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KENDİ İŞİMİN PATRONU 

OLABİLİR MİYİM? 

  

 Biyosistem mühendisi bölümü öğrencilerimizle mezu-

niyet sonrası görüşmelerimizde, çoğunun KPSS sınavına gir-

diğini ya da bu sınava hazırlandığını öğrenmekteyiz. Özel 

sektörde çalışma isteği oldukça düşük olmaktadır. Bu duru-

ma, sektörümüzün yeni yeni güçlenmeye başlamasının ve 

belli bir seviyeye henüz ulaşmamış olmasının etkisi büyük-

tür. Sektörün yeterince güçlü olmaması, çalışanların maaşla-

rının biraz düşük kalmasına neden olabilmektedir. Sektörün 

güçlenmesi, teşviklerle birlikte işlerin sahiplenilmesi, yeterli 

rekabet ortamının oluşturulması ile mümkün olacaktır. 

 Son yıllarda girişimcilik kavramı daha fazla duyulur ol-

muştur... Sektörün çeşitlenmesi, ancak farklı fikirlere sahip 

girişimcilerin, cesaretle yeni işletmeler kurması ile mümkün 

olacaktır. Ülkemizde çoğu sektörde olduğu gibi, Biyosistem 

mühendisliği meslek alanında da çok iyi fırsatlar bulunmak-

tadır. Bu sektörde bir doygunluk söz konusu değildir. Bu fır-

satları görüp, yeni fikirler üretip, uygulamaya geçirmek, is-

tihdam sağlama ve mesleğin yaygınlaşması açısından gerek-

lidir. İş fikri sahiplerinin en çok yakındıkları konu, yeterli fi-

nansmana sahip olmamalarıdır.                             
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KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 

tarafından 150.000,00 TL' ye kadar şirket kurma ve işletme için destek verilmektedir. Desteğin 

alınması için olmaz ise olmaz konu, bir iş fikrine sahip olunması ve KOSGEB tarafından veya 

KOSGEB desteği ile başka kurumlar tarafından ücretsiz verilen  uygulamalı girişimcilik eğiti-

mini tamamlamak gerekmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültü-

rünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; giri-

şimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi 

rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabile-

cek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim-

leri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. KOSGEB web sayfasından 

bu eğitimlerin bilgisine ulaşılabilir. Örnek olması için KOSGEB Bursa Müdürlüğü işbirliği ile yü-

rütülen eğitimler aşağıda listelenmiştir. Bu eğitimlerden herhangi birine başvurulabilir. 

KOSGEB 
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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, aşağıda belirtilen 4 (dört) ana modülden oluşan 

en az 32 (otuz iki) ders saatini içeren sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını içerir: 

Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık 

egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, 

Modül 2: İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, 

mali ve hukuki sorumluluklar, 

Modül 3: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üre-

tim planı, yönetim planı, finansal plan), 

Modül 4: İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları. 

Yeni girişimci desteği kapsamında, 

- İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek 

sağlanır. 

- Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsa-

mında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde sa-

tın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri 

ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır. 

- İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 

24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretle-

rine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri öde-

mesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır. 

- Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 

(yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için temi-

nat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır. Bu 

destek için faiz ve komisyon uygulanmamaktadır. 

Görüldüğü gibi, KOSGEB destekleri ile genç girişimciler desteklenmektedir. Giri-

şimciler tarafından açılan işletmelerin artması, mezunlarımızın KPSS bağımlılığı-

nı azaltacak, sektörün güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, iş fikri 

olan mezunlarımızın kendilerinin patronu olma konusunda desteklerden yarar-

lanıp, işyerleri kurup, başka mezunlarımıza da istihdam sağlamalarını beklemek-

teyiz. 

Kemal Sulhi GÜNDOĞDU  
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YENİLENEBİLİR  ENERJİ SİSTEMLERİ  

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ 

G 
üneş Enerjisi sistemleri Türkiye ve ge-

lişmiş ülkelerin yakından takip ettiği 

konular haline geldi. 

 

Niçin ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına bu 

kadar önem veriyor? 

Cevabı çok basit gelişen teknoloji ve beraberinde 

getirmiş olduğu olumsuz çevre kirlilikleri, doğal 

dengenin bozulması ve kullanılan enerji kaynakları-

nın zamanla yok olması bu alanda çalışan uzmanları 

doğal yollardan enerji ihtiyacının karşılanmasına 

götürüyor. 

Bu doğal enerji kaynakları tabii ki rüzgar, su ve gü-

neş... Tabiatın sürekliliği için olmazsa olmaz olan bu 

üç doğal enerji kaynağı  ‘’YENİLENEBİLİR ENERJİ ‘’ 

olarak bizlere selam veriyor. 

Neden uzmanlar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 

bu kadar ilgi duyuyor? 

Nedeni şu ki ; doğal denge bozulmadan doğrudan 

doğal enerji kaynağı olan “GÜNEŞ, RÜZGAR ve SU” 

dan yararlanılması. Bu sistemler şu an birçok ülke-

de artık yapılması zorunlu hale gelmekle birlikte o 

kadar iç yaşama sokuluyor ki, basit bir örnekle açık-

layacak olursak, birçok gelişmiş ülke belirli KW’ın 

üstene çıkmış olan hastanelerine, devlet binalarına, 

okullarına, sosyal kuruluşlarına vb. birçok yapının 

çatısına harcamış olduğu elektriğin bir kısmını üret-

mesini sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Sistemle-

ri‘nin kurulmasını zorunlu hale getiriyor. Kısacası bu 

sistemler artık yaşamımızı kolaylaştırmak ve doğal 

dengemizi korumak amacıyla birlikte geleceğimizde 
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Bu sistemler arasında Güneş Enerjisi Sistemleri  

maliyeti daha düşük olması sebebinin yanında bir-

çok kişinin kolaylıkla ulaşabileceği ve kendileri için 

kolaylıkla enerji üretimi sağlayacak sistemler oldu-

ğu için günümüz de daha çok ön plana çıkmaya 

başladı. 

Peki Güneş Enerjisi sistemler nasıl ve ne amaçla 

kurulur? 

Bu sistemler bizler için ulaşılması en kolay sistem-

ler, evlerimiz de ki çatılarımız üzerine kurulan su 

ısıtma sistemleri olarak ilk karşımıza çıktığında ko-

laylıkla herkes bu sistemlere ulaşmış ve hala bir-

çok kişi bu sistemleri sorunsuz bir şekilde kullana-

rak elektrik ya da doğal gaz gibi sistemlerden ta-

sarruf ediyor. Fakat artık en önemli enerji kaynak-

larından biri olan ELEKTRİK ENERJİSİ bu sistemler 

tarafından karşılanabiliyor. Kendi elektriğimizi 

kendimiz üretmekle kalmıyor bir de bu sistemler 

sayesinde ürettiğimiz elektrikten para kazanıyo-

ruz. 

Nasıl bu sistemler bu kadar avantajlı olabilir?  

