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Kısa Kısa
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İki ayda bir yayınlanmaktadır. KPA çalışanlarına ücretsiz olarak
dağıtılmaktadır.
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ZİYARETLER

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL ZİYARETİ

Savunma sanayinin önde gelen firmalarını ziyaretleri kapsamında
fabrikamızı ziyaretlerinde Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, ASO Başkanı
Nurettin Özdebir ve Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın eşlik etmiştir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ziyaretlerinde Ankara’nın savunma ve güvenlik sektörü alanlarında gittikçe
kendini geliştiren bir merkez haline geldiğini söyledi. Ar-Ge ve inovasyon açısından sektörün kritik
önemde olduğunu vurguladı. Maliye Bakanlığı olarak ‘üretim, yatırım ve ihracatın artması, daha fazla
Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması noktasında ne yapabiliriz’ diye gayret içindeyiz. Bununla ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir şeklinde dile getirdi.
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İki tesisimizde incelemelerde bulun
Naci Ağbal, çeşitli uçaklara parça
üretilmesinden ötürü etkilendiğini
ifade ederek, tüm çalışanlara emekleri
için teşekkür etti.

Küçükpazarlı Havacılık
ile ilgili sunum
yapılmıştır.

Sayın Bakanımıza, bizleri ziyaretlerinden ve keyifli geçen sohbetlerinden
ötürü KPA ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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ZİYARETLER

BELL HELİCOPTER FİRMASININ ZİYARETİ

Bell Helicopter firmasının Türkiye’de ki üretimini
arttırması kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığı’mızın KPA’yı önermesi sonucu gerçekleşen üst
düzey ziyaret, firmamızın daha çok global oyuncunun tedarikçi listelerinde yer almasını sağladı. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden KPA’nın yurtiçi
ve yurtdışı ilişkileri güçlenerek devam etmektedir.

Ozan HACIBEKİROĞLU
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KPA HABER

BOEING SEMPOZYUMUNA KATILDIK
NADCAP denetimi sonrası yapılan BOEING toplantısına, tüm yan sanayi firmaları gibi bizde, kalite
mühendisi, ısıl işlem mühendisi, ısıl işlem operatörü ve ısıl işlem sorumlusu olarak tam kadro katıldık.
Toplantıda firma gereklilikleri, özel prosesin firmalar
açısından değeri ve NADCAP denetiminin önemi hakkında yapılan sunumlarda bilgi dağarcığımıza yeni
terimler ekledik. Denetleme sonrası, bulgularımızı
yeniden gözden geçirme aşamasında bu toplantının
faydalı olduğunu düşünüyoruz ve yeni denetlemelere daha sıkı hazırlanıyoruz. Tüm bu aşamalarda,
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, sorumlumuz
Taha Küçükpazarlı ve diğer ekip arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Elif Burcu EREZ

CONGRESIUM ANKARA: Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı / Söğütözü Caddesi No:1/A Çankaya

Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde, Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA)
tarafından gerçekleştirilen ICDDA
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri uluslararası etkinliğin
üçüncüsü; 11-13 Ekim 2016 tarihlerinde Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecektir.
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SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI’NIN
DENETİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından savunma ve
havacılık sektöründe hizmet
vermekte olan firmaların seviyelerini belirlemek üzere
bir denetleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
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Pilot firma olarak seçmiş oldukları 12 firmadan birisi de KÜÇÜKPAZARLI olarak belirlenmiştir. Ziyaret süresince TAI, Aselsan,
Havelsan, FNSS ve SSM yetkilileri tarafından
gerçekleşen denetimde;
Firmamızın kurumsallık, personel, emniyet,
güvenlik, İş sağlığı ve güvenliği, finans yönetimi, ar-ge yönetimimiz, Proje yönetim yeteneğimiz, Kalite yönetim sistemimiz, Tedarik zinciri yönetimi yeteneğimiz ve teknik detaylar
ayrıntlı şekilde misafirlerimize aktarılmış olup,
şirketimizin potansiyeli göz önüne serilmiştir.
Başarılı ve keyifli geçen bu denetleme sürecince emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederim.

