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Değerli Arkadaşlarım,

Biyosistem Mühendisliği dergimizin ikinci sayısını yayınlı-
yoruz. Öğrencilerin, mezunların ve akademisyenlerin katkı-
ları ile devam ediyoruz. Amaç, daha geniş kitlelere ulaşmak, 
mesleğin tanıtımını yapmak ve bilinirliğini arttırmaktır. 
Bunu kısa sürede gerçekleştirmek kolay değil, ama biz yine 
de devam ediyoruz. Bu sayıda, okuyacağınız gibi, mesleğin 
sektör tarafından tanınmaması konusu biraz ön plana çıktı. 
Bu konuda, herkesin elini taşın altına koyması gerekmekte-
dir. Dergi olarak bu konuyu gündemde tutmaya, bu konuda 
yapılabilecekleri tartışmaya devam edeceğiz. 

Dergimiz profesyonel bir dergi değil, Biyosistem Mühen-
disliği konusunda söyleyecek sözü olanlar ancak yazmaya 
cesareti olmayan arkadaşları da cesaretlendirmek istiyo-
ruz. Genelde gelen yazıları hiç değiştirmeden yayınlıyoruz. 
Biyosistem Mühendisliğinde daha iyi günlere diyorum. 

Kemal Sulhi 
GÜNDOĞDU 

DEVAM
EDİYORUZ
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Biyosistem Mühendisliği, ülkemizde aktif olarak 
sadece dört üniversitenin öğrenci mezun ettiği bir 
bölümdür. Bu bölümün az sayıdaki mezunundan 
biri olmak size çeşitli avantajlar sağlayacakken, 
bölümün henüz tam manasıyla tanınmıyor oluşu 
ise bir dezavantaj yaşatabilmektedir. Ancak şu bi-
linmelidir ki, üniversiteden ’’sadece’’ mezun olmuş 
bir meslektaşımız farklı bir mühendislik dalından 
mezun olsa dahi kendini piyasa koşullarına adapte 
etmekte çok zorlanacaktır.  

Gelecekteki hedefleriniz arasında kamuda çalış-
mak, üniversitede devam etmek, özel sektörde 
çalışmak ya da kendi işletmenizi kurmanız olabilir. 
Bu gelecek içinde kamuda işe başlama haricinde 
mutlaka yabancı dile ihtiyaç duyacaksınız. Hatta 
kamuda işe başlasanız dahi daha yüksek mev-
kilere gelebilmek adına yine yabancı dile ihtiyaç 
duyacağınız yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple 
öğrencilik hayatınızda bu konuya zaman ayırma-
nız sizin lehinize olacaktır. 

Yabancı dilinizi geliştirebilmeniz adına birçok fırsat 
üniversitelerimiz tarafından sizlere sunulmakta-
dır. Bunların en başında tabii ki hazırlık sınıfınız 
gelmektedir. Bunun haricinde  ’’Work and Travel’’, 
’’Erasmus’’ ve ’’Aiesec’’ gibi yurtdışı programları 
ile yaz tatillerinizi değerlendirmeye, derslerinizi 

yabancı üniversitelerde almanıza ya da zorun-
lu staj sorumluluğunuzu yerinize getirmenize 
imkan sağlanmaktadır. Bu programlar haricinde 
bölümünüzde ilgili blog ya da video sitelerini takip 
etmeniz yine yabancı dilinizin gelişmesine fayda 
sağlayabilecektir.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 110 öğrenci Biyosis-
tem Mühendisliği bölümünden mezun olmaktadır. 
Bu sayı farklı bölümlere göre az gibi görünse de, 
açılacak iş ilanları sayısı da nispeten az olmakta-
dır. Bu noktada yabancı dil bilginiz ile fark yaratan 
olmanız, işi sizin almanızı sağlayacaktır. Bölümü-
nüzü okurken hakkını vermeniz, geleceğinizi bu 
meslekten kazanmanız anlamını taşımaktadır. 

ÖNCE YABANCI
DİL

Onur TAŞKIN
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Ne Ola ki Bu

BİYOSİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ?

-Ben duymuştum tıpla ilgili galiba

-Biliyorum ben biyomedikal değil mi?

-Evet, evet yeni açılmış biyolojiyle ilgili bir şeyler

-Uludağ üniversitesinde böyle bir bölüm var mıydı 
ya?

-E siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz?

-Ziraat mühendisliği mi?

- E bunları neden öğrettiler size?

Gibi bir sürü bir sürü girdap daha kapıdan ilk gir-
diğimizde karşımıza çıkan sorulardan sadece bir 
kaçı. Her biri özenle sorulmuş araştırıp okumayı 
sevmeyen insanlarımızın sosyologlara araştırma 
konusu düzeyinde milyon soruyla karşılaşan 
üniversite öğrencisine denir oysaki biyosistem 
mühendisliği. 

Nereye ait olduğunu anlamayan öğrendiklerini 
nereye uygulayacağını bilemeyen, sudan çıkmış 
balıkların en alasıdır. Yazık ki bu öğrenciler inşaat 
bilgisi alır, makina bilgisi alır, yenilenebilir enerji 
bilgisi alır, arazi su kaynakları bilgisi alır ama 
uygulama alanı çok dardır ya da yoktur. Ziraat 
fakültesinden çıkmıştır ziraat mühendisi değildir. 
İşveren sen ziraat mühendisi bile değilsindir bana 
ne kazandırabilirsin ki der. Başka yerde bunları öğ-
renmişsin evet güzel mühendislik ilimini almışsın 
ama ziraat fakültesi mezunusun ne yapabilirim ki 
seni der. Piyasa da her türlü mühendislik fakültesi 
çıkışlı öğrenci her pozisyonda değerlendirilir, mü-
hendis pozisyonuna iibf mezunu öğrenci değer-
lendirilir ama bir türlü biyosistem mühendislerine 

layık bir pozisyon bulamaz işverenler. Kafaları çok 
karışıktır. 

