
   

 

Biyosistem Mühendisliği 

Dergisi 

Üç ayda bir çıkar 

15 Aralık 2016 Sayı: 5 

Daha İyi Bir 

Geleceğe 



 2 

 

 BU SAYIDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR? 

  3 TKDK nedir?       
 Erdal TÜRKMEN 

 

  5  Mezun Çalışan ile Röportaj  

 Sercan AKSUOĞLU 

 

  7 Potansiyel İşveren ile Röportaj   
 Hasan ŞAHİN 

 

 8 Trakya Bölgesi Su Kaynakları   
 Ahmet İSTANBULLUOĞLU 

 

11  Potansiyel İşveren ile Röportaj 
 Gülşah AKARLI 

 
13  Tohum 
         Güner DAĞLI   
 

14  Potansiyel İşveren ile Röportaj   

 Insel DURACE 

DERGİMİZE YAZILARIYLA KATKIDA BULUNAN HERKESE 

TEŞEKKÜR EDERİZ… 



 3 

 

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir 
misiniz? 
 
Merhabalar, Ben Erdal TÜRKMEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Makinaları bölümünde lisans ve 
yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Halen Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mü-
hendisliği Anabilim dalında doktora öğrencisiyim. 
 
Gıda Tarım ve hayvancılık bakanlığında 1995 yılında Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladım. Ziraat 
mühendisi, Şube Müdürü gibi görevlerde bulundum. 2012 yılından itibaren Tarımsal ve Kırsal Kalkınma 
Destekleme Kurumu (TKDK) ’da çalışmaya başladım. Yerinde kontrol birim amiri, iletişim uzmanı ve ye-
rinde kontrol uzmanı gibi farklı görevlerde çalıştım. Halen uzman olarak görevime devam etmekteyim. 
 
Kurumunuzu tanıtabilir misiniz? Hizmet verdiğiniz sektör hakkında bilgi verebilir misiniz?  
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 5648 sayılı kanun ile kurulmuş olup Avrupa Birliği Katı-
lım öncesi mali yardım aracı olan IPARD programının yürütücüsüdür. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğına bağlı bir ilgili kurum olarak çalışmaktadır. Tarım, hayvancılık, et-süt işleme, kırsal turizm, alternatif 
enerji kaynakları gibi birçok alanda %50 ila %100 e varan oranlarda projelere hibe ödenmesini yürüt-
mektedir. 
 
Kurumunuzda işe alınacak mühendiste aradığınız kriterler nelerdir?  Özellikle donanımlı olmasını is-
tediğiniz bir konu, yazılım veya yabancı dil var mıdır? Varsa belirtiniz. 
 
Kurumumuz birçok farklı branşlarda personel istihdamı sağlamaktadır. Kuruluş kanunu ve Personel yö-
netmeliği gereği belli dönemlerde ilana çıkarak KPSS sıralamasına göre ve yabancı dil en az 60 olmak 
üzere adayları sınava tabi tutmaktadır. 
Kurum uzman olarak göreve aldığı personele yoğun şekilde işe başlama ve hizmet içi eğitimler vermek-
tedir. Kurum içinde alınacak göreve göre değişmekle beraber, tarımsal yapılar ve makineler hakkında 
bilgi sahibi olan, mimari proje okuma ile poz ve malzeme bilgisine sahip kişiler daha rahat uyum sağla-
yabilecektir. 
 
Kurumunuzda işe başlayan yeni mezun bir mühendisin maaşı yaklaşık olarak ne kadardır? Ücret poli-
tikanız konusunda bilgi verebilir misiniz?  
Göreve uzman olarak başlandığı için kamuda çalışan uzmanlarla benzer maaşlar alınmaktadır. 
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Personel yapısından bahseder misiniz, Biyosistem Mühendisliği Bölümüne bakış açınız nedir?  
 
Kurumda personel alımı esnasında branşlar yayınlanmaktadır. Genelde Ziraat Mühendisi, Veteriner He-
kim, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimyager, Biyolog, İşletme gibi branşlardan 
personeller alınmaktadır. Biyosistem mühendisliği mezunlarının TKDK bazlı projelerin hazırlanma ve 
kontrol sürecinde daha etkin şekilde görev alabileceğini düşünüyorum. 
 
