
ÖZET: Bu çal›flmada, Türkiye de gün geçtikçe artan biyolojik sorunlardan dolay›  biyoloji e¤itimine ba¤l› olarak biyoloji

kültürünün nas›l oluflaca¤›na iliflkin tespitler yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bunun için ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›ndaki biyoloji

konular› ve haftal›k ders çizelgeleri incelenmifltir. Ayr›ca ulusal nitelikteki genel kültür özelli¤i tafl›yan s›navlar de¤erlendirilmifltir.

Bu tür s›navlarda   biyoloji sorular›n›n yer almamas›, (%0) biyoloji kültürün geliflmesini olumsuz yönde etkiledi¤i sonucuna

var›lm›flt›r. Toplumda biyoloji kültürünün gelifltirilmesiyle  daha sa¤l›kl› bir yaflam oluflaca¤› ümit edilmektedir.

Anahtar sözcükler: Biyoloji e¤itimi, kültür, ulusal s›navlar

ABSTRACT: In this study, some inferences about the biology education state are made using the current biology education imple-

mentations since the biyolojical issues are being emerged in Turkey day-by-day. Thus, elementary and secondary curricula and aver-

age number of biology hours are inspected in relation to the rate of biology questions in general rational exams. As a result, it is found

that the lack of biology questions in such national exams would slow down the devolopment of general biology culture, while it is

clear that an advanced biological culture would result in more developed sociological life in Turkey. 
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1. G‹R‹fi

Toplumun her kesimine gerekli olan bir tak›m bilgileri ve kültürü verebilecek olan biyolojinin ama-
c›, sadece bilim adamlar› ve meslek edinmek isteyenlerin ilgilendi¤i bir bilim olmaktan ç›kar›lmas›, ancak
e¤itimin her basama¤›nda ö¤rencilere verilecek biyoloji ö¤retimi ile mümkündür  (Çilenti & Özçelik, 1991;
Yaman & Soran, 2000) Son y›llarda özellikle geliflmifl ülkeler teknolojik bak›mdan h›zla ilerlerken do¤a,
çevre sa¤l›kla ilgili sorunlar› da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar›n var oldu¤u dile getirilirken çözüm
noktas›nda e¤itim aç›s›ndan yeterli somut ad›mlar at›lamamaktad›r. Çünkü, bu sorunlar› çözümleme nokta-
s›nda, okullarda okutulan biyoloji dersinin ders saatleri yeterli olmad›¤› gibi mevcut biyoloji ö¤retimiyle  bi-
reyin davran›fl›nda önemli kal›c› de¤ifliklikler yap›lamamaktad›r (Kiziro¤lu, 19888). Dindar (2001), biyolo-
ji ö¤retiminin sorunlar›n› tespit etmek amac›yla yapt›¤› çal›flmas›nda neticede ö¤rencilerin sorunlar›n›n s›-
ras› ile laboratuar araçlar›n›n  yetersiz oldu¤unu, kitaplar›n s›k s›k de¤iflti¤ini, müfredatta biyoloji ile ilgili
geliflmelere yer verilmedi¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Bireyin yaflant›s›nda anlaml› ve olumlu bir davran›fl de¤i-
flikli¤inin olabilmesi biyolojik bir varl›k olarak kendisini tan›maktan geçer. Ayn› zamanda biyoloji dersi, do-
¤a ile ilgili temel bilgileri verirken alg›lama, bilimsel düflünme ve yorumlama yeteneklerini oluflturur, yar-
d›mlaflma özelliklerini gelifltirir, kendi vücudu ve sa¤l›¤› aç›s›ndan gerekli bilgileri de kazand›r›r. Bu genel
görünüfl içerisinde biyoloji dersi, canl› bilimi olarak kültürümüzün kaç›n›lmaz bir bölümünü oluflturmakta-
d›r (Y›lmaz & Soran, 1999).
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Sa¤l›kl› ve güzel bir çevrede, sa¤l›kl› yaflaman›n, topra¤a ba¤lanman›n, yerleflik düzene geçmenin ve

