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2. ULUSAL BİYOSİSTEM  
MÜHENDİSLİĞİ  

KONGRESİ 
 

2 yılda bir gerçekleşen Biyosistem Mühendisliği Kongresi’nin 
ilkine Uludağ Üniversitesi ev sahipliği  yapmıştı.  

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek 

olan  2. Biyosistem Mühendisliği Kongresi aşağıda be-
lirtilen tarihlerde Tokat ilinde gerçekleşecektir. 
 

Kongre Tarihi  
29 Haziran-1 Temmuz 2017 

 
Detaylı Bilgi için: http://bsm2017.org/anasayfa 
 

http://bsm2017.org/anasayfa
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 Traktörler ve tarımda kullanılan diğer 
güç makinaları 

 Toprak işleme alet ve makinaları 

 Ekim, bakım ve gübreleme makinaları 

 Su çıkartma makinaları 

 Hasat, harman, ürün temizleme ve sı-
nıflandırma makinaları 

 Tarımsal savaş makinaları 

 Hasat sonrası ürün işleme makinaları 

 Tarım makinaları tasarımı 

 Tarım makinaları işletmeciliği ve plan-
laması 

 Enerji, biyoenerji ve tarımsal elektrifi-
kasyon 

 Hayvancılıkta mekanizasyon 

 Sera mekanizasyonu 

 Bahçe ve peyzaj tarımı mekanizasyonu 

 Su ürünleri yetiştiriciliğinde mekani-
zasyon 

 Tarımda bilişim ve hassas tarım tekno-
lojileri 

 Tarımsal amaçlı bina ve tesislerde ısıt-

 Tarımsal atıkların değerlendirilmesi 
teknolojileri 

 Atık Suların Sulamada Kullanımı 

 Drenaj ve Arazi Islahı 

 Hidroloji ve Havza Modellemesi 

 İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamaya 
Etkisi 

 Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çev-
re Kirliliği 

 Sulama Yönetimi ve Sulama Sistemleri-
nin Değerlendirilmesi 

 Tarımsal Meteoroloji 

 Tarımsal Sulama 

 Bitkisel Üretim Yapılarının Planlanması 

 Hayvansal Üretim Yapılarının Planlan-
ması ve Çevre Denetimi 

 Toprak ve Su Yapılarının Planlanması 

 Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Alan 
Planlaması 

 Su Kaynaklarının Planlanması 

 Sulama ve Tarımsal Yapılarda Otomas-
yon 

Kongre Konuları 
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YURT DIŞINDA  
YÜKSEK ÖĞRENİM FIRSATI  

CIHEAM 
Yurt dışına nasıl çıkabilirim? Mesleğimin geleceği nedir? Acaba 

hangi konularda çalışacağım? Tam olarak ne üreteceğim? Ne ka-
dar araştırıyorum? Acaba farklı bir eğitim sistemi nasıl olurdu? 

Peki nerede ve nedir bu eğitim sistemleri?  
Ve dahası için…  

Merhabalar Sevgili Arkadaşlarım, 

 Namık Kemal Üniversitesi (NKU) 2010 girişli BİYOSİSTEM 

MÜHENDİSLİĞİ mezunuyum. İlk yıl hazırlık okudum ve bazı sağlık sorun-

ları ve maddi yetersizlikten ötürü bir yıl okulumu dondurmak zorunda 

kaldım. En nihayetinde okulumu 2016 yılında üçüncülük ile bitirip şu an 

İtalya’da, okumakta olduğum Yüksek Lisans eğitimimin ilk yılının içeris-

indeyim. 92 doğumlu Bodrumlu bir arkadaşınız veyahut meslektaşınızım. 

 Öncelikle içinde bulunduğum program, kurum ve faaliyetler 

hakkında bilgilendirmek istiyorum. Şu an da CIHEAM kurumunda 

ÜCRETSİZ yüksek lisans yapmaktayım ve soru-cevap şeklinde genel 

olarak meslek ve dünyadaki yeri hakkındaki fikirlerime yer vereceğim. 
Çayan Sabahattin Öncel 
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1-CIHEAM? 

Peki nedir CIHEAM’ın manası? International Center for Advanced Mediterranean Agronomic 

Studies. Uluslararası İleri Seviyede Akdeniz Agronomist Yetiştirme ENSTİTÜSÜ diyebiliriz.  

Amacı ise Dünyaya Agronomistliği, Agronomistlik&Mühendisliği, Balıkçılığı ileri seviyede 

öğretecek bilimsel argümanları ve sonuçları üretmek ve buna vakıf kalifiye insanlar

(Araştırmacılar ve öğretim görevlilerini) yetiştirmek. Tarım ve balıkçılıkla ilgili küresel 

ölçekteki sorunları çözmek ve siyaseti bilimsel platformlarda birleştirmek ancak yanlış an-

laşılmasın hiç bir siyasi oluşuma yanlılığı yok. Esasen şu şekilde özetlenebilir durum. 

Ülkelerin ortak paraları ile kurulan bir sürü derslikhanelere sahip, uzun ve kısa dönemli 

eğitim programlarını sunan Uluslararası bir kurum. Bünyesinde bir çok iştirak mevcuttur. Ba-

zıları; Erasmus, FAO, vb. Özellikle aşağıdaki internet bağlantılarını araştırmanızı tavsiye 

ederim. 

 http://www.ciheam.org/en/cooperation/projects 

utf8=✓&keywords=&institute=IAMC&year=&country=FR PROJELERİ BULMAK İÇİN 

(UYGULAMA) 

 http://www.iamb.it/en/about/ciheam/who_we_are 

 http://www.ciheam.org/uploads/attachments/224/
EXE_Plaquette_CIHEAM_EN_V4.pdf 

2-Hangi Akdeniz Ülkeleri ? 

Türkiye  Turkey 

Arnavutluk  Albania 

Cezair  Algeria 

Mısır   Egypt 

Fransa  France 

Yunanistan  Greece 

İtalya   Italy 

Lübnan  Lebanon 

Fas    Morocco 

Malta   Malta 

Portekiz  Portugal 

İspanya  Spain 

Tunus  Tunusia 

http://www.iamb.it/en/about/ciheam/who_we_are
http://www.ciheam.org/uploads/attachments/224/EXE_Plaquette_CIHEAM_EN_V4.pdf
http://www.ciheam.org/uploads/attachments/224/EXE_Plaquette_CIHEAM_EN_V4.pdf
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3-Peki Enstitü sadece bu ülkelerin vatandaşlarını mı 

kabul ediyor?  

Hayır. Pek çok farklı ülkelerden öğrencilerde gelmekte. Örneğin Japonya, Meksika, Ürdün, 

Çin, Amerika ve dahası. 

4-Hangi bölümler veya kimler başvurabilir? 

Eğer mesleğinin, verdikleri kurslar ile ilişkisinin sıkı sonuçlar yaratacağına inanıyorsan ve ikna 

edebileceğini düşünüyorsan başvur. Ama genelde Tarım üzerine bir kurum olduğu için tarım, 

yiyecek, balıkçılık merkezinde değerlendirmeye alıyorlar. 

5-CIHEAM’ın kampüsleri nerededir? 

Öncelikle 4 farklı ülkede 5 tane kampüsü bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

6-CIHEAM’ın BURS Kapsamı Nedir? 

Herhalde en keyifle okuyacağınız kısım burası olacaktır. Öncelikle aşağıdaki tüm 

kalemler her kuruşuna kadar Ciheam tarafından KARŞILIKSIZ karşılanmaktadır. 

Ulaşım:   Gidiş-Dönüş uçak biletleri 

  Otobüs biletleri; Her ay 20 tane halk otobüsü bileti kişi başına. Normalde tanesi 
1.5 avro.  

Barınma: Yurt; her kişiye müstakil bir oda verilmekte. Ayrıca internet kampüsün her yer-

inde çok iyi çekmekte ve istediğiniz gibi kullanabilmektesiniz. Size özel bir şifre ve adres bilg-
ileri veriyor ve IP’inizin kontrolü şartı ile bir sunucuda imzalayarak her gün giriş yapıyor-
sunuz. 