Merve DURUKAN
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GRAMS EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Airbus’ın alt yüklenici firmalardan istemiş olduğu GRAMS (General
Requirements of Aerospace Material Supplier) için firmamıza TAI
tarafından 1 haftalık eğitim düzenlendi.

Grams çalışmalarının amacı, havacılık malzeme tedariği için genel gereksinimleri karşılamaktır. Bu bağlamda, firmamız genelinde, tüm departmanların katılımı ile çalışmalar yapılmaktadır. İçeriği çok kapsamlı
olduğu için çok ayrıntılı anlatmam mümkün olmasa da aşağıda verdiğim bir kaç örneği içermektedir;
• Parçaların geç kalacağına nasıl emin olduğumuz
• Parçaların önceden gecikeceğini fark ettiğimizde nasıl önlemler aldığımız
• Alt yüklenici için risk analizleri
• Parça gecikmesinden kaynaklı kök neden analizleri.
• Hata bulunduğunda nasıl bir tepki verildiğine dair prosedür hazırlanması
• Kalite ve performans analizleri

Gözde Zeynep DEMİR

SİZİ DE KPA AİLESİNDE
GÖRMEK İSTİYORUZ...
• CNC Operatörü
• Kalite Teknisyeni/Teknikeri
alımları gerçekleştirilecektir. Yönlendirme adına İK departmanı ile irtibata geçirilmesini
bilgilerinize rica ederiz.
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AS 9100 BELGESİ İÇİN DENETİMİ
Havacılık, savunma ve uzay sanayiine hizmet eden firmaların, kalite performansı ile
verimliliğini arttırmak amacıyla sahip olması gereken ve uluslararası sahada geçerliliği olan; AS 9100 Belgesi için 5-8 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen
ara denetimi başarıyla tamamladık.
Kuvvetli bir ekip çalışmasıyla yürütülen hazırlık döneminin ardından tüm süreçlerin
dâhil olduğu denetimde, başarıyı getiren
en önemli olgu ise kalitemize verdiğimiz
önem oldu. Belgemizin devamlılığı için geçirmiş olduğumuz bu olağan denetimde
‘Isıl İşlem Yeteneği’mizi de belgemize ekleyerek kapsamımızı genişletmiş olduk.
Ayrıca, denetim sonunda büyük bir memnuniyet ve teşekkür ile ayrılan denetçilerimiz Ünal Bey ve Hatice
Hanım’ın vermiş olduğu önerilerle, firmamızda daha etkin süreç yapılarının oluşturulmasına imkân sağlanmış
oldu. Kaliteye verdikleri önem ile elimizi güçlendiren yönetimimiz ve özverili bir çalışmayla ekip ruhunu işine
yansıtan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Aylin BÜYÜKKAYA

kpa.com.tr YENILENEN ALT YAPISI ILE
YAKINDA YAYINDA!

Firmamızın; İçerik ve
tasarım bakımından
yenilenen, tüm güncel
ve genel bilgilerin yer
aldığı web sitemiz
yaklaşık olarak
Ekim 3. Haftadan
itibaren aktif hale
gelecektir.
10-20 Ekim tarihinden
itibaren, güncellenen
web sitemize
www.kpa.com.tr
adresinden
erişebilirsiniz.
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Savunma Sanayiinin Parlayan Yıldızı Küçükpazarlı Havacılık

ÖNEMLİ BİR PROJEDE TEDARİKÇİ OLARAK
SEÇİLMENİN HEYECANINI YAŞIYOR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında
imzalanan 109 adet T70 Genel Maksat helikopter
projesi kapsamında T-70 helikopterine ait Tail_Cone
(Kuyruk Konisi) üretiminin yardımcı sanayide üretilmesi amacıyla TUSAŞ tarafından firmamız tedarikçi
olarak seçilmiş TUSAŞ ile karşılıklı müzakere sürecine başlanmıştır.
Projenin birinci etabı olan teklif toplama süreci tamamlanmış olup, vermiş olduğumuz teklifin değerlendirilmesi sonucunda firmamız kısa listeye kalmıştır.
TUSAŞ ile ikinci aşama olan proje gerçekleştirme
sunumları yapılan toplantılar sonrasında TUSAŞ
yetkililerine aktarılmış ve yaklaşım olarak olumlu
geri dönüşler alınmıştır.
KPA olarak koymuş olduğumuz hedeflere ulaşılması
noktasında bu proje en önemli mihenk taşlarından
bir tanesi olacaktır.
Projenin gerçekleşmesi temennisiyle saygılarımla,

