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Biyosistem 

Mühendisliği 

Konferansı  

Mayıs 12-13 tarihlerinde, Estonya’nın Tartu 
şehrinde 7. Biyosistem Mühendisliği konferansı-
na katıldık.  Türkiye’den, çeşitli Üniversitelerden 
8 adet tebliğ, 15 adet poster sunuldu. Konfe-
rans ana konuları, ziraat mühendisliği, biyoe-
nerji, ergonomi ve ergonomik dizayn, hayvancı-
lık teknolojisi, mühendislik ve modelleme, yeni-
lenebilir enerji, otomasyon teknolojisi, gıda bili-
mi ve teknolojisi başlıklarından oluşmuştu. Pos-
ter ana konuları ise, hassas tarım, araçlar ve 
yakıtlar, biyoenerji, üretim mühendisliği, mühen-
dislik ve modelleme, mühendislik eğitimi, yeni-
lenebilir enerji, güç mühendisliği, otomasyon 
teknolojisi, hayvancılık teknolojisi, ergonomi, gı-
da bilimi ve teknolojisi, tarımsal ekonomi ’den 
oluşmuştur. Konferansın ikinci gününde Ilmat-
salu Biogaz Tesisi (Tartu) gezilmiştir. Biyogaz 
tesisinde üretilen gaz, kullanılarak 1075 KW 
elektrik enerjisi üretilmektedir.  

 Estonya, kuzey kutbuna daha yakın oldu-
ğundan, akşam 11:30 ‘a kadar hava tam olarak 
kararmamakta, sabah 04:00 de güneş doğma-
mış olmasına rağmen hava aydınlık olmaktadır. 
Yağışın bol olduğu bir ülke, Ülkenin çoğu or-
manlarla kaplıdır. Dikkati çeken bir diğer bir 
noktada herkeste bir sakinliğin hüküm sürmesi-
dir.  

 

 

                                                 Kemal Sulhi GÜNDOĞDU  
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MERAK YE-

TERLİ Mİ? 

Fizik beni her zaman etkilemişti, doğanın meka-

niklerini anlamak, Quantum seviyesinden inter-

galaktik boyutlar ve belki de evrenin nerede 

genişlediğine kadar uzanan soru dizileri ve fizi-

ğin teknolojiyi bir sonraki aşamaya taşıması 

bende birçok alanda bilgi toplama isteği olarak 

kaldı. Ziraat Mühendisliğinden Zootekni mezu-

nu olarak, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümün-

de, Çevre Mühendisliğinin çalışma alanı olarak 

geçen Yaşam Döngüsü Analizi üzerine birde Tez 

hazırlayarak onu da bitirdim. Hassas Tarım ve 

Uzaktan Algılama başlığı altında doktoraya baş-

ladığım Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühen-

disliğinde, hali hazırda devam etmekte olan, 

gömülü sistem devrelerini ve yazılımsal altyapı-

sını hazırladığım bir kablosuz sensör ağı projem 

vardı, doktora araştırmalarımı yapabilmek için 

oldukça pahalı bir insansız hava aracı ve yine 

oldukça pahalı bir kamera almam gerekiyordu, 

teorik olarak tutarı 150.000 TL tutacak bu iki 

cihazı almak istemediğimden dolayı, onların ça-

lışma mantığını inceleyerek ve geniş bir literatür 

taraması yaparak, kablosuz sensör ağı tasarım 

bilgimden gelen cesaretle beraber, o tür çalışa-

bilecek bir cihaz icat etmeye karar verdim. 

Ar-Ge'nin kolay bir iş olmadığını, hayatım bo-

yunca ilgi duyduğum, bazen halı yakıp, sigorta-

ları attırmaya kadar giden elektronik ve fizik ho-

bilerimden biliyordum, sonuçta eğer "omlet 

yapmaya çalışıyorsanız bir iki yumurtanın kırıl-

masını önemsememeniz gerekir" lafını çocuk-

ken daha benimsemiştim. Bir mucit olarak iyi 

bir sunum uzmanı olmadığımı biliyordum, zaten 

sonuçta ben işin mantığını kavramıştım ve kar-
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MERAK YE-

TERLİ Mİ? 

Fakat bu iş burada bitmedi, aslında başlamamıştı 

bile, 3.lük ödülü olan 32.500 TL sadece kamera-

nın, tabiri caizse, buzdağının su üzerindeki kısmı 

gibi kalmıştı. Fakat eğer ortaya çalışan bir şey 

çıkabilecekse, o kadar bütçenin de feda edilmesi 

gerekiyordu, örneğin, prototiplerin bazılarını, 

Prof.Dr.Kemal Sulhi GÜNDOĞDU'nun proje ödülü 

ile Ar-Ge amaçlı aldığımız dron'un ayaklarına 

bağlayarak yürütüyordum, fakat bu süreçte bu 

kameranın, yeri gereği fakültemizin oldukça fazla 

rüzgar alan arazisinde yaptığım uçuşlarda, aero-

dinamik olarak oldukça iyi tasarlanmış olan 

Phantom 3 Advanced adlı uzaktan kumandalı 

cihazın uçabilme yeteneklerini azalttığını farketti-

ğimden yeni bir yol aramam gerektiğinin farkına 

varmıştım.  

