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Resim 1.0 

1. Proje Özeti   

BiTohum, tarımla yeni nesil teknolojiyi birleştirerek çiftçinin üstlendiği iş yükünü azamiye 

indirip, tarımsal faaliyetten alınan verimin arttırılması ve ülke kaynaklarının en verimli şekilde 

kullanılmasını amaçlamaktadır. Son yıllarda oldukça popüler olan topraksız tarım sistemini 

sensörler, yapay zekâ tabanlı algoritmalar, veriler ve robotik teknoloji ile birleştirerek yeni bir 

tarımsal üretim sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

 

Topraksız tarım yöntemi ile yapılan işlemlerin hem kaynak kullanımında hem de üretimde ne 

kadar verimli olabileceği ve çevre dostu olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. 

Öncelikle konu ile ilgili literatür araştırması yapılarak konu incelenmiş ve iş planı 

oluşturulmuştur. Projenin kapalı bir ortamda, topraksız tarım yöntemi ve gerekli elektronik 

devre ve yazılımlarıyla yapılması ve denemelerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Buna 

yönelik tam donanımlı yaklaşık 290 fide kapasitesine sahip deneme odası (Resim 1.0) 

oluşturulmuştur. Geleneksel tarım faaliyetinde harcanan iş süreleri, ürün verimliliği ve üretim 

ortamları incelenerek sistemin akış planı ve verimliliği incelenmiş; verimlilik, organik ve 

kaynak kullanımı vb. konuları üzerinde durulmuştur.  

 

Sistem, yapay ışık kaynağı kullanarak tamamen otomasyon bir şekilde kendi verileri ve 

algoritmaları ile yönetebilen bir otomasyona sahiptir. Veriler ve istatistikler internet ortamından 

istenilen yerde ve istenilen zamanda ulaşılabilecek şekilde geliştirilmektedir. Bu sayede üretici 

uzaktan yönetim ve kontrol ile her an sistemle iletişim halinde olabilecektir. Sistem, bitkinin 

EC, PH, mineral, ışık alma süreleri, kök gelişimi gibi formlarını göz önünde bulundurularak en 

kısa sürede en iyi verim alması için geliştirilmiştir. Bitki gelişimine yönelik kendi kararını 

verebilme ve süreci devam ettirebilme özelliğine sahiptir. Projenin devamında tohum ekme ve 

hasat süreçlerinin de robotik işlemler ile otonomlaştırılması, bir bütün haline getirilmesi üzerine 

çalışılmaktadır.  

 

Planlanan tasarıda hedef; üreticinin sisteme sadece tohum ve bitkisel ihtiyaç donanımlarını 

yüklemesi ve geri kalan işlemleri sistemin otonom ve robotik teknoloji yardımıyla 

tamamlamasıdır.   

 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti (Iot), Robotik Teknoloji, Yazılım, Algoritmalar, 

Yapay Zekâ 
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Resim 2.0 

2. Problem/Sorun: 

Proje tasarlanırken temel sorunun; Türkiye’nin birim alanda yapılan tarım faaliyetinin ve 

verimliliğin düşük olmasıdır. Bu sorun tarımda teknoloji kullanımının eksikliği, bilgi, tecrübe 

ve süreçlerin uzun olması gibi birçok etkenden etkilenebilmektedir. Üretim sahasından 

tüketiciye kadar olan süreç zincirinde birçok faktör birim fiyata ve sağlıklı ürüne ulaşmada 

olumsuz etkileyebilmektedir.  

 

Klasik tarım faaliyetlerimizde ki toprak verimsizliği, mevsimsel koşullar, bilinçsiz sulama ve 

gübreleme gibi faaliyetler hem süreci uzatmakta hem de verimi düşürmektedir. (Resim 2.0) 

Köyden kente göç, tarım faaliyetinde çalışan kişi sayısında azalma ve yetiştiricilik akışının 

olmaması gelecek için sorun teşkil etmektedir. Küresel su kaynakların azalması, karbon 

salınımlarının artması, yeterli ürünün yetiştirilememesi gibi birçok etken nesiller boyu gelen 

dengeyi bozmaktadır.  