Tercih ederken okuduğumuz tanımı ise;

Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve 
tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle 
bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. 

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. 
Sistem mühendisi, doğa ve insan tarafından 
gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve 
değerlendirilmesiyle uğraşır. 

Biyosistem mühendisi, biyolojik tabanlı sistemler 
üzerine eğitim görür ve bu eğitim ekipmanlar (alet 
ve makineler), malzemeler, süreçler ve insan bo-
yutu üzerine kuruludur. 

Biyosistem Mühendisliğinin Temel Amacı Nedir? 

Otomasyon, bilgi teknolojileri, hassas tarım, tarım-
da güç ve enerji, hasat sonrası işlemler, tarımsal 
yapılar ve çevre, hayvansal üretim teknolojileri, 
toprak ve su, kırsal gelişme alanlarında mühendis-
lik eğitimi vermektir. 

Biyosistem Mühendisliği programı altında mühen-
dislik eğitimi verilirken aşağıda sıralanan öğrenim 
çıktıları amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerin yeterli matematik ve temel bilimler 
dersleri alması,

Temel Mühendislik derslerinin alınması, Öğren-
cileri araştırma yapmaya ve analitik düşünmeye 
yönlendirecek ödev seçimi,

Öğrencilerin ilk yıldan itibaren konuları ile ilgili 
bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanmaya yön-
lendirilmesi,

Grup çalışması ve birlikte öğrenmenin önemini 
vurgulayıcı proje, laboratuvar ve atölye çalışmala-
rının yapılması,

Uygulamalı çalışmalarla tasarım becerisi ve dene-
yiminin kazandırılması,

Projelemeyi de içerecek biçimde, problemlerin ta-
nımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esas-
larına göre olası çözümler geliştirilmesine yönelik 
bitirme tezlerinin ve laboratuvar çalışmalarının 
yapılması,

Öğrencilere, derslerde çeşitli konularda seminerler 
sundurularak, bilgiye ulaşma, bilgiyi derleme ve 
bir topluluk önünde sunabilme becerisinin kazan-
dırılması,

Bitirme ödevlerinde etkin iletişim becerilerinin 
üzerinde durulması ve mümkün olduğunca öğ-
rencilere araştırmaya dayalı uygulamalı bitirme 
ödevlerinin hazırlattırılması.

Yetkiler ve İş Olanakları 

Biyosistem Mühendisliği Lisans Programında eği-
timini tamamlamış bir mühendis aşağıdaki konu-
larda yetki sahibi olabilmektedir ve bu yetki gerek 
bireysel gerekse kurumsal çalışma biçimlerinde 
kullanılabilmektedir: 

Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine 
kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesisle-
rin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi.

Biyosistemlerde üretim amacıyla kullanılan her 
türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı 
ve işletilmesi.

Biyosistemlerle ilgili enerji kaynaklarının kullanımı 
ve korunması.

Biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi 
prensiplerini göz ardı etmeden, sürdürülebilir ta-
rım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesi.

Denilmiş olsa da bu sanayi kuruluşlarının hemen 
hepsi aldığımız eğitimi hiçe sayarak zaten bunca 
zaman süre gelen çalışma alanlarıyla çalışmaya 
devam ediyor. Yani neyi ne kadar öğrendiğin, neler 
bildiğin pekte önemli olmuyor. İlk elemede mezu-
niyet makina mühendisliği, endüstri mühendisliği 
vs. Gibi ise ilk şans onlara verilip değerlendiriliyor. 
E gerekçe, ziraat fakültesi çıkışlısın, peki ziraat 
mühendislerinin çalıştığı yerlere gittiğimizde ne 
mi oluyor? Sen ziraat mühendisi değilsin ki...

İnsan Kaynakları birimleri öylesine zayıf ki patron 
şirketleri dışındaki şirketlerde değerlendirmelerin-
de araştırmadan uzak kalıyorlar. Çoğu şirket gö-
rüşme fırsatı bile vermeden yoluna devam ediyor. 
Ya da görüşmede bu kadar farklı alanda eğitim 
almışsınız hangi alana yönelmeyi düşünüyor-
sunuz. Bu pozisyonun altından nasıl kalkarsınız 
sorularıyla motivasyonumuzu biraz daha aşağıya 
çekebiliyorlar.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü olarak herkes 
üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmekte-
dir. Biyosistem mühendisliğinin eksik yönü eğitim, 
öğretim, içerik değil tanınmamaktır, anlaşılama-
maktır.

Bu konuda biz meslek sahiplerine düşen en önem-
li görev elimizden geldiğince farklı sektörlere 
kendimizi tanıtmak, bilgimizi sunmak ve o işlerin 
altından Biyosistem Mühendislerinin de kolaylıkla 
kalkabileceğini göstermek olur. Biyosistem Mü-
hendisliği Bölümü verdiği eğitim ile mühendislik 
disiplinini en güzel şekilde uygulamalı olarak 
öğrencilerine işleyerek geleceğin mesleği olmaya 
en büyük aday, bu zorlu yolda ihtiyacımız olan tek 
şey bütün sanayi kollarına ulaşabilmek kendimizi 
anlatabilmek. Bu konuda herkesin elini taşın altına 
koyabileceği kanısındayım.

Diğer yandan aldığınız eğitime kattıklarınız da çok 
büyük önem arz etmekte. Bir mühendis olarak 
en az bir yabancı dile hakimseniz, en az bir CAD 
programına hakimseniz bir gün bir şekilde güzel 
bir kapı sizler için aralanır.

 Herkese başarı dolu bir hayat diliyorum. Yolumuz 
açık, şansımız bol olsun...?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
İbrahim PAMİR
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 Oyunlar hayatımızın bir parçası. Günü-
müzde hızlanan mobil cihazlar sayesinde görüntü 
kalitesi, hikaye derinliği, kare hızı artan bu sanal 
gerçeklik aslında gelecekte üretim konusunda 
önemli bir alışma aşaması olabilir. 

