NİSAN 2020 | SAYI 16

İŞİMİZ ÇELİK,
DEĞERİMİZ
İNSAN

MEŞE AĞACI OLABİLMEK

2020 YATIRIMIMIZ

ÖNLEM ALIYORUZ

GALVA METAL A.Ş. ÇALIŞANLARI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

1

Elif YALGI
İç Satış Müdürü
Merhaba,
Sizlere şirketimizin güzel etkinliklerinden biri olan ‘’Kitap Okuma Akşamı’’nda en son ele aldığımız
Doğan Cüceloğlu’na ait ‘’İletişim Donanımları’’ kitabının bir bölümünden bahsetmek istiyorum. İnsan
muhteşem bir potansiyeldir. Kitapta bir meşe palamudu ve bir çakıl taşı örneği veriliyor. Eğer potansiyel
farkındalığın bilincinde değil isek, ikisini de nesne olarak görürüz.
Potansiyelin ne olduğunu bilen kişi farklı düşünür. Meşe palamudunun meşe ağacı olma olasılığını, meşe
ağacının meşe ormanı olma olasılığını bilir ve buna göre davranır.
Farkındalık ile birlikte uygun ortam da çok önemlidir. Meşe palamudunu uygun toprağa eker, sularsak
gür bir meşe ağacı olur. Uygun bir ortam bulamazsa cılız bir ağaç olur. İnsan için de aynı şey geçerlidir. Her
insan kendi özel yetenekleriyle ve eğilimleriyle dünyaya gelir. Uygun ortamı aile, öğretmen ve ileriki hayatında
iş yerindeki yöneticileri hazırlar. Potansiyel bilince erişmiş aile çocuğun potansiyelini anlar ve gelişmesi için
çabalar. Böyle bir ortamda çocuğun güveni artar, değerli hisseder. Güçlü ve mutlu olur.
İnsanın en büyük şanslarından birinin iyi bir aileden sonra iyi bir öğretmenle karşılaşmış olasıdır
diye düşünüyorum. Küçük yaşta aile ortamından ilk çıktığımız olan okul hayatımız boyunca yaşadıklarımız
kişiliğimiz üzerinde olumlu olumsuz etkiler bırakmaktadır. Görevinin sadece bilgi aktarmak değil , öğrencilerini
geliştirmek olduğunun bilincinde olan öğretmenler soru sormaya ve katılımcı olmaya teşvik eder, yönlendirir.
Kendini değerli ve güçlü gören insan yeni girişimlere adım atmaktan, hata yapmaktan çekinmez. Hataları
başarıya giden yolda atılan doğal adımlar olarak görür.
İş hayatında, potansiyelin farkında olan yönetici kişilerin gelişimine özen gösterir, işi tam aktarır, eğitir,
geliştirir. Fikirlere saygılıdır, ilham verir. Gerçek verimliliğin insanların potansiyelinin üretime dönüşmesinden
geçeceğini bilir. Hatalardan ders çıkarır ve öğrenme ortamı yaratır.Bütün bu iletişim ortamları; toprak, su,
güneş meşe palamudu için ne ise insan için odur.Bunlarla birlikte kişinin kendi potansiyelinin farkında olup
uygun ortamı kendisi için yaratabileceği görüşündeyim. Ortamın uygun olması elbette büyük bir şans ama
kişisel bilince ulaştıktan sonra gelişim artık bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Hem mesleki hem de
kişisel olarak kendimizi sürekli geliştirmeliyiz.
Hepimizin birer meşe ağacı olabilmesi dileğiyle…
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CORONA’YA KARŞI TAM ÖNLEM