Ülkemiz bulunduğu coğrafya sayesinde Güneş 

Enerjisi Kaynağı olarak Dünya da ilk sıralarda yer 

alıyor, yani elimizdeki bu hazine bizi Güneş Enerjisi 

Sistemlerine çoktan yönlendirmiş bulunuyor za-

ten. Birçok üretici firma kendi enerjisini üretmeye 

başladı bile, fakat sadece bu durum firmalarla sı-

nırlı mı kalıyor ? Tabii ki hayır birçok belediye bina-

sı, tüzel kişiler şimdiden yatırımlarına başladı. İn-

sanlar yatırımlarını artık bu sistemlere yatırıyor 

nedeni de çok basit hem kendi enerjisini üretiyor 

hem de bundan para kazanıyor, bu kişiler büyük 

projeler için birçok sivil toplum kuruluşlarından, 

bankalardan, hibe kapsamında ya da kredi olarak 

desteklerini kolaylıkla alabiliyor. 

Buraya kadar her şey güzel peki bunun yanında bu 

sistemlerin ne faydaları var ? 

Bu sistemler tabii ki insanların sadece para kazan-

ması için kullanılmıyor, insanların enerji kaynakları 

yaşamları için gerekli olan elektrik enerjisinin sağ-

lanmasıyla da bitmiyor. İnsanlar bu sistemlerin 

devamlı ve sürekli bir enerji kaynağı olduğunun 

farkında çünkü bu sistemler yoktan var edilen kay-

naklardan değil doğal kaynaklardan elde edilen 

enerjinin bir ürünü. Bu nedenle bu sistemler özel 

yaşamın yanında birçok ihtiyacın karşılanmasında 

hayatımızdaki yerini alıyor. 

En büyük ihtiyaçlardan biri TARIM ... 

Temel ihtiyaçlarımızdan sonra yaşamımızı devam 

ettirmek için yapmamız gereken birşey de yaşamı-

mızı sürekli hale getirmek ve üretmek. Üretmek 

deyince üretimin liderlerinden olan TARIM SEKTÖ-

RÜ en büyük pasta dilimini kapıyor. Bir ülkenin 

olmazsa olmazlarından biri olan TARIM niçin gün 

geçtikçe geri planda kalıyor? Aslında kalmıyor çün-

kü insan yaşamı boyunca TARIM ‘ a muhtaç, geli-

şen sanayi ve teknolojide çok küçük alanlarda çok 

kısa zamanlarda TARIM ÜRÜNLERİNİN temin edil-

mesi gerekiyor ülkeler yaşayan her insan için tüke-

timin kaçınılmaz olduğunun farkında tüketim için 

üretiminde kaçınılmaz olması en açık görünen ger-

çek. 

TARIM bu gelişen teknolojide öyle boyutlara ulaştı 

ki önceden büyük alanlarda üretilen ürün mikta-

rı,daha küçük alanlarda daha fazla miktarlarda el-

de edilebiliyor, önceden yılda sadece bir ürün ala-

bildiğimiz alanlardan artık 2 hatta 3 ürün alabiliyo-

ruz, önceden çok zor işçilik şartları altında çalışılan 

bu sektör artık yerini sanayiye ve makine ye bırak-

tı bile. Peki bu teknolojinin enerji kaynağı nereden 

geliyor? Bu teknolojinin enerji kaynağı her geçen 

gün maliyet olarak artarsa bu sektörün insanı nasıl 

para kazanacak? Evet en büyük sorunlardan biri 

bu çünkü tüketim hiçbir zaman bitmeyecek buna 

bağlı olarak üretim hep yapılacak ama gelişen bu 

teknoloji bu enerjiyi ELEKTRİK den kazanıyorsa 

artık bu sektörün de kendi enerjisini üretme vakti 

geldi de geçiyor. 
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TARIM  da nerelerde enerji harcıyoruz ? 

Gelişen teknoloji tarımı da esir almış durumda, 

kullanılan iş makineleri, sulama sistemleri tarımın 

enerji ihtiyacı duyduğu en önemli yerler. Kullanı-

lan iş makinesinin ve sulama sistemlerinin enerji-

sini Güneş den sağlasak da kullandığımız enerji-

den para kazansak ? Yani harcadığımız enerji TA-

RIM sektörünün en büyük giderlerinden biri ol-

masa da gelir kaynaklarından biri haline dönüş-

se? 

 

 

 

 

 

İşte bu yüzden şu an YENİLENEBİLİR ENERJİ KAY-

NAKLARINDAN biri olan GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEM-

LERİ üretimin en büyük pasta dilimi olan TARIM 

SEKTÖRÜNÜN içine girmiş bulunuyor. Artık geli-

şen teknoloji sayesinde üretimimiz bu kadar ko-

laylaşmışken bize en büyük zararı veren enerji 

kaynağımız artık bu sistemler sayesinde en yararlı 

kaynaklarımızdan biri haline geldi bile. 

 

 

TARIM İÇİN ÜRETİM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ, YİNE 

TARIM İÇİN ENERJİ KAYNAĞIMIZ OLSUN ! 

 

Tuğçe KIZILIRMAK 
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POTANSİYEL  

İŞVEREN İLE RÖPORTAJ 
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1. Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim du-
rumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden 
bahsedebilir misiniz? 
Serhan Aydın. 1995 yılında İstanbul Teknik Üni-

versitesi Harita Mühendisliği Bölümünden me-

zun oldum. Askerlik hizmetimi tamamladıktan 

sonra yaklaşık 1.5 yıl İstanbul’da çalıştığım fir-

manın çeşitli  yol projelerinde sahadan sorumlu 

Harita Mühendisi olarak görev yaptım. Daha 

sonra Arazi Ölçüm cihazları satışı yapan Alman 

menşeli bir firmanın Türkiye distribütörü olan 

Atay Müh. Ltd. Şti. nde Satış ve Teknik Destek 

Departmanlarında görev aldım. 2000 yılından 

itibaren de  Paksoy Teknik Hiz. firmasında görev 

yapmaktayım. Şu anki görevim Satıştan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcılığı 

 

2. Firmanızı tanıtabilir misiniz?  Hizmet verdiği-
niz sektör hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Paksoy Teknik Hiz. Tic. Ltd. Şti. Arazi Ölçüm ve 

Hassas Konum Belirleme Cihazları sektöründe 

dünya liderleri arasında yer alan ve bir Toshiba 

kuruluşu olan Topcon firmasının Türkiye’deki tek 

yetkili temsilciliğini alarak 1996 yılında faaliyeti-

ne başlamıştır. Firmamızın faaliyet alanı; Arazi 

Ölçüm ve Hassas Tarım cihazlarının ve ilgili yazı-

lımlarının yurt dışından ithalatı, bunların eğitim-

lerinin verilmesi ve cihazların teknik servis hiz-

metinin gerçekleştirilmesidir. Firmamız bünye-

sinde yaklaşık 6-7 farklı Departman yer almakta-

dır. Bu departmanlardan her biri 1 veya 1 den 

fazla sektöre hizmet vermektedir. Örneğin Has-

sas Tarım Departmanımız genellikle Tarım sektö-

rüne GPS Departmanımız ise İnşaat, Tarım, Ma-

dencilik, Harita vs. gibi sektörlere hizmet ver-

mektedir. 