 

Ülke Şehir Link 

Italy Bari http://www.iamb.it 

Greece Chania http://www.iamc.ciheam.org 

France Montpellier http://ww.iamm.ciheam.org 

France 
Paris 
(Merkezi Yönetim) 

http://www.ciheam.org 

Spain Zaragoza http://www.iamz.ciheam.org 
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Yemek: Üç öğün; sabah kahvaltıları avrupada heryerde aynı ama yinede restorantımızda 

doyurucu ve diğer öğünler tam anlamıyla bir ziyafet. Bazı ekstralar var. Örneğin kola, alkol 
ücretli ancak yinede dışarıya göre bi hayli uygun fiyatlı ve haftanın 6 günü bu hizmet ver-
ilmekte ayrıca cumartesi akşamından Pazar günün sabah kahvaltısıda verilmektedir. 

Eğitim masrafları: Dünyada konusunda en iyi olan hocaların ücretleri, notların fotokopi 

masrafları, zaten fotokopi makinelerimiz var ve dilediğin gibi kağıdın oldukça kullanıyorsun 
renkli renksiz. 

Burs:  Cep harçlığı veriliyor. Her ay 170 avro. Yalnız bu şartlar Bari kampüsü için geçerli. Diğer 

kampüsler de durum üç aşağı beş yukarı aynı ve şu da unutulmamalı cep harçlığı ülkeden ülk-
eye değişmektedir ama en nihayetinde her türlü yetmektedir. Ailenizden hiç para almadan 
sosyalleşebilirsiniz. Sadece bir banka ile anlaşmalı olduğundan onunda sadece tek şubesinden 
fiilen alabiliyorsunuz. 

Temizlik: Hergün odanız temizleniyor. Her hafta havlularınız temizleri ile değiştirilip, tuvalet 

kağıtsız kesinlikle bırakılmıyorsunuz. 

Güvenlik: Güvenlik 7/24. 

Sağlık: Doktorlar ayağınıza geliyor. Tabiki doktor ordusundan bahsetmiyorum. 2 pratisyen ve 

işinde iyi hekimler hizmet veriyor. Belki diğer kampüslerde sayı değişiyor olabilir. Ayrıca ilaca 
da para vermiyorsunuz. Anlaşmalı bir eczane var hep oradan alıyorsunuz. 

Sosyal: Sizin için sık sık olmasada zaman zaman partiler düzenleniyor ve dj çağırılıyor. Kuru 

pasta vb. şeyler cabası. Zaman zaman önemli anma günlerine festivallere götürülüyorsunuz 
arzu ederseniz. Mesleki açıdan sınıfça yapılan teknik gezilerde zaman kalırsa yakın şehirlere 
hocanızında eşliğinde kaçamaklar yapabiliyorsunuz. Masa tenisi, bilardo, vb. kampüsten 
kampüse değişiyor. Bu tarz şeyler mevcut. Bu aynı zamanda öğrenciler için ortak bir salonun 
olması demek. 

Dil: İngilizce; ilk dönem(Zorunlu) [Bilimsel çerçevede destek amaçlı, sil baştan bir şey 

öğretilmiyor.] 

İtalyanca; artık hangi ülkede iseniz oraya göre değişmekte. İkinci dönem olmak üzere kurslara 
katılabiliyorsunuz. 

Bürokrasi: Örneğin  eğer yeni alıyorsunuz vizenizi, ödemiş olduğunuz vize başvuru para-

larınızı ilk dönemin içinde gittiğinizde kanıtlarsanız bir belge ile, size geri iade ediyorlar 
paranızı.  
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7-Kim kime bu zamanda birşey beklemeden bu iyiliği 

yapar? 

Öncelikle belirttiğim gibi ülkeler bu kurumlara kendi bütçelerinden yatırım yapıyorlar. Ancak 

bu şu demek değil; herkesi kabul ediyorlar ya da benim paramla hizmet veriyor her istediğimi 

yaparım, beni almama gibi bir seçenekleri yok illa ki alacaklar, bu yıl olmaz ise öbür yıl olur. 

Elbette seçim kriterleri mevcut. Kurumun amacı mesleği yerine getirebildiğiniz noktalarda 

sizlerden mesleki açıdan yardım beklemektedirler. Yardımdan kasıt, gerekli yerlerde kon-

feranslarda danışman olmanız örneğin akademik kariyeriniz varsa.  Ancak hukiki açıdan her-

hangi bir yaptırım söz konusu değildir. Ayrıca size uluslararası bir statü kazandırmaktadır. Ta-

biki asıl önemli olan amaca odaklanmak ve dünyanın sorunlarına çözümler bulmak. Örneğin 

kuraklığa karşı önlemleri bulmak sizden alacakları en büyük karşılık olacaktır. Yani çok 

çalışmanız bekleniyor. 

8-Peki ne zaman ve nasıl seçiyorlar? Ne gibi kriteleri 

var? 

Genellikle Mayıs sonu son başvurular kapanıyor. Bir çok bürokratik belge topluyorsunuz.; sağlık, 

ikametgah,pasaport, CV(özgeçmiş), niyet mektubu… Hepsini yazmayacağım. Zamanı geldiğinde 

zaten öğrenmiş olacaksınız eğer düşünürseniz gitmeyi. Ancak bazı kritik noktaları belirtmek 

istiyorum. 

GİRİŞ BİLETİ, tabir caiz ise tam manası ile referans mektubunuzu yazan kişi çok önemli. En az 

iki profesörden mektup istiyorlar. Bu iki kişinin kendi alanlarında çok iyi olması gerekiyor. Te-

zlere bakmaya veCiheam ile hocalar arasındaki bağlantıları bulmaya çalışın. Etik olmayacağı için 

hiç bir hocanın ismini veremem. Bu yüzden lütfen sormayınız. Ve şimdiden 3 farklı referans 

mektubu kendi adınıza yazınız. Hocanızı ikna etmenizde kolaylık sağlayacaktır ve olabildiğince 

kısa ve öz abartmadan sade bir şekilde yazınız aksi taktirde çok gidip gelirsiniz kırtasiyeye. Ta-

biki ingilizce. 

DİL(İNGİLİZCE), kurumun beklentisi 3 otorite sınavlarından birisinden belli bir puan almanız 

gerekiyor. Cambridge, IELTS, TOEFL. Örneğin IELTS den minimum 4.5 almanız bekleniyor. Tabi 

bu değer kampüsden kampüse ve bölümden bölüme değişiklik göstermektedir. Şimdi sıkı du-

run. Bu sınavlardan hiç birine girmedim. E peki nasıl oldu bu mübarek? Torpil mi vardı hemen 

demeyin. Bir güzel aldım yönetmeliklerini kelime kelime okudum. Bu kriterler ve şartlar sitede 

böyle yazmakta ancak yönetmeliklerinde açık seçik yazılmasının yanında ilk maddesinde ingiliz-

ce yeterliliğini kanıtlayabilecek devlet onaylı veya geçerliliği olan bir otoritenin sınavının kabul 

görülebileceği yazıyor. Anımsarsanız ilk sene okulumda hazırlık okuduğumu söylemiştim. Ve bu 

belge işe yaradı. Hazırlık boş beleş zaman kaybı diyen arkadaşlara duyurulur =). Ayrıca ko-

nuşmayı ve yazmayı bu dönemde öğrendim. Değerlendirmesini bilene…Tebrikler artık hazırsınız 

başvurmaya... 
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CV; Sizinizi aşağıdaki internet bağlantısından oluşturmanızı kuvvetli 

bir şekilde tavsiye ediyorum. 

http://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae 

SAĞLIK belgesi biraz sıkıntılı oldu. Tam olarak ne istediklerini belirtmiyorlar. Biraz kafanız 

karışıyor. Şansım vardıyki özel hastanedeki ilgili bir doktor hiç parasız yardımcı oldu. İnter-

netten baktık insanlar genel olarak neler yaptırıyorlar. Hemen bir çıktı. Sağolsun doktor kısaca 

bi muayanede yaptı hiç öyle kuruldan kurula koşmaya gerek kalmadan onayladı. Sonra onu 

sağlık bakanlığına onaylatıyorsunuz. Ve tabiki temel tatbiklerimi yaptırdım. Hatta yurt dışı için 

en önemli PPD denilen verem testi. Mutlaka yaptırın. Zaten genel olarak sizin toplu alanlarda 

yaşamayla ilgili bir sıkıntınız var mı yok mu ona bakıyorlar. 

