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Tolga Kısacıkoğlu
Galva Metal A.Ş.a
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’dan

Dergimizin ilk sayısı. İlkler her zaman özeldir. Bence en 
kıymetlisi de bütün bu ürünün kendi ekibimizin emeğiyle 
ortaya çıkması. Profesyonel bir şirkete verseydik bu projeyi, 
belki çok daha estetik bir ürün çıkardı ama bu kadar kıymetli 
olmazdı. O yüzden şimdiden, amatör ruhla çalışan ekibimizin 
kusurları olursa affınıza sığınıyoruz. 

Firmamız büyüyor. Her geçen gün yeni yüzler aramıza 
katılıyor. Rakamlarımız sürekli büyüyor. 2017 yılının 
özellikle tarihimizin en iyi sonuçlarını üretecek bir yıl 
olacağı şimdiden garanti gibi. Her şey bir yana; bütün bu 
gelişmelerin, başarıların genç ve öğrenen insanlar tarafından 
elde ediliyor olması en paha biçilmez durumdur. Bir yandan 
toplumumuza, gezegene, devletimize tüm görevlerimizi 
tam ve eksiksiz olarak yaparken, bir yandan da tüm 
paydaşlarımıza disiplinli, bilimsel ve metodolojik çalışan 
tutkulu insanların her şeyi başarabileceğini ispatlıyoruz.

Jim Collins’in “İyiden Mükemmele” kitabında bahsettiği 
büyük çıkış yaşayan firmaları analizleri sonucunda 
vardığı bir sonuç var. Bütün firmalar, belli bir birikim 
sürecini geçirdikten sonra ( yazarın “breakthrough” diye 
adlandırdığı), hızla sonuçların yükseldiği bir döneme 
geçiyor. Biriktirme döneminde, firma doğru ve kaliteli 
insan kaynağı biriktiriyor, şirket içi değerleri oturtuyor, acı 
gerçeklerle yüzleşip, bilimsel olarak sorunlarını çözüyor, 
pazarda fark yaratacak konumunu belirliyor, disiplinli bir 
şirket kültürü oturtuluyor ve en son teknolojik değişim 
araçlarını kullanıp patlayıcı bir büyüme dönemine giriyor. 
Disiplinli insanlar, disiplinli düşünce, disiplinli uygulama 
diye de 3 genel adımda anlatmış bu süreci.  

İnanıyorum ki, biz de bu yukarı doğru kırılma sürecinin 
başlangıcındayız. Bu sene cirolarımızdaki %100 artış 
bunun ilk göstergesi. Önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı 
sonucun geleceğinden eminim. 

Daha iyisini yazamayacağım için bir alıntıyla yazımı bitirmek 
istiyorum. 

“Fark yaratmaya cüret etmek ve gerçekten yapmaya değer bir 
şey yapmanın tam zamanı şimdidir. Bunun büyük bir amaç olması 
gerekmez; yüreğinizde tutuşan herhangi arzu, düş yeterli… 
Günlerinizin değerli ve anlamlı geçmesini kendinize borçlusunuz. 
Keyif çatın. Derinlere inin. Gerinin. Büyük Düşler Kurun. Değerli 
şeylerin pek kolay elde edilmediğini aklınızdan çıkartmayın. Güzel 
günler göreceksiniz. Muhtemelen kötü günleriniz de olacak. Pılınızı 
pırtınızı toplayıp ardınıza bakmadan çekip gitmek isteyeceğiniz 
günler olacak. Bu zamanlar aslında yalnızca kendinizi zorladığınızı, 
öğrenmek ve gelişmekten korkmadığınızı gösterme fırsatlarınızdır. 
Israrcı olun. Bir fikir kararlılık ve doğru araçlarla büyük işler 
başarabilirsiniz. İçgüdülerinizin aklınızın ve yüreğinizin size yol 
göstermesine izin verin. Güvenin. İnsan zihninin olağanüstü gücüne 
ve bu güçle gerçekten fark yaratabilecek işler başarılabileceğine 
inanın. Çok çalışmanın, gülümsemenin ve umut etmenin, insanlara 
el uzatmanın ve “seni seviyorum” demenin, sonsuz dostlukların 
yolunuza çıkacak fırsatların gücüne inanın. Yeni bir başlangıç, harika 
bir şey gerçekleşeceğinin umudunu simgeler. Her şey mümkündür. Ve 
siz bir tanesiniz. Bu yoldan bir kez geçeceksiniz. Düşünüzü yaşayın! 
Fark yaratın!”   -    JOYCE GIULA 