Kurumunuzda çalışmak isteyen kişilere önerileriniz nelerdir?  
 
Kurumumuzda görev almak isteyen arkadaşlara en büyük tavsiyem öncelikle bir yabancı dilde yeterli 
kapasiteye ulaşmalarıdır. YDS sınavından alacakları en az 60 puan onların kariyer mesleklere başvurabil-
melerini sağlayacaktır. Naçizane diğer önerim ise mimari çizim programlarında, azda olsa herkesçe bili-
nen ama aslında bilgisinin pek sınırı olmayan excel gibi Office programlarında kendilerini geliştirmeleri-
dir.  
   
Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? 
 
Ülkemiz tarım ve hayvancılık sektöründe çalışarak geleceğimizin daha iyi ve verimli olması için çalışacak 
öğrenci arkadaşlarımıza belirtmek isterim ki, insan var oldukça tarım ve gıda her zaman önemini koruya-
caktır. Hayvancılık tesislerinin tasarlanması, kurulması ve modernizasyonu da yıllar boyunca hem özel 
teşebbüs hem de kamusal desteklerle devam edecektir. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda Biyosistem 
mühendisliği hayvancılık işletmesinin planlanmasından inşasına kadar geçen sürede resmi yetki olarak 
da daha aktif ve etkili olacaktır. 
 

Erdal TÜRKMEN 
 

TKDK  

HİBE DESTEK 

PROGRAMLARI 

TARIM 

HAYVANCILIK 
SÜT İŞLEME 

TESİSLERİ 

ET İŞLEME 
TESİSLERİ 

KIRSAL TURİZM 

ALTERNATİF ENERJİ 
KAYNAKLARI 
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Kendinizi tanıtır mısınız? (Adı, Soyadı, Bitirdiği 

Üniversitesi, Mezuniyet yılı)  

Sercan AKSUOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversite-

si, 2013  

Mezun olduktan sonra iş bulma serüveninizi 

anlatabilir misiniz?  

Benim özel sektörde çalışma düşüncem hiç ol-

madı, üniversiteye başladıktan sonra kamuda 

çalışmayı hayal ettim ve ortaöğretim KPSS’ ine 

çalışmaya başladım. 2012 yılı KPSS’ ini kazana-

rak üniversite üçüncü sınıf sonunda Karayolları 

8. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü’ ne memur olarak atandım. Bu ara-

da da yoğun çalışmalarımın sonucunda okulu 

bitirdim. Allah’ın bir lütfu olarak gördüğüm, 

uzun yıllar açılmayan unvan değişikliği sınavı 

ben okulu bitirdiğim ay açıldı. Sevinçle hemen 

başvurumu yaptım, kadro açıldı derken Kara-

yolları Genel Müdürlüğü’nden bir gün bir yazı 

geldi. Yazıda aday memur olduğum için unvan 

değişikliği sınavına giremeyeceğim yazıyordu. 

Benim durumum da olan üç kişi sınava girip 

unvanını aldı. Tek ben kalmıştım. Benim mora-

lim çok bozulmuştu ve daha da hırslandım. 

Farklı yollar aramaya başladım. Yaklaşık bir yıl 

sonra sınava girip kurumlar arası geçiş yaparak, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na atan-

dım.   

Çalıştığınız iş yeri/yerleri mezuniyet alanınızla 

ilgili mi?  

Çalıştığım yer, kısa bir dönem için mezuniyet 

alanımla ilgili değildi. O dönem hem  

Lisans eğitimim devam ediyordu hem de me-

murluk yapıyordum. Daha sonra Biyosistem 

Mühendisliği’ni bitirip mühendis olarak atan-

dım. Dolayısıyla şu an çalıştığım yer mezuniyet 

alanımla bire bir ilgilidir.   

İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız?  

Mera Komisyonu Başkanlığı’ nda teknik ekip 

başkanıyım. Meralarla ilgili yapılan tüm çalış-

malardan sorumluyum.  

MEZUN ÇALIŞAN İLE RÖPORTAJ 
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Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bilgi verebilir 

misiniz? (Başlangıç ve şu andaki, rakam vermek 

istemiyorsanız, maaşınızdan memnuniyet duru-

munuz nedir?)  

Günümüz koşullarına göre başlangıç düzeyi ola-

rak gayet memnunum.   

