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BAŞLARKEN

Değerli Arkadaşlarım,

Bir işi ilk defa yapma eylemi insanda farklı duygular 
uyandırmaktadır. Bu duygulardan en baskını, acaba ba-
şarılı olabilecek miyim? şeklinde biraz umut biraz umut-
suzluk içeren duygudur. Bir derginin ilk defa yayınlaması 
aşamasında da bu duygu baskıdır. Henüz tasarlanmamış 
bir dergi yapısını baştan tasarlamak, içeriği sürekli gün-
cel ve orijinal tutmak, dergi amacına sürekli sadık kal-
mak, tüm detayları düşünmek, planlamak ve uygulamak 
zaman alıcı ve yorucu bir süreçtir.  Bu yorgunluğun en iyi 
ilacı ise, yapılan işin bir işe yaradığını bilmek, duymak ve 
görmektir. 

 Bu dergiyi yayın amacımız, Biyosistem Mühen-
disliğinin ne olduğunu, başta lise mezunu öğrencilerimiz 
olmak üzere tüm öğrencilerimize, kamu ve özel sektör 
paydaşlarımıza tanıtmaktır. Neden buna gereksinim 
duyduk? Çünkü bugüne kadar konuştuğumuz çoğu kişi, 
meslek çalışanı olsa bile Biyosistem Mühendisliğini bir 
çırpıda tanımlayamamaktadır.Bu dergi ile Biyosistem 
Mühendisliği ile tüm konular ayrıntılı ele alınarak, kamu-
oyu objektif bir biçimde bilgilendirilecektir.

 Derginin hazırlanmasında, Biyosistem Mühen-
disliği lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğrenci-
lerin, Biyosistem Mühendisliği mezunlarının ve Üniver-
sitelerde görev yapan akademisyenlerin hazırladıkları 
makale ve yazılar kullanılacaktır. Dergi 3 ayda bir online 
olarak yayınlanacaktır

             Kemal Sulhi  GÜNDOĞDU

1ARALIK 2015



DERGİNİN YAPIMINDA
EMEĞİ 
GEÇENLER

Ali YILDIZ

Anıl BADEM

Bilal ÖLMEZ

Celil Serhan TEZCAN

Çağdaş TURALOĞLU

Fatih DİKMEN

Kemal Sulhi GÜNDOĞDU 

Ş.Tülin AKKAYA ASLAN

Tuğçe KIZILIRMAK

Başlarken

Geleceğin Mühendisliği

7. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Konferansı

Biyositem Mühendisi Kimdir

Biyositem Mühendisliğinin Çalışma ve İş Olanakları

Biyosistem Mühendisliği Eğitimi Hangi Üniversitelerde Verilmektedir.

Ülkemizde Biyosistem Mühendiliği Hangi Hangi Ana Bilim Dalında
 Eğitim Vermektedir.
1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi

Mezunlardan

Erasmus

Erasmus İtalya

Erasmus Polanya

Erasmus Polanya

Mezun Çalışanlar

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresinde Öğrenci Oturumu 
Yapıldl 
Biyosistem Mühendisliği Dergisi İçin Sponsor Arıyoruz

Duyuru

1

3

4

5

6

7

8

10

12

14

15

16

17

19

21

23

24

GELECEĞİN 
MÜHENDİSLİĞİ

 İnsanları uzaya taşıyan uzay programların-
da kullanılan bilgisayarın hesaplama gücü, günümüz 
modern hesap makineleri ile kıyaslanabilecek durum-
dayken, radyasyona dayanıklı yapıları sayesinde hız 
bariyerini aşamamış olan uzay görevleri için tasarlanmış 
bilgisayarlar, cebimizde taşıdığımız akıllı telefonların 
hızları ile kıyaslanamayacak kadar yavaş kalmaktadır. 
Güvenli hesap yapmaları bir yana, uzaydaki görevlere 
göre tasarlanan bu bilgisayarlar yıllar gerektiren araştır-
malar ve geliştirmeler sonucu ortaya çıkmıştır. O tekno-
lojiyi tarımsal üretimde kullanmanın zamanı gelmiş ve 
geçiyordur.

 Bugün piyasada satılmakta olan standart bir 
akıllı telefon, kablosuz bağlantı yetenekleri yanında, ka-
mera, GPS, yönlenme, ivme, ışık, basınç, nem ve sıcaklık 
algılayıcıları ile donatılmış bir teknoloji harikasıdır. Böyle 
telefon, üzerinde bulunan tüm algılayıcılarla bir üretim 
faaliyetini yürütebilecek bir bilgisayar iken, ülkemizde 
maalesef sadece oyun ve eğlence amacı ile kullanılmak-
tadır. Bunun en büyük nedeni ise, telefonları kullanan 
kişilerin ileri programlama tekniklerini bilmemesidir. Bu 
tür algılayıcılar sadece telefonlarla kalmayıp, daha bü-
yük mekanizasyon sistemleri olan traktörler ve iş ma-
kinelerinde de kullanılmaktadır. Modern traktörler, GPS 
desteği ile tarladaki yolunu bulabiliyor, hassas tarım 
makineleri obje tanımlaması ile gübreleme, çapalama ve 
ilaçlama yapabiliyorken, ülkemizde Tarımsal Elektronik 
bölümlerinin yaygınlaşmamış olduğunu görmek üzücü 
bir durumdur. Bu durumu düzeltmek için bölümümüz 
bünyesine alınan uzaktan kumandalı HD görüntü akta-
rımına sahip helikopter ile arazi deneme çalışmalarına 
başlamış olup, bugüne kadar 15 tarama gerçekleşti-
rilmiştir. Bu tür taramalarda arazideki bitki yüksekliği, 
rengi ve toprak durumu izlenmekte olup, yeni kameralar 
ile bitkisel gelişim durumu, klorofil miktarı gibi değişken-
ler takip edilecek, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
arazisinde yetiştirilmekte olan deney alanlarının tam 
haritası çıkarılabilecektir, bu çalışmaya ek olarak; tarım-
sal uygulamalara uygun, gömülü elektronik programla-
masına yönelik bir proje başlamış ve yürütülmektedir. 