Tolga Kısacıkoğlu
Galva Metal Yönetim Kurulu Başkanı



Dünden Bugüne
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 Galva Metal, 2005 yılında sektörde deneyimli,
 galvaniz ve dış ticaret konularındaki uzman bir
ekibin gücüyle ticaret hayatına başladı.a
 
2009ayılında uluslararası pazarda müşteri hac-
 minin genişlemesiyle Galva Metal International
SRL adı altında Romanya’da hem ofis hem de de-
 posuyla hizmet vermeye başladı. 2011 yılında iş
hacmini ve öz kaynaklarını genişleterek bir ano-
nim şirket haline gelen Galva Metal, aynı yıl için-
 de Kocaeli’de Çelik Servis Merkezi faaliyetlerine
başladı. A

2012ayılında Wuppermann Stahl Gmbh ile tem-
 silcilik anlaşması imzalanmasının ardından Galva
 Metal ile Wuppermann Group ortaklığı başlamış
 oldu. 2012 yılında en fazla ihracat artışı yapan
 firmalar arasında 4. sırada yer aldı. 2013Ayılında
 TOBB tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen
 48. Şirketi seçilen Galva Metal, aynı dönem de
 Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 1000 şirketi
arasındaki yerini aldı. 2014 yılında en fazla ülke-
ye ihracat yapan ihracatçılar kategorisinde 9. sıra-
da yer aldı.a
 

 Başladığı yolda müşterilerine en iyi satın alma
sürecini hedefleyen Galva Metal hizmet kalitesiy-
 le 2016 yılında 65.000 ton satış tonajına ulaşmış
oldu. A

 2017ayılına geldiğimizde satış hedefini 100.000
ton olarak belirleyen Galva Metal, ticaret haya-
 tının yanı sıra pek çok farklı kurumsal sosyal
 sorumluluk projelerinde de yer almaya devam
ediyor. Aynı zamanda 12 yıllık hayatında çalışan-
larının gelişimlerine büyük önem vererek yenilik-
çi vizyonunu da paylaşıp geleceğe ortak ediyor.a

Kurulduğu günden bugüne 80 farklı ülkeye ihra-
cat yapan Galva Metal, sektörde adından her ge-
çen gün daha çok söz ettiriyor.a

Feyza Kısacıkoğlu ve Tolga Kısacıkoğlu‘nun ön-
 cülüğünde yola çıkan Galva Metal, 2017 yılında
 Kocaeli ve Romanya yerleşkeleri dahil olmak
 üzere toplam 81 kişilik ekibiyle hizmet veriyor.a



Firmamız için oldukça iyi geçen 
2016 yılından sonra 2017 yılı 
da çok hareketli başladı ve aynı 
hızla devam etmektedir. Yılın 
artışlarla başlaması ve bu artışların 
piyasaların beklentilerinin 
üzerinde ve sürekli olması, kısa 
süreli şok etkileri yaratsa da alışma 
evresinden sonra yeni fiyatlar 
kabul görerek piyasalar normal 
seyrinde devam etmektedir (bir 
sonraki zamma kadar). Her 
ertelenen satınalma için ‘’keşke 
alsaydık’’ ve her yapılan satınalma 
için ‘’keşke daha fazla alsaydık’’ 
yorumları kaçınılmaz oldu.

Tüm dünya genelinde ve tüm 
demir çelik ürünlerinde yaşanan 

bu artış artık ‘’satmak değil, 
satınalmak zor ‘’  dedirtmektedir. 
Çünkü yüksek fiyatlı bile olsa 
kısa terminli malzeme de bulmak 
zorlaştı. Fabrikaların ortalama 
terminleri iki ayı bulmaktadır.

