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Doktora Eğitimi ve İnsan Gücü Planlaması

Plan

•Neden doktora eğitimi tartışılıyor?
•Doktora eğitimi nedir?
•Doktora nasıl bir ortamda yapılır?
•Doktora eğitimi ve araştırma ilişkisi
•Öğrenim çıktılarına dayalı farmakoloji eğitim 
programı



EUA etkinlikleri

Eğitim düzeyi
“Çek Bilimler Akademisi”

Lisans: Heyecanlandır

Y. Lisans: Havaya sok

Doktora: Araştırma yaptır

•İngilizce
•Jenerik beceriler I

•Araştırma ortamına sok
•İngilizce
•Jenerik beceriler II

•Araştırma yaptırt
•İngilizce (ileri)
•Jenerik beceriler III



EUA Doctoral Programmes Project
Esas mesele, doktoranın artı değerini 

yükseltmektir!

Araştırma yaparak eğitmek iki bakımdan yeterlik 
sağlamalıdır:

• Tez konusu olan alanda “derinleşme”
• Kişisel ve idari alanlarda jenerik becerilerin 

kazandırılması

EUA Doctoral Programmes Project
Esas mesele, doktoranın artı değerini 

yükseltmektir!

Özgün bir araştırma projesinin sonlandırılması ile:
• Bilinmeyenle karşılaşma
• Bilginin süzülüp çıkarılması, sentez edilmesi
• Yaratıcı çözümlere varmak
• Karmaşık problemleri çözmek
• Farklı perspektiften bakışları bir araya getirerek yeni stratejiler 

geliştirmek
• İletişim ve « networking »
• Kalite, zaman ve kaynak yönetimi
• Kriz ve risk yönetimi gibi « jenerik » yetenekler kazandırılmalıdır.



Neden Avrupa’da bir doktora eğitim 
reformu tartışılıyor?

• Kaliteyi artırmak gerek..
• Danışmanlık, “mentor”luk, destek, çerçeve, koşullar, süre..

• Araştırıcı niteliği yüksek mesleki gelişim yolları
açmak gerek

• Ör: İngiltere’deki “professional PhD”

• Doktora eğitimini araştırma merkezleri ile 
bütünleştirmek gerek

• Ör: Finlandiya, Hollanda

• İnterdisipliner programları ve sosyal entegrasyonu 
artırmak gerek

• Ör: “Graduate school” yapılanması
• Uluslararası öğrenci çekmek gerek

Sorunlar
• Gençleri araştırmaya nasıl çekebiliriz?
• Nasıl daha çok kaynak bulabiliriz?
• Nasıl daha iyi üniversiteler kurabiliriz?

ABD AB
“TOP” 2005 2006 2005 2006

20 17 17 2 2
100 51 54 38 29
200 40 87 76 70
500 170 168 183 195

En iyi üniversiteler



Doktora eğitimi?

• “Sübvansiyon” mu, yoksa “yatırım” mı?

Eğitim hedefi:
Ne yetiştirdiğimizi bilmiyorsak, bütün yetiştirdiklerimiz “yetiştirmek

istediklerimizdir”..



Nereye gittiğimizi bilmiyorsak, 
butün yollar bizi oraya götürür..

Lewis Caroll, Alice Harikalar 
Diyarında

If you don't know where you are going, 
any road will get you there.

Eğitim, öğrenim çıktılarına 
odaklı olmalıdır!

• 1. Tez… araştırma
• 2. Mezun… kariyer



Doktora 
öğrencisi

Eğitim

Araştırma

Bu değil!



Bu hiç değil..

Doktora nedir?

• Doktoranın özü, araştırma yoluyla eğitimdir 
(araştırma için eğitim değil!)-Training by 
research for research Eurodoc 2005

• Frascati yöntemine göre: yeni bilgi, ürün, 
işlem, yöntem ve sistemlerin yaratılması veya 
meydana getirilmesi işine girişen kişiye 
araştırıcı denir.



Doktora nedir?

• İngiliz mevzuatında araştırma tanımı:
– Ticaret ve sanayiin, toplumun, gönüllü sektörlerin ve akademik eğitimin 

doğrudan gereksinimi olan çalışmalar dahil,
– Yeni ufuklar açan fikirlerin, görüntülerin, performansların ve tasarımlar 

dahil ürünlerin icadı ve üretimi,
– Var olan bilginin deneye dayalı olarak geliştirilmesiyle, yeni ve/veya 

gelişmiş malzemelerin, araçların, ürünlerin, işlemlerin üretimi

Doktora nedir?