 

 

 

 

 

 

v0.1 Denemesi, 300gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v0.2 Denemesi, 200gr 

 

 

 

 

 

 

v0.3 Denemesi, 150gr 

Güzergahını aşağıdaki gibi belirlediğim 

Prof.Dr.Mehmet SİNCİK'in deneme alanı 

üzerinde yaptığım uçuşlarda aldığım ilk 

görüntülerde nelerin iyileştirilmesi gerek-

tiğini de yavaş yavaş geliştirmiştim.  
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MERAK YE-

TERLİ Mİ? 

Toplam geliştirmesinin 8 ay sürdüğü bu kamera 

projesinde, eğer bir proje yazarak, kameranın 

alımının gerçekleştirmesini beklesem doğal 

olarak en az 12 ay bekleyecektim ve gelen ka-

mera belki benim istediğim işi yapmayacak, 

belki de bu kadar esnek bir çalışma yeteneğine 

sahip olmayacaktı. Bu kameranın geliştirilmesi 

sürecinde temel bilimlerden ileri mühendislik 

bilgilerine kadar tüm boyutlarda literatür ve 

teknoloji araştırmasından faydalandım. Sonuç-

ta ortaya çalışabilen, yaklaşık 65gr ağırlığında, 

dahili pili ile 30dk görüntü kaydedebilen, kay-

dettiği görüntüleri kablosuz olarak aktarabilen 

bir kamera çıktı. Ve üstüne üstlük, istediğim 

programı yazabiliyor ve ona göre fotoğraf çek-

mesini sağlayabiliyordum, piyasada satılan bu 

tür hiçbir kamerada olmayan bir özelliğe de 

sahipti! 

Ama bu kamera multispektral ile kalmamalıy-

dı, bunu hiperspektral aralığa kadar taşımak 

gerekiyordu, o yüzden kamerayı biraz daha 

kişisel kaynaklarla ve deneyimle geliştirerek 

"Act In Space" adlı - challenge dolu, uzay tek-

nolojilerinin dünyada uygulamaları amaçlı, 

AIRBUS Defence & Space, NoveSpace ve ESA 

(European Space Agency) destekli, Istanbul 

Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen yarışmada 

3.lük ödülü daha kazandı. 

 Fakat nasıl? Evet asıl önemli olan soru da 

bu, özetle, bugüne kadar yaklaşık 7 ayrı proto-

tip geliştirdim, onları yaparken onlarca kart 

bozdum, devreler yandı, piller ağır geldi, gö-

rüntü aktarımı çalışmadı, filtreler uymadı ve 

kalibrasyon derken bu olay tam bir can sıkıcı 

hal aldı.. Birde yeni çıkan IHA yönetmeliği de 

işin tuzu biberi oldu, çalışmak için "özgür bir 

alan" da kalmayınca bende işi evimde ve kapalı 

kapılar ardında yürütmeye karar verdim, ama 

peşini bırakmadım. Kameraları ayrı olan geliş-

tirme kartlarından, tek geliştirme kartı için 

kendi tasarladığım 8 kamera taşıyabilecek ge-

liştirme kartına kadar olan modeller tasarla-

dım.. Ama bu sorunun cevabı değil.. Sorunun 

asıl cevabı, sizin asıl ne yapmak istediğinizde 

yatıyor. Eğer çevrenizin baskısı sizi bir işle uğ-

raşmaya şekillendirmeye çalışıyorsa, üzülerek 

söylerim ki, başarısız ve mutsuz bir hayatınız 

olur, fakat hobileriniz, ilgileriniz ya da dikkati-

nizi çeken, uğraşmaktan zevk aldığınız konula-

rın peşinde giderseniz mutlu olursunuz. Merak 

ve sıkı çalışma ile, istediğiniz çok zor ve belki 

de imkansız gibi görünen hedeflerinizi yakala-

manız zor değil. O yüzden meraklı olun ve me-

raklarınızın peşini bırakmayın. 

 

Celil Serhan TEZCAN 

v0.4 Denemesi 65gr 
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 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

ÖĞRENCİLERİ HANGİ DERS-

LERİ ALIYORLAR? 

Bu sayımızda, Biyosistem Mühendisliği öğrencileri-

nin Lisans eğitimi süresince aldıkları dersleri listele-

dik. Lisans eğitim tercihinin, bilinçli bir şekilde ya-

pılması, meslek hayatındaki başarı ve mutluluğun 

anahtarıdır. Dergimizin birinci sayısında, 

“Biyosistem Mühendisliği nedir, iş kolları nelerdir?” 

konusunda bilgilendirme yapılmıştı. Bölümün çalış-

ma konularının daha iyi anlaşılması için, lisans eğiti-

mi süresince verilen derslerin neler olduğunun bi-

linmesi yardımcı olacaktır. Ders listesi olarak, Ulu-

dağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mü-

hendisliği ders planlarını verdik. Şüphesiz Biyosis-

tem Mühendisliği eğitimi verilen Fakültelerin ders-

lerinde ufak tefek bazı farklılıklar olacaktır. Bu fark-

lılıklar esası etkilemeyecek derslerdir. Ders listesini 

3 farklı kategoride hazırladık. Bunlar; matematik ve 

temel bilim dersleri, zorunlu mühendislik dersleri 

ve anabilim dalı düzeyinde seçmeli dersleridir.  