onunla iliflkili olarak kültürlerin ve sanat›n geliflmesinin, en kolay ve ucuz yoldan insanlar›n bilimsel olarak

düflünmesinin yolunun iyi planlanm›fl bir biyoloji e¤itiminden geçti¤i bilinmektedir. Böylece at›lan her

ad›mda, olaylar›n biyolojik etkisi düflünülebilirse, nüfus patlamas›ndan, çevre kirlenmesinden, kal›tsal has-

tal›klardan, flehirlerin mimarisinin bozulmas›ndan, beslenme bozukluklar›ndan meydana gelen sorunlar›n

büyük bir k›sm› ortaya ç›kmas› engellenmifl olacakt›r. Bunun için, biyoloji bilimi, e¤itim sistemimiz taraf›n-

dan, yaflam›n ve hatta kültürümüzün vazgeçilmez bir ö¤esi olarak ifllenmelidir (Demirsoy, 1993). 

Kültür, bilim alan›nda uygarl›k, befleri alanda e¤itim süreci, estetik alanda güzel sanatlar ve biyolo-

jik alanda üretme, tar›m, ekin, ço¤altma ve yetifltirmedir. Kültür do¤ufltan iç güdüsel veya kal›tsal olarak de-

¤il, e¤itim-ö¤retim ile kazan›larak sosyal miras olarak nakledilir (Erkal, 1993;  Güvenç, 1996;  Uygur,

1984). Biyolojik anlamda kültür, genellikle temel biyolojik ihtiyaçlar› ve bunlardan do¤an ikinci derecede-

ki ihtiyaçlar› önemli ölçüde karfl›lar (Güvenç, 1996). E¤itim programlar› da, toplumun kültürünü etkileyen

yaz›l› normlardan, kültürel de¤iflmelerden haberli bir flekilde mutabakatlar dizisini bir taraftan oluflturmaya,

bir taraftan zenginlefltirmeye, di¤er taraftan da yeni nesillere aktarmaya çal›flan hedefler manzumesidir. Ö¤-

retim program› ise, ö¤renci davran›fl›nda istenilen de¤ifliklik ya da de¤ifliklikler oluflturmak amac›yla ayr›n-

t›l› olarak yap›lan planlamaya denir (Koçak, 1996).

E¤itim-ö¤retim programlar›n›n dayand›¤› temeller aç›s›ndan e¤itim programlar› incelendi¤inde, yal-

n›zca okulda düzenli çal›flmay› de¤il, ayn› zamanda toplumda yaflama ve ö¤renme flartlar›n› temel edinir. Bu

nedenle e¤itim programlar›, bir taraftan toplumun problemleri ve ihtiyaçlar›, di¤er taraftan da çocuklar›n ve

gençlerin problemleri, ilgileri, geliflim özellikleri esas al›narak gelifltirilmek durumundad›r. E¤itim sistemi-

mizde reform yap›l›rken milli kültürümüzün evrensel de¤erlerle gelifltirilmesi esas al›n›r. Biyoloji e¤itimi-

nin bireyde “do¤ay› sevme ve koruma; ön yarg›s›z ve saplant›s›z, dogmatik olmayan bilimsel düflünce; arafl-

t›rma yetene¤ini gelifltirme; do¤ru karar verme; kendini anatomik ve fizyolojik olarak tan›ma ve ö¤renme;

estetik anlay›fl›; özgür, esnek ve sistematik düflünce yetene¤i; kendine özgü tasar›m kurma; canl›lar›n da¤›-

l›mlar›n› ve iliflkilerini bilme; karfl›laflt›¤› problemleri çözebilme” gibi üstün davran›fl de¤ifliklikleri yapabi-

lece¤i bilinmektedir (Yetkin, 2000). Bu genel perspektif içinde biyoloji canl› bilimi olarak, kültürümüzün

kaç›n›lmaz bir bölümünü oluflturmaktad›r. Bu nedenle insan›n yaflad›¤› ortamdaki konumunun belirlenme-

sinde ona yard›mc› olmal›d›r. Bununla ilgili do¤aya karfl› bilinçli, yard›msever ve kendi var oluflunun gere-

¤i yap›c› olmas›n› sa¤layan bir sistem yaratmal›d›r. Bu sistem içerisinde biyoloji dersi, canl›n›n önemli bir

konumda oldu¤u yaflama alan›nda, bireyin nas›l davranmas› gerekti¤ini vermeli; onun çevreyi desteklenme-

sini vurgulamal›; çevrede rastlanan canl›lar›, objeleri do¤ru alg›lamas›n›, düzenlemesini ve adland›r›lmas›-

n› ö¤retmelidir (Kiziro¤lu, 1988). 

