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GALVA METAL A.Ş. ÇALIŞANLARI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

GALVA ANKARA OFİSİİÇ PİYASADAN BİR 
GÖZ

BİRLİKTEN KUVVET 
DOĞAR



YÖNETİM KURULU1

Merhabalar;

Her yıl Mart ve Nisan aylarında çok önemli günleri kutluyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse, 
Muhasebeciler Günü, Yeşilay Haftası, Dünya Kadınlar Günü; Tıp Bayramı, Çanakkale Zaferi, Dünya 
Tiyatrolar Günü, Kütüphane Haftası, Avukatlar Günü,  Dünya Sağlık Günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı gibi çok kıymetli, sadece bir günden fazla hatırlanmayı hak eden özel günlerimiz var. 
Bu günlerin hepsinin geçmişinde pek çok zorluk yattığı için, uğrunda çok emek verildiği için, hafızalara 
kazınması gerekliliğinden özelleştirildiğini düşünüyorum.
Galva Metal çerçevesinde ise bize özel günlerimiz var. Bin bir emekle, ilmek ilmek işlenmiş yılların 
içerisine yayılı güzel günlerimiz var.
Ancak bu Mart ayını biz bahara erken giriş olarak değerlendirmek istiyoruz; bunun için çok haklı 
sebeplerimiz var. Ülke koşullarımızın çok daha iyi olduğu dönemleri biliyoruz; diliyoruz ki yine daha 
güzel günler göreceğiz. Ancak her türlü koşulda disiplininden, çalışma aşkından vazgeçmeden devam eden 
Galva Metal, bu zor dönemlerinde dahi elinden gelenin fazlası için anbean çalışmış olmanın gururunu ve de 
haklı mutluluğunu yaşamaktadır. Kendimiz adına çok önemli gelişmeleri barındıran bir Mart ayını geride 
bırakmak üzereyken; bu güzel gelişmeleri sizlerle de paylaşmak isteriz.
Bildiğiniz üzere bir yıldır devam eden yatırımlarımız bu ay sonu itibariyle sonuçlanmıştır. Artık Galva 
Metal Çelik Servis Merkezi bünyesinde, ulaşılmış 10.000 m2 lik üretim binamız içerisinde, makine ailemize 
6mm’ ye kadar kesebilme özelliğine sahip bir boy kesme makinamız ve haddeleme tesisimiz kurulmuş ve 
faaliyete başlamış bulunmaktadır. İdari binamıza ilave yapmış bulunduğumuz katlarımız da devreye girmiş 
olup; yeni çalışma alanlarımızda keyifle yeni işler planlamaktan müthiş mutluyuz.
Büyük bir emekten söz etmek istiyorum; bu emeğin sahibi sayısı 100’ e yaklaşmakta olan Galva Metal’ in 
çok değerli üyeleridir. Bu firma aile olmak için çok çaba göstermiş ve bunu başarmıştır.
Sizlerle yeni yatırımlarımızın bilgisini paylaşmak çok keyifliydi; ancak çok daha önemli olan biz birlik 
içerisinde, huzurla, neşeyle hep başarıya doğru ilerlemeyi öğrendik. Şirketimiz bünyesinde her arkadaşımız, 
Galva Metal’ in daha iyi olabilmesi için tüm fikir ve önerilerini açıklıkla paylaşmaktadır. Bu gelinen 
noktada her arkadaşıma sizlerin huzurunda sonsuz teşekkür etmek istiyorum. 
Ve son olarak söylemek isterim ki; gerçekten atalarımızın sözlerini hafife almamalıyız. Bunlar yaşanmış 
örneklerden tarihe ve akıllarımıza kazınmış sözlerdir. Ve bir tanesini biz iliklerimize kadar her an 
hissediyoruz. Ne mi dersiniz? 
“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR…”

Sevgi ve saygılarımla…
aaaaaaıFeyza Kısacıkoğlu 
aaaaaaaa Galva Metal A.Ş.a
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Fatih Kahraman ile İç Piyasaya Bakış

1Fatih Kahraman
İç Piyasa Satış Şefi

2 GALVA RÖPORTAJ

1)Kendinizden bahseder misiniz?
26.12.1981 İzmit-Kocaeli doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. 
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 
mezunuyum. Üniversite eğitimimi özellikle Demir-çelik üretimi konusunda 
aldım. Mezun olup askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra demir-
çelik sektöründe çalışmaya başladım ve 14 yıllık bir tecrübeye sahibim. 
Son 3 yıldır ailem olan Galva Metal’ de yurt içi satış bölümünde görev 
almaktayım.

2)Yeni yılda aldığınız başarıyı kapsayacak şekilde yurtiçi satış 
ekibinde yer almak size neler hissettiriyor?
Öncelikle Galva Metal San. ve Tic. A.Ş. olarak her geçen yıl büyüyen 
güzel başarılara imza atan bir firmayız. Şuan için 10.000 metrekare 
fabrikamız, Ankara satış ofisimiz, Romanya ofis-depomuz, Bulgaristan 
ofisimiz ve Portekiz acenteliğimiz ile hem yurt içinde hem de yurt 
dışındaki paydaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Yurt içi satış ekibi 
olarak genç ve dinamik bir kadromuz mevcuttur. Satış tonajımız her yıl 
artmaktadır. Bu tonajı gerçekleştiren ve başarıyı sağlayan ekibin  bir 
parçası olmak gurur vericidir. Amacımız tonajımızı 
sürekli arttırmak ve her noktaya hizmet sağlayıp 
farklılığımızı ortaya koymaktır.