Çin’in Vuhan kentinde, canlı hayvanlar ve ürünlerinin satıldığı
bir pazarla ilişkisi olan 4 kişide ve burayı ziyaret eden çok
sayıda insanda zatürre bulgularının saptanmasıyla 31 Aralık
2019’da gündeme gelen Corona virüs Türkiye’de görülmeye
başlamadan önce şirket içerisinde birçok önlemi almaya
başlamıştık. Vakaların Türkiye ‘de görülmesinin ardından bir
dizi önlem paketini devreye soktuk. İlaçlamalar, bilgilendirme
ve kontrollü davranışlar, toplantılarımızı dijital olarak
gerçekleştirme süreci yönetmemiz açısından önemliydi. Belli
aralıklarla şirket doktorumuzun yapmış olduğu uyarı ve bilgi
içerikli konuşmalar, doktorumuzun bizlere özel hazırladığı
video çalışmalarını paylaştık. Tüm departmanlarda çalışan
arkadaşlarımızın sayılarını optimum olacak şekilde azaltarak
evden çalışma sistemine hazır olan alt yapımız sayesinde
hızlıca geçebilmiş olduk. Ziyaretlerimizi sınırlayarak
yemekhanemiz başta olmak üzere toplu alanlarımızdaki
sayıyı dengede tutmaya devam ediyoruz. Her türlü hijyen
malzemesini önceden hazır ederek fabrika alanı dahil, açık kapalı tüm sahamızı rutin olarak dezenfekte ettik. Personelin
kullandığı servislerin dezenfekte edilmesi konusunu takip
etmek ve servis kullanım sayısını organize etmek, tüm
toplantılarımızı online yaparak kontrolü sağlamaktayız.
Maksimum düzeyde koruma ile çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Dünyayı tehdit eden bu virüsü çok ciddiye alıyor,
önemsiyor ve elimizden gelen her tedbire başvuruyoruz.

YENİ ÇİT HATTIMIZI DEVREYE ALDIK
2020’ye harika bir yatırım ile merhaba diyoruz. Çit profili
makinemizi devreye almış bulunmaktayız. Bahçelerin
etrafını çevirerek bir yandan güvenlik hassasiyeti sağlarken
bir yandan da şık bir görüntüye imkan verecek olan Çit
profili makinemiz 12 istasyonlu olup klasik ve modern
olarak 2 farklı şekilde üretim yaparak müşterilerimize tercih
imkanı da sağlamaktadır. Modern ve klasik modelde de
0.35mm – 1.00mm arası kalınlıkta Boyalı(PPG), Aluzinc(ALZ)
ve Galvaniz(GZR) malzemelerden profiller üreterek
müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bir süre sonra bir
çok ülke de bahçeleri çevreleyen çit profillerimizi görmekten
gurur duyacağız.
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GALVAFENCE
Güçlü, Şık & Dekoratif Çitler
MODERN & ŞIK
GALVAFENCE, şık bahçe çitleri için modern
bir çözümdür. Aluzinc, galvanizli ve boyalı
sacdan, farklı kalınlıklara ve çeşitli renk ve
modellere sahiptir. Kurulumu hızlı ve basittir.

KIVRIMLI KENARLAR
Tüm GALVAFENCE ürünleri kıvrımlı kenarlara
sahiptir. Bu sayede sizi ve ailenizi keskin
kenarlardan korur.

RENKLER
Ral 3011, Ral 3011W, Ral 8017, Ral 8017W,
Zinc, Aluzinc, Ahşap desen (diğer renkler için
lütfen bizimle irtibata geçin.)
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ARAMIZA HOŞGELDİN
Eğitim hayatımda Erasmus öğrenci değişim programı
kapsamında 10 ay Polonya`nın Torun kentinde Nicolaus
Copernicus Universitesinde İşletme Yönetimi üzerine eğitim
alarak iş hayatının teorilerini, stratejilerini öğrenme şansım
oldu. İlk iş deneyimimi Kurumsal bir otelin satış - pazarlama
departmanında part-time 1 tam sene çalışarak başlamama
rağmen, tam zamanlı ve ilk yurt dışı iş deneyimimi yabancı bir
holding sayesinde Suudi Arabistan`a giderek gerçekleştirdim.
Dammam kentinde çok değerli personeller ile yaklaşık iki senelik
bir tecrübe kattım hayatıma. Bu süre benim için, Ortadoğu
hakkında bilgi almam ve çevre kültürlerini gözlemleyebilmem
adına çok değerliydi. Proje bazlı çalıştığım bu iş yerinde,
projeyi tamamlamamıza müteakip, askerlik süreci ve ilk
limancılık deneyimim olan farklı bir holdingde iş tecrübem
başladı. Burası benim için çok değerli bir iş tecrübesi oldu.
Çünkü limancılık terimlerini, liman içi operasyonları dışarıdan
gözlemleyen birisine göre daha yakından öğrenebilme fırsatım
oldu. Birbirinden değerli çalışma arkadaşlarım ile uzun süreli
ilişkiler geliştirdim ve belki de uzun vadede kazan / kazan
ilişkilerimizin ilk adımlarını attık. Çünkü global bir firma olarak
bana daha fazla hedefler koymam için motivasyon kaynağı
olmuştu. İlk hedefim herşeyden önce Latin Amerika pazarına
giriş yapabilmek adına İspanyolca öğrenebilmekti. Aslında bu
süreci iyi yönettiğime inanıyorum, maximum katma değeri
yaratarak, bu Holding`den İspanyolca öğrenerek ve birçok
güzel arkadaşlıklar edinerek ayrıldım.