Ö¤renciler biyoloji ö¤retimi sonucunda do¤a ile ilgili temel bilgi ve görüflleri ö¤renerek çevrenin ko-

runmas› konusunda düflünme ve yard›mlaflma kabiliyetlerini gelifltireceklerdir. Ülkemizde etkili bir biyolo-

ji ö¤retimi için mutlaka gerekli olan gözleme, deneye ve yaparak-yaflayarak ö¤renmeye dayal›, ö¤rencinin

aktif oldu¤u laboratuar çal›flmalar›na, ders gezilerine ve çevre uygulamalar›na   yer verilmelidir ((Y›lmaz &

Soran, 1999). Ülkemizde biyoloji e¤itimi-ö¤retiminin yap›lmas› için baflta tam ö¤renme kuram› olmak üze-

re di¤er ö¤renme kuramlar›n›n da  eksiksiz uygulanmas› gerekir. Tam ö¤renme Benjamin S. Bloom’un ça-

l›flmalar›n› takip eden ve sonuçta orijini bu çal›flmalara dayanan e¤itisel bir süreçtir (Guskey, 1990). Böyle-

ce bireylerden beklenilen davran›fl de¤ifliklikleri ço¤unlu¤uyla  kazand›r›lm›fl olur.

Bu makalede,  ilkö¤retimin birinci kademesinde okutulan hayat bilgisi, ikinci kademesinde  okutulan

fen bilgisi içerisindeki biyoloji konular› ile; ortaö¤retimdeki biyoloji program›  de¤erlendirilip, kurumlar
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için merkezi eleme s›navlar›nda genel kültür, genel yetenek adlar› alt›nda yap›lan s›navlarda sorulan soru-

lar (s›navdan sonra  yay›nlananlar) incelenmifl, biyoloji ile ilgili sorular›n olmad›¤› tespit edilmifltir. Ayr›ca

bu flartlarda, toplumdaki biyoloji kültürünün gelifltirilmesi için neler yap›labilece¤i ve sonuçta ülkemize kat-

k›lar›n›n neler olaca¤› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

1.1. Biyoloji Kültürünün Önemi

Bugünün kültürü, geçen kuflaklar›n çabalar›n›n ve tecrübelerinin ürünü olup, halen yaflayan insanla-

r›n yaflant›lar›na göre de¤iflmeler gösterir. Ayn› flekilde yar›n›n kültürünün oluflumunda da bugünün kültürü

rol oynayacakt›r. Bir kültürde de¤iflikli¤i etkileyecek en önemli faktör toplumun iflgal etti¤i ekolojik alan-

daki faaliyetlerle bafllar. Çünkü; toplumu oluflturan bireylerin biyolojik kiflili¤i, kültürün genel yönünü be-

lirler (Dönmezer, 1990). ‹nsanlar›n üzerinde yaflad›¤› alan› en iyi flekilde de¤erlendirebilmesi biyolojik ku-

rallar› gerekti¤i gibi kullanmas›yla mümkün olur. 