APOSTİL devletin devlete kendisini onaylatma yolu. Bunu sakın es geçmeyin. Her belgenizi 

onaylatın. Ücretsizdir. Yalnız belgeden belgeye sorumluluk sahası bazen belediyede bazen 

valilik de olabiliyor ama genelde valiliklerde oluyor. 

Örneğin  eğer yeni alıyorsunuz vizenizi, ödemiş olduğunuz vize başvuru paralarınızı ilk dönemin 
içinde gittiğinizde kanıtlarsanız bir belge ile, size geri iade ediyorlar paranızı.  

EVRAK ZAMANLAMASI; postalarınızı ve zamanlamalarınızı iyi yapın. UPS bu konuda güve-

nilir ancak pahalı olabiliyor zaman zaman. Birde FEDEX anlaşmalı kargolar var araştırabilirsiniz. 

Yalnız ve ne yazık ki PTT yi önermem… Memleketine sevdalı biri olarak… Bunu söylemek üzücü 

lakin benim dönemimdeki gerçek buydu ha ne değişti bilemem… 

DENKLİK BELGESİ; DV Dichiarazione di Valore  Denklik belgesi (İtalya için). Örneğin bu bel-

geyi geçici mezuniyet belgenizi aldıktan sonra karşılığını bulmak için ilgili ülkenin konso-

losluğundan randevu alıp almanız gerekiyor. Önemli bir belge. Bu belge olmadan okul kayıdı 

tamamlayamıyor. Giderken lise diplomanızıda almayı unutmayın yanınıza. Mantıksız gelecek. 

Ancak unutmayın japonyada bir türk yıllarca 10-15 sene prof.um diye kandırmış. Böyle kötü 

örnekler yüzünden ne yazık ki vebalin acısı karşımıza bu yollar ile çıkıyor. 

Bu ve benzeri bir çok durum var ancak en önemli ve kritik olanlarını aktardım. Sıra geldi; 

MÜLAKAT; Skype dan yapıyorsunuz mülakatınız ve mail trafiğiniz çok önemli. Çünkü sürekli 

mailleşiyorsunuz. Mülakatta öyle kastıracaklarını düşünmeyin. Sizi gündelik zaman diliminizde 

yakalamak istiyorlar. Mesela ben bi kafeteryada biraz düzgün bir giyimle yarimin doğum 

gününü kutlarken yaptık ve baya keyifliydi. Genel olarak neden seçtiğinizi ve altyapınızın ne 

olduğunu ve ne gibi tecrübelere sahip olduğunuzu merak ediyorlar. Çok uzun sürmüyor. 
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KABUL MAİLİ; Bak şimdi herşeyi yaptın ettin o kadar çaba sarf ettin, zaman harcadın, ter dö-

ktün bir maille mahvolabilir. Bu ne demek? Size bir mail atacaklar olumlu veya olumsuz. Olum 

ise soruyorlar kabul ediyormusunuz diye. Gününde yanıtlamanız gerekiyor. Yanıtlamaz iseniz 

sizin yerinize diyer adaylara öncelik tanıyorlar.  

Sonrasında uçuş planınızın nereden olmasını istiyorsanız şehir ve havalimanı olarak rica edebil-

irsiniz. Ancak nezakat için havayolunu belirtmemenizi tavsiye ederim. Sonuçta kapsamlı burs 

veriyorlar. Ayıp olur. Mesela italya için Aitalia şirketini kullanıyorlar. 

9-Hangi bilim dalları mevcut? 

Ukalalık saymaz iseniz bilim dallarını çevirmeden İngilizce olarak bırakıp sizleri araştırmaya 

teşvik etmek istiyorum. Çok rahatlıkla bulabilirsiniz. CIHEAM’ın sitesinde tüm bilgiler 

mevcuttur. Aşağıdaki linkte hepsini toplu olarak bulabilirsiniz. 

http://www.ciheam.org/en/education/masters 

 

 Bari ITALY 
Land & Water Resourses Management: Irrigated Agriculture 
Sustainable Integrated Pest Management (IPM) Technologies For Mediterranean 

Fruit And Vegetable Crops 
Mediterranean Organic Agriculture 
 

 Chania  GREECE 
Business Economics and Management 
Food Quality and Chemistry of Natural Products 
Geoinformation in Environmental Management 
Horticultural Genetics & Biotechnology 
Sustainable Agriculture 
 

 Montpellier FRANCE 
Project And Public Policies Engineering 
Food Value Chains And Agri-Logistics 
Agricultural Management And Terroteries 
Economy Of Agricultural,Environment And Food Development 
 

 Zaragoza SPAIN 
Plant breeding 
Olive growing and olive oil technology 
Animal nutrition 
Animal breeding and reproduction biotechnology   
Integrated planning for rural development and environmental management 
Agro-food marketing 
Aquaculture 
Sustainable fisheries management 
International Master Edamus 

http://www.ciheam.org/en/education/masters
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10-Tamam geldim. Okumaya başladım. Ya Sonrası? 

Öncelikle Eylül-Haziran arası eğitim göreceksiniz. Bir çok meslekten ve farklı eğitim sistemlerin-

den insanlar geldikleri için ilk seneyi altyapıyı toparlamaya ve bir nevi eğitim sistemlerini bir 

potada eritmek için son sene öss sınavlarına hazırlanırmışcasına ancak daha temkinli bir stresle 

eğitim verecekler. 

Ne demek temkinli? Her hafta bir ders bir hoca ve 100 puanlık sınav(lar).Haftanın 5 günü Sa-

bah 9 akşam 17 ye kadar fiks ders. Dikkat edersen sınav veya sınavlar dedim; hocasından 

hocasına göre değişiyor. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı nede olsa. Bunun üzerine ingilizce dersi-

ni ekle hergün ilk 1 2 ay boyunca… ikinci dönemde italyancayı… hafta 2 gün dönem bitene ka-

dar. Kısacası resmen askeri eğitim kampı gibi ve yoğun bilimsel ingilizce. Sınav başına minimum 

50 puan almanız gerekiyor alamaz iseniz ikinci bi hakkınız var yalnız bu sene gelen bi saçmalık 

ki normalde iki sınavın ortalamasını direk vermeleri gerekirken ve öyle yapıyorlarken bu sene 

değiştirdiler ve ikinci sınavdan yüz dahi alsanız direk 50 puan olarak yazıyorlar. Sebebini çöze-

bilmiş değilim. Ancak bu şartları sağlayamazsanız 1 haftaya kalmadan ilişiğiniz kesilip geri 

gönderiliyorsunuz.  

Bu kural her hafta için yıl sonuna kadar geçerli. Aldığınız puanların sene sonunun da hesaplan-

an değerinin %60’ını, sene sonunda projeden %15’ini ve bu projenin sözlü sınavının %25’ini 

alarak ortaya çıkan puanınızın eğer ikinci seneye kalıp tez yazabilmek istiyorsunuz 80 puanı 

geçmesi gerekiyor. Diyelim herşey tamam aldın 80’i. Ama senin gibi bir sürü insan var. İkinci 

sene nasıl olacak? Bu noktada garanti verilmiyor. O seneki bütçeye projeye ve antlaşmalara 

göre değişebilir. İkinci yılın bursu eğer 5 kişiyi kapsıyorsa mantıken ilkbeş… Diyelim 6. veya 7. 

siniz ancak italyancayı öğrendiniz. Siz tercih edilebilirsiniz. Diyelim birincisiniz ancak bi 

vukaatınız oldu. Kötü birisiniz. Fenalık yaptınız. Kabul edilmeyi hiç beklemeyin.  

