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KPA 2016 GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI
Herkese merhaba,
İş stresimizi azaltmak, birlikte iletişimimizi güçlendirmek, arkadaşlık ortamı, takım çalışmasını geliştirmek, pozitif kurum kültürünü güçlendirmekti
hedefimiz. Amacımızın çok ta ötesinde güzel paylaşımlar elde ettik. KPA futbol turnuvası kutlamaları,
düğün tadında sona erdi. Ayaklarınıza sağlık KPA
AİLESİ. Desteklerini arkanızda hissettirdikleri için
ailelerinize ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Her şey gönlünüzce olsun, huzurlu günler dileğiyle…
Saygı ve Sevgilerimle
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Sevil KÜÇÜKPAZARLI

Şampiyonları yemekte ağırladık

Turnuva ikincisi İdari İşler + Planlama Ekibi

Turnuva gol kralı Ahmet ÇOR

Turnuva üçüncüsü Üretim-1 Ekibi
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ZİYARETLER

SANAYİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİ VE
ASO BAŞKANI ZİYARETİ
Sanayi Bakanı Yardımcısı Sayın Hasan Ali Çelik, Sanayi Bakanı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan Yıldırım ve ASO Başkanı Sayın
Nurettin Özdebir firmamıza gelerek havacılık ve uzay sanayisindeki
hızlı büyüme ve gelişme hakkında bilgi aldılar.
Türkiye’nin 2023 hedefindeki planlarda
bölgesel (local) uçan uçakların üretiminin
ülkemizde yapılabilirliği hakkında konuşulmuş, kalan 7 yılda ne kadar hızlı adımlar atmamız gerektiğinin önemine vurgu
yapılmıştır. Sayın Bakan Yardımcımız,
Türkiye Cumhuriyeti için biz ve bizim gibi
firmaların ne kadar önemli olduğundan,
gerek sağlanan istihdam ve insan kaynaklarından tutun da üretilen teknoloji ve
ekipmanlara kadar önem arz ettiğinin altını çizerek belirtmiştir.

Bizleri ziyaretinden ve keyifli
geçen sohbetlerinden ötürü, Sanayi Bakanı Yardımcısı
Sayın Hasan Ali Çelik, Sanayi
Bakanı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan Yıldırım ve
Sayın Nuretiin Özdebir’e KPA
ailesi olarak teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Taha KÜÇÜKPAZARLI
10
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KAMU-ÜNIVERSITE-SANAYI İŞBIRLIĞI
(KÜSİ) HEYETINİN ZİYARETİ

1.Organize Sanayi Bölgesinde referans olabilecek firmalar ile ilgili
olarak KOSGEB’in hazırlamış olduğu rapor çerçevesinde; 21 Nisan
2016 Perşembe günü, KOSGEB Sincan Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü, TSE İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı, Gümrük
Ticaret İl Müdürlüğü, ve Üniversite temsilcilerinin yer aldığı ve kısaca
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Heyeti firmamızı ziyarette
bulunmuşlardır.
Bu ziyaret ile, sanayicilerin karşılaşmış oldukları
sorunlar, eğitim müfredatının uygulamaya yönelik
olmaması, üniversite staj dönemlerinin kısa olması, uygulamaya yönelik çıkarılan yasal mevzuatların
uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, kamu destekli projeler ile ilgili görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu ziyaret sonucunda, sanayicilerin karşılaşmış oldukları ortak sorunların dile
getirilmesi adına, çözüme yönelik raporlamaların
üst düzey makamlara iletileceği de ele alınmıştır.
Bu tür ziyaretlerin sanayiciler açısından öneminden bahsedilmiş ve devamlılığın sağlanması adına
KÜSİ heyetine talepte bulunulmuştur. Ziyaretçilerimizi ağırlama hususunda gerekli misafirperverliği
gösteren firmamıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Murat YILDIZ
www.kpa.com.tr 11

ZİYARETLER

Özel Özgüven Anaokulu ziyareti

MİNİKLERLE EĞLENCELİ DAKİKALAR

Güzel kızım ve değerli arkadaşları, geleceğimizin büyük değerlerine… minik kuşların nasıl
uçak olduğunu ve uçakların nasıl yapıldığını anlattığımız, ufuklarını ve hayallerini değiştirme
fırsatı bulduğumuz, güzel bir gün için KPA yönetimine ve İnsan kaynakları departmanımıza,
bana firmamla tekrar gurur duymamı sağladıkları için çok teşekkür ederim.

