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Üniversitelerdeki ilk çöküşün habercisi, temel bilimler kontenjanında yaşanan 
sıkıntılar ve kapanan bölümler olmuştur. Yürütülen bilim politikalarının 
yanlışlığından kaynaklı olarak son yıllarda boş kontenjanlarla gündemde olan 
temel bilimler programlarıyla ilgili çalışma başlatan YÖK, 2014 yılında 
11’den az öğrenci kaydolan devlet üniversitelerindeki programlara artık 
kontenjan verilmeyeceğini duyurmuştur. Uygulanan bilim politikasının 
yanlışlığını 2010 yılında üniversitelerin temel bilimler bölümlerine ayrılan 
kontenjan sayılarından net olarak anlamak mümkündür. Bir yıl öncesinde 
mevcut kontenjanlar doldurulmamış olmasına rağmen kontenjan sayıları 
arttırılırken bu bölümlere yerleşen öğrenci sayılarında dramatik bir düşüş 
görülmüştür. YÖK’ün kontenjan verilmeyeceğine dair yaptığı açıklama bir 
domino etkisi yaratmış ve sonraki yıllarda temel bilimler bölümleri bir bir 
kapanmaya başlamıştır (Bkz Grafikler 3-5).

2015 yılı itibariyle 112 
üniversitenin Kimya bölümü-
ne, 118 üniversitenin Fizik 
bölümüne, 100 üniversitenin 
Biyoloji bölümüne, 60 
üniversitenin de Matematik 
bölümüne öğrenci alımı 
yapılmayacaktır. Grafik 5’te 
de görüldüğü üzere 2015 yılı 
itibariyle 186 üniversite 
içinde aktif olarak eğitim 
veren sadece 10 fizik, 24 
kimya ve 31 biyoloji bölümü 
vardır. Her ne kadar matema-
tik için bir tehlike yokmuş 
gibi gözükse de son yıllarda 
kapanan matematik bölümleri 
(Grafik 4) ufukta görülen 
tehlikenin habercisi duru-
mundadır.
Temel bilimler neden bu 
kadar önemlidir ve temel 
bilimlerin ișlevi nedir?
Öncelikle şunu belirtmekte 
fayda olacaktır. Bilim; 
doğada bulunan herşeyin 
deney ve gözlemler sonucu 
mantıklı ve tutarlı bir biçimde 
yorumlanması sonucu elde 
edilen çalışmalar bütünüdür. 
Bilim kendimizi ve birbirimi-
zi kandırmamamıza yarayan 
bir yoldur.
Ayrıca yıllardır yanlış bilinen 
bir diğer şeyi düzeltmek 
gerekir ki o da temel bilimler 
ürüne odaklı araştırmaların 
yapıldığı birimler değillerdir, 
hiç bir zaman olmamıştır ve 

ileride de olmayacaktır. Temel bilimlerde bilgi üretilir ve üretilen bu bilgilerin 
nerede ve nasıl kullanılacağı zaman içerisinde ortaya çıkar. Çıktığı anda da 
hayatımızda devrim yaratırlar: X-ışınlarının keşfi tıbta bir devrim yaşatırken, 
fotoelektrik etki televizyon, güneş enerjili araçlar ve kendiliğinden açılıp 
kapanan kapılar gibi uygulama alanları yaratmıştır. Bugün MR cihazlarını 
kullanıyorsak bu uygulamanın arkasındaki matematiğe çok şey borçlu olduğu-
muzu unutmamalıyızt
Diğer bir taraftan temel bilimlerin bulunduğu Fen Edebiyat Fakültelerinin 
temel amacının bir meslek adamı yetiştirme olmadığı, bu fakültelerin varolma 
nedeninin nitelikli saf bilim adamı yetiştirme olduğu unutulmamalıdır.