BSM Zorunlu Matematik ve Temel Bilim Dersleri Kredisi 

MATEMATİK I 4 

MATEMATİK II 4 

MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 4 

DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 

TEMEL FİZİK I 4 

TEMEL FİZİK II 4 

GENEL BİYOLOJİ 3 

GENEL KİMYA 3 

METEOROLOJİ 2 

İSTATİSTİK 3 

STATİK 2 

DİNAMİK 2 

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 2 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE TERMODİNAMİK 3 

EKONOMİ 2 

TOPRAK BİLGİSİ 2 

BİTKİ FİZYOLOJİSİ 2 

Matematik ve temel bilim derslerinde görüleceği gibi, 4 farklı matematik dersinin toplam kre-

disi 16 dır. Bölümde Fizik dersi de önemli bir yer tutmaktadır. Bölümü seçecek öğrencilerimi-

zin matematik, fizik gibi hesaplamaya dayalı dersleri sevmeleri beklenmektedir.  
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 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

ÖĞRENCİLERİ HANGİ DERS-

LERİ ALIYORLAR? 

Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Seçmeli Ders Listesi Kredisi 

KIRSAL YERLEŞİM PLANLAMASI 2 

HİDROLİK 2 

TOPRAK FİZİĞİ 3 

KIRSAL YOLLAR 2 

ARAZİ MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ  2 

YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI 2 

SULAMA SUYU KALİTESİ 2 

TOPRAK ETÜT VE HARİTALAMAYA GİRİŞ 2 

SULAMA ve ÇEVRE 2 

SULAMA İLETİM ve KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI 2 

TOPRAK ve SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ 2 

GÖLETLERİN PROJELENDİRİLMESİ 2 

SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI 2 

PEYZAJ SULAMASI 2 

SULAMA İŞLETME ve YÖNETİMİ 2 

DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI 2 

Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı Seçmeli Ders Listesi Kredisi 

TARIMSAL YAPI MALZEMELERİ 2 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ 2 

TARIMSAL YAPI SİSTEMLERİ 2 

YAPI STATİĞİ 2 

AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR 2 

HAYVAN BARINAKLARINDA ÇEVRESEL TASARIM 2 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE KURAMSAL TASARIM ve MODELLEME 2 

KIRSAL YOLLAR 2 

SERA TASARIMI 2 

ÜRÜN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI 2 

ARAŞTIRMA ve İNCELEME TEKNİKLERİ 2 

TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ ve BİYOPROSESİ 2 

TARIMSAL PROJELERDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2 

BARINAK İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ 2 

YAZILI ve SÖZLÜ SUNUŞ TEKNİKLERİ 2 
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 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

ÖĞRENCİLERİ HANGİ DERS-

LERİ ALIYORLAR? 

Tarımsal Makine Sistemleri Anabilim Dalı Seçmeli Ders Listesi Kredisi 

TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ERGONOMİ 2 

MEKANİZMA TEKNİĞİ 2 

MAKİNE MALZEME BİLGİSİ 2 

İMALAT YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI 2 

MAKİNE DİNAMİĞİ 2 

SAYISAL ANALİZ 2 

ISI TRANSFERİ 2 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve AR-GE İLKELERİ 2 

ARAZİ TESVİYE MAKİNALARI 2 

FABRİKA ORGANİZASYONU 2 

TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ 2 

TARIM MAKİNALARI DENEY METODLARI 2 

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ 2 

Tarımsal Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Seçmeli Ders Listesi Kredisi 

GÜNEŞ ve RÜZGAR ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI 2 

MEKANİZMA TEKNİĞİ 2 

MAKİNE MALZEME BİLGİSİ 2 

SAYISAL ANALİZ 2 

ISI TRANSFERİ 2 

İMALAT YÖNTEMLERİ ve TAKIM TEZGAHLARI 2 

MAKİNE DİNAMİĞİ 2 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve AR-GE İLKELERİ 2 

HİDROLİK ve BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI 2 

TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON 2 

TERMİK MOTORLAR 2 

TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2 

KURUTMA İLKELERİ 2 

SOĞUTMA MAKİNALARI 2 

TARIM MAKİNALARI DENEY METODLARI 2 

Tüm bu derslerin yanında öğrencilerimiz iş sağlığı ve güvenliği ile laboratuvar güvenliği derslerini de zo-

runlu olarak almaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, diğer bölümlerden mesleki ve sosyal seçmeli olarak dersler 

alabilmektedirler.  

