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Sayılarla üzerinden geçme-
yeceğim haklı gururlarımızın 
mimarları bizler, bu başarıları 
içimizdeki heyecan, sevgi, an-
layış ve enerji ile elde ediyoruz 
yıllardır. 2020 yılı performan-
sımızın geçirdiği incelemeler 
sonucu bir gururu daha pay-
laşmanın mutluluğu içerisin-
deyiz. Galva Metal İstanbul Sa-
nayi Odası‘nın açıkladığı  liste 
içerisinde,  2020 yılı Türkiye’nin 
2.  500 sanayi kuruluşu arasın-
da 358. Firma olmaya hak ka-
zanmıştır. Özellikle belirtmek 
isterim ki, sanayi odasının bu 
araştırması transit ticaret gibi 
bizim çok başarılı ve hacimli 
olduğumuz alanı kapsama-
maktadır. Belirtmek istediğim 
diğer önemli nokta ise, tüm 
ekipçe inancımız, en kısa süre-
de ilgili listenin ilk 500 firması 
arasında yer almaktır.

Yukarıda bahsettiğim haklı 
gururlar, mutluluklar, artarak 
büyüyen Galva ailesi, yola çık-
tığı ilk gün kendine güvenilen, 
alanında ilk akla gelinen firma 

olma hedefinden sapmadan, 
tüm paydaşlarıyla pozitif iliş-
kiler içinde ticari faaliyetlerini 
sürdürmeye, ülkesine, dünya-
sına hem ekonomik, hem sos-
yal anlamda katkı sağlamaya 
devam edecektir.

Aramıza katılan tüm genç ar-
kadaşlarımıza sizlerin önün-
de küçük bir mesajım olacak; 
şuana kadar firmamız ile ilgili  
gördükleriniz ve duyduklarınız 
tıpkı sizler gibi çoğu hayatının 
ilk işi olan arkadaşlarımızla 
birlikte başarılmıştır; ekibimiz 
büyüdükçe bu mutlulukların 
artacağı çok aşikar olup, büyü-
dükçe paylaşılacak heyecan-
ların da artacağı şüphesizdir. 
Emeği geçen tüm arkadaşla-
rıma ve paydaşlarımıza teşek-
kür ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

Merhabalar sevgili okurlarımız;

2017 yılının Ekim ayı itibariyle düzenli 
hazırlamakta olduğumuz dergimizde, 
4. Yılımızı neredeyse doldurmak üze-
reyiz. Geçen bu uzun süre zarfında, her 
satırı eşsiz kıymetle, titizlikle, sevgiyle, 
özenle hazırlanan dergimizde emeği 
geçen herkes Galva’nın bir üyesi, par-
çası, değeridir… Derginin tek satırı için 
dışarıdan bir gün bile destek almadan, 
Galva’nın farklı birimlerinde görev alan 
ve gönüllü olarak uzmanlıkları dışında 
ilgi alanlarına göre bu çok özel dergiye 
hayat veren tüm arkadaşlarımı çok iç-
ten duygularımla kutluyor ve kendile-
rine buradan hepinizin önünde bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum.

Galva Metal kurulduğu gün itibariyle 
ticaret dünyasında fark yaratma arzu-
sundan bir an bile uzaklaşmadan, ticari 
ve beşeri ilişkilerini her zaman güçlü ve 
seviyeli yürütme hedefinden sapma-
dan 16. Yılını doldurmak üzeredir. İlk 
ofisimizin kapısından girdiğim günkü 
heyecanımın hala devam ediyor olma-
sı bir tesadüf ya da mübalağa olamaz…

Şu günlerde olimpiyatlarda ülkemizi 
temsil eden değerli sporcularımızdan 
bir tanesinin sözü aklıma geldi bir an; 
“Bizler çok şanslıyız ki, mutlu olduğu-
muz işi bulmuşuz ve severek işimizi ya-
pıyoruz. “Benim için de durum aynen 
değerli sporcumuzun belirttiği gibi, ilk 
günden bugüne kadar yaşadığımız her 
ne zorluk olursa olsun, pes etmeden 
üstesinden gelme arzumuz, yaptığımız 
işi sevmemizle doğru orantılı olmuş-
tur. Severek yapılan bir iş, iş olmaktan 
çıkıyor ve belirli bir zamanın sonunda 
sevdiğiniz arkadaşlarınızla buluşmaya 
gider gibi keyifli yol almanıza olanak 
sağlıyor. 

Galva Metal’i takip eden siz değerli 
okurlarımızın bildiği üzere, kuruldu-
ğu an itibariyle sayısız başarılara imza 
atmış, değerine değer katmış, ticari 
anlamda ciddi boyutta büyüme kay-
detmiş, ülke ekonomisine, istihdamı-
na önemli ölçüde katkı sağlamış; tüm 
bunlar tescillenmiş bir kurumdur. 

Feyza KISACIKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



GALVA HABER

Mavi Kapakla Engelleri Aşıyoruz

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin yürüttüğü  
plastik kapak  kampanyasında  toplanan kapak-
ların geri dönüşümü sayesinde elde edilecek ge-
lirin tamamı; akülü ve manuel tekerlekli sandal-
yesine kavuşmayı bekleyen binlerce kişiyi hayatla 
buluşturuyor. Biz de Galva Metal çalışanları olarak 
bu kampanyaya destek veriyor ve mavi kapakları 
toplayarak bir nebze de olsun destek olmaya ça-
lışıyoruz.  Sizler de  İçtiğiniz su şişesinin ya da da-
macananın, zeytinyağının, meşrubatın kapağını 
atmak yerine biriktirirseniz engelli vatandaşları-
mızın hayatlarına özgürce devam etmelerine yar-
dımcı olabilirsiniz.  Biriktirdiğiniz plastik kapakları 
kapak toplama merkezlerine bırakabilirsiniz. 