 Tüm cihazların içerisinde programlanabilir bir 
işlemci vardır, gelecekte, uyduya bağlanmadan, algılayı-
cı kullanmadan hesaplama yapmadan yola çıkmayacak 
olan tarımsal mekanizasyon sistemleri olacağından, 
Biyosistem Mühendisliği bünyesindeki öğrencilerin 
elektronik, programlama gibi konularda kendilerini geliş-
tirmeleri, gelecekte iş garantisi açısından bir zorunluluk 
olmuştur. Bilgiye ulaşmanın tarihte en kolay olduğu gü-
nümüzde ve İngilizce eğitim veren bölümler sayesinde 
uluslararası bir platforma göre hazırlanan öğrenciler, 
bölüm içi ve bölüm dışı merak ve sıkı çalışma ile, ge-
leceğin mühendisleri olmaya bir adım daha bu şekilde 
yaklaşabilirler.

 Hassas tarımın nimetlerini kullanmayı sağlayan 
programlama, ileri hesaplama yöntemleri ve elektronik 
bilgilerini, öğrenciler edX gibi sitelerden takip edebilir-
ler.

             Celil Serhan TEZCAN
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• Biyosistemlerle ilgili enerji kaynakları-
nın kullanımı ve korunmasını sağlar,

• Biyolojik kaynakların korunması ve 
geliştirilmesi prensiplerini göz ardı etmeden, 
sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçek-
leştirilmesi,

• Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden 
tüketimine kadar olan süreçler için gerekli ma-
kine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı 
ve işletilmesi,

• Biyosistemlerde üretim amacıyla kulla-
nılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelen-
mesi, yapımı ve işletilmesi işlerini yaparlar.

• Sulama suyu ve hayvan içme suyu 
sağlamak için yapılacak göletleri, drenaj, toprak 
erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza 
edici tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, 
etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetle-
rini yapar,

• Sulama tesislerinde suyun tarımda 
kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı 
kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve 
drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, 
dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını 
geliştirme projeleri,

• Toprak su bitki ilişkileri etütleri, fizibili-
te, planlama, projelendirme uygulama ve kont-
rolü yapar;

• Tarım alet ve makinelerinin tasarımları-
nı yapar, projelerini hazırlar ve imzalar,

• Tarım alet ve makinelerinin imalatı, 
pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge 
veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, 
deneme ve analizleri yapar.

Biyosistem mühendisi olmak isteyenlerin;

• Fen bilimlerine ilgi duyan,

• Matematiksel işlem yapabilme yetene-
ğine sahip,

• Bilimsel çalışmalara meraklı,

• Yeniliklere açık,

• Arazi koşullarında çalışmaktan hoşla-
nan,

• Sorumluluk duygusu yüksek,

• İletişim becerisi yüksek,

• Analitik düşünce yetisine sahip,

• Proje oluşturma, araştırma geliştirme-
ye ilgili,

• Tasarıma yönelik çalışmalar yapabilen,

• Çevreye duyarlı kimseler olmaları gere-
kir.

7. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Konferansı
12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Tartu-Estonia ‘da gerçekleştirilecektir

Bilgi için
http://bse.emu.ee/2.html

BİYOSİSTEM
MÜHENDİSİ 

KİMDİR ?
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7. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği 
Konferansı

  Biyosistem Mühendisi;

 Mühendislik bilimini, tarım, çevre ve biyoloji bilimle-
riyle bütünleştirerek uygulayan kişidir.
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 Ziraat ya da mühendislik fakültelerinin 
Biyosistem Mühendisliği bölümünü başarıyla 
tamamlayanlara ‘Biyosistem Mühendisi’ lisans 
diploması verilmektedir.

 Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, Gı-
da-Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, 
Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, Belediyeler, DSİ, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 
Tarımsal Araştırma Enstitüleri vb.), Arazi Toplu-
laştırması Müteahhitlik Firmaları, Üniversiteler 
(Öğretim elemanı olarak), Tarım Makineleri 
Sanayi, Traktör Sanayi, Tarımsal Danışmanlık 
Kuruluşları, Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu 
ve Özel Bankalar, Tarım Makineleri Müteahhitlik 
Kuruluşları, Yenilenebilir Enerji Üretim Şirketleri, 
Sulama Birlikleri, Sulama-Drenaj Müteahhitlik 
Firmaları, Özel Mühendislik ve Danışmanlık Bü-
roları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal 
Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarıma 
Dayalı Uluslararası Şirketler, Hayvancılığa Daya-
lı Makine Sanayi, Gıda Makineleri Sanayi, Büyük 
Tarımsal İşletmeler ‘de iş bulma imkanları vardır.

 Biyosistem mühendisleri, yurtdışında 
meslekleri çalışma imkânı bulmaktadırlar.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın-
ca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, 
eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Ba-
kanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 
70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı 
Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uz-
manı olarak da çalışabilirler.

 Biyosistem mühendisleri kamu kurum-
larında brüt asgari ücretin yaklaşık üç katı ücret 
alırken, özel sektörde ise kişinin çalıştığı işyeri-
nin potansiyeline ve kişinin performansına göre 
değişiklik göstermektedir.Serbest çalışma veya 
özel sektörde görev alma durumlarında ise ke-
sin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamak-
tadır. Ücrette işletmenin büyüklüğü, çalışma 
pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik 
görülmektedir

BİYOSİSTEM
MÜHENDİSLİĞİNİN
ÇALIŞMA VE
İŞ OLANAKLARI

Biyosistem Mühendisliği, tarım, gıda, arazi-su 
kullanımı ve çevrede sürdürülebilir gelişmelere 
yönelik biyolojik sistemleri anlamak, modelle-
mek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek için 
fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim ve 
araştırma ile ilgilenmektedir. Türkiye’de Öğrenci  
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavla-
rında MF-4 alanından öğrenci alan 4 yıllık lisans 
öğrenimine sahip bir bölümdür.

