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YÖNETİM KURULU

Feyza Kısacıkoğlu Gözüyle Galva Metala
ı2005aYılının son aylarından biriydi...a  

 Yeni bir oluşumun heyecanını dehşet boyutta taşıdığımı
dün gibi anımsıyorum...a

 30aYaşlara gelmemiş iki gencin yenilik hayalleriydi bu
heyecanın sebebi...a

 Biz ikimiz; oturduk, konuştuk, ölçtük, biçtik; ‘‘yapar
mıyız?’’ diye sormadık bile!a

Önce kendimize, sonra birbirimize güvenmiştik...a

 İlk ofisimiz 35 m2; A’dan Z’ye her malzeme parçasında
 emek var, tamirat var, ofis yerleştirme var, kabloların
düzenlenmesi var, aklınıza ne geliyorsa bir ofis kurulur-
ken; hep, tek tek bizim elimizden geçti...a

 Kendimiz temizledik, kendimiz düzenledik... En büyük
 destekçimiz sevgili Kutlay Bey’in dışında; kendimize
ve yapacağımız işe olan inancımızdı...a

 Bu heyecanla çıkılan yolda; zor zamanlarımız da oldu
elbet; ancak ASLA pes etmedik. Aklımızdan bile geçir-
 medik. Binanın tabanı çok sağlam temellere oturtulduğu
 için; üzerinde her türlü tamirat, tadilat ve restorasyona
açıktı.a

 Hayaller ve başarma isteği, bilgi ve deneyimlerimizle
birleşti ve şimdi koskoca bir aile olduk...a

 Elimizden geldiğince, aklımızın yettiği kadar; şartlara
 uyum sağlayabilecek ölçüde Galva için hep daha iyisini
istedik ve istemeye devam ediyoruz. Şimdilerde, yolu-
muzda bize eşlik eden arkadaşlarımızın sayısı ilk günü-
müzün çok üzerinde. Birlikte büyümeye devam ediyo-
ruz ve daha da çoğalacağımıza inanıyorum.a

Doğru zamanlarda, doğru insanlarla kesişen yolları-
 mız; birlikte başarı ve mutluluğu paylaşmamıza vesile
olmaktadır.a

İş hayatı elbette kolay değil, stresi olmazsa olmaz. Ha-
yatın her alanında olduğu gibi... Önemli olan yol arka-
daşlarını iyi tanımak, özümsemek. Bilgi ve deneyimle-
 rini her zaman daha da üst düzeye çıkarmak için çok
çalışmak ve çalışırken eğlenmeyi de ihmal etmemek.a

 Galva Metal, bugün hala çok genç, 13 yaşında; aynı
gençlik ve dinamizmle ülkemize, çevremize daha fay-
 dalı olabileceğimiz nice yıllarda hep birlikte olmak
dileğiyle...a

Sevgi ve saygılarımla,a

aaaaaaıFeyza Kısacıkoğlu 
aaaaaaaaGalva Metal A.Ş.a
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Yeni Yılımızı Hep Birlikte Kutladık...a
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YÖNETİM KURULU GALVA YENİ YIL

 Her geçen gün biraz daha büyüyen ve genişleyen Galva Metal
 ailesi olarak, 2018 yılı kutlamamızı, şirketimizin yeni eğitim ve
toplantı salonunda gerçekleştirdik.a

  Güzel dileklerimizi, yemeklerle ve hediyelerimizle süsledikten
sonra 2017 yılının özetini  ve 2018 yılına dair gelişmeleri, Yö-
netim Kurulu Başkanımız Tolga Kısacıkoğlu’ndan dinledik.a
a
 Gecenin devamında karaoke gruplarımız sahneyi aldı ve kıyasıya
rekabet eşliğinde gerçekleşen şarkı yarışmamızda jüri üyeleri-
 mizden en yüksek puanı toplayan iki grup finale yükselmiş oldu.
 Final etabında, sahneye bir kez daha çıkan iki grup muhteşem
 yorumlarıyla kıyasıya yarıştılar. Gecenin sonunda, şampiyon
olan gruba jüri üyelerimiz hediyelerini takdim etti.a

o2018 yılının; ülkemiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, paydaş-
 larımız ve yanımızda olan herkes için başarılarla, sevinçlerle ve
mutluluklarla dolu olması dileğiyle...a

ı’’2018 Yılına özel, yılbaşı etkinliğimizle bir araya geldik. Önce-
 likle sizlere, 2017 yılında şahsınız ve şirketimiz adına göstermiş
olduğunuz çaba ve başarı için teşekkür etmek istiyorum.a