Mahir TOSUN
12
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5S ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
ÖNCESİ

SONRASI

Tüm üretim alanına yaygınlaştırılması planlanan yalın üretim tekniklerinden olan 5S metodu, hem ortamın daha
düzenli olması hem de kullanım esnasında yaşanan veya yaşanabilecek uygunsuzlukları ortadan kaldırmak
için ISIL İŞLEM DEPARTMANINDA SERTLİK CİHAZINA uygulanarak başlanmıştır. Kullanım esnasında kolaylık
sağlayan bu çalışma, zaman ve verimlilik açısından etkin bir uygulama olmuştur.

Aylin BÜYÜKKAYA - Emine Kübra YEDİYILDIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ GÜZELLEŞİYOR

Boyadığımız desenler işyerimize renk kattı. Yemekhane, 3 nolu bina girişi ve idari bina 1.Katta yer
almakta, emeklerinize sağlık.

www.kpa.com.tr 13
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KPA 2016 ÇOCUK GÜNÜ
Yeni eğitim yılınızın tatlı tadında
geçmesi dileğiyle…
Paketlerimizi hazırladık, abur
cuburlarımızı afiyetle yemeniz
için gönderdik…
Hepinize kucak dolusu sevgiler,
bol bol başarılar…
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KÜÇÜKPAZARLI HAVACILIK

YÜZ OKUMA SANATIYLA TANIŞTI
Güvenlik ve Yüz Okuma Uzmanı,
Araştırmacı-Yazar
Halim
Altınışık,
firmamızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında
şirket sahipleri
Hasan ve Sefa
Küçükpazarlı ile tanışan ve şirket
faaliyetleri hakkında bilgi alan Altınışık,
ülkemizde yeni tanınmaya başlayan Yüz
Okuma Sanatı hakkında bilgi vererek
günümüzde, başta güvenlik ve istihbarat
örgütleri olmak üzere insanın olduğu her
oluşumda kullanıldığını dile getirmiştir.

Yüz Okuma Uzmanı Altınışık devamında
yüzümüzün, atalarımızdan gelen genetik
özelliklerimizin, içinde bulunduğumuz
çevrenin ve elde ettiğimiz, yaşam deneyim ve
birikimlerimizin ürünü olduğunu belirtti. Ayrıca
yüzümüzün, kim olduğumuzun, nereden gelip
nereye gitmekte olduğumuzun önemli ipuçlarını
verdiğini, bize ait olan özgün potansiyelimizi,
başarılı ve mutlu olmak için neye gereksinim
duyduğumuzu ortaya koyduğunu dile getirmiştir.

“Kişilik Analizinde Yüzün Şifreleri” ve “Başarılı
İnsan İlişkilerinde Soruların Gizli Dili” adlı iki kitabı
bulunan Halim Altınışık, yüzdeki işaret, çizgiler,
benler sayesinde kişilik analizi yapıldığını belirtti.
Kendilerine ziyaretlerinden ve keyifli geçen
sohbetlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

www.kpa.com.tr 15

KPA’DA SÜRPRİZ İKRAM GÜNLERİ

Etkinliğin ilk lezzeti lokma tatlısıydı. Tatlının lezzeti doyumsuz sohbetlerle birleşince
güzel bir etkinlik oldu. Sürekliliği için çaba sarfedeceğimiz bu ve bu gibi etkinliklere
ilgi gösteren çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
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KISA KISA