3)İş ve günlük hayat dengesi ile söylemek iste-
dikleriniz Galva ailesinde aile olarak yer almak 
size ne hissettiriyor?
Bildiğiniz gibi firmamızda eşim ile birlikte görev 
almaktayım. Daha önceki yazılarımda bahsettiğim 
gibi bu durum ilk başta bizim için de garip gelmiş-
ti. Fakat özel hayatla iş hayatı arasındaki dengeyi iyi 
kurduktan sonra bu durumun olumsuz bir yönüyle 
karşılaşmıyoruz. Aile olarak bu ekibin bir parçası      
olduğumuz için çok mutluyuz. Galva Metal’in 
gücünün de bu farklılıktan geldiğini düşünmekteyim.

4)Kendinizi geliştirmek adına yaptığınız çalışma-
lardan bahseder misiniz?
Özellikle firmamız kişisel gelişime çok  önem  ver-
mektedir. Kişisel gelişim konusunda sürekli dışarıdan 
eğitimler sağlanmaktadır. Ayrıca her Cuma günü 
düzenlemiş olduğumuz öğren-öğret eğitimleri ile 
hem siz öğrenip hem de takım arkadaşlarınızla 
öğrendiğiniz bilgileri paylaşabilirsiniz. Bunun ha-
ricinde boş zamanlarımda özellikle kişisel gelişim 
kitapları okumaya ve yeni şeyler öğrenmeye çalışıyo-
rum.

5)Şirketimiz ve 2019 yılı iç satış için öngörüler-
iniz nedir?
Bildiğiniz gibi 2018 yılı zor bir yıldı ve 2019 daha 
zor bir yıl olacaktır. Şirket dışı etmenlere (döviz 
kurları, ihracat kotaları gibi) müdahale etme 
şansımız yoktur ancak her konuşmamızda söyle-
diğimiz dışarıya bakmadan bize başarıyı getirecek 
olan ve tek yapmamız gereken şey çalışmak daha 
çok çalışmaktır. 2019 yılı her ne kadar zor bir yıl 
olsa da yeni yatırımlarımızla daha da büyüye-
ceğiz. İç satış olarak hedeflerimizi tutturacağız ve 
pazar payımızı arttıracağız.

6)Şirketimizin satış ekibinin ruhunu yansıtacak 
bir kelime söylemek isteseydiniz ne olurdu?
Alman ortaklı bir firma olduğumuz için Alman 
futbolundan örnek vermek istiyorum. Bildiğiniz 
gibi Alman futbolunda dakika 90+2 olsa da, takım 
önde olsa da gol atmak için saldırırlar. Ekip olarak 
ruhumuzda bu vardır. Disiplin, hırs, takım oyunu, 
ekip olmak ve işini iyi yapma bilinci başarıyı ge-
tirir. 



GALVA RÖPORTAJ

Filiz Yıldırım ile Ankara Ofisimiz

Filiz Yıldırım
Bölge Satış Sorumlusu

a1)Sizi daha yakından tanımak adına söylemek istedikleriniz 
nelerdir?a
Üniversite son sınıfta çalışmaya başladım Ankara’nın geleneksel 
yapısı içinde usta çırak ilişkisi ile sektörü öğrendim. İş hayatının 
en iyi iş hayatının içinde öğrenilebileceğini düşünüyorum. 
Her departmanda çalıştım desem yanlış olmaz. Ancak çalışma 
hayatımın en belirgin noktasının şartlar ne kadar iyi olursa 
olsun kendimi rutin iş akışı içerisinde hissetmeye  başladığımda 
ne zaman öğrenmenin azaldığını hissettiğimde bu beni iş 
değiştirmeye iten sebeplerden oldu.a

a2)Kendinizi geliştirmek adına yaptıklarınızı ve sosyal ha-
yatınızdan bahseder misiniz?a
Düzenli spor yapmak vazgeçilmezlerimden. Ben de teknolojinin 
nimetlerinden faydalanarak online eğitim programlarına katılıyo-
rum ve bilgilerimi güncelleyerek yeni şeyler öğrenmeye çalışıyo-
rum ve bundan keyif alıyorum. Kitap okumayı söylemiyorum 
çünkü kitap okumak hayatın doğal akışı içerisinde var. Dünya 
sinemasını yakından takip etmeye çalışıyorum. Film izlemek de 
vazgeçilmezlerim arasında.a

a3)Ankara Ofisimizden ve oradaki gelişmelerden bahseder misiniz?a
 Ankara yıllardır içerisinde olduğum bir pazar. Ayrıca rekabetin de en fazla yaşandığı yerlerden bir tanesidir.
 Galva Metal olarak çalışma koşullarımıza uygun firmalara kendimizi doğru anlatmaya çalışıyoruz.
 İstikrarlı çalışan müşterilerimizin talebine yönelik uygun stok yapı sistemini kuruyoruz. Galva olarak rahat
 ulaşılabilirlik, samimiyet ve karşılıklı kazanmak ilkesine dayalı bir iletişim kurduğumuzda çok güzel geri
dönüşler alıyoruz.a
 
 a4)Galva Metal’ de  karşılaştığınız sorunlara ürettiğiniz çözümler nelerdir? Performansınızı etkileyen
ve olumsuz ilerleyen sürece karşı müdahaleniz nasıl olur?a
 Çözümü olmayan hiçbir şeyi sorun olarak ortaya koymamak gerektiğini düşünüyorum. Galva Metal’in
 bakış açısı sorunların hızla çözümüne yönelik. Tespitlerimi ve çözümlerimi hemen yetkili birimlere
 iletiyorum. Şu dönemde çalışma ve organizasyon sistemi üzerine bazı fikirler oluşturuyorum, bu
 düşüncelerimi toparlamaya ve kişiler üzerinden nasıl uygulanabileceği konusunda uygulama önerileri
oluşturmaya çalışıyorum. En kısa sürede öneri olarak paylaşacağım.a

