
O
rtak Eğitim programı sayesin-

de iş hayatına erken başlayan 

TOBB ETÜ Makine Mühendis-

liği bölümü 2013 yılı mezunu 

Mücahid Atak, “Kısa dönemde üç güzel 

firma ile çalıştım” diye konuştu. Makine mü-

hendisi Mücahid Atak sorularımızı yanıtladı.

 

Bize kendinizden bahsedebilir 

misiniz?

1989 Ankara doğumluyum. Lise öğre-

nimimi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde 

tamamladım. Rahmetli Süleyman Sarıtaş 

hocanın tavsiyesi ile TOBB ETÜ Makine Mü-

hendisliği’ni tercih ettim. Şu an için Gazi 

Üniversitesi İleri Teknolojiler ana bilim da-

lında yüksek lisans eğitimime devam edi-

yorum. Evli ve baba adayıyım. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi’nden mezun olduktan 

sonra neler yaptınız?

Ortak Eğitim programı kapsamında 

TAİ – THY ortaklığında kurulan TCİ kabin 

içi sistemlerinde kısa bir süre çalıştım. İki 

dönem ortak eğitimi de üstüne ekleyin-

ce bir yıldan fazla bir süre TAİ içerisinde 

çalışma imkânım oldu. Çalıştığım firma 

THY bünyesinde İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı hangarlarına taşınınca ayrılmak 

zorunda kaldım. Bir yıl Ankara Halk Ekmek 

ve Un Fabrikası’nda çalıştıktan sonra 2015 

yılında ASKİ’de işe başladım. Kısa dönemde 

üç güzel firma ile çalıştım yani…

Makine mühendisi olarak ASKİ’deki 

pozisyonunuzdan bahsedebilir 

misiniz? ASKİ’de çalışmak isteyen 

mezunlar için neler söylemek 

istersiniz?

ASKİ dışarıdan göründüğünün aksine 

çok büyük ve çok farklı iş kategorilerinin 

olduğu devasa bir kamu kuruluşu. Bünye-

sinde 4000’den fazla kişi çalışıyor ve nere-

deyse her meslek grubundan insana ihti-

yaç duyan geniş bir iş ağımız var. Kurum, 

başta mühendislik dalları olmak üzere he-

men hemen tüm mezunlarımız için güzel 

iş olanakları barındırıyor. Çalışmalarımızın 

sadece su ve kanalizasyon üzerine olduğu-

nu düşünmeyin. ASKİ, enerji üretiminden 

(GES, HES vs.), haberleşme ve SCADA ağı, 

su istasyonlarının işletilmesi, satın alma 

ve muhasebe işlerine kadar her meslek 

grubundan mezunumuzun üst düzeyde 

çalışabileceği bir kurum. 

Bana gelecek olursak önce kurum 

bünyesinde Su Arıtma Dairesi Başkanlı-

ğı’nda Ankara’ya verilen suyun arıtılması 

ve su kalitesinin artırılması için çalıştım. 

2016 yılından bu yana Ankara’daki tüm 

su terfi istasyonu ve sondaj kuyularının 

bakım-onarım şefliğini yapmaktayım. Tüm 

Ankara’nın, en uç köyler de dahil su ihtiya-

cının kesintisiz karşılanması ve arızaların 

giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

İş yaşantınız dışında ilgilendiğiniz 

sosyal sorumluluk projesi var mıdır? 

Aslında benim sosyal sorumluluk ça-

lışmalarım üniversite hayatımda başladı. 

Henüz bir üniversite öğrencisiyken An-

kara Çocuk Islahevi’nde yaşı 15’in altında 

olan çocuk mahkûmlara eğitim veriyor-

dum. Hayata atıldıklarında adaptasyon 

sorunu çekmemeleri ve bir mesleğe sahip 

olmaları için çalışmalar yaptık. Şu an iş 

yoğunluğum sebebiyle aktif bir projede 

yer alamasam da maddi durumu yetersiz 

olan üniversite öğrencilerine düzenli ola-

rak burs veriyorum. 

TOBB ETÜ MED ile ilgili 

düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?  

Mezunlar Derneği oluşumu, bir üni-

versitenin kurumsal kimlik kazanabilmesi 

için gerekli olan en kritik yan parçalardan 

biridir. Mezun öğrencilerin, iş hayatına atıl-

dıktan sonra hala okulu için özverili şekilde 

çalışıyor olması üniversitenin ne kadar 

değerli olduğunu gösteren en önemli 

ölçüttür. TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin 

bu kadar aktif bir çalışma içerisinde olması 

beni çok gururlandırıyor. Bu çalışmalara 

destek olabilmek, organizasyonlara katılım 

sağlamak da beni çok mutlu ediyor. Bu 

ailenin bir parçası olmanın verdiği gururla 

hem üniversitede lisans eğitimi alan arka-

daşlarımıza hem de yeni mezun olan ar-

kadaşlarımıza destek vermeye uzun yıllar 

devam edeceğimizi umuyorum.

TOBB ETÜ MED
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TOBB ETÜ Makine Mühendisliği bölümünü mezunu 
Mücahid Atak, “Mezun öğrencilerin, iş hayatına 
atıldıktan sonra hala okulu için özverili şekilde çalışıyor 
olması üniversitenin ne kadar değerli olduğunu 
gösteren en önemli ölçüttür” diye konuştu.
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“ORTAK EĞİTİM 
PROGRAMI 
SAYESİNDE 
ÜÇ FİRMADA 
ÇALIŞTIM”