 

Tarım faaliyetinin kırsal kesimlerde olması, tüketiciye kadar süren aşamalarda oluşan enflasyon 

ve ürünün tüketiciye taze bir şekilde ulaşamaması diğer sorunlarımızdandır. Araştırmalar 

sonucu; elde edilen verilen yetersiz değerlendirilmesi, bilgi paylaşım platformlarının kısıtlı 

olması ve sistematik düzenin henüz oturmaması bu konuda ki eksikliği göstermektedir.   
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Resim 3.0 

3. Çözüm  

BiTohum, tüm doğal ve küresel kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirliğin ve verimin 

arttırılması, üreticiden tüketiciye olan zincir döngünün kısaltılması, yazılım ve robotik 

teknolojinin sürece katılımının sağlanması ve insan faktörünün azamiye indirgenmesi için 

tasarlanmış akıllı topraksız tarım sistemidir. Sistem topraksız tarım yöntemi ile 

gerçekleştirilmektedir çünkü birim alana düşen verim artışından ve kaynakların doğru şekilde 

kullanımında sürece uygun modeldir. Kurulacak sistemi konteyner odaya (Resim 3.0) kurup, 

güneş enerjisi ve en az su kaynağı ile üretim sağlayabilmesi düşünülmektedir. Bu sayede 

yenilebilir enerji kaynakları ile çevre dostu bir form oluşturmuş bulunmaktayız. Sistem istenilen 

çalışma ürününe yönelik gerekli parametreleri içeren yazılımı devreye alacak ve tüm süreç 

boyunca takibini sağlayacaktır. Veriler, görüntüler ve tüm süreç internet ortamı ve mobil 

uygulama ile izlenebilmesi planlanmaktadır.  

 

Çalışmasının ilk adımı sistemdeki tüm verileri başından sonuna takip ederek otonom şekilde 

taramaktır. Tarama işlemi, sisteme bağlı bulunan sensör, görüntü gibi veriler ile 

gerçekleştirilmektedir. Sonrasında veriler yapay zekâ aracılığıyla eğitilmiş bir model içerisinde 

kontrol ederek sorunların tespitinde kullanılmakta ve sisteme gerekli çözümü sağlamaktadır. 

Bitkinin PH, EC, gün ışığı gibi ihtiyaçlarını zamanında sağlamakta ve süreci birlikte götürerek 

verimi arttırmakta ve hasat dönemine kadar bu işlemleri sürdürmektedir. 

 

 

Planlanan sistemin sonraki aşamasında, üreticinin sisteme sadece tohum yüklemesi ve gerekli 

ihtiyaç malzemelerinin yüklemesini yapıp tüm süreçlerden uzak kalması istenilmektedir. Bu 

sayede sistemin tohumdan fideye, fideden hasata kadar tüm süreçte rol alabilmesi planlanmıştır. 

Bu çözüm sayesinde insan kaynaklı hatalar azamiye indirgenmiş ve üretim sürecini 

olabildiğince hızlı ve verimli hale getirilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte hem çevre sağlığı 

hem küresel kirliğe karşı yenilikçi çözüm getirilmesi düşünülmektedir. Sistemi konteyner 

odalara adapte ederek istenilen yerde, istenilen zamanda ve otonom bir şekilde üretim 

düşünülmektedir.  
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Resim 4.0 (Sistemin Oda Kamera Görüntüsü) 

4. Yöntem 

1. Yazılım ve Elektronik Sistem 

Görüntü işleme yöntemi ve yapay sinir ağı modelleri günümüzde oldukça popülerleşmektedir. 

Görüntü işleme yöntemleri ile yapay zekâ teknolojisini birlikte kullanarak eğittiğimiz derin 

öğrenme (yapay sinir ağı) modelini tarımla birlikte kullanmayı hedeflemekteyiz. Bunun üzerine 

sistem gerekli algoritmalar ile desteklenmiştir. Çeşitli sensörlerden (PH, EC, Ldr vb.) toplanan 

veriler sistemde toplanarak bitki gelişimi üzerine değerlendirilerek dozaj pompa, ışık, su devir 

ritmi gibi işlemler yönetilmektedir. Kullandığımız işlemcilerin hızlı cevap verebilmesi bizim 

için oldukça önemlidir. Örneğin; sistemin EC veya PH değerinde düzensizlik algılandığında 

gerekli oranda ve miktarda dozaj pompaları yardımı ile müdahale edilmektedir. Bitki 

yapraklarında PH değerinden dolayı yaprak yanması, sararması kameralar ile tespit edildiği 

taktirde (Resim 4.0) görüntü işlenerek yine aynı şekilde mineral ve asitlik dengesi 

sağlanmaktadır. Ortamımızda sıcaklık, nem ve karbondioksit gibi faktörler bitki gelişimi için 

oldukça önemlidir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Topraksız Tarım Sistemi 

Topraksız tarım sistemimiz, 125*150mm delikli borulardan, su devir daim ve ölçüm 

deposundan, santrifüj pompası, ısı ve havalandırma sistemi, elektrik ve modüler işlemci 

panosundan, yapay mor ışık ve çeşitli boru bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. (Resim 5.0) 