Kemal Sulhi GÜNDOĞDU 
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 POTANSİYEL İŞVEREN 

İLE RÖPORTAJ 

1. Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumu-

nuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebi-

lir misiniz? 

Merhabalar, 

Ben Mehmet SERVİ. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldum, daha sonra 

yine ODTÜ’de Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri 

alanında 2004 yılında yüksek lisans çalışmamı ta-

mamladım. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) sektöründe  

15 yılı aşkın süredir farklı firmalarda bir çok ulusal ve 

uluslararası projede görev aldım. Şu an çalıştığım 

BELSİS firmasında 10 yıl önce göreve başladım. Fir-

mada GIS Proje Yöneticisi olarak başladığım iş hayatı-

ma şu an GS Projeler Müdürü ve Ankara Bölge Mü-

dürü olarak devam etmekteyim.  

2. Firmanızı tanıtabilir misiniz?  Hizmet verdiğiniz 

sektör hakkında bilgi verebilir misiniz? 

BELSİS firması 2000 yılında yerel yönetimlere yazılım 

çözümleri sunmak için kurulmuş bir firma. Öncelikli 

olarak yönetim bilgi sistemleri (MIS) alanında çözüm-

ler sunan firmamız 2007 yılından itibaren GIS alanın-

da da ürünler ve çözümler sunmaya başlamıştır. Fir-

mamız 2004 yılında Türkiye’de ilk kez web tabanlı 

MIS uygulamalarını çıkararak sektörde yön belirleyici 

lider bir konuma gelmiştir. 2011 yılında TÜBİTAK Ar-

Ge destekli geliştirdiğimiz BelsisGIS yazılım kütüpha-

nesi sayesinde ulusal ölçekte birçok GIS projesinde 

kullanılabilecek ürünler ortaya çıkmıştır. Firmamız 

mevcutta ağırlıklı olarak Kent Bilgi Sistemleri projele-

ri alanında hizmet vermekle birlikte, Tarım Bakanlığı, 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, TOKİ, EÜAŞ vb. birçok 

kuruma GIS alanında yazılım çözümleri sunmaktadır.  

BELSİS firması Türkiye’de CAD, GIS, IMS ve MIS yazı-

lımlarının tamamını %100 yerli kaynaklarla üreten ilk 

ve tek firmadır. Bu sayede 200’ü aşkın belediye ve 

birçok kamu kurumu ile projeler yürütmektedir.  

Firmamız Ar-Ge yatırımlarına oldukça önem veren bir 

firmadır. Ülke çapında yürüttüğü projelerde hizmet 

kalitesini ve Ar-Ge imkânlarını proje partnerlerine 

sunabilmek için Bursa merkez ofisimizin yanı sıra, 

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

(ULUTEK) ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent’de 

yer alan Ankara Bölge Müdürlüğü ofislerinde 70’i 

aşkın personelle çalışmalarını yürütmektedir. 

3. Firmanıza işe alacağınız mühendiste aradığı-

nız kriterler nelerdir? Özellikle donanımlı olma-

sını istediğiniz bir konu, yazılım veya yabancı 

dil var mıdır? Varsa belirtiniz. 

Firmamız 2 farklı branşta personel alımı yapmak-

tadır.  Bunlardan ilki yazılım geliştirme ve Ar-Ge 

kısmı olup Bursa ve Ankara’da yer alan Ar-Ge 

ofislerimizde istihdam etmekteyiz. Bu kısımlarda 

çalışacak arkadaşları işe alırken dönemsel ihti-
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 POTANSİYEL İŞVEREN 

İLE RÖPORTAJ 

yaçlara göre yeni mezun veya deneyimli olması 

istenebilmektedir. Ama öncelikli olarak Ar-Ge 

konusunda istekli ve kendini BELSİS’in hedefleri 

doğrultusunda (GIS ve MIS projeleri) geliştirme-

ye meraklı arkadaşlar olması gerekmektedir. İşe 

başlayacak personelde mesleki düzeyde Ar-Ge 

çalışmaları yapabilecek seviyede İngilizce bilgisi 

aranmaktadır.  

İkinci branşımız ise proje ekipleri ve iş geliştirme 

alanıdır. Bu branşta çalışacak arkadaşlardan ise 

MIS ve GIS projeleri konusunda kendini geliştir-

meye açık, çözüm odaklı çalışabilen, insani ilişki-

leri iyi ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olmasına 

dikkat edilmektedir.  Proje çalışmaları geliştiril-

me aşamasından tamamlanmasına kadar tam 

bir ekip çalışması gerektirdiğinden dolayı ekip 

ruhuyla hareket edebilen personeller projenin 

başarısı için gerçekten önemli bir hale gelmekte-

dir.  

4.Çalışanlarınızın eğitiminin yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise ne 

yönde kendilerini geliştirmelerini önerirsiniz? 

