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YÖNETİM KURULU

Sevgili Galvalılara
Sevgili Galvalılar,a
Firmamız büyüyor, değişiyor ve gelişiyor. Bu sene kuruluşumuzun 13. yılı. Küçük bir ofisten başlayan yolculuğumuzun her anı ayrı kıymetli. Bana en çok keyif vereni ise, 2009 yılında sadece şirket ortaklarından oluşan
bu firmada, büyüme karar alınmasıyla beraber aramıza katılmaya başlayan arkadaşlarımızın pek çoğunun
bugün hala bizimle olması ve yine 2012 yılında başladığımız üretimimiz de ise, bugün 5 ve 6. yılını kutlayan
arkadaşlarımızın olması. Ailemizin sayısı her geçen gün artıyor ve yeni oluşumu hep beraber yaşayarak öğreniyoruz. Öğrenen bir organizasyon olmak ve kendimizi sürekli geliştirmek çok önemli.a
Bir kitapta okumuştum. “Düşünmeyi patronların, çekiç sallamanın da işçilerin görevi olduğuna derinden inanmışız ve fikirleri patronların kafasından alıp, işçilerin eline veriyoruz.”diye. Hâlbuki, yönetimin özü, tüm
çalışanların entelektüel kaynaklarını harekete geçirmek ve firmanın hizmetinde bir araya getirmektir.
Bir firma ancak tüm çalışanlarının toplam beyin gücünden yararlanarak bugünkü iş ortamının dalgalanmalarına ve baskılarına göğüs gerebilir. Umursamak her şeyin temeli. Hepimiz sürekli nasıl yarın daha
iyi olabiliriz düşüncesi içinde olmalıyız.a
Size söz veriyorum ki, bütün bunları yaparsak, firmamızı çok daha iyi yerlere getireceğiz ve herkes çok daha
iyi şartlara ulaşacak. Geçen hafta Alman ortaklarımızla şirket genel kurulumuzu düzenledik. Önümüzde ki
2-3 yıl ön görümüz, dış etkenlerden zorluklar beklentimiz olmasına rağmen, yeni devreye giren haddeleme
ve boy kesme hatlarımızın ve genişleyen üretim alanımızın ve her gün genişleyen satış ağımızın da katkısıyla
satışların daha da artacağı yönünde. a
Birlikte hep beraber daha güzel günlerde olmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum. a
aaaaaaTolga Kısacıkoğlu
aaaaaaaaGalva Metal A.Ş.a
aaaaYönetim Kurulu Başkanı
ı
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GALVA RÖPORTAJ

Başarıyı Alışkanlık Edinmek
ı“Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur.” (Michael Jordan)a
Galva Metal’deki ilk iş günümde yapılan muhteşem karşılamanın hemen ardından; ayaküstü cevaplamam istenen sorulardan biri şuydu:ı
ı“En büyük motivasyon kaynağınız nedir?”ı
Aslında karşılama esnasında böyle bir soruyla karşılaşacağımı tahmin
etmemiştim ama hiç düşünmeden cevap verdim:ı
ı’’Başarılı olmak. Bu öyle büyük bir arzu ki dışarıdan birinin beni
motive etmesine ihtiyaç duymuyorum. İnsan kendi kendini motive
edebilmelidir. Bir şeyleri başarabileceğimin düşüncesi bile beni harekete geçirmeye yetiyor. ”z