 Sizler sayesinde bu sene, 91.000 tonluk yeni bir satış rekoru elde
 ettik. Her geçen gün, her geçen sene bizler için çok kıymetli.
 Hep birlikte şirketimizin bu günlere gelmesini sağladık. ‘‘Büyük
firmalar, büyük insanların omuzlarında yükselir.’’ sözünü tek-
 rardan hatırlatmak isterim. Hepiniz çok önemli ve çok değerli
 katkılarda bulunuyorsunuz. Okuduğum bir kitapta ‘‘Bazı insanlar
 işlerini yapar, bazı insanlar ise işinde devrim yapar.’’ sözü beni
 çok etkilemişti. Sizler de işinizde her geçen gün daha iyi hale
gelmek için çaba sarf ediyorsunuz. a

2018aYılı ile ilgili olarak, bir süredir çalışmalar yapıyorduk. Şir-
 ketimizi ve sizleri ilgilendiren yeni kararlar aldık. Son dönemler
de ülkemizdeki ekonomik şartları değerlendirerek; sizleri koru-
 mak adına ve bu seneye özel, ekonomik anlamda yeniliklerimiz
 olacak. Bunun haricinde; bireyler, şirketler ve  ülkemiz adına
 çıkış yolu belli. Onun adı da ‘‘eğitim’’. Konuyla ilgili olarak
 yüksek lisans yapmak isteyen personellerimizin masraflarını
 karşılayacağız. Bilgimizi ve kalitemizi geliştirdiğimiz sürece,
başarılı serüvenimiz devam edecektir.a

Yeni yılda; hep birlikte,  yeni başarılara imza atmak dileğiyle...’’a

Başkan’ına
Yeni Yıl Mesajı!ı 



Galva Metal Çelik Servis Merkezi

 GALVA ÜRETİM

 Fabrika Müdürümüz Ayhan Aşan’dan
 Çelik Servis Merkezimizin tüm üretim
faaliyetleri ve süreçlerini dinledik...a

Çelik Servis Merkezimiz ile  soğuk, sıcak, galvaniz, boyalı vb. yas-
sı mamullere dilme, boy kesme, gofraj, streç film kaplama, trapez/
oluk, mahya gibi formlama hizmeti vermekteyiz.a

Yaklaşık 50 personelimiz ile 6 holden oluşan, 7100 m2 kapalı alan-
 da üretim ve sevkiyat faaliyetlerimizi haftanın 6 günü ve 2 vardiya
şeklinde gerçekleştirmekteyiz.a

Satış odaklı ticaret hayatına 2005  yı-
lında başlayan ve 12. Yaş gününü kut-
ladığımız şirketimiz, üretim faaliyet-
 lerine 2012 Mart ayında 1000 m2’lik
 tek hol ile başlayıp, daha sonra hedef
büyülterek;a
;
a-Boy Kesme Hattı,a
a-650mm Dilme Hattı,a
a-1250mm Dilme Hattı,a
a-1600mm Dilme Hattı,a
a-Trapez Hattı,a
a-Paketleme Hattı,a

ile bugünkü üretim kapasitesine ulaştı.ı
a
Hammadde giriş kalite kontrol ile baş-
 layan ve müşterilerimizin kullanımına
 kadar devam eden süreçlerde kaliteli
üretim ve zamanında teslimat ile müş-
 teri/tedarikçi ve çalışan memnuniyetini
sağlamak ilk hedefimizdir.a

Üretim Hatları
Müşteri talebi doğrultusunda oluştu-
 rulan sipariş ve hammadde tedariği ile
başlayan süreçlerde, mevcut üretim yo-
 ğunluğumuz dilme hatlarındadır.a

3Adet Dilme hattımızda;a

a- 0.15mm ile 4mm kalınlık aralığında,a
a- 8mm ile 1600mm genişliğinde,a

standartlara uygun dilme işlemi yapa-

bilecek makine ve ekipmana sahibiz.a
 En yüksek katma değer sağlayan
650mm dilme hattımızda ise çok has-
 sas, ince ve dar bant dilme işlemi
yapabilmekteyiz.a

Boy Kesme hattımızda ise;a

 a- 0.20mm ile 1.50mm kalınlık
aralığında,a
a- 200mm ile 1500mm genişliğinde,a
a- 400mm ile 4000mm boyunda,a