Çalışanlarımızın eğitimlerini hiçbir zaman yeterli 

bulamayız. Sebebi ise Yazılım sektörü sürekli ye-

nilikler ve gelişmeler içeren bir sektör. Haliyle bu 

sektörde çalışan insanlar sürekli yeni şeyler öğ-

renmek zorundalar. Sektöre daha önceden gir-

miş olan arkadaşların belli bir seviyede bilgi 

edinmiş olmalarını beklemekteyiz. Çalışan veya 

yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyemiz sektörle 

ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve bu 

konuda kendilerini geliştirmeleri olacaktır. Fir-

mamız da zaman zaman bu konularda çalışanla-

rına katkı sunmakla birlikte benim şahsi fikrim 

bu konuda asıl rolün kişinin kendi isteğiyle kendi 

kendine yaptığı geliştirme faaliyetleri olduğudur.   

5.Çalışanlarınızda gördüğünün eksiklikler var 

mıdır? 

Mevcut çalışan kadromuzda zaman zaman eksik 

gördüğümüz konular bulunmakla birlikte proje-

lerin ve firmanın başarısı amaçlı bunları kısa za-

manda gidermeye çalışmaktayız.  

6.Firmanızda işe başlayan yeni mezun bir mü-

hendisin maaşı yaklaşık olarak ne kadardır? 

Ücret politikanız konusunda bilgi verebilir misi-

niz? 

Firmamızda ücret politikası başlanan pozisyon 

ve deneyime göre değişmektedir. Bu sebeple 

net bir rakam vermek doğru olmaz. Fakat yeni 

mezun arkadaşlara referans olması amacı ile bir 

şeyler söylemek gerekirse özel sektör genelde 

kamudan biraz düşük maaşla işe başlayabileceği-

niz ama kendinizi ispatladığınız takdirde kamu-

dan çok daha yüksek maaşlar alabileceğiniz bir 

ortam. Yani kendinize güvenerek başlayıp işinizi 

en iyi seviyede yaparsanız maddi olarak sizi tat-

min edecek rakamlar alma şansınız var.  

7. Firmanızda çalışan mühendis sayısı nedir? 

Genel olarak hangi bölüm mezunları ile çalış-

maktasınız? 

Firmamızda 30 u aşkın lisans mezunu (bu sektör 

için sadece mühendisleri katmak doğru olmaz 

kendim de Şehir Plancısıyım) personel çalışmak-

tadır. Firmamızda bugüne kadar ağırlıklı bilgisa-

yar mühendisliği branşı olmasına rağmen, harita 

mühendisliği, şehir planlama, jeoloji mühendisli-

ği, ekonometri, iktisat, maliye, psikoloji, maden 

mühendisliği, ziraat mühendisliği, fizik bölümü 

gibi farklı birçok branştan personel istihdam 
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 POTANSİYEL İŞVEREN 

İLE RÖPORTAJ 

 edilmiştir.  

8.Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili her-

hangi bir bilginiz var mı?  Şirketinizde Biyosis-

tem Mühendisliği bölümü mezunu çalışmakta 

mıdır? Bu bölüm mezunlarını değerlendirebilir 

misiniz? 

Açıkçası Biyosistem Mühendisliği’nin adını Sayın 

Doç. Dr. Ş. Tülin AKKAYA ASLAN hocamızla tanı-

şana kadar duymamıştım. Fakat kendileri ile ta-

nıştıktan sonra yaptığım araştırmalarda aslında 

önemli çalışmalar yapan bir mühendislik branşı 

olduğunu fark ettim. Firmamızda mevcutta her-

hangi bir Biyosistem Mühendisi çalışmamakta-

dır. Fakat Uludağ Üniversitesi’ne yaptığım ziya-

ret sonrası özellikle GIS alanında kendini geliştir-

mek isteyen ve bu sektörü kendi ilgi alanı olarak 

gören arkadaşların BELSİS projelerinde çok rahat 

görev alabileceklerini gördüm. İlerleyen süreçte 

istihdam imkanlarımızda Biyosistem mühendis-

lerini de mutlaka değerlendirmeye alacağımızı 

söyleyebilirim. 

9.Lisans mezunu çalışanlarınız hangi iş pozis-

yonlarda görev yapmaktadır? 

Lisans mezunları firmamızda Yazılım uzmanı, Ar-

GE personeli, veri tabanı uzmanı, GIS operatörü, 

GIS uzmanı,  GIS Proje yöneticisi gibi pozisyon-

larda görev alabilmektedir.   

10. Firmanızda çalışmak isteyen kişilere öneri-

leriniz nelerdir? 

Firmamızda görev almak isteyen arkadaşlara en 

büyük tavsiyem GIS alanında kendilerini geliştir-

meye gerçekten isteklilerse bu sektörü tercih 

etmeleri olacaktır. GIS lisans eğitimi veren bir 

okul ülkemizde bulunmamakta ve GIS disiplinler 

arası bir meslek dalı. Bu sebeple her branştan 

arkadaş bu sektörde rahatlıkla görev alabilir. Tek 

şart ise istekli ve kendilerini geliştirmeye açık 

olmaları.  

11.Hizmet sektörünüzün geleceği nasıldır?  

