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EĞİTİM ÖĞRETİM 
HAYATI &  

 Eylül 2011– Ağustos 2016 Endüstri Mühendisliği

Pamukkale Üniversitesi, Denizli (Türkiye)  
www.pau.edu.tr/endustri 

(Diploma Puanı - 3.08/4.00) 
Üniversitedeki yıllarım içerisinde bir çok kulüp aktivitesi içerisinde yer alıp, yönetim kademelerinde 
bulundum. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. 

• Endüstri Mühendisliği Kulübü 
Üyesi olduğum kulübe üniversitenin ilk yılında girdim ve o andan itibaren etkinliklerde etkin rol 
aldım. Bu süreç içerisinde iletişim yeteneklerimin gelişiminde katkıları olan bir çok insan ile tanıştım. 
Üçüncü yılımda, genel koordinatör olarak kulüpte görev aldım. Bu süre içerisinde bir çok teknik gezi 
ve konferans organize ettik.  

• Tiyatro Kulübü  
Üç yıl süre ile bu kulübün üyesi oldum. Üyeliğim sürecinde bir çok farklı görevde bulundum. 3 farklı 
oyun ile toplamda 10 kere sahneye çıkıp, yüzlerce insana tiyatro gösterisi sergiledim. 2 Tiyatro 
Festivalinin hazırlanmasında büyük katkılarda bulundum. Son senemde bu kulübün başkanlığında 
bulundum ve mesleğime daha fazla ağırlık vermek için ayrıldım. Bütün süreç bana kişisel ifade, insan 
yönetimi ve özgüven konusunda çok şey kattı.

İŞ DENEYİMLERİ &  

Ekim 2015 – Haziran 2016 Er-Bakır Elektronik Bakır Mamülleri A.Ş., Denizli (Türkiye) 

Lojistik ve Satınalma Biriminde Proje Asistanı  
http://www.erbakir.com.tr/en/sayfa.asp?id=2&id2=49 

Mevcut durumun otomasyona dönüştürülmesi temelinde bir proje içerisinde çalıştım. Bu çalışma 
süresinde aşağıdaki görevleri yerine getirdim: 
▪ Sure hakkında fizibilite çalışmaları yapmak, 
▪ Makine ve işçilerin performans raporlarının oluşturulması, 
▪ Lojistik ve satınalma alanında yönetim raporları hazırlama, 
▪ Birim müdürüne düzenli aralıklarla güncel durum raporu sunmak.
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Haziran 2015 – Eylül 2015 Arçelik - LG Klima San., Kocaeli (Türkiye) 

İnsan Kaynakları Stajyeri  
https://www.arcelik-lg.com.tr/home 

Staj süresince insan kaynakları alanında bir çok şey öğrendim.  Birimdeki sorumluma, staj sürecinin 
idaresi konusunda yardım ettim. Bu süreç içerisinde 5 farklı birim müdürünün sunumlarında 
bulunduk. 
Excel ile yabancı çalışanların takibini kolaylaştıran bir dosya hazırladım. 
İnsan Kaynakları Yönetimine dair bir çok püs noktası öğrendim.

Ağustos 2014 –  Eylül 2014 Gencer Aluminium Profil

Üretim Planlama Birimi Stajyeri  
http://www.gencer.com.tr/english.html 

Fabrika içerisinde her bölümde bulunarak, tam entegre bir tesisin süreçleri hakkında bilgi sahibi 
oldum. Çoğunluk olarak üretim planlama bölümündeki endüstri mühendisi ile beraber çalışarak 
mesleğe yönelik ilk adımlarımı attım. 

