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Sevgili gençler, 

 Biyoloji bölümü web sayfasına hoş geldiniz. Umarım bu sayfada 
bulacağınız bilgiler bölüm olarak amacımızı, faaliyetlerimizi, başarılarımızı ve 
bölüm çalışanlarımızı tanımada sizlere yardımcı olacaktır. Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü olarak bizlerin en büyük amacı, 
bilimsel eğitimde ve araştırmada mükemmeli yakalamak ve biyolojik bilimler 
alanında ülkemizin en başarılı bölümleri arasında yer almaktır. 
 Bu amaçlara ulaşmak için öncelikli olarak akredite olma yolunu seçtik ve 
2016 yılı Temmuz ayında başlattığımız akreditasyon çalışmalarının meyvesini 4 
Nisan 2017 tarihinde alarak, FEDEK tarafından akredite edilen ilk 10 Biyoloji 
Bölümü arasında yer aldık. Bu başarının ortaya çıkmasında Rektörlüğümüzün ve 
Dekanlığımızın özellikle Biyoloji Bölümüne olan özel katkılarının önemi çok 
büyüktür. Dekanlığımız tarafından yeni bir araştırma laboratuvarı kurulmuş ve 
öğrenci laboratuvarları yenilenmiş olup, öğrencilerimizin daha güvenli bir ortamda 
ve çağı yakalayan bir müfredat programı ile ders uygulamalarını yapmaları 
sağlanmıştır. Eğitimimizin kalitesi sürekli olarak yapılan anket yoklamaları ile 
takip edilmekte ve gerekli tedbirler Bölüm Başkanlığı tarafından ivedilikle ortaya 
konmaktadır. Böylece zaten iyi olan eğitimimizin daha iyi bir yere gelmesinde 
ciddi mesafeler alınmıştır. Tabii ki bu bir başlangıç. Sizler için hazırladığımız bu 
sayfada akademik kadromuzun ne kadar güçlü olduğunu, birçok alanda 
araştırma gruplarımız olduğunu göreceksiniz. Hedefimiz ise daima daha iyiye 
gitmek, tabii bunu yapabilmek için de siz gençlere ihtiyacımız var. Geleceğimizin 
ışığı olan sizlerden çok umutluyuz ve hep birlikte daha güzeli yakalayacağımıza 
eminiz. 

Biyoloji Dünya'mızdaki canlı varlıkları belirlemeye, tanımlamaya ve onların yaşamsal faaliyetlerini 
anlamaya çalışan bir bilim alanıdır. Bu bilim alanı bazen tek bir hücreyi, bazen de bir popülasyonu yani bütün 
bir toplumu kapsayacak şekilde yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Biyolojik varlıkların bu çeşitliliği biyoloji 
eğitiminde (gerek lisans gerekse yüksek lisansta) ve bilimsel araştırmalarda da geniş bir çeşitliliğe imkân 
sağlamaktadır. Eğitim ve araştırma konularındaki bu çeşitlilik ile bir yandan ilgi alanınızı geniş tutabilirsiniz, 
bir yandan da ileride belli bir konuda uzmanlaşma şansına sahip olabilirsiniz. 
 1993 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde, 2018-2019 
Öğretim yılı itibari ile 9 Profesör, 9 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi 
olmak üzere 26 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. 

Bölümümüz hali hazırda botanik, zooloji, hidrobiyoloji, biyoteknoloji, genel biyoloji ve ekoloji ana bilim 
dallarında çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermenin yanında, ilgili alanlarda araştırma yapan çok 
değerli bilim insanlarına ve araştırmacılara sahiptir. Yine bölümümüzün sanayi ile yaptığı işbirliği 
çalışmalarında Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz görev alarak mesleki ve maddi açıdan kendilerini 
geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. İlaveten son yıllarda bilimsel alanlardaki gelişmelerin önemli bir 
kısmının biyoloji alanında olması bizleri daha da heyecanlandırmış ve siz geleceğimizin umutları ile daha 
güzel işlere imza atacağımızı bildiğimiz için, siz sevgili öğrencilerimizi biyoloji alanında çalışmaya ve eğitim 
almaya çağırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.  
 Bilginin sevgi ile birleştiği bir üniversitede eğitim almak ister misiniz? Bizler sizleri bekleyen koca bir 
camiayız. 
 
 
Başarı dileklerimle, 
 
Prof. Dr. Hasan Sungur CİVELEK 
Biyoloji Bölüm Başkanı 

 
 