üretim yapabilmekteyiz.a

 2Adet Trapez hattımızda; 12.000mm
 boyunda üretim yapabilme kapasitesine
sahibiz.a

 Üretimi direkt etkilemeyen ancak dilme
 hatlarından çıkan bantları palet üzerine
 yatırma, çıtalama ve çemberleme yapan
paketleme hattımız, Çelik Servis Mer-
kezimiz için çok önemlidir.a

Üretim Süreci
 Satış birimi tarafından açılan siparişlere
 iş emri hazırlanır, üretim programına
alınarak ilgili üretim hattına yönlendi-
 rilir. Siparişte belirtilen müşteri istekleri
doğrultusunda, hatlardan çıkan malze-
melere paketleme(çemberleme,palet/
takoz üzerine koyma, çıtalama ve am-
balaj kağıdı ile sarma) işlemlerini ya-
parak sevke hazır hale getirmekteyiz.a

 Üretimi tamamlanan ve sevke hazır
olan malzemeler için müşteri ve lojis-
 tik biriminden yönlendirilen araçlara
yükleme yapmaktayız.i

 İthalat/ihracat işlemleri için lojistik ve
 operasyon birimi ile koordineli olarak
çalışmaktayız.a

Üretim Hacmi
Yeni yıl üretim kapasitesi ve çeşitlili-
 ği açısından önem taşımaktadır. İlave
 olacak hol ile kapalı alanımız yaklaşık
9.400 m2’ye çıkacaktır.a

Yeni holümüzde kurulacak;a

a- Haddeleme Ünitesi,a
a- Kalın Boy Kesme Hattı,a
a- Mahya Bükme Makinesi,a

ile üretim kapasitemizi ve ürün çeşit-
 liliğimizi daha da artırmış olacağız.
Ayrıca, trapez hattımızda yapacağı-
mız iyileştirmeler(rulo açıcı, rulo ara-
 bası ve çıkış istif ilavesi) ile üretim
 hızımız ve kalitemizde iyileştirmeler
yaşanacaktır.a

 Sonuç olarak; ekibimiz ile özverili ve
çözüm odaklı çalışıp, iş sağlığı ve gü-
 venliği kuralları beraberinde kaliteli
 üretim ve en iyi hizmet için zamanında
teslimatı gerçekleştirerek müşteri mem-
 nuniyeti sağlamak önceliğimizdir.a
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 GALVA ÜRETİM GALVA RÖPORTAJ

1-Yeni göreviniz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizden bahseder misiniz?a
      7aYılı aşkın bir zamandır Galva Metal’de, İhracat Şefi olarak çalışıyordum.
 1 Ocak 2018 itibari ile İhracat Müdürü görevine atandım. Yeni görevime beni
 layık gören başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkürü bir borç bilirim. Yeni görevim için ayrıca çok mutlu ve heyecanlıyım.a
 2-Ekibinizin memnuniyetini ve performansını artırmaya yönelik ne
gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz?a
 Ekip arkadaşlarımla olabildiğince bire bir görüşmeler yaparak onların ihtiyaç
 ve beklentilerini dile getirmelerini sağlıyorum. Bu ihtiyaç ve beklentilere göre,
 Yönetim Kurulu ve İnsan Kaynakları departmanımızla koordineli hareket
 ediyorum. Ekip arkadaşlarıma: Yönetim ile birlikte belirlediğimiz gerçekçi
 hedeflere ulaşılabilmesi için, sürekli destekçi olmaya özen gösteriyorum. Bu
 sene değerli ekibimizle  91.000 ton gibi önemli bir tonajı geçtik. Her yıl büyüyen
hedeflerimize, ancak mutlu ve tam motive bir ekip ile ulaşabiliriz. a
3-Mesleğinizin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir?a

 İhracat Müdürü: Feridun Ünal

Feridun Ünal
İhracat Müdürü

 2005aYılından bu yana yassı çelik ticareti içinde çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Geçen bu 13 yılda farklı karakter ve
 kültürlere sahip bir çok müşteri ile çalışma fırsatım oldu. Bazı müşteriler ile de çeşitli sıkıntılar yaşadım. Her deneyim
 size bir şeyler katıyor ve dersler çıkartıyorsunuz. Daha iyi ve hatta mükemmel bir satıcı olmak için önümde hala uzun
bir yol olduğunu düşünüyorum. aa
4-İş ve günlük yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz, özel ilgi alanlarınız var mı?a
 Aileme vakit ayırmakta bazen güçlük çekebiliyorum, fakat zaman ayırabildiğim durumlarda onlarla birlikte dışarı çıkıp
 gezmeyi ve alışveriş yapmayı, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmayı seviyorum. Kendimle vakit geçirdiğim
      zamanların çoğunda ise; iş ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak için doğa yürüyüşüne katılmayı seviyorum.a