Mahir TOSUN

12

BÜLTEN Mayıs 2016

www.kpa.com.tr 13

KPA HABER

DAHER HEYETİNİN ZİYARETİ
Bu yıl ilk kez birlikte çalışmaya başladığımız, geçtiğimizde
ayda A330 NEO uçağı kapsamında 22 farklı parça için sevkiyat gerçekleştirdiğimiz DAHER firmasının yetkilileri bir kaç
gün önce firmamıza bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Daher hakkında kısaca bilgi verecek olur isek. Yaklaşık 8500
çalışanı bulunan DAHER firması
1863 yılında ilk olarak taşımacılık üzerine kurulmuştur. Aile
şirketi olan firmanın şuanki CEO’su 5. nesil bir
aile ferdidir. Dünya üzerinde 12 ülke ile doğrudan çalışmakta olan firma, Fransa merkezli çalışmaktadır. AİRBUS’un Fransa’da bulunan en
büyük tedarikçisidir. Hali hazırda seri olarak
ürettikleri tasarımı tamamen kendilere ait TBM
930 adından saatte yaklaşık 611 km hıza çıkan,
2’si mürettebat olmak üzere 6 kişililk bir uçakları
bulunmaktadır. Havacılık sektörü dışında nükleer
sistemlere de çeşitli parçalar üretmektedirler.
Tedarik Müdürü ve Tedarikçi Performans ve Denetim Müdürü bu ziyarette bizlere eşlik ettiler. 22
farklı parçada firma olarak göstermiş olduğumuz
performanstan çok memnun kaldıklarını belirten

misafirlerimiz, ilerleyen zamanlarda daha büyük
işler yapmak için bizleri bu ziyaret sırasında bilgilendirdiler. Ziyaret sırasında firmamızın yararına olabileceğini düşündüğü konularda bizleri
bilgilendirip alınabilecek aksiyonlar konusunda
bizlere yardımlarını sundu. Üretim, kalite, depolama alanı ve makine parkurlarımızı gezen yetkililer beklentilerinden daha yüksek bir ortamla
ile karşılaştıklarını belirterek, KPA’nın DAHER için
büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirttiler.
Bu ziyarette aldığım geri bildirimlere dayanarak,
gelecek yıllarda firmamızın DAHER ile daha büyük işler yaparak, hızla büyüyeceğini düşünmekteyim.

MAS PROJE EĞİTİMİ

Hüseyin Emre ARIOĞLU

Merhabalar,

MAS projesi, bir üretim takip yazılımıdır. Bu yazılım, üretim sürecimizde gerçekleşen dataları, reel olarak
görebilmemize olanak sağlayacaktır.
Hedeflerimiz doğrultusunda, performans ölçümü ve verimlilik analizleri ile daha verimli bir üretim hattı
gerçekleştirmeyi
planlamaktayız.
Bu kapsamda ön bir çalışma yaptık ve kiosklarımıza, tezgahlarımızdan gerekli sinyalleri almayı
başardık. Bu yazılımı, kendi üretim sistemimize uyarlamak için gerekli gördüğümüz noktaları
düzenlemek adına, firma yetkililerini, firmamıza davet ettik. Oldukça verimli geçen toplantıda,
firma yetkilileri tarafından MAS kullanımı hakkında eğitim aldık ve deneme sürecimiz sırasında
yaşadığımız problemleri paylaştık. Umuyorum ki, kısa bir süre içerisinde, çalışmalarımızın sonucunu alacağız ve etkin bir şekilde MAS programını kullanmaya başlayacağız.

Çınar SEZER
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CATIA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Merhabalar,
Yeni alınan catia lisansları ile birlikte parametrik tasarım, katı modelleme, montaj ve yüzey modelleme
eğitimlerine aralıksız devam ediyoruz. Alınan eğitimler ile birlikte aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın oryantasyonuna da katkıda bulunuyoruz. “Kaliteli işi, ancak kaliteli personel yapar”, ilkesinden yola çıkarak
çalışana verdiği destek ve katkılardan dolayı Sefa Bey’e teşekkür ederim.