Uğurkan MISIR
İhracat Satış Sorumlusu

Merhaba benim adım Uğurkan
Mısır. 09.06.1992 Kocaeli doğumlu
olmama rağmen hayatımın büyük
bir bölümünü Antalya`da geçirdim.
Toros Akdeniz Kolejinde burslu
okudum. Küçük yaşlardan itibaren
satranca olan ilgimi turnuvalardaki
başarılarım
ile
ödüllendirme
fırsatım oldu. İstanbul Ticaret
Üniversitesi, Uluslararası Ticaret
Bölümünü burslu ve onur belgesiyle
tamamlama başarısı gösterdim.

Galva Metal süreci benim için hızlı, fakat bi o kadar ilgi çekici ilerledi. Öncelikle çok değerli müdürümüz
Oya Hanım ile olan pozitif görüşmeye müteakip ikinci görüşmede yine çok değerli Tolga Bey ve Feyza Hanım
ile görüşme fırsatım oldu. Görüşmelerde aslında birçok şey kendini ele vermişti. Birçok konuda ortak
paydalara sahip olduğumuzu farketmiştim. Çalışanlara verilen değerlerden bahsedilmekteydi. Galva Metal`in
diğer firmalara nazaran personellerine yatırımı esas aldığını, beraber güçlüyüz olgusunu kurum kültürüne
empoze etmeyi başarmış bir firma olduğunu düşünüyorum. Galva ile ilgili görüşmeler öncesinde çok defa
araştırmalar gerçekleştirdim. Kişilere verilen değerler, personellerin mutlulukları aslında benim için Galva
Metal`in ne kadar doğru bir şirket olduğunu belirleyen etkenler olmuştu. Önceki iş tecrübelerim genelde
Holdinglerde olduğu için çok büyük kurumlarda kaybolan personellerden birisi gibiydim, en azından öyle
hissediyordum. Burada kendimi değerli hissediyor ve etrafım her konuda yardımcı olmak isteyen insanlar
ile çevrili olduğunu biliyorum. Burada öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Şuanda önümde çok
önemli hedefler var. Daha fazla çalışıp, daha fazla kendimi geliştirip maksimum katma değeri yaratmak en
büyük hedeflerimden biri. Mevcut amaçlarımı uzun vadede Latin Amerika pazarında aksiyonlar almak, kurum
imajına olumlu katkılar sağlayabilmek, üzerime düşün sorumlulukları maksimum fayda ile gerçekleştirmek
olarak sıralayabilirim.
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Verimli Olarak
Uzaktan Çalışmak
Corona virüsün etkisiyle uzaktan çalışma veya evden çalışma kısacası ofisten bağımsız çalışma bugünlerde
yükselişe geçmiş durumdadır. Bizler de uzaktan çalışma ile ilgili neler yapabilirizi bu süreci nasıl aktif olarak
yönetebilirizi sizinle paylaşmak istedik.
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Zaman Kavramı

Uzaktan çalışmanın başlıca kilit noktasını oluşturmaktadır. İnsanlar özel
hayat ve iş hayatını bir arada yürütme konusunda zorluk yaşamaktadır.
Sadece mekan değişikliği yaptığımızı unutmamalıyız . Günlük iş akışı
içerisinde bulunduğumuzu bu sürede ev ve özel hayatımız ile ilgili akışları
dahil etmemeye özen göstermeliyiz .

Ergonomik Ortam

Çalışacağımız ortamın steril ve düzenli olmasına , yeterli ışık almasına ayrıca
rahatsız edici etmenlerden uzak olmasına ekstra önem göstermeliyiz.

Sağlıklı Gün

Evden çalışacağınız bu günlerde sağlığınıza ekstra dikkat etmelisiniz . Hareket
etme süresi minimum seviyede olduğu için gün içinde küçük antremanlar
yaparak ve sağlıklı beslenerek vücudunuzu olası hastalıklara karşı dirençli
hale getirmiş olacaksınız .