Çalışma hayatından ve işyerinizden memnuni-

yet durumunuzu anlatır mısınız?   

Çalışma hayatımdan çok memnunum. Mesleğimi 

severek yapıyorum.   

İş hedeflerine ulaştınız mı, henüz ulaşamadı ise-

niz hedefleriniz nelerdir?   

İş anlamında hedeflediğim yerde olduğumu söy-

leyemem. Yapmam gereken yüksek lisans eğitimi 

var. İleriki yıllarda da yabancı dili öğrenip müşavir 

olmak istiyorum.          

İşinizde, lisans eğitiminde aldığınız bilgilere ge-

reksinim oluyor mu?  

Kesinlikle.  Lisans eğitimim mesleki hayatımın 

önemli bir alt yapısını oluşturuyor. Meraların ha-

rita çizimi olan NetCAD programını çok fazla kul-

lanıyorum.  

Lisans eğitiminde gördüğünüz eksik ve olumlu 

yönler hakkında bilgi verebilir misiniz?  

Lisans eğitimindeki olumsuzluklara,  müfredatın 

ağırlığı ve müfredata mesleki İngilizce derslerinin 

az olması diyebiliriz. 

Biyosistem Mühendisliği öğrencilerine gelecek 

ve diğer konularda tavsiyeleriniz var mıdır?  

Biyosistem Mühendisliği’nin farklı iş sektörlerin-

de çalışma alanları var;  ilk olarak bu mesleğin iş 

kollarını iyi tanımalı,  daha sonra ilgi duyduğu 

alanda lisans eğitimi boyunca kendini geliştirme-

lidir. Bu iş kolu için hangi anabilim dalında olmalı-

yım, hangi bilgisayar programlarına hakim olmalı-

yım, yabancı dil gerekli mi gibi soruları kendisine 

sorup bu yönde kendisini geliştirmesi onu diğer 

mezunlardan öne çıkaracaktır.  Ayrıca bilinçli bir 

öğrenci kitlesiyle eğitim daha kaliteli olacaktır.    

Sizce Biyosistem Mühendisliğin geleceği nasıl-

dır?   

Gelişen Türkiye için teknolojiye ayak uydurup, 

bu teknolojiyi alanımıza uyarlayabilirsek ve bu 

bölümün Doğa Bilimleri ve Mühendislik 

Fakültesi’ nde eğitim verdirebilirsek Biyosistem 

Mühendisliği’nin çok parlak bir geleceğe sahip 

olabileceğini düşünüyorum.  

Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır?  

Geçenlerde bir üniversitenin Tarım Makinaları 

Bölümü’ nü bitirmiş birisi ile tanıştım. 

Biyosistem Mühendisi diplomasında yazdığını 

söyledi. Biyosistem Mühendisliği Bölümü me-

zunlarına sadece bu diplomanın verilmesini isti-

yorum. Lisans eğitimi boyunca ve mezun olduk-

tan sonra her zaman bizimle olan hocalarımıza 

ve özelliklede Sayın M. Hakan YARDIM hocama 

teşekkürü bir borç bilirim.  Dilerim yakın gele-

cekte Biyosistem Mühendisliği hak ettiği konu-

muna kavuşur. Teşekkür ederim.   

Sercan AKSUOĞLU 
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Firmanızı tanıtabilir misiniz?  Hizmet verdiğiniz sek-

tör hakkında bilgi verebilir misiniz? 

 Firmamız Tarım ve Orman Makinaları sektöründe 50 

yılı aşkın süredir 36 farklı Dünya markasının Türkiye 

Distribütörlüğünü yapmaktadır. Firmamız sektörde 

lider ve öncü firma olarak vizyonunu korumakta ve 

geliştirmektedir. Türkiye genelinde 1000’e yakın satış 

noktası, 300’e yakın servis ağı ve 70 çalışanı ile çiftçi-

lerimizin ihtiyacı olan teknolojileri tedarik etmekte ve 

hizmete sunmaktayız.  

Firmanızda mühendis istihdamı var mıdır? Var ise 

firmanızda çalışan mühendis sayısı nedir? Genel ola-

rak Üniversitelerin hangi mühendislik bölüm mezun-

ları ile çalışmaktasınız? 