Kısacası her hafta yeni denizlere yelken açıyorsunuz… 

11-Dünyada böyle başka örnekler var mı? 

Belki vardır. Araştırmak lazım. Lakin ben kendi dönemim için rastlamadım… Böyle bir burs dü-

nyada sanıyorum yok.  Kaldı ki burası bir köprü misali. Bir sürü hoca ile tanışıyorsunuz. Mailler 

numaralarınızı alıp veriyorsunuz. Belki ileride doktorayı yapacaksınız. Hemen soruyorsunuz fır-

satları. Sürekli iletişime açıklar. 

12-Tarım nasıl önemli mi? Ziraatçiyiz ama horlanıyoruz 

sanki… 

Umudun kırılmasın arkadaşım! O kadar önemli ki… Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 

“Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup olmuştur.” 
 
“Milli Ekonominin temeli ziraattır.” 
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Ne güzel dile getirmiş. Bunu çok 

iyi anlıyorsunuz… Ve ne kadar 

önemli saygın bir mesleğe sahip 

olduğunuzu hep anımsayıp var 

gücünüzle kaliteyi arttırmak için 

eğitimimizin eksiklerine ve 

yetersizliklerine rağmen yapa-

bileceğinizin en iyisini yapıyor 

olduğunuza emin olunuz ve ken-

dinize güveniniz.  

Güvensizliğimizin temelleri açık ve nettir. Bilgiyi tecrübe edebileceğimiz bir eğitim sistemimizin 

genel olarak çoğu meslek dallarında olmaması olanında adam akıllı imkanlara sahip tam 

teşekküllü olmayışı olsada çok iyi öğretecek kalitedeki hocalarımızın azalması… Bu aynı zaman-

para-yaş arasındaki ilişkiler gibidir. Ancak bir de şöyle düşünelim. İyi kötü bilimle iç içeyiz ve bir 

şeyler öğrendik öğreniyoruz öğreneceğiz . “Unutuyorum bilgileri” yada “hem bu bilgeler işime 

nerde yarayacak saçma” hemen deme. Belki yarar birgün işine ve çiftçi bizim insanımız biz 

çifçimizin insanıyız. Eğer çifçimizin tecrübelerine olan ihtiyacımızı gösterebilirsek belki 

çifçimizde bilime olan ihtiyacını anımsar ve bizi, bizleri dinlemeye açık olur ve yanıtını en iyi 

bildiği soruyu sormaktan vazgeçer. Bir çıkar yol bulmak zorundayız, anlaşmak zorundayız. 

Çünkü önümüzdeki yıllar, bizim nesilimizin yılları büyük bir su krizinin gerçekleşeceği yıllar ve 

biz tarımcılardan çok bilimsel yetenekler ile az su koşullarında birim alandan daha fazla verim 

ancak içeriksel dane değerinden çok az kayıpla bunu gerçekleştirmemiz bekleniyor. Doğa 

bizden daha az kirletecek yöntemler ile daha kaliteli bitki koruma yöntemleri geliştirmeyi 

beklemekte. Dünya bizden geleceğimizin su deposu olan yer altı sularını kullanmak yerine 

yüzeyde olan taşkınları kontrol ederek var olan potansiyelleri değerlendirerek  her damla suyu-

muzu korumamızı bekliyor. Sakın gönlünü düşürme. Eğer umutsuzluğunuz hat safhada ise size 

Ordinaryus Prof. Ali Fuat Başgil’in gençler ile baş başa kitabını tavsiye ederim ve tabiki Ata-

türk’ün Nutkunu… Çaresizliklerle nasıl başa çıkılacağının iki güzel örneği. 

13-Yurt dışında eğitim nasıl insana bir şeyler katıyor 

mu ?Eksileri Artıları nelerdir? 

Bütün eğitim sistemlerini incelemedim ancak şu ana kadar içinde bulunduğum eğitim sistemi 

ile Türkiyemdeki eğitim sistenin arasındaki farkı kıyaslayabiliyorum. Tabiki henüz kesin şeyler 

konuşmak için erken. Sonuçta daha yüksek lisansımı bitirmiş değilim. Ancak bir çok sistemi 

tecrübe etmiş insanlarla konuşma fırsatınız oluyor. Bu da sistemleri tanımak ve ön fikir 

edinmek için yeterli.  
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Kıyaslayacak olursak, sanıyorum nihaiyette çok bir şeyin değişmeyeceğinin kanaatindeyim. Ne 

demek istiyorum. Eğitim bi kendi basamağının içinde birde basamaklar arası interaksiyonun 

geçişlerinde kıyaslanırsa bir genel tablo görülebilir. Bizde üniversite basamağında eğitim sis-

temi geniş bir zamana yani bir çok dersi azar azar ala ala yılı bitiriyoruz. Burda ise tek seferde 

bitiriliyor ve geriye dönüp bakmıyorsun. Etkisi hiç mi yok? Ezberle ezberle unut mu? Hayır 

esasen her iki yaklaşım üç aşağı beş yukarı aynı sonuçlar veriyor demeye getiriyorum. Yani 

ikisinin ortası bi eğitim sistemi olsa güzel olurdu… Ama yok. Varolan, asıl olan bu, mevcutta, 

elde bu var. Peki ne yapacağız? Sistemin avantajlarını değerlendireceğiz. Her sistemin avantajı 

dezavantajı var. Açıkçası Ciheam tipi eğitim sistemi tecrübesi iş deneyimi olan biri için müthiş 

bir sistem… 

Bizim sistemimizin avantajı ise ister inanın ister inanmayın aslında ne kadar çok zamanımız 

varmış okumak, araştırmak, enstrüman ve nota öğrenmek, resim yapmayı öğrenmek, folklör 

öğrenmek, diller öğrenmek ve daha bir çok şey öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek(Bunu 

mızıkayı,gitarı,davulu iyi çalan,keman tecrübe etmişliği olan biri olarak söylüyorum) . Gündelik 

hayatta hep kullanırız “abi başımı kaşıyacak vaktim yok” gibi ve benzeri amiyane tabir ile 

“*ıçmaya vaktim yok”. Esasen öyle bir varmış ki… Bunu buraya gelince çok iyi anladım ve bal 

kabağı misali her şey gerçekten başıma geldi. *ıçmaya vakit bulamadan dersliğe koştum 

örneğin ve arada işimi hallettim. An geliyor başınızı kaşımayı bırakın uykuyu yemeyi unutyor-

sunuz. Şimdi diyeceksiniz o kadar yazdın çizdin anlattın vakit nereden buldun. E haftasonu =). 

Normalde gezmem dinlemem ve dışarı çıkmam gerekiyordu ancak sizleri kıramadım ve bilg-

ilendirmek istedim. Öyle deme. Hakikaten burda zamanın çok değerli olduğunu öğreniyorsun. 

Ayrıca burada demişken, şu ana kadar ciheamın yaşantısından bahsettim. Öyle Avrupa diye 

başlamayacağım cümleme. Ayrıca ilk yurt dışı deneyimim ve muhakkak tecrübeli insanlarımız 

vardır. Ancak naçizane olarak Bari ve valenzanoyu konuşacak olursam, insanlarını, yaşama 

tarzlarını, gündelik yaşantılarını… Fena sayılmaz. Örneğin çevremdeki italyanlar çok cana yakın-

lar.  

