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DERGİMİZE KATKIDA BULUNAN HERKESE TEŞEKKÜR 

EDERİZ… 



 

 

Tabiki biz Biyosistem Mühendislerinin ellerinde! Öğrenciler, akademik 

personel, fakülte-sektör işbirliği ile yeni ve gelişime açık bir çizgide hep 

beraber yol aldığımız bu dönemde geleceğimizi yine beraber kuracağız. 

Meslek bilincini ve e�ğini gelecek nesile aktarıp onların da bu yolda 

önlerinde birer ışık olmak göreviyle mesleğimizi icraa edeceğiz. Biyosistem 

Mühendisliğinin ışıklı bir yol olduğunu ha�rlatarak bayrağı bizlerden teslim 

alan meslektaşlarımız bu yolda başarılarımızı ar�rarak devam edecekler ve 

bu yolla büyüyeceğiz.  Hedeflerimizi gerçekleş�rerek daha da 

büyüdüğümüz bir yıl olmasını temenni ederim.     

           METİN TÜRK 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNİN 
GELECEĞİ; 
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Okurlarımıza kısaca kendi-

nizden, eği�m durumunuzdan 
ve profesyonel özgeçmişiniz-
den bahsedebilir misiniz? 

 İsmim Osman Özdemir. 

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümünden 

2002 yılında mezun oldum. Koç 

grubu şirketlerinde farklı pozis-

yonlarda 12 yılı aşkın süre ça-

lış�ktan sonra 2016 yılı i�bari 

ile TürkTraktör’de İnsan Kay-

nakları Direktörü olarak çalışı-

yorum. 

 

Firmanızı tanıtabilir misiniz?  

Hizmet verdiğiniz sektör hak-

kında bilgi verebilir misiniz? 

 1954 yılında kurulan ve 

Türk otomo�v sektörünün ha-

len faaliye�eki en köklü üre�ci-

si olan TürkTraktör; ülkemizde 

güvenin bir diğer ifadesi olan 

Koç Holding ile dünyanın en 

büyük traktör ve zirai ekipman 

üre�cilerinden CNHI ortaklığın-

dan oluşturmaktadır. Başta 

Amerika kıtası olmak üzere 

130’dan fazla ülkeye yap�ğımız 

ihracatla ülkemizin önemli ku-

ruluşlarından biriyiz. TürkTrak-

tör’ün dünya pazarına sunduğu 

ve yabancı ortağımız CNHI ka-

nalı ile tüm dünyaya ihraca�nı 

gerçekleş�rdiği Türkiye’nin gu-

ruru traktörlerin tasarımı Türki-

ye’de, Türk mühendisler tara-

�ndan gerçekleş�rilmektedir.   

10 YILDIR PAZAR 
LİDERİ                 
TÜRK TRAKTÖR 

Osman Özdemir Türk Traktör 
İnsan Kaynakları Direktörü  
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Modern tarıma yön veren 

şirket olma vizyonumuz ile 

şirke�miz, Türkiye’nin en 

büyük üre�cisi ve aynı za-

manda da kesin�siz 10 yıl-

dır Pazar lideridir. 2009 

yılında Sanayi Bakanlığı 

tara�ndan akredite edilen 

Ar-Ge Merkezi’miz sektö-

ründeki ilk Ar-Ge Merkezi 

olarak faaliyet göstermek-

te ve aynı zamanda da 

merkezimiz dünyada 

CNHI’in Ar-Ge merkezle-

rinden biridir. 2013 yılında 

Case ve New Holland mar-

kalarıyla iş makineleri pa-

zarına da giriş yapan fir-

mamız, kurumsal gelişimi-

ne yeni bir boyut eklemiş-

�r. 

Firmanıza işe alacağınız 

mühendiste aradığınız 

kriterler nelerdir? Özellik-

le donanımlı olmasını is-

tediğiniz bir konu, yazılım 

veya yabancı dil var mı-

dır? Varsa belir�niz. 

Yabancı ortaklı yapımız ve 

pozisyon gerekliliği çerçe-

vesinde yabancı dil olarak 

İngilizce bilgisi bizim için 

oldukça önemli bir kriter. 