 Yurt İçi Satış Müdürü: Elif Yalgı

Elif Yalgı
Yurt İçi Satış Müdürü

1-Yeni göreviniz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizden bahseder misiniz?a
Galva Metal ailesine, 2010 yılında katıldım. Şirketimiz, tüm çalışma arka-
 daşlarımızın katkısıyla, her yıl büyüme kaydetti. Bu süreçte, başarılı bulunup
 Yurt İçi Satış Müdürü görevine terfi etmem, beni çok mutlu ve motive etti.
Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.a
 2-Ekibinizin memnuniyetini ve performansını artırmaya yönelik ne
gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz?a
 Genç bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz. Olumlu ve olumsuz
her şeyi konuşabildiğimizi düşünüyorum. Net hedefler doğrultusunda birbi-
rimize yol göstererek, destek olarak yürümeye devam edeceğiz. a
3-Mesleğinizin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir?a
Mesleğini sevdikten sonra zor yanı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden ke-
 yifli yanlarını anlatabilirim. Sürekli kendimi geliştirebileceğim bir departman.
 Hiçbir zaman ben oldum tamam diyemezsin. Yeni insanlarla tanışmak çok
 keyifli. Bir de, satışta başarıyı somut olarak hızlı bir şekilde görebiliyorsun.
 Bu çok keyifli.a

4-İş ve günlük yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz, özel ilgi alanlarınız var mı?a
 İş-ev dengesini kurmak, çalışan bir kadın için yorucu olsa da, o koşuşturmanın da ayrı bir keyfi var. Kendime özel
 zamanlar yaratmaya çalışıyorum. Sudoku çözmek, puzzle yapmak ilgi alanlarım arasında. Daha fazla kitap okumaya
çalışıyorum. Kendime bu konuda hedefler koyuyorum. Ayrıca, bu sene Işık Üniversitesi’nde 1.5 yıllık MBA prog-
 ramına başlıyorum. Bu konuda da imkan sağlayan şirketimiz Yönetim Kurulu’na ve İnsan Kaynakları departmanına
      teşekkür ederim.a



Aramıza Hoş Geldiniz!A

10.07.1993aKocaeli doğumluyum. İlk, orta okul ve lise öğrenimimi Ko-
 caeli’de tamamladım. Lisans eğitimimi de Kocaeli Üniversitesi İşletme
 bölümünde tamamladım. Üniversite öğrenimim sırasında çeşitli seminer
 ve kurslarda, mesleki ve kişisel gelişim alanında kendimi geliştirmeye
 çalıştım. Kariyer hedefim muhasebe alanında olduğu için çeşitli muhasebe
 programı kurslarına gittim. İlk iş deneyimim Galva Metal A.Ş. olacağı
 için hem mutluyum hem de çok heyecanlıyım. Yeni yerler görmeyi ve
 tiyatroya gitmeyi çok seviyorum. Ayrıca planlı, sistematik ve uyumlu bir
yapıya sahibim.a karakterim var. a

Galva Metal’i araştırmaya başladığımda, uluslararası alanda hizmet ve-
 ren ve 80’den fazla ülkeye ihracat yapmış bir firma olduğunu gördüm.
 İlk iş deneyimim kurumsal ve uluslararası bir şirkette olacağı için çok
 heyecanlanmıştım. Genç çalışanlarıyla birlikte uyum içinde hareket eden
 bir firmada, kariyerim için emek sarf etmek motive olmamı sağlıyor ve
 kendimi çok şanslı hissediyorum.  Kariyer hedeflerime ulaşabileceğim bir
firmanın parçası olmak mutluluk verici.a

Binnur Bekil
Muhasebe ve Finans Asistanı

GALVA YETENEK

Galva Metal A. Ş. olarak, şirket kültürümüze büyük katkı sağlaya-
 cak, yetenekli arkadaşlarımıza şans vermeyi seviyoruz. Özellikle
 günümüzde, değişen ihtiyaçlar ve beklentiler karşısında iki taraflı
 fayda sağlamak adına, hem çalışanlarımıza hem de şirketimize katkı
  sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu sayımızda, aramıza katılan yeni
arkadaşlarımıza hoş geldiniz der ve başarılar dileriz.a