Fiyat belirleyici  ve  piyasa seyri-
nin göstergesi olan bir çok endeks 
uzun zamandır yukarı doğru 
devam etmektedir.  Son 6 ayda 
hurda da %30, kok kömüründe 
%15  oranında artış yaşanmıştır. 

Galvanizli sacda etkisi 100-150 
$/ton civarındadır ki bu ince 
saclarda daha yüksek rakamlara 
çıkmaktadır. Bununla beraber 
future endeksi  (gelecekte 

beklenen fiyatlar endeksi) de 
yukarı yönde devam etmektedir. 
Fiyatların artacağını bekleyen 
satınalmacı talepte bulunur hatta 
talebini arttırır; yüksek talep de 
fiyatları arttırır. Sonuçta beklenti 
gerçeği doğurur.

Birlikte Daha Güçlü Hedeflere… 

EKİM 2017

Galva’nın parçası olduğu andan itibaren, çok başarılı işlere imza atan ta-
 kımımızın lideri, sevgili satış şefimiz Elif Yalgı’nın 2016 ve bugüne dair
değerli yorumlarını okumaya ne dersiniz? Emin olun, devamı gelecek...a



Ortağımız Wuppermann Group,A
 Macaristan’da Yeni Üretim Tesisi İnşa Etti
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 as80.000 m² alanda 32.000 m²  yeni
üretim yerleşkesi kuran Wupper-
mann Group, toplamda 3 tane üre-
 tim hattı ile birlikte 1500 çalışanı ile
yılda 1.500.000 ton üretim hedefli-
yor.  Uluslararası pazarda söz sahi-
 bi olan ortağımız yeni 100 milyon
euro Macaristan yatırımıyla dikkat-
 leri üzerine çekiyor.aYeni üretim
 sahasında geniş ürün yelpazesi ile
 müşterilerine maksimum faydayı
amaç edinen ortağımız Wupper-
mann Group, kaliteli ve özel ürün-
 leriyle müşterilerinin taleplerine
hizmet etmeye devam ediyor.a

 Wuppermann Group genel merkez
çalışanı olan Britta Schwiegels-
 hohn’un, şirket içi söyleşisinden
 kısa bir alıntı:a

Neden Wuppermann?a
a
 a’’Yirmi bir yıldır Wuppermann 
 Group satış ekibinde çalışıyorum.
 Geçen süre, büyüme ve yenilik ile
 damgalanmıştır. Wuppermann’da
 zaman durmaz, yani bizzat bizler
 çok zevk alan ve yeni zorluklarla
 sürekli karşı karşıya kalan çalışma
ortamımızı seviyoruz.aa
 Çalışanların desteği şirkette de
 aktifleştirilmektedir. Çeşitli satış
konularında düzenli eğitim otu-
rumlarına katılabiliyoruz. Lever-
 kusen’de bizimle her çalışanımıza
 güveniyoruz. Bizim için özellikle
güven önemlidir, çünkü güven ken-
 dine özgü yaratıcılık ve motivasyon
getiriyor.” yanıtını verdi.a

Özel Ürün Portföyü   

6mm kalınlığa kadar galvanizleye-
bilme, çinko ya da çinko mangez-
yum alaşım kaplama imkânı,a

50g/m² ve 1.200g/m arasında yü-
zey kaplama imkânı,a

Yüksek mukavemetli saclar ve yük-
sek korozyon dayanımlı saclar,a

 WProtect, kenarı galvanizlenmiş
 dar bantlar, solar sektör için özel
 galvanizlemeden önce delinmiş
profiler gibi çok özel ürün portfö-
yüne sahip.a