• İngiliz doktora tanımı:
– Yeni bilginin üretimi için, bilgi ve beceri uygulanması
– Başkalarını eğitmek ya da ticaret ve sanayiide yaratıcılık  için beceri ve 

yeni bilginin kullanılması
• Türk doktora tanımı:

– Amaç: Öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini kazandırmak için
olanak sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve 
olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum 
yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak.. 

– Tez: bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen 
bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine
getiren bir araştırma



Doktora eğitiminde ne yapmak lazım?
Berlin bildirgesi (2003)

• Mültidisipliner çalışmayı artırmak
• Toplumun ihtiyacı, teknolojik, toplumsal ve 

kültürel gelişimi için araştırmanın oynadığı
rolü ve anlamını artırmak

• Doktora ve doktora sonrası dolaşımı artırmak
• Üniversiteler arası işbirliğini artırmak

Acaba bizdeki durum 
hangisine benziyor?



Doktora öğrencileri ile aktif araştırma 
yapanlar arasında yakın bir ilişki ve 

etkileşim olmalıdır.

İngiliz “best practice” yönetmeliğine göre (HEFCE 2003/01):
• Doktora yapılan ortamda en az 5 aktif öğretim üyesi-post 

doktoral araştırıcı ve 10 doktora öğrencisi birarada 
etkileşecek şekilde çalışmalıdır

• Anabilim dalında tezlerin %70’i 4 yılda bitirilmiş olmalıdır
• Anabilim dalının araştırma performansı en az 3a/5 olmalıdır

Doktoralı araştırıcı sayısı, 
bilimsel araştırma ve refah 

arasında bir ilişki vardır. 

Türkiye’nin hedefi halen 28000 civarında olan 
doktoralı araştırıcı sayısını 2023’e kadar 

40000’lere çıkarmaktır.



Doktoralı mezun sayısı
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100 kişi başına düşen doktoralı
mezun sayısı

Doktoral› Mezun H›z›:
Mezuniyet ya½›na standardize edilmi½ 100 ki½iye dü½en doktora mezun say›s›
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Doktoranın odak noktası: Tez

Tez, uzun ince bir yoldur…

• Tez (araştırma) 
yapılan ortamın 
nitelikleri 
yükseltilmelidir. 



Tez, uzun ince bir yoldur…

1. Tez, araştırma 
yapılan yerde 
yapılır

2. İyi danışmanlık
3. İzolasyon ve Içine 

kapanma
4. Etik tutum

Öğrenci danışmanından 
neleri talep edebilir?

1. Birlikte geçirdikleri sürede almış olduğu mesafenin ve 
performansının gerçekçi olarak değerlendirilmesi

2. Danışmanın kendi bilimsel etkinliklerine her bakımdan dahil edilmesi 
ve birlikte çalışması

3. Bilimsel ve etik bakımdan örnek olması ve eğitmesi

İyi danışmanlık 
almak bir haktır..

Danışmanlar 
eğitilmelidir!



İzolasyon.. içine kapanıklık

Öğrencinin içine kapanması..
Anabilim dalının içine kapanması..

Fakültenin içine kapanması..
Ülkenin içine kapanması..

Mesleki kariyer.. İstihdam?

• Bu konuda veriler çok yetersiz..
– Meslek dernekleri
– Mezun dernekleri
– Öğrenci temsilcilikleri



LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİ SAYILARI
Türkiye geneli, tüm programlar

Kaynak: YÖK
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Y.Lisans
Doktora
T›pta Uzm.

Performans ölçümü

• Öğrenci sayılarından daha önemli olan 
mezun sayılarıdır..

• Yayın performansı, atıf sayıları ve h-
indeksi ölçülmelidir

• Araştırma performansı ölçümü doktora 
eğitimi ile birleştirilmelidir



Farmakoloji Mezun

SAYILAR Tıp Eczacılık Veteriner

Profesör 80 22 12

Doktora 26 20 18

Tıpta uzmanlık 55 - -

Profesör başına 
mezun

1.01 0.91 1.5

Eğitimin artı değeri nedir?

• Kariyer yolları?
• Tezin değeri var mı?
• Araştırıcı istihdam 

ediliyor mu?
• Üniversitenin görevi 

nedir?
• Doktora programı

açmak gerekli mi? 