İletişimin Önemi

Dijital dünyada gerçekleşecek küçük toplantılar ve görüşmeler ile iletişimi
yüksek seviyede tutmaya özen gösterin.

Kişisel Disiplin

Evden çalışanların televizyon, radyo ve tabi ki internet gibi ellerinin altında
bulunan konfor alanlarına sahip olduklarını göz önünde bulundurduğumuzda
üretken bir evden çalışan olmak için bir tür kişisel-disiplin geliştirmeniz
gereklidir.

Her süreç artı ve eksileri bünyesinde barındırmaktadır . Yapılan araştırmalara göre evden çalışan bireylerin
daha çevreci , üretken ve oto kontrolü yüksek kişiler olduğunu göstermiştir. Sürece negatif etki edenler ise
iletişim sorunu, uyku ve odaklanma problemini getirmiştir.
Unutmayın ki evden çalışarak dünyanın zor günler geçirdiği bu günlerde süreci maksimum düzeyde fayda
sağlayarak geçirmiş olacaksınız.
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Zamanı Doğru Yönetin,
Zamana Hükmedin!
Zamanım yok, 24 saat yetmiyor, işlerimi yetiştiremiyorum
diyenlerden misiniz? Eğer bu gibi şikâyetleriniz varsa, yalnız
değilsiniz.

Şengül AKBABA
Yönetici Asistanı

Bilimsel araştırmalar, aktif olunan saatleri değerlendirmek
konusunda insanları 3’e ayırıyor: Sabahları verimli olanlar,
Öğleden sonra verimli olanlar ve her zaman verimli olanlar.
Peki, doğru bir zaman yönetimi için yapılması gerekenler
neler? İşte uzmanların bu konuda önerdiği 9 yol ve yöntem…

1)Planlama ve Organizasyon İçin Zaman Ayırın
Bu işi daha zevkli bir hale getirmek için takviminizde ya da not defterinizde renkli kalemler ve resimler
kullanabilirsiniz.
2)Amaç ve Hedef Belirleyin
Amaçlar hayatınıza ve zamanı kullanım biçiminize yön verir. Başarı için
yola çıktığınızda sizi yönlendiren sadece gerçekçi amaçlarınız olacaktır.
3)Yapılacak İşler Listesi Oluşturun
Yapılacak işler listesi bir kağıt üzerinde yapılacaği gibi bir takvim
üzerinde de oluşturulabilir ve sürekli güncellenmelidir.
4)Esnek Olun
Eğer iş sırasında başka şeyler tarafından engellebileceğinizi ve ara vermek zorunda kalacağınızı düşünüyorsanız,
sadece rutin olarak yapılması gerekenleri planlayın.
5)Gün İçinde En Verimli Olduğunuz Zamanı Belirleyin
Sabahları mı, geceleri mi yoksa akşamüstü mü daha iyi çalışıyorsunuz? Bunu belirlemeniz gerekir. Etkili zaman
yönetimi en iyi olduğunuz zamanı bilmeyi ve bunu zamanı öncelikli işlerinize ayırmayı gerektirir.
6)Mükemmeliyetçi Olmaktan Kaçının
Tabii ki, bazı işlerin diğerlerine göre daha mükemmel yapılması gerekir
ancak mükemmeliyetçilik ve her küçük detay için fazla zaman ayırmak
işleri geciktirebilir.
7)Oyalanmaktan ve Ertelemekten Vazgeçin
Eğer bir işi yapmaktan kaçınıyorsanız, onu parçalara bölün ve onu
örneğin 15’er dakikalık küçük parçalar halinde tamamlayın.

8)”Hayır” Demeyi Öğrenin
“Hayır” diyebilmek için amaçlarınıza odaklanmak size yardımcı olabilir. Öncelikle aklınızda bulundurmanız
gereken şey sizin ve önceliklerinizin önemli olduğudur. Bunu yaptıktan sonra önemsiz işlere “hayır” diyebilmek kolaylaşır.”
9)Kendinizi Ödüllendirin
Küçük başarılarınıız bile kutlayın. Her iş tamamlandıktan sonra kendinize bir ödül sözü verin. İşi tamamladıktan sonra verdiğiniz sözü tutun ve kendinizi ödüllendirin. Bunu yapmak hayatınızdaki iş ve oyun dengesini
korumanızı sağlayancaktır.
NİSAN 2019
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İYİ Kİ
GALVA’LIYIM

Bülent Özdemir
İyi ki Galva’lıyız çünkü huzur ve geleceği burada hissediyorum.

