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Yaklaşık 2,5 ay önce yeni bir serüven başladı diyebiliriz.
Buna kimsenin itirazı olacağını düşünmüyorum. 
Pek çok kişinin hayatının devamlılığı hakkında en 
ufak fikrinin olmadığı, en uzman bilim insanlarının 
bile durum karşısında çaresiz kaldığı, can savaşının 
verildiği bir dönemle başladı serüven.

Hepimizin bildiği Covid 19 Corona Virüs Çin’ de 
başlayarak, kısa sürede hemen hemen tüm dünyamızı 
etkisi altına aldı ne yazık ki.. Tüm bilim insanları 
anında seferber olarak, bu saldırıya karşı nasıl 
mücadele verileceği üzerine araştırmalar yaparken, 
bir diğer yandan da tehlikede olan hayatları kurtarma 
mücadelesine giriştiler.

Önceleri uzaktan izlediğimiz bu olaylar, bizlerin 
de kapısını çaldı. İnsanoğlunun doğasında vardır 
tüm duygular, ilk etapta korku, endişe, belirsizlik 
sardı tüm vücutları. Kendimiz, ailemiz ve çevremizi 
nasıl koruyup kollayabiliriz diye uykusuz geceler ve 
huzursuz günler geçirdik. Dediğim gibi , tüm bunlar 
insan olmanın doğasında olan normaller.. Ama biz , 
kültürümüz ve yaşadığımız acı, endişe savaş ve kriz 
dolu geçmiş deneyimlerimiz sayesinde, güçlüklerin 
altında ezilmemeyi en küçük hücremize kadar 
hissedebilir, düştüğümüz yerden en hızlı şekilde 
kalkmanın gerekliliğini biliriz. Tam da böyle oldu…

Önce duyduk, sonra izledik, sonraları pek çok uzman 
görüş dinledik; pek çok yorumu karşılaştırdık ve sonra 
şapkamızı önümüze aldık ve düşündük. Hayat devam 
ediyordu, duruma adapte hızımız çok önemliydi.. 
Endişeli duruşumuzu bir kenara bırakarak, bu büyük 

ve bilinmez sorunla nasıl mücadele edebileceğimiz 
üzerine düşündük..
Bunları birey olarak yaptık önce, sonra küçük gruplar 
halinde beyin fırtınaları yaptık.. Bu gruplar öncelikle 
aile içinde oluştu, sonra yakın çevremizde ve pek tabi 
ki işyerlerimizde..

Ben bireysel olarak endişelerimi bir kenara bırakmayı, 
ama asla unutmamayı en başlarda başarabilenlerden 
oldum; şimdilerde pek çok kez şükrediyorum.. Anne 
olmanın verdiği en önemli sorumluluk; sonrasında bir 
eş olmanın verdiği sorumluluklar ve de bir iş kadını 
olarak birlikte hayatı paylaştığım arkadaşlarıma karşı 
sorumluluklarımı düşündüğüm an başladı içimde 
kıpırtılar.. “ Evet sorun büyük, ama hayatımız devam 
ediyor, nefes aldığımız sürece , kendimiz ve çevremiz 
için daha iyi yapabileceklerimiz vardır elbet” diye 
başladım.

Çocuğum için bu süreci nasıl daha sakin, huzurlu ve 
olabildiğince eğlenceli kılabilirim diye çok araştırdım 
ve de hızlı oldum.. Bu konuyu bir düzene sokarken, 
bir yandan yeni düzende bir iş kadını olarak evimin 
düzenini devam ettirmek için pratik çözümler 
üzerine araştırdım, düşündüm ve hayatımı yeniden 
planladım.. Tüm bunları yaparken, işimizin devamlılığı 
için yapılabilecekler adına sayısız online seminere 
katıldım, bu süreçte herkesin birbirine nasıl ve ne 
noktalarda destek olabileceği üzerine araştırmalar 
yaptım; elimden geldiğince, kendi şirket kültürümüze 
uyarlayabileceğim ölçüde ufak dokunuşlar yapmaya 
çalıştım.
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Feyza KISACIKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Corona’da Ben ve Biz