Galva Metal’de Anneler Günü

Bu dünyada bizi belki de en çok seven, bizi en çok 
düşünen kişilerin başında gelen annelerimizin, 
elbette ki unutulduğu ya da sevilmediği tek bir gün 
bile yoktur. Onları ne kadar sevdiğimizi, bizdeki 
yerlerini ve kıymetlerini bir kez daha gösterebilmek 
ve hatırlatabilmek için 9 Mayıs’taki Anneler 
Günü’nde firmamız da canımız annelerimize 
iletmemiz için bizlere küçük birer hediye verdi. 
Karşılıklı bol bol keyifli sohbetler yaparken, bizlere 
eşlik etmesi için hediye edilen kahve setini gören 
annelerimizin mutluluğunu tarif edemiyoruz 
tabii. Aramızdan ayrılan, bizlerden uzakta yaşayan, 
kalbinde annelik duygusu taşıyan herkesin Anneler 
Günü’nü içten bir şekilde kutluyor, nicelerini 
sağlıkla yeniden beraber paylaşmayı diliyoruz.

Lojistik Gücümüzü Arttırıyoruz

Müşteri memnuniyetini, servis hızını ve kalitesini yaptığı her işte her 
zaman maksimumda tutmayı hedefleyen Galva Metal, bünyesine 1 
tır daha kattı. Talepleri daha hızlı karşılamak, olası araç sorunlarına 
alternatif üretmek, süreci bilfiil yönetebilmek adına atılan bu adım 
sayesinde servis kalitemiz günbegün artmaktadır. Müşterilerimizin 
ve paydaşlarımızın her zaman daha iyiyi hak ettiğini biliyor ve 
hizmetlerimizi geliştirmek için her gün geliştiriyoruz.

Steel Service App

Dijital dönüşüm uzun soluklu bir yolculuktur. Süreçlerin iyi analiz edilmesi, 
ihtiyaçların belirlenmesi ve doğru yöntemlerin kullanılması gerekir. Biz 
bu yolculuğun hiç bitmeyeceğine inanıyoruz. İş ortaklarımızla yaptığımız 
B2B çözümler kadar, kurum içerisindeki teknolojik faaliyetlere önem 
gösteriyoruz. 

İşte bu doğrultuda çalışanlarımıza özel olarak geliştirdiğimiz mobil 
uygulamamızın ilk testlerini tamamladık. Sayım faaliyetlerimizi ERP 
yazılımı ile birlikte çalıştırarak en kısa zamanda en doğru sonuca ulaştık. 
Çalışma arkadaşlarımızdan gelen geri bildirimlere göre, daha iyisini hep 
birlikte yapacağımıza olan inancımız sonsuz. 

AĞUSTOS 2021

1



Galva ve Vizyon

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tolga KISACIKOĞLU 11.07.2021 tarihinde; sektördeki vizyonumuzu ve 
bugünlere neleri aşarak geldiğini izleyicilerle paylaşmak üzere LinkedinLive Canlı Yayın Yapımcısı Sayın 
Umut Kılınç ile Linkedin üzerinde canlı yayında buluştu. Sn. Kısacıkoğlu röportajında özetle; “ Çok sermaye 
yoğun bir sektörde,  entelektüel sermaye, kurum kültürü ve değerlerimizi odağımıza alarak büyüdük. 
İktisadi büyümemizin hızlanması için, sahip olduğumuz insan, enerji ve birikiminin maksimumda 
kalmasına özen gösteriyoruz. Bir vücudun organları arasındaki sinir sistemi gibi, departmanlar arası 
iletişimin en üst düzeyde olmasını hedefliyoruz. Aile şirketi değiliz; ama aile hissettirecek kadar samimi 
bir şirketiz. En önemli değerlerimizden olan çevre faktörüne katkı yolunda; firma olarak da kağıtsız şirket 
olmak, solar enerji ile tasarruf sağlamak gibi hedeflerimiz var. Kendine yatırım yapmayı bilen, öğrenme 
takıntılı, sorunlarla mücadeleden keyif alan ve savaşçı ruha sahip, hizmetkar liderlik felsefesini özümsemiş 
insanlar günün sonunda madden ve manen kazançlı olmayı başarabilirler ve böyle bireylerin oluşturduğu 
topluluğun mutlu ve başarılı olmamama imkanı yoktur. Unutmayınız ki, bugüne kadar hayatta ne 
başardıysanız, mutlaka birileriyle birlikte başarmışsınızdır. Birlikte başarmayı başarmak, o dayanışma ve iş 
birliğini sağlamak en temel değerimiz.” dedi.

Bir Kupa Daha

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan 47. 
Hitit Rallisi, Ankara’da tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 
en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973’te Kahramankazan’da 
düzenlenmesinin ardından 2009’dan bu yana gerçekleştirilemeyen 
etkinlik, 12 yıl aradan sonra yeniden yarışseverlerle buluştu. 
Kahramankazan Belediyesi’nin desteğiyle Ankara Otomobil Sporları 
Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen ve 75 otomobilin start 
aldığı ralli, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman 
Ralli Kupası’na da 0,8 katsayı üzerinden puan verdi. Cumartesi günü 
Bilkent Otel önünden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat 
Oğuz’un startını verdiği rallide ekipler Pazar günü Bilkent Otel’deki 
bitiş podyumunda düzenlenen ödül töreni ile kupalarına kavuştu.

GALVA sponsorluğunda yarışan Hakan Gürel ve Havva Gürel kendi 
kategorilerinde 2. Sırada tamamlayarak başarılı bir sonuç elde etti ve 
değerli puanların sahibi olarak kupalarını aldılar..

Serinletici Bir Mola

Galva bir güzel etkinlikte yine gülen yüzlerle bir aradaydı. Barista 
Cafe’nin emekleriyle hazırlanan donutlar, içecekler ve müziklerimiz 
güneşli bir günde, hepimize keyif dolu anlar yaşattı. Her zaman 
dediğimiz gibi;

#HepBirlikteHepDahaİyiye
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Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Saniyisi Arasındayız!