Doktora eğitiminde ne yapmak lazım?
Berlin bildirgesi (2003)

• Mültidisipliner çalışmayı artırmak
• Toplumun ihtiyacı, teknolojik, toplumsal ve 

kültürel gelişimi için araştırmanın oynadığı
rolü ve anlamını artırmak

• Doktora ve doktora sonrası dolaşımı artırmak
• Üniversiteler arası işbirliğini artırmak

Programın amacı

• Biyolojik aktiviteyi molekül, hücre, doku, 
sistem ve tüm organizma düzeyinde 
değerlendirip bağımsız, bilimsel 
araştırma yapabilen, hipotez geliştirip 
sorgulayan ve elde ettiği sonuçları
evrensel bilim dünyasına sunabilen 
araştırıcı insan gücü yetiştirmek



Programlar, öğrenim çıktıları
esas alınarak hazırlanmalıdır

• Amaç
• Öğrenim hedefleri
• Yeterlik sınavında başarı koşulları
• Tez çalışması için aranan koşullar
• Tez savunması için aranan koşullar

Mezunlarda bulunması gereken 
bilgi ve beceri düzeyi

• Bilgi ve anlama düzeyi
• Bilişsel düzey
• Temel beceri düzeyi
• Pratik beceri düzeyi



Sorunlar, bilgi eksikliğinden değil, 
çoğu kez kesinlikle emin 

olduğumuz şeylerin aslında öyle 
olmamasından dolayı çözülemez..

Mark Twain

Joseph M. W. Turner, Rain, Steam and Speed  1844; Tuval üzerine 
yağlıboya, 90.8 x 121.9 cm; National Gallery, London



Öğrenim çıktılarına dayalı
farmakoloji eğitim programı

Öğrenim hedefleri
• Farmakoloji programı, lisansüstü eğitimin bilimsel araştırma ile içiçe 

olduğu bilinciyle, tüm öğrencilerin meslek yaşamlarında aşağıda 
belirtilen amaçları gerçekleştirebileceği bir eğitim-öğretim ortamı
yaratmak amacındadır.

• Deneysel farmakoloji alanında evrensel bilime katkı yapmak
• Klinik farmakoloji ve akılcı ilaç kullanımı alanında evrensel bilime 

katkı yapmak ve ulusal ilaç politikası ve uygulamalarına 
yönelik hizmet vermek

• Yeni ilaç geliştirilmesi, yeni tedavi modaliteleri konularında 
yetkin uygulamalar geliştirmek

• İlaç sanayiinin farmakoloji alanında gereksinim duyduğu 
uygulamalarda bulunmak

• Her düzeyde farmakoloji eğitimi vermek
• Mesleğinin Türkiye ve dünyadaki statüsünü yükseltmek



Yeterlik sınavında başarı
koşulları

1) Temel ve klinik farmakolojik araştırmalarda kullanılan araç ve gereçleri 
kullanabilmek

2) Deney hayvanlarına bakım, besleme ve ilaç uygulaması yapabilmek ve 
deney hayvanı kullanım sertifikası almış olmak.

3) En az 2 farklı farmakolojik araştırma yöntemlerini (örn. Bir in vitro bir 
invivo) tek başına uygulayabilmek

4) Kendi alanında basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilmek
5) Bir bilimsel makaleyi okuyup değerlendirebilmek
6) Bilimsel toplantılarda sunulacak poster ve sözlü bildiri hazırlayabilme 

becerisi kazanmış olmak 

Yeterlik sınavında başarı
koşulları

7) En az bir ulusal/uluslararası toplantıda sunum yapmış olmak
8) En az bilimsel proje yazımına katılmış olmak ve etik kurul başvurusu 

hazırlamış olmak
9) Yılda en az 1 seminer hazırlayıp sunmuş olmak
10) Araştırma ve bilimsel etik konularına hakim ve bunları içselleştirmiş

olmak
11) Uyumlu ekip çalışması yapabilmek
12) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi alışkanlık edinmiş olmak
13) İyi klinik uygulamaları ve iyi laboratuvar uygulamaları kılavuzuna uygun 

çalışabilmek
14) Bilimsel metodoloji ile düşünerek problem çözmeyi başarmak
15) Daima meraklı ve motive olmak



Tez çalışması için aranan 
koşullar

1) Özgün bir bilimsel veya teknolojik problemi kurgulamış olmak
2) Bu problemi çözmeye yönelik hipotez kurabilmek
3) Hipotezi test edecek deney düzeneğini ve deney protokollerini 

gerçekçi bir şekilde tasarlamış olmak
4) Tez çalışmasının, çalışmanın yapılacağı akademik kurul/lara ön 

taslak halinde sunup, varsa ön deneyleri, tezin hipotezini, 
amacını ve planını hazırlamış olmak