HAZİRAN 2020

2

Uzunca bir dönem uzaktan çalıştık, ama yakın olmaya çaba sarf ettik. Ve bunu iyi başardığımızı düşünüyorum.
Yeni düzene adaptasyonda en önemli kriterler sorulduğu anketlerde, herkes ivedilikle teknolojik altyapıların 
güçlendirilmesinden bahsederken; çok şükür biz hazırdık; çünkü bizim koca yürekli bir teknoloji ekibimiz var. 
Biz onlarla sadece teknoloji konuşmuyoruz, gerektiğinde tüm ekip arkadaşlarımızı nasıl daha motive edebiliriz 
diye fikir alışverişlinde buluyoruz, hepimizin hayatını daha nasıl kolaylaştırabiliriz diye çok tartışıyoruz. Şu 
hayatta insanın şükür sebeplerinin bol olması çok mühim konu.

Ekiplerin lideri yönetici arkadaşlarımızla temasımızı hiç kesmemeye özen gösterdik; yine bir seminerde 
değinilen önemli bir konu da uzaktan çalışmanın riskleriydi. Yönetici arkadaşlarımızın ekipleriyle iletişiminde, 
iş takibinde zorluk yaşanmasının olağan olduğundan çok bahsediliyordu. Ben yine döndüm, kendi içimize 
baktım ki, yine bir şükür sebebimiz vardı. Bir arkadaşımın zamanında söylediği bir cümle  var ki hiç aklımdan 
çıkmaz; tam da yeri paylaşmamın: “ Galva’ da patron sizsiniz!” Bu bilince sahip bir ekibin, iş takibini yapma 
ihtiyacı hissetmezsiniz; durumun farkında olan, aidiyet duygusu ile donanmış, vicdani değerleri yüksek, her 
şeyin zamanını planlayabilen, samimi insanlardan oluşmuş bir ekibimizin olması da diğer şükür sebebimiz.

Yine dönelim bireysel düşüncelerime.. Bu dönem, kendimizle daha bir baş başa kaldığımız, hayatımızı 
sorguladığımız, dört duvar arasındaki huzurun ne kadar kıymetli bir şükür sebebi olduğunu anlamamıza 
yardımcı oldu diye düşünüyorum.

Şirket olarak, bu uzun soluklu süreci en iyi şekilde yönetmek için çok araştırıyor ve çalışıyoruz. Bir yandan 
tüm çalışma arkadaşlarımızla elbirliğiyle şirketimizin daimi başarısının artışı için çaba sarf ediyor; diğer 
yandan Galva’ nın çok öncü değerlerinden olan sosyal sorumluluk konusundaki hassasiyetimizi hayatın farklı 
alanlarında yürütüyoruz.

Henüz hiçbir şeyin bitmediğinin, risklerin devam ettiğinin farkında; bu bilinçle tedbirleri elden bırakmayarak, 
belli noktalarda biraz daha normal hayatımıza dönmeye çaba sarf ediyoruz. Belirttiğim gibi, yarının ne 
getireceği belirsiz; ama yarının bize iyi şeyler sunması için elimizden gelenleri biliyor ve ona göre davranıyoruz.

Bu vesilyele,cümlelerimi sonlandırmadan çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Tüm bu süreçte 
muhteşem bir özveriyle, bence Türk kültürüne ait bir aşkla insanların sağlığı için kendini, ailesini unutmuş 
şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarına şahsım adına şükranlarımı sunmak isterim. 
Bu acı dönemde kaybettiğimiz tüm insanlara Allah’ tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 
Gelmiş, geçmiş olsun dileklerimle…
Önce sağlık..

Sevgiler. 
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Sektörümüzdeki uzmanlığımızı, dekoratif 
çözümleriniz için kullanıyoruz!

Galva Fence Nedir? 
Galva Fence  boyalı galvaniz bantlardan üretilen bir çit 
sistemidir. Ana ürün grubumuz klasik ve modern olmak 
üzere  2’ye ayrılmaktadır. Her ürün grubunda kenetli ve 
kenetsiz olmak üzere kendi tercihleriniz doğrultusunda 
seçim yapabilirsiniz. Sektördeki uzman kadromuz, 
sizlere uygun malzeme, renk ve taşıyıcı sistem seçimi 
konusunda danışmanlık vermekten memnuniyet 
duyacaktır.
 