2015-2016 eğitim öğretim yılında 4 üniver-
site Biyosistem Mühendisliği bölümüne öğrenci 
kabulü yaptı. Bunlar; 

- Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, 

- Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fa-
kültesi

- Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi

- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2015-2016 eğitim öğretim yılından önce de 
Biyosistem Mühendisliğine öğrenci kabulü ya-
pılmıştır. Daha önce öğrenci alan üniversiteler 
şöyledir;

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi

- Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimar-
lık Fakültesi

- Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi

Adı geçen üniversitelerin tamamında Biyo-
sistem Mühendisliği öğrencileri eğitimlerine 
devam etmektedir.

Dünya Üniversitelerinde Biyosistem Mühen-
disliği, bölüm olarak veya fakülte olarak bulun-
maktadır. Bu üniversitelerden bazıları aşağıda 
görüldüğü gibidir;

- TheUniversity of Arizona, Agricultu-
ral&Biosystems Engineering

- AuburnUniversity, Biosystems Engine-
ering

- ClemsonUniversity, Biosystems Engi-
neering

- University of Kentucky, Biosystems 
andAgriculturalEngineering

- Michigan StateUniversity, Biosystems 
andAgriculturalEngineering

- University of Minnesota, Bioproduct-
sand Biosystems Engineering

- North Dakota StateUniversity, Agricul-
turaland Biosystems Engineering

-  

Oklahoma StateUniversity, Biosystems an-
dAgriculturalEngineering

- South Dakota StateUniversity, Agricul-
turaland Biosystems Engineering

- University of Nebraska,BiologicalSys-
temsEngineering

 

- Virginia Tech, BiologicalSystemsEngi-
neering

- University 

of Wisconsin,BiologicalSystemsEngineering

- University of California, Biologicalan-
dAgriculturalEngineering

- University of Idoha, BiologicalandAgri-
culturalEngineering

hizmetleri de sunmaktadır.

BİYOSİSTEM MÜHENDSLİĞİ
EĞİTİMİ HANGİ ÜNİVERSİTELERDE

 VERİLMEKTEDİR ?

Tuğçe KIZILIRMAK Tuğçe KIZILIRMAK
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Biyosistem Mühendisliği: Mühendislik bilimi-
nin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere 
ve süreçlere uygulanmasını içeren, aynı zaman-
da çevre ve tarım birimleriyle birleştiği sistem-
lerin analizini, tasarımını ve değerlendirmesini 
yapan bir sistem mühendisliğidir.

     Dünya’da ve Avrupa’da tanınan, Türki-
ye’de ise 2009 yılından itibaren eğitim ver-
mekte olan Biyosistem Mühendisliği bölümü, 
mühendis adaylarına geniş kapsamlı bir eği-
tim vermektedir.     Biyosistem mühendisliği 
bölümü kendi bünyesi içerisinde 4 ayrı ana 
bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Arazi ve Su 
Kaynakları, Tarımsal Enerji sistemleri, Tarımsal 
Yapılar ve Tarımsal Makina sistemleri. Bu ana-
bilim dallarında eğitim gören mühendis adayları 
Türkiye’de ki tarımı yakından ilgilendiren yeni 
tasarımlara, projelere, araştırmalara, yeniliklere 
ihtiyaç duyulan bu günlerde Türkiye’nin tarım 
alanında ki ilerlemesinde önemli rol oynayacak-
tır. Bölümün kendi içerisinde de 4 ayrı anabilim 
dalına ayrılması ile mühendis adaylarının ziraat 
ve tarım alanında geniş kapsamlı bilgi ve do-
nanıma sahip olmasını sağlamakta ve aynı za-
manda kişisel gelişim ve girişimcilik özellikleri 
kazandırarak sektörün ihtiyaç duyduğu mühen-
dis adaylarını yetiştirmektedir.

     Ziraat alanında bu kadar kapsamlı eğitim 
alan  ve tarım alanında ki tüm yeniliklerin, 
tarımın geleceğinin, ileriye dönük projelerin 
yeni yüzü olmaya aday bir mühendislik dalının 
Dünya ve Avrupa da tanınması ancak Türkiye 
de gereken ilgi ve desteği görmemesi çok şa-
şırtıcıdır. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 
Biyosistem Mühendisliği bölümünün tanınması, 
Devlet nezdinde gerekli kadroların arttırılarak 
açılması ve mühendis adayların sektörde söz 
sahibi olabilmeleri için gerekli girişimlerin yapıl-
ması gerekmektedir. 

Ülkemizde 
Biyosistem 
Mühendisliği 
Hangi Ana Bilim 
Dallarında Eğitim 
Vermektedir?
 

Bilal ÖLMEZ
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1. ULUSAL BİYOSİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem 
Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde 09-
11 Haziran 2015 tarihleri arasında Bursa’da 
düzenlenen “1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği 
Kongresi”nin amacı, doğal (arazi, su, güneş vb.) 
ve biyolojik (bitki-hayvan) kaynakların etkin ve 
sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasına yönelik 
olarak, ülkemiz tarımını daha üretken, daha ve-
rimli ve daha modern bir konuma taşıyacak ta-
rım teknolojilerini geliştirmek, kırsal alanı daha 
iyi yaşanabilir duruma getirmek için yapılan ça-
lışmaları paylaşmak, tartışmak, değerlendirmek 
ve sektördeki paydaşlarla yapılan çalışmaları 
buluşturmak ve sektör ile akademik paydaşları 
bir araya getirmek olmuştur.

9-11 Haziran 2015 tarihinde Bursa’da gerçekleştirildi. 

