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Mezuniyetinizden bu yana 
kariyerinizi özetleyebilir 
misiniz? 
 
2004 senesinde Çankaya 
Üniversitesinin Endüstri 
Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldum. Üniversitede 
okurken, MAN Türkiye'de 
yaptığım staj sonrasında 
gelen teklif üzerine son 
sınıfta MAN'da çalışmaya 
başladım. İlk 8 aylık 
süreçte  gönüllü olarak, 
sonrasında sözleşmeli 
eleman olarak devam ettim. 
Askerlikten sonra MAN’ın bir 
yan kuruluşu olan ve otobüs 
parçası üreten Alman bir 

firmada 8 ay görev yaptım. 
2006 başında tekrar MAN’a 
dönüş yaptım ve yaklaşık üç 
sene metot mühendisi olarak 
çalıştım. En son, büyük bir 
proje kapsamında günlük 
üretilen otobüs sayısını 8’den 
12’ye çıkartmak için Alman 
bir danışmanlık firmasıyla 
beraber çalışmalar yürüttük. 
2009 kriziyle beraber iş 
arama sürecine girdim. Hem 
Roketsan’a hem de FNSS’e 
başvuruda bulunmuştum. 
FNSS’in dönüşü daha çabuk 
oldu ve 2008’in Eylül ayında 
FNSS ve Nurol Makina 
Sanayi’de üretim şefi olarak 
işe başladım. Oradaki 

görevimiz Gürcistan’a 72 
adet zırhlı personel taşıyıcı 
üretmekti. Son aracı teslim 
etmeye yakın Roketsan’dan 
iş teklifi aldım ve Kasım 
2008'den beri Roketsan’da 
proje yönetiminde görev 
yapıyorum. Şu an hala ilk 
başladığımdan farklı bir 
birimde aynı konuda 
çalışıyorum. 
 
Roketsan'da yaptığınız 
projelerin süreçleri çok 
uzun değil mi? 
 
Evet, Roketsan’daki süreci 
şöyle özetleyebilirim: 
Toplamda 2008’den bu yana 
ekip arkadaşlarımızla 
beraber 4 tane projeyi bitirdik 
ve raporlandırdık.  
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Proje yönetimi ve özellikle 
askeri ya da fazla detay ve 
özen gerektiren işler için 
üniversite dışında ayrıca 
bir eğitim gerekli mi sizce? 
 
İşim ve ilgi alanlarım gereği 
bundan sonraki kariyerimi de 
proje yönetimi konusunda 
devam ettirmeyi 
düşünüyorum. Aldığım 
dersler arasında iş hayatında 
bana en fazla yardımcı olan 
çizelgeleme. Çünkü iş 
hayatında, özellikle de 
savunma sanayiinde, 
esnetemeyeceğiniz katı 
takvimlerle çalışıyorsunuz. 
Bunun dışında Çankaya 
üniversitesindeki eğitimim 
sırasında aldığım 
Organizational Theory dersi -
belki sosyal bir alan olduğu 
için ilginç gelebilir - Gazi 
üniversitesinde MBA 
yaparken ve işimde çok 
yararlı oldu. Ayrıca bir eğitim 
ve sertifika almak proje 
yönetiminde oldukça işe 
yarıyor. Ben, Roketsan’da 
çalışırken CAPM (Certified 
Associate in Project 
Management) sertifikası 
aldım. Beş senelik proje 
yönetimi tecrübeniz varsa 
CAPM sertifikası 
alabiliyorsunuz. Sonrasında 
PMP (Project Management 
Professional) sertifikası 
almaya aday oluyorsunuz.  

Üniversite yıllarından 
itibaren müzikle 
profesyonel olarak 
ilgileniyorsunuz değil mi? 
 
Müzik belli bir zamana kadar 
hayatımın bir parçasıydı. Ben 
davul çalıyorum. Ankara’da 
değişik mekanlarda farklı 
gruplarla bir araya geldim. 
2006-2007 senelerinde 
Inrock adlı bir grupla canlı 
müzik yaptım. Grubun en 
önemli üyelerinden biri 
Süleyman Bağcıoğlu 
Bulutsuzluk Özlemi’nin bazı 
albümlerinde gitar çaldı.  
 
Yeni mezun olacaklara 
tavsiyeleriniz nelerdir? 
 
Benim arkadaşlarıma 
öncelikli tavsiyem iletişim 
konusunda kendilerini 
geliştirmeleri. Çünkü bir 
mühendisin insanların 
olmadığı bir ortamda çalışma 
şansı yok. Bilgisayar 
mühendisi bile olsanız adı 
böyle, insanlarla birlikte 
çalışmak zorundasınız. 
Özellikle bir endüstri 
mühendisi iletişim yeteneğini 
ne kadar geliştirebilirse iş 
yaşamındaki başarı seviyesi 
de o kadar yüksek olacaktır. 
Şanslıyız çünkü birçok 
sosyal dersimiz var aslında 
ders müfredatında.  

Bunun dışında proje yönetimi 
benim son yıllarda 
uğraştığım alan. Oldukça 
zevkli bir konu. Hem teknik 
içeriği hem sosyal içeriği 
barındıran bir yapısı var. Bu 
alanla ilgili olarak mezun 
olacak arkadaşlara 
okumalarını tavsiye 
edeceğim, PMBOK (A Guide 
to the Project Management 
Body of Knowledge) adlı 
kitapta, yaklaşık 16 bölüm 
var ve bunlardan 2 tanesi 
daha sayısal içerikli (maliyet 
ve zaman yönetimi ile ilgili). 
Diğer bölümler idari ve 
organizasyon yeteneklerinizi 
geliştirmenizle ilgili.  
 
Bunun dışında tecrübelerini 
artırmaları da çok önemli. 
Stajyer arkadaşlarla 
görüştüğümüzde anlıyorum 
ki stajı daha çok staj raporu 
olarak algılıyorlar. Ama, 
aslında stajyerken işin 
mutfağına girip, hamaliye 
olarak görmeden, işle ilgili 
her şeyi öğrenmeye 
çalışmaları lazım. Örneğin 
ben ilk 8 ay sadece elimde 
kronometreyle zaman etüdü 
yaptım ki daha sonra 
projenin devamında 
kullanmak için uygun veri 
tabanı oluşturabilelim. Bu 
çalışmam sonraki projelerde 
bana güvenmelerini de 
sağladı.  
 