Galvaniz sağlamlığını, dekoratif ve şık çözümler ile bir-
leştiriyoruz. Standart ölçülerden faydalanabileceğiniz 
gibi, kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda, özel ölçüler ile 
sizlerin ihtiyaçlarına kesin çözüm sağlayabiliyoruz. 
                
Diğer Çitlerden Farkımız Nedir? 
Bahçe çitlerinin ortak amacı estetik, güvenlik ve 
dayanıklılıktır. Galva Fence diğer çit malzemeleri ile 
kıyaslandığında en avantajlı bahçe çiti malzemesidir.

• Darbelere karşı mekanik dayanıklılığı 
• Çit montaj şekline bağlı olarak rüzgarın geçmesine 

izin verdiği için güçlü rüzgar ve fırtınaya dayanıklılığı
• Bahçenizin hem dışarıdan hem içeriden estetik 

görünmesini sağlaması
• Halihazırda boyalı sac ile üretildigi icin yıllarca 

boya/bakım gerektirmemesi
• Montaj kolaylığı ve hızı
• Esnek üretim yöntemi sayesinde projenize/

zevkinize  uygun şekilde boyutlandırma
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Çift Taraflı Montaj Seçeneği 
Çitinizin sadece dışarıdan değil bahçe içinden de güzel 
gözükmesini sağlayan bu montaj şekli aynı zamanda 
taşıyıcı sistemi de saklar. Aynı taşıyıcı sistem maliyeti ile 
Galva Fence’leri çift taraflı monte edebilirsiniz.

Standartların Dışına Çıkabilirsiniz!
Galva Fence kullanarak, çitlerinizi istediğiniz ölçülerde 
ürettirebilir, dileğiniz aralıklar montaj yapabilirsiniz. Tek 
ölçü kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı ölçülerle daha 
estetik görüntüler elde etme şansınız bulunmaktadır.  
Klasik veya modern ürün gruplarımızdan, istediginiz 
renk ve boyda sipariş verebilmek icin mutlaka danışman 
ekibimizle iletişime geçin.

Ahşap Görünümlü Galva Fence 
Bahçe çitlerinizin daha sıcak ve doğal bir görünüme 
sahip olmasını istiyorsaniz, ahşap görünümlü Galva 
Fence seçeneklerimizi mutkala görmelisiniz.
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• Mart ayına ilişkin dünya çelik üretim verileri, 
koronavirüs salgınının bazı ülkeleri ciddi anlamda 
vururken, bazı ülkeleri ‘düşünüldüğünün’ yada 
‘söylenenin aksine’ pek etkilememiş olduğunu 
gösterdi.

• Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre %6 
düşüşle 147 milyon tona gerileyen dünya ham 
çelik üretimi, Şubat 2020’ye göre ise, (2 gün fazla 
olmasının etkisiyle) %1.9 artış gösterdi.

• Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’in 
üretiminin, ülkede kapasite kullanım oranlarının 
%60-70’lere düştüğü iddialarının tersine, 
düşmemiş olduğu gözlendi.

• İran’ın, ülkedeki yoğun salgına rağmen, üretimini 
arttırmaya devam ettiği görüldü.

• Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkeler 
olan İtalya’da üretimin %40.2, Almanya’da %20
.9, İspanya’da %14.6 ve Fransa’da %13.2 azaldı.

• Bu ülkeler dışında, Hindistan, Ukrayna, Tayvan, 
Meksika ve Kanada’da çift haneli oranlarda 
düşüş yaşandı.

• Hem yıllık hem de aylık bazda üretimini arttıran 
ülkeler Türkiye, İran ve Vietnam oldu.

• Salgının etkisinin tam yansımadığı Mart ayında, 
Türkiye’nin üretimi ise, yıllık bazda %4.1, Şubat 
2020’ye göre %9.1 oranında arttı.

• Şubat 2020’ye göre üretimi en çok azalanlar 
İtalya (%33), Almanya (%16.1), Mısır (%12) oldu.

