
1969 Trabzon/ Çaykara doğumlu olup Kartal Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü, Açık öğretim
fakültesi İş İdaresi ön lisans programından mezun olmuştur. Askerlik görevini tamamladıktan
sonra Adapazarında kurulum aşamasında olan Toyota fabrikası montaj bölümünde iş hayatına
başlamıştır.25 yılık çalışma hayatının ilk 3 yılını EAS Akü fabrikasında Bakım Teknisyenliği kalan
22 yılını Toyota fabrikasında Takım Lideri, Grup Lideri ve Şef Lider olarak geçirmiştir.

2015 Yılından beri Yalın Enstitü Derneği üyesi olarak danışman ve eğitmen olarak çalışmalarına
devam etmektedir.

1993 〜 1997 Yıllarında Japonca dil eğitimi, Japonyada TPS eğitimi ve hat eğitimlerinden sonra
kurulum aşamasında olan fabrikada proses planlama yetkinliklerinin arttırılması ,yeni işe alınan
elemanlara sınıf eğitimleri ve hat eğitimlerinin verilmesinde eğitmen olarak görev almıştır.

1998 〜 2000 Yıllarında Final 1 hattı Grup Lideri görevini yürütürken TMMT genelinde proses
planlama teknikleri , yan sanayilere TPS eğitimleri ve değişen üretim talepleri doğrultusunda
Final 1 hattının diğer hatlara dağıtılmasında eğitmen ve lider sorumlulukları almıştır.

2000 〜2004 Yılları arasında montaj fabrikası yeni ürün devreye alma ekibine Şef Liderlik yaptı.

>611T Sedan Araç Projesi : Japonya Takaoka fabrikası proje ekibiyle çalışıldı.

>467N Sedan Araç Projesi : Japonya Takaoka fabrikası proje ekibiyle çalışıldı.

>681N Verso Araç Projesi : Japonya Tsutsumi fabrikası proje ekibiyle çalışıldı.

Yeni ürün tasarım aşamasından devreye alınana kadar olan tüm süreçlerin Japonya ve Türkiye
deki faaliyetlerine katıldı .Proje süreçlerinde ana faaliyet olarak Digital Assembly programıyla
parçaların kalite,workability,ergonomi ,maliyet ve iş güvenliği konusunda değerlendirilerek
kusursuz yeni araç tasarımı,Compas programıyla proses planlama teknikleri ve yeni model
eğtimleri konusunda yetkinlik kazanarak yeni ürün hazırlıklarında etkin rol almıştır.

A L İ  K E M A L
A Y D I N

D A N I Ş M A N

 
YALIN ENSTİTÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Merkez Mah. Sefir Sok. No: 29/1 34450 Sarıyer / İSTANBUL Tel:0212 271 84 51 - Faks:0212 271 84 52 Web: www.lean.org.tr
 

http://www.lean.org.tr/


2004 〜 2007 Yıllarında seri üretimde kırmızı vardiyadan sorumlu şef lider olarak çalıştı. QA
Network, Konveyör temelleri ,Proseslerin ergo analizleri,5S,Pokayoke set up ları ,Andon
analizleri,Üretim süreçlerindeki maliyet kalemleri ve iş güvenliği konusunda sistemsel
iyileştirmeler yaparak tecrübelerin Hand Book haline getirilmesini sağladı.

2008〜2011 Yılları arasında montaj fabrikası yeni ürün devreye alma ekibinde sorumlu şef lider
olarak çalıştı.

>595L Verso Araç Projesi : Japonya Tsutsumi ve Kanto fabrikası proje ekibiyle çalışıldı..

>466A Sedan Araç Projesi : Japonya Tsutsumi ,TMUK,Kanada proje ekipleriyle ortak çalışıldı.

Üretim problemlerini erken aşamada tasarımcıya ulaştırma,araç maliyetlerini azaltma VA &
Kinsetsuka faaliyetleriyle tasarım süreçlerini iyileştirme konularında yetkinlikleri geliştirerek Hand
Book haline getirilip TMMT nin mather plant olmasına katkı sağlandı.

2012〜 2015 Yıllarında seri üretimde kırmızı vardiyadan sorumlu şef lider olarak çalıştı. Door
,Engine Dress Up, Trim hatlarında Ruibetsuka faaliyetleriyle ideal prosesler kurularak
kalite,ergonomi,verimlilik ve iş güvenliği konusunda iyileştirme sağlandı.Andon analizleri ,planlı
mendomiler ve standart iş kontrolleriyle proseslere hizmet getirerek yalın üretime katkıda
bulunuldu.QCC faaliyetlerine danışmanlık yaptı bunların içinden Gökkuşağı QCC takımı TMMT
birincisi olarak Japonya daki QCC sunumlarına gitmeye hak kazandı.3 Vardiya hazırlıkları için
organizasyon oluşturma ,lider eğtim paketleri ,lider eğitim stratejisi planlarını oluşturarak yeni
model ve 3 vardiya hazırlıklarına katkı sağlandı.

2015〜  Yalın Enstitü Derneği üyesi olarak danışman ve eğitmen olarak çalışmalarına devam
etmektedir.Danışmanlık yaptığı firmalarda Yalın düşünce ,yalın liderlik değer akışı harıtalama,A3
raprorlama,problem çözme teknikleri,kaizen,ergonomi,5S,zaman etüdü,yamazumi,yerinde
kalite,standart iş,İşbaşı öğretim teknikleri,verimlilik arttırma,metot geliştirme Dojo alanı
oluşturma,yeni ürün devreye alma proje yönetimi , lider saha mentörlüğü ve model fabrika
konularında eğitimler vermektedir.

Referans Firmalar:Erkunt Döküm AŞ,Sanko Tekstil AŞ,Yeşim Tekstil AŞ ,Jade Tekstil AŞ Egypt,
Teknik Malzeme AŞ,Opsan AŞ,Ekü Fren AŞ,Assan Hanil AŞ ,Fokker AŞ,Bundy AŞ,Eczacıbaşı
Mobilya Aş.

Toyota Üretim Sistemi eğitimleri ve yeni ürün faaliyetleri kapsamında toplamda 3 yıl Japonya'da
bulunmuştur. İyi derecede Japonca bilmektedir.
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