Sa¤l›kl› toplumlar›n oluflmas› ancak bireyin kendisini biyolojik olarak tan›mas›yla gerçekleflir. Örne-

¤in bireyin evlenme için en uygun biyolojik yafl› ile en uygun kültür yafl› ayn› olmamaktad›r. Sa¤l›kl› ve gü-

zel bir çevrede, sa¤l›kl› yaflaman›n, topra¤a ba¤lanman›n, yerleflik düzene geçmenin ve onunla iliflkili ola-

rak kültürlerin ve sanat›n geliflmesinin, en kolay ve ucuz yoldan insanlar›n bilimsel olarak düflünmesinin yo-

lu iyi planlanm›fl bir biyoloji e¤itiminden geçer (Demirsoy, 1993). Özellikle bütün kitlelerin ilgisini çeken

genel yetenek ve genel kültür s›navlar›nda adaylara yöneltilecek olan  biyolojiyle ilgili sorular›n do¤ru ce-

vapland›r›lmas› için bu alana daha fazla ilgi duyulur. Yaflam bilimi olan biyoloji bilimi, kültürün ve uygar-

l›¤›n oluflmas›nda ana kayna¤› oluflturup topluma verilecek biyolojik  bilinç, bu kavramlar›n ilerlemesinde

ve nesiller boyu devam etmesinde etkili olacakt›r.

1.2. E¤itim ve Kültür

‹lkel  toplumlarda örgün e¤itim, okul ve ö¤retmenlik yoktu. Bireyin e¤itiminde yaflad›¤› çevre önem-
li bir etkiye sahipti. Örgün e¤itim insanlar›n toplumsal hayata geçmesiyle bafllar. ‹lkel toplumlar›n yerleflik
düzene geçiflleri ve yaz›n›n bulunmas› ile e¤itim kurumsallaflmaya bafllam›flt›r. Bu süreçte bir çok uygarl›k-
ta oldu¤u gibi  Türk toplumunda da örgün e¤itim geliflmeye bafllad›. Buna ba¤l› olarak, e¤itim toplumda
önemli bir yer tutmufl, kazan›lan kültürü sürdürme; hak, erdem ve iyi bir yaflama ulaflma ve yetenekli insan-
lar› yetifltirme gibi ifllevler üstlenmifltir (Yetkin, 2000). 

Ortaça¤da e¤itim daha çok skolastik düflüncenin etkisi alt›nda kalm›flt›r. 17. ve 18. yy. da yeni ça¤la
birlikte yarat›c› insan yetifltirilmesi amaçlanm›flt›r. 19. yy da rönesans ve reform hareketleri e¤itim sistemin-
de de etkili olarak daha çok do¤al e¤itim savunulmufltur. 

Türk e¤itim tarihi de benzer aflamalar› geçirmifltir. Orta Asya da e¤itim daha çok do¤a koflullar›na;
uyum, savafl, spor, ak›nc›l›k ve hayvanc›l›k gibi alanlara yönelik olmufltur (Tanili, 1988). Bu faaliyetler ye-
rine getirilirken do¤al olarak çevredeki bitki ve hayvanlarla ilgilenilmifltir. Osmanl›da ise daha çok medre-
se e¤itimine önem verilirken bütün kesimleri ve alanlar› içine alan; programl›, planl›, bilginin aktar›lmas›-
na yönelik yayg›n bir örgün e¤itim tam olarak gelifltirilememifltir. Cumhuriyet döneminde e¤itim ön plana
ç›kar›larak ayd›nlanman›n ancak e¤itimle sa¤lan›laca¤›na inan›lm›flt›r. Bu dönemdeki en önemli geliflmeler-
den birisi de 1932 de kültür politikas›n›n belirlenmesidir. E¤itim programlar› ve araflt›rmalar aç›s›ndan ele
al›nd›¤›nda, ülkemizde, ça¤dafl ve bat›daki anlam›na uygun biyoloji e¤itiminin bafllang›c› 1 A¤ustos 1933
tarihi al›nabilir (Demirsoy, 1993).  Ülkemizde üniversite reformunu izleyen y›llarda Türk Fiziki ve Tabii
‹limler Derne¤i, 1950 y›l›nda da Türk Biyoloji Derne¤i kurulmufltur. Bu dernek bilim adamlar›n›n, ö¤ret-
menlerin, ö¤rencilerin ve do¤ay› sevenlerin faaliyetlerini kolaylaflt›rm›flt›r.
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2. YÖNTEM