Sürekli büyüyen firmamız, 2020 yılı performansı ile ISO 2. 500’e 358.sıradan girmeyi başarmıştır. Sanayi 
Odası’nın yaptığı bu sıralama, sadece üretimden satış cirosunu baz alıyor. Firmamızın yaptığı transit ve 
rulo satışlarının haricinde, üretim bazlı ülkemizin 858.büyük sanayi firması olmaktan gurur duyuyoruz. En 
kısa sürede ilk 500’e gireceğimizden ise hiç şüphemiz yok! Bu gurur hepimizin, emeği olan herkesin. 

Hep birlikte, hep daha iyiye!
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12. Kitap Etkinliğimiz
Var mısın? – Doğan Cüceloğlu

Kitapla ilgili derin sohbetimize başlamadan önce, Şubat 2021’de sevgili yazarımız Doğan Cüceloğlu’nun 
aramızdan ayrılmadan önce bize kattıklarını da saygıyla bir kez daha anıyoruz… Bu kitap sohbetinde 
moderatör olmak için gönüllü olan Hacer Hanım, açılış konuşmasına sevgili yazarımız Doğan Cüceloğlu’nun 
biyografisi üzerinden genel bilgilendirme yaparak başlıyor. Yazarımızın adını hayatımızda sık sık duysak 
da, yaşadığı hayatı da biraz olsun dinlemek okuduğumuz kitaplara daha derin bir bakış açısı sunuyor. 
Edindiğimiz öz bilgilerden sonra, Deniz Bayramoğlu’nun sorduğu ve sevgili yazarımızın cevapladığı kitap 
için, fikirleri sıra ile anlatmaya başlıyoruz. Öncelik tabii ki sevgili moderatörümüzde oluyor.

“İlk bölümde benim en çok dikkatimi çeken şey, ‘Ben’ yerine ‘Biz’ olma 
vurgusunun işlenmesi idi. Doğan Bey, doğduğumuz andan itibaren 
bulunduğumuz her ortamda belirli bir sorumluluğa sahip olduğumuzun 
fark edilmesi gerektiğini düşünüyor. Sorumluluk akışının ise önce ailede 
başlayarak, topluma yayılmasının daha olası olduğunu söylüyor. Ayrıca hayatta 
hem ‘sorun çıkaran’ hem de ‘sorun çözen’ insan tipleri olduğunun, önemli 
olanın önüne geçmediğimiz problemlerde çözüm yaratabilen insan olmak 
olduğunu anlatıyor. Kitapta ayrıca ‘En önemli denetim, içimizdeki vicdandır.’ 
diye bir cümle yer alıyor; din, dil, ırk, cinsiyet ne olursa olsun herkesin vicdanı ile 
doğduğuna inanıyorum. 2.bölümün içeriği olan ‘Gelişim’ konusunun ise, önce 
ailede sonra okul hayatında geliştiğini vurguluyor. Biz küçükken etrafımızda 
olan bilinçli kişiler (aileler, öğretmenler) bizleri potansiyelimize göre doğru yere 
yönlendirirse, süreç daha hızlı ve kolay oluyor.”

“Bence ilk bölüm kitabın en iyi kısmı idi, kendimden de bir şeyler buldum 
açıkçası. Yazar, yaşama katkıda bulunma fırsatını insanın kendisinin 
yaratacağını düşünüyor. Uzaktan izlemek yerine, elinden geldiğince hayata 
dahil olarak daha aktif ve daha mutlu bir hayatın mümkün olduğu anlaşılıyor. 
Kitabın ilerleyen bölümlerine baktığımız zaman, hayatında adli suçlar sebebi ile 
sıkıntı yaşayan insanların çok büyük çoğunluğunun çocukluğunda travmatik 
sorunlar yaşadığını görüyoruz; hatta güncel izlediğimiz çoğu psikoloji dizisinde 
de klasikleşen ’hadi çocukluğuna inelim’ cümlesinin söylenmesinin ana sebebi 
bu aslında.” 

“Ben de ilk bölümün verdiği mesajları çok beğendim. Anda kalmaktan, rüzgarda 
savrulmaktansa belirlenen amaçlar doğrultusunda ‘biz’ bilinci ile mutluluğu 
elde etmekten, her olaydan ders çıkarmaktan ve ilerlemekten bahsediyor. 
Hoşuma giden bir diğer nokta ise ‘Bana iyilik yapma fırsatı verdiğin için, sana 
teşekkür ederim.’ algısı veren bir kısım vardı kitapta. Kendince sebeplerle 
çekinceleri olan kişilerle bağ kurduğumuz zaman, onlara soru sorma cesareti 
vermeye çalışmalıyız çünkü unutmamalıyız ki bizler de aynı yollardan geçtik 
ya da geçebilirdik. Birbirimize katma değer sağlamanın daha kolay bir yolu 
sanırım ki yoktur.”

“Doğan Hoca’nın anlatmaya çalıştığı konulardan biri olan ‘hem kendinize hem 
çevrenize fayda sağlamanın yollarını bulun’ çağrısına istinaden, yaptığımız bazı 
rutin toplantıların başlangıçtaki ilk 10 dakikasına kişisel olarak yaptığımız iyi ve 
örnek olacak davranışları paylaşabilmek adına bir zaman dilimi oluşturabiliriz. 
Bu hem kendimizin farkına varmamıza hem de çevremize örnek olmamıza 
yardım edecektir diye düşünüyorum. Doğan Cüceloğlu, gelenekselliği koruyarak 
özde kalmayı başarabilmiş nadir bilim insanlarından bir tanesi; yazdığı kitap da 
bunun bir kanıtı niteliğinde. Özünden vazgeçmemeyi seçmiş, nerede olursa 
olsun kendi düşünce ve kişiliğini birebir ortaya koymayı başarabilmiş bir insan. 
Bizlerin de akışın içerisindeyken yapmayı tercih ettiğimiz şeyleri şevkle yapmayı 
tercih etmeli ve elimizden gelenin en iyisini sergilemeye özen göstermeliyiz; 
aksi halde başarı elde etsek bile bizi tatmin etmeyecektir.”