Kongremiz süresince Arazi ve Su Kaynakları, Tarımsal Makine ve Enerji Sistemleri, Tarımsal Yapılar, Arazi Toplulaştırması 
konu başlıkları ile düzenlenen oturumlarda çağrılı bildiriler dahil 92 sözlü ve 62 poster olmak üzere toplam 154 adet bil-
diri sunulmuştur. Ayrıca, ülkemizdeki Biyosistem Mühendisliği Bölümü mezunlarının ve öğrencilerinin sorunlarına ilişkin 
bir öğrenci oturumu ile kongrenin genel değerlendirilmesinin yapıldığı bir kapanış oturumu gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
tartışmaların ve paylaşımların ülke tarımına ve sektörümüze olumlu katkı sağlaması en büyük beklentimizdir. 
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MEZUNLARDAN

Öncelikle derginin oluşumunda emeği geçen her-
kese teşekkür ederek yazıma başlamak istiyorum.

Lisans döneminde bölümümüzün tanıtılması ama-
cıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde 
Biyosistem Mühendisliği kulübünü kurarak, çeşitli 
organizasyonlarla sesimizi duyurmaya çalıştık. 
Fakat bugünkü tabloya bakıldığında pekte yol 
katedemediğimizi gözlemliyorum. Umarım bu der-
giyle hedefimize ulaşır,Biyosistem Mühendisleri-
nin birliğini sağlayan, mezunlarımıza iş hayatında 
yol gösterici, bölüm öğrencilerimizin akıllarındaki 
soru işaretlerini silen, sektördeki işverenlerle 
yapılan röportaj ve çeşitli organizasyonlarla, 
mezun olduktan sonra iş görüşmesine giden bir 
Biyosistem Mühendisinin mülakat öncesi bölümü 
işverene anlatma derdine son verebiliriz.

Bilinmediği üzere, Biyosistem Mühendisliği te-
melde, “Arazi ve Su Kaynakları”, “Tarımsal Enerji 
Sistemleri”, “Tarımsal Makine Sistemleri” ve “Ta-
rımsal Yapılar” olmak üzere dört anabilim dalından 
oluşmaktadır. Mezun arkadaşlarımız genellikle 
Arazi ve Su Kaynakları anabilim dalı kapsamına gi-
ren Arazi Toplulaştırma sektöründe istihdam edil-
mektedir. Fakat Arazi ve Su Kaynakları anabilim 
dalında olduğu kadar bölümümüz diğer anabilim 
dallarında da istenen istihdam oranına sahip olma-

lıdır. Özellikle enerji ve makine alanında çalışmak 
isteyen bir BiyosistemMühendisi  bu sektörlerde 
bölümün bilinmemesi nedeniyle temel mühen-
dislik dallarına yenik düşmektedir. Enerji alanında 
çalışan ve kendini bu alanda geliştirmeye gayret 
eden bir Biyosistem Mühendisi olarak, sektörde 
yer edinmek ve işverenlerin bölümün bilinmezlik 
önyargısını kırabilmek amacıyla Makine Mühen-
disliği Enerji Anabilim dalında yüksek lisans yapı-
yorum.Başlangıçta yaşadığım çoğu olumsuzluğa 
rağmen, Biyosistem Mühendisliği okuduğum için 
son derece mutluyum ve işimi severek yapıyorum.

Yenilenebilir enerji genel hatlarıyla ele alındığın-
dakompleks bir mühendislik disiplini gerektiren 
bir alan ve bu kompleks yapıya Biyosistem Mü-
hendisliği bölümünün sahip olduğunu düşünüyo-
rum. Örneğin Lisanssız Güneş Enerji Santrali arazi 
tespiti işlemlerinde yönetmeliğe göre “marjinal 
kuru tarım arazisi” belirlemek gerekiyor. Almış 
olduğumuz tarım kökenli dersler sayesinde arazi 
tespit işlemlerinde,tarımsal bütünlüğü bozmaya-
cak şekilde daha bilinçli bir yaklaşım sergileyebi-
liyor, CBS eğitimi sayesinde proje sahası krokisini 
oluşturabiliyor, teknik, ısıl ve enerji kökenli dersler 
sayesinde ise projelere kolay adapte olarak ta-
sarım kısmında yer alabiliyorum. Bölümümüzün 
temel probleminin, bilinmezlik ve yetki sorunu 
olduğu kanaatindeyim.

Mühendislerden beklenen yeni işlevlerin yerine 
getirilmesi, kamu ve özel sektörün beklentilerine 
karşılık verilebilmesi için geleneksel ziraat mü-
hendisliği kavramı, bazı ülkelerde önce Tarım ve 
Biyosistem Mühendisliği olarak evrime uğramış ve 
giderek Biyosistem Mühendisliği’ne dönüşmeye 
başlamıştır. Bu süreçte tarım ve ilgili mühendis-
lik alanlarının dünyadaki en büyük meslek odası 
olan ASAE, adını Amerikan Tarım ve Biyosistem 
Mühendisleri Odası  AmericanSociety of Agricul-
turalandBiosystemsEngineers (ASABE) olarak 
değiştirmiştir (www.asabe.org) Dünya Ziraat Mü-
hendisleri birliğini temsil eden CIGR ise, kısaltılmış 
adını değiştirmeden, Dünya Tarım ve Biyosistem 
Mühendisleri Birliği olarak isim değişikliğine git-
miştir (www.cigr.org). Birçok ülkede biyosistem 
mühendisliği kongreleri düzenlenmekte ve bu adı 
taşıyan uluslararası dergiler yayınlanmaktadır.

 Biyosistem Mühendisliği, gelişmiş ülkelerde 
(Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ülke-
leri) bilim çevrelerince tanımlanmış ve yaygınlık 
kazanmış mühendislik alanlarından birisiyken, 
ülkemizde Ziraat Mühendisliği’nin gölgesine 
itilmektedir. Kamu da ve özel sektörde Arazi Top-
lulaştırma alanında çalışan Biyosistem Mühendis-
lerinin büyük bir çoğunluğu bölümün bilinmezlik 
durumunun sorun teşkil etmemesi amacıyla proje 
ve evrakları “Ziraat Mühendisi” olarak imzalamak-
tadırlar. Fakat ne yazık ki bu durum bölümü daha 

da büyük bir soruna ve karanlığa götürmektedir.
Ayrıca  biyolojik bir malzemeyi yararlı bir ürüne 
dönüştürme süreçlerini kapsayan Biyosistem Mü-
hendisliğinin, biyokütle ve biyogaz enerji santrali 
projelerinde imza yetkisinin olmaması da ayrı bir 
ironidir. Tüm bu sorunların çözümü için Biyosis-
tem Mühendisliğinin yetki ve sorumlulukları en 
kısa sürede resmi olarak belirlenmelidir. Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühen-
disliği programı ABET (Mühendislik ve Teknoloji 
Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite olma 
başarısını göstererek bu yolda önemli bir adım at-
mıştır. Umarım ilerleyen süreçte bu gözle görülür 
gelişmeler artarak devam eder.