Mart Ayında, Çelik Üretimini Arttıran Ülkeler İran, 
Türkiye, Vietnam
• Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre, en 

büyük 15 çelik üreticisi ülke içerisinin 12’sinin 
üretimi düşerken, ham çelik üretimini arttıran 3 
ülke, yalnızca İran, Türkiye ve Veitnam oldu.

• Mart ayında, en yüksek üretim düşüşünü İtalya 
(% 40.2), Tayvan (% 22.2), Almanya (% 20.9), 
Meksika (% 20.6) ve Hindistan (% 13.9) oldu.

• Mart ayında, yoğun bir şekilde coronavirüs 
salgını ile mücadele eden Çin’de üretimdeki 
düşüş yalnızca % 1.7 seviyesinde gerçekleşti.

• Nisan ayı üretim verilerinin, Çin dışındaki dünya 
ülkelerinin  coronavirüs salgını kaynaklı üretim 
düşüşlerini daha net ve derinden yansıtacağı 
değerlendiriliyor.

• Mart ayında coronavirüs baskısının etkilerini tam 
anlamıyla hissetmeyen Türkiye’de, artan vaka 
sayıları ve iş/sosyal yaşamın sınırlandırılması 
nedeniyle, Nisan ayı üretiminin düşüş göstermesi 
muhtemel görünüyor.

Dünya Çelik Üretiminde Koronavirüs 
Etkisi; Virüs En Çok İtalya, Almanya, 

Tayvan ve Meksika’yı Vurdu

FATİH KAHRAMAN
İç Piyasa Satış Şefi
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İlk Çeyrekte, Sadece Çin, Türkiye ve İran’ın Çelik Üretimi Arttı
• 2020 yılının ilk 2 ayında % 1 oranının artmış olan dünya çelik üretimi, 

Mart ayında dünya ham çelik üretiminin koronavirüs etkisi nedeniyle 
% 6 oranında gerilemesinin etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde, Dünya ham 
çelik üretimi % 1.4 oranında gerileyerek, 449 milyon tondan, 443 mil-
yon tona düştü.

• Yılın ilk çeyreğinde, dünyanın en büyük 20 ülkesi içerisinde yalnızca 
Çin, Türkiye ve İran’ın üretimi artış gösterdi.

• En çok üretim düşüşü yaşayan ülkeler Meksika, İtalya ve İspanya oldu.
• Çin’in ham çelik üretimi % 1.4 artışla 233.7 milyon tona yükselirken, 

dünya ham çelik üretimi içerisindeki payı % 52.7 seviyesinde gerçek-
leşti.

• AB’nin çelik üretimi % 10 oranında azalarak 42.6 milyon tondan, 38.3 
milyon tona gerilerken, AB ülkeleri arasında, Finlandiya haricindeki 
tüm ülkelerin üretimleri düşüş gösterdi. Mart ayında ise AB’nin top-
lam çelik üretimi % % 20.4 oranında düşüşle 15.1 milyon tondan, 
10.03 milyon tona geriledi.

• İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteği ile, Orta Doğu bölgesinin 
üretimi ilk çeyrekte % 7.7 artışla 10.24 milyon tona ulaştı.

• Çin, Pakistan ve Tayland’ın üretimini arttırdığı Asya’da ise, ilk çeyrek 
üretimi % 0.3 düşüşle 316 milyon tonan, 315.2 milyon tona geriledi.

“Sosyal medyada 
dolaşan paylaşımlarda 
Çin, WhatsApp 
grubuna diğer ülkeleri 
ekledikten sonra 
kendisi ayrılıyordu. 
Görüleceği üzere 
kapasitesi %50-60 lara 
düşeceği belirtilen Çin 
yine dünya ham çelik 
üretiminin yarısından 
fazlasını üretmiştir.”
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2020 - Q1 Değerlendirme Toplantısı

11.04.2020’de gerçekleştirdiğimiz “2020 – 1.Çeyrek Değerlendirme Toplantısı” için; 2019’un son günlerinde 
2020 yılının beklentilerini konuşmak ve değerlendirmek adına yaptığımız toplantı programından oldukça 
farklı bir yol seçtik. Bunun sebepleri maalesef üzücü olmak ile beraber, bize getirilerinin de farkında olmaya 
ve bunları anlamaya çalıştık. 