Ulaşımla ilgili zamanlama sorunu var. Örneğin son otobüs akşam 11 de. Haftasonu için kötü… 

Hele ki Pazar günleri genel olarak resmen yaşam duruyor diyebiliriz… Dini bayramlarda festi-

vallerde keyfi keder otobüsleri iptal edebiliyorlar ve taksiye kalıyorsunuz. İtalyaya gelecekler 

için önceden gezi programınızı yapın siteleriniz araştırın hiç oraya gidince öğrenirim falan 

demeyin gene çoğunlukla kendi kendinize öğreniyorsunuz. Bu yüzden araştırmalarınızı yapın 

bilgileri kenara atın. Zamanı geldikçe değerlendirirsiniz.  

Genel olarak artıları, farklı kültür tanıyabilmenin önemi ve insana kattığı bakış açısı… Bunu 

kesinlikle şahsen deneyimlemelisiniz.  
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14-Bu dil işini ne yapacağız? Hangi kursları/kurumları 

önerirsin? Özel kurs alsak nasıl olur mesela? 

Valla şunu söyleyeyim arkadaşım. O ilk başta okuduğun memleketteki insanlar 3’er 4’er dil bili-

yorlar… Ve ingilizce peynir ekmek gibi olmuş dünyada harbiden çok önemli. E tamam biliyoruz 

orayı geç , bütün herkes aynı şeyi söylüyor. Ama işte bilmek önemli değil… İçselleştirebiliyor 

musun içselleştiremiyor musun yoksa sen içselleştirimediklerinden misin?  

Şu şekilde yapacaksın. Çok basit. Her gün bir kelimeyi sabahtan akşama kadar hiç şüphe 

bırakmayacak şekilde öğreneceksin. Her şeyiyle yalnız… En ufak bir tereddüt bile kalmamalı. 

Yani her gün dersin bir kelime olacak. Öyle zaman kaybetme yazayım defter tutayım diye. Bak-

tın 7 kelimeyi halletin. Hemen onlarla ilgili yedinci gün yazacaksın. Artık defter tutmaya 

başladın. Kesinlikle türkçesini yazmayacaksın. İlkin hemen türkçesine sarılmayacaksın 

kelimenin. Önce bi cebelleş anlamını anlamak için. Sonra baktın olmuyor, bi kere bak sonra 

bidaha hiç bakmak yok. O yüzden ilk ve son bakışların olacağı için her kelimeye, iyi bak. Sonra 

her sabah ve akşam radyo dinle. Yataktan hemen kalkma mesela 15 dk sabah 15 dk akşam ful 

radyo. Muazzam bi atılım yaptın şu ana kadar. Bide haftada bi müzik bestesinin sözlerini ezber-

leyip söyledinmiydi deme keyfine. E gramere dil bilgisine ne oldu? O , bu reçetinin 4. 5. Ayında 

devreye giriyor. O zamanda şu aşağıdaki sitelerdeki gramer kitaplarına bakmaya başlayabilir-

sin. Hiç öyle para vermenede gerek yok… Ha baktın dokunmaya ellemeye ihtiyacın var. İndir 

pdf’i bastır kırtasiyede ucuz yollu, mis gibi. Altıncı ayda başla film dizi falan izlemeye. Yalnız alt 

yazısız… Anlamaya çalış. Belki film patates olacak ileri geri derken ancak maksimum 4 5 film 

sonra müthiş azalacak ve fark edeceksin ki beyninin kıvrımları ağrıyor ve anlıyor… İşte o an an-

layabilirsin ki doğru yoldasın. Bunu gitarla örnekleyeyim. Eğer parmak uçların su topluyor, 

kanıyor, çatlıyor ve nasır tutuyorsa nasrettin hocanın mayası gölde tutmaya başlamış demektir. 

Bu dediklerimi yaparsan, hiç bir kursa gitmene gerek yok ve zaten eğitim sistemimizden dolayı 

yıllardır gramer gördüğünden emin ol bir çok şeyi biliyorsun! Bi urdu dili ile Amazir dilini ayıra-

bilir misiniz? Ama ingilizceyi duyunca şak diye anlayabilir ve fiilleri kimden bahsettiğin üç aşağı 

beş yukarı azıcıkda gözlemle çıkartabilirsiniz. Bu sebebler yüzünden hiç bir kuruma gitmenizi 

tavsiye etmem. Sadece kendiniz sıkmadan disipline etmenin yolunu bulmanız yeter. 

http://www.thefreedictionary.com 
 
https://www.merriam-webster.com 

http://tureng.com/en/turkish-english 

https://www.grammarly.com 

http://www.englishpage.com/minitutorials/
let.html 

http://www.duolingo.com 

https://www.babbel.com 

https://science360.gov/radio/ 

http://www.bbc.co.uk/radio 

http://www.dw.com/en/top-stories/s-9097 

http://www.thefreedictionary.com
https://www.merriam-webster.com
https://www.grammarly.com
http://www.englishpage.com/minitutorials/let.html
http://www.englishpage.com/minitutorials/let.html
http://www.duolingo.com
https://www.babbel.com
https://science360.gov/radio/
http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.dw.com/en/top-stories/s-9097


 

 

14  

15- Mühendislik ve Agronomistlik ne demek? Yurt 

dışında bu durumlar nasıl? 

Agronomi bitkiyle uğraşır ve ekonomik açıdan değeri olan bitkileri araştırmaya geliştirmeye 

incelemeye dayalı mesleki bir alandır. Agronomistler olarak bahçe bitkileri, toprak, tarla 

bitkileri, gibi bölümleri örnek gösterebiliriz. Peki mühendislik bu işin neresinde? Düşün ki bir 

bitki tohumdan başlayarak dönümlerce alanı kaplıyor, biçiliyor, tohumluk alınıyor, depolanıyor 

ve pazarlara sürülüyor. Bu bitkinin bireysel ihtiyacı nedir? Bu bitkinin grupsal ihtiyacı nedir? 

Yöredeki bitkilerin en hassas olanı hangisidir? Neye hassastır? Yöredeki toprağın cinsi nasıl 

tahlil edilir? Yağış yeterli değilse yörede su kısıtlı ise bu bitkenin hangi büyüme dönemlerinde 

suyu azaltsam tasarruf etsem ama aynı zamanda da verimden çok az bi kaybım olsa ve bunu 

karşılaştırabilsem kendi içinde yılların. Dikkat et bireyselden başladık çoğunluğa eriştik… İşte 

bu agronomistin işi. Mühendisin işi de tam bu noktalarda ama nasıl? Mühendislik koskaca su 

yataklarından başlayarak damla damla 

bitkiye ulaştırabilme yetisidir. Mesela 

kanal kesitlerinin ebatlarını belirlemek, 

boruların uzunluklarını ve çaplarını belir-

lemek, baraj kapasitelerini belirlemek, 

vb. sorunlara yanıt vermek demek dizayn 

tasarım yapmak demek. Işte bu da 

mühendisin işi. Ziraai mühendis de bu 

noktada çok önemli… Önemli çünkü o 

agronimik verileri yorumlayan köprü 

görevi gören kişidir ziraat mühendisi. Bu 

yüzden örneğin Makine Mühendisi arka-

daşlarımız çok iyi dizayn yapabiliyorlar 

ancak Ziraat mühendisi havuz sulamıyor 

canlı, dinamik ve her gün anlaşılması ger-

eken, ilgi ve özen isteyen toprağı bitkiyi 

suluyor. Yanlış anlaşılmasın lütfen meslekler arası kargaşa yaratmak değil amacım.  