Bir ülkede temel bilimlerde insan yetişmemesi, o ülkede uygulamanın içinde 
olanların da iyi yetişmemesi anlamına gelmektedir. Temel bilimler alanlarında 
gelişme gösteremeyen bir ülkenin uluslararası yarışta ayakta kalması mümkün 
değildir. Temel bilim eğitimi olmadan hiçbir şey olmaz. Temel bilimler, 
bilimin odak noktasıdır. 
Ne oldu da temel bilimler bu duruma geldi?
İlginin azalmasının sebeplerinden birisi, öğrencilerin temel bilimleri tercihle-
rinde özellikle gelecek kaygısının olmasıdır. Bu kaygıyı anlayabilmek için 
dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün (2013) şu açıklama-
sını vermek yerinde olacaktır: “Pastaneciler bile sorun yaşıyorlar. Garsonluk 
yapacak çok sayıda insan başvuru yapıyor ama pasta yapacak adam 
başvurmuyor…Üniversitelerle ilgili yeniden yapılanma süreci var. Piyasaya 
duyarlı bir eğitim verip vermediği konusunda bir değerlendirme yapacağız. 
Öyle meslek dalları açılmış durumda ki meslek yüksekokulu olsun fakülte 
olsun piyasada karşılığı yok ve insanlar o meslekleri üniversitede okumaya 
devam ediyorlar. Bizim piyasamızda hiç karşılığı olmayan meslekler ya da çok 
sınırlı ama üniversite eğitimi bunun 10 katı. Örneğin Fen Edebiyat Fakültele-
rinin sayısı çok fazla ancak kimya, fizik, biyoloji mezunlarının çalışabileceği 
alan çok kısıtlı. Bunların yeniden planlanması lazım.” Bu açıklamanın ardın-
dan şunu söylemek gerekir ki üniversiteler meslek edinme kursları değildir. 
Yanlışları düzeltmenin yolu, bu programların kapısına kilit vurmak olmamalı-
dır. Bu bölümler birer lokanta değil ki müşteri gelmediği zaman kapatasınız. 
‘Kapatıyorum, kapatacağım, kontenjan vermeyeceğim’ derseniz kimse bu 
bölümleri tercih etmez. O nedenle bu konuda çok daha duyarlı olunmalı, 
söylenen sözlere dikkat edilmeli ve gençlerimiz korkutulmamalıdır.
Temel bilimlerin tercih edilmemesinin bir diğer sebebi ise dershane ve okul 
rehberlik birimlerinin öğrencileri başka alanlara yönlendirmesidir. Burada 
devreye okumuş cahiller ve akademik yobazlar giriyor. İsterseniz durumu 
şöyle anlatmaya çalışalım. Nikola Tesla’nın babası bir papazdır ve Tesla’nın 
da bir papaz olmasını ister ama kendisi dünyanın en iyi fizikçilerinden birisi 
olur. Babası Tesla’ya insanları anlatırken 3 sınıfa ayırır: “Bazı insanlar kutsal 
kitapta yazılanları hiç bir itiraz ve sorgulama olmadan birebir hayatlarına 
uygularlar ki bu insanlara muhafazakar denir. Bazı insanlar vardır ki kutsal 
kitapta yazılanları birebir kabul etmedikleri gibi onları sorgulamaya başlayıp 
tartışmaya kalkarlar ki bu tür insanlar genelde ateist olurlar. Bir de kutsal 
kitapları hiç okumayıp din hakkında ahkam kesenler vardır ki işte oğlum 
bunlar da yobaz olurlar.” der. Maalesef benzer durum akademik çevrede de 
karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerimizde temel bilimler hakkında hiç bir 
bilgisi olmayıp “Bu dersler sizin ne işinize yarayacak?” diyen danışman 
akademisyenlerimiz olduğu gibi “Sakın kimya, biyoloji, fizik okumayın 
okuyup da ne yapacaksınız?” diyen rehber öğretmenlerimiz de vardır.
Temel bilimlere ilgisizliğin bir diğer sebebi, ortaöğretimde temel bilime 
ilginin tam sağlanamaması, bu konuda rol modellerin etkin olmamasıdır. 
Bilim sadece Newton’un elmasından ve Archimedes’in hamam tasından ibaret 
değildir. Örneğin, öğrencilerinize ışığın ne olduğunu sadece Newton’un 
deneyleriyle anlatamazsınız. Bir antik çağ filozofu Mozi, 11. yy’da yaşamış 
İbni Heysem ve Joseph Von Fraunhofer’ı öğrencilerinize anlatmadığınız 
zaman anlattığınız ışık konusunun bir tarafı hep karanlıkta kalacaktır.
Diğer bir taraftan zamanla üniversitelerde karşılaşılan öğrencinin niteliği ve 
niceliği de büyük bir değişim göstermiştir. Öğrenciler, lisede bir yıl okumuş, 
iki yıl dershanelere devam etmiş ve sonra üniversite birinci sınıfa gelmiştir. 
Örneğin 1995 yılında mühendislik okuyan bir öğrenci, aldığı 1. sınıf, genel 
kimya dersinde “Hocam, çok güzel anlatıyorsunuz. Zevkle dinliyoruz. Ancak 
yeni bir şey öğrenmiyoruz. Bunları lisede görmüştük.” derken 2000’li yıllar-
dan sonra bu söylem “Dersi anlamıyoruz. Çok zor. Kitap da çok kalınmış.” 
söylemine evrilmiştir [10].
Truva Atı misali üniversitelerde açılan ikinci öğretimler ise toplum gözünde 
popüleritesi zaten az olan temel bilimlere olan ilgiyi daha da azaltmıştır. 
Bugün devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam sayısı 186’ya ulaşmış durum-
dadır. 1980 askeri müdahaleden sonra YÖK kurulmuş ve “anarşi yuvaları (!)” 
olduğu gerekçesiyle bu üniversiteler denetlenmeye ve yönlendirilmeye çalışıl-
mıştır [11]. Doğru politikaların ortaya konmamasından dolayı ikinci öğretim 
denilen gece okulları açılmıştır. Öğrenciler saat 18:00’den sonra amfilere 
doldurulmuş fakat buradan mezun olduklarında beklentileri karşılanmayınca, 
temel bilimler bölümleri tercih edilmez olmuş ve kaçınılmaz son gerçekleşip 
bu gece okulları kapatılmıştır. Bu yanlışlıktan geç de olsa dönülmüştür.
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Grafik 3. 
2007-2015 yılları 
arasında 
Türkiye’de temel 
bilimler bölümleri-
ne verilen 
kontenjan ve bu 
kontenjanlara 
yerleştirilen 
öğrenci sayısı [8,9].

Grafik 4. 2008-2015 yılları arasında Türkiye’de açılan ve 
kapatılan temel bilimler bölümlerinin sayıları [8,9].

Grafik 5. 2007-2015 yılları arasında Türkiye’de öğrenci 
kabul eden temel bilimler bölümlerinin sayıları [8,9].