Yeni Yönetim Kurulu Üyemiz Christoph Bell
      %35 ortağımız olan Alman 
Wuppermann  Group firmasını temsil 
eden Yönetim Kurulu Üyemiz,  Dr. 
Theodor Wuppermann’dan Temmuz 
2017 tarihi itibari ile görevi devralan 
Christoph Bell şirketimizin yeni 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak ailemize 
katılmıştır. Kendisine yeni görevinde 
başarılar dileriz.1977 yılında doğan, 
evli ve 2 çocuk babası olan Christoph 
Bell, 2003 yılında University  Of 

Applied Sciences’da İşletme Yönetimi 
bölümünden mezun olmuştur. Kariyer 
hayatını farklı firmalarda Proje 
Sorumlusu, Proje Müdürü, Finans 
Müdürü ve Kurumsal Maliyetlendirme   
Sorumlusu  görevleriyle çeşitlendiren 
Chr i s toph  Bel l ,  2013  y ı l ında 
Wuppermann ailesine Kurumsal Şirket 
Sorumlusu olarak katılmıştır ve Finansal 
Kontrolör olarak görevine devam 
etmektedir. 
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 Türkiye’nin Çelik İhracatı Ocak-Ağustos
Döneminde %10 Arttı

Çelik İhracatçılar Birliği’nden (ÇİB) yapılan açıklama-
 ya göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin
 çelik ihracatı yıllık %10 artışla 12,1 milyon tona ulaştı.
 Türkiye’nin başlıca çelik ihracat pazarı 3,6 milyon ton
 çelik ihracatı ile Avrupa Birliği olurken, onu 2,8 milyon
 ton ile Orta Doğu, 1,8 milyon ton ile Kuzey Amerika
 ülkeleri ve 940.000 ton ile Uzak Doğu ülkeleri izledi.
 İlk 8 ayda en yüksek artış kaydeden bölgeler; İtalya,
 İspanya, Singapur, Hong Kong ve Belçika oldu. Bu
 dönemde yapılan 12,1 milyon ton çelik ihracatının 1,7
milyon tonu sıcak sac oldu.a

 Türkiye’nin Boyalı Sac İhracatı %39,1 artış
gösterirken İthalat %72 azaldı

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en fazla boyalı sac ih-
 racatı, yıllık %39,1 artışla 52,350 ton, bu ihracattan
 elde edilen gelir ise yıllık %83,4 artarak 59,5 milyon
$ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Türki-
 ye’nin en fazla boyalı sac ihracatı yaptığı ülke 8,457 ton
 ile Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı belirtilen dönemde
Türkiye’den yıllık bazda 8,079 ton boyalı sac alan Ro-
 manya ve 5,897 ton boyalı sac ithal eden Rusya takip
 etti. Aynı dönemde boyalı sac ithalatı ise %72 düşerek
 15,955 ton oldu. Türkiye’nin en fazla boyalı sac alımı
 yaptığı ülke ise, yıllık bazda %0.58 düşüşle 3,270 ton
 ile Belçika oldu. Belçika’yı sırasıyla 3,052 ton boyalı
 saç ihraç eden İtalya ve 2,501 ton boyalı saç ihraç eden
Çin takip etti.a

ABD’nin Galvanizli Sac İthalatında
Türkiye’nin yeri gün geçtikte önem ka- 
zanıyor

Anti-damping öncesi Amerika Birleşik Devletle-
 rinin galvanizli sac ithal ettiği başlıca ülkeler Çin,
 Hindistan ve İtalya iken bu ülkelere uyguladığı anti-
damping nedeniyle Türkiye’nin ABD’ye yaptığı gal-
 vanizli sac ihracatı bu yılın Ocak - Temmuz ayları
 arasında 185.000 ton seviyesine ulaştı. ABD başkanı
 Donald Trump’ın gündeme getirdiği ulusal güvenlik
yasası yürürlüğe girmezse, Türkiye’nin yapmış ol-
 duğu ihracat gün geçtikçe artacaktır..Yerli üreticiler
 yüksek tonajlı ve karlı ihracat yapabildikleri için
 kimi zaman iç piyasa fiyatlarını yukarı yönlü revize
ettiler.a