Banu Küner
Satın Alma ve Süreç
Geliştirme Müdürü

Sonraları bu konu üzerinde daha fazla düşünme fırsatım oldu. Gerçekten başarılı olma isteğim beni hayatta en
çok motive eden şeydi. Peki bunu gerçekleştirmek için neler yapmalı?ı
İlk ve en önemli adım hayatta ne yapmak istediğine karar vermek, hedefleri belirlemek ve o hedeflere odaklanmak olmalı. “Hedeflerimi gerçekleştirmek için neler yapmalı, neler yapmamalıyım, kendimi nasıl yetiştirmeliyim, karşıma çıkan engelleri nasıl aşarım” sorularının cevaplarını bulup harekete geçmek başarmanın ilk
adımlarını atmaktır diyebiliriz.ı
Karşımıza problemler çıktığında yılmamak, bir an önce toparlanıp hedefi gerçekleştirdiğimizde yaşayacağımız mutluluğu düşünüp tekrar harekete geçmek, hatalardan ders çıkarıp tekrarlamamak için önlem almak da
başarma hedefini gerçekleştirmeye bizi gittikçe yaklaştıracaktır…ı
Hayatta büyük bir hedefinizi gerçekleştirdiğinizde yaşadığınız mutluluğu düşünün… Üniversitede istediğiniz
bölümü kazanmak, işinizde terfi etmek, önemli bir maçı kazanmak… Bir kere başardıktan sonra insan hep
başarmaya devam etmek, daha çok başarılı olmak istiyor. Artık günümüzde “başarı alışkanlığı” diye bir tanımlama var, yani sadece başarılı olmak değil, başarıyı alışkanlık haline getirmek hedefleniyor…ı
Artık bulunduğunuz yerde uzmanlaştıktan sonra da daha başka bir boyuta geçmeye hazırlanmak lazım: Olmazları oldurmak… “Bu öyle büyük bir problem ki bunu ancak sen çözebilirsin”, “Biz buna olmaz diyorduk
ama helal olsun, yine olmazı oldurdun” seviyesi… Herkesin yapamayacağı şeyler yapmak, insanın bu hayata
neden geldiği sorusuna vereceği en güzel cevaplardan biri olmalı…ı
Galva Metal’e de bakarsak; neredeyse sıfırdan başlayıp; azimle, korkmadan, yılmadan, çok çalışarak, kendine
inanarak sadece 12-13 yılda Türkiye’nin en büyük Çelik Servis Merkezi haline gelmek, 80’in üzerinde farklı
ülkeye ihracat yapmak, defalarca ödül kazanmak, sektörün en önemli oyuncularından biri olmak… Bunlar
asla tesadüf değil… Başarıya odaklanmanın, asla azla yetinmeyip hep daha iyisini, mükemmeli hedeflemenin
en güzel örneği…ı
Kurucularımızı ve bütün bu yıllar boyunca bu firmada çalışıp başarısına katkıda bulunmuş olan tüm çalışanları tekrar tebrik etmek istiyorum. Burası başarmayı alışkanlık haline getirenlerin, herkesin yapamadığını
yapanların, olmazları olduranların şirketi… Burası GALVA METAL… Ve ben de bu firmanın bir parçası
olmaktan gurur duyuyorum…ı
bizim işimiz galvaniz

ARALIK 2018

GALVA RÖPORTAJ

3

Bir İnsan Kaynakları Masalı
Herkesin bir hikâyesi ve masalı vardır ya...a

Aile, temel değerler... Sonra sorumluluk almaya başladığımız okul yılları... (ödevler, ezberler, sınavlar,
gayret edilen çaba, sarf edilen emekler)a

Kırılım noktamı geç ancak doğru yakalayanlardan
biri olarak kendimi keşfettiğimde, ben insanlar ile iç
içe, iletişim ile koordine olabileceğim, sürekli öğrenen dinamik bir işte insanların hayatlarına dokunabilecek bir meslekte çalışacağımı ve bunun yanında
asla vazgeçmeyeceğim müzik ile uğraşacağım dopdolu bir hayat hayal ederdim, gerçek oldu.a

Belki yüreğinize dokunan sevgi dolu bir öncüye, bir
öğretmene rastlarsınız ve kolay gelir yön çizmeniz,
pusula doğru yöndedir. Belki de farklı yollardan yanlış yönde ilerleyerek devam edersiniz yolunuza ve beraberinde hayatı öğrenmeye devam eder, zorluklarla
baş ederek yaşama tutunmaya çalışırsınız. Temeliniz
sağlamsa ve doğru yönde iseniz daha erken, şayet
değilse de biraz daha zaman harcayarak belki daha
geç ancak eninde sonunda; kimi bir zaman, kimi bir
yerde, kimi bir olay ile kırılım noktası yaşar ve bu
noktada odak sorularınızı peş peşe sıralarsınız.a
ı- Ne yapıyorum?a
ı- Ne aşamadayım?a
ı- Ne yapmak istiyorum?a
İşte en önemli noktamız da, kendimizi keşfettiğimiz
ve sorguladığımız bu sorulara gerçek yanıtlar bulabildiğimiz anlardır. Bizi keyiflendiren yönlerimizin
ortaya çıkması ve asıl yapmak istediğimiz noktaların
kesişmesi ile birlikte hayat boyu tutku dolu bir iş, bir
uğraş yaratabiliriz kendimize.a