Pek tabi makine mühendisi bir arkadaşımızın yüksek lisansını ziraat alanın tahsis etmiş olması 

müthiş avantajlar sağlar demeye getiriyorum. Ve yurt dışında da amaç bu minvalde 

yürümekte. Agronomistliği özel bir alanda tutup yüksek lisans basamağında mühendislik ile 

birleştirmek. Bana kalırsa en mantıklı yaklaşım bizim ki ancak eksik yanları düzeltilmesi gereken 

yanları çok.  
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Örneğin Ziraat liselerinin tekrar aktif hala getirilmesi üniversite basamağında 6 senede bir 

doktor gibi eğitim alarak 4+2 ile lisans ve yüksek lisansı bitirmiş ve zorunlu hizmeti olan bir dal 

haline getirilirse randımanın artacağı kanaatindeyim. Ayrıca bu süreç boyunca; öğretim 

hayatından 1 ay, yaz tatillerinden 1 ay alarak oluşturulacak 2 aylık staj sürecinde  devlet eliyle 

sevk edilerek kişilerin enstitülere ve çifçilerimize gönderilmesi ve cüzzi bir maaşlada olsa 

çalıştırılmasının müthiş katkılar yaratacağını düşünüyorum. Esasen fikirlerimi ana iskeleti dahi 

olmadan kaba taslak ifade etmiş bulunuyorum ancak bu konu başka bi konu olduğundan daha 

sonraki yazıda paylaşabilirim. 

16-Biyosistem Mühendisiyim ve 4 bölümden hangisini 

seçmeliyim? Kararsızım… 

 Öncelikle mesleğimizin her anabilim dalı çok önemlidir. Gönlünüz neyi istiyorsa onu olma-

lısınız. Kimsenin dediğine bakmayın. Eğer gerçekten arzuluyorsanız her koşulda ulaşırsınız. Bu 

noktada diyelim aklımızda enerji de çalışmak var. Tamam kararımızı verdik dedik enerji olsun. 

Ama enerji çok geniş bir kavram. Biyodizellemi uğraşıcam rüzgar gülü ile mi ? Güneş panelleri 

ile mi yoksa biyogazlan mı uğraşacağım? Veyahut depolama tekniklerini mi öğreneceğim 

biyokömürlen mi uğraşacağım? Bu noktada Enerji mühendisliği var, e benim durumum ne 

olur? Gelecek kurabilir miyim? Evet kurabilirsin. Yapman gereken tek şey sakin sakin gün gün 

tane tane araştırmak. Mesela önce dersine giren hocaların tezlerine bi bak. Prof ise kafadan 3 

tezi var demektir. Bölümde 6 hoca olsa 18 tez. Hemen gözünde büyütme. Tez okuma teknikle-

rini öğren. İçeriklere bak girişi iyi incele. Grafiklere bak direk sonuca bak. Ortasından gir konuya 

bir fikir al. Bakalım ısınacak mısın konuya ilgini çeken bi kelime bi cümle olacak mı? O zaman 

ekseriyetle incelersin. Tezden elde ettiğin fikirleri not al ve arama motorlarında popülar alan-

larda aylık bilimsel dergilerde konularını bulmaya çalış. Zamanla göreceksin fikirlerin 

netleşecek. Ve bunu diğer bölümler içinde yapmalısın. Herşeyin başı merak. 

Ancak Türkiye ve Dünya şartlarındaki en önemli konu SU! 

2050 yıllında dünyayı büyük bir su krizi beklemekte. Popülasyon aldı başını gidiyor. Aç ayı 

oynamaz. E ne lazım daha fazla yiyecek yani verim yani su demek bu. Suyu aramak bulmak ayrı 

bi dert, suyun toprak ve bitki ilişkilerini anlamak ayrı. Atmosferi de işin içine kattığında su dö-

nüp dönüp dolaşıyor lakin şu var ki tükeniyor, kirleniyor, dönüşüyor, kirletiyor, tuzlusuya 

deşarj oluyor… Bir de Dünya bi yana Türkiye bir yana. Hakikaten cennet vatan. Atalarımız çok 

iyi öngörmüş bu toprakları. Saygı değer bir hocamın lafıdır, “Toprağına ve suyunu koruyama-

yan, hürriyetini de zürriyetini de koruyamaz.” Memleketin bize ihtiyacı var. Hem bu hisle 

hemde konuya ısındığımdan dedim benden olur bi şeyler. Başladım çalışmaya. Elimden geldiği 

kadar. Ha çok mu iyiyim… Mükemmelliyet Allaha mahsus. Atilla İlhanın dediği gibi “eksiğin 

fazlana elbet bulaşacak öbürü sığacak bunun derisine, yoksa sabaha sağ çıkamazsın.” 

Çayan Sabahattin Öncel 
 

cayansabahattinoncel@gmail.com 
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Kendinizi tanıtır mısınız?  

Bilal Ölmez, Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı 

Meslek Yüksek Okulu Tarım Alet ve Makine 

bölümü, 2011. Uludağ Üniversite Ziraat Fakül-

tesi Biyosistem Mühendisliği bölümü, 2017. 

Okuduğum süre zarfında uzun yıllar Biyosistem 

Mühendisliği öğrenci topluluğu başkanlığı ve 

öğrenci temsilciliği yaptım. Şuan hem eğitimi-

me devam ediyor hem de “LANSY DANIŞMAN-

LIK” firmasında çalışıyorum. 

Yani hem okumaya devam ediyor, hem de 

çalışıyorsunuz? Bu sizi zorluyor mu?  

Evet, hem okuyup hem de çalışıyorum. Zorlayı-

cı tarafları elbette oluyor yok değil fakat gele-

ceğimi düşünerek adımlar atmak zorundaydım 

bende vakit kaybetmeden iş hayatına atılmak 

istedim. Benim için güzel bir tecrübe oluyor. 

Çalıştığınız iş yeri/yerleri okuduğunuz alanı-

nızla ilgili mi? 

Çalıştığım iş yeri okuduğum alanla birebir ilgili 

diyemem fakat danışmanlık yaptığım sektörleri 

göz önünde bulundurursak tarımsal faaliyetle-

re yönelik yatırımlar ile ilgili olduğu için tarım 

sektöründe bir biyosistem mühendisi olarak 

yer almamız gerektiğini düşünmekteyim. Biyo-

sistem Mühendisliği bölümü bünyesinde yer 

alan tarımsal yapılar anabilim dalı, tarım maki-

naları ve tarımsal enerji sistemleri anabilim 

dallarını kapsayan ve bu alanları içinde barındı-

ran yatırımlar söz konusu olduğundan biyosis-

tem mühendisinin çalışabileceği alanlardan biri 

olarak görüyorum danışmanlık sektörünü  

Mezun olanlar bile zor iş buluyorken, siz daha 

okulu bitirmeden iş sahibi oldunuz. Bu serü-

veni bize anlatabilir misiniz? 

3. Sınıfın sonunda zorunlu staj yapmam gereki-

yordu. Staj yapacağım firma benim için önem-

liydi çünkü stajımı yapacağım yerde ilerleyen 

dönemlerde iş bulma konusunda ya da ileride 

meslek sahibi olma adına benim için önemliydi. 

Hocalarımın da desteğiyle Lansy Danışmanlık 

firması ile staj görüşmesi yaptıktan sonra staj-

yer olarak kabul edildim. Staj süresi içerisinde 

kendimi ve bölümü tanıtarak sektörde bizimde 

yer almamız gerektiğini ve bu konularda yeterli 

bilgi donanımına sahip olduğumuzu iyi bir şe-

kilde aktarabilmiş olarak görüyorum kendimi ki 

kısa bir süre içerisinde iş teklifi aldım.  

MEZUN ÇALIŞAN İLE  

SORU-CEVAP RÖPORTAJ 
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Benim adıma sevindirici bir durumdu hedefleri-

me bir adım da olsa yaklaşmış bulundum. Yakla-

şık olarak 7 aydır çalışıyorum. Şuan için çalışma 

ortamımdan, bana karşı olan ilgilerinden mem-

nunum bugüne kadar herhangi bir sorunla karşı-

laşmadım. 

İş yerindeki görevinizi anlatır mısınız? 

Proje biriminde çalışmaktayım. Avrupa Birliği hi-

be destek programı (IPARD) ve Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Destekleme Programı (KKYDP) kap-

samında tarıma yönelik faaliyet projeleri ve yatı-

rımlar ile ilgileniyorum. Yatırımcılarımıza bu kap-

samda danışmanlık hizmeti sağlayarak onların 

tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde bir 

nevi öncülük sağlayarak danışmanlık hizmeti veri-

yoruz. Kısacası yatırımcılar hayal ediyor biz ger-

çekleşmesinde bilgi ve birikimimizle yardımcı olu-

yoruz.  