 Çin’de Galvanizli Sac fiyatları istikrarını
koruyor

Geçtiğimiz günlerde Çin’deki ana sıvı çelik üretici-
 lerinden Benxi fabrikasında fırınlarının patlamasıyla
 yangın çıktı.  Meydana gelen yangın nedeniyle Çin
 Hükümeti diğer üretici firmaları da kontrol amaçlı
durdurdu. Firmaların belirli bir süre üretim yapa-
  maması, piyasada sıcak sac bulunmasını zorlaştırdı.
 Dolayısıyla galvaniz fiyatları bu durumdan ciddi
 oranda etkilendi. Ayrıca, Çin’deki tüketimin güçlü
seyretmesi, fiyat yükselişini destekledi.a

 İhracat Şefimiz
 Sn. Feridun Ünal’ın

Gözünden Yurt Dışı Piyasalar



Sizler de Hoşgeldiniz!a
 Galva Metal A. Ş. olarak şirket kültürümüze büyük katkı sağlayacak genç ve
 yetenekli arkadaşlarımıza şans vermeyi seviyoruz.  Özellikle günümüzde  değişen
ihtiyaçlar ve beklentiler karşısında iki taraflı fayda sağlamak adına hem çalışan-
larımıza hem de şirketimize katkı sağlamaya özen gösteriyoruz.a

Erkin ERKUŞ

Başak ERDOĞAN

     İstanbul  Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
bölümünden Haziran ayında mezun olan Erkin ERKUŞ, daha sonra 
İngilizcesini geliştirmek için Brighton’da, St. Giles İnternational dil 
okulunda eğitimini tamamladı. Uluslararası Pazarlama ve Satış üzerine 
kariyer hedefi bulunan Erkin Bey, sosyal hayatında Kick-Box sporuyla 
ilgileniyor ve doğa gezilerine katılmayı seviyor. Galva Metal’de her 
anlamda kendini geliştirebileceği, fazlasıyla değer gördüğü ve çalışma 
arkadaşlarıyla uyumlu olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten 
Erkin Bey’e başarılar dileklerimizle...

    Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
bölümünden 2017 haziran ayında mezun olan Başak ERDOĞAN, 
ayrıca,  Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Atatürk 
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerini de tamamlamıştır. 
Aldığı staj ve finans eğitimlerinin kendisini bu alanda daha mutlu 
ettiğini söyleyen Başak Hanım, boş zamanlarını müzik dinleyerek, 
yürüyüş yaparak ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak 
değerlendirmeyi seviyor. Galva’yı çalışanına değer veren ve yenilikçi 
bir kurum  olarak tanımlayan Başak Hanım’a başarılar dileklerimizle...

İç Piyasa Satış Temsilcisi

Muhasebe ve Finans Asistanı

Halil ÖZKAN
Sevkiyat Sorumlusu
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 asKocaeli Üniversitesi Lojistik önlisans programından mezun olan
 Halil ÖZKAN, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü
    ile tamamlamıştır. Farklı firmalarda 4 yıllık iş tecrübesine sahip olan
Halil Bey, Lojistik ve Dış Ticaret alanında uzun vade de kariyer he-
 deflliyor. Okuduğu kitaplarla ve aldığı eğitimlerle kariyer hedeflerine
 katkı sağlıyor. Sosyal yaşamında sinemaya gitmeyi ve arkadaşlarıyla
halısaha etkinliğine katılmayı çok seviyor. Zaman zaman da tarihi ge-
 zilere katılıyor ve dünya tarihi ile ilgili yazılı ve görsel basını takip
  ediyor. Galva Metal’de beklediğinden daha fazlasıyla karşılaştığını
 söyleyen Halil Bey’e başarılar dileklerimizle...1 a



Güvenli ve sağlıklı çalışan bilinci 
oluşturmak adına İSG Uzmanımız 
Zeynep Erşahin 3 haftada tüm 
ekibimizin eğitimlerini tamamladı. 
Anlaşmalı olduğumuz OSGB’de B 
Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
olarak çalışan Zeynep Erşahin, iş 
sağlığı ve güvenliği çerçevesinde ve 
endüstriyel güvenlik ve korunma, 

müdahale ve ilk yardım metotları 
alanlarındaki elde ettiği deneyimleri, 
bilgi birikimlerini, çevrenin korunması 
ve endüstriyel güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için kullanmaktadır. 
Çalışanlarımızın tüm faaliyetlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğe 
sahiptir. Kurum kültürümüzde önemli 
yeri olan iş güvenliğini, güvenli 