Çalışılacak fonksiyon ve 

bölüm için aranılan nite-

likler açısından uzmanlık 

konuları, bilgisayar prog-

ramları veya lisans/

ser�fikasyon bilgileri deği-

şiklik göstermektedir. İşe 

alım sürecimiz vaka simü-

lasyonlarına ve yetkinlik 

bazlı mülakatlara dayan-

maktadır.  
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Çalışanlarınızın eği�minin 

yeterli olduğunu düşünü-

yor musunuz? Cevabınız 

hayır ise ne yönde kendi-

lerini geliş�rmelerini öne-

rirsiniz? 

 Eği�min yeterli oldu-

ğunu düşünmek, yaşam 

boyu öğrenme felsefesini 

benimsemiş bir kurum 

olarak, gelişen teknoloji 

ve değişen dünya dina-

mikleri açısından, kuru-

mumuzun ve çalışanları-

mızın gelişim göstereme-

mesine neden olabilecek 

bir görüş olur. Şirket ola-

rak gerek profesyonel ge-

rekse de kişisel gelişimin 

kıymetli olduğunu düşü-

nüyor; hem davranışsal 

hem de teknik ve liderlik 

düzeyinde, çalışanlarımı-

zın gelişimini destekliyo-

ruz. 

 

 

Firmanızda işe başlayan 

yeni mezun bir mühendi-

sin maaşı yaklaşık olarak 

ne kadardır? Ücret poli�-

kanız konusunda bilgi ve-

rebilir misiniz? 

 TürkTraktör’de un-

vandan ve fonksiyondan 

bağımsız, işin içeriğine da-

yalı bir iş değerlendirme 

sistemi uygulanıyor. Çalı-

şanlarımıza yönelik ücret-

lendirme uygulamalarımız 

rekabetçi ve adil bir siste-

mi temel almakta olup, 

ücretlerimiz, şirket ve bi-

reysel performans sonuç-

ları, içinde bulunduğumuz 

sektör, hedeflediğimiz ko-

num ve bölüm ve şirket içi 

denge göz önünde bulun-

durularak güncellenmek-

tedir.  

Firmanızda çalışan mü-

hendis sayısı nedir? Ge-

nel olarak hangi bölüm 

mezunları ile çalışmakta-

sınız? 

 Yeni mezun alımla-

rında, pozisyon profiline 

bağlı olarak, Makine Mü-

hendisliği ve Endüstri Mü-

hendisliği bölümlerinden 

alımlarımız ağırlıklıdır.  

 



 

 5 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ   SAYI:7 

Biyosistem Mühendisliği 

Bölümü ile ilgili herhangi 

bir bilginiz var mı?  Şirke�-

nizde Biyosistem Mühen-

disliği bölümü mezunu ça-

lışmakta mıdır? Bu bölüm 

mezunlarını değerlendire-

bilir misiniz? 

 Şirke�mizde Biyosis-

tem Mühendisliği bölümü 

mezunu şimdilik bulunma-

maktadır. 

Lisans mezunu çalışanları-

nız hangi iş pozisyonlarda 

görev yapmaktadır? 

 Her fonksiyon ve her 

pozisyonda uzman veya 

yönetsel seviyelerde lisans 

ve daha üstü mezuniyete 

sahip çalışanlarımız bulun-

maktadır. 

Firmanızda çalışmak iste-

yen kişilere önerileriniz 

nelerdir? 

 Üniversite eği�mi sı-

rasında, mümkün olduğun-

ca staj – yarı zamanlı çalış-

ma �rsatlarını değerlendir-

melerini, sosyal sorumlu-

luk projelerinde yer alarak 

süreç bilgisi ve gözlem ye-

teneklerini ar�rmalarını, 

sosyal ak�viteler ile kişisel 

gelişimlerini desteklemele-

rini, yabancı dil ve teknik 

ilgi alanlarına ya�rım yap-

malarını tavsiye edebilirim. 

Başka ekleyeceğiniz bir 

şeyler var mıdır?  

 Tüm öğrencilerimize 

ve mezunlarımıza çalışma 

hayatlarında mutluluk ve 

başarı diliyorum. 

     

 Osman ÖZDEMİR  
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Okurlarımıza kısaca kendinizden, eği-

�m durumunuzdan ve profesyonel özgeç-
mişinizden bahsedebilir misiniz?  