a5)Şirketimiz hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?a
 Enerjisi yüksek değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi ilk sıraya yerleştirmiş  genç ve  iyi eğitimli insanların
 olduğu bir ekiple çalışmak harika. Yol haritası belli olan ve tüm çalışanları ile bu yolda yürüyen ve yürürken
 öğreten, geliştiren bir şirket Galva Metal. Önümüzde gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Herkesin
takdirle takip ettiği bir şirket olan Galva Metal büyüyerek daha ilerilere gidecektir.a

a6)Hayat mottonuz nedir?a
Öğrenme akıntıya karşı yüzme gibidir, ilerlemediğiniz takdirde gerilersiniz.a
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GALVA HABER

Wuppermann Macaristan’daki Tesisinde 
Zink-Magnezyum Üretimine Başladı

Wuppermann Macaristan’daki tesisinde Zink-Magnezyum 
üretimine başladı. Alaşımında %3 Magnezyum ve %3,3 
Aluminyum barındıran bir galvanizli sac olan bu ürün, hem 
daha çevreci, hem de korozyon direnci gerektiren projelerde, 
yüksek kalite ve makul fiyat sunuyor. Düşük kaplamayla yüksek 
korozyon direnci, parlak yüzey, yüksek kaynak performansı, 
yüksek beyaz pas direnci, kenarlarda yüksek katodik koruma 
en öne çıkan özellikleridir. Tuz testi performansı galvanizli 
ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazladır.
• Maksimum kalınlık : 3.5mm
• Maksimum genişlik : 1650mm
• Maksimum kaplama : ZM310
• Maksimum kalite : S350GD limitlerinde üretim yapılabiliyor. 
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GALVA 42. TÜYAP Yapı Fuarı’nda!

Şirketimiz Demir-çelik sektöründe önemli bir yere sahip olan 
İstanbul 42. TÜYAP Yapı Fuarı’nda yer almak için gerekli 
hazırlıklara başladı.Tüm hazırlıkların sıkı çalışan bir ekip 
tarafından hazırlandığı bu fuarda, 18-22 Haziran’da takviminizde 
şimdiden yer ayırmanızı tavsiye ediyoruz.
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GALVA LABORATUVAR 
Hizmete Giriyor!

Her geçen gün ilerleyen ve gelişen dünyada yerinde saymayı 
tabiri caiz ise yok olmanın ilk adımı olarak görmek yanlış ol-
mazdı.Kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlarla hız kes-
meden büyüyen Galva Metal, hadde hattının üretime girmesi-
nin ardından çekme – kopma test cihazı ve numune hazırlama     
presi yatırımlarıyla da kendi bünyesinde bir laboratuvar ku-
rulumu adına ilk adımı atmış oldu. Mart sonu itibariyle hayata 
geçecek olan laboratuvarımızda ilk aşamada malzemenin me-
kanik değerlerini ölçebiliyor olacakken, asıl hedefimiz üreti-
ci firmalardaki bütün imkanları önümüzdeki dönemlerde kendi 
bünyemizde yaratabilmektir. Galva Metal için bir gurur kaynağı 
olacağını düşündüğümüz bu atılım emin adımlarla yükselmeye  
devam eden firmamız için önemli bir değer daha yaratacaktır.

18-22 HAZİRAN
BEKLİYORUZ!
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GALVA KARİYER

Aramıza Hoş Geldin!a

Rabia Alptekin
Satış Operasyon Sorumlusu

1)Kendinizden bahseder misiniz? 

Ben Rabia Alptekin. 7 Haziran 1991 Gölcük doğumluyum. İlkokul,  
ortaokul ve lise öğrenimimi Kocaeli’de tamamladım. Aynı şehirde 
Kocaeli Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinden 
2017 yılında mezun oldum. Okul hayatım boyunca yapmış              
olduğum stajlar hangi alanda çalışmak ve ilerlemek istediğime 
karar vermemde yardımcı oldu. Üniversite hayatım boyunca  aktif 
olarak latin danslarıyla ilgilendim. Kişisel gelişimim için kitap 
okumayı, yeni diller öğrenmeyi seviyorum. Boş zamanlarımda 
ailem ve arkadaşlarımla organizasyonlar yapmaktan keyif 
alıyorum.

2) Galva Metal’e İlk Başvurunuzda Neler Hissettiniz?

Galva Metal’e ilk başvurduğum ve geri dönüş aldığımda bu durum beni çok sevindirdi ve umutlandırdı.        
Gerek mutlu çalışan profili gerekse kısa zamanda bu kadar ilerleyip başarı gösteren bir firma olması çok 
heyecan verici. Bu sektörde birçok başarıya ulaşmış ve sürekli hedefleri olan bir firmaya başvurduğum için 
çok mutluyum.

3)Galva Metal’e Başvuru ve İşe Alım Süreciniz Nasıl İlerledi?

Galva Metal’in internette bulunan ilanına başvurduktan sonra insan kaynakları tarafından iş mülakatına 
çağırıldım. İki defa görüşme gerçekleştirdim ve sonucunda olumlu dönüş aldım. Benim için hızlı gelişen bir 
süreç oldu. Bu sayede Galva Metal ailesinin satış ekibine dahil oldum.