 1979aYılında İzmit’te doğdum. İlk, orta okul ve lise eğitimimi İzmit’te
 tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü
 bitirdim. İş hayatıma 2002 yılında, Tezcan Galvaniz A.Ş.’de, Dış Ticaret
 Operasyon bölümünde başladım. 2004 Yılında buradan ayrılarak Çelik
 Halat ve Tel San. A.Ş.’de, İhracat Uzmanı olarak göreve başladım. Daha
sonra aynı şirkette Satış Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı görevlerinde bu-
 lunduktan sonra; 2011 yılında Satış ve Pazarlama Müdürlüğü’ne atandım.
 2013 Yılında özel nedenlerle işten ayrılmak durumunda kaldım. 2018 Yılı
 itibariyle Galva Metal  A, Ş. ailesine, Süreç Geliştirme Yöneticisi olarak
katıldım. Evliyim, bir kızım var.a

 Çalışma hayatıma belirli bir süre ara verdikten sonra; çalışan ve müşteri
 memnuniyetini ön planda tutan, insan odaklı, eğitime ve sürekli gelişmeye
 önem veren, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasına girmiş; bununla
 da kalmayıp,  Avrupa’da sektörün en önemli şirketlerinden biriyle ortaklık
 kurma başarısını göstermiş bir şirkette tekrar çalışmaya başlamak hem çok
 heyecanlı hem de mutluluk verici... Şirketin, bu büyüme ve gelişimine,
 ben de katkıda bulunmak, tüm ekip arkadaşlarım ile birlikte nice başarılara
 imza atmak için sabızsızlanıyorum.a

Banu Küner
Süreç Geliştirme Yöneticisi
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 Turab Expo 2017

GALVA FUAR

   Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği desteği ile 6-8 Aralık 2017’de 4. kez gerçekleşen
 Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji Fuarı’nda, Galva Metal olarak yerimizi aldık.a

İTÜ İnsan Kaynakları Merkezi

 Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği desteği ile Türkiye ve Arap ülkeleri
 arasında proje üretmenin, Türk ve Arap işadamlarını bir araya getirerek
 sektörel bazda ticari bir platform oluşturmanın amaçlandığı 4. Türk Arap
Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji Fuarı, bu yıl 6-8 Aralık 2017 tarih-
leri arasında Green Park Pendik Hotel İstanbul’da yapıldı.a

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı ve Turabexpo Yöne-
 tim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar’ın açılış konuşmasıyla başlayan fuara
Ürdün, Suudi Arabistan, Cezayir, Tunus, Filistin, İran, Irak, Fas, Lüb-
 nan gibi ülkelerden yoğun ilgi oldu ve yaklaşık 1200 ziyaretçi katılım
gösterdi.a

Yapı - inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında sektörün tüm paydaş-
larını buluşturan fuarda, Galva Metal olarak galvanizli ve boyalı ürünle-
 rimiz hakkında standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara bilgilendirme
yaptık. Fuarda, ürünlerimizin yanı sıra tüm katılımcılara üretim süreç-
 lerimizden ve firmamızdaki yeniliklerden de bahsettik. Etkinlikte emeği
geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.a

a19 - 22 ŞUBAT 2018
İTÜ Kariyer Zirvesi

Türkiye’nin en kapsamlı üniversite kariyer etkinliği olan İTÜ Kariyer Zirve-
si’ne, 19 - 20 Şubat tarihlerinde Galva Metal olarak, 2. kez katılım göstereceğiz.a
Ülkemizin  önde gelen üniversitelerinden olan İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nin enerjisi yüksek öğrenci-
leriyle bir araya geleceğimiz için çok mutluyuz.a

ı2017 yılında ‘‘Yeteneğe Dokun’’ sloganıyla düzen-
 lenen İTÜ Kariyer Zirvesi’nde genç ve yetenekli
 arkadaşlarımızla buluşmuştuk. Şirketimize genç ve
 yetenekli kişileri kazandırmak için Türkiye’nin önde
 gelen kariyer fuarlarına katılım gösteriyoruz. Mezun
 olacak ya da staj programı arayan öğrencilerle çeşitli
 etkinliklerde bir araya gelerek hayal ortağımız olmak
isteyenleri ekibimize katıyoruz.a

