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Özgeçmiş
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği lisans ve Manchester Business School
MBA eğitimini tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi olan Sn. Görücü, 1990-1992 arasında TAI
Turkish Aero space Industry’ de Endirek Malzeme Satınalma Uzmanı olarak görev yaptı veF16
yapımında kullanılan için gerekli aparat ve cihazların teknik şartname dahilinde satın alınması,
İmalatta kullanılan kesici uçların ve kafalarının satın alınması, Amerika'daki lisan veren firmadan uçak
imalatında kullanılan bağlantı elamanlarının satın alınması, Teknik satın alma şartnamelerinin
hazırlanması konularında görev yaptı.
 1995-1996 yılında HEMA A.Ş. Şirketinde, Satınalma ve Lojistik Yöneticisi olarak, Program dahilinde
ithal ve yerli satın alma işleminin yapılması, Bakır , kauçuk gibi borsası olan malzemelerin fiyat
takibinin yapılıp uygun zamanda ERP dahilinde satın almasının yapılması, Tedarikçiler ile maliyet ,
teslimat ve kalite dahilinde anlaşmaların yapılması ve takip edilerek gerektiğinde cezai uygulamaya
gidilmesi, Yarı otomatik ürün hattının kurulum hattı projesine destek ( mevcut durum sunumunun
hazırlanması , hat için tedarikçiler ile görüşülmesi , teknik şartname dahilinde tekliflerin alınması )
verilmesi, İthalat ve ihracat dokümantasyon ve iş bağlantılarının yapılması, İhracatçılar birliğinin
yayınlarının takibi ve yeni müşteri arayışı ve iş anlaşmalarının yapılması, Yerli ve yabancı ülkedeki
müşteri ve tedarikçiler ile yılllık anlaşmaların yapılması, Yeni kurulacak olan Fren fabrikası için
tedariki araştırmasının yapılması, Aday tedarikçiler ile deneme üretimlerin yapılması ve lisan veren
firmadan onay alınması, Tedarikçiler ile anlaşma koşullarında mutabık kalınması ve imzalanması, ERP
programının yapılandırılması görevlerini üstlendi.
 1998-2002 yıllarında, MAKO Magnetti Marelli A.Ş. ‘de Satınalma ve lojistik uzmanı göreviyle, ERP
çıktılarına göre satın alma yapılması, Yıllık satın alma bütçe planlamasının yapılması, Tedarikçi
iyileştirme projelerini yönetmek, Maliyet azalımı, tedarik sürelerinin iyileştirilmesi ve kalite
iyileştirilmesi için yeni tedarikçi bulunması ve firma tedarikçi havuzuna katılması, Müşteri sipariş
değişikliği takibi ve ona göre tedarikçi siparişlerinin revizyonu, Satın alınan parçaların stok seviye ve
maliyetlerinin takibi, Tasarım değişikliği ya da yeni projeler ile devreye giren parçalar için tedarikçi
araştırması görevlerinde rol aldı.
 2002-2005 yılları arasında, Coşkunöz Holding A.Ş. Şirketinde Proje Lideri olarak, 25 adet Range Rover
şasi parçasının GKN firması ile birlikte kalıp tasarım, kalıp imalat, ürün devreye alma sürecinin FORD
APQP standartlarında devreye alınması, Devreye alınacak ürünlerin üretimi için gerekli aparat ve
ölçüm aletlerinin planlanması ve tedarikçilere imalatının yaptırılması, Prototip imalat kalıp ve
aparatlarının yaptırılması, Prototip üretim sürecinde operasyon kartlarının oluşturulması , üretimin
izlenmesi süreç iyileştirmesinin planlanması, Üretim ölçüm aletleri ve sıklığının planlanması, Kalıp
tasarım FMEA sının yapılması, Kalıp tasarım planı ve imalatı, Kalıptan çıkan ilk parçaların deneme
üretimleri kalıp iyileştirmeleri ve parça tasarım değişikliği taleplerinin yapılması, Müşteri
toplantılarına katılıp proje maliyet, teslim tarihi ve kalite seviyesi hakkında sunum yapılması, FORD
transit resim değişikliği proje yönetimi, FIAT tasarım aracı için salıncak kolu co-design çalışmasının
yapılması konularında görev aldı.