Küresel olarak herkesi etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebi ile, her ne kadar bir önceki toplantı 
organizasyonlarının benzerini bu çeyrekte gerçekleştirmeyi planlasak da, konsept değiştirmek durumunda 
kaldık. Bu değerlendirme toplantılarına verdiğimiz önemi düşündüğümüz zaman; bu organizasyonu tamamen 
iptal etmek yerine, farklı yollardan yapabilme şansımızı denemek hepimiz adına daha mantıklıydı. Çünkü en 
çok da bu dönemlerde; birbirimize, ekip olduğumuzu hissetmeye, gelecek planlarımızın vaat ettiği umudu 
bilmeye, kameralardan bile olsa herkesi bir arada görmeye ihtiyacımız vardı, biliyorduk.. 

Microsoft Teams uygulaması aracılığı ile, 
neredeyse tüm çalışanlarımızın katıldığı bilgi 

dolu, bol kahkahalı bir toplantı yapma imkanı 
bulduk. Her bir birimin bu dönem için hedefleri ile 
yaptıkları arasındaki ilişkiyi dinledik, yorumlarını 
aldık, yorumlarımızı ilettik. Program akışı önceki 
toplantılar ile benzer olarak yapıldı; Sayın Yönetim 
Kurulu Başkanımız Tolga Kısacıkoğlu’nun yaptığı açılış 
konuşmasının ardından birim bazlı sunumlarımızı 
gerçekleştirdik. Sunumlarımızın sonunda “Serbest 
Kürsü” yaptık; herkes içinden geleni rahatça 
söyleyebilsin, fikirlerini aktarabilsin, bizi duygu ve 
bilgisiyle besleyebilsin diye.  Bilmediğimiz şeyler 
yoktu içlerinde belki, ama farkındalığımızı arttıran 
yorumları dinleyebilme şansı bulduk.

Teşekkürler de havada uçtu tabi bu sunumda; bizleri 
her konuda destekleyen yönetim ekibinden tutun 
da, bahanelerin arkasına sığınmayıp elini taşın 
altına koyarak her gün sevklerimizi ve üretimlerimizi 
sorunsuzca gerçekleştirmemize destek olan tüm 
mavi yaka çalışan arkadaşlarımıza kadar.. Hatta inanır 
mısınız, COVID’e bile teşekkür ettik! Teknolojinin 
önemini ve olanaklarını doğruca ve hızlıca kullanmayı 
öğretti bize, belki de yıllar boyunca edineceğimiz 
tecrübeyi aylara sığdırdık sayesinde. Fiziken şirkette 
bulunmadan da aynı ruh ve bilinçle de çalışabildiğimizi 
gördük tabi bu arada; çalan her telefonu ve gelen her 
maili cevapsız bırakmadan, iletişimde bulunduğumuz 

kişilere sınırsız ve maksimumda hizmet vermeye 
çalıştık. Farklı çalışma ortamlarında farklı çalışma 
kültürlerini öğrenmiş ve kendimizi geliştirmiş 
bulunuyoruz hatta bu sayede, kazanımlarımıza bakın! 
Ve belki de en çok sevdiklerimize içimizden geldiği 
her an sarılabilmenin, istediğimiz an istediğimiz yere 
gidebilme özgürlüğünün önemini hatırlattı. Meğer 
ne kadar zenginmişiz, ne kadar şanslıymışız biz! 
Şimdi bu sınırlı hayatımızda, sınırsız hedefler ve 
umutlar ile yolumuza devam ediyoruz. Karşımıza 
çıkan zorluklara küsüp, ağlayıp, sırt çevirmek yerine 
onlara daha sıkı sarılıyoruz, bizi sarılmaktan alıkoyan 
durumlara inat! Kendimizi bu karanlık dönemde bile 
geliştirmeyi unutmuyor, bulduğumuz her kaynaktan 
yararlanmaya çalışıyoruz (çevremizdeki insanlara da 
bu bilgileri aktarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz!).
Sahip olduğumuz değerlere en kısa zamanda sağlıkla, 
huzurla, bollukla kavuşmak dileği ile...