KİŞİSEL YETKİNLİKLER &  

Ana Dil Türkçe

Diğer Dil(ler) ANLAMA KONUŞMA YAZMA

Dinleme Okuma Karşılıklı Konuşma Hitap Konuşması

İngilizce C2 B2 C2 B2 C1

Seviyeler: A1 ve A2: Temel kullanıcı - B1 ve B2: Orta düzey kullanıcı- C1 ve C2: Uzman kullanıcı 
Common European Framework of Reference for Languages  

IELTS Seviyesi:  Overall: 5,5 
• Listening: 5,5 
• Reading: 5 
• Writing: 6 
• Speaking: 5,5

Bilgisayar Yetkinlikleri Program İsmi                                 Seviyesi 
Microsoft Excel VBA                    Gelişmiş  
Photoshop                                         Orta Seviye 
Microsoft Office                              Gelişmiş 
Arena Simulation                                        Orta Seviye 
Apple Pages, Numbers, Keynotes                     Ortanın Üstü 
SolidWorks                                        Başlangıç  
Sketch Up                                                Orta Seviye

Sürücü Lisansı B

PROJE VE YARIŞMALAR &  
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University Projects and 
Contests 

• Hastane Acil Servisi Simülasyonu (Arena) 
Hastahanenin acil servisini analiz ettik ve analiz sonuçlarına göre mevcut durum 
simülasyonu oluşturduk. Simülasyon üzerinden darboğazları belirleyip, bu darboğazları 
optimizasyon yaklaşımıyla çözüme ulaştırdık. Yeni sistemi simüle ettik ve sistemi 
geliştirdik. 

• Kalite Kontrol Sistemleri (VBA) 
VBA ile oluşturduğumuz program ile kalite kontrol sistemlerine yönelik bir çok adımı 
program içerisine yerleştirdik. Aşağıdaki adımları gerçekleştirebilen bir program ortaya 
çıkarttık: 

▪ Sınırsız ürün tanımlama; ürün-özellik kombinasyonu özelliğiyle, 
▪ İstenilen kombinasyon için, istenilen zaman, istenildiği kadar veri girişi, 
▪ Girişi yapılan her verinin (ürün, özellik ve tarihe bağlı) görüntülenebilmesi, 
▪ R, S, Q, NP, U kontrol grafiklerinin otomatik oluşturulması. 

• BOM – MPS – RCCP – MRP – CRP (VBA) 
Ön üretim planlamaya yönelik, tam entegre bir program tasarladım. Program içerisinde 
bağımsız olarak çalıştırılabilecek modüller bulunmaktadır. Ürün ağacı oluşturma 
aşamasından malzeme ihtiyaç planlamaya kadar aşamalar mevcuttur. 

• Hastahane Tesis Yerleşim Planı Düzenleme (SketchUp) 
Bir diş hastahanesinin mevcut durumunu analiz ederek, sistemi SketchUp üzerinde çizdik. 
Yerleşimdeki analizlere göre darboğazlarda iyileşme yaptık ve bu yeni hali de çizime 
döktük. Bu sistem ile beraber alandan %23 kazanç sağladık. 

• Er-Bakır Vaka Analizi Yarışması 
Lojsitik üzerinde bir vaka analizi yarışmasına katıldık. Ekibimiz yarışmadaki başarılı 
sunumu neticesinde ikincilik kazandı ve bu yarışmadan sonra Er-Bakır şirketinde çalışmaya 
başladık.

Genel Projeler ve Yarışmalar • OzanTeks için Hat Dengeleme Programı (VBA) 
Şirket Linki: http://www.ozanteks.com.tr/en/  
İşletmenin bir birimindeli üretim için tamamen dinamik olarak tasarlanmış bir hat 
dengeleme programı hazırladım. Güncel olarak şirkette kullanılmaktadır. 

• LODER 12. Vaka Analizi Yarışması  
Proje lojistiği hakkındaki vaka analizi çalışmamız gereği bir çok şirket ve kişi ile görüşüp 
sektöre yönelik bilgiler ışığında yarışmaya katıldık. Başarışı bir rapor hazırladık.

REFERANSLAR &  

Beraber Çalışılan Kişiler ▪ İsmail Er 
      Er-Bakır Lojistik ve Satınalma Müdürü  
      0530 311 43 34 - ier@erbakir.com.tr 

▪ Evren Çağın Ünsal 
      Arçelik-LG Klima San. Endüstriyel İlişkiler ve İdari İşler Sorumlusu  
      0262 678 76 43 - cagin.unsal@arcelik-lg.com
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