MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
TARAFINDAN DÜZENLENEN 24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ GENEL
DEĞERLENDİRME

24. Ulusal Biyoloji Kongresi Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Fen Edebiyat
Fakültesi, Biyoloji Bölümü yürütücülüğünde, MCBÜ Prof. Dr. Şehit İlhan Varank
Yerleşkesi (Muradiye)’nde bulunan Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde
yapılmıştır.
Kongrede bir Açılış Dersi oturumu, 2 çağrılı konuşmacı sunum oturumu, bir panel, bir
çalıştay, bir kapanış paneli, sözlü bildiri sunumları kapsamında 14 oturumda 69 sözlü
bildiri, 55 poster bildiri olmak üzere toplam 21 ayrı bilimsel etkinlik ile sosyokültürel
olarak “Derin Derinlik” konulu bir su altı fotoğraf sergisi, 3 gezi programı
gerçekleştirilmiştir. Birinci gün akşamı hoşgeldiniz yemeği ve üçüncü gün akşamı ise
gala yemeği düzenlenmiştir. Kongreye 162 kişi katılmıştır.
Kongrede açılış dersini “Renklerin Dansı” konu başlığıyla Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
vermiştir. Çağrılı konuşmacılardan Prof. Dr. Mustafa SARI “Van Gölü İnci Kefalinin
Üreme Göçü ve Koruma Çalışmalarına Genel Bir Bakış” başlıklı, Prof. Dr. Musa
DOĞAN “Türkiye’de Bulunan Salvia L. (Lamiaceae) Cinsinin Sistematik Yapısının
Anlaşılmasında Numerik Sistematik, Moleküler Filogenetik ve Tozlaşma Ekolojisi
Araştırmaları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
12 Eylül 2018 tarihinde Doç. Dr. Hilal AYDIN, Dr. E. Erdem YÜRÜR tarafından
“Modern Dinoflagellat Kist Taksonomisi ve Çalışma Yöntemleri” isimli çalıştay 6
kişinin katılımıyla MCBÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Araştırma
Laboratuvarında yapılmıştır.
Katılımcılar, oturumların başlama ve bitiş saatlerine uyulduğu, oturum salonlarının
teknik ve fiziki alt yapısının uygun olduğu görüşünü belirtmişlerdir.
Bildirilerin değerlendirilmesi sonucunda;
Poster bildirilerin ve sözlü bildirilerin genel olarak kalitesinin yüksek olduğuna,
Aynı araştırmacıya ait sözlü ve poster bildirilerin birkaçında çakışma olduğu ve
hakem değerlendirmesi öncesinde benzerlik araştırmasının yapılmasının uygun
olacağına,

Birkaç sözlü ve poster bildirilerde araştırma sonuçları alınmadan sunum
yapıldığı ve bazı bildirilerin derleme niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Bu tür
bildirilerin değerlendirmeye alınmaması gerektiği belirtilmiştir.

İstanbul’da 1967 yılında yapılmış olan düzenli konferanstan (5. Konferans)
sonra geleneksel olarak ve ulusal katılımlı yapılan Biyoloji Kongresi’nin 24üncüsüne,
öğretim elemanı atama ve yükseltme kriterleri, teşvik ödeneği vb. gibi puan kazandıran
ödüllendirmelerin Ulusal Biyoloji Kongresinden esirgenmiş olması nedeniyle katılımın
az olduğu ve yeterince sahiplenilmediği görülmüştür. Bu nedenle, katılımcılar
tarafından, kongre ve Biyoloji bilimine ilişkin aşağıdaki konular dile getirilmiştir.