Ben Hakan Bilman. Bursa Botanik 

Bilman Peyzaj Planlama Çevre Düzenleme 

Bitki Üre�mi İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limitet Şirke�nin sahibiyim. Size kısaca eği-

�m durumum ve özgeçmişimden bahsede-

cek olursam; Meslek Lisesi mezunuyum. 

Üniversitenin maliye bölümünde okurken 

bir tara�an peyzaj sektöründe çalışıyor-

dum. Peyzaj sektörüne olan ilgim alakam-

dan ötürü okuduğum bölümü bırakarak 

peyzaj sektörüne a�ldım. Yaklaşık 25 yıldır 

bu sektördeyim ve işimi seviyorum. Peyzaj 

sektöründe işveren olmama rağmen pey-

zaj sektörüne yönelik herhangi bir bölüm 

okumadım. Fakat sürekli araş�rarak ve 

kendimi geliş�rerek bir üniversite mezunu 

kadar kendimi geliş�rme çabasındayım.  

Firmanızı tanıtabilir misiniz?  Hizmet ver-

diğiniz sektör hakkında bilgi verebilir misi-

niz?  

 Bilman Peyzaj Bursa Botanik olarak 

1992 de Bursa’da kurulmuş olup,  sizlere 

yaşanabilir bir çevre ve mekânlar yaratma 

isteğiyle peyzaj tasarımı, bitki üre�mi, çev-

re düzenleme, bitki sa�şı sektöründe faali-

yet göstermeye devam etmektedir. Alanla-

rında uzman, dinamik ve yara�cı teknik 

kadromuzla; kısa zamanda, düşük maliyetli 

proje ve uygulamalar gerçekleş�riyoruz.  

 İŞ VEREN İLE  

SORU-CEVAP RÖPORTAJ 

BURSA BOTANİK BİLMAN PEYZAJ  
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Alanında deneyimli teknik 

ekimiz ve tecrübeli saha 

ekibimiz ile 3D(üç boyutlu) 

proje tasarımı ve uygula-

ma, parklar, konut bahçe-

leri, meydanlar, hobi bah-

çeleri, okul bahçesi, iç 

mekân bitkisel tasarımı, 

periyodik bahçe bakımı, 

dikey bahçe, teknik danış-

manlık, bitki üre�mi ve sa-

�şı konularında Beşevler, 

ve Çalı şubelerimizde hiz-

met vermekteyiz.  

Firmanıza işe alacağınız 

mühendiste aradığınız kri-

terler nelerdir? Özellikle 

donanımlı olmasını istedi-

ğiniz bir konu, yazılım ve-

ya yabancı dil var mıdır? 

Varsa belir�niz.  

 Mezun olduğu bölü-

me göre değişmektedir. 

Önceliğimiz programlara 

hâkim, öğrenmeye açık ve 

pra�k düşünen arkadaşlar-

dır. Yabancı dil şar�mız bu-

lunmamaktadır. Fakat ol-

ması avantajdır. 

Çalışanlarınızın eği�minin 

yeterli olduğunu düşünü-

yor musunuz? Cevabınız 

hayır ise ne yönde kendi-

lerini geliş�rmelerini öne-

rirsiniz?  

  

Yeterli olduğunu düşünmü-

yorum. Yeni mezun olan 

arkadaşların öncelikle ken-

dilerine güveni bulunma-

maktadır. Öğrenmeye çok 

meraklı olmamakla bera-

ber okul ile çalışma haya�-

nı ayırt edemiyorlar. 

Firmanızda işe başlayan 

yeni mezun bir mühendi-

sin maaşı yaklaşık olarak 

ne kadardır? Ücret poli�-

kanız konusunda bilgi ve-

rebilir misiniz?  
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Kişinin donanımına göre değişmektedir. 

Başlangıç olarak yeni başlayan arkadaşlara 

1500-2000 ₺ arasında bir ücret ile işe baş-

lamaktalar. Kendilerini ispatlamaları, geliş-

�rmeleri durumunda bu ücret ar�ş göster-

mektedir. 

Firmanızda çalışan mühendis sayısı nedir? 

Genel olarak hangi bölüm mezunları ile 

çalışmaktasınız?  