 Galva Metal olarak, gün geçtikçe gençleşiyoruz. Bu
sayede inanılmaz bir enerji ve motivasyon yakalıyo-
ruz. Bu sene üniversiteden yeni mezun olan  6 arka-
daşımız aramıza katıldı. Genç arkadaşlarımız ile ça-
lışmaktan mutluluk duyuyoruz.a
 
Anlatacağınız özel bir hikayeniz varsa İnsan Kaynak-
 ları ekibimiz, Ayazağa yerleşkesindeki standımızda
 bekliyor olacak. Hayallerimize, hayalleriyle ortak
 olmak isteyen genç arkadaşlarımızla buluşmak için
sabırsızlanıyoruz.a



İletişim ve Davranış Modelleri (DISC) Eğitimi

GALVA AKADEMİ ve AİDİYET

Beş Yıllık Hizmet

 Thomas International Türkiye’nin Satış Direktörü sevgili
eğitmenimiz Ceki Benalkabes, ‘‘İletişim ve Davranış Mo-
delleri (DISC)’’ adlı eğitimiyle bizlerleydi.a

Günümüzde iletişimin her geçen gün artan önemini ve ileti-
 şimde yaşanan problemleri ele alarak başlayan eğitimimizde;
kişilik tiplerine de değinen sevgili eğitmenimiz Ceki Benal-
kabes, etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.a

 Ekibimiz için faydalı olacağını düşündüğümüz bu eğitimde;
 zor insanlarla iletişim, kişilik tiplerine göre iletişim, etkili
 iletişim, iletişim hataları ve müşteri ilişkilerinde iletişimin
rolü gibi bir çok farklı konuyu ele aldık.a

Eğitim esnasında, ekibimizin katılımcı soruları ve eğitmeni-
mizin eğlenceli sunumunun yanı sıra iletişim hatalarıyla ilgi-
li olarak, örnek uygulamalar da gerçekleştirdik. Sohbet ha-
  vasında geçen etkinlikte, değerli bilgilerini bizlerle paylaşan
 eğitmenimiz Ceki Benalkabes’e teşekkürlerimizi sunarız.a

 Galva Metal ailesinde çalışma hayatıma 2012 yılında başladım.
 Bu zaman içerisinde şirketimizin farklı bölümlerinde yer aldım
 ve yaklaşık üç yıldır da Çelik Servis Merkezimizin Sevkiyat
departmanında çalışmaktayım. Bu seneler boyunca şirketimiz-
 de hem mesleki hem de teknik anlamda mevcut bilgilerimin
temelini oluşturdum. Bunun yanında, iş hayatı ile ilgili çok de-
 ğerli bilgiler edindim. Yaptığım ve görev aldığım tüm işlerde,
 şirketimizin, menfaatleri ve kazanımları için hep bir adım önde
olmasını hedefledim.a

 Geçen bu beş yıl içerisinde daha da büyük bir aile olduk ve çok
 önemli başarılar elde ettik. Başarının bir parçası olmak ve her
 zaman daha iyisini yapma gayreti içerisinde bulunmak, benim
için gurur verici. Benimle birlikte bu ailenin parçası olan, dene-
 yimlere destek olan tüm çalışma arkadaşlarım ile gelişimimizi
 destekleyen, bize yol gösteren ve bana Galva Metal ailesinin,
bireyi olma fırsatını veren  tüm yöneticilerime teşekkür ediyo-
rum. a

 Ömer Urağ’a, güzel düşünceleri ve dilekleri için teşekkür eder,
   hep birlikte nice başarı dolu yıllar dileriz. ı
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Kocaeli Satranç İl Birinciliği   

Plaket Takdimi

GALVA ETKİNLİK

 a29.11.2017 - 03.12.2017 Tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu
Satranç İl Temsilciliği salonunda gerçekleşen 2018 Kocaeli İl Birinci-
 liği Satranç Turnuvası’nda şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Tolga
Kısacıkoğlu turnuva şampiyonu oldu.a

 D4 Satranç Eğitim Merkezi’nin sporcusu olarak yarışmaya katılan ve 
 uzun yıllardan beri satranç sporuna gönül veren şirketimiz Yönetim
 Kurulu Başkanı Tolga Kısacıkoğlu, bu sene de emeklerinin karşılığını
Kocaeli İl Birinciliği ile almış oldu.a

Bu birinciliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Feyza Kısacıkoğ-
lu’nun şampiyonluğa yakışır bir pasta seçimiyle, şirketimiz çalışanları-
nın katılım gösterdiği şirket içi etkinliğimizde, Yönetim Kurulu Başka-
nımız Tolga Kısacıkoğlu’nu tebrik ederek kutlamış olduk.a