ÇEVRE VE ATIK YÖNETIMI
Yerküre, milyarlarca canlının barındığı ve yaşadığı
bir yer. Besin zincirinin en üstünde yer alan insanlar bu yerküre üzerinde yaşamlarını sürdürebilmek
için sürekli olarak gelişmiş, hayatlarını çok daha
rahat bir biçimde geçirebilmek için de pek çok şey
icat etmişlerdir. Teknolojik gelişmelerin yaşandığı son yüzyılda dünyanın bugüne dek görmediği
yenilikler yapılmış, dünyanın kaynakları hoyratça
kullanılmıştır.
İnsanlar, kendi yararlarına olduğunu düşündükleri
pek çok eşyayı üretmiş ve kullanmaya başlamışlardır. Bu eşyaların da belirli bir kullanma süreleri
vardır ve bir müddet sonra kullanılmaz ve atılırlar. Dünyayı bir çöplük haline getiren bu eşyalar
çevre kirliliğine sebep olduğu gibi, dünyaya da
zarar vermektedir. İnsanların ürettiği atıkların doğada ne kadar süre içinde yok olduğunu ve ortadan kalktığını da bilmeleri gerekmektedir. Gelişmiş
birçok ülke çevre kirliliğinin önüne geçmek için
değişik protokoller uygulamaya başlamıştır. Ülkemizde de ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi
için geri dönüşüm tesisleri kurularak çalışmalar
yapılmaktadır. İnsanların oluşturduğu atıklar hem
doğaya hem de suya büyük zarar vermektedir. Doğaya atılan atıklar toprağı kirletmekte ve toprağın
verimliliğini düşürmektedir. Suya atılan atıklar ise
balıklar tarafından yenilmekte, mikrop saçtığı için
suları kirletmekte ve canlıların yaşamlarını sürdürememesine neden olmaktadır.

EVSEL ATIKLAR
Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan
içlerinde tehlikeli zararlı madde içermeyen atıklara evsel atıklar’ denir. Örneğin; yiyecek atıkları,
şampuan ambalajları, meyve suyu kartonları ve
şişeleri, plastik su ve
meşrubat şişeleri, cam kavanozlar, teneke ve metal konserve kutuları evsel atıklara örnek verilebilir.

Bizlerin geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakması mutlak bir zorunluluk halini almıştır. En
alt kademeden başlayarak çevre ve atık konularında bilinçlenmeli ve gerekli çabayı mutlaka sarfetmeliyiz.

TIBBİ ATIKLAR
Hastane, klinik ve muayenehane gibi sağlık ve tedavi merkezlerinden oluşan atıklar ile kullanılmış
ilaç, tıbbi malzeme, ameliyat ve tedavi sırasında
oluşan atıklar tıbbi atı klara örnek verilebilir.

ÇEVRE
Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava,
su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki
bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır. İnsanın yeryüzündeki faaliyetleri çevre sorunlarına neden
olmaktadır. Teknolojik gelişmeler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan da sağlığımızı
tehdit etmektedir.

TEHLİKELİ ATIKLAR
Sanayiden ve çeşitli üretim tesislerinde ortaya çıkan insan ve çevre sağlığına zarar verecek olan
atıklara tehlikeli atıklar’ denir. Örneğin; pil, boya,
akü ve çeşitli kimyasallar.

ATIK
Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan katı, sıvı, gaz ya da radyoaktif istenmeyen her türlü madde atık olarak değerlendirilmektedir.

18

ATIK TÜRLERİ
Evsel Atıklar, Tıbbi Atıklar,Tehlikeli Atıklar, Endüstriyel Atıklar, İnşaat Atıkları olarak sınıflandırılır.
Bir atığın tehlikeli olup olmaması onun berteraf ve
geri dönüşüm uygulamalarında önemsenmeyeceği anlamına gelmez.

BÜLTEN 2016

ENDÜSTRİYEL ATIKLAR
Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya
sonrasında ortaya çıkan katı atıklara ‘endüstriyel
katı atıklar’ denir.
İNŞAAT ATIKLARI
Yapılan inşaatlar, yıkımlar, evlerdeki tamiratlar sırasında ortaya çıkan taş, toprak, demir, tahta türü
atıklara inşaat atıkları’ denir.