Hangi yoldan gitmek istediğinizi ve doğru yolu seçmek için öncelikle kendinizi keşfedin ve öyle bir
meslek seçin ki işiniz hobiniz olsun. Gittiğiniz yol ve
seçtiğiniz yönlerinizde doğru hedeflere odaklanmanız
dileklerimle.a
Sırma Özeren
Sevgiler…a
İnsan Kaynakları Uzmanı

Çocukluk anıları ile başlar bu serüven:a
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GALVA BÜYÜME VE YENİLİK

SteelOrbis 13. Çelik Konferansı
SteelOrbis 13. Çelik Konferansı Türkiye, uluslararası çelik sektörünü ve üst düzey yöneticileri bir araya
getirdi.a
Uluslararası konuşmacıların sunumları ile küresel pazarlar hakkında bilgi veren ve ünlü ekonomistlerin Türkiye
ve dünya ekonomisi hakkındaki yorumlarıyla birlikte 8
Kasım 2018 tarihinde İstanbul Marriott Hotel Asia’da
gerçekleşti. Etkinliğe şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tolga Kısacıkoğlu, Satın Alma ve Süreç Geliştirme Müdürümüz Banu Küner ve Satış Uzmanımız Fatih
Kahraman katılım gösterdi.a

Kallanish Commodities Yassı Çelik Semineri
Kallanish Commodities Türkiye-Avrupa Yassı Çelik Semineri, 24 Ekim 2018 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.a
Çelik İhracatçılar Birliği, Türk Çelik Üreticileri Derneği, Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği’nin yanı
sıra çelik sektörünün öncü firmaları da etkinliğe katılım gösterdiler. Dört oturum üzerinden gerçekleşen etkinliğin, Avrupa ve Türkiye’nin Çelik İşlem Sistemleri
ve Tüketicileri adlı dördüncü oturumunda konuşmacılar
arasında şirketimiz Satın Alma ve Süreç Geliştirme Müdürü Banu Küner yerini aldı. a
Türkiye’nin yavaşlayan ekonomik büyümesi sebebiyle sektör üzerindeki en son gelişmeler ve gelecekteki
muhtemel gelişmeler üzerine katılımcılar konuşmalarını
tamamladılar.a
Etkinliğe, Satın Alma ve Süreç Geliştirme Müdürümüz Banu Küner ile birlikte İhracat Uzmanımız Oya
Kahraman da katılım gösterdi.a

Galva Metal İştiraklerini Artırıyor
Galva Metal olarak bu sene itibariyle yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik.a
ı2018 itibariyle Karasu Deniz Acenteliği Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi’nin hisse
devri satın alımı şirketimiz adına gerçekleşti. İhracat odaklı büyüme stratejimizin yeni
bir adımı olan Karasu Deniz Acenteliği’nin, gelecek planlarımızda önemli bir basamak
teşkil edeceğine inanıyoruz.a
bizim işimiz galvaniz
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GALVA ZİYARET

Yıldız Demir Çelik’ten Şirketimize Ziyaret
Yıldız Demir Çelik’i, önümüzdeki yıllardaki yeni iş
birlikleri için şirketimizde ağırladık.a
a
Yıldızlar Yatırım Holding’in yeni yatırımı olan Yıldız
Demir Çelik, 2018 yılı ilk çeyreğinde üretim faaliyetlerine
başladı. Üretim faaliyetleriyle birlikte sektörde yeni bir oluşum içinde olan Yıldız Demir Çelik yöneticileri şirketimizi
ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında, gelecek planları ile ilgili
toplantı yapıldı. Toplantının ardından, fabrika sahası turuyla birlikte şirketimizi yakından tanıma fırsatı buldular.a
Toplantıya, Yıldız Demir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Yıldız, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
İlkay Ünal, Pazarlama ve Satış Direktörü Emrah Kendüzler, Yurt İçi Satış Müdürü Mehmet Karatoruk ile
Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Kısacıkoğlu ve Satın Alma ve Süreç Geliştirme Müdürümüz Banu Küner
katıldı.a