 GIANTS Software GMBH tarafından üreti-
len Farming Simulator 2015, özellikle çocuklar için 
tarımsal üretim gibi algılansa da, aslında yetişkin-
ler içinde tarımsal üretimin zorluklarını aşılamak 
için kullanılabilir. Farming Simulator 2015 içeri-
sinde, oyuncular, tarımsal üretimde bitkisel üretim 
yapabilecekleri gibi, istedikleri takdirde hayvansal 
üretim veya orman işleri de yapabilmekteler. Bu 
oyunda edinilen bilgilerle, gerçek hayatı birleş-
tirmek, gelişen teknoloji, kablosuz veri aktarım 
kapasitesi, GPS ve GLONASS destekli sistemlerle 
çok zor değil.

Örneğin, hassas tarım teknolojilerinde kullanılan 
cihazların her birisinin üzerinde en azından 1 ka-
mera, gps destekli otomasyon kontrol sistemi ve 
yüzlerce sensör bulunmakta. Kablolu ve kablosuz 
sensör ağlarından gelen verileri işleyebilen bir 
merkezi işlem birimi, sizin yerinizden kalkmadan 
tüm üretimi kontrol etmenizi sağlayabilir. Bunun 
en büyük örneği yakın zamanda vizyona giren 
Interstellar filminde gösterilmişti. Gerçek zamanlı 
olarak aktarılan verilerden, traktörün yakıt duru-
mu, doğrultusu, harcadığı güç, hız gibi değişkenler 
takip edilirken, bir uzaktan kumanda ile kontrol 
edilebileceği gibi, gps destekli otomasyon sistemi 
ile kendisini kontrol etmesi de sağlanabilir. Bu gibi 
gelişmelere ek olarak, machine learning ve artifi-
cial intelligence ile bu araçların tüm üretim faali-
yetini kendileri sürdürmeleri sağlanabilir. Sadece 
arızalandıklarında insanların bakması gerekeceği 

OYUN GİBİ 
ÜRETİM

gibi, yakıt ikmali için merkeze dönerek, kaldıkları 
yerlerden devam edebilirler, tarımsal ilaçlama 
dron’u DJI MG-1 bunun en yakın örneği. 

Cihaz üzerindeki ilaç tankı azaldığında ya da pili 
bitmeye başladığında kalkış noktasına dönerek, 
pil değişimi ya da ilaç takviyesi sonrasında tekrar 
yoluna gidebilecek gibi bir algoritma çalıştırıyor. 
10kg kadar ilaç karışımı taşınabilen cihaz, 1 saat-
lik uçuşta 7-10 dönüm ilaçlamayı tam otomatik pi-
lot kontrolcüsü ile yapabiliyor. Şu anda sadece 10 
dakika havada kalabilen teknolojinin son harikası, 

gelecekte havada saatlerce kalıp çok daha büyük 
alanlarda ilaçlama ve gübreleme yapabilir ve belki 
bizim kontrolümüz olmadan hastalık algıladığında 
kendisi gidip görevleri yerine getirebilir. 

Celil Serhan TEZCAN
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Mezun Çalışan Röportaj Soruları

1. Kendinizi tanıtır mısınız? (Adı, Soyadı, Bitirdiği 
Üniversitesi, Mezuniyet yılı)

Oğuz Acar, Uludağ Üniversitesi, 2013

2. Mezun olduktan sonra iş bulma serüveninizi 
anlatabilir misiniz?

Mezun olmadan önce iş öğrenmek adına karşılık-
sız part time olarak arazi toplulaştırması üzerine 
olan bir firmada 2 sene çalıştım. Bunun üzerine bu 
emeğimin karşılığında mezun olunca aynı firmada 
iş hayatına başlamış oldum. Arazi Toplulaştırması 
kapsamında yapabileceğim tüm işleri yaptım. Yeri 
geldi mülakatlara gittim. Yeri geldi arazide çizme-
leri çekip karda teslimatta yaptım. İşi öğrenmek 
adına benim için güzel bir tecrübe oldu. Fakat 
maaş ve diğer olumsuz sebeplerden ötürü kendi-
me Ankara’da iş ayarlayıp ilk işyerimden ayrıldım. 

İkinci işyerimde, proje mühendisi olarak proje 
yapmaya devam ettim. Maaş iyi olmasına rağmen 
insan ilişkilerine önem verdiğimden bu işyerinden 
de ayrıldım. 2 hafta gibi bir süre bekleme sürem 
oldu. Ayrıldığım firmadaki patronumun referansı 
ile yeni bir toplulaştırma firmasına başladım. Bu 
firmanın yazılım tarafı olması sebebiyle yazdıkları 
toplulaştırma modülünü geliştirmek adına destek 
ekipte çalıştık. Arkasından yazılım tarafından idari 
binaya geçerek şantiyedeki işlerin Ankara ayağı 
olarak, kurumlarda evrak, hakediş vb. işlerin  ta-
kibine devam ettim. Buradaki aşırı mesai saatle-
rinden dolayı, aynı firmanın yeni ihalesini yaptığı 
projesine geçtim.  Bu proje ‘Türkiye Arazi Parsel 
Tanımlama Sistemi’ adı altında ÇKS verilerinde 
kullanılmak üzere Avrupa Birliği projesidir. Bu 
projede iç kalite kontrol mühendisi olarak görev 
almaktayım.

3. Mezun olduktan sonra çalıştığınız şirketler han-
gi iş kollarındadır. Sakıncası yoksa isimleri nelerdir?

Arazi Toplulaştırması – Suçed Mühendislik

Arazi Toplulaştırması – Yılmazer Harita

Arazi Toplulaştırması ve Yazılım – Proland Group 
(INTERGIS)

Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) – Mekansal 
Bilgi Teknolojileri (Proland Group)

4. Çalıştığınız iş yeri/yerleri mezuniyet alanınızla 
ilgili mi?