ATIK YÖNETİMİ
Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri
içeren bir yönetim biçimidir.
GERİ KAZANIM İLE,
• Doğal kaynaklarımız korunur
• Enerji tasarrufu sağlanır
• Ekonomiye katkı sağlanır
• Çöp sahasına giden atık miktarı azalır.
Geri kazanımlara örnekler verecek olursak;

1- 1 adet cam şişenin geri dönüşümünden 100 watlık bir
ampulu 4 saat yakacak kadar enerji,
2- 2.5 lt. lik ped şişeden 60 watlık ampulü 6 saat yakacak kadar enerji,
3- Kullanılmış alüminyum dan alüminyum üreterek atık
su kirlenmesinde %97 oranında azalma,
4- 1 ton atık kağıt ve kartonun geri dönüşümünde 17
yetişkin ağacın kurtarılması.

Örneklerde görüldüğü üzere atıkların kontrol altına
alınması sadece çevre kirliliğinin önlenmesine değil
büyük miktarda doğal kaynak ve enerjinin de tasarruf edilmiş olmasına yol açmaktadır.
KPA OLARAK;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü,
işletmelerde atık yönetim
planı oluşturulması ve
uygulanması konusunda
ilgili yasa ve mevzuatların
yerine getirilmesini taakip
ve denetleme yetkisi ile
şirketimizde de bu uygulamaların tamamlanmasını
tarafımıza görev vermiştir.
Bu kapsamda KPA olarak özel bir çevre danışmanlık
firmasının desteği ile ATIK YÖNETİM PLANI oluşturulması çalışmalarımız sona yaklaşmış durumdadır.
1 ve 2 nolu fabrikalar için ATIK YÖNETİM PLANLARI
tamamlanmış, 3 nolu fabrika ve Timur için bakanlık
onayı beklenmektedir. Her işletme bünyesinde atık
alanları oluşturulmuş, çalışma yerlerinde kaynağından ayrıştırma mantığı çerçevesinde çeşitli kodlara
göre atık toplama kutuları yerleştirilmiştir. Yeri gelmişken kaynağında ayrıştırmanın önemine değinmek
istiyorum.
Kaynağında ayrıştırma, bir atığın atık olmaya başladığı andan itibaren kendi özelliğine göre diğer
atıklardan ayrıştırılması ve diğer atıklar ve çöp ile

karışmadan berteraf yada geri dönüşüme gitmesi
mantığıdır. Birbirine karışmış atıkların ayrıştırılması
mümkün olmayacağından, berteraf ve geri dönüşümü de sağlanamayacaktır. Tüm bilgiler ışığında aşağıda belirttiğim konuları dikkate değer buluyorum.
1- Atık çöp değildir. Çevreye zarar verebilecek ve/veya
geri dönüşüme tabi tehlikeli ve tehlikesiz tüm material ve malzemeler atık olarak belirlenmiştir.
2- Atıklar kaynağında ayrıştırılmadıkça amaca hizmet
etmeyeceği aşikardır.
3- Atık kodları ve tehlikeli / tehlikesiz olup olmadığı yada
nasıl bir protocol izlenmesi gerektiği ilgili departmanlarda görev alan personelin bileceği hususlardır.
4- Atık alanlarında işletmelerden çıkabilecek atıklar için
yer ve hücreler belirlenmiştir.
5- Kaynağında ayrıştırma mantığına göre işletmelerde
çalışanların bulunduğu mahallerde atık kutuları konulmuş / konulacaktır.
6- Atık kutularının üzerine yapıştırılmış kartlar sayesinde personel hangi atığı hangi kutuya atacağını bilecek ve uygulama ile bu atıklar cinslerine ve kodlarına
göre ayrılmış olacaktır.
7- Çalışma alanlarındaki atık kutuları dolduğunda işletme sorumluları bu atıkları ATIK TOPLAMA bölgesindeki ilgili depolama alanlarına boşaltılmasını sağlayacaklardır.
8- Çok fazla sayıda atık kodu bulunduğu göz önüne alındığında her kod için bir kutu bulundurulması mümkün olmayacağından çok nadir çıkan atıklar (floresan
ampul, baskı toneri vb.) doğrudan atık alanlarındaki
depolama hücrelerine atılacaktır.
9- Atık alanları yeterli kapasiteye ulaştığında İdari İşler
Müdürlüğüne bilgi verilecek ve yasal mevzuat çerçevesinde bertaraf işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.
10- Atık alanları depolama, malzeme koyma, yada amacı
dışında kullanılmayacak kullanımına müsade edilmeyecektir.
11- Ofis katlarında bulunan çöp kovaları sadece çöp için
kullanılacak, kağıt naylon vb. Gibi atıklar mutlaka ilgili
kutulara atılacaktır. Çöp kutuları görevli personel tarafından belediye konteyner larına boşaltılacak onun
dışındaki atıklar ilgili atık yerlerine bırakılacaktır
12- Pil atıkları işletmede çeşitli yerlerde bulunan pil kutularına atılacaktır.
13- Çevre ve atık hassasiyeti belirli birimlerin değil tüm
personelin sorumluluğudur. Fabrikalarda sorumlu
personel çalışan tüm personelin bu konuya hassasiyetini sağlamalı, takip ve kontrol etmelidir.

