
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 

E-posta: ksubiyoloji@gmail.com 
Web: http://biyoloji.ksu.edu.tr/ 
Facebook: http://www.facebook.com/KSUBiyoloji 
Twitter: https://twitter.com/KSUBiyoloji 
Youtube: http://www.youtube.com/user/ksubiyoloji 

Biyolog Kimdir? 
Biyolog, üniversitelerin lisans eğitimi veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin 
biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden mezun olan; tüm 
canlıları, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimlerini, bilimsel 
yöntemlerle inceleyen, bu yöntemler sonucunda elde ettiği verileri 
eğitim, tarım, orman, sağlık, çevre, gıda, endüstri, biyoteknoloji, 
nanobiyoteknoloji, doğal kaynakların yönetimi ve ekoloji alanlarında 
araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten ve kontrol eden, denetleyen, 
uygulayan ve uygulatan, bu sonuçları rapor halinde sunan meslek 
mensubudur. 

Biyoloji Nedir? 
Biyoloji, tüm canlıların yapı ve gelişim özelliklerini araştıran canlı 
varlıklarla ilgili bütün bilgileri kucaklayan geniş bir bilimdir. 

Zooloji, Botanik, Tıp, Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, 
Biyoteknoloji, Embriyoloji, Ekoloji, Fizyoloji, Paleontoloji gibi alt 
bilim dallarına sahiptir. 

Akademik Kadromuz 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programımız 
Biyoloji Bölümü dört yıllık lisans eğitimi sonunda Biyoloji diploması 
vermektedir.  

Lisansüstü eğitime, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün belirlediği kriterlere 
uygun öğrenci adayları arasından yazılı sınav ve mülakat sonucu seçilen 
öğrenciler alınmaktadır. 

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe dir. 

Erasmus Öğrenimi 
Yurtdışı Öğrenim hareketliliğine başvurmak için lisans 
öğrencilerimizin genel akademik not ortalaması 2.00/4.00, 
lisansüstü öğrencilerimizin genel akademik ortalamasının ise 
2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

Anlaşmalı Üniversiteler; 

İTALYA-Unıversity Degli Studi Di Firenze 

LETONYA-Unıversity of Latvia 

POLONYA-Uniwersytet technologiczno przyrodniczy 

Biyoloji Öğrenci Laboratuvarı Biyoloji Öğrenci Mikroskopları Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Hidrobiyoloji Laboratuvarı Botanik Laboratuvarı, Herbaryum Zooloji Müzesi Entomoloji Laboratuvarı 

SOSYAL FAALİYETLER 

Piknik Biyoloji Öğrenci Topluluğu Ağaç Dikimi Sergi 

BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ 

İş Olanakları 
 Devlet ve özel hastane laboratuvarları, özel tıbbi tahlil ve test 

laboratuvarları 
 Tarım Orman ve Çevre Bakanlıkları 
 Büyükşehir Belediyeleri 
 İlaç firmaları 
 Tıbbi / bilimsel araç-gereç satan firmalar 
 Gıda üretimi için yasal izni olan şirketler 
 Çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlar 
 Öğretmenlik 
 Yurt içinde ve yurt dışında Araştırma Görevliliği 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
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