

çalışmalarının sayısının çok sınırlı olduğu görüldüğünden bu araştırmanın yapılması ihtiyacı 

doğmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de DKT bilim dalında yapılmış olan araştırmaların dünü ve 

bugününe ait genel tabloyu ortaya çıkaracaktır. Türkiye’de DKT bilim dalının gelişmesine 

katkısı olduğu düşünülen, DKT lisansüstü tez çalışmalarının genel özelliklerinin 

betimlenmesi, ilerideki çalışmalara ilişkin bakış açısı katması ve yol gösterici nitelikte olması 

düşüncesi bu çalışmayı önemli kılmaktadır.  

Bu çalışma ile DKT bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin farklı değişkenlere göre 

mevcut durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

yanıt aranmıştır:  

1. Lisansüstü çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2. Lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 

3. Lisansüstü çalışmaların türlerine göre dağılımı nasıldır? 

4. Lisansüstü çalışmaların danışman ünvanlarına göre dağılımları nasıldır? 
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5. Lisansüstü çalışmaların konu alanlarına ilişkin dağılımları nasıldır? 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, doküman analizi veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi 

yöntemi, sistematik bir sıra ile araştırmanın veri setini oluşturan birincil veya ikincil kaynak 

olarak nitelendirilen çeşitli dokümanların elde edilmesi, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve 

analizi olarak tanımlanan bilimsel bir araştırma yöntemidir (Özkan, 2021). DKT ile ilgili 

ulaşılan lisansüstü tezler aşağıdaki 5 değişken üzerinden incelenmiştir. 

1. Tez çalışmasının yapıldığı yıl 

2. Tez çalışmasının yapıldığı üniversite 

3. Tezlerin eğitim düzeyleri (yüksek lisans, doktora, tıpta yan dal uzmanlık) 

4. Tezlerin danışman unvanları 

5. Tezlerin konu alanları 

Araştırmanın Örneklemi 

Bu araştırmada Türkiye’de DKT bilim dalında yapılmış ve yayınlanmış lisansüstü 

tezleri incelenmiştir. Çalışmanın veri toplama sürecinde 11.01.2021-11.05.2021 tarihleri 

arasında Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) resmi sitesinin veri tabanı 

kullanılmıştır (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi). YÖKTEZ veritabanının detaylı 

tarama bölümünün anabilim dalı sekmesinden “Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı ve 

Dil ve Konuşma Terapisi”, bilim dalı sekmesinden “Dil ve Konuşma Terapisi” seçilerek 

taranmış ve 2004 ile 2021 yılları arasında 170 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Tezlerden 16’sına 

erişilemediğinden, bu tezler çalışma dışı bırakılarak 154 lisansüstü tez çalışmaya dahil 

edilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezler Ek-1’de sunulmuştur. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada incelenen lisansüstü tezler YÖK veritabanında DKT bilim dalında kayıtlı 

olan çalışmalarla, erişime açık olan lisansüstü tez çalışmalarıyla ve tezin amacı kapsamındaki 

değişkenlerin incelenmesi ile sınırlı kalmıştır.  

Bulgular 

Araştırmanın amaçlarına göre elde edilen bulgular bu bölümde sunulmuştur. 

Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

İncelenen lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 1’de yer almaktadır. 

Şekil 1 

Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

 

Şekil 1’e göre DKT anabilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin gerçekleştirildiği 

yıllara bakıldığında, araştırmaya dahil edilme ölçütlerini karşılayan ilk çalışmalar 2004 

yılında yapılmıştır. Lisansüstü tezler sıklık bakımından incelendiğinde, ölçütü karşılayan en 

fazla tez sayısının 2020 (n=35) yılında olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyine göre tezlerin 

sıklığı incelendiğinde, yüksek lisans tezlerinin 2020’de (n=29), doktora düzeyinde ise 2020 ve 

2021’de (n=6) yaygın olarak yapıldığı görülmektedir. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Yüksek Lisans 2 4 6 3 4 4 7 7 2 8 14 8 4 19 29 3
Doktora 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 6 6
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Lisansüstü Çalışmaların Üniversite Dağılımına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya dahil edilen lisansüstü çalışmaların yapılmış oldukları üniversiteye göre 

dağılımları Şekil 2’de yer almaktadır. 