İlhan Babadağı
İyi ki Galva’lıyım çünkü; Samimiyet ile beslenen, büyüyen
gelişen bir ağaç; gölgesinden, kokusundan, meyvesinden
daima yararlanabileceğiniz bir şirket ve bu şirketin bir
parçası olduğum için gurur duyuyorum.

Osman Selim Bulut
İyi ki Galva’lıyım çünkü; gerekli olanı biliyor, hep beraber
düşlüyor, herkes için üretiyoruz.

Salih Yüce
İyi ki Galva’lıyım çünkü; çelik kadar güçlü, aile kadar
sıcağız.

Ramazan Yıldırım
İyi ki Galva’lıyım çünkü; bilgi, birikim, tecrübe ve bütün
bunların paylaşımı konusunda zenginliğe sahip olup
sürekli öğrenen, ögrendigini öğreten, paylastıkça bilginin
çoğalacağına inanan uzman bir kadro ve güçlü bir yonetimin
varlığını hissediyoruz. Bu Galva ailesi içinde olanlar ve olmak
isteyenler için büyük bir zenginlik.

GALVA AKADEMİ
“Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve
toplamaya yarayan bir merdivendir.”

-Bernard Shaw

Hizmetkar Liderlik - 07.02.2020
Tolga KISACIKOĞLU

Follow Up - 14.02.2020
Deniz Oya Kahraman
Çelik Üretim Yöntemleri ve Makine
Parkurumuz - 21.02.2020
Fatih Kahraman
Güven Yaratmak - 28.02.2020
Yargı Fırat Bıldırcın / Erdem Soybelli

İş Güvenliği -02.03.2020
Özden Engin Karatekin

Storytelling In Business - 06.03.2020
Mehmet Acar - Hanzade Acar

COVID19 Hakkında Bilgilendirme -02.03.2020
Dr. Erkan Atmaca
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KÜTÜPHANEMİZ
“Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır”
-Roosevelt

20’li yaşlarının ortalarında olan
Nell, erkek arkadaşına daha önce
hiç Paris’i ziyaret etmediğinden
bahsetmiştir. Bunun üzerine Nell’in
erkek arkadaşı Nell’e sürpriz yaparak
Paris’e 2 kişilik hafta sonu seyahat
ve otel bileti ayarlamıştır. Paris’e
gitme günü gelip çattığında Nell’in
telefonuna erkek arkadaşından
Paris’e gelemeyeceğine dair mesaj
gelir. Paris’e tek başına seyahat
etmek zorunda kalan Nell fiyasko
olarak başlayan ama hayatının en
güzel haftasonu olarak bitan bir
haftasonu yaşar.

Her şeyi görmüyoruz, ayrıntıları
kaçırıyoruz ve işaretleri yanlış
yorumluyoruz. Sonunda da
gereksiz
yanlış
anlamalarla
karşılaşıyoruz.
Karşımızdaki
insanın ne düşündüğünü, ne
hissettiğini bilebilmek, düşünce
ve inançlarını istediğimiz gibi
kontrol edebilmek neredeyse
hepimiz için karşı konulmayacak
derecede cezbedicidir. Henrik
Fexeus akıl okuma kavramına,
hayatınızın
her
alanında;
fikirlerinizin
anlaşılması
ve
başkalarını etkilemek istediğiniz
her türlü konuda ve sosyal
Bir kaç saat içerisinde okunabilecek ortamda
kullanabileceğiniz
, romantik ve sade bir roman.
yepyeni bir yorum getiriyor. Gizli
mesajları deşifre etmek, artık
düşündüğünüzden çok daha
kolay olacak.

Birçoğumuzun
sürekli
ziyaret
ettiği, zaman geçirdiği veya işlerini
yürüttüğü internette; Google,
Twitter, Facebook ve Amazon’un
çok ötesinde, özgürlük sınırlarının
zorlandığı,
insanların
istediği
kimliğe bürünebildiği ve bu sayede
istediğini yapabildiği devasa boyutta
gizli bir dünya var.