Sakıncası yoksa maaşınız hakkında bilgi verebilir 

misiniz? 

Maaşım hakkında bilgi veremiyorum. Açıkcası 

çalışmaya başlarken maddi anlamda herhangi bir 

beklenti içerisinde olmadım. Önceliğim bölümü-

mü bitirip Biyosistem Mühendisliği ünvanına sa-

hip olmak. Okurken aynı zamanda da iş hayatını 

tanıma, kendimi geliştirme ve meslek edinme 

adına çalışmayı tercih ettim. Maddi anlamda 

memnuniyet göreceli bir kavramdır. Tabi ki her-

kes yüksek maaşlı getirisi fazla olan işlerde çalış-

mak ister her zaman ama yine de hedefleri olan 

biri için başlangıç aşamasında maddiyatın pek 

önemi olmadığını düşünüyorum. Bölümümüzde 

ki mezun ya da mezun olucak arkadaşlara da tav-

siyem bu yöndedir. Hedefleri büyük tutup kendi 

işinin sahibi olmaları ve bu alanda istihdam sağla-

yabilecek konuma gelmeleridir. 

Çalışma hayatından ve işyerinizden memnuni-

yet durumunuzu anlatır mısınız?  

Çalışma hayatımdan ve işyerimden memnu-

num. Gelmiş olduğum noktada bana çok şey 

öğrettiğini söyleyebilirim. Her gün yeni bilgiler 

öğreniyorum ve okulda öğrendiğim bilgilerin 

üstüne uygulamalı olarak da tecrübe kazanınca 

kendimi her geçen gün geliştirmiş oluyorum. 

İş hedeflerine ulaştınız mı, henüz ulaşamadı 

iseniz hedefleriniz nelerdir?  

İleride kendi işimin patronu olmayı istiyorum. 

Kısa süre içerisinde hedeflerime ulaşabileceğimi 

düşünmüyorum ama sürekli planlarım ve he-

deflerim arasında bu hayalimi ilk sırada tutuyo-

rum. Her gün yeni bir bilgi öğreniyorsunuz.  
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Okul hayatında öğrendiğiniz teorik bilgiler iş 

hayatında size kolaylık sağlasa da uygulamalı 

olarak birebir çözüm üretmede tecrübenin öne-

mi çok fazla daha yolun başındayız. İleride ken-

di işimi kurduğumda belki de biyosistem mü-

hendisliği bölümünden mezun olan arkadaşları-

mıza istihdam sağlayabiliriz neden olmasın. 

İşinizde, lisans eğitiminde aldığınız bilgilere 

gereksinim oluyor mu? 

Bu konuda biyosistem mühendisliğinin birçok 

artısını görüyorum. Normal bir ziraat mühendisi 

sadece okuduğu bölüm ile ilgili bilgi sahibi iken 

ben almış olduğum eğitim ve farklı anabilim dal-

larında görmüş olduğum bilgiler doğrultusunda 

tarım ile ilgili hemen hemen her konuda fikir 

sahibi olabiliyorum.  

Tabi ki de kendinizi sürekli yenilemeniz geliştir-

meniz gerekiyor fakat lisans eğitimi olarak ken-

dimi tam anlamıyla yeterli görmüyorum bunu 

geliştirmek adına bölümümde yüksek lisans ya-

parak istediğim alanlarda uzmanlaşabilirim böy-

le bir düşüncem var. Buna ek olarak iş hayatın-

da ki tecrübelerinizde eklenince ortaya güzel bir 

sonuç çıkar kanısındayım Nasip, zaman ne gös-

terir bekleyip göreceğiz. 

Lisans eğitiminde gördüğünüz eksik ve olumlu 

yönler hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Gerek biyosistem mühendisliği bölüm başkanı-

mız gerek bölümümüzün değerli hocaları her 

biri büyük gayretler ile bölümümüz adına, bizle-

ri daha iyi yetiştirebilmek adına emek harcıyor-

lar ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye de yeni 

bir bölüm olması sebebi ile belki de tam anla-

mıyla dört dörtlük diyemeyiz ama tabi ki büyük 

bir özveri ile bugünlere gelmiş olan biyosistem 

mühendisliği bölümünün biz öğrencilerine sağ-

lamış olduğu imkanlar göz ardı edilemez.  İleri-

ye dönük planlamalar yapılması adına uygulama 

kısmına belki biraz daha önem ve ilgi gösterilir-

se biz mühendis adaylarının iş hayatında karşı-

laşacabilecekleri sorunların çözümünde hazırlık-

lı olmasını sağlayabilirler. Çünkü her şey teorik 

bilgi değil, her şey o kalın kalın sayfaları olan 

kitapları okumakla ezberlemek ile olmuyor ne 

yazık ki. Bu anlamda atılacak olan yenilikçi 

adımlar ile belki mühendis adaylarının hem öz-

güvenleri hem de mezun olduklarında “sudan 

çıkmış balığa” dönmemeleri adına iyi olacağını 

düşünmekteyim. 

Biyosistem Müh. öğrencilerine gelecek ve di-

ğer konularda tasviyeleriniz var mıdır? 

Kendilerine hedefler belirlemeliler, kendilerini 

geliştirmeliler. Çünkü mezun olduktan sonra iş 

hayatında ya da herhangi bir iş başvurusunda 

kendilerinden beklentiler çok yüksek olacak. Bu 

yüzden donanımlarını arttırıp sadece okulda 

aldıkları eğitime güvenmemeleri bunun yanında 

kendi istek ve çabaları ile kendilerini geliştirerek 

bir mühendiste olması gereken tüm özelliklere 

sahip olmalılar.  
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Hele ki bir biyosistem mühendisinden bahsedi-

yorsak ki şuan için sektörde karşılaştığımız sıkın-

tılar herkes tarafından bilinmekte bunun yanın-

da piyasalarda işsizlik oranı ve iş bulabilme so-

runları da eklenince, kendilerini gösterme ve 

kabul ettirme gayreti içerisinde olmak zorunda 

kalacaklardır. Tüm bunlara hazırlıklı olmalı ve 

özgüvenlerini kazanmalılar. Girişken olmalı, çö-

züm üretebilmeli ve pratik olmak için emek har-

camalılar. Böyle oldukları zaman, kendimde biz-

zat yaşadım yapamayacakları iş, açamayacakları 

kapı kalmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizce Biyosistem Mühendisliğin geleceği nasıl-

dır?  

Zamanın bize ne getireceği belli olmaz bunu 

hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bence biyosis-

tem mühendisliğinin geleceğinin nasıl olacağını 

düşünmekten ziyade geleceği adına neler yapa-

biliriz diye düşünmek gerekiyor. Herkes üzerine 

düşeni fazlasıyla yapmalı. Bu bölüm hepimizin. 

Bir yerlere gelmek adına bencil olarak kendimizi 

düşünmek yerine birlikten kuvvet doğar mantığı 

ile adımlar atar kendimizi buna göre hazırlar ve 

geliştirirsek Biyosistem Mühendisliğini kısa süre 

içerisinde herkesin istediği beklediği yerlere ta-

şıyabiliriz. 

Bilal ÖLMEZ 

bilal@lansy.com.tr 
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2009 yılında Uludağ Üniversitesi’ne kayıt yaptıran, bölümün ilk öğrencilerinden biriydim. Hazır-

lıktan sonra kendimi “her şeyden biraz biraz, kompleks bir program”ın içinde buldum. Her ana-

bilim dalının da kendince güzel avantajları vardı ve zaman zaman yolumu netleştirmemde zor-

landığımı hissediyordum. Sonunda enerji daha baskın çıktı, bu alanda ilerlemeye karar verdim. 