Şekil 2 

Lisansüstü Çalışmaların Üniversitelere Göre Dağılımı 

 

DKT bilim dalı ile ilgili lisansüstü tezler 5 farklı üniversitede yapılmıştır. Şekil 2’ye 

göre, DKT bilim dalı ile ilgili lisansüstü tezlerin gerçekleştirildiği üniversiteler açısından 

sıklığı incelendiğinde, en fazla lisansüstü tezin Anadolu Üniversitesi’nde (n=108) yapıldığı, 

onu İstanbul Medipol Üniversitesi (n=23) ve Hacettepe Üniversitesi’nin (n=12) izlediği 

görülmektedir. Tablo 2’ye göre doktora düzeyinde yapılan tezler 3 farklı üniversitede 

gerçekleştirilmiş olup, en fazla sayıda doktora tezi Anadolu Üniversitesi’nde (n=24) 

yapılmıştır. Yüksek lisans düzeyinde DKT bilim dalı ile ilgili lisansüstü tez de en fazla 

Anadolu Üniversitesi’nde (n=83) yapılmıştır. 

Lisansüstü Çalışmaların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Lisansüstü çalışmaların eğitim düzeylerine göre dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1 

Lisansüstü Çalışmaların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

Tür n % 
Yüksek Lisans 124 81 
Doktora 30 19 
Toplam 154 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere yapılan akademik çalışmaların türlerine göre 

dağılımında “Yüksek Lisans” tezleri  (%81, n=124) büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Lisansüstü Çalışmaların Danışman Ünvanlarına İlişkin Bulgular 

Lisansüstü çalışmaların danışman unvanlarına ilişkin dağılımları Tablo 2’de yer 

almıştır. 

Tablo 2 

Lisansüstü Çalışmaların Danışman Ünvanlarına Göre Dağılımı 

Danışman Unvanı n % 
Profesör Doktor  
Dr. Öğr.Üyesi/ Yard. Doç.Dr. 
Doçent Doktor 
Toplam 

46 
62 
46 
154 

30 
40 
30 
100 

 

Tablo 2’de lisansüstü çalışmaların danışman unvanlarına bakıldığında; “Dr.Öğr. Üyesi 

/ Yard. Doç.Dr.” (%40, n=62) en yüksek paya sahiptir. 

Lisansüstü Çalışmaların Konu Alanlarına İlişkin Bulgular 

DKT bilim dalı ile ilgili gerçekleştirilmiş lisansüstü tezlerin çalışmaların konu 

alanları incelenmiş, dağılımlarına yönelik frekans ve yüzde değerleri Tablo 3’te 

verilmektedir. 
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Tablo 3 

Lisansüstü Çalışmaların Konu Alanlarına İlişkin Dağılımları 

Çalışma Alanları n % Konu Alanları n % 

Dil 

34 22 Edinilmiş Dil Bozuklukları 13 8 
Gelişimsel Dil Bozuklukları 7 4 
İkincil Dil Bozuklukları 7 5 
İkidillilik 4 3 
Sözel Akıcılık 3 2 

Ses 31 20 Ses Bozuklukları 31 20 

Akıcılık  26 17 
Kekemelik 25 16 
Hızlı Bozuk Konuşma 1 1 

Konuşma Sesi 14 9 Konuşma Sesi Bozuklukları 14 9 

Yutma 10 7 Yutma Bozuklukları 10 6 

DKT/Hizmet/Tutum/Farkındalık 8 5 DKT/Hizmet/Tutum/Farkındalık 8 5 

Motor Konuşma  3 2 
Apraksi 2 1 
Dizartri 1 1 

Ölçek 28 18 
Geliştirme 7 5 
Uyarlama 21 14 

Toplam 154 100 Toplam 154 100 
 

Tablo 3’e bakıldığında DKT bilim dalı ile ilgili lisansüstü tezlerin 8 çalışma alanında 

toplandığı görülmektedir. Bu alanlar kendi içinde gruplandırılarak sunulmaktadır. DKT bilim 

dalı ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin konularının sıklığına bakıldığında, en fazla “Dil 

Bozuklukları” (%22, n=34), en az ise “Motor Konuşma Bozuklukları” (%2, n=3) alanında 

çalışma olduğu görülmektedir. Dil bozuklukları alanında en fazla “Edinilmiş Dil 

Bozuklukları” (%8, n=13) konusunda çalışma yapıldığı görülmektedir. Dil bozukluklarını  

“Ses Bozuklukları” (%20, n=31) takip etmektedir. Akıcılık alanında en fazla “Kekemelik” 

(%16, n=25) konusunda çalışma yapıldığı görülmektedir. İncelenen lisansüstü tez 

çalışmaların konuları içinde ölçek uyarlama (%14, n=21) ve geliştirmenin de (%5, n=7) 

yapıldığı görülmektedir. 