Mühendislik, sürekli araştırma, merak ve fikir üre-
tilmesi gereken bir meslektir. Yabancı dil mutlak 
surette gereklidir. Firmalar genellikle işe alımlarda 
tercihini tecrübeli personelden yana kullanıyor. 
Bu nedenle yeni mezun arkadaşlarıma tavsiyem, 
mezun olmadan yabancı dile ağırlık vermeleri, 
para kazanmaktan ziyade meslekte tecrübe edi-
nebilmeyi ön planda tutmaları olacaktır. Mezun 
olmuş ve olacak arkadaşlarımın başarılı bir meslek 
hayatı geçirmelerini, güçlü bir kariyer yapmalarını 
temenni ediyorum.

Anıl BADEM
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İTALYA

ERASMUS

Kültür… 

 

Erasmus en başta alışık olmadığımız bir kültür. 
İlk başlarda garip gelen durumlar olabiliyor. 
Örneğin sabah kahvaltılarında meyve yemeleri 
gibi…

Çalışma saatleri ülkemizdeki gibi değil daha ra-
hatlar. Özel günlerde her yer kapalı, açık market 
dahi bulmak çok zor…

Domuz eti tüketmeleri, herşeyi alırken domuz 
yağı var mı diye kuşku duymamıza sebep olu-
yor…

Güzel olan yönleri, insanların sıcak, güler yüzlü 
olmaları. Bizdeki gibi giyimine göre kimseyi yar-
gılamıyorlar, çok saygılılar. Kimseyi inançlarına 
göre yargılamıyorlar herkese saygı duyuyorlar 
ve inancına uygun bir şekilde davranmaya ça-
lışıyorlar…

Ülkenin bozulmamış olması, geçmişlerini bugün 
de yaşatabilmeleri göze çarpıyor. Her yerde ta-
rihi binalar var, modernleşme adına bizdeki gibi 
eserlere zarar verme yok…

Her ne kadar yaşam pahalıda olsa ulaşım çok 
ucuz ve rahat, kolayca şehir ve ülke değiştire-
biliyorsun…

Eğitim sistemi…

Okuldaki sistem çok farklı, öğrenciler derslerle 
daha fazla bütünleştirilmiş. Sınavları yazılı ve 
sözlü şeklinde oluyor. Bilgiler kitap üstünde 
kalmıyor görerek öğreniliyor…

Öğrencilerin özgüveni daha yüksek, kendini 
daha kolay ve iyi ifade edebiliyorlar. Bu durum 
sözlü sınavın bir getirisi diyebiliriz…

Erasmus’ un kattıkları…

Erasmus gibi programlar insanları değiştiriyor, 
olgunlaştırıyor, insanlara bakış açısı gelişiyor, 
sadece gördüğünle yargılamamaya başlıyorsun 
ve kendine yetebilmeyi öğreniyorsun…

Biyosistem Mühendisliği öğrencileri 1 ya 
da 2 yarıyıl yurtdışı Üniversitelerde ERAS-
MUS kapsamında eğitim görebilmektedir-
ler. 

Ülkemizin 2003 yılında bu programa dahil 
olmasıyla birlikte yurtdışına giden öğren-
ciler gittikleri ülkelerin kültürlerini her an-
lamda almakla kalmamış, diğer ülkelerden 
gelen öğrencilerle de arkadaşlık kurup 
vizyonlarını geliştirmişlerdir. Bu bağlamda 
üniversite öğrencilerimizden bu programa 
katılanların, başlarından geçen olaylar, 
erasmus sürecinin olumlu – olumsuz 
yanları, eğitim sistemlerine bakış açılar, 
onlara kattığı değerler ve erasmus hakkın-
daki düşüncelerini bizlerle paylaşmalarını 
istedik...

Seda DEMİRKIRAN 
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Erasmus’ un kattıkları…

Erasmus programı kapsamında Polonya’nın 
Wroclaw şehrine gittim.Wroclaw, içinden Odra 
nehri geçen ve bu nehrin kolları şehre yayılmış 
olan bir yer.Polonya’nın öğrenci yaşamı ve diğer 
Avrupa başkentlerine yakın olması bakımından 
dolayı güzel bir şehir.

Polonya’ da Biyosistem mühendisliği…

  Öncelikle Erasmus bizler için okul zamanın-
da yurtdışı tecrübesi kazanmak için çok güzel 
fırsat ve başlangıçlardan birisi. Bölümümüzün 
tanınması açısından bakıldığında iyi bir fırsat. 
Biyosistem Mühendisliği dediğimizde genellikle 
arkasından açıklama yapmamız gerekiyor. Ana 
bilim dalları konusunda biraz bilgi verdiğimizde 
insanlar bölümün iyi bir bölüm olduğunu ve ge-
niş çalışma alanına sahip olduğunu anlıyorlar. 
Bölümümüzün 4 ana bilim dalından oluşuyor ol-
ması ve bunların geniş çalışma alanını kapsıyor 
olması okul bitimine kadar hangi dalla çalışmak 
istediğimizin netleşmesini geciktirebiliyor ama 
çalışma

alanlarını çeşitliği konusunda bunu bir avantaj 
olarak görüyorum. Diğer ülkelerden 

gelen ve bizle aynı dersi alan öğrenciler genel-
likle tarım makinaları, çevre ve harita mühen-
disliği okuyordu.