5) Etik kurul onaylarını almış veya onay için başvuru yapmış olmak
6) Tez çalışmasını bir proje haline getirebilmek
7) Tez projesi süresince hem entellektüel hem de uygulama 

alanlarında projenin ilk ismi olabilecek düzeyde katkıda 
bulunmak

Tez savunması için aranan 
koşullar

1.Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde belirtilen niteliklerde bir tezi 
sonuçlandırmış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez kılavuzuna ve 
standartlarına uygun şekilde hazırlamış olmak

2.Tez veya daha önceki çalışmalarından en az bir SCI kapsamına 
giren özgün araştırma makalesi yayınlamış veya yayına kabul 
ettirmiş olmak

3.Tez çalışması süresince uyguladığı yöntemlerin teorik 
temellerini bilmek ve tezindeki yöntemleri tek başına 
uygulayabilir/kurabiliyor olmak

4.Hazırladığı tez ile ilgili güncel bir bilimsel konuşma yapabilecek 
birikime sahip olmak

5.Tezi sırasında elde ettiği verileri yorumlayıp çıkarımlar 
yapabiliyor olmak

6.Kendi başına bir bilimsel proje yapıp, hayata geçirebilecek 
olgunluğa ulaşmış olma



Bilgi ve anlama düzeyi
a.Temel farmakoloji ve bununla ilişkili temel fizyoloji ve biyokimya 

konularını bilmek
a. Farmakokinetik ve farmakodinamiğin temel ilkeleri
b.Nörotransmiterler ve hormonlar gibi sinyal molekülleri, reseptörleri 

ve onların sinyal transdüksiyon mekanizmaları
c. Sinaptik aşırım
d.Kas kasılması
e. Kan basıncını düzenleyen mekanizmalar
f. Temel istatistik kavramlar ve istatiksel testler

b.Temel ve klinik farmakoloji araştırma yöntemlerini ve veri 
analizini bilmek

c.Temel farmakoloji bilgisinin yanısıra bir konuda güncel 
literatürden de takip ederek ileri düzeyde özelleşmiş olmak

d.Bilimsel etiği yaşamına katabiliyor ve diğer meslektaşları ve 
akademisyenler ile iletişiminde kullanıyor olmak 

Bilişsel düzey
a.Makale saatlerine, seminerlere veya diğer bilimsel toplantılarda 

soru düzeyinde katılımı, ve soruların anlatılan konuyu diğer 
dinleyiciler için ne kadar aydınlatıcı veya düşünmeye sevk edici 
olmak

b.Düşüncelerini akıcı, bilimsel terminoloji kullanarak etik kurallar 
çerçevesinde aktarabilmek

c.Sorunlar üzerine bilgi birikimini kullanıp yeni yaklaşımlar 
getirebiliyor olmak

d.Çalışması ile ilgili bilinen yöntemler yetersiz kaldığı zaman yeni 
yöntemler geliştirebiliyor olmak

e.Bir danışman denetiminde veya bağımsız olarak bilimsel makale, 
proje, rapor değerlendirip olumlu, yanlış veya eksik yanları
hakkında yazılı geri bildirimde bulmuş olmak ve bundan sonra da 
bağımsız olarak geribildirimleri hazırlıyor olabilmek. 

f. Bilimsel makale, proje raporları değerlendirmenin yanısıra 
sorunlar ile ilgili alternatif çözümler önerebilmek.

g.Tek başına bir bilimsel projeyi sıfırdan başlayıp 
sonuçlandırabilecek düzeyde olmak



Temel beceri düzeyi

a.Meslektaşları ile bilimsel düzeyde olumlu diyalog kurup 
bireysel veya kurumsal ortaklıklar kurabiliyor olmak

b.Bilimsel ekipler içinde grup içi çatışmalara neden 
olmamak ve sorunların çözümünde yer alıyor olmak

c.Kendine ait bir laboratuvarı tek başına idare edebilecek 
kadar yöneticilik özelliklerine sahip olmak

d. Tek başına her tür elektronik ve diğer bilgi kaynaklarına 
erişim yolunu biliyor ve düzenli olarak kullanıyor olmak