Hacer GENÇ

Banu KÜNER

Başak ERDOĞAN

Feyza KISACIKOĞLU
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“Bu kitap bana yeni bir şey öğretmedi, ama sahip olduklarımın ve bildiklerimin 
farkına varmamı sağladı diyebilirim. Kitapta yer alan ‘Umutsuz insan kendini 
bir çemberin içinde hisseder ve nereye dönerse döndün bir çıkış yolu bulamaz’ 
cümlesini görünce bunu herkesin hayatının belirli dönemlerinde ve en az 1 
defa yaşamıştır diye düşündüm. Kötü şeyler yaşandığında sonuç olarak sadece 
kötü şeylerin yaşanacağını düşünmeye devam etmek, bu çemberin kırılmasını 
imkansız hale getiriyor. Ancak ne zaman ki bir ihtimal var der ve çabalarsak yeni 
yollar bulmak için, o zaman o çemberin kırılma-gevşeme ihtimali de bir o kadar 
artıyor; bunun farkındalığına sahip olmak ise kişiden kişiye değişmekle birlikte 
farklı zamanlarda algılanabiliyor. Olabileceğimizin en iyisi olmaya çalışmanın 
bir sonu olmadığı gibi, bizi daha gelişim odaklı bir kişi haline de getiriyor olması 
cabası diye düşünüyorum.”

“Doğan Bey bu dünyaya eşi benzerinin zor geleceği, katma değeri çok yüksek 
olan bir hocamızdı. Hayatının en kötü dönemlerinde intihar etmeyi düşünecek 
kadar yıpranmasına rağmen, bizlere psikoloji alanında ders verecek kadar 
güçlü bir karakter haline gelmesi bunu gösteriyor. İlk bölümde bahsedilen etki 
alanlarındaki kişilere elimizden geldiğince katkı sağlayabilmek ve gelişimlerine 
yardımcı olabilmek konusunda, küçük büyük dinlemeden sorumluluk almamız 
gerektiğini düşünüyorum. Kültür bence hayatı etkileyen ve yön veren en önemli 
faktörlerden bir tanesi, gerek tüzel gerek özel varlıklar için. Kitapta en kıymetli 
okuduğum ve en anlamlı bulduğum iki tanım ise ‘gelişim odaklı değerler 
kültürü’ ve ‘denetim odaklı korku kültürü’ tanımlamaları idi. Bir de bizler 
hayatta maksimum şevkle maksimum çabayı sarf etmekle yükümlüyüz kitapta 
da bahsedildiği gibi, kalan olaylarda yetki alanlarımız daralıyor doğal olarak.”

“Kitabın ilk bölümünde bahsedilen ‘içsel ve dışsal tanıklık’ tanımlarının 
detaylarına yer verilmesine sevindim, çünkü önceden duyduğum terimlerdi 
bunlar. Akabinde devam eden ‘4 çeşit insan vardır’ diyerek yaptığı tanımlar ile ne 
kadar doğru tespitlerin olduğunu anlıyorum. Olduğumuz ve olmak istediğimiz 
insan çeşitleri arasındaki farkı görmemize de yardımcı oldu aslında. ‘En çok 
çocuklar kendileri gibi olabiliyor’ cümlesini okuduktan sonra, yaş ilerledikçe 
bulunduğumuz durum ve konuma oranla daha az masum ve samimi olduğunu 
hissettirdi.”

“Yazarımız hayatı boyunca sürekli kendini sorgulayan, içindeki ben olgusunu 
geliştirmeye ve yorumlamaya çalışan bir kişiydi. ‘Kişi kendini sorgulayıp, 
bazı şeyleri fark ettiğinde depresyona bile girebilir’ diye düşünmüş zaman 
zaman; buna üniversite hayatında birebir de yaşamış hatta. O dönemlerde 
etrafınızda ve hayatınızda tutunacak güzel şeylerin oluyor olmasının hayatı 
kolaylaştıracağını söylemiş. Yaşadığı her olayda kendini bu denli içselleştirebiliyor 
ve sorgulayabiliyor olması beni hayrete düşürüyor açıkçası.”

Yargı Fırat BİLDİRCİN

Tolga KISACIKOĞLU

Ercan YAVUZ

Filiz YILDIRIM
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1)Kendinizden bahseder misiniz?
Ben Mehmet Kağan Kapıyoldaş. 1997 İstanbul doğumluyum. Kocaeli 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Ek olarak 
2020 yazında online olarak 4 ay boyunca tam zamanlı TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Yönetimi eğitimi aldım.

2016 yazında 4 ay Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundum ve yurt 
dışı ile alakalı olarak fikirlerim oluşmaya başladı. Pandemi döneminde 
ise çeşitli eğitimlere katılarak istediğim alana yönelmek adına kendimi 
geliştirdim. 

8 yıl aktif olarak Kocaeli Sharks takımında Amerikan futbolu oynadım 
ve aynı zamanda Kocaeli Şehir Tiyatroları seçmelerini kazanarak 2 yıl 
genç sahne projesinde tiyatro eğitimi aldım. Bunların yanında sporun 
her branşını denemeyi ve takip etmeyi severim. Aynı zamanda siyasi 
tarih hakkında araştırmalar yapmak, gezmek ve yeni yerleri keşfetmek 
hobilerim arasında diyebilirim. Mehmet Kağan KAPIYOLDAŞ

Dış Satış Sorumlusu

Aramıza Hoşgeldin

2)Galva Metal’e ilk başvurunuzda neler hissettiniz?
Buradan önceki işimde Proje Sorumlusu pozisyonunda mekanik tesisat projelerinde mühendislik yaptım. 
Şantiye süreci ve daha önce ki staj deneyimlerimden yola çıkarak mekanik tarafın çok fazla ilgimi çekmediği 
kanısına vardım. Küçük yaşlarda ilaç mümessili olmak isteyen biri olarak satış tarafında çalışmak istediğimi 
staj ve iş tecrübelerimden sonra daha yüksek sesle söyleyebiliyordum. Aile şirketimizde de 18. yaşımdan 
sonra satışçı olarak Türkiye’nin her tarafından insanla iletişim kurabilme şansı yakaladım ve sık sık bir 
ticarethanenin dinamikleri ve işleyişi ile akalı fikir sahibi olmaya başladım.