Atık bilinci oluşturuluncaya kadar tüm sorumlu arkadaşların bu konuda hassas davranmalarını, olası
aksaklıklarda ilgilileri uyarmaları, gerektiğinde çözüm üretebilmeleri ve yardımcı olmaları dileklerimle
iyi çalışmalar diliyorum.

Mehmet UĞUZER
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2009 yılında aşağıda belirtilen kaynakta okuduğum ve etkilendiğim bir hikâyeyi sizlerle paylaşmak istedim.

İLKOKUL MEZUNUYDU: DR. ESRA HANIM
Elazığ’da doğan ve yaşayan küçük Esra’nın, ilkokulu bitirdikten sonra çok iyi Anadolu liselerini
tutturmasına rağmen ihtilal öncesi ortamın karışıklığını öne süren babası tarafından okuması engellendi. Esra, çok genç yaşta evlendirildi; ardından üç çocuk annesi oldu.
İlk oğlu Emrah’ın Anadolu lisesi sınavlarında iyi bir
netice alacağını düşünürken, Emrah 100 sorudan
sadece 15 net çıkarabildi. Anne Esra, şoke olmuştu. Bu durumu kabul edemiyordu. İlkokul mezunu
olduğu halde, oğluna çok tempolu bir şekilde ders
çalıştırmaya başladı. Önce kendisi öğreniyor; ardından oğluyla birlikte çalışıyorlardı. Ailedekilerin
ve çevredekilerin bu çabalardan çok fazla umudu
yoktu. Ne var ki, Emrah sömestr tatilinden sonra
netlerini 100 soruda 96’ya kadar çıkardı. Girdiği
sınavda Türkiye’de ilk 500’e, Elazığ’da ilk 5’e girdi.
Dershanesinde ise 120’ncilikten birinciliğe yükseldi.
Anne Esra, çok sevinçliydi. Ehliyet almak üzere bir
kursa yazılmaya gitti. Kurstaki görevli eğitimini durumunu sorunca ilkokul mezunu olduğunu söyledi.
Görevli de kendisine dışarıdan mı bitirdiğini sordu.
Bu olay, anne Esra’nın yüreğini burktu. Hem eğitim durumu sorulduğunda neden “Ben üniversite
mezunuyum” diyemiyordu ki? Kurstan eve döndükten sonra eşi ile konuştu. “Ben” dedi, “Ortaokulu, liseyi bitirmek istiyorum. Üstelik üniversiteye
gitmeyi düşünüyorum.” Eşinin de desteğini alan,
bir taraftan üç çocuklu bir ailenin sorumluluğunu
üstlenen anne Esra, dışarıdan ortaokul ve lise bitirme sınavlarına girmeye karar verdi. Karar verdikten sonra çok kısa bir sürede iki ay içinde önce
ortaokul diplomasını, ardından ise lise diplomasını
almaya hak kazandı. Oğlunu sınavlara hazırlarken
tüm okul içeriğini öğrenmiş ve çok zorlanmadan
sınavları geçmişti.
Şimdi sıra üniversite sınavındaydı. Üniversitede
örgün eğitim yapan bir bölümü kazanmak, açık
ortaokul ve liseyi bitirmeye benzemezdi. Ancak
kendisinin sınavı kazanacağına inancı tamdı. 1995
yılında Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kazanarak üniversite öğrenimine başladı. Üç çocuk
annesi bir kadın nasıl üniversite okuyacaktı? Vizeler, finaller derken okulu uzatmadan 1999 yılında