 

 
 
 
3. Firmanıza işe alacağınız mühendiste aradığı-
nız kriterler nelerdir? Özellikle donanımlı olma-
sını istediğiniz bir konu, yazılım veya yabancı 
dil var mıdır? Varsa belirtiniz. 
Firmamıza personel alırken; firma kurumsal ya-

pısına ayak uydurabilecek, insan ilişkileri geliş-

miş, yeni teknolojilere meraklı ve çalışma gayre-

tini hissettiğimiz kişiler arasından seçim yapıyo-

ruz. Mühendis olarak çalıştıracağımız kişilerde 

ise bu özelliklerin yanı sıra yabancı dil bilgisi ve 

çalıştığı ekibi organize edip problemlere somut 

çözümler üretebilme vasfı, öncelikli tercihimiz 

oluyor. Bu yetenekler genelde 2 aylık deneme 

süresi içerisinde ortaya çıkıyor. 

 

4. Çalışanlarınızın eğitiminin yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise ne 
yönde kendilerini geliştirmelerini önerirsiniz? 
Çalışanlarımızın eğitim seviyesi tabii ki istediği-

miz ölçülerde değil. Şirket olarak satışını yaptığı-

mız cihazlarla ilgili teknik destek ve servis hiz-

metleri konularında gerek yurt içinde gerekse de 

yurt dışında uygulamalı eğitimler veriyoruz, ver-

diriyoruz.Bunun yanında personellerimizden  

yabancı dillerini ve kendilerini geliştirmeleri, da-

ha araştırmacı ve çözüm odaklı olmaları, 

dökümantasyon arşivi oluşturmaları, rakipleri  

ve cihazlarını daha iyi tanımları yönünde beklen-

tilerimiz tabii ki var. 

 

 

 

 

POTANSİYEL  

İŞVEREN İLE RÖPORTAJ 
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5. Çalışanlarınızda gördüğünün eksiklikler var mı-
dır? 
Bir önceki soruda beklentilerimizi belirterek, çalı-

şanlarımızda gördüğümüz eksikleri de söylemiş 

oldum. 

  

6. Firmanızda işe başlayan yeni mezun bir mü-
hendisin maaşı yaklaşık olarak ne kadardır? Ücret 
politikanız konusunda bilgi verebilir misiniz? 
Biz de  yeni mezun mühendislere  genelde 2 aylık 

deneme süresi verilir. Bu süre içerisinde düşünü-

len ücretin biraz daha altında bir ücret alırlar. 2 

aylık süre dolup o mühendisle çalışılmasına karar 

verilince yeni mezun bir mühendisin piyasada aldı-

ğı maaşın üzerinde bir maaşla işe başlatılır. Daha 

sonra çalışanın kendi performansı ve özverisi doğ-

rultusunda maaş artışları  gerçekleştirilir. 

 

7. Firmanızda çalışan mühendis sayısı nedir? Ge-
nel olarak hangi bölüm mezunları ile çalışmakta-
sınız? 
Firmamızda çalışan mühendis sayısı yaklaşık 17 

civarıdır. Bunların ağırlıklı olanları Harita Mühen-

disleri’dir. Bunun dışında 1 Elektronik Mühendisi, 

1 Biyosistem Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Je-

oloji Mühendisi istihdam etmekteyiz. Ayrıca tekni-

ker ve teknisyen ünvanlı birçok personelimizde 

firmamızda görev almaktadır. 

 

8. Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili her-
hangi bir bilginiz var mı?  Şirketinizde Biyosistem 
Mühendisliği bölümü mezunu çalışmakta mıdır? 
Bu bölüm mezunlarını değerlendirebilir misiniz? 
Şu anda şirketimizde Hassas Tarım Departmanında 

1 adet Biyosistem Mühendisi arkadaşımız çalış-

maktadır. Bu bölüm ile ilgili bilgimiz son 2-3 yıl içe-

risinde ortaya çıkmaya başladı. Programlarını ince-

lediğimizde özellikle bölüm bünyesinde tesviye ve 

Hassas Tarım ile ilgili derslerin verilmesi ilgimizi 

çekti. Bire bir satışını ve teknik destek hizmetlerini 

verdiğimiz bu konularla ilgili, bu dalda yetişmiş bir 

mühendisin bize ve sektöre çok şeyler katacağına 

inandığımız için böyle bir kadro oluşturduk. İlerde 

de işin gelişmesine bağlı olarak bölümle ilgili çalı-

şan sayımızı arttırma düşüncesi taşıyoruz. 

 

9. Lisans mezunu çalışanlarınız hangi iş pozisyon-
larda görev yapmaktadır? 
Genelde satış, teknik destek ve arge departmanla-

rında görev yapmaktalar. 

 

10. Firmanızda çalışmak isteyen kişilere önerileri-
niz nelerdir? 
Sadece teori bilgisiyle kalmayıp bunu uygulamalar 

ve stajlarla desteklemeleri. En az 1 yabancı dil öğ-

renmeleri. Sürekli kendilerini geliştirmeye ve araş-

tırmaya açık olmaları. 

 
11. Hizmet sektörünüzün geleceği nasıldır?  
Biz Topcon firmasının Türkiye Distribütörü Paksoy 

Tek. Hiz. olarak özellikle son 5-6 yıldır Hassas Ta-

rım Departmanımıza çok önem veriyoruz. Ankara 

merkezli bir firma olmamıza rağmen sadece bu 

sektöre hizmet vermesi için yaklaşık 4 yıl önce 

Adana bölgesinde bir şube oluşturduk. Sektörün 

geleceğini çok parlak görüyoruz. Tarımda teknolo-

jik ekipmanlar kullanarak, Hassas Tarım uygulama-

larına yönelik cihazları Türk çiftçisine kazandırmak, 

onların geleceğine de yön verecek. Girdi maliyetle-

rini azaltıp daha çok kazanacaklar. Daha az yıpra-

nan tarım arazilerinin kullanım ömürlerini arttıra-

caklar. Sulama maliyetlerini düşürecekler. Yer altı 

sularına karışan gereksiz atılan ilaç miktarını azal-

tacaklar. Bütün bunların çiftçimize dönüşü çok 

olumlu olacak. Bu avantajlar çiftçimizin bilinçlen-

mesi ve bu teknolojileri bizim onlara daha iyi an-

latmamız sayesinde artacak. Dolayısıyla teknolojiy-

le iç içe geçmiş bir tarım politikasıyla sektörün ge-

leceğine çok ümitli bakıyoruz. 

 

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

Mustafa TOPÇUERİ, Mustafa Kemal Üniversitesi 

Biyosistem Mühendisliği bölümünü Haziran/2015 

‘de bitirdim. Şubat/2016 ‘da n itibaren 

Biyosistem Mühendisliği bölümünde Hassas Ta-

rım Teknolojilerinde çalışmak üzere Yüksek Lisans 

yapmaktayım. 