Tohumdan fide haline getirilen bitkilerimizin kökleri temizlenerek su seviyesine uygun bir 

şekilde sisteme yerleştirilmektedir. Bitkiye uygun su döngüsü (Örn: saatte bir sirkülasyon) ile 

sistem sürdürülmektedir. Bitkinin isteğine uygun değerleri (PH, EC) ölçüm deposundan 

sensörler yardımı ile tespit ederek dozaj pompaları ile yine ölçüm deposundan sisteme 

katmaktayız. Sistem ışıkları bitkiye uygun yükseklikte bulunup, bitki çeşidine uygun olarak 

periyodlar halinde uygulanmaktadır. Su döngüsü, zamanı geldiğinde sistem deposundan 

santrifüj pompa ile en üst seviye boruya yardımcı borular ile basılıp yine kıvrımlı döngü ile 

depoya dönmektedir.   
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Resim 5.0 (Basitleştirilmiş Sistem Çalışma Prensibi) 

Tablo 1.0 (Bazı deneme verileri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denemelerimizde çeşitli bitki türlerinden yaklaşık 1200 adet fide denenmiştir. Sistem 

çalışabilirliği ve verim kalitesi değerlendirilirken tüm veriler kaydedilmiş ve değerlendirmelere 

tabi tutulmuştur. Bu veriler sayesinde (Tablo 1.0) sistem ve kullanılan yöntemler yeniden 

değerlendirilmiş ve üzerlerinde çalışılmıştır.  Bu deneyler sonucunda en nihai ürüne ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Sistem hatalarımızı ve yanlış tekniklerimizi görüp yeniden uygulamalar ile başarılı 

bir test süreci geçirilmiştir. 

 

 

  

 

 

 

  

  Fide Sayısı Ort. Fide Boyu (cm) Ort. Bitki Çapı (cm) Ölü Fide Sayısı Tahmini Hatalar  

Deneme 1 52 10,2 5,5 27 PH ve EC Dengesizliği 

Deneme 2 46 8,5 4,6 21 PH ve EC Dengesizliği 

Deneme 3 64 11,8 5,8 29 Fazla Su Sirkülasyonu 

Deneme 4  58 12,4 8,1 16 Aşırı Asitlik 

Deneme 5  74 14,1 10,3 31 Aşırı Besleme 

Deneme 8 86 14,8 13,2 28 Yanlış Gübre/Besin 

Deneme 10  85 16,2 16,8 16 Işık Süre Bozukluğu 

Deneme 13 102 12,5 15,3 10 Ortam Koşulları 

Deneme 15 156 18,1 19,2 14 Ortam Koşulları 
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Resim 6.0 (Deneme Ortamında Sağlıklı Bitkiler) 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sistemimizin diğer uygulamalardan en önemli farkı bir bütün halinde çalışmasıdır. Ekosistem 

için gereken tüm altyapı tek bir sistem ve işlemci tarafından idare edilmektedir. Olabildiğince 

az insan faktörü ile çalışması ve her an her yerde sistem ile iletişimin sağlanabilmesi projenin 

diğer fark katan özelliklerindendir. Günümüzdeki dozajlama sistemlerinden çok daha hassas ve 

verimli bir süreç sağlamaktayız. Hali hazırda bulunan sistemlerin sensörlerle hassas ve doğru 

ölçüm yapıldığı söylense de birçok faktör ile bağdaşmadıkları için eksiklik söz konusudur. 

Sağladığımız detaylı analiz ve ölçümler sayesinde hem verimde hem üretim kalitesinde ciddi 

fark oluşturduğumuzu test etmekteyiz. Hatta bu ölçüm hatalarından dolayı oluşan bitki stresi, 

ürünün kalitesi üzerine ciddi etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

 

Projemizin diğer en önemli faktörü ise konteyner tarım sistemi olmasıdır. Bu çözümümüz 

küresel olarak örnekleri çok azdır. Üründe bulunan güneş paneli ve çok az su kaynağı ile 

tamamen bağımsız bir şekilde istenilen yerde ve zamanda üretimin sağlanması diğer 

farklarımızdandır.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

BiTohum, sisteminin hali hazırda 290 adet üretim kapasitesine sahip deneme ünitesi 

bulunmaktadır. Projemiz hem hali hazırda bulunan topraksız tarım sistemlerine hem de kurulan 

yeni sistemlere adapte olması ve uyum sağlayabilmesi açısından risk taşımamaktadır. Bu 

süreçte tüm sistemlerde verimin arttırılabileceği ve ürün kalitesini arttıracak yönde sonuçlar 

alınacağı düşünülmektedir. Bu çözümümüz ile hem âtıl vaziyette ki alanlarda, kapalı 

mekanlarda ve üretime ihtiyaç duyulan bölgelerde uygulanabilmektedir. Ürünün küçük 

düzenlemeler ile ev içi, sera ve farklı alanlara uygulanabilmesi mümkündür. Tüm bu denemeler 