Wuppermann Group Almanya Ziyareti
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tolga Kısacıkoğlu,
%35 ortağımız olan Almanya merkezli Wuppermann Group
firmasına ziyaret gerçekleştirdi.a
Ziyaret sırasında 2018 yılı gelişmeleri ve gelecek planlarımız
ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tolga Kısacıkoğlu bir
sunum gerçekleştirdi. Sunum bitiminin ardından gerçekleşen
toplantıda gelecek için planlanan iş birliklerine değinildi.a

Galva Metal Kolombiya’da
Türk Çelik İhracatçıları Birliği tarafından görevlendirilen bir heyet Kolombiya’nın Cartagena kentinde düzenlenen etkinlikte Kolombiyalı şirketlerin temsilcileri
ile bir araya geldi.a
Etkinlik esnasında Türkiye’nin Latin Amerika pazarında
elde edebileceği fırsatlara değinildi. Türk temsilciler ile düzenlenen toplantılarda, Latin Amerika endüstrisinin önde
gelen temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleşti. Şirketimizi
temsilen İhracat Sorumlumuz Eraycan Bul etkinliğe katılım
gösterdi.a
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GALVA AKADEMİ

Yönetim Becerileri
Değerli eğitmenimiz Sn. Özkan Kaymak’ın muhteşem sunumuyla ‘‘Yönetim Becerileri’’ eğitimimizi
tamamladık.a
Eğitimde, ‘‘markalaşmak, kurum kültürü, satış becerileri, müşteri beklentileri ve ihtiyaçları, iletişim’’ gibi
birçok konuya değinen eğitmenimiz Özkan Kaymak,
yaşının da vermiş olduğu tecrübeyle birlikte biriktirdiği hikayeleri bizlerle paylaştı.a
Kişisel markamızın, prensiplerimizle nasıl bir bağ kurduğunu, hedeflerimizin nasıl hayatımızla bütünleştiğini de eğitim esnasında bizlere aktarmış oldu. Çalışanlarımızın hayatlarına, kişisel ve mesleki anlamda yeni
fikirlerle küçük dokunuşlar yapmalarını sağladık. a
Eğitim bitiminde, ekibimizle yaptığımız fikir alışverişi
esnasında sözlü ve yazılı iletişim ifadelerimizi kullanarak, markamızı en güzel haliyle yansıtabileceğimizin
kararına vardık. Eğitmenimiz Sn. Özkan Kaymak’a
güzel bilgileri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.a

aaKişisel İmaj
Şirketimiz İnsan Kaynakları Uzmanı sevgili Sırma
Özeren ‘‘Kişisel İmaj’’ konu başlığıyla bizlere muhteşem bir sunum gerçekleştirdi.a
Daha önce ‘‘Beden Dili’’ eğitimiyle bizlere güzel bir sunum yapan Sırma Hanım, ‘‘Kişisel İmaj’’ eğitimiyle de
aynı performansını gösterdi ve katılımcılara çok güzel
bilgiler sunmuş oldu.a
Her birimizin bir imajı ve bu imajı oluşturan birçok öğe
vardır diyerek sözüne başlayan Sırma Özeren; ‘‘sözlü
ve sözsüz iletişim, dış görünüm, düşünme, dinleme,
sunum ve yazım tarzı, kişisel birikimler ve özgüven’’
olmak üzere eğitimin esnasında birçok konu başlığına
değindi. Eğitim konu başlıkları ile birlikte eğitime katılan personellerimiz; kendi yarattıkları imajı koruyarak
ve gerek çevreleriyle gerek iş hayatlarıyla bu imajı birleştirmeyi öğrendiler.a
Eğitime katılım gösteren personellerimizin de sorularıyla daha renkli hale gelen ‘Kişisel İmaj’’ adlı eğitimimiz
için Sırma Hanım’a teşekkürlerimizi sunuyuruz.a
bizim işimiz galvaniz
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ı5 Yıllık Hizmet
Şirketimiz bünyesinde beşinci çalışma yılını dolduran
çalışma arkadaşlarımızın plaketleri ve hediyeleri teslim
edildi.a
Galva Metal ailemizde beş senedir bizlerle olan üretim hattımızda çalışan personellerimizin bu özel günlerini sevinçle kutladık. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tolga Kısacıkoğlu’nun
katılımıyla 5. yıl plaketlerini ve hediyeleri, üretim hattımızda
görevli personellerimize takdim ettik. a
Galva Metal olarak, bünyemizde çalışan herkese eşitlikçi politikamızla yaklaşıyoruz. Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımız
çok özel ve çok değerli. Şirketimizdeki beşinci çalışma yılını
dolduran personellerimize, göstermiş oldukları güzel hizmetleri için ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.a