2. Mezun olduktan sonra iş bulma serüveninizi 
anlatabilir misiniz? 

Üniversiteyi kazandıktan sonra özel sektörde ça-

lışmayı ve sektöründe lider kişi olmayı hep ilke 

edindim. Bu amaçla 1.sınıftan itibaren Adana Or-

ganize Sanayide aktif üretim yapan Bulancak Ta-

rımsal Mekanizasyon ve Sulama Sistemleri şirke-

tiyle görüştüm. Şirketi Genel müdürü ve Teknik 

Müd. Akademik eğitimci olduklarından bunu çok 

hoş bir durum olduğunu ve seve seve çalışmak 

istediklerini belirterek olumlu dönüş sağladılar. 4 

sene (hem okul zamanı hem yaz tatili dönemle-

rinde) çalışarak hem tecrübe kazandım hem de 

çevre edinmiş oldum (gerek çiftçi gerek farklı fir-

malar). Okul bittiğinde aynı firmada Tem-

muz/2015 de üretimden sorumlu mühendis ola-

rak işe başladım. Farklı sebeplerden dolayı bu 

firmadan ayrıldım şu anda hala çalışmakta oldu-

ğum PAKSOY Teknik Hiz. Firmasında Satış & Ar-

GE sorumlusu olarak görev almaktayım. 

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

-BULANCAK Tarımsal Mekanizasyon ve Sulama 

Sistemleri firması; damla sulama, center pivot, 

monostar sulama ve lineer sulama sistemleri, na 

 

renciye için tasarlanan budama makineleri ve 

toprak işleme aletlerinin üretimini yapmaktadır. 

-PAKSOY Teknik Hiz.; TOPCON Prescion Farming 

firmasının 25 yıldır Türkiye distribitörlüğünü yap-

maktadır. Hassas Tarım Sistemlerini Türkiye’deki 

çiftçilerimizin hali hazırdaki alet &ekipman ve 

traktörlerine satışını, montajını ve satış sonrası 

teknik desteğini yapmakta. 

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

Evet şu anda çalışmakta olduğum firma hem li-

sans hem yüksek lisans tez konumla birebir aynı 

alana hükmetmektedir. 

5. İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız? 

Satış sorumluluğu ve satış sonrası teknik hizmet 

vermekteyim. Ayrıca bu işin yurt dışında nasıl bir 

yol izlediğini, teknolojinin tarımsal üretime nasıl 

bir getiri sağlayacağının Ar-Ge sorumluluğunu da 

üstlenmekteyim. 

6. Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?. (Başlangıç ve şu andaki, rakam 
vermek istemiyorsanız, maaşınızdan memnuni-
yet durumunuz nedir?) 

Maaş konusunda benim şöyle bir avantajım oldu. 

Beraber mezun olduğum arkadaşlarıma göre iş ve 

insan ilişkileri hakkında daha deneyimli olduğum-

dan ve piyasada hali hazırda belli bir yol kat eti-

ğimden yeni mezun olmuş ya da yeni iş başı yap-

mış olan mühendis arkadaşlarımdan maaşım bi-

raz daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. 

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

 Çalışma ortamı , iş arkadaşlarım ve amirle-

rimle iyi bir kimya yakaladık. Hem iş zamanı hem 

de iş saatleri dışında rahatlıkla konuşup görüşebi-

liyoruz. Ve bu da ortamın daha nezih olmasını 

sağlıyor. 

 

 

MEZUN ÇALIŞAN  

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

 Şu an bunu söylemek için çok çok erken. 

Evet bir işim var ve aynı zamanda akademik yön-

den de kendime bir şeyler katıyorum. Ama bu 

yol çok uzun ve ben yolun daha çok başındayım. 

Yurt dışı deneyimine sahip olmak ve ülkemizde 

olmayan tarımsal üretim teknolojilerini daha 

yakından takip edip bunu ülkemizde daha iyisi-

nin nasıl olabileceği konusunda çalışıp uygula-

mak istiyorum. Bunun için de Yüksek Lisans 

Erasmus yaz staj programına katılarak firmamı-

zın İspanyada ve ya İtalya’da ki fabrikalarında bu 

eksikliğimi de gidermek istiyorum (hem yabancı 

dil eğitimi hem de Avrupa da uygulanan tarımsal 

üretimi yakından görmek için ). 

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

 Evet hem de fazlasıyla. Aldığımız derslerin 

ve özellikle Hassas Tarım Teknolojileri dersinde 

aldığım bütün teorik bilgileri gün ve gün pratiğe 

dönüştürmek harika bir duygu.  

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

 Kendi üniversitem adına konuşacak olur-
sam laboratuvar ve araziye çıkma konusunda 
biraz eksiktik ve organize edemiyorduk. Bu ko-
nuda tüm üniversitelerin öğrenci arkadaşlara 
gerekli ilgiyi ve imkanları sunmasını temenni 
ediyorum.  

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

 En önemlisi yabancı dil ve yurt dışı deneyi-

mi kazanmalarını daha lisans dönemindeyken 

imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye çalışmalı-

lar. Ve mezun oluğunda karamsarlığa düşme-

mek için yaz tatillerine birkaç sene ara verip 

kendi işlerini kendi çabalarıyla hak etmeliler. 

Sadece zorunlu olan yaz stajında değil daha yo-

lun başındayken hem deneyim hem de çevre 

edinmeleri açısından yaz tatillerini firmalarda 

çalışarak geçirmeleri önemli bir kazanım sağla-

yacaktır. 

12. Sizce Biyosistem Mühendisliğin geleceği 

nasıldır?  

- Mevcut üniversitelerin, akademisyenlerin ve 

mezun olan Biyosistem Mühendisi arkadaşları-

mın bunu daha yaygınlaştırmaları gerekmekte-

dir, yoksa derginin önceki sayılarında da belirtti-

ğiniz gibi bölümümüz bilinmeyecek ve iş imkan-

larımızı diğer mühendislik alanlarına kaptırmak 

zorunda kalacağız.  

13. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? 

- Öncelikle Yüksek Lisans danışman hocam sayın 

Doç. Dr. Muharrem KESKİN’ e, Ar. Gör. Yunus 

Emre ŞEKERLİ ve bölümdeki diğer hocalarıma, 

bugünlere gelmemde maddi manevi desteğini 

eksik etmeyen aileme teşekkür etmeyi bir borç 

bilirim. Öğrenci arkadaşlara daha doğrusu sevgili 

meslektaşlarıma başarılar diler, bu dergi için 

göstermiş olduğunuz çabadan dolayı sizlere çok  

Teşekkür ederim.. 

 

            

Mustafa TOPÇUERİ 
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1. Kendinizi tanıtır mısınız? (Adı, Soyadı, 

Bitirdiği Üniversitesi, Mezuniyet yılı) 

Ebru Elif ARSLANTAŞ, Uludağ Üniversitesi, 

2013 

2. Mezun olduktan sonra iş bulma serü-

veninizi anlatabilir misiniz? 

Mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi 

Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı’nda yüksek 

lisans eğitimine başladım. Özel sektörde 

bir iş arama sürecim olmadı. Kısa bir dö-

nem MEB’te sözleşmeli öğretmenlik yap-

tım. Daha sonra Aralık 2014 ÖYP atamala-

rında Adnan Menderes Üniversitesi, Arazi 

ve Su Kaynakları Anabilim Dalına Araştır-

ma Görevlisi olarak atandım.  