çalışma ortamını sağlamak için 
bir yaşam tarzı haline getiriyoruz. 
İlkelerimiz doğrultusunda hedefimiz, 
çalışan bilincini başarıyla oluşturarak 
iş kazaları ve meslek hastalıklarını 
minimum seviyede tutarak sağlıklı, 
güvenli ve kaliteli hizmet vermektir.
Zeynep Erşahin’e, bilgilerini bizlerle  
paylaştığı için teşekkür ederiz.

Önce İş Güvenliği

Galva Metal Ailesi 
olarak İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Eğitimimizi 
tamamladık...

Öğren
&

Öğret

 Cuma günlerimizi çalışanlarımızın kişisel gelişimine
ve genel kültürlerine katkıda bulunmak için sunum-
 larla, oyunlarla ve seminerlerle destekliyoruz. Gönüllü
 olarak katılan çalışanlarımız sayesinde Öğren&Öğret
etkinliğimiz oldukça verimli geçiyor ve olumlu sonuç-
larla karşılaşıyoruz. a
 Şirket içi iletişimimizi nasıl artırırız? Birbirimizi daha
 iyi nasıl anlarız? Ve yaptığımız işle, gösterdiğimiz
 tutum ve davranışla şirket kültürümüze nasıl katkı
sağlayabiliriz? Sorularına  cevaplar arayarak motivas-
 yonumuzu ve mutluluğumuzu ekip olarak maksimum
seviyeye yükseltmek için uygulamalı olarak yaptı-
 ğımız Öğren&Öğret etkinliğimiz bizlere çok katkı
sağlıyor.1

Kişilerden gelen talepler ve İnsan Kaynakları ekibi-
mizin ihtiyaca yönelik olarak belirlediği konular üze-
 rine yoğunlaşılan etkinlik günlerimizi çok seviyoruz.
 Çalışanlarımızın kişisel yetenek ve yetkinliklerine,
 onlarla paylaştığımız vizyonumuza, kişisel düşünme
 biçimlerine, sistem yaklaşımlarıyla, takım halinde
hedeflerimizi başarmaya kadar birçok konuyla ilgi-
leniyoruz. İlk sayımızda ‘‘CEO Olmak’’isimli oyu-
 numuzun etkinliğini sizlerle paylaşmak istedik. İş
 dünyasından farklı konulardaki kartlarla eğlenceli ve
 öğretici etkinliğimizi yeni başlayan arkadaşlarımızla
 oynuyoruz. Etkinliğimizin şirket içi iletişime ve yeni
 başlayan arkadaşlarımızın uyum sürecine katkısı çok
 yüksekti.a



Sağlıklı Yaşam

Doktorumuz Erkan Atmaca’dan siz ve 
aileniz için sağlıklı yaşam önerileri... 

İhtiyacımız olduğunda “Herşeyin Başı Sağlık” diyoruz 
ama sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz ya da sağlığımızı 
korumak için ne kadar özen gösteriyoruz? Neler sağlığımızı 
korumada ve geliştirmede çok faydalıdır? İşte sağlıklı 
yaşam için doktorumuzdan birkaç önemli öneri;

-Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz 
yapmak sağlığın korunmasında en 
önemli etken olarak kabul 
edilmektedir. Obezite ve hare-
ketsizlik çağımızın hastalıkları 
olan kalp, damar, sinir sistemi 
hastalıkları ve kanser gibi ciddi 
hastalıklara neden olmaktadır.

Günümüzde  maalesef  pasif  yaşam 
biçimi ve çalışma koşullarımız 
bizi hareket ve egzersizden 
uzaklaştırıyor. Düzenli egzersiz 
yaparak kalp damar hastalıkları, 
obesite, diyabet, psikolojik 
hastalıklardan korunabiliriz.