Ziraat Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Endüstri 

Mühendisi ve Bilgisayar Mühendisi istihdam etmekte-

yiz. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili herhangi 

bir bilginiz var mı?  Şirketinizde Biyosistem Mühen-

disliği Bölümü mezunu çalışmakta mıdır?  

Biyosistem bölümü hakkında bilgi sahibiyiz. İşletme-

mizde çalışan bulunmamaktadır. 

Firmanıza işe alacağınız mühendislerde aradığınız 

kriterler nelerdir? Özellikle donanımlı olmasını iste-

diğiniz bir konu, yazılım veya yabancı dil var mıdır? 

     Varsa belirtiniz.  

Yabancı Dil  : İyi seviyede İngilizce. 

Ehliyet   : Çalıştığı departmana göre 
ehliyet gerekir.   

CAD yazılımları  : Çalıştığı pozisyona göre gere-
kebilir. 

Office Yazılımları : İyi derecede 

Bilgisayar Bilgisi : İyi derecede 

Diğer (Belirtiniz)  : Sap Programını biliyor olması 
tercihimizdir.  

Firmanızda çalışmak isteyen kişilere önerileriniz 
nelerdir? 

Pozisyon tercihi yaparken öncelikle gönüllerindeki 

işi tercih etmeleri çok önemlidir. Satış, Ar-ge, SSH 

gibi departmanları iyi analiz etmeleri oldukça 

önemlidir. Kesinlikle ilk aşamada ücret konusuna 

kilitlenmeden, mesleki gelişimlerine odaklanmala-

rını önermekteyiz. Meslekler pratikle pekiştirildi-

ğinde hayat bulmaktadır. Pratikte çok kısa zaman-

da daha çok şey öğrenme şansları bulacaklardır. Bu 

sebeple ilk hedefimiz mesleki gelişim olmalıdır. 

Sonrasında işinizde iyi olursanız, ücretinizde buna 

mukabil artacaktır.  

Başka ekleyeceğiniz açıklamalar varsa yazabilir 

misiniz?  

Bütün öğrencilerin geleceklerinde iyi birer mühen-

dis olmaları ve memleketlerini faydalı, yenilikçi ve 

gelişimci bireyler olarak yaşamalarını diliyorum. 

POTANSİYEL  

İŞVEREN İLE RÖPORTAJ 
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Su tüm canlıların en temel gereksinimidir. En küçük canlı organizmasından en büyük canlı varlığa ka-

dar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan bir varlıktır. Ulusların devamlılığı 

için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su 

arzına sahip olmaya bağlıdır. Ancak artan nüfus ve ekonomik faaliyetler birçok ülkeyi su sıkıntısı çeker 

duruma getirmekte ya da ekonomik gelişmelerini kısıtlamaktadır. Bu da farklı yerlerde bulunan ve farklı 

talep türlerinin olduğu suyun, güvenilir veriler kullanılarak geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Su kaynaklarının geliştirilmesinin, ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkısı nedeniyle 

başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok çeşitli uluslararası kuruluşlar ve ulusal hükümetler suyu gün-

demlerine almıştır. Türkiye’de bu ülkelerden birisidir. Hatta ülke içerisinde, su kaynakları açısından en 

fakir olan ancak bir su bolluğu yanılgısının yaşandığı Trakya bölgesinde, artan sanayileşme ve şehirleş-

me ile kirlenen su kaynakları bölgede gelecekte bir su sorununun yaşanacağını göstermektedir. 

Küreselleşen dünya ve Avrupa Birliğine girme isteğinde bulunan Türkiye’nin önemli bir coğrafi konu-

munda yer alan Trakya Bölgesi, Türkiye toprak varlığının yaklaşık % 3’üne sahipken Türkiye nüfusunun 

yaklaşık % 15’ini barındırmaktadır. Türkiye’nin kullanılabilir su miktarı yaklaşık 110 km3’dür.  

