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İçerik

Sürecin amacı

Orpheus

Enstitümüz ve Üniversitemiz  için  kazanımlar

Enstitümüz Öğrenci ve Öğretim üyesi sayıları

Güçlü ve Zayıf Yönlerimiz

Üst Yönetimimizden Beklentilerimiz



• Araştırma ve yüksek öğretimin 
uluslararasılaştırılmasında kalite güvencesinin önemi 
gittikçe artmaktadır. 

• Kaliteyi arttırma çalışmalarında rehber olarak 
kullanmak üzere uluslararası kabul gören standartlara 
olan ihtiyaç ve bunun değeri artık herkes tarafından 
anlaşılmıştır. 

• Bu beklentiler PhD programları için de geçerlidir.

Sürecin amacı



DOKTORA EĞİTİMİ/BİLİM DOKTORU DERECESİ

«İZLEM ALTINDA ARAŞTIRMA EĞİTİMİDİR» 

Nerad ve Heggelund, 2008

Yetkin, güvenilir, araştırma yeteneğine sahip, 
yüksek düzeyde bilimsellik sergileyen, etik 

değerlere sahip bilim insanları yetiştirmektir…



• PhD uluslararası bir derece olmasına rağmen, 
PhD programlarının içeriği ve PhD tezinin 
seviyesi tarif edilmemiştir.

• Ülkeler arasında hareketliliğin artmasıyla bu tip 
kaygılar uluslararası düzeyde katlanarak 
artmıştır. 

• Bu nedenlerle PhD eğitiminden neyin 
kastedildiğinin anlaşılması için standartlara 
ihtiyaç duyulmuştur.



ORPHEUS (Organisation of PhD in 

Biomedicine and Health Sciences

European System)

 Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde yürütülen Doktora Eğitiminde

temel standartları ve en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve

yaygınlaştırmayı hedefleyen,

 Doktora programlarından mezun olanların sahip olacakları

yeterliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan,

yükseköğrenim kurumlarından oluşan uluslararası bir

organizasyondur.



Doktora (PhD) dercesine sahip 
bireylerin;

• Araştırma yapmada bir derece olarak itibarını 
korur ve  kariyer olanaklarını güvenceye alır.

• PhD eğitiminde  konsensus oluşturarak  iyi 
uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlar. 

• Temel bilimler, klinik temelli araştırmalar  tıp 
ve sağlık profesyonelleri ve karar vericiler 
arasında köprü görevi görür.  



40 Ülkeden 105 Üyeye sahip



Orpheus üyeliği



 Online başvuru
 Yıllık  üyelik ücreti 400 Euro (1 Ocak her yıl)
 Yeni başvuranlar için ödeme yıllık toplantı 

sonrası ( Nisan ayında)



Başvuru

The ORPHEUS flag ContactFollow ORPHEUS on www.orpheus-med.org.

http://www.orpheus-med.org/


10 Üniversite

ORPHEUS 

Üyesi



• Doktora Programlarının ORPHEUS standartlarına uygun 

olduğunu belgeleyen kurumlar ORPHEUS etiketini 

almaya hak kazanmaktadırlar.



ORPHEUS web Sayfası





Standartlar 

1. Araştırma ortamı

2. Elde edilecek çıktılar

3. Kayıt kabul koşul ve kriterleri

4. PhD yetiştirme eğitimi programı

5. Danışmanlık kurumu

6. İspatlanan PhD hipotezi

7. Ölçme

8. Düzenin yapılanması



Temel standart 

(TS)

Kalite 

İyileştirme(Kİ)

Öneriler Enstitü 

bunlarla 

uyumlu mu?

 Evet

 Hayır

 Belki

Please expand your answer with the following information. If 

the answer is “No” please indicate if you would like to make 

changes that would allow compliance. If such changes are 

not wanted, please explain.

Response. Please be 

succinct and refer to 

e.g. graduate school 

website where 

relevant.

1.Araştırma Ortamı

1.1.TS Her doktora projesinin etrafında, kurum içinde veya işbirliği 

yapan kurumlar içinde güçlü bir araştırma ortamı olmalıdır.

Kurum tarafından kapsanan araştırma alanlarını tanımlayın.

Örnekler verin. 5 anahtar makale. İlgili kurum sıralaması

hakkında bilgi verin.

1.2 TS Tesisler, doktora projesini tamamlamanın gerekliliklerine 

uygun olmalıdır.

Kurumda ve diğer kurumlarda mevcut olan olanakları

tanımlayın. Örnekler ver.

1.3. TS Araştırma, uluslararası etik standartlarla tutarlı olmalıdır. Yerel etik komiteye ve etik standartları korumakla ilgilenen

diğer kuruluşlara atıfta bulunun. Bu standartlar nasıl

uygulanır?

1.4.   TS Doktora adaylarının programlarının bir 

bölümünü yurt içi ve yurt dışında 

başka bir kurumda 

gerçekleştirmelerine izin veren 

hükümler olmalıdır.