Pratik beceri düzeyi
a. İyi laboratuvar uygulamalarını ve iyi klinik uygulamalarını bilmek ve uygulamak
b. Aşağıda belirtilen araştırma araçlarını ve metodlarını biliyor olmak:

a. Deney hayvanlarında her türlü maniplasyonu ve uygulamayı yapabilecek el 
becerisine sahip olmak

b. Kimyasal solüsyon hazırlama, dilüsyon ve titrasyon yapabiliyor olmak
c. İzole organ banyosunda poligraf veya dijital kayıt sistemlerini kullanarak 

kayıt alabiliyor olmak
d. İn vivo kan basıncı kaydı, solunum pompasına bağlama işlemlerini 

yapabiliyor olmak
e. pH metre, voltmetre, hassas terazi, otomatik pipet, santrifüj ve distile su 

cihazı gibi temel laboratuvar cihazlarını kullanabiliyor olmak
f. Var olan veya ilk defa kurulacak bir araştıma sistemi için gerekli 

malzemelere karar verip, tedarik edip, daha sonra tek başına o sistemi 
kurup çalışır hale getirebiliyor olmak

g. Agonist/antagonist etkileri in vivo/in vitro deneyler ile ölçerek 
değerlendirebiliyor olmak

h. Temel istatistik analiz ve başlıca yazılım paketlerini kullanabilmek
i. Özelleştiği alana has yöntemleri kullanabilmek

c. Daha önceden sarf ve demirbaş malzeme alımı için resmi veya özel kurumlar ile 
temasa geçmiş ve alımı gerçekleştirmiş olmak.



•

Esas mesele, doktoralının « araştırmacı »
olarak artı değerini yükseltmektir!

• Araştırma yapılmayan yerde doktora 
yapılamaz.

• Doktora eğitimi üniversitelerin araştırma 
politikaları içinde ele alınmalıdır.

• Uzmanlaşmaya yönelik eğitim doktoradan 
farklı olmalıdır (farklı algılanmalıdır).

Yayın Performansı (Farmakoloji)
ÜNİVERSİTE 2001 2002 2003 2004 2005

2001-
2005

atıf 
sayısı h

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1 3 10 4 4 22 139 7

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 7 4 24 107 7

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 0 3 4 4 1

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5 3 3 5 3 19 76 5

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2 1 5 3 1 12 16 2

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0 0 4 3 9 16 48 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 0 3 1 1 1 6 37 4

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (TIP) 1 0 5 4 3 13 34 4

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VET) 0 0 0 0 0 0 0 0

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 0 1 0 3 3 7 17 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4 7 7 8 9 35 107 6

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 7 2 4 5 20 74 5

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ECZ) 3 4 3 1 2 13 54 5

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 2 0 2 6 1

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 3 3 1 1

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (VET) 1 0 0 0 0 1 5 1

EGE ÜNİVERSİTESİ (ECZ) 0 1 0 0 5 6 6 1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (VET) 0 0 0 0 0 0 0 0

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0 0

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 97 135 139 179 166 716 3250

Mükerrer yayınlar çıkarıldığında, toplam 618 yayın, 2550 atıf kalıyor.



Y
ay
ın

 p
er

fo
rm

an
sı

ÜNİVERSİTE 2001 2002 2003 2004 2005
2001-
2005

atıf 
sayısı h

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 0 1 0 2 0 3 6 2

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3 2 2 9 8 24 65 4

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 2 3 6 23 2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (TIP) 7 13 5 3 11 39 260 9

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ECZ) 3 5 3 2 1 14 59 4

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 6 17 14 13 5 55 364 11

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0 0

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5 8 4 8 4 29 60 4

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 4 4 1 9 7 25 73 6

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0 1 1 1 0 3 6 2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 2 5 7 4 21 44 4

EGE ÜNİVERSİTESİ 4 2 2 1 0 9 61 4

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 0 1 2 1 1 5 12 3

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 2 2 4 0 9 14 3

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (TIP) 4 9 4 2 2 21 91 6

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (VET) 0 0 0 0 1 1 8 1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (TIP) 4 5 7 5 9 30 103 5

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2 6 2 1 2 13 94 5

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (TIP+ECZ) 14 12 8 19 19 72 354 11

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 3 4 9 57 3

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0 7 12 20 14 53 548 13

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (TIP) 3 3 7 9 4 26 71 5

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (ECZ) 2 0 2 2 5 11 32 3

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0 1 2 11 5 19 80 6

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 6 1 7 0 2 16 34 4
Kaynak: 
ISI