Bu miktar Trakya Bölgesi için 4.0 km3 olup bunun 2.9 km3’ü yerüstü, 0.4 km3’ü yeraltı ve 0.7 km3’ü 

ise dış kaynaklı sudur. Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1450 m3, Trakya Bölgesinde ise 450 

m3’dür. Dünyada ise 8000 m3’dür. Bu anlamda Türkiye su zengini bir ülke değildir, Trakya bölgesi hiç 

ama hiç değildir. Dünya su konseyine göre, kişi başına düşen yıllık su miktarı 1000-2000 m3 arasında 

olan ülkeler su sıkıntısıyla karşı karşıya olan ülkelerdir. Bu durumda susuzluk, gıda üretimi, ekonomik 

gelişme ve doğal hayatın korunması hususunda ciddi sorunların yaşanacağı denilmektedir. Son yıllarda 

medyada yer alan ve kamuoyunca ilgiyle takip edilen, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği 

değerlendirmeleri de dikkate alındığında konu daha da önemli olmaktadır. 

 Trakya bölgesinde suya çok büyük oranda gereksinim duyan tarım sektöründe sulu tarım uygula-

ması yaygın değildir. Bölgede yapılan bitkisel üretimde yağış suyu miktarıyla yetinilmektedir. Tüm tarım 

alanlarının sulanması içinde 8.5 km3 suya ihtiyaç olduğu düşünülürse, tabiri caizse durumun ne kadar 

ürkütücü olduğu gün gibi ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte suya çok fazla ihtiyaç duyan sanayi sektö-

rü çok gelişmiştir. Bölgeye göç ile birlikte artan nüfus yoğunluğu içme ve kullanma suyunda çok büyük 

miktarlara ulaşmıştır. Bütün bunlar nedeniyle su kaynaklarına olan ihtiyaç Türkiye’nin diğer bölgelerine 

oranla çok daha fazla olmaktadır. İstanbul’un 1 km3’ü aşan bugünkü su ihtiyacı, 2025 yılında 3 km3 ola-

cağı öngörülmektedir. Trakya bölgesinin kullanılabilir su miktarı 4.0 km3 olduğuna göre gelecekte bölge-

de çok ciddi su yetersizliğinin yaşanması kaçınılmaz görülmektedir.  

Trakya Bölgesi Su Kaynakları 
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 Trakya bölgesi; Meriç-Ergene ve Marmara olmak üzere yerüstü iki ana ve bunların yüzlerce alt 

havzalarından oluşmaktadır. Meriç-Ergene havzasının iki önemli akarsuyu Meriç ve Ergene nehirleridir. 

Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç nehri; Edirne yakınlarında Bulgaristan’dan gelen Tunca ve Yuna-

nistan’dan gelen Arda çaylarını alarak, Ergene ve Çorlu derelerinin Muratlı ilçesi yakınında birleşerek 

oluşturdukları Ergene nehrini de İpsala ilçesi yakınında kendisine katarak Ege denizine kavuşur. Marma-

ra havzasında, Karadeniz ve Marmara denizine dökülen çok sayıda dereler vardır. Özellikle Istranca 

(Yıldız) dağlarından Karadeniz’e akan 11 adet dere önemli miktarda su içermektedir ve bugün İstanbul-

’un içme suyu miktarı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakya bölgesinde düşen yağışların düştüğü havzada biriktirmesini sağlayan büyük ve küçük toprak 

barajların inşası çok önemlidir. Özellikle küçük toprak barajların yani göletlerin maliyetleri barajlarla kı-

yaslandığında çok düşük olup, derin vadili ve büyük debili akarsular gerekli değildir. Trakya bölgesi, her 

bir belde için bir bazen birkaç gölet yapımına uygun topografik koşullara sahip bulunmaktadır. Göletle-

rin yaygınlaştırılması ile tüm bölgenin içme ve kullanma suyu ile sanayi ve tarımsal faaliyetler için gerek-

li olan su ihtiyacı çok büyük ölçüde karşılanabilir. Yapılan arazi çalışmaları sonucu inşa edilebilecek kü-

çük toprak barajların sayısı 1500 civarındadır. 