a36. Kocaeli Rallisi
aTürkiye Ralli Şampiyonası, 17-18
Gürel’in muhteşem performanslarını
Kasım’da yapılan 36. Kocaeli Rallisi izleme şansı elde ettik. Hafta sonu gerile tamamlandı.a
çekleşen etkinlikte yarışmacılar, 102
kilometresi özel etap olmak üzere 284
Türkiye Historic Rally Şampiyonası kilometre yol kat ettiler. ı
ve Ali Sipahi Ralli Kupası’na puan
veren Türkiye Ralli Şampiyonası se- Yarışmanın sonucunda; pilotlarımız
zonunun bu son organizasyonu toprak Havva ve Hakan Gürel ikilisi, Ali Sietaplarda yapıldı. i
pahi Ralli Kupası’nda ikinciliği elde
ettiler. Zorlu parkurlarda kıyasıya reAli Sipahi Ralli Kupası’nda şirketi� baket gösteren tüm yarışmacıları tebrik
mizi temsilen logomuzu arabalarında ediyoruz.a
taşıyan pilotlarımız Havva ve Hakan

Doğum Günü
Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da doğum günü
etkinliğimizden bir fotoğraf karesi paylaşmak Galva ailemiz adına çok mutluluk verici.a
Tüm departmanların bir araya gelmesiyle şirket içi iletişimimizi üst seviyelere taşımaya ve ailemizin hep birlikte güzel
vakitler geçirmesine özen gösteriyoruz. Bu özel günlerini çalışma arkadaşlarının kutlama ve tebrikleriyle dolu dolu geçiren
aile bireylerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Hep birlikte
nice güzel senelerimizin olması dileğiyle...a
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GEZELİM/GÖRELİM

Kapadokya Turu
Ruhu özgür, nice dağları, nice yolları ve nice suları aşan
bir gezgin olsanız da Kapadokya’yı ilk gördüğünüzde diliniz tutulur. Masallardan çıkmışçasına büyülü bir coğrafya sizi karşılar. Bu şaşkınlık yavaş yavaş yerini hayranlığa
bırakırken, yaşadığınız dünyadan soyutlanıp bir masalın
içine düşmüş gibi hissetmeye başlarsınız. Tıpkı Nobel
Ödüllü Şair Seferis’in dediği gibi “Anlaşılmaz oyuncaklarla dolu bir yayla” size ve ruhunuza hükmetmeye başlar. Doğaya hayranlık bu masalın sadece su ve rüzgarla
oluştuğunu düşündüğünüzde bir kere daha artar.a
Bu hikaye Volkanik oluşumlu Erciyes ve Hasan dağlarından çıkan lavların kilometrelerce uzanıp soğumasıyla
başlar ve Kapadokya’yı oluşturacak süreç bu şekilde başlar. Bu tüflerin yağmur, rüzgar gibi doğa hareketleri ile
aşınması sonucu peribacaları oluşmuştur. Kolay kazınan
bu tüfleri oyan insanoğlu kendisine evler, kiliseler ve yeraltı şehirleri oluşturmuştur.a
Kapadokya’da bu yüzden zaman çizgisi yoktur, Paşabağı’na gider; Peribacalarının en ihtişamlı halini yakından
görebilirsiniz. Göreme Açık Hava Müzesi’ne gider; kayalara oyulmuş kilise, şapel ve manastırların içinde tarihe
geri dönebilirsiniz. İkon ve İkonalar size kendi dillerinden yıpranmış ama bir o kadar da tarihe meydan okuyan
hikayelerini kendi ağızlarından anlatacaklardır. Karanlık
Kilise, Elmalı Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise’yi
ve öyküleri gerçekten dinlemeye değerler. Oradan sizi
rüzgar mutlaka Zelve Açık Hava Müzesi’ne götürecektir,
eğer götürmüyorsa kendi fırtınanızı yaratmanızı tavsiye
ederim. Üç vadiden oluşan en eski ve en uzun süre kullanılan Zelve Hıristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı yer
olarak bilinir. Ürgüp’e gider; meşhur çömlek kebabını
tadar, tatlı dilli esnafla sohbet ede ede envai çeşit kuru
meyve ve çay alabilirsiniz. Bu molanın ardından Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı şehirlerine gider; birbirine dar
tünellerle bağlanmış, müthiş bir havalandırma sistemine
sahip Hitit dönemine kadar uzanan bir zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Bu büyülü yolculuktan çıkıp ister üzüm
bağlarını gezer, ister taptaze asmaların altında çayınızı
yudumlayabilirsiniz.a
Kapadokya’dan sadece anı götürmeyeceğinize; dil, din,
ırk ayrımı olmadan hayatınızın bir parçasını da orada bırakacağınızın farkında olmanız dileğiyle...a