Erasmus’ un kattıkları…

Erasmus’ un sosyal ve daha keyifli tarafına 
gelecek olursak farklı ülkelerden arkadaşlıklar 
edinmek, farklı kültürler tanımak için güzel bir 

fırsat. Ayrıca yurtdışında insanların ülkemize ve 
bize bakış açısını görebiliyoruz. Eğer gezmeyi 
seviyorsanız diğer ülkeleri gidip oraları görme 
şansınız oluyor. Bunlar içinde okuldan yeterince 
boş vakitte kalıyor. Vize sıkıntısı da olmadığı 
için Erasmus’ un en iyi taraflarından biride 
budur. Son olarak geriye dönüp baktığınızda 
güzel anılarınızın ve arkadaşlıklarınızın olduğu 
üniversite hayatının bize verebileceği büyük 
fırsatlardan biri erasmus…

SONUÇ OLARAK…

Günümüz öğrencileri her ne kadar Erasmus 
programına “eğitimden çok eğlence programı” 
bakış açısı ile yaklaşsa da, Erasmus’ un insanı 
bir çok yönden geliştirdiği ve büyük bir vizyon 
sahibi yaptığı göz ardı edilemez…

İlk izlenimler – anılar…

İlk izlenimlerim dışarıda gezmeyi seven insan 
sayısı Türkiye’ye göre azdı. Türkiye’de bazen 
yanındaki biriyle yan yana yürümek bile zorla-
şabiliyorken oradaki insan gezintisi azdı. 

Marketten ilk alışverişimizi yaptığımızda poşet-
lerin parayla satıldığını gördük. Türkiye’ dekin-
den farklı olan bu durum da bizi şaşırttı başlar-
da ama daha sonra alıştık. Polonya’da paranın 
değersizliğinden belki genel olarak fiyatlar çok 
uygundu (1 Zloty = 0,71 TL). 

Ulaşımda otobüs ve tramvay kullanılıyordu. 
Buradaki farklılık Türkiye’de bir toplu taşımaya 
binmeden önce para ödemeniz gerekli ama 
Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde bindikten 
sonra bilet basıp basmamak size kalmış, bazen 
memurlar kontrol ediyor eğer bilet kullanma-
mışsanız ceza yiyorsunuz, eğer kontrolcü de-
netlemezse parasız gitmiş oluyorsunuz (genel-
de Türkler ceza yiyor ?). 

Polonya’dakişehire gelirken gördük ki arazileri 
genelde düz tarıma müsait pozisyonda ve ge-
nelde boş arazi bırakılmamış, şöyle ki ya rüzgar 
gülü ya da güneş panelleri vardı (Polonya’da 
pek görmedik güneş paneli ama rüzgar gülü 
vardı baya, diğer Avrupa ülkelerinde güneş pa-
neli arazileri vardı). 

Çevre genelde temiz tutuluyordu. İnsanlar kural-
lara çok bağlıydı. Kırmızı ışık kuralları gerçekten 
çok ciddiydi ve yayalar da uymak zorundaydı 
kafanıza göre her yerden karşıya geçemezsiniz 
sadece yaya geçidinden ışık kurallarına uyarak 
geçebilirsiniz.

Yemek kültürleri bizden çok farklı, yiyecekleri 
genelde şekerli ve domuz eti çok yiyeceklerin-
de var. Bu yüzden biz genelde somon balığı ve 
tavuk eti tükettik. 

Toplumda, Türkiye’deki gibi toplum baskısı yok-
tu. Genelde insanlar rahat ve istediğini istediği 
zaman yapabiliyordu.

Şehrin içinden Odra nehri geçiyordu ve bunu 

bölerek şehrin birçok yerinden geçirmişler ve bu 
nehrin üzerinde kano gibi sporlar yapılabiliyor-
du. Büyük parkları ve spor alanları vardı.

Eğitim sistemi…

Dersler başlayınca insanlarla tanışmaya baş-
ladık. Birçok devletten öğrenci vardı İspanyol, 
Fransız, Alman, Rumen, Çin ve daha birçok …

Benim gözlemimde oradaki dersler öğrenciye 
daha uygulama yaptırmaya yönelik ve daha 
öğreticiydi. Türkiye’de ise her yıl tekrar eden 
konular, yazı yazma, problem çözme, sınavdan 
sonra uçan bilgiler, uygulama olarak yapılmaya 
çalışılıyor ama çok çok daha fazlası gerekli, yani 
eğitim sistemimizi acilen geliştirmemiz lazım. 
Her hafta veya iki haftada bir sunum yapıyor-
duk oradaki derslerde. Oradaki uygulama için 
çok fazla araç gereç vardı, ve atölyeleri resmen 
müze gibi yapmışlar çok eski malzemeleri cam 
korumaya alıp kaç yılından kalma olduğu, önemi 
ve kim veya hangi devlet tarafından yapıldığı 
yazıyordu.

Oradaki arkadaşlar bölümümüzü duyduğunda 
genelde bilmiyordu. Nelerle uğraştığımızı ilgi 
alanlarımızı anlatınca ‘ oooohmmmverygood’ 
gibi tepkiler alıyorduk. 

Hocaların çoğu bizi çok seviyordu. Aktiviteler 
çok oluyordu. Çoğuna katılmaya çalıştık. Orada-
ki şehir elinde olan bütün imkanları kullanmaya 
çalışmış, bizim o kadar fazla imkanımız var ki 
kullanmıyoruz…

Genel olarak baktığımızda çok renkli bir dönem 
oldu. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Yabancı 
dili Türkiye’de bir seviyeye kadar getirebiliyor-
sunuz ama Dil olarak Türkçe konuştuğumuz 
için Yabancı dil bir yerde kalıyor konuşmayı 
geliştiremiyorsunuz. Yurt dışına çıktığımızda 
ilk zamanlarda zorluk oluyor, zorlanmak güzel 
şey öğreniyorsunuz ve daha da gelişiyorsunuz. 
Yabancı dilimiz Erasmus sayesinde daha da ge-
lişti ve çok faydalı oldu. Yurt dışı deneyimi bir 
özgüven getirdi, bakış açısını geliştirdi. Umarım 
ülkemiz hakettiği konuma gelecektir…