Stajımın büyük bir bölümünü İzmir’de bulunan bir enerji firmasında yaptım. Burada Güneş 

Enerjisi Santralleri projelerine dair okulda öğrendiğim teorik bilgilerin üzerine pratik beceriler 

kazanma fırsatı buldum. Stajımı yaparken Ege Üniversitesi’ne bağlı Güneş Enerjisi Enstitü-

sü’nden haberdar oldum. Yüksek lisansımı burada yapmayı planlamıştım artık. 

Döndükten sonra, önce Biyosistem Mühendisliği lisans programını, ardından Gıda Mühendisliği 

çift anadal lisans programını bitirip mezun oldum. Çift anadal öğrenciliğim devam ederken Bi-

yosistem Mühendisliği’nde Prof. Dr. Ali VARDAR hocamın danışmanlığında bir dönem yüksek 

lisans derslerimi tamamladım ve mezuniyetin ardından hocamın da izni ve rehberliği ile Güneş 

Enerjisi Enstitüsü’ne geçiş yaptım. 

Buradaki kabul aşaması, sonucun gergin bekleyişi ve bu alanda ilerlemek istediğimi paylaştığım 

herkese bölümümüzün güneş ve diğer yenilenebilir enerjiler alanlarında da eğitim verdiğine 

ikna kısmı benim için zorlayıcı bir süreçti. Benzer zorlukları staj görüşmelerimde de yaşamıştım. 

Belki bununla ilgili pozitif bir eleştiri olarak, Biyosistem Mühendisliği bölüm tanıtımları ve inter-

net sayfalarında, açılan kadroların, sağlanan iş olanaklarının takibinde enerji anabilim dalına da 

diğer dallar kadar yer verilmesi gerektiğini söyleyebilirim. 

Şu an yüksek lisans ders dönemimi tamamladım ve tezimle ilgili çalışmalarıma devam etmekte-

yim. Bir süreliğine derslerimi yürütürken staj yaptığım firmada part-time çalışma imkanı sağla-

yıp güzel deneyimler edindim. 

Aldığım dersler, tanıştığım insanlar her zaman resmi daha büyük, daha farklı açılardan görme-

mi sağladılar. 

Özellikle geçiş yaptığım sırada tüm o gergin bekleyişimde bana hep destek olan Ali VARDAR 

hocama, beni hiç unutmayıp onca işinin arasında halimi hatırımı soran Halil ÜNAL hocama, bu-

radaki öğrencisine bu fırsatı tanıyan Kemal Sulhi GÜNDOĞDU hocama ve emeklerini asla öde-

yemeyeceğim tüm Biyosistem ailesine teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

            Kadriye Merve ÖZCAN 

MEZUN ÖĞRENCİ 
KADRİYE MERVE ÖZCAN 
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NEDEN YORULURUZ? 

Yorgunluk bir nevi “zehirlenme” sayılabilir. Çalışmaktan yorulan adale “laktik asit” mey-

dana getirir. Yorgun bir adale deki laktik asidi giderebilirsek, o adale derhal çalışabilecek 

duruma gelecektir. Günlük hayatımız boyunca, yorulan adalelerimizin meydana getirdiği 

laktik asitle “kendimizi zehirleriz”.  Bundan başka adalelerin çalışması esnasında vücu-

dun oluşturduğu başka “yorgunluk toksinleri” daha vardır. Kan dolaşımı esnasında bu 

yorgunluk toksinleri vücudun her tarafına taşınır. Dolayısıyla sadece adalelerde yorgun-

luk hissetmekle kalmaz bütün vücudumuzla yoruluruz.  Bu yorgunlukta en büyük hisse 

de beyne düşer. 

Bilim adamları yorgunlukla ilgili çok ilginç bir deney yapmışlar. Son derece yorgun düşen 

ve yorgunluktan uyuyakalan bir köpeğin kanı başka bir köpeğe nakledildiğinde ikinci kö-

pek hemen yorgunluk belirtileri göstermiş ve oda derin bir uykuya dalmıştır. Buna karşı-

lık dinç ve zinde bir köpeğin kanı uykulu, yorgun bir köpeğe nakledildiği zaman köpek 

hemen uyanmış, yorgunluk belirtilerinden iz kalmamıştır. 

Bütün bunlara rağmen yorgunluk sadece ” kimyasal bir olgu” değildir. Aynı zamanda bi-

yolojik bir nitelik taşır. Yorgunluğu tam anlamıyla ortadan kaldırmak söz konusu olmadı-

ğı için, vücut hücrelerinin istirahat etmesine, dinlenmelerine meydan vermek gerekir. 

Hücrelerdeki tahribat onarılmalı beyin sinir hücreleri yenilenmelidir. Yorgunluk hissedil-

diğinde, vücudun eski gücünü kazanabilmesi için uyku şarttır. Burada dinlenmenin de 

değişik şekilleri olduğunu özellikle belirtelim. Bütün gün masa başında kafasını yorarak 

çalışan bir kimse, kendini yorgun hissettiğinde dinlenmek için uzanıp yatmak istemeye-

bilir. Bunun yerine uzun gezintilere çıkacak, temiz açık havada dolaşmayı tercih edecek-

tir. Okuldan eve gelen uzun uzun ders çalışan çocuklarda dinlenmeyi yatıp uyuyarak 

yapmazlar, koşup oynayarak dinlenirler. Bunun nedeni açıktır vücudun belirli bir kısmı 

örneğin beyin, gözler, eller ya da bacaklar yorulduğu zaman o uzvu yeniden güçlendir-

mek, zindeleştirmek için en iyi yol vücudun diğer kısımlarını çalıştırmaktır. Başka türlü 

söylemek gerekirse, düzenli, aşırıya kaçmayacak bir hareketlilikte dinlenebiliriz. Kapalı 

yerlerde çalışanlar dimağı faaliyeti yoğun olan kimseler, açık hava sporları (yürüyüş, te-

nis, bisiklet, binicilik, yüzme vs.)  yaparak dinlenirler. Hareket, soluk alıp vermeyi hızlan-

dırır. Kan dolaşımı hızlanır. Hormonların eylemi artar. Vücuda yararsız maddeler yorgun 

kısımlardan atılır. 

Ancak genel bir yorgunluğun tek çaresi güzel bir uykudur. 

 

Güner DAĞLI 
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ÖZLÜ SÖZLER 

İstemediğimiz mecburiyetlere mecbur olmamak için mecbur olmamak için mecburi-

yetimizi layıkıyla yerine getirmeliyiz. 

Karıncaların azmine hayran olanlar kendilerindeki gücün farkında olmayanlardır. 

Örümceğin sabrı ilmik ilmik ağı örmesi değil, nimet teknesini hazırladıktan sonra şikâyet 

etmeden bekleyebilmesindedir. 

Şeref;  şerefli yaşamayı destur edinenlerle, tüm olumsuzluklara rağmen şerefini koruyan-

ları şerefli bir hayatla şereflendirir. 

Pırlanta olan ömrümüzü hüzne teslim etmek, hayat cevherimizin damarlarını kesmek 

demektir. 

Hıçkıra hıçkıra ağlayanların katıla katıla gülmesi için Allah’ın verdiği nimetleri ha-

tırlaması yeterlidir. 

Sır saklamak unutabilenlerin, sırrı yaymaksa şom ağızlıların işidir. 

Gülün güzelliği dikenleri ile yaşamasını bilmesinden gelir. 

Gülün dikenlerinden şikâyet eden, gülsüz kaldığında o dikenlerin değerini anlar. 

Güner DAĞLI 
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       Drip Irrigation: Damla Sulama 

       Barn: Ahır 

Disc Harrow: Diskaro 

Renewable Energy Resources:  

 Yenilenebilir Enerji kaynakları 



       bsmdergisi@gmail.com  

adresine  

yazabilir, dergimize katkıda  

bulunabilirsiniz.  
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Biyosistem Mühendisliği 
Dergisi 