Evet. Çalıştığım firmaların hepsi, Arazi Toplulaş-
tırması ve Harita üzerine olması sebebiyle okulu-
muzda aldığımız eğitimi bu sektörlerde kullanabil-
mekte ve kendimi geliştirebilmekteyim.

5. İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız?

Operatörlerin çizim kalitesinin iyileştirilmesi, eğiti-
mi, yönetimi, gönderdiği verinin kontrolü, hataları 
olması takdirinde geri gönderilip düzeltme tale-
binde bulunulması

6. Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?. (Başlangıç ve şu andaki, rakam vermek 
istemiyorsanız, maaşınızdan memnuniyet duru-
munuz nedir?)

İş hayatımın 3.senesi içerisindeyim. 3 sene içeri-
sinde her iş değişikliğinde maaşım daha iyi sevi-
yeye çıkmıştır. Benden 2-3 sene önce mezun olan 
arkadaşlarımdan daha iyi seviyededir.

7. Çalışma hayatından ve işyerinizden memnuni-
yet durumunuzu anlatır mısınız? 

Çalıştığım sektörü gerçekten seviyorum. Böyle bir 
sektörde çalışacağımı hiç düşünmemiştim. Özel 
sektörde ne kadar sıkıntılar yaşayabilsek te işinizi 
severek yapmak hepsinin üzerini kapatıyor.

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

Hedefime ulaştığımı söyleyemem. Ne zaman 
çalıştığım iş yerindeki iş akışını, yanlışlıkları düzel-
tebildiğim mertebeye geldiğimde, kendimi hedefi-
me ulaşmış sayarım.

9. İşinizde, lisans eğitiminde aldığınız bilgilere ge-
reksinim oluyor mu?

Evet. Dönem dönem takıldığım noktalarda şurayı 
nasıl yapıyorduk diye düşündüğüm oluyor.

10. Lisans eğitiminde gördüğünüz eksik ve olum-
lu yönler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Uygulamalı dersler. Şuan çalışmakta olduğum 
işimde, operatörler benim meslektaşlarım ve yeni 
mezunlar. Onlarda gördüğüm en büyük eksik, gis 
ve cad eğitimi almamalarıdır. Okullarında ya hiç 
görmemişler. Görseler de kağıt üzerinde gördük-
lerini biliyorlar. Kağıt üzerinde gördüklerini gerçek 
hayatta uygulama da yararı az olmaktadır.

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

Benim öncelikle önerim, okulu okumak için değil 
ileride işim olacak diye önemsemeleri gerekiyor. 
Okurken kendilerini geliştirebilmek adına önceden 
çalışabilirler. Çalışmaları dahilinde diğerlerinden 
bir adım önde olurlar. Bizim mesleğimizi yapacak 
olanlar için, gis ve cad yazılımlarında kendinizi 
geliştirmelisiniz.

12. Sizce Biyosistem Mühendisliğin geleceği na-
sıldır? 

Günümüzde Biyosistem Mühendisliği olması gere-
ken yerde olmasa bile, tarımsal faaliyetlerin değeri 
hiçbir zaman bitmeyeceği gibi bu paralellikte ileri-
de daha da iyi konuma geleceğini düşünüyorum.

13. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır?

İş alanımız geniş bir yelpazeye sahip. Sevdiğiniz 
ilgi duyduğunuz tarafa yönelirseniz,  zaten seve-
rek yapmanız başarıyı da getirir.
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ücret tatmin etmese ileride daha iyi kazançlar elde 
edebileceğimi görüyorum. Nitekim farklı şirketler-
den almış olduğum ücretten daha iyi teklifler de 
almaya başladım. 

7. Çalışma hayatından ve işyerinizden memnuni-
yet durumunuzu anlatır mısınız? 

Meslek olarak gerçekten zor bir meslek ama aynı 
zamanda bir o kadar da insanın kendisi ile gurur 
duymasını sağlayan bir meslek dalında çalışıyo-
rum. Bilhassa erkekler için daha yorucu ve daha 
stresli bir meslek çünkü sahada çalıştığımız ve 
insanlarla birebir karşı karşıya geldiğimiz dönem-
ler iş yükü artmaktadır. Fakat bir insanın geçimini 
sağladığı o topraklara benimde olumlu bir katkımın 
olması beni gururlandıran yanı. 

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

Tecrübe olarak iş hayatında henüz kısa bir dönem 
geçirmeme rağmen çok hızlı bir öğrenme süreci 
geçirdim ayrıca çalışmış olduğum şirkette proje-
nin her aşaması ile ilgilenmek zorunda olduğum 
için ekstra donanımlara sahip oldum ve sektörde 
belli bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Tabii 
ki öğrenmenin sonu olmadığı için öğreneceğim 
daha bir çok şey olacağının farkındayım. Hedefim 
bu sektörde üreticiye katkı sağlayacak ve arazi 
toplulaştırma projelerinde uygulanabilecek yeni 
teknolojiler geliştirerek tarımsal üretimin gelişme-
sine katkı sağlamak.

9. İşinizde, lisans eğitiminde aldığınız bilgilere ge-
reksinim oluyor mu?

Aslında lisans eğitiminde biz sadece teorik kısmını 
öğreniyoruz. Asıl işi meslekte çalışmaya başladı-
ğımızda öğreniyoruz. Almış olduğumuz eğitimler 
bize yardımcı olmakta ve öğrenme sürecimizi 
hızlandırmakta.

10. Lisans eğitiminde gördüğünüz eksik ve olum-
lu yönler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Aslında aldığımız derslere baktığımızda şu anda 
birçok mühendislik dalının sahip olmadığı eğitime 
sahibiz. Fakat şu var ki hiç birinde uzmanlaşma 
şansına erişemiyoruz. Çünkü iş hayatında kulla-
nabileceğimiz uygulamalar maalesef yeterli değil. 
Aldığımız ders sayısı çok fazla bu yüzden bence 
bazı teorik derslerin yerine mesleki hayatta kulla-
nacağımız uygulama dersleri ve eğitimleri konul-
malı. 