Yazılım sektörü ülkemizde hızlı gelişen ve ulusla-

rarası alanda diğer ülkelerle de rahat rekabet 

edebileceğimiz bir alan. Bu sebepten dolayı hem 

ülkemizde hem yurtdışı piyasalarda halen yapıla-

cak çok fazla proje bulunmakta. Haliyle bu sek-

törün alt dallarında uzmanlaşma sağlayabilen ve 

uluslararası standartlarda çözümler ortaya koya-

bilen firmaların gelecekteki durumlarının olduk-

ça parlak olacağını düşünmekteyim.  

12.Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır?  

Bana değerli camianıza BELSİS’i tanıtma fırsatı 

veren ve Biyosistem Mühendisliği konusunda 

beni aydınlatan Uludağ Üniversitesi öğretim gö-

revlileri Sayın Prof.Dr. Kemal Sulhi GUNDOGDU 

ve Sayın Doç. Dr. Ş. Tülin AKKAYA ASLAN hoca-

mıza teşekkür ederim. Bundan sonra daha yakın 

işbirlikleri yapabileceğimizi ve GIS alanında ülke-

mizin ihtiyacı olan çözümleri elbirliği ile üretebi-

leceğimizi düşünmekteyim. 

 

 

Mehmet SERVİ 
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 MEZUN ÇALIŞAN 

RÖPORTAJ 

1. Kendinizi tanıtır mısınız? (Adı, Soyadı, Bitir-

diği Üniversitesi, Mezuniyet yılı) 

Benim adım Fırat ARSLAN, 2013 yılında Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Tarımsal Yapı-

lar ve Sulama bölümünden mezun oldum. Me-

zun olduktan sonra aynı üniversitede Biyosis-

tem Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansa 

başladım.   

2. Mezun olduktan sonra iş bulma serüveninizi 

anlatabilir misiniz? 

Henüz 3. Sınıftayken hocalarımız iş olanakları-

nın ne kadar geniş olduğu ve işsiz kalmayacağı-

mızdan bahsederdi. Tabi bunun biraz rahatlığı 

vardı üstümde. Fakat bahsettikleri bir iş kulağı-

ma çok hoş gelmişti: Araştırma Görevliliği. Şart-

ları YDS’den en az 50 ve ALES’ten ise en az 70 

almaktı sadece. Mezun olana kadar başka bir 

işte çalışmayı düşünmemiştim. Tüm sınıf arka-

daşlarıma hocalarımızın ısrarları ve uyarıları ne 

kadar çok olsa da mezun olana kadar şartları 

henüz sağlayamamıştım. Mezun olduktan sonra 

kurslara giderek ihtiyacım olan puanları sağla-

mak için oldukça çalışmak zorunda kaldım. Bu 

işe girme şartları sağladığımda ise birçok üni-

versitede araştırma görevli ilanları açıldı ve ken-

dimi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite-

sinde çalışıyor olarak buldum. Üstüne basarak 

söylüyorum lisans hayatımdaki hocalarımın 

yönlendirmeleri ve motivasyonu sayesinde ba-

şardım bu işe girmeyi.   

3. Mezun olduktan sonra çalıştığınız şirketler 

hangi iş kollarındadır. Sakıncası yoksa isimleri 

nelerdir? 

Mezun olduktan sonra sadece akademisyen 

olarak çalıştım. 

4. Çalıştığınız iş yeri/yerleri mezuniyet alanı-

nızla ilgili mi? 

Çalıştığım üniversitede Biyosistem Mühendisliği 

yanı sıra bir çok diğer ziraat alanında da çalışma 

durumumuz oluyor. Örneğin Bitki Koruma, Top-

rak ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri gibi bölüm-

lerle ortak çalışmalar yapıyoruz.  

5. İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız? 

Araştırma görevliliği hem eğitim hem de bilim-

sel araştırmaları birlikte yürütebildiğim yenilik-

lerle dolu dinamik bir çalışma temposuna sahip. 

Uygulama derslerine yardımcı olmamız, öğrenci 

arkadaşlarımızın sorularına yanıt aramamız, 

sempozyum veya kongrelere katılmamamız ve-

ya diğer bilimsel projelerde bazen arazide ba-

zen ofiste koşuşturma ile geçen bir mesleğe 

sahibim. Son olarak bitmeyen işleri haftada bir-

kaç kez evde de çalışmaya devam etmemiz ge-

rektiğini eklemem gerekir. 

6. Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bilgi ve-

rebilir misiniz?. (Başlangıç ve şu andaki, rakam 

vermek istemiyorsanız, maaşınızdan memnu-

niyet durumunuz nedir?) 

Araştırma görevliliği maaşları internetten de 

görülebileceği gibi atanan bir mühendis maaşı-

na hemen hemen eşittir. Ancak TÜBİTAK proje-

leri veya akademik teşvik puanı ile maaşınızı 

arttırmanız mümkündür. Sonuç olarak kazandı-

ğım ücretten oldukça memnun olduğumu söy-

leyebilirim. 
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7. Çalışma hayatından ve işyerinizden memnuniyet 

durumunuzu anlatır mısınız?  