 Mühendis sayısı dönem dönem deği-

şim göstermektedir. Şu an 2 Peyzaj Mimarı, 

1 Ziraat Mühendisi, 1 Makina Mühendisi, 1 

Ziraat Teknikeri bünyemizde çalışmaktadır. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili 

herhangi bir bilginiz var mı? Şirke�nizde 

Biyosistem Mühendisliği bölümü mezunu 

çalışmakta mıdır? Bu bölüm mezunlarını 

değerlendirebilir misiniz?  

 Biyosistem Mühendisliği ile ilgili dona-

nımlı bilgiye sahip değilim fakat yeni me-

zun vermeye başlayan bizim sektörle ilgile-

nen bir bölüm olduğunu biliyorum. Ayrıca 

iş yerimizde kısa süreli olarak bir Biyosis-

tem Mühendisi çalış�rdık.  
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VİLLALAR 

Lisans mezunu çalışanlarınız hangi iş pozisyonlarda görev yapmaktadır? 

Peyzaj Mimarlığı - projelendirme, ofis programları, iş yöne�mi, fidanlık sorumlusu   

Ziraat Mühendisi  -  şan�ye, iş yöne�mi  

Peyzaj Teknikerliği  -  bitki pazarlama, fidanlık bakımı, kontrolü 

Ziraat Teknikerliği  -  bitki pazarlama, fidanlık bakımı, kontrolü   

Firmanızda çalışmak isteyen kişilere önerileriniz nelerdir?  

 Mesleğini seviyor ise yapmalarını önerebiliriz. Sevmeyen arkadaşların %90’ı başarısız 

olmaktalar.  

Hizmet sektörünüzün geleceği nasıldır?  

 Peyzaj sektörünün önü açık bir sektördür. Binalar yani yapılar yapıldıkça insanların ye-

şile, bitkiye ih�yacı olacak�r.  

Okurlarımız size nasıl ulaşabilirler? 

 Gerekli tüm ile�şim bilgilerine h�p://www.bursabotanik.com adresinden ulaşabilirler. 

Ayrıca Beşevler ve Çalı’ da bulunan şubelerimize gelip bizi ziyaret edebilirler.  

      Hakan BİLMAN  

TO FA Ş  A rg e  Ö n ü  
Pa r k  P r o j e s i  
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Okurlarımıza 

kısaca kendiniz-
den, eği�m du-
rumunuzdan ve 
profesyonel öz-
geçmişinizden 
bahsedebilir mi-
siniz? 
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 Merhaba, adım Ali DEMİRBİLEK. İki 

yıllık yüksekokul mezunuyum. Türk Tele-

kom ve Posta Başmüdürlüklerinde perso-

nel müdürlüğü yap�m. Emekli olduktan 

sonra TARTEK firması ile yollarımız kesiş� 

ve çalışma haya�ma bu firmada devam 

ediyorum. 

Firmanızı tanıtabilir misiniz?  Hizmet ver-

diğiniz sektör hakkında bilgi verebilir misi-

niz?  

 Firmamız tarımsal sulama ağırlıklı ol-

mak üzere; alt yapı, drenaj, kanalizasyon, 

sulama teknikleri, sulama proje ve uygula-

ma gibi işler yapmaktayız. Çoğunlukla dev-

letle iş yapıyoruz. Eskiden Köy Hizmetleri, İl 

Özel İdarelerle çalışıyorduk şimdi ise BUS-

Kİ, DSİ ile çalışıyoruz. Gölet ve sulama işi-

nin projelendirilmesi aşamasındayız. Uygu-

lama kısmına henüz geçmedik fakat uygu-

lama içinde bir ekip oluşturmuş bulunuyo-

ruz.. Tabii ki böyle projeler finansman ve 

ekip desteği ile ola-

cak işler. Hizmet ver-

diğimiz sektör, tarım-

sal üre�mde verimli-

liğin ar�rılması açı-

sından oldukça 

önemlidir. Şirket ola-

rak, tarımsal amaçlı sulama projelerinin 

hazırlanması ve su temini amacıyla sulama 

gölet projelerinin hazırlanması ve uygula-

ması çalışmalarını yürütmekteyiz. Bursa 

bölgesinde 20 adet sulama gölet projesi 

yap�k. Bölgenin en büyük problemi suya 

ih�yaç duyulduğu sırada yeterli sulama su-

yunun bulunmamasıdır. Bu sorunu ortadan 

kaldırmak için sulama gölet projeleri yapıl-

maktadır. Yapılan göletler sayesinde kış 

mevsiminde yada yağışların olduğu dö-

nemlerde sular rezervuarda birik�rilip sula-

ma zamanında kullanılması amaçlanmakta-

dır. Bölgenin su ih�yacına göre, bölgenin 

yapısına, arazinin durumuna göre gölet 

hacmi değişiklik göstermektedir.  