-Sigara içmeyin. Bilindiği üze-re 
sigara birçok kalp damar sistemi 
hastalığı ve kanserler dışında erken 
yaşlanmaya da yol açmaktadır. 
Aynı zamanda çevremizdekileri 
de pasif içiçi durumuna kattığımız  
için onlarında sağlıklarını 
tehlikeye atıyoruz.a

-Düzenli sağlık kontrolünüzü 
yaptırın. Böylece belirti ver-
meyen hastalıkları saptayıp, 
erken önlem alırsınız. Düzenli 
sağlık kontrolleri, hem yaşam 
süresi hem de kalitesi açısından 
son derece önemlidir. Check-
up muayenesi ile hipertansiyon, 
şeker hastalığı, damar sertliğine 
bağlı kalp damar hastalıkları, 
kan yağlarının yüksekliğinden 
kaynaklanan rahatsızlıklar, he-
patit ve kanser gibi hastalıkların 
erken dönemde tanısı konulabilir.

-İdeal kilonuzu koruyun , 
doğru beslenin. Doğal beslen-
meye, GDO’lu ve katkılı gıda 
tüketmemeye özen gösterin. 
P r o b i o t i k l e r d e n  v e  l i f l i 
gıdalardanbolca tüketmeye 
çalışın. 

Karbonhidrat, şeker ve tatlı tü-
ketimini sınırlandırın. Taze seb-

ze ve meyve tüketmeye özen 
gösterin. İmkanınız varsa kendi 
sebze ve meyvelerinizi yetiştirin.

-Yağ ve tuzdan uzak durun. 
Özellikle işlenmiş yağlardan 
(margarin - bitkisel katı yağlar) 
uzak durun. Katı yağ olarak tere-
yağı, sıvı yağ olarak zeytinyağını 
sofranızdan eksik etmeyin.

-Gündelik yaşamın stresinden 
uzak durmaya çalışın. Ken-
dinize vakit ayırın ve hobi edinin. 
Stres kişinin sadece psikolojisini 
değil fiziksel sağlığını da bü-
yük oranda etkilemektedir. Yaş-
lanmanın önüne geçmek için stres 
artıran etkenlerden uzak durarak 
hem fiziksel hem de zihinsel 
sağlığınızı korumuş olursunuz.
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”Sağlıktan büyük zenginlik yoktur“
Ralph Waldo Emerson



Türkiye Kariyer ve Yetenek Yö-
 netimi Derneği tarafından bu yıl
 3. kez düzenlenecek olan Türkiye
 Mühendislik Kariyer fuarında Galva
 Metal olarak, sevgili genç mühendis
 arkadaşlarımızla tanışmak için 16-17
 Ekim tarihlerinde Vodafone Arena’da
sizlerle olacağız.a
 Etkinlik süresince İnsan Kaynakları
 ekibimiz standımızda görevli olarak
yerlerini alacaklardır. Kurum kül-

 türümüzden kariyer fırsatlarımıza
 kadar pek çok konuda standımıza
 gelen genç mühendislerimize bilgi
sunmaya çalışacağız. İş ve staj müla-
 katları, örnek olay çalışmaları, atölye
çalışmaları ve çay saatleriyle keyif-
 le gerçekleşeceğini planladığımız
TÜMKAF17‘de gençlerimizi tecrü-
belerimizle destekleyeceğiz. Sürpriz-
 lerle dolu etkinlikte tüm gençlerimizi
heyecanla standımıza bekliyoruz.a

 Galva Metal olarak, 14-15 Eylül tarihlerinde ilki düzenlenen
 D4 SATRANÇ FESTİVALİ 2017’de Ana Sponsor olarak +3
yaş çocuklarımız ve gençlerimizle aynı zamanda uzman psi-
 kolog, pedagog ve milli sporcularımız Vahap Şanal ve Çağıl
Irmak Aydın’ın öğretici söyleşileriyle sizlerle buluştuk.Ül-
 kemizin özellikle 5-25 yaş grubu aralığında olan gençlerine,
 toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmak için çeşitli sosyal
 sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyoruz.a