Araflt›rmada betimsel yöntem kullan›lm›flt›r. Bu yönteme ba¤l› olarak ilkö¤retim 1., 2. ve 3. s›n›f ha-
yat bilgisi dersi içinde yer alan biyoloji konular›, ilkö¤retim 4., 5., 6., 7. ve 8. s›n›f fen bilgisi içerisinde yer
alan biyoloji konular›, haftal›k ders çizelgeleri, ortaö¤retim biyoloji ö¤retim programlar› ve ilgili ders kitap-
lar› incelenmifltir. Ö¤renme ile ilgili yap›lan çeflitli araflt›rmalar, kültürle ilgili kaynaklar de¤erlendirilmifltir.
1983-1992 y›llar› aras›nda uygulanan Ö¤retmenlik Yeterlilik ve Yar›flma S›nav›, 17.10.1999 ve 12.12.1999
tarihlerinde yap›lan Devlet Memurlu¤u Seçme S›nav› (DMS), 16.07.2000 tarihinde yap›lan DMS,
07.07.2001 tarihinde yap›lan Kurumlar ‹çin Merkezi Eleme S›nav› (KMS) ve 06. 07. 2002 tarihinde yap›-
lan Kamu Personel Seçme S›nav›nda (KPSS), (yay›nlananlar) adaylara  sorulan sorular incelenerek  biyolo-
jiyi do¤rudan veya dolayl› olarak ilgilendiren sorular›n olmad›¤› tespiti yap›lm›flt›r. 

3. BULGULAR

3.1. Okullar›m›zda  Biyoloji   E¤itimi

‹lkö¤retim 1., 2., ve 3. s›n›f hayat bilgisi ve 4., 5., 6., 7. ve 8. s›n›f fen bilgisi derslerinin baz› ünite-
leri biyoloji konular›ndan oluflmaktad›r. Bu üniteler Tablo 1.’ ve 2’ de gösterilmifltir.

Tablo 1. ‹lkö¤retim 1, 2, 3. S›n›flar›nda Hayat Bilgisi Derslerinde Bulunan Biyoloji Üniteleri ve Yüzde Oranlar›

S›n›f Üniteler Toplam

Ünite Oran›

Say›s› (%)

1. s›n›f Sa¤l›kl› Büyüyelim 10 20

Çevremizdeki Canl›lar

2. s›n›f Sa¤l›kl› Büyüyelim 11 27

Görüyorum ve Duyuyorum

Çevremizdeki Canl›lar

3. s›n›f Sa¤l›kl› Büyüyelim 12 15

Çevremizdeki Canl›lar

Tablo 2. ‹lkö¤retim 4, 5, 6, 7 ve 8. S›n›flar›nda Fen Bilgisi Derslerinde Bulunan Biyoloji Üniteleri ve Yüzde Oranlar›

S›n›f Üniteler Toplam Ünite Oran›

Say›s› (%)

4. s›n›f Çevremizi Tan›yal›m 4 50

Canl›lar Çeflitlidir

5. s›n›f Canl›lar ve Do¤ayla Etkileflimi 4 25

6. s›n›f Canl›n›n ‹ç Yap›s›na Yolculuk 4 50

Vücudumda Neler Var?

7. s›n›f Tüm Canl›larla Ortak Yuvam›z

Mavi Gezegenimizi Tan›yal›m ve 4 10

Koruyal›m

8. s›n›f Genetik 5 40

Canl›larda Üreme ve Geliflme
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Ülkemizde ortaö¤retimde biyoloji dersi bafllang›çta tabiiyat, nebati ve hayvan fizyolojisi, tabii ilim-

ler ve tabiat bilgisi gibi adlar alt›nda okutulmufltur. Günümüzde ise okul ve alan çeflidine ba¤l› olarak biyo-

loji ve sa¤l›k bilgisi, ileri biyoloji ve biyoloji uygulamalar› olarak alan ve kültür dersi olarak okutulmakta-

d›r. Ülkemizde 1994-2001 y›llar› aras›nda ortaö¤retim kurumlar›nda yer alan biyoloji dersi ile ilgili bilgiler

Tablo 3.’te gösterilmifltir.