 

3. Mezun olduktan sonra çalıştığınız şir-

ketler hangi iş kollarındadır. Sakıncası 

yoksa isimleri nelerdir? 

Mezun olduktan sonra eğitim sektöründe 

çalıştım.  

 

4. Çalıştığınız iş yeri/yerleri mezuniyet 

alanınızla ilgili mi? 

Çalıştığım yer, kısa bir dönem için mezuni-

yet alanımla ilgili değildi. O dönem hem 

yüksek lisans eğitimim devam ediyordu 

hem de akademisyen olmak için bir basa-

mak olan ALES, YDS gibi sınavlara hazırla-

nıyordum. Bu yüzden tam zamanlı bir işte 

çalışamazdım. Daha sonra Biyosistem Mü-

hendisliği’nde araştırma görevlisi olarak 

atandım. Dolayısıyla şu an çalıştığım yer 

mezuniyet alanımla bire bir ilgilidir.  

5. İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız? 

Araştırma görevlisi olarak kendi alanımda-

ki öğretim elemanlarına gerek dersler ge-

rekse de yürütülen projelerde yardımcı 

olmaktayım. Aynı zamanda yüksek lisans 

eğitimime devam ediyorum. 

 

6. Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bil-

gi verebilir misiniz?. (Başlangıç ve şu an-

daki, rakam vermek istemiyorsanız, maa-

şınızdan memnuniyet durumunuz nedir?) 

Günümüz koşullarına göre başlangıç düze-

yi olarak gayet memnunum.  

  

 

MEZUN ÇALIŞAN  

İLE RÖPORTAJ 
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7. Çalışma hayatından ve işyerinizden 

memnuniyet durumunuzu anlatır mısı-

nız?  

 Çalışma hayatım lisans eğitimim bo-

yunca gördüğüm ortamdan çok daha farklı 

bir ortam değil. Alıştığım, bildiğim ortama 

farklı çerçeveden bakıyorum. İşin  mutfa-

ğında olmak beni mutlu ediyor.  

 

8. İş hedeflerine ulaştınız mı, henüz ula-

şamadı iseniz hedefleriniz nelerdir?  

         İş anlamında hedeflediğim yerde ol-

duğumu söyleyebilirim. Fakat iyi bir aka-

demisyen olmak için daha yapmam gere-

ken çok şey var.   

 

9. İşinizde, lisans eğitiminde aldığınız bil-

gilere gereksinim oluyor mu? 

 Kesinlikle. Lisans eğitimim mesleki 

hayatımın önemli bir alt yapısını oluşturu-

yor. 

 

10. Lisans eğitiminde gördüğünüz eksik 

ve olumlu yönler hakkında bilgi verebilir 

misiniz? 

 Lisans eğitimindeki olumsuzluklara, 

uygulama derslerinin sayısının azlığı ve 

müfredatın ağırlığı diyebilirim. Buna ek  

 

olarak müfredata mesleki İngilizce dersleri 

eklenebilir.  

 

11. Biyosistem Mühendisliği öğrencileri-

ne gelecek ve diğer konularda tavsiyeleri-

niz var mıdır? 

Biyosistem Mühendisliği’nin farklı iş sek-

törlerinde çalışma alanları var; ilk olarak 

bu mesleğin iş kollarını iyi tanımalı, daha 

sonra ilgi duyduğu alanda lisans eğitimi 

boyunca kendini geliştirmelidir. Bu iş kolu 

için hangi anabilim dalında olmalıyım, 

hangi bilgisayar programlarına hakim ol-

malıyım, yabancı dil gerekli mi vb. soruları 

kendisine sorup bu yönde kendisini geliş-

tirmesi onu diğer mezunlardan öne çıkara-

caktır. Ayrıca bilinçli bir öğrenci kitlesiyle 

eğitim daha kaliteli olacaktır.  

12. Sizce Biyosistem Mühendisliğin gele-

ceği nasıldır?  

Gelişen teknolojiye ayak uydurup, bu tek-

nolojiyi alanımıza uyarlayabildiğimiz süre-

ce Biyosistem Mühendisliği’nin çok parlak 

bir geleceğe sahip olabileceğini düşünüyo-

rum. 

13. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mı-

dır? 

Lisans eğitimi boyunca ve mezun olduktan 

sonra her zaman bizimle olan hocalarımıza 

teşekkürü bir borç bilirim. Dilerim yakın 

gelecekte Biyosistem Mühendisliği hak et-

tiği konumuna kavuşur. Teşekkür ederim.  

Ebru Elif ARSLANTAŞ  
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B 
enim adım Alidou soyadım Sawadogo 

Burkina Faso’luyum. Bobo Dioulasso 

Polytechnique Üniversitesi Kırsal Geli-

şim Enstitüsünde yüksek lisansımı 

2009 yılında tamamladım. Yüksek lisans tezimin 

konusu "Kuraklık koşulları altında uygun börülce 

çeşidinin belirlenmesi" 'dir. Yüksek lisansımın ger-

çekleştirildiği enstitüde beş bilim dalı bulunmak-

tadır. Bunlar; Tarımsal Üretim, Zootekni, Orman, 

Tarımsal Yayım ve Sosyo-Ekonomidir.  

 Ben Tarımsal Üretim bilim dalında öğrenci-

lik yaptım. Yüksek lisansımı bitirdikten sonra, 

2009-2011 yılları arasında Burkina Faso ziraat 

araştırma merkezinde Ziraat Yüksek Mühendisi 

olarak çalıştım. İki yıl boyunca  kuraklığa dayanıklı 

börülce çeşitleri konusunda araştırmalar yürüt-

tüm. Bu tür araştırmalar, ülkem için çok önemli-

dir. Burkina Faso'da genellikle kurak bir iklim ha-

kimdir. Yıl boyunca neredeyse iki aydan daha az 

bir süre yağan yağmurun bıraktığı ortalama yağış 

miktarı ile 300 mm'nin altındadır. Ülkenin Güney 

kısmı ise daha fazla yağış alan bölgedir. Ancak 

kuraklığın hüküm sürdüğü alan daha baskındır. 

Bu nedenle, kuraklık tarımsal üretim açısından 

önemli bir yer tutmaktadır.  

 Araştırmalardan elde ettiğim sonuçlar, ül-

kemde kullanılabilir özellikte olduğu için keyif ala-

rak çalışmalarımı yürüttüm. Bundan sonra da Bu-

güne kadar yaptığım araştırmalarda çeşit seleksi-

yonu konusunda çalıştım. Bundan sonraki araştır-

ma konumun sulama hakkında olmasını tercih 

ettim. araştırmacı olarak devam etmeyi tercih 

ettim.  