Galva Metal şirketindeki iş tanımı ile alakalı bilgi sahibi olduğumda, bu işin hayallerimde ki iş olabileceğini 
düşündüm, nitekim kendi içimde mukayese ettikten sonra anladım ki mühendislik – satış – uluslararası 
ticaret üçgenini birleştirebileceğim ve kendi adıma öne çıkarabildiğim özelliklerimin bu denli birleştiğini 
görmek beni daha da heyecanlandırdı. 

3)Galva Metal’e başvuru ve işe alım süreciniz nasıl ilerledi?
Mülakat sürecime değinecek olursak, daha önce yalnızca bir mülakat tecrübem olduğu için sürecin ilk 
mülakatında heyecanlıydım; ancak böyle bir yapının içinde bulunmanın gerekliliği olsa gerek, bu süreçte 
temasta bulunduğum herkes çok ama çok pozitif ve bir adaya karşı yardımcı olmak odaklıydı. Bu sürecin 
işleyiş şekli ve oluşan pozitif hava, aday kişileri Galva Metal şirketine katılmak için daha da istekli yapıyor. 

4)Neden Galva Metal’de çalışmayı tercih ettiniz?
Hayatımın her döneminde kendimi geliştirmek için soran, sorgulayan ve öğrenmek isteyen kişilerden 
oldum. Galva ailesinin öğrenmeye yardımcı tarafı ve her gün gelişime açık ilerleyişi, Galva’nın bana 
katabileceklerinin yanında, benim de Galva’ya katabileceklerimin olduğunu düşündürdü. Bu bağlamda 
benim adıma böylesine kazançlı bir sürecin ilerlemesi için elimden geleni yaptım. Karşılıklı güven ve mutlu 
insanların olduğu yerde sürekli büyümenin kaçınılmaz olduğunu düşünen insanlardanım ve böyle kaliteli 
bir yapının içerisinde gelişebildiğim kadar gelişmek en büyük arzum.

5)Galva ve kendiniz için ileri vadeli planlarınız nelerdir?
Yukarıda da bahsettiğim gibi buraya kadar benim adıma müthiş ilerleyen bir süreç vardı. Bundan 
sonrasında bana güvenip beni bu konuma layık gören kişileri ve kendimi gururlandırmak için firmamızda 
ki tüm işleyişi öğrenip beklentilerin de üzerine çıkarak gelişirken geliştirmek istiyorum.

AĞUSTOS 2021
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Sadettin Celal KARAKAŞ
Fabrika Müdürü

Aramıza Hoşgeldin

1)Kendinizden bahseder misiniz?
17 Temmuz 1972 yılında Bartın’da doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Bartın’da tamamladım. Akabinde 
İstanbul Teknik üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve yüksek lisans bölümlerini bitirdim. Gıda, gübre 
sektörlerinden sonra otomotiv sektöründe uzun bir süre çalıştım. En son özel bir otomativ firmasında 
Fabrika Müdürü görevinde bulundum. Evliyim ve iki kızım var. Ailem ve işim dışında kalan zamanlarımda 
uzun yürüyüşler yapmayı severim.

2)Galva Metal’e ilk başvurunuzda neler hissettiniz?
Galva Metal, daha önceki işime yakın olması sebebiyle bir çok kez önünden geçtiğim bir firmaydı. Çevremden 
Galva hakkında hep olumlu referanslar almıştım. Youtube’dan Galva’nın videolarını da izlemiştim. Bunlar 
benim Galva’ya başvurmamda etkili oldu. Görüşmem olumlu ve sıcak bir havada geçti.

3)Galva Metal’e başvuru ve işe alım süreciniz nasıl ilerledi?
Galva’ya Eylül 2019 da Gefest’e çalışırken başvurmuştum. Bu başvurum diğer adayın o sırada daha müsait 
olmasından dolayı olumsuz sonuçlandı. Nisan 2021’de yollarımız bir kez daha Galva ile kesişti. Hızlı ilerleyen 
bir süreç sonucunda Mayıs 2021’de  Galva’da çalışmaya başladım.

4)Neden Galva Metal’de çalışmayı tercih ettiniz?
Ben gittiğim her  yere bir şeyler katmak isteyen bir kişiyim. Galva’ya katabileceğim bir şeyler olduğunu 
düşündüğüm ve bir tuğla da ben koymak istediğim için Galva’da çalışmak istedim. Galva, gelişime ve 
yeniliklere açık bir yer. Çoğu iş yerinde bulamayacağınız, şeffaflık ve dürüstlük var. “Hatayı morart” ve “Kral 
çıplak” gibi mottoları var ve bunu samimiyetle uyguluyorlar. Bunlar benim Galva’yı tercih etmemdeki 
başlıca unsurlar.

5)Galva ve kendiniz için ileri vadeli planlarınız nelerdir?
Daha efektif bir fabrika haline getirmek diyebilirim kısaca. Uzunca söylersek de; 4M metodu ile fabrika 
yönetim sistemini daha iyi hale getirip bir fabrika kültürü oluşturmak yanı sıra düzenli bir çalışma ortamı, 
İyileştirme-Geliştirme faaliyetleri, maliyet azaltıcı faaliyetler, iş kazalarının önüne geçmek de diğer belli 
başlı hedeflerim arasındadır.