1995’den günümüze kadar tüm ortaö¤retim okullar›n›n haz›rl›k ve XII. s›n›flar›nda biyoloji dersi yer

almad›¤› için Tablo 3.de de de¤erlendirmeye al›nmam›flt›r. Biyoloji veya biyoloji ve sa¤l›k bilgisi ö¤retim

programlar›, orta dereceli okullar›n tümünün IX. s›n›flar›nda haftada iki saat ortak genel kültür kategorisi

dersi olarak bütün ö¤rencilere zorunlu olarak okutulmaktad›r.

Liselerin fen bilimleri alan›nda, X. s›n›flarda haftada iki saatlik alan dersinin yan›nda, iki saatlik de

alan seçmeli dersi olarak biyoloji uygulamalar› dersi yer almaktad›r. Ayn› flekilde XI. s›n›flarda üç saatlik

alan dersinin yan›nda, iki saat de alan seçmeli dersi olarak biyoloji dersi uygulamalar›na devam edilmekte-

dir. Böylece IX. s›n›fta ortak genel kültür dersi olarak haftada iki saat yer alan biyoloji dersi, biyoloji prog-

ramlar›n›n temeli olup X. ve XI. s›n›flarda okutulmaya devam edilmektedir.

Fen liselerinde uygulanan biyoloji ö¤retim program› ise liselerin fen bilimleri alan›ndan biraz daha fark-

l›d›r. IX. s›n›fda haftal›k ders say›s› olarak iki saatten dört saate ç›kar›l›p her ikisinde de lise-1 biyoloji ö¤retim

program› uygulanmaktad›r. Böylece fen lisesinin IX. s›n›f›nda biyoloji konular› ve ünitelerinin daha detayl› ö¤-

retimi sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca ileride ulafl›lmas› istenen biyoloji kültürününde temeli oluflmaktad›r. 

Benzer farkl›l›k X. ve XI. s›n›flarda da devam edip, fen liselerinin X. s›n›f›nda alan dersi hafta da iki

saatten üç saate ç›kar›lm›flt›r. XI. s›n›flarda ise bu farkl›l›k hem ders saati fazlas›yla hem de alan seçmeli çe-

flidiyle dikkat çekmektedir. Alan dersi olarak her iki lisenin XI. s›n›f›nda haftada üç saat biyoloji dersi uy-

gulan›rken, alan seçmeli dersi olarak biyoloji uygulamalar› lise fen bilimleri alan›nda iki saat, fen lisesinde

ise iki saatlik alan seçmeli biyoloji uygulamalar›n›n yan›nda dört saat de alan seçmeli dersi olarak ileri bi-

yoloji dersi okutulmaktad›r.  

Anadolu ö¤retmen lisesi, Anadolu liseleri ve yabanc› dil a¤›rl›kl› liselerin fen bilimleri alan›nda uy-

gulanan biyoloji ö¤retim program› ile ayn›d›r. MEB. Ortaö¤retim kurumlar› s›n›f geçme yönetmenli¤ini uy-

gulayan orta ö¤retim kurumlar›ndan meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri ve Tek-

nik liselerin de biyoloji ö¤retim programlar› yerine biyoloji ve sa¤l›k bilgisi ö¤retim programlar› uygulan›p,

bu dersler sadece IX. s›n›flarda haftada iki saat olarak okutulmaktad›r.

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER

Biyoloji e¤itimi bireyin do¤umu ile bafllar, fakat  birey aile hayat›nda bunun çok fazla fark›nda de-

¤ildir. ‹lkö¤retimden üniversiteye kadar olan e¤itim sürecinde de¤iflik konular alt›nda biyoloji dersi okutul-

maktad›r. ‹lkö¤retimde okutulan biyoloji ve biyoloiji ile ilgili ünitelerin temelinde bireye do¤a ile ilgili te-

mel bilgiler verilmelidir. Ortaö¤retimde de bu bilgilerin ö¤retimine daha fazla önem verilip, alg›lama, dü-

flünme yeteneklerini gelifltirme, yard›mlaflma, çevreyi tan›ma ve koruma özelliklerini kazand›r›p, bireyde

yaflant› boyutuna tafl›nmas› hedeflenmelidir. Bu genel görünüfl içerisinde biyoloji dersi, canl› bilimi olarak

kültürümüzün kaç›n›lmaz bir bölümünü oluflturmaktad›r (Y›lmaz & Soran, 1999). 