Kitap Adı : Tek Kişilik Paris Seyahati

Kitap Adı : Akıl Okuma Sanatı

Kitap Adı : Dark Net

Sayfa Sayısı : 152

Sayfa Sayısı : 304

Sayfa Sayısı : 304

Baskı Yılı : 2018

Baskı Yılı : 2016

Baskı Yılı : 2016

Öneren : Dilara Bayazit

Öneren : Yargı Fırat Bıldırcın

Öneren : Onur Akçay

Bu dünya, son derece özgür ve
karmaşık olduğu kadar, aynı
zamanda tehlikeli ve rahatsız edici.
Üstelik, size düşündüğünüzden
çok daha yakın. Jamie Bartlett son
yılların en büyük sorunlarından
biri olan dijital yealtı dünyasına
bir maceracı gibi dalıyor ve
oradan, bire bir tanıklarla edindiği
deneyimleri anlatıyor bizlere.
Trollerden hackerlara, uyuşturucu
tacirlerinden özgürlük taraftarlarına
kadar bu çetrefilli dünyayı anlamak
adına çalmadık kapı bırakmıyor.
Bizler bu karmaşada yolumuzu
kaybetmeyelim diye âdeta bize yol
gösteriyor.
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Ukrayna’nın Beklentileri
Aşan Şehri: Lviv

Burcu Işık
Finans Sorumlusu

Her anınızı dolu dolu
doldurabileceğiniz kendinizi bir
film sahnesinde hissedeceğiniz
Unesco koruması altında olan
bu şehir için 2 günün yeterli
olacağını düşünüyorum. 759.
yaşını kutlayan Lviv, Ukrayna
dilinde aslan anlamına geliyor.
Sokaklarını, meydanlarını
gezerken hemen hemen heryerde
Alman - Avusturya mimarisinin
izlerini görmek mümkün. Şehri
yürüyerek keşfetmenin yanında
tramvay ve troleybüslerle ulaşım
sağlayabilirsiniz. Bu şehir için
hazırladığım listeyi sizlere
sunuyorum.

Rynok Meydanı: Şehrin
merkezi lokasyonu demek
yanlış olmayacaktır. Bütün keşfe
koyulacağınız mekanların, müzelerin
ortasında yer alan bu meydanda
akşamları sokak sanatçılarını
izlemenin yanında, sessizliğin içinde
bulduğunuz mutluluğu hissederek
hemen “take away” aldığınız
kahvenizle vitrin camlarını incelemeye
koyulacaksınız. Belediye binasının yer
aldığı bu meydanda şehri yukarıdan
izlemek isterseniz belediye binası
içinde yer alan yaklaşık 350 ahşap
merdiveni çıkmayı göze almalısınız.
St. George’s Katedrali:
Avrupa’nın en önemli
katedrallerinden biri olan St. George
Katedraline meydandan çıkarak
yürüyüyerek ulaşabiliyorsunuz. Yollar
biraz yokuş. Çünkü katedral tepede
kurulu. Katedral Yura meydanında
barok - rokoko tarzında ve 1744 1760 yılları arasında yapılmış. İçerisi
oldukça güzel.
Lychakiv Mezarlığı:
Avrupa’nın en önemli
mezarlıklarından olan Lychakiv
mezarlığına gitmek için Rynok
meydanına paralel uzanan yoldan
7 numaralı tramvay ile 15 dakikada
ulaşabiliyorsunuz. 18. yüzyıldan
beri kullanılan bu mezarlıkta sadece
halkın değil ülkenin önde gelen
insanlarının mezarları bulunuyor.
İçeride yaklaşık 400.000 mezarın