POLONYA POLONYA
Mehmet Can BAŞKESEN 

Gürkan ARSLAN 

Ali YILDIZ
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MEZUN 
ÇALIŞANLAR

1. Kendinizi tanıtır mısınız? (Adı, Soyadı, Bitirdi-
ği Üniversitesi, Mezuniyet yılı)

Çağdaş Turaloğlu, Uludağ Üniversitesi, 2013

2. Mezun olduktan sonra iş bulma serüveninizi 
anlatabilir misiniz?

Mezun olmadan önce staj yaptığım firma iş 
teklifi yapmıştı. Okul bittikten sonra zaman 
kaybetmeden büyük bir heyecanla işe başla-
mıştım. Fakat maaş ve çalışma koşulları yetersiz 
olduğu için işi bıraktım. Mesleğimle ilgili yeni bir 
iş bulana kadar (6-7 ay) bir barda çalıştım. Daha 
sonra bir pazarlama şirketinde part-time işe 
başladım. Akşamları köy kahvehanelerinde yem 
katkı maddeleri satıyordum. Yaklaşık 7 ay kadar 
çalıştım. Para kazandığım söylenemez ama ge-
rek pazarlama gerekse çiftçileri tanımak adına 
iyi bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim. Daha 
sonra Akbank’ın ‘’TarımkartRoadshow’’ proje-
sinde görev aldım. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
İzmir, Manisa ve Aydın illerinde tarımın yoğun 
olduğu ilçe ve köyleri ziyaret edip ‘’iyi tarım 
uygulamaları’’ eğitimi verdim. Proje bittikten 
sonra 2 tane referans mektubum vardı ve tekrar 
iş aramaya koyuldum. Bir arkadaşın vasıtasıyla 
şu anki çalıştığım firmaya başvurdum. Şu anda 
Karataş Tarımcılık İzmit Şube Müdürü olarak 
mesleki hayatıma devam etmekteyim.

 3. Mezun olduktan sonra çalıştığınız şirketler 
hangi iş kollarındadır. Sakıncası yoksa isimleri 
nelerdir?

Tarım makinaları İmalatı/ Uğurtar Tarım 

Hayvancılık/ Polatlı Seracılık Tarım Ürünleri Gıda 
San. Tic. Ltd. Şti.

Bankacılık/ Akbank

Tarım makinaları satış ve pazarlama/ Karataş 
Tarımcılık San. ve Tic. A.Ş.

4. Çalıştığınız iş yeri/yerleri mezuniyet alanınız-
la ilgili mi?

Evet. Karataş Tarımcılık traktör, biçerdöver, bal-
ya makinası, forklift, JCB ve birçok tarım alet ve 
ekipmanlarının yurtiçi ve yurtdışı satış pazarla-
masını yapan bir şirket.

Aynı zamanda İVECO bayii olan Karataş Grubu 
2013 yılında kurmuş olduğu KARATAŞ TRAK-
TÖR Ticaret A.Ş. dünyaca ünlü Zoomlion firması 
ile anlaşma yaparak KARATAŞ markalı traktörle-
rin üretim ve satışına başlamıştır.

5. İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız?

Satış İşlemleri, Şube sevk ve idaresi, Şube bütçe 
hedeflerinin oluşturulması, Stok yönetimi

6. Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bilgi ve-

rebilir misiniz? (Başlangıç ve şu andaki, rakam 
vermek istemiyorsanız, maaşınızdan memnuni-
yet durumunuz nedir?)

İşe ilk başladığımda benle aynı görevde başka 
firmalarda çalışan arkadaşlarıma göre  biraz 
daha iyiydi. İşe başladıktan 4 ay sonra maaşım-
da oldukça iyi bir yapılandırma yapıldı.

7. Çalışma hayatından ve işyerinizden memnu-
niyet durumunuzu anlatır mısınız? 

Çalışma hayatımdan ve işyerimden oldukça 
memnunum. İyi ki bu bölümü okumuşum ve iyi 
ki bu mesleği seçmişim diyebiliyorum.

8. İş hedeflerinize ulaştınız mı, henüz ulaşamadı 
iseniz hedefleriniz nelerdir? 

Aslında mezun olduğumda hedeflediğim işe 
sahip olduğumu söyleyebilirim. Fakat hedefime 
ulaştığımda kendime yeni bir hedef belirliyorum.

Şu anki hedefim Uludağ Üniversitesi’nde devam 
etmekte olan Yüksek Lisans eğitimimi bitirip, 
yurtdışına dil eğitimine gitmek.

9. İşinizde, lisans eğitiminde aldığınız bilgilere 
gereksinim oluyor mu?

Evet.

10. Lisans eğitiminde gördüğünüz eksik ve 
olumlu yönler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Uygulamalı dersler artırılabilir.

Bence en olumlu tarafı hocalarımızın bize karşı 
samimi olması. Kafamıza takılan, bilmediğimiz 
veya yapamadığımız her konuda rahatlıkla ka-
pılarını çalabiliyor olmamız. Öğrencilik dönem-
lerimizde sektörü tanımamız için staj yerleri 
bulmaları, fuarlarda çalışmamızı sağlamaları ve 
teknik geziler düzenlemeleri çok faydalı oluyor.

11. Biyosistem Mühendisliği öğrencilerine gele-
cek ve diğer konularda tavsiyeleriniz var mıdır?

Mezun olmadan İngilizceyi tam anlamıyla öğ-
renmelerini tavsiye ederim. Çünkü mesleğe 
başladıklarında dil öğrenmek için çok fazla vakit 
bulamayabilirler.

Sürücü ehliyetlerinin olması ve aktif araç kulla-
nabiliyor olması oldukça önemli.  

Kurumsal bir firmada çalışmak istiyorsanız ofis 
programlarını mutlaka bilmeniz gerekiyor.

En azından bir çizim programı bilmeniz gereki-
yor. Mesleğe başladığınızda hiç kullanmayacak 
bile olsanız, işe girmeniz için bir avantaj.