(Resim 6.0) ve geliştirmeler projenin uygulanabilir olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 2.0 (Malzeme ve Fiyat Bilgi Tablosu) 

Tablo 3.0 (Basitleştirilmiş İş Planı) 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan Ürün Adı Adet Ort. Fiyat Pahalı Fiyat 

Mikro İşlemci (Arduino) 2 65 90 

Mikro İşlemci (Raspberry Pi 4 / 4GB) 1 620 690 

Dozaj Pompası 3 90 150 

8'li Röle (5v) 1 
* (m) metre başı 

fiyat 
60 

Saat/Zaman Modülü 1 35 80 

Kamera 360° 1 250 300 

Santrifüj Pompa  1 400 500 

Çeşitli Elektrik Kabloları - 250 300 

Su Deposu 1 150 200 

Bitki Besleme Kanalı (m) 6 15(m) 30(m) 

Aktarma Boruları  - 100 120 

Yapay Işık (LED) (m) 6 30(m) 45(m) 

Mikro/Makro Besin  - 100 150 

PH Yükseltici/Düşürücü - 100 125 

Ethernet Shield 1 75 85 

Mini İklimlendirme Sistemi 1 250 300 

Çeşitli Ölçüm Sensörleri (Nem vb.) 5 400 470 

LED Adaptörleri 2 100 150 

Konteyner  1 13.000 15.000 

        

* (m) metre başı fiyat   Toplam 18.845 

 

 

 

Projemizi gerçekleştirebilmek ve konteyner tarıma uygun hale getirebilmek için gerekli 

ortalama fiyat ve malzemeler tablo’ da (Tablo 2.0) verilmiştir. Bu ürün ve malzemeler yapılmak 

istenilen konteyner tarım sistemi içindir. Proje diğer rakiplerine karşılık olarak çok uygun 

maliyete sahiptir. Bu sebeple yayılabilme ve uygulanabilme potansiyeli oldukça yüksektir. 

 

Planlanan sürede ve zamanda projenin uygulanabilmesi için bir yol belirlenmiştir. (Tablo 4.0) 

Bu tabloya göre tüm süreçler kontrol altına alınacak ve iş planı uygulanacaktır. Takımın birlikte 

ve uyum içerisinde hareket edebilmesi için süreçler yakından takip edilecek ve plana uyum 

sağlanacaktır. (Tablo 3.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Aşamaları Proje Basit Zaman Çizelgesi 

Sistem Donanımsal Birleştirme 

Elektronik İşlem Süreci 
 

Yazılım/Algoritma Süreci 
 
 

Donanımsal Uyum Süreci 
 
 

Test Süreci 

Elektronik Test Süreci 
 
 

Yazılım/Algoritma Test Süreci 
 
 

Canlı Bitki Deneme/Test Süreci 
 
 

Üretim 
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Tablo 4.0 (İzlenecek Süreç/Adım Tablosu) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Sistemimizde geleneksel tarıma kıyasla hem daha verimli hem kaliteli ürün elde edilebildiği 

bilinmektedir. Ayrıca proje sayesinde âtıl alanlarda ve tarım yapılma imkânı olmayan yerlerde 

rahatlıkla ürün yetiştirilebilir. Zorlu doğa koşulları ve mevsimsel şartlara bakılmaksızın çok az 

su kaynağı ile üretim sürdürülebilir. Günlük taze ürün ihtiyacı olan işletme ve kurumların 

(askeri, fabrika…) ihtiyacını karşılayabilecek sabit çözümdür. Küresel ve yerel yaşantıda 

bitkisel üretimin temelini oluşturan üreticilerimiz, özel/kamu tarım işletmeleri, tarımsal üretim 

sağlayan bireysel çiftçiler ve paydaşları projenin hedef kitlesi olarak incelenebilir.  

 

Diğer bir hedef kitlemiz ise kendi evine, serasına ve üretim alanına bu sistemi entegre etmek 

isteyen tüketicilerimizdir. Özellikle sistemin uyum sağlaması hedef kitlemizi genişletmektedir. 

Bu sayede hem tarımda sürdürülebilirliğe hem de kaynak kullanımına önem vermekteyiz. 