Hakan TORLAK

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Etkili sunum yapabilme ;
Okuma, yazma, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü
içererek, belirli bir amaca yönelik sözel ve görsel etkileşimin
önemini belirler. Ayrıca sunum sırasında kendinden emin,
saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek ve
etkilemek önemlidir. Kendi bünyemizde toplantı ya da seminer
yapan arkadaşlarımıza bu tarz seminerlerin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Nereye gittiğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir önemi yoktur. ‘Lewis Caroll’

Cansu İPEK

KPA OSTİM ISO DENETİMİ TAMAMLANDI

SGS firması tarafından ara kontrol amaçlı gerçekleştirilen ISO 9001:2008 kapsamındaki denetimimiz başarı ile tamamlanmıştır. Kalite sistemimizin iyileştirilmesi amacıyla baş denetçimiz İlhan KAVŞAT’ın öneri
ve görüşleri değerlendirip, gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Denetim sürecimize katkıda bulunan tüm
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ceyda TARLACI
www.kpa.com.tr 15
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NADCAP DENETİMİ TAMAMLANDI
ne zaman karamsarlığa düşecek
gibi olsak bizi motive etti. Kısa
zamanda gece gündüz demeden
çok çalıştık ve birlikte başardık.
Bu bir ekip çalışmasıydı. Bunun
için ekip arkadaşlarım, Sevgili Taha Yasin BOSTANOĞLU ve
Sayın Taha KÜÇÜKPAZARLI’ya
emeklerinden dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunmaktan
mutluluk duyarım.
Merhaba Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,
Geçtiğimiz ay, Isıl İşlem bölümümüzde 4 günlük
NADCAP denetimini inanılmaz sayılabilecek bir
başarıyla tamamladık. İnanılmaz bir başarı olarak nitelendiriyorum çünkü az zamanda çok iş
başardık. Başarımızdaki en önemli etken, genç
ve istekli bir ekibe sahip olmamızdır. Genç ve yeni
olmamız bir dezavantaj gibi kulağa gelse de, aksine kısa sürede çok çalışma ve fedakarlıklarla,
eksikliklerimizi güçlü taraflarımız haline getirebildik. İlk olarak inandık, inancımızı kuvvetlendirmek için toplantı odasının çalışma tahtasına ‘Başarabiliriz’ “NADCAP’i alacağız’’ NADCAP bizim
için zor değil’ gibi yazılarla donattık. Bu yazılar,-

Ancak bu sırada ne zaman bir
sorunla karşılaşsak sorunumuzla ilgilenip yardımcı olan Sayın Güner KOÇAK’a da teşekkürleri bir borç bilirim. Bunun yanında Sayın Sevil
KÜÇÜKPAZARLI’ya denetim öncesinde eğitim
ihtiyaçlarımızla yakından ilgilenip her türlü olanakları sağladığı için teşekkür ederim. Son olarak da en başından beri bize, bizden çok inandığı
için Genel Müdürümüz Sayın Sefa KÜÇÜKPAZARLI’ya çok teşekkür ederim. Umarım derginin
ilerleyen sayılarında da hep böyle başarılarımızı
yazıyor olurum. Bunun için durmak ve beklemek
yok. Daima en ileriye.
Saygı ve Sevgilerimle.

Emine Kübra YEDİYILDIZ

ISIL İŞLEM EĞİTİMİ TAMAMLANDI

NADCAP denetimi öncesi son sürat hazırlıklar devam ederken,
Isıl işlem fırınında kullandığımız kalibrasyon aletleri olan MC2MC6’nın eğitimleri de tamamlanmıştır. MC2 ve MC6 gibi ekipmanlar sayesinde ısıl işlemdeki bir çok ekipmanı kendimiz kalibre edebilecek donanıma ve bilgiye sahibiz.

Taha Yasin BOSTANOĞLU
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AIRBUS SECTİON 19 DENETIMİ

Airbus Section 19 denetimimizi başarı ile atlattık.
Kpa’nın yeni paketteki almış olduğu bütün işleri
yapabilecek kabiliyette olduğu, dökümanların ve
gereksinimlerin, alanda, eksiksiz gercekleştirildiği
tespit edilmiştir. Denetimimizi başarıyla gecirmemize vesile olan tüm KPA ailesine teşekkür ederiz.

Taha KÜÇÜKPAZARLI

ZODIAC DENETIMİ BAŞARIYLA GEÇTİ
Nisan ayının ilk haftası, Fransa merkezli müşterimiz Zodiac Aerosafety şirketinin Kalite
temsilcisini, yıllık olağan denetleme için ağırladık. 3 gün
süren denetim boyunca, müşterinin istediği Kalite ve zamanında teslimat seviyelerini
yakalamak için konuşulması
gereken ortak paydalar üzerinde değerlendirmeler yaptık.
Müşteri isterlerini ve Kalite sistemi gereklerini tümüyle karşılamak için çalışıyor, farkedilen
eksiklikleri takım çalışmalarıyla
birlikte gideriyoruz.