Elçin TARI
Dış Ticaret Operasyon Sorumlusu
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#tamkapasite
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ONUR AKÇAY
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu

Uzaktan Çalışmak

Bilgi İşlem departmanı olarak bize ekibinizin 
ruhundan bahseder misiniz?

Bilgi İşlem; hiç durmadan çalışan sistemlerden oluşur, 
dinamiktir. Bilgi İşlem ekibi olarak aynı dinamiklikte 
işimizi yürütmekteyiz. Yenilikçiyiz, çıkan teknolojileri 
yakından takip ediyoruz.

Uzaktan çalışma sürecini nasıl yönettiniz? Önceden 
yapmış olduğunuz çalışmalar mevcut muydu?

Uzaktan çalışma süreci bizim için çok zor olmadı. Alt 
yapımız zaten böyle bir sürece çoktan hazırdı. Sadece 
ufak değişiklikler yaparak çalışma arkadaşlarımızın 
hepsini çok kısa sürece uzaktan çalışabilecek duruma 
getirdik.

Uzaktan çalışmanın şirket içinde büyük başarı 
ile ilerlemesinin arkasındaki dinanizmi neye 
borçlusunuz ?

Yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak en başlıca sebep 
olsa da, arkamızda duran Galva’nın gücü ve desteği 
ile daha rahat ilerleyebiliyoruz. Yöneticilerimizin 
ilgili, yenilikçi ve çözüm odaklı olması uzaktan 
çalışma başarısında çok büyük etken. Böylelikle her 
türlü sürece hazır olmuş oluyoruz.

Galva ailesinde Bilgi İşlem departmanında olmak 
hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Burada olmak kesinlikle çok güzel bir his. Sürekli 
güncel yenilikleri takip ediyoruz, bu yenilikleri 
inceliyoruz ve nasıl daha iyisini yapar, uygularız diye 
düşünüyoruz. Bu konuda yönetim kadromuzun payı 
çok büyük. Kendilerine bir fikirle gittiğimiz zaman 
uygun gördükleri taktirde bizim fikirlerimize değer 
verip onaylıyorlar. Diğer firmaların aksine fikirlerimize 
değer verip  arkasında duran bir yönetim kadrosunu 
görmek gerçekten çok güzel.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Tolga Kısacıoğlu’nun Katıldığı 

Webinar
COVID süreci hakkında değerlendirme yapmak adına, takvimler 15 nisanı 
gösterirken MM Steel Club öncülüğünde gerçekleşen yurtiçinde ve 
yurtdışında önem arz eden bir  panel düzenlendi ve konuşmacılar arasında 
Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Kısacıkoğlu da yer aldı. Konuşmacılar 
pandeminin demir – çelik sektörüne etkisi üzerinde öngörülerini bizlerle 
paylaştılar. Bu platformda yer almak bizler için keyif verici bir etkinlik olmasını 
sağladı. İkinci konferans ise piyasa değerlendirmelerini yapılabilmek adına 28 
Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Kısacıkoğlu, 
bu konferansa da konuşmacı olarak katılım gösterdi ve görüşlerini değerli 
katılımcılar ile paylaştı.
Gerçekleşen 2. konferansta, Yönetim Kurulu Başkanı’mızın konuştuğu 
videoya buradan erişebilirsiniz.

Anneler Gününüz 
Kutlu Olsun

Her çocuk bir fidandır. Dünya üzerinde üreten, canından can veren, onu her 
türlü duruma karşı canı pahasına savunan varlıklarımız annelerimizin ve anne 
adaylarımızın anneler gününü kutluyor, ebediyata göç etmiş annelerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz.