24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
1. Biyologların canlıyı ilgilendiren tüm alanlarda daha aktif rol almaları gerektiği,
2. Bu aktif role kavuşabilmeleri için fiziki, teknik ve maddi destek olanakları yaratılması
gerektiği,
3. Ülkemizin bir temel bilim politikasının olmadığı ve bu temel bilimler içinde
Biyolojinin yerinin boşlukta kaldığı ve sahiplenilmediği,
4. Bir meslek derneği olarak kurulmuş olan “Türkiye Biyologlar Derneği’nin” alanı
bütünü ile yakalayamadığı, ülke biyologlarının sorunlarına sahip çıkılmadığı; bugüne
kadar yapılanların da istenen amaca ulaşmadığı,
5. Yaşamımızı kontrol eden bir güç haline gelmiş yazılı ve sözlü medyanın daha etkin
kullanılması ve üyelerimizin bu ortamlarda daha etkili olarak yer alması gerektiği,
6. Çevre kirliliği, küresel ısınma, besin kıtlığı, aşırı nüfus artışı, biyoçeşitlilik gibi
konularda biyologların daha aktif olmaları gerektiği,
7. Kongrelere duayen, tecrübeli ve alanında söz sahibi hocaların (emekli olanlar da
dahil) katılmasının bir meslek görevi algılanma ve bu yolla da gençlere rol model
olabilmeleri dileği,
8. Biyoloji bölümlerinde FKB’nin yanı sıra jeoloji ve coğrafya derslerinin de
okutulması,
9. Akademisyenlerin akademik teşvik ve unvan alabilme koşulu olarak her yıl en az bir
ulusal kongreye katılma zorunluluğunun getirilmesi,
10. Türkiye Biyologlar Derneğinin, Biyologların sorunlarını içeren bir kongreyi
düzenlemesi,

11. Biyoloji öğretmenlerinin Biyoloji kongrelerine katılımının sağlanması için MEB ve
YÖK arasında anlaşma sağlanması gerektiği,
12. Biyoloji eğitimi kalitesinin artırılması için 6 yıla çıkarılması gerektiği,
13. Biyologların istihdam sorunlarını giderecek tedbirler alınması, biyoloji ile ilgili
bakanlıklarda kadro olarak belirli bir biyolog kontenjanının ayrılması için girişimlere
devam edilmesi,
14. Biyolojinin liselerdeki durumu gözden geçirilmeli ve ders içeriklerine evrensel bir
standardizasyon getirilmeli,
15. Biyologlar konuşma, konferans, çalıştay, sergi gibi yerel eğitimi güçlendirecek
faaliyetleri yaparak topluma daha fazla hizmet ederek mesleğini tanıtmalı,
16. Biyologların araştırmacı kimliklerini yasalarla koruma altına alacak girişimlere
devam edilmesi,
17. Farklı alanlardaki temel bilimcilerin biyologlar tarafından icra edilmesi gereken
konulara çeşitli adlar ve mülahazalarla yerleştirilmesinde daha titiz olunması,
18. Topluma Biyologların önem ve değerinin anlatılabilmesi için halkla iç içe olunması
gerektiği,
19. Biyologların sanayi ile entegrasyonunun sağlanması,
20. Türkiye Biyologlar Derneğinin kongrelerde aktif rol alması temennisi,
21. Türkiye Biyologlar Derneğine yalnız akademik paydaşlar olarak değil aynı zamanda
akademik olmayan yönde de katkı konulması,
22. Temel bilim alanlarından biri olan Biyoloji adı altında düzenlenecek Kongre’nin
“ULUSAL KALMASI” ve 240 milyon kişinin Türkçe konuştuğu bir dünyada kendi
dilinde Bilime sahip çıkılması gerektiği, Uluslararası Biyoloji Kongrelerinin Ulusal
Biyoloji Kongresine bir alternatif olarak sunulmaması,
23. Biyologların, Biyoloji ve alt bilim dalları alanına hakim bireyler olarak
bilirkişiliklerde, ETKİN, YETKİN ve ARANILIR OLMALARI yönünde adımların
atılması gerektiği,
24. En azından bazı üniversitelerde uzay ve (derin) deniz biyolojisi ile ilgili programların
açılması gerektiği,
25. Türkiye Biyologlar Derneği ve kamunun işbirliği ile biyoloji mesleğinde bir BOARD
(devlet yeterlik sınavı) ile mesleki olgunluğa bir standart getirilmesinin yollarını
araştırmak konuları dile getirilmiştir.
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