iyi bir dereceyle mezun oldu. Master yapmak istiyordu. Bu kadarı da uçuk bir hayaldi, bir anneydi o.
Anneler master yapmaz, çocuk büyütürdü. Derken
1999 yılında mezun olduktan hemen sonra aynı
bölümde yüksek lisans öğrenimi görmeye başladı.
2001 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamladı
ve yine aynı yıl aynı bilim dalında doktora programına kabul edildi. 2007’nin Ağustos ayında doktorasını tamamladı. Küçük Esra, önce anne Esra
olmuş, ardından öğrenci Esra olmuş ve doktoranın
tamamlanması ile birlikte Dr. Esra Hanım olmuştu. Doktora tezi oldukça ilginçti; televizyonun ev
kadınlarının gündelik yaşamlarını nasıl etkilediğini
araştırdı. Kadınların yaşamlarında televizyon dizilerinin etkisi o kadar ilginçti ki, tezi ulusal gazetelerde bile haber oldu. Bu arada mezun olduktan
sonra Elazığ’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı değişik okullarda sınıf öğretmeni olarak görev yaptı.
Şu anda özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü
Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi’nde rehberlik biriminde öğretmenliğe devam ediyor.
Dr. Esra Gülmez’in büyük oğlu Emrah, Bilkent
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Şu anda
Hollanda’da çalışıyor. İkinci oğlu Yunus Taha Hacettepe Eczacılık’ta öğrenci, üçüncü oğlu Emre
ise Amerika’da Berkeley Üniversitesi’nde öğrenci.
Zorluklardan, imkânsızlıklardan, sınavların zorluğundan şikâyet etmek isteyen varsa, bu yazıyı
duvara asıp tekrar tekrar okusun. Kocaman bir
teşekkür size Dr. Esra Hanım, hepimizi yüreklendiren öykünüz için.

Murat YILDIZ

KAYNAK: http://www.rehabilitasyon.com/action/makale/1/Basarinin_Sirri-6304
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0-4 yaş için uygundur. Lütfen suluboya kullanmayınız. Tercihen pastel veya keçelı kalem kullanınız.
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4-10 yaş için uygundur. Lütfen suluboya kullanmayınız. Tercihen pastel veya keçelı kalem kullanınız.
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KPA aİleSİ...

İftarı yine birlikteyiz

Paintball hatırası

Ağzımız tatlansın

Montaj piknik organizasyonu

Cuma çıkışı

Ekip çalışması

İŞ BAŞINDA YAKALANANLAR

Nazik hanım, öğle yemeği için
etleri tencereye atarken

Yasin bey ,keyifli bir şekilde
fırının kapağını açarken

Alican bey ise hunharca
çizim yaparken

HOŞGELDIN BEBEK:
Zeynep Yüsra Demir (Ramzan Demir’in kızı)...............................................19.08.2016
Asiye Miray Şengül (Ufuk Şengül’ün kızı)................................................... 27.07.2016
Toprak Er (Ahmet Er’in oğlu)...................................................................... 02.07.2016
Ceyhun Aganiyazov (Hacer İzci Aganiyazov’ın oğlu)................................. 27.07.2016

Kübra hanım, çılgınlar gibi
iş emri onaylarken
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15 Temmuz gecesi
Aziz Milletimizin iradesine karşı yapılan
darbe girişimini lanetliyoruz.
Bu uğurda canını hiçe sayan
demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet,
Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz.

ailesi
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