Kocaeli’de Bir İlk!a

D4 Satranç Eğitim Merkezi kurucu-
 su ve aynı zamanda baş antrenörü
olan Mert Erdoğdu festival önce-
 si İspanya’nın Barselona şehrinde
 düzenlenen 19. Sants Açık Satranç
 Turnuvası’nda son GM normunu
 alarak, satrançta en yüksek ünvan
olan büyükusta (Grandmaster) se-
viyesine yükselmiş oldu. Mert ho-

 camızı, ülkemize ve gençlerimize
 kazandırdığı büyük başarılar için
 tebrik ederiz. Satranç sporuna gönül
vermiş olan insanları bu güzel etkin-
 likte destekleyebildiğimiz için çok
mutluyuz. Satranç sporunun bilin-
 meyen yönlerini bizlerle paylaşan
milli sporcularımıza ve antrenörle-
rimize teşekkürlerimizi sunarız.a

Standımıza Bekliyoruz



Kitap Kokusu
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  HAYVANLARDAN TANRILARA
SAPIENS

Çoğu çalışma insanlığın serüvenini ya tarihi ya da biyolojik bir yakla-
şımla ele alır, ancak Harari 70 bin yıl önce gerçekleşen Bilişsel Dev-
 rim’le başlattığı bu kitabında gelenekleri yerle bir ediyor. İnsanların
 küresel ekosistemde oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine
 ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen Sapiens, tarihle
bilimi bir araya getirerek kabul görmüş anlatıları yeniden ele alıyor.a

Yazar: Yuval Noah Harari
Sayfa Sayısı: 412

Baskı Tarihi : 2016
Tavsiye Eden : Tuğrul Özgülük

 ETKİLİ İNSANLARIN
7a ALIŞKANLIĞI

 Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke merkezli bir
 yaklaşım benimseyen ve toplam kalite anlayışının öncülerinden olan
 Stephen Covey, örneklerden yola çıkarak, insana yaraşır biçimde
 dürüst, huzurlu, başarılı bir yaşam için değişimine ayak uydurmamızı
sağlayan alışkanlıkları belirliyor, değişimin yarattığı fırsatlardan ya-
 rarlanabilmek için gerekli olan bilgelik ve güce ulaşmanın yollarını
 gösteriyor.a

Yazar: Stephen R. Covey
Sayfa Sayısı: 390

Baskı Tarihi : 2016
Tavsiye Eden : Burak Kızmaz

 OLAĞANÜSTÜ YAŞAMLAR İÇİN
OLAĞANDIŞI KURALLAR

 Bu kitapta gerçekliği bükmeyi, saçma kuralları sorgulamayı, kültürel
 dogmaları alaşağı etmeyi, maceranızı sonuna kadar yaşamayı, bilinç
 mühendisliğini, mutluluk içinde yaşamayı ve insanlığı bir adım ileriye
 taşımayı öğreneceksiniz. Sınırlarınızı sorgulayacak ve aslında hiçbir
 sınırınızın olmadığını fark edeceksiniz. Etrafınızdaki dünya ve sizin
 bu dünyadaki yerinize dair algılarınız değişime uğrayacak ve bu
 sayede kendinizi mutluluk, amaç, tatmin ve sevgiyle dolu, yepyeni
 ve her anlamda olağanüstü bir yerde bulacaksınız.a

Yazar: Vishen Lakhiani
Sayfa Sayısı: 328

Baskı Tarihi : 2017
Tavsiye Eden : Sırma Özeren



Bu Ay Doğanlar

Hep Birlikte Sağlık Dolu Yıllarımızın Olması Dileğiyle...a

Arif Ağlamış Gökhan DündarCeyhun Çelik

Mümin Soğukpınar Fikret Dalgıç

Sırma Özeren Feridun Ünal Elif Yalgı

Yargı Fırat Bildircin Bülent Özdemir Murat Dönmez

Sinan Kara Ömrüm Özdoğan
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