Yurtdışından Gelen  
Lisansüstü Öğrenciler   

 Alidou SAWADOGO  
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2011-2013 yıllarda, Centre Agricole Polyvalent de 

Matourkou’da bitki üretimi sorumlu olarak çalış-

tım. Bu merkezdeki çalışmam esnasında çeşitli bit-

kilerin üretimi üzerinde çalıştım. Bu üretimler es-

nasında yağışın düzensiz olması nedeniyle, isteni-

len üretim gerçekleştirilemedi. Özellikle bitkilerin 

suya ihtiyacının oldukça yüksek olduğu çiçeklenme 

esnasında kuraklık nedeniyle bitkiler zarar görmüş 

ve verim düşmüştür. Yağışın düzensizliği ve azlığı 

ülkemde büyük sorunlarından biridir.  

 Ülkemde sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin 

gerçekleştirilebilmesi için, su ve sulama yönetimi 

konusunda daha fazla bilgi öğrenmem gerektiği 

konusunda yargıya vardım. Bundan dolayı 

International “Institute for Water and 

Environmental Engineering”de hidrolik ve su yöne-

timi konusunda 2014 yılında ikinci yüksek lisansımı 

yaptım. Yüksek lisans tezimi, "Kou vadisi sulama 

alanındaki sulama çalışmalarının değerlendirilme-

si" konusunda yürüttüm.  Mezun olduktan sonra, 

konu hakkındaki bilgilerimi daha da arttırmak ve 

araştırma çalışmalarına devam etmek için doktora 

yapmaya karar verdim. Doktora çalışmamı bu ko-

nularda gelişmiş olan ülkelerin birinde gerçekleş-

tirmeyi istedim. Ancak araştırdığım ülkelerde dok-

tora yapabilmem için burs bulma konusunda bazı 

sıkıntılar çıktı. Başka ülkelerde doktora yapabilmek 

için burs bulmak benim için önemli idi. Aynı za-

manda gideceğim ülkenin, çalışmayı planladığım 

konuda iyi olması önemliydi. Çünkü bu sayede 

hem son teknolojiyi hem de başarılı örnekleri öğ-

renebilirim. Bundan dolayı, internette araştırmayı 

sürdürdüm. Çeşitli burs ilanlarına ulaştım ve burs 

için başvurularda bulundum. Tabii ki her bursa 

başvurmadan önce bursun şartlarını okudum. Bu 

şartları bilerek başvurdum. Burs ilanlarından birisi 

de Türkiye bursları idi. Bu burs ilanını görünce, 

Türkiye'deki Üniversiteler hakkında araştırma yap-

tım. Aynı zamanda başvuru koşullarını araştırdım. 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinin benim dok-

tora yapmayı planladığım konularda çalıştığını gö-

rünce sevindim. Ama Türkçe dil seviyesinin C1 ol-

ması koşulu vardı. Bu koşulu belirtilen süre içeri-

sinde sağlayıp sağlayamayacağım konusunda ol-

dukça çok endişelendim. İlk önce bu koşul nede-

niyle, burs başvurusundan vazgeçmeyi düşündüm. 

Ama planladığım konuda doktora yapmayı çok is-

tediğim için, fedakarlık yapmak gerektiğini de dü-

şündüm. Bu duygular içerisinde burs başvurumu 

yaptım. Allah’a şükürler olsun Türkiye bursunu ka-

zandım ve değerli ULUTÖMER'in öğretmenleri sa-

yesinde Türkçe C1 dil seviyesini aldım. Şimdi 

Biyosistem Mühendisliği, Arazi ve Su Kaynakları 

Anabilim Dalında doktora öğrencisiyim. Bu güz dö-

neminde doktora derslerime başlayacağım. Bu bö-

lümünün benim için çok uygun bir bölüm olduğu-

nu düşünüyorum. Çünkü, hem arazi ve su kaynak-

ları hem de Biyosistem Mühendisliği konusunda 

bilgi sahibi olacağım. Aynı zamanda diğer tarımla 

ilgili konularda da daha fazla bilgi sahibi olacağımı 

düşünüyorum. Çünkü Burkina Faso için, Türkiye 

tarımsal açıdan dersler alınabilecek bir ülkedir. 

Doktora eğitimimi bitirdikten sonra, ülkeme dön-

meyi düşünüyorum. Edindiğim bilgileri ülkemde 

çalışmaya başladığımda, kullanabilme imkanım 

olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda ülkeme 

komşu ve benzer tarımsal yapıya sahip komşu ül-

kelerde de bilgimi paylaşmayı umuyorum.  

    

     Alidou SAWADOGO 
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B 
en Béré Benjamin BANTCHINA. 

Benin’den geldim. Liseden mezun 

olduktan sonra Ziraat Fakültesinde 

okumaya karar verdim. Ekim 2010 ile 

Temmuz 2013 tarihleri arasında, Parakou Üniver-

sitesi, Ziraat Fakültesinde Lisans okudum. Uzman-

lık alanım Bitki Üretim Bilimleri ve Teknikleri 

olup, 27 Şubat 2014 mezun oldum. Türkiye’ye 

Biyosistem Mühendisliği bölümünde Yüksek Li-

sans okumaya geldim. 

Benin Cumhuriyeti’nin tanıtımı 

Benin, Gine Körfezi'nde Batı Afrika'da yer alan bir 

ülkedir. Benin, Kuzey Atlantik Okyanusunun kıyı-

sında, batıdan Togo, kuzeybatıdan Burkina Faso, 

kuzeydoğudan Nijer, doğudan da Nijerya ile çevrili-

dir. Benin Cumhuriyeti 114.763 kilometre kare  

 

 

 

 

(11.476.300 hektar) bir alanı kaplamaktadır.  

Benin, ekilebilir arazinin 8,3 milyon hektarına 

sahiptir. Bunun sadece 1,7 milyon hektarı 

(yaklaşık % 20’si) işlemektedir. Ayrıca, Benin’de 

31.000 hektar göl ve lagün, 200.000 hektar sığ 

yer ve nehir,  vadiler bulunmakta, yaklaşık 

120.000 hektar ova sulanabilir alanlarına sahip-

tir. Toplam nüfus artış hızı 2014 ve 2015 yılları 

dikkate alındığında yaklaşık %3,2’dir.  15 yaş 

altındaki gençler, nüfusun yaklaşık % 47'sini 

temsil etmektedir. Nüfus artış hızı dikkate alındı-

ğında, 6-11 yaş aralığındaki nüfusun 2017 yılına 

kadar % 33 oranında artacağı öngörülmektedir. 

Benin'deki tarım sektörü, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH)'ya %39, ihracat gelirlerine % 80 ve istihda-

ma %70 oranında katkıda bulunur. İklim ve toprak, 

tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine elverişlidir. 

En temel gıda ihtiyaçlarının üretimini sağlar. 120 

milyondan fazla nüfusu ile büyük Nijerya Cumhuri-

yeti’ne yakın, Batı Afrika Devletleri Toplumu 

(BADT) ve Batı Afrika Ekonomik ve Parasal İşbirliği 

(BAEPİ) alanlarının oluşturulması ile Ekonomik ge-

nişleme ve servet kaynaklarının çeşitlendirilmesi 

için gerçek fırsatlara sahiptir. Tarımsal sektörü, 

ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak için 

muazzam potansiyeli ve daha verimli firmaların 

kurulması için avantajlara sahiptir. 