4)Neden Galva Metal’de Çalışmayı Tercih Ettiniz?

Daha önce Demir-Çelik sektöründe staj yapıp ve bu sektörde çalışma hayatıma devam ettiğim için sektörü 
daha yakından tanıma fırsatı buldum. Galva Metal’in yenilikçi, genç ve deneyimli bir kadrosunun olması, 
insana değer veren ve kişisel yaratıcılığımızı öne çıkarabileceğimiz bir politika izlemesi beni çok etkiledi. 
Kariyer hedefim satış departmanında deneyim kazanıp, kendimi geliştirmek ve sürekli başarıya ulaşmak. Bu 
anlamda Galva Metal’de doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Galva Metal ailesine katılmaktan çok mutlu 
ve heyecanlıyım. Birlikte daha çok gelişeceğimize ve başarıyla ilerleyeceğimize inanıyorum.
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Aramıza Hoş Geldin!a

Ali İnan
Sevkiyat Sorumlusu

 a1)Kendinizden bahseder
misiniz?a

Bolu Göynük 02.09.1985 doğum-
 luyum. 12 yaşına kadar Bolu’da
 ikamet ettim babamın memuriyeti
 sebebiyle 1997 yılında Kocaeli’ye
 taşındık. Orta ve  lise eğitimini
 Kocaeli’de tamamladım. Anadolu
 Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu
Yönetimi mezunuyum. Halen Ata-
türk Üniveristesi  İş Sağlığı ve Gü-
venliği Bölümünde son sınıf öğren-
 cisiyim. Eğitimimi tamamladıktan
sonra İş Güvenliği Uzmanlık serti-
 fikamı alarak bu alanda da kendimi
 geliştirmeyi hedefliyorum. Evli ve
  bir çocuk babasıyım. Profesyonel
 iş hayatıma 2011 yılında sevkiyat
sorumlusu olarak başladım. İş ha-
yatının dışında atıcılık sporuyla il-
gileniyorum. Boş zamanlarımda ar-
 kadaşlarımla zaman geçirmekten ve
 sinemaya gitmekten keyif alıyorum.
Son zamanlarda çocuk eğitimi üze-
 rine araştırmalar ve kaleme alınan
 yazılar okuyorum. Grafik tasarımla
ilgileniyorum fırsat buldukça fotoğ-
raf çekmekten ve görseller oluştur-
maktan da keyif alıyorum.kte
rim va

a2)Galva Metal’e ilk başvurunuz-
da neler hissettiniz?a

 Galva Metal daha önce çalıştığım
 firmamdan dolayı sürekli ziyaret
ettiğim bir yerdi. Çalışma orta-
 mı çalışana verilen değer ilk göze
 çarpan detaylardı, özellikle çelik
 sektöründeki başarısı ve yükselişi
 farklı alanlarda kendinizi geliştirme
 isteği uyandıran bir kuruluş. Galva
 Metal bu sebeple her zaman takip
 ettiğim ve organisazyonun içinde
 dahil olmak istediğim yerlerden
 biriydi.Şuan buradayım ve burada
olmaktan da çok mutluyum. Ken-
 dini kanıtlamış bir firmada bana da
 kendimi geliştirme fırsatı verdikleri
için herkese çok teşekkür ederim.a

 a3)Galva Metal’e başvuru ve işe
alım süreciniz nasıl ilerledi?a
a
 Biraz önce de belirttiğim gibi Galva
 Metal sürekli takip ettiğim firmalar
 arasındaydı. Bu sebeple iş ilanları
arasında sevkiyat sorumlusu ilanı-
 nı gördükten sonra başvuru yaptım,
ertesi günü İnsan Kaynakları Yöne-
ticisi tarafından görüşme için çağı-
 rıldım. Süreç benim açımdan çok

 olumlu geçti testler ve mülakatlar
 sonucu işe alım sürecim onaylandı
.ve Galva Metal ailesine dahil oldum
a
a4)Neden Galva Metal’de çalışma- 
yı tercih ettiniz?a

Bulunduğu sektörde kendini ka-
 nıtlamış ve kısa sürede büyük bir
 organizasyona dönüşmüş bir firma
 herkes gibi benim de çok dikkatimi
 çekmişti. Bu sebeple Galva Metal
 ilk tercihlerim arasında yer aldı.
 Bana bu süreçte desteği olan herkese
de ayrıca teşekkür ederim. a

GALVA KARİYER
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Finansal Okur-Yazarlık Eğitimi

GALVA EĞİTİM

Şirketimizin Mali Müşaviri Kutlay Dursunoğlu ve Finans 
Uzmanımız Başak Erdoğan’ın gerçekleştirdiği eğitim programına 
departmanlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve alaka bir hayli 
yüksekti.

İki hafta süren eğitim boyunca alanında en iyilerinden bu eğitimi 
alan çalışanlarımızın çalışma hayatlarına yapacağı farkındalığı 
beraber deneyimlemiş olduk. Ne kadar para kazandığınız kadar o 
parayı nasıl harcadığınız, o parayla nasıl geçindiğiniz ve o parayla 
nasıl birikim, yatırım yaptığınız da önemli. Tam bu noktada 
finansal okuryazarlık devreye giriyor. 