Üniversitede tempolu bir çalışma hayatına sahip 

olmak oldukça eğlenceli bazen de yorucu olabiliyor. 

Bilmediğiniz veya eksik kaldığınız yanları tamamla-

yıp çok çalışmak gerektiriyor. Bazen biraz yorucu 

olsa da iş hayatımdan oldukça memnun olduğumu 

söyleyebilirim. 

8. İş hedeflerine ulaştınız mı, henüz ulaşamadı ise-

niz hedefleriniz nelerdir?  

İlk hedefim yüksek lisansı bitirerek doktoraya başla-

mak. Bulunduğum konumdan dolayı iş hedeflerime 

ulaştığımı söyleyebilirim. 

9. İşinizde, lisans eğitiminde aldığınız bilgilere ge-

reksinim oluyor mu? 

Üniversitede lisans eğitimimdeki tüm derslerin 

hatta her kelimenin ne kadar değerli olduğunu geç 

de olsa anladım. Fırsatım olsa şu an bile kullandığım 

o notlara daha fazla şey eklemek isterdim.  

10. Lisans eğitiminde gördüğünüz eksik ve olumlu 

yönler hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Biyosistem Mühendisliği adına Uludağ Üniversite-

sinde iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Dersleri-

mizin birçoğu bizi iş hayatına hazırlamak ve mühen-

dis olarak çalışabilmek için oldukça yeterliydi.  

11. Biyosistem Mühendisliği öğrencilerine gelecek 

ve diğer konularda tasviyeleriniz var mıdır? 

Öğrenci arkadaşlara ilk tavsiyem lisans ortalamaları-

nı yüksek tutmaları olacak çünkü mezun olduktan 

sonra değiştiremeyeceğiniz tek şey bu. Master yap-

mayı düşünüyorsanız mutlaka ortalamanız yüksek 

olsun. Mezun olmadan önce mutlaka ingilizce kur-

suna gidin ve ciddiye alın. Derslerde öğrendiğiniz 

bilgisayar programlarında yaptıklarınızı adım adım 

basitçe yazın. Çünkü kolay olarak düşündüğümüz bu 

programlar belli bir süre kullanılmadığı zaman unu-

tuluyor. Biyosistem Mühendisliği olarak çalışacaksa-

nız mutlaka her bir programa özelde ve kamuda 

ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca projeler ve tasarım ders-

lerindeki notlarınızı da düzenli bir şekilde saklamanı-

zı öneririm. Nerelerde çalışabileceğinizi ve hangi iş 

konunun sizi mutlu edeceğini mutlaka araştırın. İn-

ternette mezun olmuş bir mühendis gibi iş arayın, 

şartlarını okuyun ve eksik olduğunuzu düşündüğü-

nüz donanımları edinmeye çalışın.  

12. Sizce Biyosistem Mühendisliğin geleceği nasıl-

dır?  

Biyosistem Mühendisliği ülkemizin ihtiyacını hiçbir 

zaman yitirmeyeceği bir mühendislik dalı. Artan nü-

fus karşın kısıtlı tarımsal üretimi arttırmak için diğer 

tarım dallarının önemi arttığı kadar en az Biyosistem 

Mühendisliğinin önemi de gün geçtikçe artacaktır. 

Bu nedenle gelecekte bu mühendislik dalı önemini 

giderek arttıracaktır. 

13. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? 

 Ekleyeceğim başka bir şey yok. Tüm hocalarımıza 

teşekkür ederim. Beni bu günlere getiren hocaları-

mıza her zaman minnet duygusunu bir borç olarak 

bileceğim. İyi çalışmalar dilerim. 

 

Fırat ARSLAN 

 

MEZUN ÇALIŞAN 

RÖPORTAJ 
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 BAŞKA BÖLÜM 

MEZUNLARIN-

DAN 

2003 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazan-

dığımda çevremdeki herkes bu bölümün ne işe yaradığı-

nı, mezun olduktan sonra nasıl iş bulabileceğimi soruyor-

du. Bu soruların üzerimde uyandırdığı olumsuz duygular-

la başladım okuluma. Bir yıl İngilizce hazırlık, dört yıl li-

sans okuduktan sonra 2008 yılında mezun oldum (-ki bu 

süre içinde okulumu, derslerimi çok sevmiştim). Okul 

bitmeye yakın her öğrenci gibi ben de nasıl iş bulacağı-

mın kaygısını yaşıyordum. Son sınıfın ikinci dönemindey-

di. Okul panosuna part-time iş ilanları asılırdı. Biri vardı ki 

benimle birlikte tüm sınıf bu ilanla ilgilenmişti. İlk hayal-

lerimi bu ilan üzerine kurmuştum. Nilüfer’deydi, bitki 

koruma ilaç firmasıydı. Görüşmem olumsuz geçti. Beni 

işe almadılar. İlk hayal kırıklığı... Siz de iyi bilirsiniz, ya da 

mezunlar diyelim, işe alınmadığı zaman insan kendini 

nedense eksik hissediyor. Şuan hatırlıyorum da daha 

sonra arkadaşlarımdan biri o firmaya alınmıştı. Ondan 

öğrenmiştim. Mülakatı yapan kişi ziraat mühendisi olma-

dığı gibi bölümle de alakalı biri değilmiş. Benim buna 

rağmen kendimi o an eksik hissetmem şimdi anlamsız 

geliyor bana. 