6. Kitap Etkinliğimiz
6.Kitap sohbet etkinliğimizin tarihini ve kitabını belirleyip online platforma 
taşıdık. Kuraya  yazılması için bir çok kitap önerisi yer aldı. Bunların arasından 
Mark Manson / Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı isimli kitabı 
çıktı. Okur severlerimizi oldukça heyecanlandıran bu kitap için ve diğer 
tüm öneriler için teşekkür ediyoruz. Bir önceki kitap etkinliğimize buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ErxxW4w129I
https://www.youtube.com/watch?v=gQkdP1T89to
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Satış Müdürümüz Sn. Elif Yalgı’nın 
Yorumu

Stoklarımızı gözden geçirirken gördüğüm şu ki; an itibariyle 2 farklı desende 
ahşap desen boyalı rulolarımız var. Wrinkle yüzey boyalı saclarımız, Z725 
kaplamalı galvanizlerimiz, 0.16’mm ve 4.50’mm galvaniz, DX54-DX56 
yumuşak saclarlarımız, S350, S550 mukavametli saclarımız, 0.20 soğuk 
saclarımız, 5mm eninde dilinmiş bantlarımız, 1500mm rulolarımızda 
stokta yerini almış durumda. Bu kadar marjinal denebilecek ürünü sürekli 
stoklarımızda bulunduruyor olmak her yiğidin harcı değil. Cesaret ve 
kararlılıkla sürekli limitlerimizi zorlamak sanırım bizim ruhumuzda var.

Elif YALGI
İç Satış Müdürü



Galva Akademi
1 Güven Yaratmak 2

Yargı Fırat Bildircin / 17.04.2020

2 Özel Raporlar, Standart Raporlar, Bütçe 
Modülü
Aytekin Şahin / 18.04.2020

3 Pandemi Günlerinde Pazarlama Yöntemi 
Nasıl Yapılmalı
İmmib - Gülderen Somar / 21.04.2020

4 Pandemi Günlerinde Pazarlama Yönetimi
Uğurkan Mısır / 24.04.2020

5 Çelik Üretim Yöntemleri, Hammdedde 
Çeşitleri, Makine Parkurumuz
Fatih Kahraman / 24.04.2020

6 Pandemi Günlerinde İhracatta 
Karşılaşılan Sorunlar
İmmib-Cengiz Özcan / 24.04.2020

7 Çocuklar İçin Masal Atolyesi
İzgören Akademi - Gökçe Ateş Kılıç / 25.04.2020

8 Kriz Yönetimi
İso - Nevzat Şakım / 27.04.2020

9 Kriz Döneminde Liderlik
İso - Prof. Dr. Halit Keskin / 28.04.2020

10 İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri
Destek Patent / 29.04.2020

11 DÖF & QDMS
Alper Seçkin / 29.04.2020

12 Dijital Dönüşüm
İso / 29.04.2020

13 Dijital İnovasyon (İş Modelinin Dijitalleşmesi)
İso - Ergi Şener / 29.04.2020

14 Dijitalleşme, Endüstri 4.0 Giriş ve Dijital 
Strateji
İso - Ozan Sağlam / 29.04.2020

15 Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik
İso - Hakan Mete / 30.04.2020

16 Siber Güvenlik
İso - Bilgin Metin / 30.04.2020

17 Pandemi Günlerinde Uzaktan Ekip Yönetimi
İmmib - Candan Schabio / 30.04.2020

18 Anlatılanı Dinle ve Yalanı Yakala
İzgören Akademi - Semih Pehlivan / 02.05.2020

19 E-İhracatta Dijital Pazarlama
İso - Ersan Ertürk / 04.05.2020

20 COVID-19 Salgını Nedeniyle İş Yeri 
Uygulamalarının KVKK Kapsamında 
Değerlendirilmesi
İso - Av. Safa Ekçi & Av. Alara Yılmaz / 05.05.2020