Finansal anlamda paranızı doğru değerlendirmek için günümüz 
dünyasının temel finansal kavramlarını bilmeniz ve parasal 
işlemlerinizi yürütebiliyor olmanız gerekiyor. Finansal okuryazarlık; 
kişinin parayı kullanırken veya yönetirken maddi gerçeklikleri 
doğrultusunda hareket etmesini sağlayan yetkinliğin de ismidir. Bu 
anlamda eğitim içeriğinde yer alan temel kavramlar olan  bilanço 
kalemleri ,gelir tablosu, oranlar  ve yıllık bütçe planları  üzerinde 
duruldu. Genel hatları ile eğitim departmanımızın işleyişi hakkında 
sürecin ilerleyişi yönünde interaktif katılımla eğitim sonlandı.
Bu eğitim için katılım gösteren tüm departman arkadaşklarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.
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GALVA SPOR

Üretim Sahasından Takım 
Kaptanlığına

1) Amerikan futbolu nasıl bir oyun kısaca bahseder 
misiniz?
Herhangi bir teknik detaya girmeden oyunun amacını 
özetlemek gerekirse, topu rakip takımın sayı çizgisine kadar 
götürüp sayıyı alabilmektir. Bir takımın hücum takımı sayı 
yapmaya çalışırken, rakip defans takımı da durdurmaya 
çalışmaktadır. Sayıyı topu taşıyarak da yapabilirsiniz, topu 
fırlatıp sayı çizgisinde tutarak da yapabilirsiniz. Bu sporla 
alakası olmayıp dışardan bakan bir gözün betimlemesiyle, 
saha içindeki bütün kavganın amacı bu aslında. Aslında 
sahanın içi dışardan göründüğü gibi değil. Tam anlamıyla bir 
zekâ oyunu, satranç mücadelesi. Her oyuncunun kesin bir 
görevinin bulunduğu, birinin bile aksaması durumunda çarkın 
dönmeyeceği bir takımdaşlık senfonisi.

8
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2)Amerikan futboluyla tanışma hikayeniz nedir, şu an aktif olarak Amerikan futbolu oynuyor 
musunuz?
Amerikan futbolu ile üniversitede tanıştım. Bende her çocuk gibi sokak arasında futbol oynayarak 
büyümüştüm. Bu spora özel olarak bir ilgim yoktu ve Amerikan futbolunu da filmlerden gördüğüm 
kadarıyla biliyordum. Üniversitede de hedefim futbol takımına girmekti. Maalesef ki üniversitede bir futbol 
takımı yoktu, dolayısıyla farklı spor dallarını araştırmaya başladım. Tam da bu dönemde arkadaş tavsiyesi 
ile kendimi bir anda Kocaeli Sharks idmanlarında buldum, bir daha da bırakamadım. Aktif olarak halen 
oynamaktayım, şampiyonluk yaşamadan da bırakmaya niyetim yok aslına bakarsanız. 7 senedir bu spor ile 
uğraşıyorum. Bu süreç içerisinde Kocaeli Sharks ve bir sene de Sakarya Tatankaları formalarını terlettim.

3)Bu sporu hayatınızda nereye koyuyorsunuz, iş ve özel hayatınızın yanında bu spora nasıl vakit 
ayırabiliyorsunuz?
Ne kadar hobi olarak yaptığımızı söylesek bile zamanla tüm hayatınızı istemeseniz bile bu sporun 
çevresinde kurguladığınızı fark ediyorsunuz. Sosyal hayatınızı idman programlarına göre şekillendirmeye 
başlıyorsunuz. Üst seviyede oynamak istiyorsanız çok ciddi olarak zaman ayırmamız gereken bir spor bu. 
Sadece takım idmanları da değil, kişisel güç ve hız idmanları da son derece önemli. Kendimden örnek ver-
mek gerekirse hafta içi minimum iki defa iş çıkışında spor salonuna gidiyor hafta sonu da takım idmanlarına 
katılıyorum. Dışardan bakan insanlar için büyük bir külfet gibi görünebilir fakat Amerikan futbolunun bütün 
güzelliklerini tatmış insanlar olarak bizim için ödenmesi gerek ufak bir bedel. Şöyle de bir örnek vermek 
gerekirse; iş veya özel hayatınızla ilgili bir sorun veya problem olduğunda rahat uyku bile uyumakta güçlük 
çeker insan; fakat siz o sahaya çıktığınızda aklınızda oyundan başka hiçbir şeyin olmasına imkân yoktur.  
İnsan hayatındaki sıkıntılardan izole olabilen tek ortam olabilir, bir nevi terapi alanı gibi.



GALVA SPOR

Üretim Sahasından Takım 
Kaptanlığına

4)Türkiye’de pek popüler olmamasının nedenleri nelerdir 
sizce?
Aslına bakarsanız özellikle üniversiteler çerçevesinde çok bilinen 
ve oldukça popüler bir spor, ülke çapında yaygınlaşamamasının se-
bebi medyada yer alamaması. Zamanla bunun da aşılacağı kanaatin-
deyim zira geçen sene oynanan Türkiye birinci lig finali bu ülkenin 
en büyük spor kanallarından birinde canlı olarak yayınlandı. Uma-
rım hak ettiği yere gelecektir bu spor. Yaygınlaşması durumunda  
inanın bana ülkedeki suç oranları bile düşecektir ve insanların sinir 
stresini tamamen oyun kuralları içerisinde tüketebileceği yegâne bir 
spor.