 

İŞ TANIMI Temmuz  Ağustos  Eylül  

1. Malzeme Tedarik Süreci       

2. Elektronik İşlemler       

2.1 Sistem Elektronik Kurulum/Birleştirme 
Süreci       

2.2 Sistem Test/Kontrol Süreci       

2.3 Sistem Elektronik ve Pano Bütünleştirme 
Süreci       

2.4 Sistem Elektronik Genel Test Süreci       

3. Yazılım/Algoritma Süreci       

3.1 Algoritma Model Eğitim Süreci       

3.2 Algoritma İlk Test Süreci       

3.3 Mobil Uygulama ve Sistem Birleştirme       

3.4 Sistem Kamera ve Model Birleştirilmesi       

3.5 Sistem Elektronik ve Sunucu Entegresi       

3.6 Sistem Donanımsal ve Elektronik Son Test       

4. Sistem Test Süreci       

4.1 Yazılım Birim Testi       

4.2 Elektronik Donanım Testi       

4.3 Sistem Uyum ve Akış Testi       

4.4 Sistem Bütünlük/Uyum Test Süreci        

5. Sistem Canlı Bitki Deneme Süreci       

5.1 Sistem Deneme Ürünleri Testi       

5.2 Sistem Deneme Ürünü Labaratuvar Kontrolü        

5.3 Sistem Kalite (SON) Test       
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Resim 7.0 (Zarar Görmüş Deney Bitkileri) 

Resim 8.0 (Risk Analiz Tablosu) 

9. Riskler 

Prototip geliştirme ve bu süreci oluştururken oluşabilecek finansal destek kısıtlaması, 

gecikmesi gibi sorunlar çalışmalarımızı geciktirecek ve risk oluşturacaktır. Finansal destek 

kaynaklı veya malzeme tedariğinin uzamasında ya da dışarıdan alacağımız hizmetlerin 

gecikmesi denemelerimizde risk oluşturmaktadır. Diğer bir sorunumuz ise yeterli finansal 

desteğin sağlanamamasıdır. Bu durum karşısında istenilen tasarımda küçülmeye veya 

özelliklerde kısıtlama olması gerekecektir.  

 

Sistem oluşturulurken başlanan deneylerle birlikte süreçte aksama olması tüm canlı bitkilere 

zarar verebilme potansiyeline sahiptir. (Resim 7.0) Bu sebeple sistemde veya tedarikte 

sıkıntının yaşanması hem deneme maliyetlerini arttıracak hem de süreci uzatacaktır. 

Çalışmaların bir canlı üzerine olması ve uygun habitatın ve verimin sağlanabilmesi için uzun 

deneyim sürecinin uzaması veya aksaması diğer risklerimiz arasındadır. (Resim 8.0) 
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T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

09.06.2021

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı MUHAMMET CELALETTİN ÖZER

Anne Adı SALİHA

MEHMET ALİBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

01.01.2002 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

31.08.2020

NORMAL ÖĞRETİM / 4

11789690382T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 1. SINIF

Program SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE
TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ VE
TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR./

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Muhammet Celalettin Özer isimli kişinin Selçuk Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 18.02.2021 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



T.C. 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ BELGESİ

Sayı  : 49123300 Tarih   : 09.06.2021

İLGİLİ MAKAMA

T.C. Kimlik No 61591030364:

Adı Soyadı Sedat DEMİRCİALAN:

Öğrenci No 20264602124:

Baba Adı Ahmet:

Anne Adı Nihal:

Doğum Yeri / Doğum Tarihi KARATAY / 02.02.2002:

Fakülte / Yüksekokul Açıköğretim Fakültesi:

Sınıfı/ Yarıyılı 1 / 2:

Kayıt Tarihi 05.10.2020:

Yukarıda açık kimliği yazılı Sedat DEMİRCİALAN İşletme Yönetimi Önlisans Programı  kayıtlı öğrencisidir. 
2020-2021 eğitim - öğretim yılı Bahar yarıyılında ders kaydı yaptırmış olup öğrencilik haklarından 
yararlanır.Herhangi bir disiplin cezası bulunmamaktadır.

Not : 
-Bu belge elektronik olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. 
-Bu belge askerlik işlemleri için kullanılamaz.
-Bu belgeyi doğrulamak için obs.atauni.edu.tr/Belge/GenelBelgeDogrulama.aspx adresine gidiniz.
-Belge Doğrulama Kodu: 706358827384190223

Bölümü ---:

Programı İşletme Yönetimi Önlisans Programı:

Geliş Şekli ÖSS EK:

Taner ÖZER
Şube Müdürü