1Sevil Arıcı
Satın Alma Uzmanı
bizim işimiz galvaniz
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GALVA SPOR

2018 İstanbul
Maratonu
İstanbul Maratonu bu sene 40. yılını kutladı.a
Şirketimizi temsilen İnsan Kaynakları Asistanımız Burak
Kızmaz, 2018 İstanbul Maratonu’nda 15K kategorisinde
yarışmaya katılım gösterdi. Katılım süreci ile ilgili şu ifadelerde bulundu:a
ı’’11 Kasım 2018’in güneşli bir İstanbul sabahında yarışmacıları karşılaması beni çok mutlu etti. Sabah saatlerinde parkura gidiş sürecim biraz meşakkatli oldu. Ancak,
Altunizade Köprüsü durağına geldiğiniz andan itibaren
etkinliğe katılan binlerce insanı görüyorsunuz ve onlarla
birlikte yönünüzü kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bu sayede
ilk defa katılmama rağmen yarışma yerini bulma konusunda zorluk yaşamadım. Başlama noktasına hareket ederken
birçok farklı sosyal sorumluluk derneğini ve grupları görüyorsunuz. Yarışmaya farklı bir hava ve heyecan katıyorlar.
Koşacağım kategoriye 7.500 sporcu kayıt yaptırmıştı ve
toplanma alanında katılımcı çokluğundan dolayı sıkışıklık
olağan bir durum haline geldi. Önlere doğru ilerlerken biraz
problem yaşamış olsam da start için güzel bir konumda yer
almayı başardım.a
Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü’nden start verildiğinde inanılmaz heyecanlıydım. Startın ardından köprü üzerinden
geçerken sabah saatlerinde boğazın sakinliğini izlemek ve
serinliğini hissetmek ayrı bir keyif verdi. Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş sahiline inerken hızım biraz arttı. Sahile
indikten sonra 5 km tamamlanmış oluyor. 5 km tamamlanma yerinde, su ve sünger stantları, tüm yarışmacılar için
dağıtım gerçekleştiriyorlar. Tabi içilen suların dışarıya
taşması sebebiyle zeminde ister istemez ıslanıyor. Su ve
sünger bölgelerinin olduğu yerlerde koşu hızımı kontrol
etmem gerekti. Ayrıca, Galata Köprüsü’ne kadar, parkurun
sağında ve solunda bekleyen seyirci toplulukları, tuttukları ritimlerle ve destek sesleriyle yarışmaya çok güzel bir
hava katmışlardı. Ellerini uzatanların, ellerine dokunarak
o bölgeden geçtiğimde ister istemez koşu hızımın artması
seyirci desteğinin pozitif desteği olarak bende kaldı. Galata
Köprüsü’nden, Sultanahmet güzergahına döndükten sonra
Kennedy Caddesi üzerinden deniz kenarında koşmakta çok
güzeldi. Yarışmanın başlangıç noktasından bitiş noktasına
kadar baktığınızda İstanbul’un en güzel yerlerinde koşarak
muhteşem bir parkuru tamamlamış oluyorsunuz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.’’a
ı40. İstanbul Maratonu 15K kategorisinde; 1:08:36 derece
ile parkuru tamamlayan İnsan Kaynakları Asistanımız Burak Kızmaz, erkekler genel sıralamasında kendi yaş grubunda 100. sırada yer almayı başardı. a
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Olmadı Özkan Kaymak, Olmadı...ı
Benim yazı yazmaya olan ilgi ve merakımı bilenler, şimdi belirteceğimi çok iyi anlayacaklardır. İlk kez bir yazı
yazmaktan dolayı çok ama çok rahatsızım… Ama bir yandan da yazmadan edemiyorum… Ne yazık ki dün akşam
hiç beklenmediğimiz bir haber aldık; tanışıklığımızın çok
uzun yıllara dayandığı, Galva ailemizin kıymetli büyüğü,
her seveninin dediği gibi “hocaların hocası“, sevgili Özkan Kaymak’ı aniden kaybettik… Aniden diyorum çünkü,
bundan tam 12 gün önce şirketimizde kendisiyle beraber
çok güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Eğitimden 2 gün sonra
ameliyata girecek ve sonrasında planlayacağımız pek çok
birlikteliğimiz olacaktı… Ama maalesef kader planlarımızı
bozdu… Çok üzgünüm… Hepimiz çok üzgünüz…a
Özkan Hoca, hayatını eğitime adamakla beraber, sosyal
yaşamdan kopmamaya gayret gösteren; olgun yaşına rağmen, her yaştan insanla son derece samimi ve keyifli bir
iletişim içerisinde olmayı başarabilen, müthiş kıvrak zekalı,
tarifsiz bir iş sevdalısı, kültürlü insan olmak için alınabilecek örnek değerlerden, mütevazı, prensipli, yaşamayı seven, sanatı seven ve her daim dimdik duran çok ama çok
özel bir büyüğümüzdü… Kendisine bunları zaman zaman
iletmiş olmaktan ötürü şimdi içim çok rahat… Ona minnettarlığımızı, sevgimizi, saygımızı anlatmayı, göstermeyi,
hissettirmeyi hiç ama hiç eksik etmedik… Gidişi bizi gerçekten çok üzdü, ama bizimle vedalaşmadan da gitmedi…ı
Pek çok insanın hayatında değişimlere aracılık edebilmek;