5)Dışardan bakınca hayli sert bir spor olduğu görülüyor, gün-
lük yaşantınıza etki edecek herhangi bir sakatlığınız oldu mu?
Haklısınız görüldüğü kadar sert bir spor fakat genel kanının aksine 
büyük sakatlıkların sıklıkla yaşandığı bir spor değil. Güvenliğimiz 
için kask ve omuz korumalığımızın yanında kıyafetlerimizin de 
içerisinde süngerli yapıda korumalar bulunmakta. Eğer düzgün bir
Amerikan futbolu eğitimi aldıysanız kendinizi rahatlıkla koruyabilir ve sakatlıklardan uzak durabilirsiniz. 
Tabii ki talihsiz sakatlıklar oluyor fakat belirttiğim üzere her spor dalında da yaşanabilecek sakatlıklar bunlar. 
Kendi adıma hiçbir büyük sakatlığım olmadı en fazla ayağımı burkup birkaç hafta sekerek yürümüşlüğüm 
var.

6)Bizimle paylaşabileceğiniz unutamadığınız bir anınız var mı? Bunun yanında oynadığınız takımlar-
la elde ettiğiniz başarılardan bahsedebilir misiniz?
Müthiş anlar, inanılmaz duygular yaşadım spor hayatım boyunca. Belki de halen bu sporu bırakamayışımın 
yegâne sebeplerinden biri de budur. Unutamadığım an olarak en çok hafızama kazınan olay, 2016 yılında 
üniversiteler ligi yarı finalinde lig şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılan Yıldız Teknik Üniversitesi takımı 
Yıldız Stallions ile karşılaşmamızdı. Bizim adımıza rüya gibi bir maçtı. Geri düştüğümüz maçta son saniye 
sayısı ile maçı kazınmış, finale adımızı yazdırmıştık.  Kocaeli Sharks forması ile biri üniversiteler ligi diğeri 
de profesyonel lig olmak üzere iki defa final oynayıp ne yazık ki iki defa ikincilik yaşadım. Ben takıma 
girmeden önce de final kaybedilmişliği var, takımın üzerinde büyük bir şanssızlık var anlayacağınız. Bunun 
yanında çok az şanslı insanın bu onura erişebileceğini düşündüğüm yurt dışında Türkiye’yi temsil etme 
şansına eriştim. Sakarya Tatankaları müthiş bir sezon geçirerek 2017 sezonunda Türkiye ikincisi olmuştu 
ve ülkemizi yurt dışı turnuvalarında temsil etme hakkı kazanmışlardı. Kocaeli Sharks olarak yürüdükleri 
yolda kendilerine elimizden geldiğince yardım etmek amacıyla, bir grup arkadaşımla birlikte formalarını 
giyme şansı bularak, 2018 yılında Sırbistan’da SBB Vukovi Beograd takımıyla karşılaştık. Maç mağlubi-
yetimiz ile sonuçlansa bile, hem takım olarak hem de ülke futbolu adına neler yapabileceğimizi herkese 
göstermiş olduk. Türk bayrağını dalgalandırarak sahaya çıkışımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu imkânı 
bizlere sağladıkları için de Sakarya Tatankaları’na, baş antrenörleri Cenk hocamızdan başlayarak tüm takım       
arkadaşlarıma teşekkürlerimi tekrardan sunarım.

7)Bu spora ilgisi olan okuyucularımız için verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
İstedikten sonra herkesin başarabileceği, sadece cüsse olarak iri insanların oynadığı bir oyun olmadığını     
bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir yaş sınırı da yok, kendinizi sağlıklı hissediyorsanız hiçbir 
engel yok önünüzde. Herkesin deneyimlemesi gereken bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Avrupa çapında 
da takımlara sahibiz ve bu kadar imkânımız varken geri durmasınlar ve kendilerini sahaya atsınlar.
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GALVA TV

Televizyon Dünyası

Bu ay ki sayımızda, ilk defa yer vereceğimiz bu köşemizde alacağınız öneriler doğrultusunda zamanınızın 
daha keyifli geçmesini sağlayacak, bazen televizyon karşısında bazen bilgisayar ekranı karşısında bazende 
bir sahnenin önünde kendinizi bulacaksınız. Bu haftanın önerileri bize Aybike Ervural’dan gelecek. Acaba-
larınızı geride bırakma zamanı.

1)Dogs Of Berlin
Dizi sezon hayatına yeni başlamıştır.  Şuan yalnızca bir sezonu 
yayınlanmıştır. Alman yapımı bir internet dizisidir. Ünlü bir Türk - 
Alman futbolcunun uluslararası bir maçtan önce Berlin’de meydana 
gelen cinayetini araştıran biri Türk diğeri Alman iki polisin serüvenini 
konu alıyor. Polisiye aksiyon severler için kesinlikle izlenmesi gerekenler 
arasında. 

2)The Crown
Birinci sezonun yayınlanmasının hemen ardından ikinci sezon için 
anlaşmaları sağlanan dizide, Kraliçe II. Elizabeth’in hükümdarlığındaki 
siyasi rekabetler, aşk ve yirminci yüzyılın ikinci yarısına şekil veren 
olaylar anlatılıyor. 2018’in son aylarında bu diziseverler için yeni 
görüntüler basına sızdırılmıştır. İzlediğiniz bir dizinin tüm karakterlerinin 
hatta aktarılan olayların bile birilerinin tarafından yaşandığını bilme 
gerçeği sizce de ilginç değil mi? 

4)Black Mirror
Bir milyon farklı olasılıktan siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Kimsenin 
tamamını izleyemeyeceği bu film, 1984 yılında genç bir programcının bir 
romanı bilgisayar oyununa uyarlarken başına gelen olayları konu alıyor. 
Bu filmi siz yönlendiriyorsunuz. İzlerken ekrana seçenekler geliyor ve siz 
hangisini seçerseniz film o şekilde ilerliyor. Yani kendi maceranı kendin seç. 
İnteraktif olarak katılacağınız bu filmi 1,5 saatte de izleyebilirsiniz,5 saatte de. 
Seçimler sizin. Bilim kurgu severlerin kaçırmaması gereken bir film.