Utku ŞAHAN
www.kpa.com.tr 17
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İŞARET DİLİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Günümüz dünyasında insanların en çok sorun
yaşadıkları alan insan ilişkilerdir. Konuşabilen,
duyabilen, derdini istediği şekilde dile getirebilen insanları bu derece zorlayan bir çağda
engelli insanların içinde bulunduğu durumu
pek azımız düşünmüşüzdür.
Çevremizde engelli insanlar görünce, iletişim kuramayacağımızı düşünerek, pek çok kez sadece gülümsemekle yetinip geçip gitmişizdir yanlarından. Oysa ki onlar, etrafındakileri anlayabilmek için bir
sürü zorluğa katlanırken, engelsiz olan insanların buna gayret göstermemesi onlar açısından pek de
kabul edilebilir olmasa gerek.
Bilinçtir anlaşmak, anlaşabilmek. Firmamız bünyesinde gerçekleştirilen, hepimizde bir farkındalık
uyandırdığına inandığım “işaret dili eğitimi” ile engelli arkadaşlarımıza sadece gülümsemekle kalmayıp günlük kısa cümlelerle de olsa işaret dilinde iletişime geçebilmek, hepimiz için sadece bir başlangıç olur umarım. Her şey için teşekkürler.

Elif SEZER

18

BÜLTEN Mayıs 2016

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Merhabalar,
Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri olan stres, hayatımızı her yönüyle etkilemektedir. Genel olarak
stres, psikolojik sınırların zorlanmasıdır. İş stresi ise bu zorlanmanın işle ilgili faktörler tarafından insanlar
üzerinde oluşturulmasıdır. Aslında stres, insanların yaşamları için gerekli bir süreçtir. Belli bir dozda olan
stres, insanları motive eder. Ne zaman ki stres, bireylerin kaldırabileceğinden fazla olur ve uzun sürerse
o zaman yıkıcı sonuçları ortaya çıkmaya başlar. Duyguyu, düşünceyi ve davranışı tutarlı hale getirmeyi
başarabilmek, stresin farkına varıp, stres oluşmadan çözmüş olabileceğini gösterir. İnsanları mutlu eden
şeyin aslında güçlü yönlerini benimsemesidir. Kendimizi tanımak dışında tüm fiziksel egzersizlerin stresten
uzaklaştırdığını, beyni boşaltmanın en iyi yolu olduğunu ve bu eğitimin bende farkındalık yarattığını özellikle dile getirmek isterim.
Sonuç itibariyle stresle başa çıkma, bende şu izlenimi yaratmıştır. Hayatımızın her evresinde stresle karşılaşabileceğimizi ve bunun üstesinden gelebilmek adına iletişime açık olmamız gerektiğini, çevremize karşı
duyarlı olmamız, empati kurmamız gerektiğini, birbirimizi anladığımız noktada stresle başa çıkılabileceğini
görmüş olacağız.

Ebru AKKAMAN

TUSAŞ YAN SANAYİ ÇEKİMİ

TUSAŞ’ın bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği sanayileşme konferansı
öncesinde TUSAŞ yetkilileri firmamızdan görseller alıp, konferans öncesi yayınlanan videoda, firmamıza yer ayırmıştır.
www.kpa.com.tr 19
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Yapmış
olduğunuz,
güzel paylaşımdan
dolayı
teşekkürler,
emeğinize sağlık.

ailesi
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• KADIN: yaşadığı yerin toplum kurallarına uymak zorunda tutulan, sırf kadın olduğu için özgürlüğü elinden
alınması istenen, her şeye rağmen yaşam mücadelesi
verendir. Bir hata yapıldığında tolere eden, merhamet
gösterendir. Huzur verendir. Yaşamı boyunca aldığı tüm
unvanların hakkını verendir (iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir
müdür...)
Gözde Zeynep Demir
• KADIN: ince, naif, narin bir çiçektir. Kadınlar her şeyden önce anadır. Ona verilecek en güzel hediye: bir güler
yüz, bir tatlı söz, bir tutam sevgidir. En başta kurulan
yuvanın temel taşıdır. Bizlerin bu yaşa gelmemizde de
en önemli rol olan biz kadınları bu günde hatırlayan tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Evde anne, işte ise bir
çalışan (emekçi) tüm bayanların 8 mart dünya emekçi
kadınlar gününü kutlarım.
Nazik Budak
• KADIN erkeğin kaburgasından yaratıldı! Ayaklarından
yaratılmadı, öyle olsa ezilirdi... Üstün olsun diye başından da yaratılmadı! Ama göğsünden yaratıldı Eşit olsun
diye... Kolun biraz altında, Korunsun diye...Kalp hizasında sevilsin diye...
Merve Gül Koçak
• KADIN: yar, anne, ilk öğretmenimiz, merhamet, içimizde ki sesimiz, amansız bekleyişlerin sahibi. 		
Çiğdem Özdemir
• KADIN: kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler
kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle…
Buket Laçin
• KADIN: hem anne hem evlat, hem kardeş hem abla,
hem dost hem düşman, hem rakip hem destekçi. Onlarca yüzlerce tezat tanımı kalbinde barındırabilen isterse
yapmayacağı şey olmayan dünya masumiyetiyiz. İyi ki
varız.
Kübra Erdoğdu
• KADIN: evlattır, eştir, evin hanımıdır, aşçıdır, öğretmendir, dayanaktır. Vefakardır, fedakardır, cefakardır. Her
şeyden ve hepsinden öte anne ‘dir.
Aliye Atalay