AĞUSTOS 2021
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1)Kendinizden bahseder misiniz?
1996 Yılında izmitte doğdum. 2014 yılında Körfez Anadolu öğretmen 
lisesinden, 2018 yılında Abant izzet Baysal üniversitesi / Bankacılık ve 
finans bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra özel bir 
bankada müşteri iletişim merkezinde bireysel müşteri temsilcisi olarak 
işe başladım. Bireysel müşteri temsilcisi olarak başladığım kariyer 
yolculuğumda şikayet hattı, kurumsal, yatırım gibi hat tanımlarında 
da eğitim aldım. Görevime devam ederken eğitmen olarak da işe yeni 
giren ekip arkadaşlarımıza eğitim programlarına katıldım. Kariyer 
hayatımda aldığım eğitimlerin yanısıra kişisel gelişimim de bana 
çok büyük fayda sağlayan yoga ve nefes teknikleriyle tanışmam da 
kendimi deşarj ettiğim en etkili hobim haline geldi. özel bir bankada 
3 yıllık tecrübemden sonra finans alanında kariyer hedeflediğim için 
şuan Galva Metal’de finans sorumlusu olarak çalışma fırsatı bulduğum 
için çok mutluyum.

Aramıza Hoşgeldin

2)Galva Metal’e ilk başvurunuzda neler hissettiniz?
Galva Metal’i çok yakından takip ediyordum. Galva Metal’in kısa zamanda büyüme hızı şuan mevcut konumu 
ve kurumda çalışanların profesyonellikleri ve aile ortamı samimiyetinde çalışmaları beni heyecanlandırdı 
ve başvurduğum andan itibaren burada olmak istiyordum. Daha sonra site ve dergilerini inceledikten 
sonra bu ailenin bi parçası olmak istediğimden emindim. Başvurumu yaptıktan sonraki süreçte heyecanla 
bekledim diyebilirim.

3)Galva Metal’e başvuru ve işe alım süreciniz nasıl ilerledi?
Galva Metal’e başvurduktan sonra süreç çok hızlı ilerledi diyebilirim. Kariyer.net’te yayınlanan ilan sonrası  
1 hafta içerisinde görüntülü görüşme daveti aldım Galva Metal’e olan ilgimi ve mevcut pozisyonum için 
istekli olduğumu güzel bir şekilde dile getirdiğimi düşünüyorum. Bir kez de yüz yüze görüşme sonrasında 
yaklaşık 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde olumlu olduğu bilgisi tarafıma iletilmiş oldu.Süreç güzel ve 
hızlı ilerledi diyebilirim. Şuan buradayım.

4)Neden Galva Metal’de çalışmayı tercih ettiniz?
Galva metali önce sosyal medya hesaplarından takip ettim diyebilirim. Beni ilk etkileyen etken çalışanların 
mutlu çalıştığını hissetmek oldu açıkçası daha sonrasında Galva’nın kurum kültürü ve başarıları tabi ki.

5)Galva ve kendiniz için ileri vadeli planlarınız nelerdir?
Galva prensiplerini benimseyerek kendi alanımda gelişim göstermek ve yeni dahil olduğum metal 
sektörünü daha iyi analiz etmek diyebilirim. Kendi alanımda kendimi geliştirirken Galva’yada kendi çalışma 
şeklimle katacağım olumlu etkiler olacağını düşünüyorum. Gerek eğitim hayatımda edindiğim bilgiler 
gerekse bankacılık kariyerimde edindiğim bilgi ve donanımla Galva Metal’in tüm finansal operasyonlarında 
sürece destek olmak ve ivme katmak öncelikli hedefim.

Damla AKSU
 Finans Sorumlusu
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Kimilerimizin evinde kimimizin de sokakta 
beslediği, hayata karşı umutlu ve sevgi dolu 
olmamızı sağlayan,bizleri belki de bilmeden daha 
anlayışlı yapan sevgili hayvanlarımızın en az insanlar 
kadar bakıma ve ilgiye ihtiyacı vardır. Bizlerden karşılık 
beklemeden, saf sevgileri ve bağlılıkları ile kurduğumuz ilişkilerin 
hepimize ne kadar iyi geldiği aşikar... 

Türü, cinsi, cinsiyeti, rengi fark etmeksizin hayatımıza dokunan  ve 
güzelleştiren bu canlıların ihtiyaçlarını giderebilmek için herkesin 
elinden geleni yaptığına şüphemiz yok. Bizimle aynı dili 
konuşmamalarına, rağmen hayatımıza kattıkları neşeyi ise tarif 
etmekte gerçekten güçlük çekiyoruz. 

Herkesin imkanları doğrultusunda sokaklarda yaşayan canlılara 
az çok demeden yardım etmesini ve bakımlarına katkıda 
bulunmasını diliyoruz. 

Evlerimizde baktığımız canlıların hiç bir 
eksiği yokken, sokakta yaşayanların 
evimizdekilerden ne eksiği olabilir ki ? 



Şampiyonluğa Ulaşan Mücadele

Dünya Satranç Şampiyonu 1927-
1935 ve 1937-1947

Bir şekilde kazandığı turnuvalar ile biriktirdiği para ile Capablanca 
karşısında şampiyonluk maçına çıkmıştır ve Şampiyon olmayı 
başarmıştır. Soylu Aile yaşamından, maddi olarak herşeyini kaybeden 
bir adamın yaşam mücadelesidir Alekhininki ve bu mücadele dünya 
şampiyonluğu ile ödüllendirilmiştir. Capablanca arasında devam eden 
maçlar süresince 6 tane dişini çektiren Alekhine; “Çektirdiğim her diş 
için Capablanca’dan bir parti aldım.” diye paylaşmış. Sadece Capablanca 
karşısında şampiyonluk maçına çıkabilmek için hayatının 2-3 senesini 
sürünerek geçirmiş olan Alekhine kendisinden sonra bu maddi şartı 
sadece Capablanca için uygulamıştır.