Anadolu’da bir tabir vardır; “Tarlaya 1 te-

neke buğday a�lır. On teneke alınır.“ denir. 

Yani a�lan bir tenekeden 10 teneke buğday 

elde edilir.  Küçük bir hesap yaparsak 10 

tenekenin 5 tenekesi masraflara gitmekte-

dir. Kalan 5 teneke çi�çinin kazancı olmak-
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tadır. Ama sulak alanlarda 

bu hesap bire otuz, bire 

kırk oranına kadar çıkabil-

mektedir. Sonuç olarak su-

lama verimi ar�rdığı için 

gereklidir. Sulama projeleri 

yapıldıktan sonra çi�çilerin 

tek yapması gereken, tarla-

ya gelip sulama vanasına 

iki tane boru takıp vanayı 

açmak�r. Bu çok büyük bir 

kolaylık�r. Dolayısıyla gölet 

projeleri ülke ekonomimize 

katkı sağlamaktadır. 

Firmanıza işe alacağınız 

mühendiste aradığınız kri-

terler nelerdir? Özellikle 

donanımlı olmasını istedi-

ğiniz bir konu, yazılım ve-

ya yabancı dil var mıdır? 

Varsa belir�niz.  

 Biz firmamızda Mü-

hendis, Tekniker Autocad 

ve Netcad(mümkünse net-

cad pro) bilen, teknik bilgi-

si ve hesap kabiliye� olan, 

ofis programlarına hâkim iş 

arkadaşları ile çalışıyoruz. 

Yabancı dil şar� aramıyo-

ruz. Biz sadece proje uygu-

laması yap�rıyoruz. 

Çalışanlarınızın eği�minin 

yeterli olduğunu düşünü-

yor musunuz? Cevabınız 

hayır ise ne yönde kendi-

lerini geliş�rmelerini öne-

rirsiniz?  

 Çalışanlarımız üniver-

siteden yeni mezun olmuş-

larsa uygulamadan yoksun 

oldukları için haliyle tecrü-

besiz işe başlıyorlar. Bizim 

onlara işi öğretmemiz bir 

iki ayı buluyor. Bu sebeple 

işi öğrenmek isteyen kişi 

sayısı az olmaktadır. İşi öğ-

rendikleri zaman ise  ayrıl-

mak istemektedirler. Bu 

üzücü bir durum . 

Firmanızda işe başlayan 

yeni mezun bir mühendi-

sin maaşı yaklaşık olarak 

ne kadardır? Ücret poli�-

kanız konusunda bilgi ve-

rebilir misiniz?  

 Ücret poli�kası olarak 

öncelikle bir yada iki ay de-

neme süremiz bulunmakla 

beraber yeni mezun mü-

hendisin gidişa�na göre 

asgari ücretle başlamakta-

dır. Zaman ilerledikçe ve 

çalışan kendini kanıtladıkça 

maaşında da iyileş�rme 

yapılmaktadır. Ayrıca çalı-

şan işe başladığı ilk gün si-
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gortası yapılıp yolu ve yemeği karşılanmak-

tadır. 

Firmanızda çalışan mühendis sayısı nedir? 

Genel olarak hangi bölüm mezunları ile 

çalışmaktasınız?  

 Dönemsel olarak değişmekledir. Geç-

�ğimiz ay 6 ade� bu ay özel sebeplerle ay-

rılmak isteyen çalışanlarımızın ardından 3 

adet çalışan ile işimize devam etmekteyiz. 

Çalışan sayımızın değişkenlik göstermesinin  

en önemli sebebi yap�ğımız işin devlete 

bağlı olmasıdır. Bu tür işler devle�n yap�-

rıp vatandaşa sunduğu hizmetlerden oluş-

tuğu için, devlet iş verirse bizde çalışan is-

�hdam ediyoruz. Kazan kazan man�ğı ile 

ilerleyen bir iş şeklimiz vardır. Biyosistem 

Mühendisi, Sulama ile ilgili bölüm mezunu, 

İnşaat Mühendisliği mezunu, İnşaat Tekni-

keri, Çevre Mühendisleri ile çalışıyoruz. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili 

herhangi bir bilginiz var mı?  Şirke�nizde 

Biyosistem Mühendisliği bölümü mezunu 

çalışmakta mıdır? Bu bölüm mezunlarını 

değerlendirebilir misiniz?  