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

Mezun arkadaşlarımdan gördüğüm kadarı ile 
bölüm hakkında herkeste biraz karamsarlık söz 
konusu ve şu an çalışmakta olduğum sektöre 
karşı bir önyargı sezmekteyim. Fakat işin içine gir-
meden mesleğin güzel olup olmadığını anlamamız 
mümkün değil. Bu ön yargı birazda hocalarımızın 

sadece bu sektörde çalışmamıza destek ve yar-
dımcı olmasından kaynaklanıyor. Hala okumakta 
olan, okuyacak olan veya mezun arkadaşlarıma 
tavsiyem mesleğimizi en hızlı şekilde icra edebi-
leceğimiz ve Türkiye’de iş potansiyeli yüksek bir 
sektörde çalışmaktan kaçınmasınlar. Özellikle bu 
kadar zor iş bulunan bir dönemde önlerine çıkan 
bu fırsatı değerlendirmelerinde fayda var diye 
düşünüyorum.

12. Sizce Biyosistem Mühendisliğin geleceği na-
sıldır? 

Aslında geleceği konusunda benim de endişe-
lerim var. Biz bir şekilde hayata tutunduk ama 
bizden sonraki gelecek nesillerin belki de daha 
fazla sıkıntıyla karşılaşması söz konusu olabilir. 
Fakat bu sıkıntıların yaşanmaması için el birliği 
ile bölümü daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. 
Gerek mezun arkadaşlar, gerek okumakta olan ar-
kadaşlarım ve gerekse de hocalarımızın bir şeyler 
yapması gerekiyor. Bu arada en büyük sorumluluk 
bana göre hocalarımıza düşmekte çünkü onlar 
bizden bu konularda daha tecrübeli ve gerekli 
referanslara sahipler. Bu nedenle onların bize ön-
cülük etmesi bizimde onların yolundan gidip bö-
lümü daha iyi yerlere taşımamız gerekir. Özellikle 
bölümün tanınırlığı için hocalarımız biraz daha işin 
reklam kısmıyla ilgileniyor tanıtmaya çalışıyorlar 
fakat asıl yapılması gerek gerekli kurum ve ku-
ruluşlara özel firmalara bölümümüzün tanıtılması 
gerekiyor. Bizler öğrenciyken devlette kadro açıl-
ması için hocalarımıza baskı yaptığımızda bizlere 
sadece devleti düşünmeyin özel sektörde de iyi 
yerlere gelebilirsiniz demişlerdi. Ama şu an mezun 
arkadaşlarımdan duyuyorum ki özel firmaların bü-
yük bir kısmı bölümümüzü tanımamakta ve dev-
lette çalışabileceğimiz kurumlar içinde sadece bir 
kısmının kadrolarında bölümümüze yer vermesi 
bizlerin bölümün tanıtımı konusunda eksiklerimiz 
olduğunu göstermektedir. 

13. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır?

 Böyle güzel bir bölümü yurtdışından esinlenerek 
ülkemize kazandıran hocalarımıza teşekkür ediyo-
rum. Fakat şunu da eklemek istiyorum ki sadece 
bölümü kurmak maalesef yeterli olmuyor. Burada 
bizlerin ve bizden sonraki nesillerin geleceği de 
önemli bizlerin geleceğine yön vermekteler aslın-
da. Bu yüzden bölümün kalıcı olabilmesi için daha 
fazlasına ihtiyaç duymaktayız. Kendi adıma bu bö-
lüm mezunu olmaktan, mesleğimi icra edip insan-
ları mutlu edip, onların yaşamlarına pozitif katkı 
sağlamaktan dolayı gururluyum. Teşekkürler.

Mezun Çalışan Röportaj Soruları

1. Kendinizi tanıtır mısınız? (Adı, Soyadı, Bitirdiği 
Üniversitesi, Mezuniyet yılı)

Çağrı Kayserilioğlu,2014 yılında Uludağ Üniversi-
tesi Biyosistem Mühendisliği bölümünü bitirdim.

2. Mezun olduktan sonra iş bulma serüveninizi 
anlatabilir misiniz?

İş bulmam aslında çok uzun sürmedi. 2013-
2014 öğretim yılının bitiminde üniversitemizde 
hocalarımızın verdiği arazi toplulaştırma kursuna 
katıldım. Kurs bitiminde sayın Prof. Dr. İsmet ARICI 
hocamızın vasıtasıyla mezuniyet töreninde iş gö-
rüşmesine gittim ve bu görüşmeden yaklaşık 1 ay 
sonra işe başladım.

3. Mezun olduktan sonra çalıştığınız şirketler han-
gi iş kollarındadır. Sakıncası yoksa isimleri nelerdir?

Şu an Bursa’da arazi toplulaştırma sektöründe 
faaliyet göstermekte olan Suçed Mühendislikte 
çalışmaktayım.  

4. Çalıştığınız iş yeri/yerleri mezuniyet alanınızla 
ilgili mi?

Aldığımız eğitimler doğrultusunda çalıştığım sek-
tör mezuniyet alanımla ilgili bir bölüm çünkü arazi 

toplulaştırma projelerinde şirketler genellikle 
ziraat, inşaat, harita mühendislerini bulundurmak 
zorunda fakat biz biyosistem mühendisleri olarak 
3 mühendisliğinde yapabileceği işi tek başımıza 
yapabilecek donanıma sahibiz. Ki nitekim çalışmış 
olduğum firmada da bir biyosistem mühendisi ola-
rak bu işleri yürütmekteyim.

5. İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız?

Proje mühendisi olarak çalışmaktayım. Projenin 
başından sonuna kadar bütün aşamalarda yani 
projelendirmeden arazide uygulamasına kadar 
bütün işleri yürütmekle sorumluyum.

6. Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?. (Başlangıç ve şu andaki, rakam vermek 
istemiyorsanız, maaşınızdan memnuniyet duru-
munuz nedir?)