 Bölgedeki tek yeraltı suyu havzası da yine Ergene ismini almaktadır. Doğu-batı istikametinde yer 

alan akiferin kalınlığı 600 m civarındadır. Akifer üzerinde çok az sayıda araştırma kuyusuna karşılık kesin 

sayıları yetkililerce de bilinmemekle birlikte, 400 adet sulama suyu sağlama amaçlı kuyu ve 4000-5000 

civarında özel sondaj kuyusu bulunmaktadır. Yeraltı suyu kullanımının, beslenme miktarı sınırları içeri-

sinde olup olmadığını veren araştırma çalışmaları mevcut değildir. Kesin bilinen, kuyu su seviyelerinin 

her geçen yıl düştüğüdür. 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 
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Miktar olarak kıt bölge su kaynakları kalite olarak da her geçen gün, nüfus artışı ve bölgeye 

olan göçler, endüstriyel gelişme, düzensiz şehirleşme, turizm, sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri 

ve madencilik gibi nedenlerle bozulmaktadır. Kaliteli su kaynakları kullanılarak kirletilmekte, arıtılma-

dan akarsulara deşarj edilmekte, çok verimli tarım arazileri amaç dışında endüstriyel alanlara dönüş-

türülmekte ve tatil amaçlı konut alanlarına ayrılarak kirletilip yok edilmektedir. Ergene nehri ve kolla-

rı kirlenmiş olup, suları kullanılamaz hale gelmiştir. Sınırlı miktardaki yeraltı suyu kaynakları da kirlen-

meye başlamıştır. Kullanılan yeraltı suyu miktarının yenilenebilir miktarın altında veya üzerinde oldu-

ğunu ve kirliliğin tüm boyutlarını ortaya koymuş yeterli çalışma mevcut değildir. Ancak atık sular bir-

kaç noktada arıtılabilir, tarımsal sulamada ve su kullanım sırasında çok yüksek kaliteye ihtiyaç duy-

mayan yeşil alanlarda kullanılabilir. 

Bölgedeki su ihtiyacı her gün artmakta, yerel su kaynaklarının kapasitesini zorlamakta ve mü-

hendisleri daha uzaktaki kaynaklara yönlendirmektedir. Başlangıçta kurak dönemlerde çözüm için 

önerilen basit koruma önlemleri, son yıllarda kentsel su bütçelerinin dengelenmesi için ekonomik ve 

çevreye en duyarlı yöntem olarak görülmeye başlanmıştır. Bu basit önlemler, su tasarrufu sağlayan 

aletlerin montajı, sızıntıların belirlenip tamir edilmesi, parklar ve yeşil alanların daha etkin biçimde 

sulanması, tuvalet rezervuarlarının mümkün olabilecek en küçük hacimde olanın tercih edilmesi, fi-

yatlandırma ve eğitimdir. Bu şekilde % 10-30 oranında tasarruf sağlanabilir. 

Doğadaki suyun sınırlarının farkında olmak ve bu sınırlar içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Tarih 

boyunca doğadaki su sistemlerini, doğal su çevrimini mühendislik bilgilerinin izin verdiği ölçüde yö-

neterek, sınırlara dayanmayı öngören bir felsefe ile kullandık. Şimdi ise sürekli daha fazlası için uzak-

lara bakmak yerine yakınlara, kendi yöremize, yakın çevremize, evlerimize ve hatta kendimize bak-

malı, suyun yaşamın sürdürülmesinde oynadığı role saygı duyarak, ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni 

yollar aramalıyız. 

Boşa harcadığımız her bir litre suyun onlarca bazen yüzlerce litre suyu kirlettiğini hiçbir zaman 

göz ardı etmemeliyiz. Su kaynaklarımızı geliştirmede en ucuz yöntemin önlem alma ve toplum bilinci 

oluşturmak olduğunu unutmamalıyız.   

Su ve diğer kaynaklarımız hoyratça kullanacağımız kıymetsiz varlıklar değil, yaşamın temel öğe-

si olup, bizden sonraki nesiller için bırakacağımız kutsal bir emanettir. 

Temelde su kıtlığı bizi, dünyadaki doğal sistemlerle, diğer canlı türleriyle ve birbirimizle olan 

ilişkimizi yönlendiren yeni bir etik geliştirmeye zorlamaktadır. 

 

             Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU 

              Namık Kemal Üniversitesi 

             Ziraat Fakültesi 

         aistanbulluoglu@nku.edu.tr 



 11 

 

 

Firmanızı tanıtabilir misiniz?  Hizmet verdiğiniz sektör hakkında bilgi verebilir misi-

niz? 