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Özgeçmiş
 2005-2008 yılında Coşkunöz Holding A.Ş. Kalıp Fabrikası şirketinde, planlama müdürü olarak, proje
bazlı çalışan kalıp fabrikasında proje zaman planına göre tasarım, imalat ve üretim deneme
süreçlerinin planlanması, kalıp imalat için müşteri siparişinden başlayıp ürün devreye alma tarihine
kadar geçen süreç değer akışı analizi yapılması ve optimizasyon projelerinin yönetilmesi, tedarikçi
ürün hatlarındaki tezgahların kiralanması ve yönetilmesi, proje zaman planlarına göre tasarım, talaşlı
imalat ve deneme hatlarının kiralanması, prototip atölyesinin yönetilmesi, ambarın yönetilmesi, proje
maliyetlerinin hedef bütçe dahilinde yönetilmesi çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
 2008-2010 yıllarında Coşkunöz Holding Beltan A.Ş.’de Üretim ve Lojistik Müdürü olarak, SAP de
yaptırılan özel yazılımlar ile rapor ve analizler ile bölüm kpı takibi ve iyileştirilmesi, tedarikçiler ile
ilişkilerin düzenlenmesi sözleşme kapsamlarının firma ve müşteri beklentileri doğrultusunda yeniden
yapılandırılması, tedarikçi ürün hattı ile koordinasyon sağlanarak kanban ve jıt uygulamalarının
devreye alınması, zamanında teslimat kpı ''ında iyileşme, lojistik maliyetlerinin ( stok maliyeti, atıl
stokların geri kazanılması, tedarikçide stok tutulması, ömürlü malzeme satın alma ve stoklama
parametrelerinin iyileştirilmesi), depoda yapılan yerleşim planı ve tedarikçide ara stokları ile elaman
azaltılması ve yer kazanımı, proje devreye alma süreci için değer akışı analizi yapılması ve bir proje
ekibi ile süreç iyileştirmesinin yapılması çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
 2010-2013 yıllarında Tofaş Türk Otomobil A.Ş.’de SAP MM sorumlusu / Satınalma ve Ar&Ge Süreç
Sorumlusu olarak, SAP devreye alış ekibi liderliği, iş analistliği ve danışman firma yönetimi, sap
devreye alım esnasında kullanıcı destek dokümanlarının yapılması, satın alma ve ar&ge süreçlerinde
iyileştirme için program yaptırılması ( .net, sharepoint, oracle , sap optimum olana göre yazılım
yaptırılması), iyileştirme projelerinde kapsamın tanımlanması, iş akışının yapılması, programın test
edilmesi, kullanıcı dokümanlarının oluşturulması, örnek projeler ; sap mm modülünde fiyat değişikli
yönetimi, yatırım maliyeti analizi , maliyet azaltma takip sistemi, tahmini maliyet hesaplamam
programı, qdms doküman oluşturma programı görevlerinde rol almıştır.
 2013-2016 yıllarında TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL A.Ş.’de Şasi parçaları satınalma uzmanı olarak, codesign parçaların satın alınması; şasi süspansiyon parçaları, direksiyon sistemi, kayar kapı
mekanizması, crush box, tasarım değişikliğiyle doğan parçaların fiyat ve yatırım bedellerinin
yönetilmesi ve satın alma sözleşmelerinin yapılması, yeni proje için global bazda teklif alımı, indirimli
fiyatların bağlanması, tedarikçi ile proje ömrünce fiyatı bağlayacak eskalasyonda anlaşılması, 540
milyon euro cironun yönetilmesi, süreç iyileştirme ( sap, .net, projelerinde bilgi işlem ile koordineli
çalışarak yazılım projelerinin devreye alınması, tedarikçi kaynaklı kalite problemlerinin giderilmesi
ekibinde yer almak.
• 2019 yılından bu yana Yaşam Koçluğu, Yönetici Koçluğu ve Eğitmenlik yapmaktadır.
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