Sektörel olarak aslında ilk işe başlarken uzun süre-
ler çok düşük maaşlara çalışabileceğim bir sektör 
olduğu kanısına varmıştım fakat işin içine girdikçe 
aslında düşündüğüm gibi bir durumun olmadığını 
farkettim. Başlangıç olarak fena sayılmayacak 
bir rakamla başladım, iş üretmeye başladıkça da 
maaşımda zaman zaman artışlar oldu. Çok hızlı bir 
adaptasyon ve öğrenme süreci geçirip iyi bir do-
nanımıma sahip olduğum için şu an almış olduğum 
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Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemleri   

Birçok farklı şekilde tanımlansa da en genel tanı-
mıyla coğrafi bilgi sistemi,  konuma dayalı gözlem-
lerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin 
toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya 
sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçek-
leştiren bir bilgi sistemidir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulabilmesi için ge-
rekli olan elamanlar; yazılım, donanım, veri yön-
temler ve insanlardır. Ancak sistemin başarısı bu 
teknolojileri kuracak ve kullanacak insanlara bağ-
lıdır. Burada önemli olan bu konuda iyi eğitilmiş 
kişilerin varlığıdır. 

Coğrafi bilgi sistemleri konusu mekana dayanan 
bütün meslek dallarına kullanılmakta olup, bilim-
sel araştırmalar başta olmak üzere kaynak kullanı-
mı, risk yönetimi, kırsal alan, peyzaj alanı ve kent-
sel alan planlaması, arazi kullanım planlaması, alt 
yapılar çalışmalarının planlanması ve yönetilmesi 
(doğalgaz, elektrik, su, sulama, yol, drenaj vb. ),

meteoroloji, hidroloji, tarım, ormancılık, arkeoloji, 
çevresel etki değerlendirmesi, kartografya, kri-
minoloji, coğrafi tarih, pazarlama, lojistik, maden 
haritalama, kamu sağlığı, haritacılık, askeri uygula-
malar, hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip 
sistemleri, arama kurtarma ve diğer amaçlar için 
kullanılabilir.

Ülkemizde birçok kamu kuruluşu bünyesinde 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimleri kurulmuş olup, 
bu birimler kendi çalışma konuları çevresinde ge-
rekli veri tabanını oluşturma ve bilgilerini bu veri 
tabanı üzerinde yönetme konusunda birçok proje 
yapmaktadırlar. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bulunmakta 
olup, bu kurumun temel görevi; Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve 
geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yap-
tırmak, yerel yönetimlerin planlama, harita, alt-
yapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent 
bilgi sistemlerinin standartlarının belirlenmesi ve 

yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik ve Ulusal 
Coğrafi Bilgi Portalı’nı işletmektir. Bakanlık altında 
işlevini sürdüren Genel Müdürlük özellikle “Kent 
Bilgi Sistemleri”  konusunda ülke genelinde yerel 
idareleri kapsayacak biçimde “Kent Bilgi Sistemi” 
uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına 
uygun olarak gerçekleşmesini sağlamayı amaç-
lanmıştır. 

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde 
bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 
tarafından, Tarım Bilgi Sistemi ve Tarım Parselleri 
Bilgi Sistemi kurulmuştur. Ayrıca Arazi Kullanımı 
Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık, Sorunlu 
Tarım Arazilerinin Belirlenmesi, Köy Veri Tabanının 
oluşturulması gibi birçok proje bakanlık bünyesin-
de yürütülmekledir.

Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar or-
tamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabil-
mesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden 
biri olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 
projesi ile ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sisteminin (TAKBİS) oluşturulması hedeflenmiş, 
bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hiz-
metlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi 
Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesinde analiz 
edilerek, problemlerin belirlenmesi, çözüm yolları-
nın bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu 
yolla standart ve elektronik olarak yerine getiril-
mesi, Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlara 
arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve 
güncel bilgileri sunulması hedeflenmiştir. 

Bunların dışında çalışma alanı mekana dayalı çalı-
şan tüm kamu kurumları bünyelerinde buna ben-
zer yapılanmalar kurmuştur:  Orman Bilgi Sistemi, 

Karayolları Bilgi Sistemi, Meteoroloji Bilgi Sistemi, 
Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik Bilgi Sistemi, Araç 
İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs 
Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi 
Sistemi vb..

Özel sektör ise Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda 
gerek yazılım, donanım gerekse de teknik destek 
boyutunda yoğun bir biçimde çalışmaktadır. Ko-
nuyla ilgili piyasa da birçok firma bulunmakta ve 
hizmet sunmaktadır. 

Çalışma konusu itibarı ile mekâna dayalı çalışan 
Biyosistem Mühendislerine lisans eğitimleri bo-
yunca “Coğrafi Bilgi Sistemleri” ile ilgili dersler 
verilmekte bu konuyla ilgili projeler yapması 
sağlanmaktadır. “Biyosistem Mühendisliği tarım, 
gıda, arazi-su kullanımı ve çevrede sürdürülebilir 
gelişmelere yönelik biyolojik sistemleri anlamak, 
modellemek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek 
için fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim ve 
araştırma ile ilgilenmektedir”   tanımında da görül-
düğü gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri Biyosistem Mü-
hendislerinin hemen hemen her çalışma alanında 
etkin olarak kullanabilecekleri bir araçtır.

ÇOĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ

Şerife Tülin 
AKKAYA ASLAN

MART 201612 13



Biyosistem Mühendisliği’nde Staj 

Üniversitede edinilen bilgiler genellikle teoriden 
öteye geçemez. Sizler, belirli bir konu üzerinde ya-
zılmış olan kaynakları okur, çalışır ama edindiğiniz 
bu bilgiyi nasıl uygulayacağınızı bilemeyebilirsiniz. 
Her ne kadar bazı bölümler laboratuvar çalışmaları 
sunup sizlere pratik yapma imkanı verse de, sınıf 
geçmek için edinilen bilgiler, uygulanamadığından 
dolayı bir süre sonra unutulmaya mahkumdurlar. 
Bu durumda stajla, üniversitede eğitim-öğretim 
dönemi sırasında sizlerin edindiği bilgiler hala 
tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya 
geçirme imkanı kazanmış olursunuz.