Alexander Alexadrowitsch Alekhine

Alexander Alexadrowitsch Alekhine 31 Ekim 1892’de Moskova’da doğmuştu. Soylu, aristokrat bir aileden 
geliyordu.Fakat sahip olduğu soylu aile yapısı onun mücadele gücü yanında aslında hiçbir şeydi. 1914 yılına 
kadar defalarca Rusyada çeşitli büyükustalar girdiği turnuvalarda dereceler elde etmişti. Fakat onun hayali 
dünya şampiyonu, yenilmez, doğuştan gelen – doğal yetenek Capablanca’nın karşısına çıkmaktı.Hatta 
Cübalı Capablanca için teori bilmesine gerek olmadığı, oyunun her aşamasında doğuştan hakimiyet 
sergiyebilecek yetenekte bir oyuncu olduğu iddaa edilmekteydi . Alekhine, yenilmez olarak yıllarca 
şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Capablanca’nın maçlarını yıllar boyu analiz edip ciddi hazırlıklar 
yapmıştı ve dünya şampiyonlarının şampiyonluk maçına çıkmak için ciddi maddi şartlar koyduğu o 
dönemde sürekli turnuvalara katılarak para biriktirmeye çalışmıştı.

1914 yılında Almanya’da katıldığı bir satranç turnuvası; Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte yarım 
kalmıştı. Turnuvada mücadele ederken kendisini tutuklu olarak bulmuş; fakat orduya uygun bulunmadığı 
için serbest bırakılmıştı.Yine dönemin devamında bu sefer Odessa’da tutuklanan Alekhine idam cezasına 
çarptırılacağı sırada bu kararı verecek olan 5 hakimden birisinin kendisini tanımasıyla birlikte idam cezası 
almaktan son anda kurtulduğu anlatılmaktadır. Dönemin şartlarıyla, devrimlerle birlikte tüm mal varlığını 
kaybedip; fransızca bildiği için çevirmen olarak para kazanmaya çalışmış.Hazırlıklarından vazgeçmemişti.

Yine Alekhine ile anlatılan hikayelerden birisi şöyledir (Youtube üzerinde Alekhine – blindfold yazarak 
izleyebileceğiniz bir alıntı video mevcut): Tarih içerisinde 32 Alman askerine; aynı anda gözleri kapalı, 
hafızasından (körleme) satranç maçı yaptığı ve hepsini kazandığı iddaa edilmektedir.Hatta oynadığı 
maçlardan birisinde; rakibi yerine de doğru hamleleri bulup rakibini zekasıyla darmadağın ettiği 
söylenmektedir.Alekhine’ni diğer büyük satranç oyuncularından ayıran belki de en önemli özelliği; satranç 
teorileri arasına yıllar öncesinden getirdiği analitik düşünce sistemi gibi büyük yeniliklerdi. Bunlardan 
birisi de hala günümüzde dünya şampiyonları tarafından defalarca oynanmış, oynanmaya devam eden 
“Alekhine savunması” olarak isimlendirilen teorik açılıştır. Son olarak Alekhine 1946 yılında bir otel odasında 
ölü bulunmuştur.

Gombocz - Dolnik Macaristan Takımlar 
Şampiyonası 2003/4
Beyaz Oynar Kazanır.

1 Hamle

Langheinrich - Poetsch Almanya 2007/8 
Beyaz Oynar Kazanır.

2 Hamle

Cevaplar bir sonraki sayıda...

Beyaz Oynar Kazanır 
(G.Jones-P.Short, Bunratty 2009)
1 Hamle ve Şah Mat  
Cevap – Kc8#

Siyah Oynar Kazanır 
(Nikitina – Tukhvatullin, Ufa 2006)
2 Hamlede ve Şah Mat  
Cevap – Vf1+  Şh4 g5#

Önceki Yayından;

Uğurkan MISIR
İhracat Satış Sorumlusu
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BAMBU AĞACI
hikayesi

Çinliler bambu ağacını şöyle yetiştirir:
Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır, gübrelenir. 

tohumda herhangi bir değişiklik olmaz.Birinci yıl 
Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. 

Bambu ağacı da toprağın dışına liz  ikinci yıl 
vermez.

Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan 
işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve 
gübrelenir.
Fakat inatçı tohum bu yıl da liz vermez.

Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda 
bambuya su ve gübre vermeye devam 
ederler.

Nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu 
yeşermeye başlar.

Altı hafta gibi kısa bir sürede de yaklaşık 
27 metre boyuna ulaşır.

Akla gelen ilk soru şudur:

Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı 
haftada mı yoksa beş yılda mı ulaşmıştır?

BİR SÜRE İÇİN ÇALIŞIN,

BİR SÜRE İÇİN TAHAMMÜL EDİN,

HER ZAMAN İNANIN

Başarı Kendiliğinden Gelmez

VE HİÇBİR ZAMAN GERİ DÖNMEYİN.

Bu sorunun cevabı tabi ki beş yıldır.

Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl 
süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın 
büyümesinden hatta var olmasından söz 
edermiydik?

Bir başarının şartları her zaman çok basittir.
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GALVA
SANAT

Schindler’in Listesi,   Oskar 
Schindler adlı bir Alman iş ada-
mının 2. Dünya Savaşı zamanın-
da Polonya’da kurduğu fabrikada 
Yahudi işçileri çalıştırması ve bu 
sayede 1100 yahudinin hayatını 
kurtarmasını konu alıyor. 

Uzun süresine rağmen sıkılma-
dan izlenilebilecek ve finaliyle in-
sanı ağlatabilecek güçte. Gerçek 
bir hayat hikayesinden uyarla-
nan film, ünlü yönetmen Steven 
Spielberg’in en önemli yapıtları 
arasında sayılan ve ona Oscar ka-
zandıran bir yapımdır. 

Film, 1994 yılında 12 dalda Os-
car’a aday olmuş ve 7 dalda ödül 
kazanmıştı. Filmin kazandığı Os-
car’lar şöyledir : En İyi Film, Yöne-
tim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Gö-
rüntü, Özgün Müzik ve Senaryo 
Uyarlaması. 