Doktora adaylarının zamanlarının bir 

kısmını başka bir kurumda 

geçirmelerine izin vermek için sağlanan 

düzenlemeleri açıklayın. Bu 

düzenlemelerden kaç kişi yararlanır? 

Masrafları kim karşılar?

1. K

İ
Tesisleri / uzmanlığı olmayan kurumlar, bunları elde etmek 

için daha güçlü kurumlarla işbirliği yapabilir. 

Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı düzenlemeleri açıklayın.

1. K

İ
Çift anadal olasılıkları araştırılabilir. Ortak veya çift anadal için düzenlemeler

var mı? Şu anda kaç tane doktora adayı

böyle bir programı kullanıyor?



7.6 Sözlü sınav, tezin adayın kendi çalışması olmasını, amaçlanan eğitim 

hedeflerine ulaşıldığını ve adayın sonuçları bilimsel bağlama 

oturtabilmesini sağlayacak kadar ayrıntılı olmalıdır.

Sözlü savunmanın formatını ve bunun ne ölçüde gerçek bir inceleme 

veya daha geleneksel bir formalite olduğunu açıklayın. Doktora adayı 

da ders veriyor mu?

7.1 Kİ Sözlü savunma halka açık olmalıdır. Sözlü savunmaya kimler katılabilir?

7.2 Kİ Mümkün olduğunda, değerlendirme 

komitesinin en az bir üyesi başka bir ülkeden 

olabilir.

Değerlendirme komitelerinin ne kadarı başka 

bir ülkeden üyeleri içerir?

7.3 Kİ Tezin yanı sıra, kurum, doktora programı sırasında yeterli aktarılabilir 

becerilerin kazanıldığından emin olmalıdır.

Enstitü, devredilebilir becerilerin kazanılmasını nasıl sağlar?

7.4 Kİ Doktora programı sırasında geliştirilen yeterlilikler bir portföyde 

belgelenebilir. Bu dokümantasyon değerlendirme komitesi tarafından 

değerlendirilebilir ve doktora derecesi ile ilgili kararlarının bir 

parçasını oluşturabilir. 

Doktora adayları bir portföy hazırlıyor mu ve bu, doktora derecesi 

verilmesi kararının bir parçası olarak değerlendiriliyor mu?

8.  Enstitünün yapılanması

8.1 TS Enstitü, doktora programlarının düzgün 

yürütülmesi için yeterli kaynağa sahip 

olmalıdır. Bu, şu kaynakları içerir: Doktora adaylarının kabulünü 

desteklemek, kayıtlı doktora adaylarının doktora programlarını 

uygulamak, doktora tezlerini değerlendirmek ve doktora dereceleri 

vermek.

Enstitü için mevcut olan kaynaklar hakkında 

bilgi verin.



Saat Sunum Başlığı Eğitmen

09.30-10:00 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ

Prof. Dr. Gülşah ÇEÇENER

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

10:00-10:45 ORPHEUS İyi Uygulamaları Prof. Dr. Gül Güner AKDOĞAN İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

ORPHEUS Etiket Komisyonu 

Eş-Başkanı

IUBMB Eğitim Komisyonu Üyesi

11:00-11:45 Lisansüstü Eğitimde Danışmalık

(Etik ve İdari Çerçeve)

Prof. Dr. Hakan ORER Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

UNESCO Biyoetik Komitesi Üyesi

ORPHEUS Yönetim Kurulu Üyesi

12:00-13:00 Ara

13:00-13:45 Danışmanın Rolü ve Yükümlülükleri Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

CINP Eğitim Kurulu Üyesi

ORPHEUS Türkiye Büyükelçisi

YÖKAK Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalışma 

Grubu Üyesi 

14:00-14:30 Hacettepe Üniversitesi SBE ORPHEUS 

Deneyimi

Doç. Dr. Bilge PEHLİVANOĞLU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

14:45-15:15 Kocaeli Üniversitesi SBE ORPHEUS 

Deneyimi

Prof. Dr. Sema KEÇELİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

15:30-16:00 Gazi Üniversitesi SBE ORPHEUS Deneyimi Prof. Dr. Gülçin Sağdıçoğlu CELEP Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

16:00-16:30 Genel Tartışma ve Kapanış

T.C.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİNDE DOKTORA PROGRAMLARININ 

AKREDİTASYONU (ORPHEUS) ÇALIŞTAYI

Tarih: 1 Mayıs 2021

Saat: 09.30

Katılım Linki: bit.ly/BUUORPHEUS

Meeting ID: 924 0421 5366

Şifre: 328759



01 Mayıs 2021



“ORPHEUS-Biyotıp ve Sağlık Bilimleri 
Alanında Lisansüstü Danışmanlık Kursu”  

• ORPHEUS Etiket komisyonu Başkanı Prof. Dr. Michael 
MULVANY ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim 
üyesi (DEÜ emekli öğretim üyesi), ORPHEUS Etiket 
Komisyonu Eş-Başkanı Prof. Dr. Gül Güner AKDOĞAN 

Doktora eğitimi ve danışmanlık hem akademik, hem de 
sosyal ve psikolojik boyutlarıyla tartışılacağı bir toplantı 
düzenlenecektir.



GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

• Tüm doktora eğitimini kapsayan süreçte yardımcı olan ve sorunlarda 
başvurabileceğimiz yönetmelik ve uygulama esaslarımızın bulunması,

• Danışmanlık Yönergesinin bulunması,
• Akademik Danışmanlar ve Öğrenciler için Rehber ve Taahhütname
• Alanında uzman danışmanlarla ve gerekli durumlarda buna ilave 

olarak ikinci danışmanla çalışılabilmesi,
• Bilimsel olarak nitelikli ve aktif akademisyen kadrosunun bulunması,
• Klinik araştırma laboratuvarları, üniversite hastanesi, hayvan 

hastanesi ve simülasyon laboratuvarı bulunması,
• Enstitümüze kayıt yaptıran öğrencilere her dönem oryantasyon 

eğitimi verilmesi,
• Üniversitemizde tüm enstitülerin doktora programlarının 

uygulanmasında aynı kriterlerin kullanılmasıdır.
• Tez izleme komitelerinin görev yapması,
• Yarıyıllara ait akademik gelişme raporlarının düzenlenmesi,



GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ (devamı)

• Kütüphanemiz veri tabanlarının ve kaynaklarının gelişmiş olması,
• Bilimsel Araştırma Teknikleri- Araştırma ve Yayın Etiği dersini yeniden 

yapılandırılarak 7-14. haftalarının Enstitümüzün planı dahilinde 
gerçekleştirilmesi,

• Öncelikli alan araştırma bursu alan öğrenci sayımızın Ülkemizde 3. sırada 
olması ve öğrencilerimize maddi destek sağlaması,

• 100/2000 Doktora Bursu Uygulama Esaslarımızın bulunması,
• Öncelikli alan/alt alan komisyon kurullarımızın bulunması,
• Öncelikli alan üst komisyon kurulunun bulunması,
• Kalite uygulamalarına önem veren bir üst yönetimimizin bulunmasıdır.



ETİKET SÜRECİNE BAŞVURUYA

HAZIRLIK 

• İngilizce Web sayfalarımızın düzenlenmesi ve güncellenmesi

• Danışmanlık Eğitimleri

• Doktora tezinin savunulması aşamasında beklenen bilimsel çıktıların revize 

edilmesi

Orpheus Etiketi ile mezun olunabilmesi için gerekli yayın kriterleri:

Tezden üretilmiş Q1 kategorisindeki dergilerde 1 adet makale

veya

Tezden üretilmiş Q2 kategorisinde 2 adet makale

veya

-Tezden yapılmış SCI veya SCI-Exp endekslerindeki dergilerde 

yayınlanmış ilk isim 1 adet makale,

-SCI veya SCI-Exp endekslerinde dergilere gönderilmiş 1 adet makale,

-Diğer endekslerde taranan hakemli dergilerde yayınlanmış tezden ilk 

isim 1 adet makale (Tezin yöntemine ait bir derleme olabilir…)

• Aktarılabilir Becerilerin Geliştirilmesi 

(AKTS değerine sahip zorunlu bir ders olması)





Orpheus’un Önerileri

• Kontenjanlara konu ile çıkılması
• Öğrencinin tez aşamasında en az 4 seminere dahil olması
• Tez Savunma sınavlarında jürinin 6 kişiden oluşması ve 

Danışmanın oy hakkının olmaması
• TİK’in son gelişme raporunda mezuniyet makalelerini 

incelemesi 
• Laboratuvar Defteri
• Danışman – Öğrenci İletişimi

– E-mail ile toplantı düzenleme bildirimi
– Tez Danışmanlığı ve Uzmanlık Alan Dersi (1-3 saat)

• Haftalık toplantı tutanağı – Aylık gelişme raporu



İngilizce (Speaking)…



1. Aktarılabilir Beceriler zorunlu dersinin Doktora Programlarına eklenmesi
2.Sağlık Bilimleri için Mesleki İngilizce (Professional English for Health Sciences)
seçmeli dersinin Doktora Programlarına eklenmesi
3.Orpheus etiketi ile mezun olacak Doktora Öğrencilerimizden Doktora tezinin
savunulması aşamasında beklenen bilimsel çıktıların revize edilmesi

Orpheus Etiketi ile mezun olunabilmesi için gerekli yayın kriterleri:

Tezden üretilmiş Q1 kategorisindeki dergilerde 1 adet makale

veya

Tezden üretilmiş Q2 kategorisinde 2 adet makale

veya

-Tezden yapılmış SCI veya SCI-Exp endekslerindeki dergilerde yayınlanmış ilk isim 
1 adet makale,

-SCI veya SCI-Exp endekslerinde dergilere gönderilmiş 1 adet makale ve

-Diğer endekslerde taranan hakemli dergilerde yayınlanmış tezden ilk isim 1 adet 
makale