1959 yılından beri ülkemiz tarımının gelişmesinde büyük önem taşıyan tarımsal meka-

nizasyon alanında faaliyet gösteren firmamız, ekim öncesi toprağın hazırlanmasından ekime 

sonrasında bakım ve gübreleme işlemleri ve hasat gibi çeşitli tarımsal işlerde kullanılan; 

Dipkazan, Kültüvatör, Rotovatör, Rototiller, Pnömatik Ekim Makinası, Gübre Serpme, Sıra 

Arası Çapa Makinası, Sap Parçalama Makinası, Mısır Silaj Makinası, Biçerbağlar, Çayır Biçme 

Makinaları, Ot Toplama, Ot Dağıtma Makinası ve Balya Makinası gibi çok çeşitli makinaları 

son teknolojiye uygun olarak imal etmektedir. 

Türkay Tarım Makinaları, son olarak ülkemiz tarımının ihtiyaçlarından yola çıkarak sağ-

lam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ile çevre dostu bir makina olarak tasarla-

dığı Yem Karma ve Dağıtma Makinalarını Türkay kalitesi, ayrıcalığı, garanti ve güvencesi ile 

hizmetinize sunmuş bulunmaktadır.               

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen firmamız, standartlara uygun kalite-

li makinaları ve bizzat arazide yaptığı uygulamaları ile her zaman çiftçimizin yanında ve ülke 

tarımının hizmetindedir. 

POTANSİYEL  

İŞVEREN İLE RÖPORTAJ 
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Firmanızda mühendis istihdamı var mıdır? Var ise firmanızda çalışan mühendis sayı-

sı nedir? Genel olarak Üniversitelerin hangi mühendislik bölüm mezunları ile çalışmaktası-

nız?  

Evet, 8 mühendisimiz mevcut. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Makina 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili herhangi bir bilginiz var mı?  Şirketinizde 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü mezunu çalışmakta mıdır?  

Bilgimiz var, henüz Biyosistem Mühendisliği mezunu personel istihdamımız yoktur. 

Olabilir. 

Firmanıza işe alacağınız mühendislerde aradığınız kriterler nelerdir? Özellikle dona-

nımlı olmasını istediğiniz bir konu, yazılım veya yabancı dil var mıdır? Varsa belirtiniz.  

Yabancı Dil  : İngilizce 

Ehliyet           : Evet   

CAD yazılımları  : Evet 

Office Yazılımları : Evet 

Bilgisayar Bilgisi : Evet 

Diğer (Belirtiniz)  : Kendini iyi ifade edebilme, araştırma ve bilgi aktarımı kuvvetli, Ye-

niliğe ve öğrenmeye açık, araştırma çıktılarını sunabilme ve uygulayabilme yeteneği. 

Firmanızda işe başlayan yeni mezun bir mühendisin maaşı yaklaşık olarak ne kadar-
dır?  

Yeni başlayan bir mühendisin maaşı 2000 TL-3000 TL arasındadır. 

Firmanızda çalışmak isteyen kişilere önerileriniz nelerdir? 

Bir Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisi ve firmanın Yurt içi Satış & Pazarlama 

Müdürü Asistanı olarak söyleyebilirim ki:  

Gerçekçi olmak gerekirse, kamu dışında çalışmak isteyen kişi özel sektörde vermeden 

alamayacağına hazırlıklı olmalı. Kendini kanıtlayabilmek adına zorlu bir süreçten geçerken 

hemen pes etmemeli, tuttuğunu koparır olmalı.  

Saygılarımla, 

Zir. Müh. Gülşah AKARLI 

(Tarım Makinaları ve Teknolojileri) 

Yurt içi Satış & Paz. Müd. Ass.  

gulsah.donmez@turkay.com.tr 
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TOHUM 

Ziraat Fakültesi gençleri ile tanışmak. 

İşte biraz burada durdum. Nereden başlayayım. Yabancı olmadıkları bir 

nüveden en küçük birimden başlayalım. Tohum ekmekten. 

Tohum vardır. Toprakla buluşup, su ile beslendiğinde kısa sürede büyür, 

çoğalır. Sofralarımıza nimet olarak döner. 

Tohum vardır. Toprakla buluşur su ile beslenir. Büyümesi biraz zaman 

alır. Kocaman ağaç olur. Güneşin de yardımı ile bize meyvelerini sunar. 

Tohum vardır. Toprakla buluşur, su ile beslenir.  Büyümesi yıllar alır. 