 Tarım makinaları ve sulama mezunu 

bir arkadaşımız şuanda bizimle çalışmakta-

dır. Biyosistem mühendisliği bölüm mezun-

larını sulama projelerinde tabi ki değerlen-

dirmek isteriz. 

Lisans mezunu çalışanlarınız hangi iş po-

zisyonlarda görev yapmaktadır?  

 Mühendislik hesapları ve çizim işlerin-

de proje mühendisi olarak görev almakta-

dırlar. Okulda dersini görmüş fakat uygula-

masını yapmaya ortam bulamamış olsa bile 

şirket olarak yardımcı oluyoruz ve iş tecrü-

besi kazandırmaya çalışıyoruz. 

Hizmet sektörünüzün geleceği nasıldır?  

 Bizim sektörün geleceği hep vardır. 

Bizler sadece sulama projeleri yapmıyoruz, 

binalardaki drenaj işlerini, kanalizasyon iş-

lerini, belediyenin temiz su işlerini, baraj 

projelerini, boru proje yada uygulamalarını 

de yapabiliyoruz. Bu saydığım işlerin hepsi 

bizim sektörün kapsama alanı içerisinde 

olduğu için bize her zaman iş vardır. 

     Ali ALTINBİLEK  
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2. ULUSAL BİYOSİSTEM  
MÜHENDİSLİĞİ  

KONGRESİ 
 

2 yılda bir gerçekleşen Biyosistem Mühendisliği Kongre-
si’nin ilkine Uludağ Üniversitesi ev sahipliği  yapmış�.  

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tara�ndan gerçekleş�ri-

lecek olan  2. Biyosistem Mühendisliği Kongresi 
aşağıda belir�len tarihlerde Tokat ilinde gerçekleş�-
rildi. 

Kongre Tarihi  
29 Haziran-1 Temmuz 2017 

 
Detaylı Bilgi için: h�p://bsm2017.org/anasayfa 
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 Traktörler ve tarımda kullanılan di-
ğer güç makinaları 

 Toprak işleme alet ve makinaları 

 Ekim, bakım ve gübreleme makina-
ları 

 Su çıkartma makinaları 

 Hasat, harman, ürün temizleme ve 
sınıflandırma makinaları 

 Tarımsal savaş makinaları 

 Hasat sonrası ürün işleme makina-
ları 

 Tarım makinaları tasarımı 

 Tarım makinaları işletmeciliği ve 
planlaması 

 Enerji, biyoenerji ve tarımsal elekt-
rifikasyon 

 Hayvancılıkta mekanizasyon 

 Sera mekanizasyonu 

 Bahçe ve peyzaj tarımı mekanizas-
yonu 

 Su ürünleri ye�ş�riciliğinde meka-
nizasyon 

 Tarımda bilişim ve hassas tarım 
teknolojileri 

 Tarımsal a�kların değerlendirilmesi 
teknolojileri 

 A�k Suların Sulamada Kullanımı 

 Drenaj ve Arazi Islahı 

 Hidroloji ve Havza Modellemesi 

 İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulama-
ya Etkisi 

 Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve 
Çevre Kirliliği 

 Sulama Yöne�mi ve Sulama Sistem-
lerinin Değerlendirilmesi 

 Tarımsal Meteoroloji 

 Tarımsal Sulama 

 Bitkisel Üre�m Yapılarının Planlan-
ması 

 Hayvansal Üre�m Yapılarının Plan-
lanması ve Çevre Dene�mi 

 Toprak ve Su Yapılarının Planlanma-
sı 

 Arazi Toplulaş�rması ve Kırsal Alan 
Planlaması 

 Su Kaynaklarının Planlanması 

 Sulama ve Tarımsal Yapılarda Oto-
masyon 

Kongre Konuları 
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       bsmdergisi@gmail.com  

adresine  

yazabilir, dergimize katkıda  

bulunabilirsiniz.  
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Biyosistem Mühendisliği 

Dergisi 