Film sadece konusu ile değil aynı 
zamanda müzikleriyle de insanın 
en derinlerine dokunmaktadır. 
Özellikle Polonya – Krakow ; Aus-
chwitz-Birkenau kampını ziyaret 
etmeyi düşünen kişiler için şid-
det ile tavsiye ettiğim bir filmdir. 
Özellikle Nazi dönemi Polonya 
bölgesinde yaşanan soykırımı 
bu denli gerçeklik payı ile ekran 
önüne getiren bu yapıt. Ölmeden 
önce izlenmesi gereken filmler 
listesine en üst sıralardan girmeyi 
hak etmiştir.

Schindler’in Listesi

Oğlu Jesse’in okulda aldığı eği-
tim ile bir robota dönüşmesin-
den endişelenen David’in aklına 
harika bir fikir gelir. Jesse okulu 
bırakmak istediğini söyler ancak 
David’in okulu bırakmasına karşı-
lık bazı şartları vardır. Haftada üç 
film izlenecek ve eğitim süresin-
ce Jesse uyuşturucu kullanmaya-
caktır. Üstelik Jesse kira ödemek 
ve çalışmak zorunda da olmaya-
cak. Hatta istediği saatte uyuyup 
uyanabilir. Yeni eğitim sisteminin 
şartlarını öğrenen Jesse mutlu-
luktan havalara uçar ve derhal 
yeni düzen başlar. Eğitim süre-
since David filmleri özenle seçer 
ve baba oğul filmler hakkında 
keyifli sohbetler eder . Duygula-
rını dile getirmeyi öğrenen Jesse 
daha özgüvenli bir çocuğa dönü-
şür. Kötü alışkanlıklarını zamanla 
bırakır. Babası Jesse’te gördüğü 
bu değişimden ve aralarındaki 
bağın bu denli güçlenmesinden 
büyük bir mutluluk duyar.

David Gilmour  oğluyla yaşadı-
ğı bu macerayı kaleme alırken 
hem izlenmesi gereken filmler 
hakkında bilgiler veriyor hem de 
alışık olmadığımız bu eğitim mo-
deli ile ilgimizi çekiyor.

Ragnarok, küçük bir Norveç kasa-
basında yaşananları konu ediyor. 
Bu dizide, İskandinav mitolojisi  
ayrı ve özel bir konumda bulun-
maktadır. Öyle ki yüzyıllar önce 
doğal felaketler hat safhaya ulaş-
mış ve akabinde de devler ile tan-
rılar arasında bir savaş başlamış-
tır. Bunun yanı sıra dizide kirliliğin 
iyice doğayı ve insanları zehirle-
meye başladığı, eriyen buzulların, 
hava koşullarının zarar verici so-
nuçlar doğurduğu temalarda ele 
alınmıştır. Bu şekilde mitoloji ile 
günümüz dünyasında yüz yüze 
olmuş olduğumuz doğal felaket-
lerin bir ara gelip sentezlenmesi 
ortaya çok keyifli bir proje çıkar-
mış.Mutlaka haftasonu planları-
nız arasına yer almanızı istiyorum.

Film Kulübü

Ragnarok

Öneren: Ercan YAVUZ

Öneren: Merve ÇOBAN

Öneren: Uğurkan MISIR

AĞUSTOS 2021
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Marka Satışçı Olmak  
İzgören Akademi Koray Çelik / 29.01.2021

 1
 
Hipnotik Dil; Satış Kapama Dil Kalıpları                
Kürşat Tuncel / 15.05.2021

 2

 3
 
Hammadde                
Kürşat Tuncel / 21.05.2021

 4
 
Mandala Dünyası             
Feyza Kısacıkoğlu / 04.06.2021

 5
 
İş Hayatında Yönetim Becerileri           
Tolga Kısacıkoğlu / 11.06.2021

 6
 
Sosyal Mühendislik           
Aytekin Şahin / 18.06.2021

 7
 
Etkili İletişim Teknikleri           
Müge Yıldırım / 25.06.2021

 8
 
Motivasyon ve Biz          
Ali İnan  / 02.07.2021

 9
 
Hipnotik Satış          
Elif Yalgı / Fatih Kahraman  / 09.07.2021

10
 
Çeviklik Nedir ?     
Aytekin Şahin  / 30.07.2021

11
 
Kaizen Nedir ?     
Kaan Çelik / 13.08.2021

İnsan Eğitimle 
Doğmaz Ama Eğitimle Yaşar 

 
CERVANTES

 

GALVA  
AKADEMİ
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Gönül 
GüngörMansur 

Demirli

Talip
 Özçelik

Deniz 
Oya

Kahraman

Cihan
Adar

Harun
Ayba

Fatma
Evci

Fatih
Çimen

Uğurkan 
Mısır

Mehmet
Vahdet 
Köktürk

Fatih 
Kalyoncu

Tarkan
Erben

Çağrı
Şimşek Fatih

Üçüncü

Saadettin 
Celal

Karakaş

Ömer
Barman

Ömer
Urağ

Halil
Özkan

Furkan
Balbay

Binnur
Bilgin

Salih
Dalgıç

Deniz
Yılmaz

Güray
Kaya

Fatih
Geniş

Muharrem
Çeltiker

Samet
Baydın

Mümin 
Şahin

Uğur
Ertuğ

Ahmet
Faruk
Eren

Tolga
Kısacıkoğlu

Sami
GürkanKadir 

Yılmaz

Uğur
Siyasaltürk

Başak
Erdoğan

Tunahan
Yılmaz

Serkan
Özen

İbrahim
Özkanlı

15



SOSYAL MEDYA

HESAPLARIMIZI

TAKİP ETMEYİ

U N U T M A Y I N !

+90 262 371 60 16                                   info@galvametal.com.tr www.galvametal.com.tr

https://www.facebook.com/GalvaMetal/
https://www.youtube.com/channel/UCIBXPilnX_UrBZnmDq5Cf1Q
https://www.instagram.com/galvametal/?hl=tr
https://www.linkedin.com/in/galva-metal-san-tic-a-s-17b6a055/
https://open.spotify.com/show/4umQ2XS00jg8R9rD1H7gD3?si=ihbfthapR-eGUs8ZobYXZw
https://twitter.com/GALVAMETAL/