 Sayın Tolga Kısacıkoğlu’na, önümüzdeki yıllarda nice başarı dolu
 şampiyonluklar dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımızın tebriklerini
  sunuyoruz.a

ı91.000 Tonluk Satış
 Galva Metal olarak, 2017 yılında yapmış olduğumuz 91.000
tonluk satış ile şirketimiz adına yeni bir satış rekoru kırdık.a

Ekip arkadaşlarımızın, olağanüstü çabalarıyla müthiş bir başa-
 rı gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi
sunuyoruz.a

 i2018 yılında da sürdürülebilir büyümemizin ve gelişmemizin
devam etmesi dileğiyle...a

 Şirketimiz bünyesinde beşinci hizmet
 yılını tamamlayan arkadaşlarımız; Dış
 Ticaret Satınalma Uzmanı Nida Güllap,
 Sevkiyat Amiri Ömer Urağ ve Dilme
 Hattı Oparatörü Mümin Şahin’i, tebrik
etmek adına plaketlerini takdim ettik.
 Bizim için tüm ekibimiz çok özel ve çok
değerli. Hep birlikte nice başarı dolu se-
nelerimizin olması dileğiyle...a



Doktorumuza Sorduk?

Dr. Erkan Atmaca
İş Yeri Hekimi

GALVA SAĞLIK

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ: GRİP!a
Kışın gelmesi ve soğuk nedeniyle artık kapalı mekanlarda vakit ge-  
 çirmemiz ve yetersiz havalandırma nedeniyle, çok kolay bulaşan Grip
virüsleri ve Grip hastalığı bu ayki konumuz.a

Grip Nedir?a
 Grip, temel olarak burun, boğaz, bronşlar ve daha ender olarak akciğerleri
 etkileyen virüslere bağlı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Genel olarak,
 ani aniden başlayan 39 derece üzerinde ateş, kas ağrısı ve eklem ağrıları, baş
 ağrısı ve ciddi halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı ya da
tıkanıklığına sebep olur. Grip, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp has-
talığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik has-
 talığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen
  ciddi sonuçlara yol açmaktadır.a

Grip Nasıl Bulaşır?a
Grip, hapşırma ve öksürme yoluyla direkt veya hava-
da asılı kalan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Vi-
 rüs yüzeylerde iki saate yakın canlı kalabilmektedir.
 Bu nedenle masa, kapı kolu, klavye, telefon ahizesi
 gibi virüsle kirlenmiş yüzeylere dokunmakla veya
 hapşıran kişiyle tokalaşma sonrasında, ellerinin ağıza,
gözlere ve buruna dokundurulması sonucu da bulaş-
ma olabilir. Ayrıca T. C. Sağlık Bakanlığı kağıt para-
larda virüsün 3 gün barınabileceğini belirtmektedir.a

Bulaştırıcılık Ne Kadar Sürer?a
Hastalık belirtileri başlamadan önceki bir gün ve has-
talık süresince (yaklaşık 7 gün), hastalık bulaştırılabi-
 lir. Çocuklarda hastalık bazen uzun sürebileceğinden
bulaştırıcılık 10 güne kadar uzayabilir.a

Grip Nasıl Seyreder? Öldürücü müdür?a
 Sağlıklı bireylerde hastalık çoğu zaman hafif geçer; 
1 hafta içerisinde iyileşme gözlenir. Ancak, vücut di-
 renci zayıf olanlar, kalp - akciğer hastalığı olanlar,
 kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, şeker hastaları vb.
olanlarda pnömoni (zatürre), menengoensefalit (be-
 yin iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi ciddi
istenmeyen hastalık tablolarına komplikasyonla sey-
redip ölüm görülebilir.a