Ancak 23.12.1997 tarih ve 169 say›l› karar› ile kabul edilen flubat 1998 ve 2485 say›l› tebli¤ler der-

gisinde yay›mlanan lise biyoloji dersi ö¤retim program›n›n amaç ve aç›klamalar› esas al›nd›¤›nda; ortaö¤-

retim kurumlar›m›z olan lise ve dengi okullar›m›z›n fen d›fl›ndaki alanlar›n sadece IX. s›n›flar›nda ortak ge-

nel kültür dersi olarak haftada iki saatlik biyoloji dersi okutulmaktad›r (Milli E¤itim Bakanl›¤› [MEB],
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Tablo 3. 1994-2001 Y›llar› Aras›nda Uygulanan Orta Dereceli Okullarda Haftal›k Biyoloji  Ders Program›

OKUL VE ALAN  IX-SINIF IX-SINIF X-SINIF XI-SINIF

Haftal›k                                        Haftal›k                                   Haftal›k
Ders                Ders                     Ders                Ders                  Ders               Ders
Saat                Türü                     Saat                Türü                  Saat               Türü

Say›s›                    Say›s› Say›s›

Lise Fen Bilimleri Alan› 2 O.G.K.D. 2 Alan Dersi 3 Alan Dersi

– – 2 Alan Seçmeli 2 Alan Seçmeli
Dersi Dersi

(Biyoloji (Biyoloji
Uyg.) Uyg.)

Lise Sanat (Resim-Müzik) Alan› 2 O.G.K.D. – – – –

Lise Spor Alan› 2 O.G.K.D. 2 Alan Dersi – –

4 O.G.K.D. 3 Alan Dersi 3 Alan Dersi

Alan Seçmeli Alan Seçmeli
Fen Lisesi – – 2 Dersi 2 Dersi

(Biyoloji (Biyoloji
(Uyg.) (Uyg.)

Alan Seçmeli
– – – – 4 Dersi (‹leri

Biyoloji)

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Sanat (Resim-Müzik) Alan› 2 O.G.K.D. – – – –
Baz› Derslerin Ö¤retimini 
Yabanc› Dille Yapan Resmi 
Okullar (Anadolu Lisesi) ile 2 O.G.K.D. – – – –
Yabanc› Dil A¤›rl›kl› Lise
Sanat (Resim-Müzik) Alan›
Anadolu Ö¤retmen Lisesi
Fen Bilimleri Alan› 2 O.G.K.D. 2 Alan Dersi 3 Alan Dersi
Anadolu Ö¤retmen Lisesi
Sanat (Resim-Müzik) Alan› 2 O.G.K.D. - - - -
Anadolu Ö¤retmen Lisesi
Spor Alan› 2 O.G.K.D. 2 Alan Dersi – –
M.E.B. Orta Ö¤retim O.G.K.D.
Kurumlar› S›n›f Geçme 2 (Biyoloji
Yönetmenli¤ini ve Sa¤l›k – – – –
Uygulayan Orta Ö¤retim Bilgisi)
Kurumlar›ndan Meslek Lisesi
M.E.B. Orta Ö¤retim Kurumlar› O.G.K.D.
S›n›f Geçme Yönetmeli¤ini (Biyoloji
Uygulayan Orta Ö¤retim 2 ve Sa¤l›k – – – –
Kurumlar›ndan Anadolu Bilgisi)
Meslek Liseleri
M.E.B. Orta Ö¤retim Kurumlar›
S›n›f Geçme Yönetmeli¤ini 2 O.G.K.D.
Uygulayan Orta Ö¤retim (Biyoloji – – – –
Kurumlar›ndan Anadolu Meslek ve Sa¤l›k
Liseleri Bilgisi)
M.E.B. Orta Ö¤retim Kurumlar› O.G.K.D.
S›n›f Geçme Yönetmeli¤ini 2 (Biyoloji – – – –
Uygulayan Orta Ö¤retim ve Sa¤l›k
Kurumlar›ndan Teknik Liseler Bilgisi)