pek çok insanın hayatında izler bırakabilmek herkese nasip
olmaz… Özkan Hocamız her geldiğinde birimize, en az
birimize mutlaka dokundu… Her söyleminden ders çıkarmak çok mümkündü… Hem de hiçbir zaman ders alır gibi
dinlemeden… O ses tonu, o heyecan, o coşku; Allah herkese nasip etse böyle özellikleri dedirtircesine özel insan
olabilmek…a
Kıymetli insan, babacan insan, kimilerinin Özkan abisi, kimilerinin hocası, aile büyüğü…a
Ne güzel böyle sıfatları barındırabilmek… Ahir ömrüne
bu kadar başarı sığdırabilmek… Dünden beri sayısız not
okuyorum hakkında, son görevimizi yerine getirirken de
bir kez şahit olduk ki, bazı insanlar ölmüyor aslında… Hep
aklımızda, hep kalbimizde olacaksınız…a
Fikirlerinizi, yönergelerinizi uygulamaya; hayata olan iyi
niyetli bakışınızı örnek alarak yürümeye devam edeceğiz
sevgili hocamız… “Satış Aşktır” kitabını yazmakla kalmayıp; hayatı doya doya aşkla yaşayarak; tüm bilgi ve becerilerinizi yılmadan binlercemizle paylaştığınız için sonsuz
teşekkürler…a
Bu vesileyle hocama tekrar Allah’tan rahmet; tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum…. a