3)Birdbox
Başrolünde Sandra Bullock’un yer aldığı görünmeyen bir varlığın 
insanları intihara sürüklemesinden sonra hayatta kalmayı başaran bir 
kadın ve iki çocuğun kaçışını konu ediniyor. Tek bir hata ölüme sebep 
olabilir. Herşeyden önemlisi yolculuk sırasında ne olursa olun gözlerinin 
bağlı olması gerekir.  Josh Malerman’ın aynı isimli romanından uyarlanan 
bu dizide peki onların peşindeki nedir? Bir hayvan? Bir insan? 
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GALVA ETKİNLİK

GALVA’DA TIP BAYRAMI

“Tıbhane-i Amire” tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı 
olarak kabul edilmekte ve tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. İnsanlığa nitelikli yaşam sunmayı ilke 
edinen, bizlerin daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin 
her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, bu kutsal mesleğe 
verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz .Bugünün anlam ve önemine istinaden Galva ailesinin doktoru 
Erkan Atmaca’nın bayramını birlikte kutladık.

Dünya’da 13 Kasım’da, Türkiye’de ise 1 Mart tarihinde kutlanan 
Muhasebeciler Günü’nün kutlanması önem arz ediyor. 1 Mart 
tarihi muhasebeciler için farklı anlamları içerisinde barındırıyor. 
Ayın ilk günü olan bugün mali takvimin birinci ayı olması 
nedeniyle yoğun geçecek günlerin sinyalini veriyor. 10 Kasım 
günü ülkemiz için milli yas günümüzü ifade etmesi nedeniyle 
de ülkemizde 1 Mart tarihinde  kutlanan bugün de bizde Mali 
Müşavirimiz Kutlay Dursunoğlu ve muhasebe departmanımızın 
gününü kutladık.

GALVA’DA MUHASEBECİLER GÜNÜ

GALVA’DA KADINLAR GÜNÜ

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir  gün olan 
‘‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’’ için bu yıl da tüm kadın çalışan-
larımız adına bizler için anlamlı olan güzel bir sürpriz yapmak istedik.
İnsan Hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin    
geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması-
na ayrılan bugünde, tüm kadın personellerimiz için Down Sendrom-
lular Derneği’ne bağışta bulunduk.Bugüne ait olan Bir Küçük Mutlu-
luk Çantası ise sabah kendilerini masalarında karşılayan küçük sürpriz 
oldu.
Şirketimizin büyümesinde ve gelişmesinde muhteşem çaba gösteren 
kadın çalışanlarımızın bu başarısını kutlamak ve pozitif enerjileri-
ni şirket kültürümüzün içerisinde hissetmek çok güzel.  Hayatın her     
alanında emek veren ve dünyayı değiştiren kadınlarımıza teşekkürler.
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AŞK ŞEHRİ: ROMA

Her adım attığınızda yüzlerce hatta binlerce yıl geriye gittiğiniz, yerdeki en basit döşeme taştan en görkemli 
yapılara kadar olağanüstü iyi korunmuş, gerçek anlamda bir açık hava müzesi Roma… En yeni yapıların 
bile o masalsı ambiyansı bozmayacak şekilde inşa edildiği bu şehirde(çok klişe belki ama) “zaman tünelinde 
oldukça geriye gittiğinizi” gerçekten hissediyorsunuz. 
Dünyanın en önde gelen turistik şehirlerinden biri olarak tabii ki gelişmiş metro, tramvay, tren hatları, tur 
otobüsleri mevcut ama Roma’ya gitmeyi düşünürseniz size tavsiyem şehir merkezinde bir otel ya da kiralık 
ev/oda tutup mümkün olduğunca merkezdeki her yere yürümeyi ve bu ambiyansı yakından hissetmeyi ter-
cih edin. 
Elimizde İtalyanca harita ile hayatımızın en uzun yürüyüşlerini yapmamıza rağmen çevreye hayranlıkla ba-
karken yorgunluk hissetmedik. Merkezde malum ilk görülmesi gereken yerler: Kolezyum, Roma Forumu, 
Palatine Tepesi, Piazza Vanezia ve Arch of Constantine var. Sadece buraları hakkıyla görmek için 2 tam 
gün ayırın derim (Özellikle Roma Forumu çok büyük bir alanı kaplıyor) . İsterseniz turlara katılabiliyor, is-
terseniz çeşitli dillerde yayın yapılan kulaklık temin edebiliyorsunuz.  
Daha sonraki gün gördüğümüz yerler ise ; çok meşhur olmakla birlikte (bence gereksiz) ; aşırı kalabalık ol-
masının da etkisiyle beni en az etkileyen yerler olan Aşk Çeşmesi (Trevi Çeşmesi) ve İspanyol Merdivenleri 
(Piazza Spangna) oldu. Bugünün kazancı ise sokak aralarından geçerken birden bire Pantheon’ un görkemli 
yapısıyla karşılaşmaktı diyebilirim.
Roma’ da Kolezyum ile birlikte beni en çok etkileyen yerden detaylı bahsetmek isterim: Piazza Novona.  
Roma’ya giderseniz bu meydanda vakit geçirmek için muhakkak yarım gününüzü ayırmalısınız. 2000 yıl 
önce 30.000 kişilik bir stadyum olarak kullanılan meydanda stadyumun, yıllarca yaşanan su baskınları 
nedeniyle çok az bir kısmının kalıntıları kalmış. Romalılar döneminde koşu ve atletizm müsabakaları 
yapılan, büyük bir oval şeklindeki meydanda şu anda meydanı çevreleyen binaların yerinde eskiden 
stadyumun tribünleri varmış. Zaman içinde stadyum yıkıntıya uğradıktan sonra ortadaki boşluğa 
dokunulmadan meydanın çevresi Roma’ nın en meşhur sanatçıları tarafından muhteşem eserlerle donatılmış. 
Dört Nehir Çeşmesi ve Del Noro Çeşmesi de meydanın iki tarafını olağanüstü güzelleştiren yapılar. 
Meydanının çevresinde çok sevimli restoranlar ve kafeler var. Güneşli bir günde buralarda oturup keyifle 
kahve içmenizi ve meşhur Roma dondurması yemenizi öneririm.
Roma’ya gitmeden önce İtalya’ ya gitmişken görmeden gelmeyelim mantığı ile Floransa aktarmalı Pisa’ya 
tren bileti almıştık. Pisa Kule’ sinde o meşhur pozları vermeseydik çok ayıp olurdu malum. Ama Floransa’ 
yı sadece günübirlik aktarma yeri kullanarak bu güzel şehre büyük haksızlık yapmış olduk. Şu anda tekrar 
gitsem, pek popüler Pisa kulesini görmek için o uzun yolculuğu yapmak yerine Floransa’da kalıp tadını 
çıkarmayı tercih ederdim. 
Uzak ya da yakın değişik bir yerler görmek insana öyle iyi geliyor ki… Görmek istediğiniz her yeri yalnız 
ya da sevdiklerinizle keyifle gezmeniz dileklerimle,

