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İş Deneyimleri
Üretim Takım Lideri
Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.
05.2011-... (6 yıl, 3 ay) Ankara - Türkiye Tam Zamanlı
Türk Traktör fabrikasında ilk olarak Dişli ve Isıl İşlem Müdürlüğünde, Genel Talaşlı İmalat, Dişli imalat (Özel imalat) ve Isıl işlem uygulayan
proseslerde bulundum. Sistematik üretim yapısı (Op. Sayfası, tecrübe protokolleri vb.) ve mamül parçaların imalat tekniği, teknik resim ve
ölçüm raporlarını yorumlama gibi konularda aktif bulundum.
Bir süre sonrasında Fabrika Montaj hatlarının Sakarya'ya taşınması, taşınma sonrası oluşabilecek olumsuzluklara hızlı ve kalıcı çözüm
için fırsatlarda aktif bulundum. Revizyon, test, son işlemler süreçlerine hakim oldum.
Sürekli iyileştirme alanlarının tespit edilmesi, ve hayata geçirmek için gerekli organizasyonların yapılmasında bulunmak,
Muayene süreçlerini ve bölümün vardiyalar arası uygulamalarının kalibrasyonu üzerine çalışmak kendimi ve çalışmakta olduğum ekibin iş
sonuçlarını olumlu yönde etkilemek,
Hızlı bir şekilde sonuca ulaşma, Hızlı karar alma, Eleman yönetme, Danışılan teknik bilgi (WCM saha turlarındaki uygunsuzluklar aksiyon
planlama, Bölüm kalite süreçleri)
İmalat Teknikeri
Pi Makina Otomotiv İnş.Mak.Paz.İhr.İth.San.ve Tic.
05.2007-... (10 yıl, 3 ay) Ankara Tam Zamanlı
Kırma, Eleme, Beton, Asfalt, Lastik Tekerlekli Yükleyiciler, Paletli, Lastik Tekerlekli Ekskavatörler, Greyderler, Transmikserler, Beton
Pompaları, Baraj, Hava Limanı, Karayolu, Termik Santral, vb. gibi Komple tesis, iş makinası ve çelik konstrüksiyonlarının siparişe göre
veya seri olarak, gelişmiş teknoloji kullanılarak hizmet veren Pi Makina bünyesinde Beton santralleri Bölümünde Tekniker (İmalat-Montaj)
olarak görev almaktayım. Mevcut ve potansiyel uygunsuzluklarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak, Tasarım değişikliği ve
Arge çalışmalarına yardımcı olmak, Parça konstrüksiyonu değişimi ile üretimin kolay hale gelmesi, ve konstrüksiyonun değişimi ile
maaliyet düşürülmesi,Yeni teknolojiye uyum sağlayacak parça resmi tadilleri, İmalat tekniği değişikliğine uygun alternatifler, Parça
kataloglarını tadil edilmesini, Komple proje üzerinde belirli bir bölümde iyileştirme yapılması, Malzeme cinsi ve kalitesinde tadilat
gerçekleştirlmesi, gibi tespit ettiğimiz hususlarda yapılması gerekli girişimlerde aktif bulunmak., Müşteri isteklerinin değişmesi, Üretimde
ve üretim tekniklerindeki zorluk, Malzeme temininde güçlük, Maliyetlerin tahminlerden yüksek belirlenmesi, İstenilen neticenin elde
edilemediğinin görülmesi, Kalitenin olumsuz etkilenmesi' ne bağlı olarak ortaya çıkacak problemlerin tespit edilip ilgili birimlere bildirilerek
çözümlerin geliştirlmesi görevinde aktif olarak yer almaktayım. Bu sebeple şantiye ve konuyla ilgili görev hizmeti alıp bunların çözümlerini
girişimlerde bulunarak güncellenmesini sağlamak.
Kalite Kontrol Sorumlusu
Prekons A.Ş
03.2005-04.2007 (2 yıl, 1 ay) Ankara Tam Zamanlı
(Prefabrik yapı; Beton, çelik, prefabrike, geçici, taşınabilir yapılar, temel yapıları ve yapı taşıyıcı elemanlar gibi faaliyet alanı olan firmada
Konteyner montajı son kontrol Kalite Sorumlusu olarak halen çalışmaktaydım.)
Kalite Güvence Sorumlusu
Ar Makine San. Tic. Ltd.Şti.
01.2001-02.2003 (2 yıl, 1 ay) Ankara
Zaman ve metod etüdü çalışmaları ile üretim kapasitelerinin tespit edilmesi. Darboğaz teşkil eden operasyonlar için ekonomik çözümlerin
geliştirilmesi (makine, fason, eleman, mesai) Makine ihtiyaçlarını tespiti, iş akışına uygun yerleşim düzenlemesinin yapılması,
verimliliklerin artırılması, atıl makinaların kullanılmasının sağlanması. Üretim bölümünde model aşamasında başlayan proseste; prosedür
ve talimatların hazırlanması yolu ile üretimde standartlaşmaya gitmek ve ürün kalitesinin artırılmas
Üretim Kontrol Koordinatörü
Mosdorfer-Austrıa
01.1998-05.1999 (1 yıl, 4 ay) Ankara

Yurtdışında (Avusturya) yüksek gerilim hattı santralleri kuran bir firmaya malzeme tedariği gerçekleştiren şirkette; planlama, fason iş,
kalite kontrol, paketleme birimlerinden oluşan üretim organizasyonun koordine edilmesi ve takibi. Planlanan ve gerçekleşen üretimlerin
kıyaslanması ve plana uygunsuzluk durumlarının araştırılıp tekrarının engellenmesi. Plana uygunluk takibi ve ürün sevkiyatının
gerçekleştirilmesi.
Teknik Ressam
Eral Optik Kesme San. Tic.Ltd.Şti.
01.1996-02.1998 (2 yıl, 1 ay) Ankara
Piyasaya optik okuyuculu tezgahlar ile oksijen ve lazer kesimi yaparak hizmet gerçekleştiren firmada üretimi artırmak için; fiyat ve
kapasite araştırılmasının yapılması, fiyat ve yetenek dikkate alınarak atölye programlarının yapılması ve takibi. Üretimin gerçekleşmesi
için gerekli malzeme ihtiyaçlarının tespiti, siparişlerin verilmesi ve takip edilmesi.Kullanılan hammaddelerin temin zamanları, stoklama
maliyetleri, kalite problemlerinin değerlendirerek sınıflandırılması.
Eğitim Bilgileri
Üniversite (Ön Lisans)
03.1999-07.2001
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