Feyza Kısacıkoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Not:
Not: Dergimizin
Dergimizin yayın
yayın tarihinden
tarihinden 33 gün
gün önce
önce 27.11.2018
27.11.2018 tarihinde,
tarihinde, vefatıyla
vefatıyla bizlere
bizlere derin
derin bir
bir üzüntü
üzüntü yaşatan,
yaşatan, bizim
bizim için
için
çok
değerli
Özkan
Kaymak
hocamızın
anısına
istinaden
onuncu
ve
on
birinci
sayfalar
eklenmiştir.a
çok değerli Özkan Kaymak hocamızın anısına istinaden onuncu ve on birinci sayfalar eklenmiştir.a
bizim
bizim işimiz
işimiz galvaniz
galvaniz
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Galva Ailemizin Acı Günü
Bende emeği büyüktür. Çok şey öğrendim. Çok ilham ve örnek aldım.a
Onun gibi büyülü bir insan az bulunur. Herkesi bir sevgi, saygı mıknatısıyla kendine çekerdi. Onunla
geçen her anın içinde kendinizi çok iyi hissedersiniz ve çok şey öğrenirsiniz.a
Firmamız tarihinin ilk eğitimini onunla yapmıştık. Gene onun verdiği en son eğitim de ameliyatından iki
gün önce bize nasip oldu. Vefatından bir gün önce telefonla aradığımda, hala yeni işleri konuşuyordu.
Sekseni geçen yaşına rağmen, son anına kadar üreten inanılmaz bir insandı. Tanıdığım en medeni, en
nazik, en beyefendi, en görgülü, en güler yüzlü insandı.a
Heybesi bu kadar dolu, bu kadar öğretmeye meraklı ve yaşam dolu birine ölümü yakıştıramıyorum.a
Daha geçen hafta 8 saat ayakta, hiç oturmadan, bize muhteşem enerjik bir eğitim verdi. Muhtemelen ağrıları vardı ve bize hiç belli etmedi. İşte o düzeyde bir profesyoneldi. İşini o kadar ciddiye alırdı. Kendine
yakıştıramazdı aksi bir durumu.a
Bir kez daha ondan bir şey öğreniyorum. Yerin dolmaz. Toplantı odamızda adını yaşatacağız. Toprağın
bol olsun.a
Tolga Kısacıkoğlu
Galva Metal A.Ş.a
Yönetim Kurulu Başkanı
Not: Dergimizin yayın tarihinden 3 gün önce 27.11.2018 tarihinde, vefatıyla bizlere derin bir üzüntü yaşatan, bizim için
çok değerli Özkan Kaymak hocamızın anısına istinaden onuncu ve on birinci sayfalar eklenmiştir.a
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Galva’nın Kitap Köşesinden

ııı1984A

Kardeşimin Hikâyesia

İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında
yayımlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri ‘‘1984’’. Distopya türünde bir roman olan 1984, “Büyük Birader”,
“Düşünce Polisi”, “101 Numaralı Oda”,
“2+2=5” gibi çeşitli terminolojileri ve kavramları günümüz lugâtına dahil etmiştir.
George Orwell kitapları arasında en çok
bilinen eserdir.a
aaa
Yazar: George Orwell
Sayfa Sayısı: 352
Baskı Tarihi : 2016
aaTavsiye Eden : Eraycan Bul

Sakin bir balıkçı köyünde genç bir kadının
cinayete kurban gitmesiyle başlar her şey.
Dünyadan elini eteğini çekmiş emekli inşaat mühendisiyle genç, güzel ve meraklı
gazeteci kızın tanışmasına da bu cinayet
vesile olur. Kurguyla gerçeğin karıştığı,
duyguların en karanlık, en kuytu bölgelerine girildiği hikâye, daha doğrusu hikâye
içinde hikâye de böylece başlar.i
Yazar: Zülfü Livaneli
Sayfa Sayısı: 330
Baskı Tarihi : 2016
Tavsiye Eden : Zeynep Kırtay

Bu Ay Doğanlar

Tuğrul Özgülük

Fatih Kahraman

Ömercan Kardaş

Deniz Karataş

Selçuk Çiçek

Hep Birlikte Sağlık Dolu Yıllarımızın Olması Dileğiyle...a
bizim işimiz galvaniz
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2019 Yılı Takvimimiz
Galva Metal, sektörün önemli bir oyuncusu olmasının yanı sıra, varlığı ve yaptıkları ile tüm dünyaya örnek olmayı, ilham vermeyi kendine
görev edinmiş bir firmadır. Yıllardan beri büyük bir özenle hazırlamakta olduğumuz takvimlerimizde türlü sosyal sorumluluk içerikli
konseptler oluşturduk. Bu yıl ise kültürel mirasımıza dokunmak istedik. Buradaki amacımız, Türkiye zenginliklerini tüm dünya ile paylaşmakla beraber; Galva Metal olarak varlığımızın önemini bir kez daha
belirtmektir. Bizler müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz arasında mal
akışını sağlarken, gönüller arasına da köprüler kurmayı hedefliyoruz.
Başta yurt içi ve dünya üzerinde 100’e yakın ülkede kurduğumuz gönül köprüleri, Galva Metal’in başarılı iş yapısının en önemli faktörüdür. Bu yılki takvimimizle, bu ulvi görevimizi ilk günkü heyecanımızla
devam ettirmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.
ı

Not: 2019 yılı takvim çalışmamızın tamamlanmasının mutluluğuyla,
tüm müşterilerimizin adreslerine, yıl sonuna kadar takvimlerimizi iletmiş
olacağız.
ı
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