Yurtdışından Gelen  
Lisansüstü Öğrenciler   
Béré Benjamin BANTCHINA  
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Neden Türkiye? 
Lisans mezunu olduktan sonra, Yüksek Lisansa de-

vam etmek istedim. Tabii ki isteğim, yurt dışında 

bir yüksek lisans yapmaktı. Bu kararı verdikten 

sonra, birkaç ülkeye başvurular yaptım ve Türkiye 

bu ülkelerinden biridir. Çünkü Türkiye sahip oldu-

ğu farklı kültür, gelenek, inanç ve düşüncelerin bir 

arada yaşadığı modern bir ülkedir. “Türkiye Burs-

ları Programı’’ vasıtasıyla burslu öğrenci olarak, 

Uludağ Üniversitesi’nde, Biyosistem Mühendisliği 

bölümüne başvurum kabul edildi.  

 

Neden Biyosistem Mühendisliği? 

Tarım sektörde, Türkiye güçlü bir devlettir. Tarım-

da başarı, iyi kaliteli yüksek eğitim ve tarım tekno-

lojisinde araştırma ve geliştirme konusunda çalış-

malardan geçer. Ben, Arazi ve Su Kaynakları Bilim 

Dalını tercih ettim. Özelikle su kaynaklarının yöne-

timlerinde yardımcı olacak olan, Uzaktan Algılama 

ve Coğrafi Bilgi Sistemleri araçlarını yüksek lisans 

çalışmam esnasında öğrenmek istiyorum.   

 

Türkiye’de hayatım nasıl gidiyor? 

İlk geldiğimde biraz zor oldu, çünkü Türkçeyi bil-

meden geldim. 1 Ekim 2015 sabah saat 10’da İs-

tanbul’da Atatürk Havalimanında uçaktan indim. 

Sonra Bursa’ya geldim. Yeni bir ülkede, yeni bir dil, 

yeni kültür, demek ki benim için yeni bir hayat 

başlıyordu. Çok zor oldu ama meramın elinde ne 

kurtulur diye düşündüm. İlk yemeği zorlanarak ye-

dim, çünkü bir atasözün dediği gibi misafir umdu-

ğunu değil bulduğunu yer. Zamanla minik minik 

alışmaya başladım ve şimdi alıştım diyebilirim. 

ULUTÖMER’de Türkçe dil kursuna gittim, Türkçeyi 

öğrenmeye başladım ve damlaya damlaya göl ol-

du. Şu anda her şey yolundadır ve mutluyum. Tür-

kiye çok yaşa. 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béré Benjamin BANTCHINA 
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BİYOSİSTEM MÜHENDİSLERİ İÇİN  

GİRİŞİMCİLİK VE GELECEĞE YATIRIM 

B 
ir üniversite mezunu, yetenekle-

ri ve isteklerine göre gelecek 

yaşamını sürdüreceği bir iş sahi-

bi olmak ister. Kimileri devlet 

güvencesinde bir alanı tercih ederken, kimileri de 

özel sektörde çalışmak ister. Bazı meslek grupların-

da özel sektör, mezunların önemli bir kısmı için 

istihdam olanağı sağlarken (Makine ve İnşaat Müh. 

vb),  sağlık eğitimi alanların önemli bir bölümü de 

kamuda görev alırlar. Mühendislik eğitimlerinde 

her ne kadar takım çalışması önemli görülse de 

öğrencilerin bireysel beceri kazanmasına dikkat 

edilir. Genellikle özel sektörde bir mesleki başlan-

gıç yapanların zamanla kendi işlerini kurma eğili-

minde oldukları çokça görülen bir durumdur. Buda 

girişimcilik kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Girişim-

cilik konusunda temel bilgi ve kavramları tanımak 

ve sizlere iyi bir girişimci olmanın anahtarını sun-

mak bu makalenin ana amacıdır. 

Bilgi çağı veya iletişim çağı olarak belirtilen 

21. yüzyılda bilim ve teknolojide yaşanan hızlı ge-

lişmeleri etkileyen en önemli unsurlardan biri de 

girişimciler ve girişimciliğin ekonomik değeridir. 

Bunun bir yansıması olarak da bireye ve bireysel 

yeteneğe dayalı girişimcilik ve insanın üretkenlik 

yeteneği önem kazanmıştır. 

Kendi işini kurma yeteneğine sahip bir giri-

şimci için başarının anahtarı, potansiyeli yüksek bir 

iş fikrine sahip olmaktan geçmektedir. 

Girişimciliğin temel dinamiklerinden biri 

olan yeni iş fikirleri ancak yaratıcılık ve yenilikle 

sağlanabilir. Yeni iş fikri, yeni kurulacak bir girişim 

için olabileceği gibi daha önce kurulmuş olan ve 

hâlen çalışan bir işletme için de geçerlidir. İktisadi 

açıdan bakıldığında girişimci, değerlerini fazlalaştır-

mak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bu-

lunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleye-

rek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen 

çıktıyı kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kulla-

nımına sunma becerisini gösteren, yenilikler ve 

yeni bir düzen getiren kişi olarak tanımlanmakta-

dır. Girişimciler, oyunun kuralını baştan yazan, ola 

sılıkları gören ve bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren 

değişim ajanlarıdır. 

Girişimciliğin temelinde ekonomik hareket-

ler bulunduğu için ekonomi ve ekonominin toplum 

içerisindeki işlevi hakkında bilgi sahibi olmak son 

derece önemlidir. Girişimciler, ekonominin kuralla-

rı içerisinde kendilerine yer bulacaklar ve faaliyet-

lerine devam edeceklerdir. Bu nedenle girişimcilik 

açısından bilinmesi gereken temel ekonomik kav-

ramlar vardır. 
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Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar; ihtiyaç, 

arz, talep, fayda, fiyat, piyasa vb. olarak sıralanabi-

lir. Üreticilerin ürettiği mal veya hizmetlerin tama-

mına arz, tüketicilerin bedelini ödemek şartıyla 

mal veya hizmetlere sahip olma isteğine talep de-

nir. İhtiyaç ise karşılandığı zaman fayda, karşılan-

madığı zaman mutsuzluk ve ızdırap yaratır. İhtiyaç-

ların karşılanma bedeli fiyattır ve tüm bunlar piya-

sayı oluşturur. 

Girişimcilik, girişimci kişinin fırsatları göre-

rek, risk alarak, öncü ve rekabetçi olarak gerçekleş-

tirdiği bir değer oluşturma sürecidir. Girişimci ise 

kazanç elde etmek üzere emek, sermaye, doğal 

kaynaklar ve teknolojiyi örgütleyerek kendi işini 

kuran kişidir. 

Girişimci düşüncenin yenilikçi ve yaratıcı 

olma, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünme 

olmak üzere dört ana bileşeni vardır:   

Yenilikçi ve yaratıcı olmak: Girişimcilik; 

ürün, hizmet, teknoloji ya da üretim açısından ya-

ratıcı ve alışılmamış çözümler bulmayı gerektirir. 

Alışılmış iş yapma kalıplarının yıkıldığı yerde giri-

şimci düşünce başlar. Girişimci, başkalarının baktı-

ğı ama göremediği fırsatları fark edip bunları birer 

iş fikrine dönüştürür. 

