Cenk ÇUKACI

Profil

Yetkinlikler

Unvan



Yalın Yönetim
konusunda metal,
gıda, cam, içecek başta
olmak üzere birçok
sektörde yönetim
danışmanlığı

Kıdemli Danışman



Liderlik, planlama ve
koordinasyon kabiliyeti

İstanbul
Teknik
Makina Müh.



Six Sigma Kara Kuşak



Analitik düşünme ve
etkili problem çözme



Yalın üretim, TPM ve
bakım konusunda saha
ve uygulama tecrübesi

mukavva kutu üretim tesislerini kurarak, kâğıt ambalaj



Mentörlük, Koçluk

Doğum tarihi – Yeri / Aile

sektöründe hizmet vermiştir.



Proaktif Yaklaşım

1977 / İstanbul



İşçi sağlığı ve iş
güvenliği tecrübesi

Evli, iki çocuk babası



Bütçe oluşturma ve
izleme, hedeflerin her
seviyeye kırınımının
sağlanarak
sorumluluğun tabana
yayılması



Şirkete özgü yalın
yönetim ihtiyaçlarının
analizi ve firmaya özgü
yalın araçlarının
tasarımı, eğitimi ve
uygulaması,



Mavi ve Beyaz yaka işe
alma, geliştirme ve
yönetim tecrübesi,



ERP süreç
koordinatörlüğü

1999 yılında, İTÜ Makina Mühendisliğini, 2010 yılında
Sabancı Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını
tamamlamıştır.
2000-2004 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic.
A.Ş.’de sırasıyla Yatırım & Proje Uygulama Uzmanı ve
Bakım Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme
çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite
anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet
düşürme çalışmalarında bulunmuştur.
“EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde
aktif olarak görev almış, bakım modülünün tasarımı ve
mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje
liderliği yapmıştır.
2004-2007 yılları arasında Ant Ambalaj Ltd. Şti. oluklu

2007 yılında Assan Alüminyum San. Tic. AŞ’de Mekanik
Bakım

Yöneticisi

olarak

profesyonel

hayata

geri

dönmüştür.
TPM çalışmalarına katılmış otonom bakım, planlı bakım
ve Kobetsu-Kaizen komitelerinde görev almıştır.
2009 yılında Microsoft Axapta ile yürütülen ERP
projesinde süreç koordinatörü olarak görev alarak bakım,
proje yönetimi ve İSG & Çevre konularında süreç tasarımı,
eğitimler ve devreye alma çalışmalarına liderlik etmiştir.
2011 yılında Yalın Koordinatörü olarak 5S, Görsel Fabrika
Yönetimi, Hat Yönetimi (Hoshin Kanri), Otonom Bakım,
Planlı Bakım, Kaizen Sistematiği, Öneri Değerlendirme
Sistemi ve Mavi Yaka Performans Değerlendirme Sistemi
kurulması çalışmalarında bulunmuştur.
2012-2014 arasında Assan Alüminyum
tesislerinde Teknik Müdür olarak görev almıştır.
Six Sigma Kara Kuşak sahibidir.
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Üniversitesi-

Tecrübeler ve başarılar – Son 10 Yıl
Grupas Gelişim TPM Akademi,
Yönetim Danışmanı
(2015-)

Metal, gıda, cam, İçecek başta olmak üzere değişik sektörlerde firmaların operasyonel
mükemmellik başlıklarında analiz edilerek önceliklerinin belirlenmesi, geliştirilmeye
açık alanlarda Odaklanmış İyileşme, Otonom Yönetim, Görsel Fabrika, Profesyonel
Bakım Yönetimi, Süreç Analizleri ve ERP İmplemantasyonu konularında yönetim
danışmanlığı yapmaktadır.

Assan Alüminyum, Teknik
Müdürü / Yalın Koordinatörü
(2012-2015)

3 yönetici, 12 mühendis ve 79 teknisyenden oluşan ekibe; tüm üretim hatları, mekanik
atölye, teknik büro, yedek parça depo ve endüstriyel tesisler (LNG dağıtımı, basınçlı
hava, kızgın su ve soğutma suyu üretim ve dağıtım sistemleri, su arıtma tesisi) bakım,
revizyon ve iyileştirme faaliyetleri konusunda liderlik etmiştir. Eş zamanlı olarak hat
yönetimi, odaklanmış iyileşme ve six sigma projeleri, 5S/Görsel Yönetim, otonom
yönetim, profesyonel bakım yönetimi, tanıma takdir ve ödüllendirme sistemi ve öneri
değerlendirme konuları başta olmak üzere yalın koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.

Assan Alüminyum Mekanik
Bakım Yöneticisi / MS AXAPTAERP Süreç Koordinatörü (20062011)

4 mühendis ve 46 teknisyenden oluşan ekip lideri olarak üretim hatları mekanik, hidrolik
ve pnömatik bakım ve revizyon faaliyetleri ile endüstriyel tesisler işletmeciliği
sorumluluğunu yürütmüştür. 2001 yılından itibaren ERP konusunda birçok projeye
katılmış ve en son olarak 2009 yılında MS-Axapta ile ortak yürütülen ERP projesinde
yatırım, bakım, TPM, proje yönetimi ve İSİG modüllerinden sorumlu süreç koordinatörü
olarak görev yapmıştır.

Ant Ambalaj, Firma Sahibi
(2004-2006)

Oluklu mukavva ve ofset baskılı kâğıt ambalaj konusunda üretim tesisi kurarak her türlü
endüstriye ambalaj konusunda hizmet vermiştir. Satış & pazarlama, üretim planlama,
satın alma, üretim, insan kaynakları, muhasebe ve finansal konularda yaşayarak ve
uygulayarak tecrübe sahibi olmuştur.

Assan Alüminyum, Yönetici Adayı
(2000-2004)

Kariyerine yönetici adayı olarak başlamıştır. Yönetici yetiştirme program süresince
sırasıyla teknik satın alma ve yatırım uzmanlığı, üretim mühendisliği ve bakım
mühendisliği görevlerini üstlenmiştir. Teknik parçaların yerlileştirmesi, üretim
makinalarında verimliliğin arttırılması bakım ve üretim süreçlerinin entegrasyonu ile
ilgili birçok projeye katılmış ve liderlik etmiştir.
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