 

 



Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), 4(2), 2021 

 

 230 

Tartışma 

          Bu çalışma Türkiye’de DKT bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin farklı 

değişkenlere göre mevcut durumlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Lisansüstü 

tezlerin yapıldığı yıl, yapıldığı üniversite, tezlerin eğitim düzeyleri, tez danışman unvanları ve 

tezlerin çalışma konu alanı değişkenlerine yönelik bilgiler çalışmanın bulguları ışığında 

tartışılmıştır. Bu doğrultuda, bu çalışma Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmi 

sitesinin veri tabanında bulunan ve dahil edilme ölçütlerini taşıdığı belirlenen 2004-2021 

yılları arasında erişim izni olan 154 adet lisansüstü tez ile sınırlıdır. Ölçütleri karşılayan 16 

lisansüstü tez erişim izni olmadığı için incelemeye dahil edilememiştir.  

Elde edilen bulgulara göre, 2004 yılından taramanın yapıldığı mayıs ayı 2021’e kadar 

olan zaman dilimi içerisinde, ilk yüksek lisans tezinin 2004 yılında, ilk doktora tezinin 2008 

yılında ve en fazla lisansüstü tez çalışmasının 2020 yılında yapılmıştır. Dil ve Konuşma 

Terapisi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin 124’ü yüksek lisans tezi, 30’u doktora 

tezidir. Bu durum doktora eğitimi programlarının sayısının az olması, yüksek lisans eğitimine 

oranla daha uzun sürmesi, yüksek lisans sonrası doktora eğitimine devam edilmemesi ve 

doktora eğitimi programlarına kabul edilmedeki koşulların etkili olduğu söylenebilir. 

Dil ve Konuşma Terapisi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin gerçekleştirildiği 

üniversitelere yönelik elde edilen bulgulara bakıldığında, en fazla lisansüstü tezin Anadolu 

Üniversitesi’nde yapıldığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerin eğitim düzeylerine göre 

dağılımında hem yüksek lisans tezleri hem de doktora tezleri en fazla Anadolu 

Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu üniversitenin birinci sırada yer almasının, DKT 

bölümünün ilk açıldığı üniversite olmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Lisansüstü tez çalışmalarının daha çok “Dr. Öğr. Üyesi/Yard. Doç. Dr.” 

danışmanlığında gerçekleştirildiği görülmektedir. DKT bilim dalında yetişmiş öğretim 

elemanının niteliğinin ve niceliğinin bu farklılığa sebep olduğu söylenebilir. 
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DKT bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çalışma alanları incelendiğinde, DKT 

bilim dalının ilgilendiği tüm çalışma konu alanlarına yöneldiği olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda araştırmacılar tarafından en çok sayıda “dil bozuklukları”, en az sayıda “motor 

konuşma bozukluklarına” yönelik çalışma yaptıkları tespit edilmektedir. Dil ve konuşma 

terapistinin, tarama, işlevsel değerlendirme ve ayırıcı tanılama yapabilmesine yönelik çeşitli 

standardize araçlara, ölçeklere ve testlere ihtiyacı bulunmaktadır. İncelenen lisansüstü tez 

çalışmalarında farklı konulara yönelik 28 adet ölçek uyarlama ve geliştirme çalışmaları 

bulunmaktadır. İhtiyaçlar göz önüne alındığında bu çalışmaların sayısında artış olması 

bozuklukların önlenmesi, terapisi ve yönetimi açısından fayda sağlayacaktır.  

Bu çalışmada DKT bilim dalında yapılmış olan lisansüstü tezlerin demografik 

özelliklerinin incelenmesi ile tezlerin mevcut durumuna ait çerçevenin çizilmesi 

sağlanmıştır. Aynı zamanda DKT bilim dalının 2000 yılında lisansüstü eğitime 

başlamasından bugüne kadar geçen süre içerisindeki gelişimine yönelik hareketliliği de 

ortaya çıkmaktadır.  

DKT bilim dalının gelişmesinde ve ilerlemesinde alanda yapılan lisansüstü 

çalışmaların farklı zamanlarda gözden geçirilmesi, bilim dalının güncel tutulması, yeni 

araştırmaların planlanması, araştırmalarda aynı konulara yönelik yığılmanın önlenmesi, 

birbirinden kopuk konularda çalışılmanın önüne geçilmesi, alana ilişkin eksikliklerin 

bilinmesi, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının revize edilmesi yönünde yol gösterici 

olabileceği söylenebilir. 

DKT bilim dalının, lisansüstü çalışmalarında iletişim, dil, konuşma akıcılığı, ses ve 

yutma bozukluğu gibi geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

bağlamda ülkemizde DKT bilim dalında yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

çalışmanın devamı olabilecek şekilde DKT bilim dalının çok boyutlu yapısında çalışılan belli 

alanlara yönelik gözden geçirme çalışmalarının yapılması, daha detaylı ve daha kapsamlı 
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bilgilerin elde edilmesinin akademisyenlere, araştırmacılara ve lisansüstü eğitim alan 

öğrencilere ışık tutacaktır. 
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