1Banu Küner
Süreç İyileştirme ve Satın Alma Müdürü

GEZELİM GÖRELİM



Galva’nın Kitap Köşesinden

ASLA YALNIZ YEME

 Başkalarıyla yakın ilişkiler içinde sürdürülen bir hayat insanı farklı bir bakış
 açısına götürür. İnsanların birbirine sıkı bağlarla bağlı oldukları hayatlarda bakış
 açılarının zenginliği yaşanır. Bir bakış açısı, diğerine götürür. Bolluğun daha
 fazla bolluğa götürdüğü durumlarda çetele tutmak gerekmez. O halde hemen
 bugünden başlayarak, hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olacak isimlerle
 tanışmak ve gereken bilgi, deneyim ve kişileri bir araya getirmek üzere kolları
sıvayın.ı

Yazar: Keith Ferrazzi
Sayfa Sayısı: 336

Baskı Tarihi: 2008
 Tavsiye Eden: Dilara Bayazit

UZUN BEYAZ BULUT GELİBOLU

 Çanakkale  Savaş’ında ölen büyük dedesinin mezarını aramak için Gelibolu’ya
 gelen Zelanda’lı genç bir kadın ve Çanakkale  Milli Parkı’nda bastonuyla dolaşan
Türk ninenin akıllara durgunluk veren seksen beş yıllık sırrı...aı
 Çanakkale 1915 Osmanlı Teğmen’i Ali Osman Bey ile Anzak Er Alistair John
 Taylor’ın birlikte insanlığa verdiği ders... Tarih kitaplarında yer almasına henüz
 hiçbir milletin izin vermeye hazır olmadığı büyük insanlık sınavı. Aynı adam aynı
 savaşta iki düşman ülkede savaş kahramanı olur mu? Ya da tarih düz okunacak
 bir metin midir? Tarih yeniden yazılmalı mıdır? Buket Uzuner romancılığın
doruklarında bir başyapıta daha imza atıyor.a

Yazar: Buket Uzuner
Sayfa Sayısı: 323

Baskı Tarihi: 2001
Tavsiye Eden: Müge Yıldırım

SOSYAL MÜHENDİSİN MASKESİNİ DÜŞÜRMEK

 Sosyal mühendisler insanlara istediklerini yaptırma konusunda uzmandır. Bu
 kitaptaki adım adım talimatlar sayesinde insanların size söylemedikleri şeyleri
 anlayarak hem kendinizi kötü niyetli girişimlerden koruyabilecek hem de
istediğinizi elde edebilecek konuma geleceksiniz.a

 Yazarlar, sosyal mühendislerin nasıl çalıştıklarını ve onları nasıl
 engelleyebileceğinizi açıklamak için bu kitapta güçlerini ve uzmanlıklarını
 birleştirdiler. Güvenlik, kötü niyetli insanlara karşı kendinizi savunmaktan çok
 daha fazlasıdır ve her durumu kontrolünüz altında tutmak için sosyal mühendislik
ve “insan kandırma” ile ilgili bilginizi kullanmayı gerektirir.a

Yazar: Christopher Hadnagy , Paul Ekman
Sayfa Sayısı: 200

Baskı Tarihi: 2018
Tavsiye Eden: Onur Akçay

GALVA KİTAP13
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Bu Ay Doğanlar

Hep Birlikte Sağlık Dolu Yıllarımızın Olması Dileğiyle...a

GALVA  DOĞUM GÜNÜ

Kutlay Dursunoğlu Fatih Kahraman Müge Yıldırım

 Hüseyin Alper
Seçkin

Aytekin Şahin

Fatih Çağlar

Önder Gülabigül

Onur Gencer

Gamze Çaylak

Caner Sacu  

Hacer GençAybike Ervural

Onur Akçay  Ramazan Ayhan
Aşan

Adem Ayyıldız Emre Kemerkaya
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