Aklımda hiç KPSS yoktu ve zaten bu sınavla nereye girip 

çalışabileceğimi de bana söyleyen olmamıştı. Bursa, bili-

yorsunuz, tohumculukta çok iyi sektörlere sahip. Ben de 

hocalarım vasıtasıyla, bu sektörün büyük firmaları ile 

görüştüm. Her firmaya CV’ mi bıraktım. Süt ve süt ürün-

leriyle alakalı bir firmayla görüşme yapmıştım. Bu görüş-

me bir buçuk saat sürmüştü. İşe kabul edilmemem bir 

yana mülakata bile çağrılmamıştım. Hele bir tanesiyle 

mülakat için Bursa’ya çağrıldığımda  (okul bittikten kısa 

bir süre sonra Elazığ’a dönmüştüm). Büyük bir otelde 

görüşme ayarlanmıştı. Onlar görüşme saatine iki saat geç 

kaldılar, bendeki heyecanı düşünün karşımda Almanları 

da görünce yıkıldım. Bu kişilerle İngilizce mülakat yapıla-

caktı. Hazırlık okumama rağmen basit ön görüşme soru-

larını bile cevaplayamadım. Bu görüşmeden sonra tabii 

ki işe alınmadım. Elazığ’ a döndüm. Ziraat mühendisi 

ilanı veren bankaların da sınavlarına girdikten sonra yine 

mülakatlarda elendim (bu görüşmeler içinde kendi 

imkânlarımla Elazığ’dan Diyarbakır ve Adana şehirlerine 

hem sınav için hem mülakat için ayrı zamanlarda gittim). 

Kendi mesleğim dışında tanınmış bir ilaç firmasına iş baş-

vurusunda bulundum. Diyarbakır’ a mülakata çağrıldım. 

Dört aşamalı mülakat yapıldı her grupta başka kişilerle. 

Son aşamada, dört beş saat burada neden tutulduğumu-

zu, aç olduğumu, bu otelin neden bu kadar soğuk oldu-

ğunu mülakat yapan kadına sitem ettim (gülüyorum 

şuan). Tabi tahmin edersiniz yine elendim. Dönüşte Di-

yarbakır’ dan Elazığ’ a otobüs bulamadığımdan (akşam 6’ 

dan sonra güvenlik nedeniyle sefer olmuyormuş ) Bingöl 

üzerinden beş saatte Elazığ’a vardım. Mülakatlarda çok 

heyecanlanıyordum. Sesim titriyordu. Kendimce bir ka-

naate varmıştım ki: bu titrek sesle güçlü bir insan izleni-

mi veremiyorum. Artık pes etmiştim. Hâlbuki mülakatı 

yapan kişiler size mesleğinizle alakalı sormuyorlar ya da 

dünya görüşünüzle. Neyi ne kadar başarabileceğinizle, 

çalışmaya ne kadar ihtiyacınız olduğunu da bilmiyorlar. 

Ama onların bunu bilmediklerini bizde bilmiyorduk… 

Bilen bilir küçük firmalarda ya maaş vermezler ya da si-

gorta yapmazlar. 2010 yılında KPSS’ ye girmeye karar 

verdim. O arada tıbbi bir laboratuvarda asistan olarak 

çalışıyordum. Çok yorucu bir işti. Sınav temmuz ayınday-

dı ve ben 30 Haziranda işten çıkarılmıştım (patron kendi 

tanıdığını işe almıştı). Tabi ki kursa gidecek vaktim de 

olmamıştı. On gün boyunca etüt merkezine gidip dene-

me sınavlarına girdim. Sınavdan 73 puan aldım sırala-

mam iyiydi. 2011 yılında ALES’e hazırlanıp yüksek lisansa 

başvurmaya karar vermişken İl Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık Müdürlüğüne atamam oldu. Artık bir devlet memu-

ruydum. Müdürlerin beni işe almama lüksleri yoktu, biz 

sizi ararız, diye bir şey de yoktu. Hatta bu ay maaş yok, 

ya da sigorta yapmıyoruz, diye bir şey de yoktu. 

Yıllarca kızmıştım kendime neden iş aradım, neden mes-

leğim dışında bir yerler de çalıştım, diye. Şimdilerde ya-

vaş yavaş anlıyorum. Gelecekteki güzel günler geçmişle-

rinde, sonralarında hatırlanmak üzere, traji komik hatıra-

lar bırakırmış. Hani bilirsiniz Beyazıd-i Bestami’ nin ünlü 

bir sözü vardır, “Aramakla bulunmaz, lakin bulanlar ara-

yanlardır.” 

 

Sevgiler, Funda KARAKAN 