Asırlar boyu yaşar. Meyve vermese de kökleri ile toprağımızı, havası ile ciğer-

lerimizi korur. 

 Tohum vardır. Toprakla buluşur, su ile beslenir. Biz onu işe yaramaz bili-

riz. O ise değerlendirsek insanlık için ilaç, değerlendirmesini bilmediğimizde 

ise çürüyerek toprağa gübre olur. 

Bütün bu tohumlar kainatın en şerefli varlığı olan İNSAN'ın hizmetine 

sunulmuştur. İNSAN'ın en küçük nüvesi  ise su içinde ve ALLAH'ın kendi  ismini 

verdiği annenin bedeninde canlanır. Dünyaya gelir. Özel ihtimam ve sevgi ile 

büyür. 

Sevgi ve şefkat ile büyüyen bu değerli varlık, kendinden olan diğer 

nesile aynı sevgi ve şefkati aktarır. İşte burada ekilen sevgi tohumlarıdır. Bu to-

humlar çoğalarak dünyayı sardığında da CENNET'i aramamıza gerek yok. 

Sevgi bir tebessümle başlar. O tebessüm karşısındakinin yüreğini ısıtır. 

Yunus EMRE'nin hocası Tabduk EMRE şöyle der. "Yedi kez KABE'yi tavaf 

etmektense, bir GÖNÜL'e girmek evladır. " 

GENÇLER . . . ! 

Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. 

Sevgi ile kalın. 

Güner DAĞLI 
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Firmanızı tanıtabilir misiniz?  Hizmet verdiği-

niz sektör hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Firmamız 1980 yılında kurulmuş olup, ana faa-

liyet  konusu Tarım  Makineleri ve Bahçe 

Makinaları ve Aletleri ithalat ve ihracatıdır. 

Bunun yanında söz konusu makinelerin Yedek 

Parçalarının temin ediyoruz ve Satış Sonrası 

Hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. 

Firmanızda mühendis istihdamı var mıdır? 

Var ise firmanızda çalışan mühendis sayısı 

nedir? Genel olarak Üniversitelerin hangi mü-

hendislik bölüm mezunları ile çalışmaktası-

nız? 

Firmamızda 6 mühendis çalışmaktadır. Faali-

yet alanımız gereği Ziraat Mühendisi ve Maki-

ne Mühendislerini tercih ediyoruz. 

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili her-

hangi bir bilginiz var mı?  Şirketinizde 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü mezunu ça-

lışmakta mıdır?  

Firmamızda Biyosistem Mühendisi çalışma-

maktadır. 

 

Firmanıza işe alacağınız mühendislerde aradı-

ğınız kriterler nelerdir? Özellikle donanımlı 

olmasını istediğiniz bir konu, yazılım veya ya-

bancı dil var mıdır? Varsa belirtiniz.  

Yabancı Dil :İngilizce 

Ehliyet  :Asgari B Sınıfı, SRC Belgesi 

  

CAD yazılımları  :---- 

Office Yazılımları :Microsoft PowerPoint, Mic-

rosoft Excel, Microsoft Word 

Bilgisayar Bilgisi :Evet 

Diğer (Belirtiniz)  :Netsis Muhasebe, 5 yıl asga-

ri tecrübe 

Firmanızda işe başlayan yeni mezun bir mü-

hendisin maaşı yaklaşık olarak ne kadardır? 

Uygun olanın yanına X yazınız. 

1000 TL-2000 TL   : 

2000 TL-3000 TL : X 

3000 TL -4000 TL : 

>4000 TL   : 

 

Firmanızda çalışmak isteyen kişilere önerileri-
niz nelerdir? 

Tarım makinaları ve bahçe aletleri kullanımı 

hakkında uygulama tecrübesi olması tercih se-

bebidir. 

 

Insel DURACE (Mrs) 

Genel Müdür Asistanı  

E-Mail      : info@zimasziraat.com 

web          : www.zimasziraat.com.tr 

mailto:info@zimasziraat.com
http://www.zimasziraat.com.tr/
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       bsmdergisi@gmail.com  

adresine  

yazabilir, dergimize katkıda  

bulunabilirsiniz.  



 16 

 

 
D

ü
ze

n
le

m
e:

 B
ilg

e 
K

ES
K

İN
 

Biyosistem Mühendisliği 

Dergisi 