Tam anlamıyla tecrübe edinmeden günde kaç 
saat çalışacağınızı ve ne kadar para kazanacağı-
nızı hesap ediyorsanız şimdiden KPSS kursuna 
yazılmanızı öneririm.

12. Sizce Biyosistem Mühendisliğin geleceği 
nasıldır? 

Bugün Biyosistem Mühendisliği olması gerekti-
ği yerde değil. Bu olmayacak anlamına gelmiyor. 
Şartlarımızı zorlayalım.

Her şey bizim elimizde şu anda iyi olan, revaçta 
olan belki 20 yıl sonra diplerde olacak.

13. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır?

 İnşaattan makineye, çevreden tarıma, enerjiye 
her alanı içine alan bir  bölümümüz var. 

Mesleğimizi diğer mühendislik fakülteleri me-
zunlarına kaptırmayalım, sahip çıkalım.

PERSONNEL SELECTION

PERSONNEL SELECTION
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1.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresinde 
9 Haziran 2015 günü Öğrenci Oturumu yapıldı. 
Bu oturum  başta Tarım Reformu Genel Müdürü 
olmak üzere Kamu Kuruluşları yetkilileri, ülke 
genelindeki Biyosistem Mühendisliği hocaları, 
özel şirket temsilcileri ve tüm Biyosistem Mü-
hendisliği öğrencileri  ve mezunlarının  katılım-
ları ile gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. İsmet ARICI ‘nın 
yaptığı, Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühen-
disliği Öğrenci Topluluğu Başkanı ve Öğrenci 
Temsilcisi, Uludağ Üniversitesi Biyosistem 
Mühendisliği Bölümü mezunları ve Yüksek Li-
sans Öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
öğrenci kongresinde Biyosistem Mühendisliği 
öğrencileri fikir ve düşüncelerini paylaştılar.

 

Biyosistem Mühendisliği Öğrenci Topluluğu 
Başkanı ve Öğrenci Temsilcisi Bilal Ölmez; 

 

Biyosistem mühendisliği adına neler yapabiliriz, 
Bölümümüzü nasıl daha iyi tanıtabiliriz, Öğren-

ciler olarak beklentilerin isteklerin neler olduğu 
ve ilerisi için ne gibi adımların atılması gerektiği 
ile ilgili konuları dile getirerek bu konularda ki 
düşüncüleri dile getirmiştir.

Türkiye’de öncülüğünü Uludağ Üniversitesinin 
yaptığı, Avrupa’da ve Dünya’da kabul gören ta-
nınan bir bölümün gereken ilgiyi ve desteği gör-
mesi gerektiğini bunun içinde herkesin üzerine 
düşen görevi yapması gerektiğini belirtmiştir.

Bugün gelmiş olduğumuz noktada müdüründen 
memuruna kadar herkesin Biyosistem Mühen-
disliği bölümünü tanıması, devlet nezlinde 
gerekli kadroların arttırılarak açılması ve öğ-
rencilerin sektörde söz sahibi olabilmeleri için 
girişimlerin arttırılması bizleri mutlu edecektir.

Öğrenci Topluluğu olarak ellerinden geleni ya-
parak yıl içerisinde gerek sosyal amaçlı gerek 
ise eğitim amaçlı faaliyet ve girişimlerin yapıldı-
ğını ve bunların olumlu anlamda geri dönüşüm-
lerinin olduğunu ve bundan sonrada bunların 
üzerine katarak devam edeceklerini belirtmiştir.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz projeler, gi-

rişimler ne yazık ki tek taraflı yeterli olmamakla 
birlikte istenilen noktaya bizleri ulaştıramamak-
tadır. Bizlere göre herkesin elini taşın altına 
koyup değişim için gerekli adımları atması ge-
rektiğini söyleyen Bilal Ölmez, bundan sonrası 
için tek temennilerinin bu kongrenin kendileri 
için bir milat olacağını ve seslerini bu kongre 
aracılığıyla herkese duyurmak istediklerini be-
lirtmiştir.

Ve 23 Şubat 2015 tarihinde IRIS Portal üze-
rinde HİSARLAR ismi yayınlanmaya başladı. 26 
Şubat 2015 tarihinde belgemizi aldık. Eskişe-
hir‘de IRIS belgesine sahip ilk, ülkemizde ise 15. 
olmanın gururunu taşıyoruz.

IRIS belgesi ile demiryolu ve raylı sistemler 
sektöründe, sektörün beklentilerini ve stan-
dardın taleplerini yerine getirerek üretim ya-
pıyoruz. IRIS, demiryolu sektöründeki pazara 
açılmamız için bir anahtar niteliğindedir. Bu 
sektördeki hiçbir ana sanayi, IRIS belgemizi 
gördükten sonra şirketimizin yeterliliğini sor-
gulama ihtiyacına girmeyecektir.

1.Ulusal 
Biyosistem 
Mühendisliği 
Kongresinde 
Öğrenci Oturumu 
yapıldı…

20 21ARALIK 2015



Tasarım proje dersi kapsamında, gerçek dünya 
sorunlarının öğrenci ekipleri tarafından, bölüm 
öğretim üyelerinin danışmanlığında, şirketlerin 
desteği ile çözülmesi amaçlanmaktadır. 

Şirketiniz “Tasarım Proje” projelerini destekle-
me potansiyeline sahip midir?

Tasarım proje derslerini desteklemek ister mi-
siniz? 

Destek için kemalsulhi@gmail.com adresine 
mesaj yazınız.

Biyosistem Mühendisliği dergisini amatör 
olarak yayınlıyoruz. Derginin hazırlanması 
aşamalarında yardımcı olabilecek arkadaşla-
rın desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yardımcı olmak isteyen gönüllü arkadaşların 
kemalsulhi@gmail.com adresine yazmalarını 
rica ediyoruz. 

Biyosistem 
Mühendisliği 
Tasarım Proje 
Dersi için 
SPONSOR 
arıyoruz.

DUYURU
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