• KADIN: elinden her iş gelendir.

Burcu Altundağ

• KADIN: tüm çileyi çeken, her zaman güçlü durandır. 		
Merve Durukan
• KADIN: kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların
ardındaki kahramandır kadınlar.
Sema Özsat
• KADIN: insana hayat, hayata da anlam, renk, sevgi ve
aşk katandır. Üreten, çalışan, okuyan ve eğitendir. Hayattır, nefestir, güçtür…
Nurdan Özarık Göksu
• KADIN: hayat’tır.

Hacer İzci

• KADIN: berekettir. Sevmek ve sevilmek,sevildiğini hissetmek ister.
Sema Baş
• KADIN: sevgi, emek, huzur, bir kap sıcak yemek, aşk,
neşe, kırmızı oje, biraz trip, çokca kahkaha, biraz çocuk,
biraz endişe, anne…
Emine Kübra Yediyıldız
• KADIN demek pembe demek. Dokunduğu yeri mis gibi
yapan, koca yürekli. Her kadın bir erkeğin ya kızıdır, ya
kardeşidir, yahut hanımı veya annesidir. Kadınlara kötü
şeyler reva görülmemeli, onlara layık olduğu değer verilmelidir. Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse
değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor
görür. Ve bir ses yükseldi veda hutbesinden ‘siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız’ Ebru Akkaman
• KADIN OLMAK; ipek saçlar,pembe topuklar, ince bel
değil bütün bunların içersinde bir hanımefendi olabilmeyi başarabilmektir.
Gizem Cerlet
• KADIN OLMAK; sadece güzel olmak demek değil gördüğünde o güzelliğin içinde erkeğin kendi ruhunu bulabilmesini sağlayabilmektir. Özlem Yalçın
• KADIN OLMAK; fedakarlık ister. Kezban Sakat Karakuş
• KADIN: hayatı renkli kılandır…

Elif Sezer
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KPA HABER

5S DEPO DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

Sarf Malzeme Rarfları

Sarf Malzeme Rarfları

Merhabalar,		
		
KPA Montaj binasındaki üretim alanı içerisinde bulunan ara depo bölümünde, 5S kapsamında yapılan
çalışmamızda, tüm dolaplar ve raflar tekrar düzenlenmektedir. Bu uygulama ile depoya gelen teknisyenlere, talep ettikleri malzemeleri, daha hızlı (zaman kaybını en aza indirerek) ve malzeme karışıklığına sebebiyet vermeden, teslim edebilmek amaçlanmıştır. Ayrıca ilerleyen haftalarda depoda ki sarf
malzemelerin listesi çıkarılacak, kritik stok seviyeleri belirlenecektir. Bu veriler ise IFS programına
entegre edilecektir. Uygulama ile daha düzenli satınalma taleplerinin oluşturulması-malzemelerin kullanım miktarlarının doğru bir şekilde takip edilmesi-maliyet takibinin gözlemlenmesi-gereksiz yere
ve fazladan satınalma taleplerinin açılmaması-uygulamanın kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden
yürümesi hedeflenmektedir.
Hakan ORAK

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI
Yedek Parça Rarfları
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SONRASI
Kırtasiye Malzeme Rarfları

KPA aİleSİ...

Hacı Bayram ziyareti ve kahvaltı keyfi...

Mutlu yıllar...

Kara kara düşünürken...

Nice senelere Cansu...
Hediye yağmuru

TAI’de voleybol maçı...

KPA ailesine hosgeldiniz...

2015 yılı en yüksek kalite performansı ödülü...

Hep birlikte daha iyiye...
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TAI TARAFINDAN VERİLEN,
2015 YILI, KALİTE
PERFORMANSI EN YÜKSEK
YARDIMCI SANAYİ FİRMASI
Olmanın, Haklı Gururunu Yaşıyoruz.

TEŞEKKÜRLER
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