21 Dijital İK Yönetimi
İmmib - Barbaros KON / 05.05.2020

22 Yapay Zeka
İso - Cihan Özhan / 06.05.2020

23 Eklemeli Üretim
İso / 06.05.2020

24 Büyük Veri
İso - Ergi Şener / 07.05.2020

25 İş Süreçleri Uygulamaları
İso / 07.05.2020

26 Pandemi Günlerinde Marka ve Kriz Yönetimi
İmmib - Altay Ayhan / 07.05.2020

27 Etkili Sunum Tekikleri
Elif Yalgı - Başak Erdoğan / 08.05.2020

28 Pandemi Günlerinde Ruhsal Dayanıklılık
İmmib - İrem Rona İnan / 12.05.2020

29 Dijital Pazarlama ve Marka Yönetimi
İso - Dr. Selçuk Tuzcuoğlu / 13.05.2020

30 Bulut Bilişim Sistemleri
İso - Hasan Bahrı Akırmak / 13.05.2020

31 Robotik Süreç Otomasyonu
İso / 14.05.2020

32 Nesnelerin İnterneti
İso - Do. Dr. Ali Fuat Ergenç / 14.05.2020

33 Pandemi Günlerinde Finansal Analiz
İmmib - Hakan Şakar / 14.05.2020

34 Pandemi Günlerinde İletişim ve Stres
İmmib - Serap Gökmen / 20.05.2020

35 Pandemi Günlerinde İş Yaşamında 
Fark Yaratabilmek
İmmib - Sinan Bayraktar / 21.05.2020

36 Pandemi Günlerinde Müşteri İlişkileri
İmmib - Hakan Okay / 27.05.2020

37 Yeni Nesil Liderlik
İmmib - Candan Schabio / 29.05.2020
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“Mümkün olsaydı eğer her karış toprağa buğday 
eker gibi kitap ekerdim.”

Dünyadaki büyük mutsuzluğun 
temel nedeni bizlerin süreklilik 
halinde mutluluk arayışı içinde 
olmamızdan kaynaklanıyor 
diyor Nevşah Karamehmet.
Mutluluğun peşinde koştukça 
daha mutsuz ve stresli , içsel 
tüm dengeleri yitirmiş halde 
oluyoruz. Mutlu olmak uğruna 
kontolsüzce harcanan paralar, 
yaşanan tüketim çılgınlığı, 
sabahlara kadar izlenen 
fenomen diziler, sosyal medya 
saplantısı hepsi insanoğlunun 
mutluluk uğruna tercih ettiği 
bir tür uyuşma. Oysa sürekli 
mutluluk zaten imkansız. 
Mümkün olan tek şey sağlam 
huzur. Nasıl mı ? Sessizlikle...

Dünyanın en ünlü kişisel gelişim 
terapistlerinden biri olan Byron 
Katie’nin “The Work” isimli 
seminerinin ve seanslarının 
anlatıldığı bir kitap. “The Work” 
adı verilen bu terapilerde size 
sorulan 4 soru ile sorunlarınızı 
kendiniz de çözebileceksiniz. Basit 
gibi görünen sorularla kısa sürede 
insan hayatına etki eden bir terapi 
yöntemi. İşte o dört soru;
Bu doğru mu?
Bunun doğru olduğunu kesinlikle 
bilebilir misin?
Bunu düşündüğünde, nasıl tepki 
veriyorsun?
Bu düşünce olmasa, sen kim 
olurdun?

Seattle’da Moby Dick ile deniz 
kızının dünyaya gelmesi ve 20. 
Yüzyılın en buyuk girişimcilik 
hikayelerinden. 1950-2000 arası 
Amerika’da kahvenin yolculugunu 
anlatan bu kitapta, kaliteden ödün 
vermeyen bir şirket ve patronunu 
okuyacaksiniz. Çalışanlarına 
verdiği degerin, hem çalışanlarına 
hem de Starbucks markasına 
kazandırdıklarını göreceksiniz. 
Her gün gidip içtiğimiz kahvelerin 
ortaya çıkışını, dünyanin her 
yerinde her dükkanda ayni lezzete 
nasil sahip olduğunu bilmek 
istemez misiniz?

-Horace

Kitap Adı : Sessizlik Devrimi

Sayfa Sayısı : 160

Baskı Yılı : 2019

Öneren : Burcu Işık

Kitap Adı : Olanı Sevmek

Sayfa Sayısı : 406

Baskı Yılı : 2012

Öneren : Aybike Ervural

Kitap Adı : Starbucks - Gönlünü İşe 
Vermek

Sayfa Sayısı : 368

Baskı Yılı : 2016

Öneren : Arda Varlı

Kütüphanemiz
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DOĞUM GÜNÜNÜZ 
KUTLU OLSUN!
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