O.G.K.D.
Anadolu Meslek Liseleri 2 (Biyoloji
Bütün Alanlar› ve Sa¤l›k – – – –

Bilgisi)

Anadolu Otelcilik ve Turizm O.G.K.D.
Meslek Liseleri Bütün Alanlar› 2 (Biyoloji

ve Sa¤l›k – – – –
Bilgisi)

O.G.K.D.
Anadolu Sekreterlik Meslek 2 (Biyoloji – – – –
Liseleri Bütün Alanlar› ve Sa¤l›k

Bilgisi)

O.G.K.D.
Anadolu Mahalli ‹dareler Meslek (Biyoloji – – – –
Liseleri 2 ve Sa¤l›k

Bilgisi)
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1998). X ve XI. s›n›flarda hiç biyoloji dersi yer almamaktad›r. Bu durum biyoloji e¤itiminin süreklili¤i aç›-
s›ndan uygun düflmemektedir. Özellikle sanat ve teknik alanlarda e¤itim yapan ortaö¤retim kurumlar›ndaki
ö¤renciler eserlerini meydana getirirlerken kulland›klar› mataryellerin tüketiminde günümüzde önemi git-
tikçe artan ekolojik aç›dan  çevrenin korunmas›nda bilinçli olmalar› gerekir. Tablo 3” de görüldü¤ü gibi sa-
nat ve teknik orta ö¤retim okullar›n›n hiçbir s›n›f›nda biyoloji dersi yer almamaktad›r. Oysa; bilgi toplumu-
nun en önemli ögesi, çevreyi tahrip etmeden do¤al kaynaklar› sonsuz kullanmay› ö¤renmektir (Demirsoy,
1993) Biyolojik aç›dan düflünüldü¤ü zaman bu alanlarda e¤itim gören ö¤rencilere X ve XI. s›n›flarda haf-
tada en az birer saat biyoloji dersi okutulmas› uygun olacakt›r. Bir kuflaktan di¤er kufla¤a aktar›lan  ögeler
olarak tan›mlanan kültür, biyolojik aç›dan düflünüldü¤ünde öneminin gün geçtikçe artt›¤› görülmektedir.
Bunun için biyoloji biliminin e¤itim sistemimizdeki yeri tespit edilirken yaflam›m›z aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
kültürümüzün vazgeçilmez bir ögesi olarak düflünülmelidir.

1984-1992 y›llar› aras›nda uygulanan ö¤retmenli¤e girifl s›nav›nda genel kültür bölümünde her s›nav-
da toplam 50 sorunun 5 tanesi biyoloji sorusundan oluflmaktad›r. Ancak genifl kitleleri kapsayan ayn› amaç-
la yap›l›p ve eleme niteli¤i tafl›yan Kurumlar ‹çin Merkezi Eleme ve Seçme S›navlar›nda (KPSS),  Lisans
Üstü E¤itim (LES) gibi s›navlarda hiç biyoloji sorusunun yer almad›¤› belirlenmifltir. Biyoloji ile ilgili ko-
nularda da bu tür s›navlarda  sorular›n sorulmas› büyük kitlelerin ilgisini çekmeye neden olacakt›r. Böylece
okullar›m›zda biyoloji ö¤retimine ilgi artacakt›r. Bu nitelikteki s›navlarda genel kültür özelli¤i tafl›yan biyo-
loji sorular›n›n sorulmas› toplumdaki biyoloji kültürünün oluflmas› ve geliflmesine katk› sa¤layaca¤›;  so-
nuçta da sa¤l›kl› bir çevre ve buna ba¤l› olarak  sa¤l›kl›, kültürlü ve çevre bilinci olan bireylerin yetiflmesi
ümit edilmektedir.
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