Staj, sizlere neler kazandırabilir?

1) Kariyer Planlaması: Sizler, gerçek bir çalışma 
ortamında, ilgi duyduğunuz kariyer alanlarını ve 
çalıştığınız alana uygunluğunuzu incelersiniz. 

2) İş Tecrübesi: Akademik bilgilerin çalışma orta-
mının gerektirdikleriyle sentezini sağlamak açısın-
dan staj, sizlere ileride karşılaşacağınız muhtemel 
sorunlar açısından pratiklik ve vizyon edinme 
imkanı sağlar. 

3) Yeni Beceriler: Staj, sizlerin ileride çalışmayı 

düşündüğünüz kariyer için gerekli olacak temel 
becerileri sağlamada, sahip olduğunuz becerilerin 
de geliştirmesinde etkin rol oynar. Staj yoluyla 
takım çalışmasının önemini kavrarsınız. 

4) Profesyonel Bağlantılar: Belki de stajın en 
önemli kazanımı bu madde sayılabilir. İleride po-
tansiyel işverenlerle iletişim kurmanız sağlanarak, 
değerli iş referansları edinmelerinize ve dolayısıy-
la gelecek için yatırım yapmanıza katkıda bulunur. 

Staj Niçin Önemlidir? 

Staj, sizlere ve staj yapılan şirket/kuruma fayda 
sağlayan bir süreçtir. Şirket veya kurumlara ge-
lecek için potansiyel adayları tanıtan, öğrencilere 
ise iş hayatını tanıtıp kendi yetkinliklerinin farkı-
na vardıran, uzmanlaşacakları alanı seçmelerini 
kolaylaştıran çok değerli bir dönemdir. Diğer 
taraftan başta çok uluslu şirketler olmak üzere, 
stajı ciddiyetle ele alan, her iki taraf için de fay-
dalı bir sürece dönüştüren şirketlerin sayısı her 
geçen gün artıyor. Şirketler en iyileri bulabilmek 
için kariyer günleri gibi çeşitli aktiviteler, sektörel 
yarışmalar düzenleyip, stajyer alımlarını işe alım 
ciddiyetinde yürütüyorlar. Tıpkı işe alım yapar gibi 
stajyer adaylarını testlere tabi tutup, mülakatlar 

yapıp seçiyorlar ve staj bittikten sonra kadro 
açıklarını bu stajyerler arasından tamamlamayı 
tercih ediyorlar. Birçok büyük şirket, yeni mezun 
işe alımlarının %80’ini daha önce kendilerinde 
staj yapmış adaylar arasından seçtiğini biliyor 
muydunuz? Okul döneminde yapılan, öğrencilere 
iş başında öğrenme imkânı tanıyan stajlar ya da 
part-time işler, mezuniyetten sonra öğrencilerin 
iş hayatına alışmayı hızlandırıyor, yönlerini daha 
kolay bulmalarını sağlıyor. Birçok kurumda stajyer 
olarak başlayıp daha sonra yarı zamanlı ya da tam 
zamanlı olarak çalışmaya devam eden adaylarda 
aidiyet duygusu diğer elemanlara göre daha fazla 
gelişmektedir. Çekirdekten yetiştiği için ileride 
şirket içerisinde en kıdemli çalışanlardan biri olan 
bu elemanlar birçok işe, projeye hâkim olduğunu 
da unutmamalıyız. 

Tavsiyeler:

 • Stajı bir zorunluluk olarak değil bir öğrenme, ka-
riyerinize ilk adım atma süreci olarak görün,

 • Staj yapmak istediğiniz alanınız ve staj yapa-
cağınız yeri dikkatle seçin. Neye ilginiz var, hangi 
alanda güçlüsünüz, hangi alanda ilerlemek isti-
yorsunuz önce buna karar verin ama bu konularda 
çok da katı olmayın. 

• İnsanlar size öğrenci gözüyle, nasıl olsa birkaç 
hafta sonra gidecek gözüyle bakacaktır; siz eli-
nizden geldiğince onlara orada potansiyelinizin 
olduğunu hissettirin. 

• Tıpkı oranın bir elemanı gibi size verilen görevleri 
zamanında ve eksiksiz yapın. Her zaman uyumlu, 
hevesli ve öğrenmeye açık olun. 

• Üzerinize görev almaya çalışın, sorumluluk altına 
girin. İnsanlar sizin farkınızda değilse onlara orada 
olduğunuzu hissettirin.

• Elinizden geldiğince gözlem yapın. İnsanlar tele-
fonda nasıl konuşuyor, nasıl oturup kalkıyor, nasıl 
giyiniyorlar, birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar 
dikkatlice gözlemleyin. 

• İş yaşamınızda size rol model olacak insanlar 
bulmaya gayret edin. Bu insanlarla yakın temasta 
kalın. 

• Staj yaptığınız şirkette kariyerinizde gitmek iste-
diğiniz roldeki kişilerle konuşup bilgi alın, onların 
deneyim ve tecrübelerinden yararlanın.

• Takım çalışmasına yatkın olmak, liderlik vasıfları 
size puan kazandıracaktır. 

• Stajınız bitse bile şirkettekilerle iletişiminizi ko-
parmayın 

• Staj başvurularınızı yapmak için en son anı bekle-
meyin. Unutmayın ki birçok firma, yaz dönemi staj 
kabullerini Ocak – Şubat ayı gibi gerçekleştiriyorlar.

