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DAVETLİ KONUŞMACI

Biyolojide Eğitim ve İstihdam Sorunları

Doç.Dr. Alev HALİKİ UZTAN
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 

Bornova, İZMİR

Ülkemizde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 77 Üniversitemizde Fen/Fen-Edebiyat Fakülteleri 
bünyesinde Biyoloji Bölümü örgün öğretimi ve bunlardan 40 tanesinde ayrıca II. Öğretim prog-
ramları açılmış; ancak 8004 toplam kontenjanın sadece %54,2’üne (4339 öğrenci) öğrenci kayıt-
lanmış birçok üniversitede kontenjanların boş kaldığı görülmüştür. Bazı üniversitelerimizde örgün 
öğretim programları hemen hemen boş kalırken, bazı üniversitelerimizde de II. öğretim program-
larına hiç öğrenci kaydolmamıştır. Yine birçok üniversitemizde de hem I.öğretimde hem de II. Öğ-
retim programlarına kaydolan öğrenci sayısı bölümlerin belirlenen kontenjanlarının yarısına bile 
ulaşamamıştır.

Durumun gelecekte yaratacağı daha büyük sıkıntılar ile gerek eğitim-öğretim aşamalarında ortaya 
çıkan sorunlar, gerekse mezun ettiğimiz biyologların kamu ve özel sektörde iş bulma konusunda 
yaşadığı sıkıntılar her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü biyoloji bölümlerinden her yıl ortala-
ma 6.000 biyolog mezun olmaktadır ve biyoloji bölümlerinde halen 20.000 civarında öğrenci oku-
maktadır. Bu sayıya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri (ülkemizde halen mezunları ile Bi-
yoloji Öğretmenliği mezunları dahil değildir. 

Bu bağlamda yapılan öneriler doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulu 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında Fen/Fen-Edebiyat Fakülteleri bünyesinde Biyoloji Bölümlerinde 62 örgün öğretimi ve 15 
II. Öğretim programları için toplam 5622 kontenjan belirtmiştir. Öğrenci kontenjanlarının akade-
mik kadro- laboratuvar –malzeme –derslikler gibi fiziki olanakları doğrultusunda değerlendirilmesi 
gerekmektedir ve bu yıl öğrenci alınan bölümlerde öğrenci kontenjanlarının yine arttığı görülmek-
tedir. Ek olarak halen Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Genetik ve Biyomühendislik adları altında 
27 devlet ve vakıf üniversitemizde 1345 öğrenci kontenjanı açılmış bulunmaktadır.

Biyoloji bölümleri halen gelecek kaygıları taşıyan, kuşkulu, mesleki bilgi ve becerilerini yeterin-
ce öğrenemeyen ve/veya yansıtamayan öğrenciler/meslektaşlar yetiştiren bölümler haline gelmiş-
tir. Birçok bölümde halen çok az sayıda bulunan akademik kadrolarla zorlu bir eğitim-öğretim sür-
dürülebilmekte, derslerin ve laboratuvar çalışmalarının içerikleri ve öğrenci pratikleri oldukça ye-
tersiz kalmaktadır. Mesaisinin önemli bir kısmında sürekli derse girmek zorunda olan bir öğretim 
üyesi araştırmaları, projeleri, lisansüstü öğrenci yetiştirmeleri ve kendi akademik yükselmeleri için 
de zaman bulamamaktadır. 

Temel bilimlerin özellikle de biyoloji biliminin ülkemizdeki durumunun ayrıntılarıyla araştırılması 
ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Biyoloji bölümlerinde eğitim, sağlık, çev-
re, gıda, tarım, orman, endüstri, biyoteknoloji ve doğal kaynakların yönetimi ve kontrolu alanla-
rındaki son bilgilerle donatılmış, gelişmiş ülke standartlarında programlara ihtiyaç vardır. Ülke ça-
pında yeniden tanımlanan ve yapılanan akredite lisans ders programlarına gereksinim duyulmakta-
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dır. Yeniden hazırlanacak eğitim-öğretim programları için öğrencilerin bilgi (kuramsal – olgusal), 
beceri (bilişsel – uygulamalı) ve yetkinlikleri (bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yet-
kinliği, öğrenme yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik ile alana özgü yetkinlik) göz önüne alın-
mak zorundadır. Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Programlarının açılması için ivedilik-
le ulusal kriterlerin oluşturulması ve bu kriterlerin yerine getirildiğinin mutlaka denetlenmesi ge-
rekmektedir. Aynı düzenleme lisansüstü programlarda da yapılmalı ve mutlaka uluslararası stan-
dartlar aranmalıdır. 

Belirtilen bilgi, beceri ve yeterliliklerle donanmış mezunlarımız için meslek örgütlerinin ve akade-
misyenlerin desteği ile yetki ve sorumluluklarımızı belirleyen bir meslek tanımının acilen ve yeni-
den yapılması gerekmektedir. Böylelikle yasalarla devletin kurum ve kuruluşlarda biyologların ça-
lışma alanlarını ivedilikle ve hakkaniyetle belirlemesi mümkün olabilecektir.