Risk almak: Girişimci; teknolojik değişimi, 

pazar yapısını, kanuni düzenlemeleri ve rekabeti 

gözeterek risk üstlenir. Risk almak; onu sıradan bir 

iş sahibi, patron ya da yöneticiden ayıran önemli 

bir özelliktir. 

Öncü olmak: Girişimci, başkalarını izleme-

den yenilikçi düşüncesini gerçekleştirecek iş plan-

larını oluşturup hızla faaliyete geçer. Bir fikri ger-

çekleştirme tutkusuyla eyleme başlar, öne geçer. 

Rekabetçi düşünmek: Tüketici daima yük-

sek kaliteyi, düşük fiyatı ve daha fazla seçeneği is-

ter. Bu sebeple girişimci, rekabet edebilmek için 

tüketici odaklı düşünür ve buna uygun çözümler 

üretir. 

 

Girişimcinin Özellikleri 

Başarılı bir girişimcide bulunması gereken 

kişisel özelliklerden bazıları şunlardır:   

⇒ Kararlılık: Sorunlardan kaçmaz, onları olduğu 

gibi kabul ederek çözmeye çalışır. Karar ver-

mekten çekinmez hatta bunu arzular.   

⇒ Kendine güvenirlik: Karşılaşacağı tüm sorun 

ve zorlukların üstesinden geleceğine inana-

rak çalışmalarını sürdürür.   

⇒ Kabul edilebilir riskleri göze alma: Girişimci, 

kâr güdüsüyle hareket etse de çalışmaları 

sonucunda meydana gelebilecek olumsuz 

sonuçları (rizikoları) da göze alır.  

⇒ İş bitiricilik: Yapılması gereken işi sonuna ka-

dar izler, gerektiğinde bizzat çalışarak işi biti-

rir.  

⇒ Planlı hareket etme: İşlerin planlandığı gibi 

zamanında, doğru ve rasyonel biçimde yapıl-

masını sağlar. 

⇒ Atılımcılık: Yeni gereksinimleri herkesten ön-

ce sezinleyerek gerekli girişimlerde bulunur.   

⇒ Çok yönlülük: İşletme işlevlerinin gerçekleşti-

rilmesinde belli sınırlar içinde kalmak yerine 

her işlevin yerine getirilmesinde otorite ol-

mayı, önderlik yapmayı arzular ve bunun için 

kendini yetiştirmeye çalışır.   

⇒ İleri görüşlülük: İleride olabilecek değişim ve 

gelişmeleri öngörür. 

⇒ Önderlik: Yanında çalışanları işin gerektirdiği 

şekilde örgütleyerek işletmesinin amacına 

ulaşmasını sağlar.   

⇒ Uyumluluk: İş dünyasında ortaya çıkan hızlı 

değişimleri, yeni teknikleri izler ve onlara 

uyum sağlar.   

⇒ Sosyal olma: Otoritesi altında çalışanlarla ve 

iş çevresiyle etkin bir iletişim kurar, sabır ve 

ikna becerisi ile güven sağlar. 
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Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar 

 Girişimcilerin başarısızlığının altında yatan 

nedenler çoğunlukla aşağıdaki şekillerde karşımı-

za çıkmaktadır: 

Kişisel güven: Kişisel güven gerek özel yaşamda 

gerekse iş yaşamında mutlaka olmalı, aranmalıdır 

fakat sadece kişisel güvene dayanan işler tökezle-

meye mahkûmdur. İşle ilgili gerekli araştırmalar 

yapılmalı ve deneyim eksikliği dikkate alınmalıdır.   

Yanlış ortak: Ortak seçimi genelde hâlihazırdaki 

duruma göre yapılır. Kişi kendi eksiğini tamamla-

yacak kişiyi ortak seçer. Fikri var, parası yoksa pa-

ralı ortak; ürünü var, pazarı yoksa satıcı ortak bu-

lur. Aradan bir iki sene geçince şirket para kazanır 

veya satışı oturur, ortağa ihtiyaç kalmaz. Bu duru-

mun çözümü, ortak seçerken gelecekteki ihtiyaç-

ları ve dengeleri de gözeterek bugüne değil, yarı-

na bakmaktır. 

Eksik kayıt: Yazmayı sevmediğimiz için pek kayıt 

tutmayız. Sonra da bu kimdi, kime, neyi, kaça sat-

mıştık, diye arar dururuz. İşin parçası olan her 

şey, her zaman bulunabilecek şekilde kaydedil-

meli ve saklanmalıdır.   

İyimserlik: İş kararlarını alırken pembe gözlükleri-

mizi takarız. Kötüyü düşünmez, beklentilerimizi 

yükseltiriz. Satış cirosunu ve zamanlamasını abar-

tır, masraf ve giderleri düşük öngörürüz. Karam-

sarlığa bürünmek doğru değil fakat gerçekçi de 

olmalıyız. Araştırmalarımızı iyi yapmalıyız ve her 

zaman bir B planı bulundurmalıyız.  

 

İyimser planımız tutmazsa en azından ne yapaca-

ğımızı bilmeliyiz.   

Kanıksama: Elinden geleni yapmak, çalışan için 

belki yeterli olabilir fakat girişimci için yeterli de-

ğildir. Başarı ancak planlı çalışmayla gelir. Elden 

gelen yetmeyecekse çekilmek zarardan kurtarır. 

“Herkes kadar kötü” olmak, iş yapacağım diye 

ortaya çıkmayı gerektirmez. 

Biyosistem mühendisliği piyasa koşulları için yeni 

bir alan olarak belirtilebilir. Bu nedenle henüz bu 

mesleği bir çok kişinin tanımadığı söylenebilir. 

Ancak zamanla aldığınız eğitimin ve becerilerin ne 

değin önemli olduğunu yaşayacaksınız. Öncelikle 

okul döneminizde öğrenmeye aç olmalısınız, ken-

dinizi geliştirme adına aldığınız bütün derslere ilgi 

göstermelisiniz. Zaten ileride kurmayı planladığı-

nız iş ortamını bu dönemde belirleyeceksiniz. 

Stajları iyi değerlendirmelisiniz. Çünkü burada 

kazanacağınız deneyim ve iş tekliflerinin size ulaş-

masını sağlayacaktır. Burada çalışma döneminde 

elde edeceğiniz iş tecrübesi, çevre ve işin ulaşabi-

leceği gelecekteki gelişmeler hakkında fikir sahibi 

olacaksınız. Bu fikirler girişimcilik adına size güven 

sağlayacak ve yeni fikirlerin oluşumunda etkin 

olacaktır. Bu güne kadar elde ettiğimiz tecrübe 

kendi işini kuranların daha iyi konumlar sağladığı, 

daha mutlu olduklarına yöneliktir. Sizlerde kendi-

nize güvenin, bu meslek sizlere gelecekte çok 

önemli kazanımlar sağlayacaktır.     

     

      Ercan ŞİMŞEK 
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kemalsulhi@gmail.com  

adresine  

yazabilir, dergimize katkıda  

bulunabilirsiniz.  

 Benimde söyleyeceklerim var diyorsanız; 
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