BİYOSİSTEM
MÜHENDİSLİĞİNDE
STAJ

Müge KİRMİKİL

MART 201614 15



LINKEDIN 

Linkedin, kullanıcıların profesyonel anlamda iş ve 
kariyer ortamında paylaşımlarının bulunduğu bir 
sosyal sitedir. 2016 yılında 13 yıllık sürecini ge-
ride bırakacak olan Linkedin, iş ve kariyer fırsatları 
dışında Bilgi Teknolojisi’ne de büyük katkı sağla-
maktadır.

Forrester Danışmanlık ve Araştırma çalışmalarına 
göre satın alma sürecinde Bilgi Teknolojisi’ne bü-
yüyen ve yaygın bir etkiye sahiptir. Araştırmalarda 
Linkedin’in bilgi teknolojilerinde en çok karar ver-
me sürecini etkilediği belirtmektedir.

Bilgi Teknolojileri karar vericilerini daha iyi anla-
mak için; belirli bir çevrede oluşan bilgilerin nasıl 
değerlendirildiğini çözmemiz gerekiyor. Linkedin 
bu bilgileri başarıyla çözümleyerek Bilgi Teknoloji 
işlemlerini sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. 
Özellikle Kuzey Amerika’da çeşitli sanayi kolları 
üzerinde uygulanmıştır.

Linkedin’de kullanıcıların yaklaşık %85’i Linkedin’i 
iş amaçlı kullanmaktadırlar. Kullanıcıların %73’ü 
ise Bilgi teknoloji alımlarını bu site üzerinden ger-
çekleştirmektedir.

Karar vericiler arasında sosyal ağlarda karar ver-
me; farkındalık (%54), kapsam (%45), plan (%46), 
seçilme (%47) ve uygulamak (%44) konusunda 
olmaktadır.

Linkedin ayrıca karar vericilerin verimli ve ilgili 
bilgilerin yanı sıra kullanıcıların daha geniş bir ağa 
erişim olanağı sunar. Bilgiye daha hızlı ulaşma 
konusunda yine Linkedin birinciliği taşıyor (%54). 
Bunu %43 ile Twitter ve % 34 ile Facebook takip 
ediyor.

Kullanıcıların %71’i Linkedin’in kendilerine uygun 
arayüzleri olduğunu belirtiyor. Twitter %49 ve 
Facebook %41 ile Linkedin’i takip ediyor.

Linkedin takipçileri olduğu sürece kullanıcıların 
bilgi teknolojisine yatırım yapmaya devam ede-
cekleri görünüyor. Böylece Bilgi Teknoloji’sinde 
özellikle karar destek sistemleri içerisinde karar 
vericiler sosyal medyayı en iyi şekilde kullanarak 
amaçlarına erişeceklerdir.

Linkedin Nedir?

Linkedin çalışanlar, iş arayanlar ve işverenlerin 
profesyonel anlamda kullanımı amacıyla tasar-
lanmış bir sosyal ağ sitesidir. Başka bir ifadeyle 

LinkedIn’i “link” yani bağlantı oluşturma sitesi 
olarak da düşünebilirsiniz. Bu siteyi kullanırken 
aynen Facebook’ta olduğu gibi arkadaş edinebile-
cekken aynı zamanda meslekdaşlarınızla bağlantı 
kurup iletişime geçebilirsiniz. linkedin’de arkadaş 
bulmak için adres defterinizdeki e-mail adresleri-
nizi taratıp, defterinizde bulunanlardan Linkedin 
hesabı olanlarla iletişime geçebilirsiniz.

Linkedin Ne İşe Yarar?

• LinkedIn vasıtasıyla;

• İş başvuruları yapabilir

• Yapmış olduğunuz sunumları ve okumuş 
olduğunuz kitapları paylaşabilir

• Kişisel blogunuzun reklamını yapabilirsi-
niz.

Linkedin kimi özellikleri ücretsiz olarak kullanıcıla-
rına sunarken kimi özellikler için kullanıcılarından 
para talep ediyor. Ücretsiz olarak, profilinize kimin 
baktığını ve dünya üzerindeki tüm kullanıcıların 
profillerini görebilirken, paralı olan üyelik hesabına 
geçerek yapabilecekleriniz arasında;

• Bağlantınız olmayan kişilerle mesajlaş-
mak,

• Nitelikli arama filtreleri oluşturmak ve 
otomatik arama sonuçlarını göndermek,

• Profilleri klasörlere kaydetmek,

• Her hangi bir profile not düşmek veya o 
profilin ilgilisiyle iletişime geçmek bulunuyor.

Yukarıda sayılan imkanlardan faydalanmak için 
aylık 25 dolardan başlayan bir ücretle bu servise 
üye olmanız gerekiyor.

Ayrıca, Linkedin’de bilgi ve görüş alışverişi ama-
cıyla soru sorup konunun uzmanlarından cevaplar 
edinebilirsiniz. Benzer şekilde, başkalarının soru-
larına cevap vererek konuyla ilgili bilgi ve tecrübe-
nizi göstermeniz mümkün. Cevaplarınız beğenildi-
ğinde ise tecrübe puanınız artmakta ve bu şekilde 
sektördeki insanların dikkatini çekmektesiniz.

Linkedin Nasıl Kullanılır?

Linkedin’e üye olmak sanıldığı kadar zor değil. 
doc veya pdf uzantılı özgeçmişinizi (CV) kopyala 
yapıştır yaparak kolayca profilinize yükleyebili-
yorsunuz. Kuracağınız ağın bağlantılarını da sakın 
tek tek eklemeye çalışmayın. Bunun için kullanmış 
olduğunuz e-posta hesabındaki kontak listelerini 
talimatları takip ederek kolayca Linkedin’e yükle-
yebilirsiniz. Takip etmek istediğiniz şirketin istedi-
ğiniz departmanı için arama yaparak oradaki ilgili 
kişilerle hemen kontak kurabilir ve kendi geleceği-
nizi istediğiniz ölçüde inşaa edebilirsiniz...

Başarı ve mutluluk dolu bir kariyer hayatı diliyo-
rum...

                                                                                                                   

Linkedin

İbrahim PAMİR
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