bulunması burayı açık hava müze
konumuna getirmiş durumda. Birçok
turistin gezi rotasında burayı görmek
yer alıyor.Beni oldukça etkileyen
farklı bir atmosfere sahip bir yerdi. Ve
böylelikle aslında bende hayatımda ilk
defa bir mezarlık için giriş bileti almış
ve gezmiş oldum.
Opera Binası: 1897 yılında
inşa edilen opera binası Svobody
Caddesi üzerinde yer alıyor. Mimarisi
gözlerimize görsel şölen sunuyor
adeta. 2 gün aralıklarla yer alan
tiyatro oyunu, bale gösterisine bilet
bulmanız oldukça zor. Seyahatinize
başlamadan önce bu organizasyon
için online olarak satılan biletlerden
almanızda fayda var.
Lychakiv Dominikan Katedrali
ve Manastırı: Pazar Meydanı’na yakın
konumdaki Dominikan Katedrali
ve Manastırı, Ukrayna Prensi Lev
Danylovych’in eşi Macaristan Prensesi
Constance’ın isteği doğrultusunda
13. yüzyılda kurulmuş. Kilise bölümü
birkaç defa yangın nedeniyle
kullanılamayacak duruma gelen yapı,
günümüzdeki görünümünü 1749 1761 yılları arasında gerçekleştirilen
yeniden inşa süreci sonunda elde
etmiş. Kentin en eski yapılarından
biri olduğu için gezginlerin yoğun ilgi
gösterdikleri katedral ve manastır,
1970’li yıllardan bu yana Lviv Din
Tarihi Müzesi‘ne ev sahipliği yapıyor.
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Lviv Çikolata Fabrikası
(Lviv Chocolate Factory): Girdiğiniz
andan itibaren burnunuza gelen
çikolata kokusu ile bu yapıyı keşfe
koyulabilirsiniz.orta Çağ’dan itibaren
Lviv, lezzetli şekerlemeleri ile ününe
ün katmış bir şehir.19. yüzyılda tüm
Avrupa’yı lezzetli atıştırmalıklarla
kendine bağlayan kentte faaliyet
gösteren tarihi Lviv Çikolata Fabrikası,
tatlı denildiğinde ilk akla gelen
yerlerden biri konumunda olması
ile benim listemde yer alan en keyif
veren yer konumundaydı. Çikolataya
dair eğitimlerin de verildiği fabrikada,
çikolata tutkunlarına tamamı el
yapımı 39 farklı ürün sunuluyor.İlk
katta üretimbölümü yer alıyor ve 2.
Katta hediyelik ürünlerin sunulduğu
bu binanın son katında çikolata
deneyimleri yaşayabiliyorsunuz.
Mutlaka rotanıza eklemenizi tavsiye
ediyorum.

{

Lviv Kahve Üreticisi (Lviv
Coffee Manufacture): Farklı kahve
deneyimlemeyi seviyorsanız
burası tam size göre . Yıl içerisinde
düzenlenen eğitimlere katılıp
sertifikalı bir kahve uzmanı haline
gelebileceğiniz dükkânın ilk katında
tıpkı Çikolata Fabrikası’nda olduğu gibi
imalat bölümü buluyor.İmalathaneyi
geçtikten sonra ise hediyelik eşya
ve kahve satışının yapıldığı alana
ulaşabilirsiniz. Dilerseniz burada
oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Ama ben size bir kat aşağıda
gerçekleştirilen şovları izleyerek kahve
keyfi yapmanızı tavsiye ediyorum.
Mutlaka Tatmadan
Dönmeyin:
• Ukrayna’nın milli yemeği olan
Borsch çorbasını,
• Mantı ailesinde yer alan
Vareniky’i,
• Paskalya çöreğini andıran Paska’yı

Ibn Batuta’nın seyahat etmek üzerine
söylediği seyahat önce sizi sözsüz
bırakır sonra iyi bir hikaye anlatıcısına
dönüştürür sözü ile bu seyahatimi
sizlere sunmak istedim. Bu seyahati
planlarken pasaporta bile ihtiyacınız
olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Kimliğiniz ve sunacağınız gerekli evraklar
ile yola koyulabilirsiniz. Seyahatinizden
önce şehir ile ilgili yapılacaklar listesi
yapmanızı tavsiye ediyorum. İyi
planlanmış bir seyahatte sorunları
bertaraf etmiş olacaksınız. Doğu
Avrupa için hava durumunu kontrol
edip bavulunuzu hazırladıktan sonra
yapmanız gereken tek şey kapınızın
eşiğinden adımınızı atmak olacaktır.

}

Seyahatinize anılar katmanız
için bonus:
• Rynok meydanında yer alan
Ukrayna’nın en büyük postcard
koleksiyonuna sahip bu Postcard
Kafede kendi kartpostalınızı
tasarlayın.
• Belediye binasının hemen arka
kısmında yer alan pazarda 2. el
eşyaların satıldığı yakın geçmişe
tanıklık eden kitaplardan mutlaka
bir parça edinin.
• Ukrayna dilinde teşekkür etmeyi
öğrenin.
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