Gripten Kendimizi Nasıl Koruyabiliriz?a 
a- Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnu-
 nuzu bir mendil ile kapatınız, kullandıktan sonra çöp
sepetine atınız. Veya üzerinde giysi bulunan kol çuku-
runa doğru öksürün/hapşırın.a
a- Sık sık ve özellikle öksürdükten, hapşırdıktan son-
 ra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Kağıt havlu
tercih ediniz.a
a- Salgın durumunda el yıkama antiseptikleri kullanı-
nız.a
 a- Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza
dokunmayınız.a
a- Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başla-
masından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tama-
men geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istira-
hat ediniz, ziyaretçi kabul etmeyiniz. Maske takınız.a
 a- Kalabalık mekanlardan mümkün olduğunca uzak
durunuz.a
 a- Dünya Sağlık Örgütü, ciddi sağlık sorunu(kalp,
 böbrek ve karaciğer, akciğer, astım, şeker, kanser)
olan bireyler, bakımevi, huzurevi gibi yerlerde yaşa-
yanlar ve sağlık çalışanları gibi risk altında olan grup-
ların her yıl aşılanmasını önermektedir.a
a- Grip mevsiminin ülkemizde Ocak ayında başlama-
 sı nedeniyle, grip aşısı artık Ekim - Kasım aylarında
 önerilmektedir, çünkü bağışıklık yanıtının oluşması
 için en az 20 günlük bir süre gereklidir.a

 Bu yakınmalara; influenza, rhinovirus, coronavirus, RSV, parainfluenzavirus gibi pek çok virüs sebep olur.
 Önceki yıllarda ülkemizde yapılan düzenli gözlem çalışmalarında, grip salgınlarının daha çok Ocak ayında
başladığı ve Nisan ayına dek sürdüğü gözlemlenmiştir. a
 Influenza virüslerinin üç ana tipi vardır: Influenza A, B ve C. C  tipi oldukça hafif enfeksiyona neden olurken,
 A ve B tipleri her yıl insanlar arasında yayılan mevsimsel grip hastalığına neden olur.a
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Kitap Kokusu

SERENAD

 Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul Üniversitesi’nde
 halkla ilişkiler görevini yürüten Maya Duran’ın (36) ABD’den gelen Alman
asıllı Profesör Maximilian Wagner’i (87) karşılamasıyla başlar.ı
ı
Serenad, 60 yıldır süren bir aşkı ele alırken, ister herkesin bildiği Yahudi Soykı-
 rımı olsun isterse çok az kimsenin bildiği Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda asıl
harcananın, gürültüye gidenin hep insan olduğu gerçeğini de göz önüne seriyor.ı

Yazar: Zülfü Livaneli
Sayfa Sayısı: 484

Baskı Tarihi: 2011
 Tavsiye Eden: Aybike Ervural

BEŞ SEVGİ DİLİ

Eğer sevginizi, eşinizin anlamadığı bir dilde ifade ediyorsanız, sevgi gösterdi-
 ğinizi hiç anlamayacaktır. Sorun iki ayrı dil konuşmanızdadır. Belki kocanız
 cesaret verici sözler duymak istiyor ama siz bir akşam yemeği pişirmenin onu
neşelendireceğini düşünüyorsunuz. Veya, belki de eşiniz, çocuklardan ve tele-
 vizyondan uzakta sizinle beraber olmayı çok arzuluyor. Ona verdiğiniz çiçek de
 ona değer verdiğinizi anlatmıyor. Beş Sevgi Dili’nde, nasıl olduğunu anlamadan,
 sevginin eşsiz dillerini konuşmayı, anlamayı ve eşinize sevginizi etkili bir şekilde
gösterip, karşılığında gerçek sevgiyi bulmayı öğreneceksiniz.ı

Yazar: Gary Chapman
Sayfa Sayısı: 224

Baskı Tarihi: 2009
Tavsiye Eden: Esma Nebioğlu

MUTLULUK DAĞITMAK

 Akıcı ve keyifli uslubuyla Tony’nin iş ve özel hayatında öğrendiği dersleri
 çocukken kurduğu solucan çiftliği işinden zappos.com’a uzanan yolculuğu
 şeklinde anlatmaktadır. Kitapta yazarın tutkusunu nasıl keşfettiğini, Zappos‘un
karlı ve başarılı bir şirkete dönüşmesinin arkasında yatan sıra dışı uygulama-
lardan örnekleri ve yaşam amacına nasıl ulaştığının hikayesini bulacaksınız.a

Yazar: Tony Hsieh
Sayfa Sayısı: 256

Baskı Tarihi: 2011
Tavsiye Eden: Şengül Akbaba

GALVA KİTAP



Bu Ay Doğanlar

Hep Birlikte Sağlık Dolu Yıllarımızın Olması Dileğiyle...a

Feyza Kısacıkoğlu Fatma Evci Şengül Akbaba

Semih AydemirSeda Ergöz Mandıralı

GALVA  DOĞUM GÜNÜ

Sara Lamsari

Yaşar PalaMurat Furat

Ömer ÖzkanHarun Özkan

Kadir Susar

Yunus DalbaşErcan Ertano
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