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Özgeçmiş
 ODTÜ Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayarak Makine Mühendisi olan Sn. AVUNDUK,
1996-1997 yılları arasında Coca Cola'da tüm imalat ve yardımcı işletmelerin bakım sorumluluğu ile
şişeleme/dolum makinaların periyodik ve kestirimci bakımlarıilgili olarak Bakım Mühendisi olarak
çalıştı.
 1999-2001 yılları arasında Cargil firmasında, günlük bakım faaliyetlerinin organizasyonu,önleyici ve
kestirimci bakım faaliyetlerinin koordinasyonu ve yedek parça sisteminin yönetimi konularında
Mekanik Bakım Şefi olarak çalıştı.
 2001-2004 yılları arasında Robert Bosch Bursa Fabrikası'nda, zamana dayalı bakımın
koordinasyonu,kestirimci bakım sisteminin devreye alınması,yağ analizi, termal ve vibrasyon
analizleri ile madeni yağ, kimyasal ve filtrelerin optimizasyonları konularında Bakım Koordinatörü
olarak çalıştı.
 2004-2008 yılları arasında Robert Bosch Charleston, Amerika fabrikasında, fabrikada mevcut tüm
makina ve ekipmanlarda TPM’in proaktif bakım vizyonu çerçevesinde planlanması ve uygulanması,
TPM alt yapı çalışmalarının sürekli TPM Eğitimleri ile desteklenmesi,TPM'in 750 imalat ve yardımcı
işletmelerdeki ekipmalara uygulanarak imalat kültürü ve bakım sistemi haline getirilmesi,15 farklı
kısım için TPM Uygulama Planlarının geliştirilmesi,kestirimci analiz cihazlarının TPM'de erken arıza
uyarı sistemi olarak devreye alınması: Titreşim,Yağ,Isı ve Ultrasonik Analizleri, ekipman veri toplama
ve analiz sisteminin devreye alınması,periyodik TPM Auditlerinin koordine edilmesi, sistemin devamı
için her kısımdaki TPM faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacak TPM Ekip Liderlerinin
yetiştirilmesi, 5S Auditlerinin yapılması ,efektif bakım planlaması için bakım organizasyon ve
yetkinlerinin yeniden tasarlanması,PM ve PdM çalışmalarının organize edilmesi,standard TPM
dökümanları oluşturulması,TPM göstergelerinin devreye alınması; OEE,kayıplar vs, ve Yedek
parçaların tasarruf projeleri kapsamında optimizasyonu konularında Bakım ve TPM Müdürü olarak
çalıştı.
 2008-2009 yılları arasında Coşkunöz Firması'nda TPM Müdürü olarak,makinalar için TPM
Uygulama stratejileri hazırlayıp uygulamaya alınması,her kısımdaki kritik makinaları
,prosesleri,ekipmanları tesbit etmek ve arızalarını TPM yöntemleriyle giderilmesi amaçlı
koordinasyonun sağlanması, makinalarda şimdiye kadar meydana gelmiş ve uzun süreli duruşlara
neden olan arıza tipleriyle sebeplerinin analiz edilmesi,her kısımda uygulamaya alınacak makinaların
personeli için TPM Eğitim proğramları oluşturulması ve uygulanması,makinalarda arıza bilgisi
toplama sistemi oluşturulması,imalat formen,grup lideri ve / veya takım liderlerinin
koordinasyonunda her bir makina için erken uyarı,izleme ve yakalama sistemi
oluşturulması,koruyucu,kestirimci ve önleyici bakım sistemleri için backlog oluşturarak planlama ve
zamanlama fonksiyonlarını işler hale getirilmesi,filtrasyon ,kimyasallar, yedek parçalar ve yağlar için
tasarruf projeleri geliştirilmesi konularında çalıştı.
 2009 yılından itibaren eğitmen ve danışman olarak çalışmalarına devam eden Sn. AVUNDUK,
Ulusal ve Uluslararası bazlı, her türlü üretim ve hizmet sektörleri için TPM Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri, Bakım ve Bakım Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Otonom Bakım,OEE ve
Proaktif Bakım Sistemleri Kurulumu, Ekipman bazlı bakım ve TPM Çalıştayları organizasyonlarının
gerçekleştirilmesi konularında hizmet vermektedir. Aynı zamanda, Türkiye, Fransa, Yunanistan,
Rusya ve Almanya'da farklı sektörler için bakım veTPM konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri
vermeye devam etmektedir. Buna ilave olarak, fabrika ekipman ve tesis verimlilik artış proje ve
danışmanlık hizmetleri de gerçekleştirmektedir. Proaktif Ekipman Yönetimi –TPM isimli bir kitap
yayımlamıştır.
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