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CUMHURİYET VE GALVA

Tarih; sadece takvim yapraklarında kalan gün, ay, yıl değil, sıradan olduğu
gibi, herkes için farklı ve önemli anlamlar da ifade eder. Her hikayenin
bir başlangıç tarihi vardır. Bu tarihlerden biri 17 Şubat 1923, bir diğeri 4 Mart
1923’tür; yani İzmir İktisat Kongresinin
başlama ve bitiş tarihleri. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün açış konuşmasında
“Ekonomi demek, her şey demektir,
yaşamak için, mutlu olmak için, insan
varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir” diyerek başlattığı İktisat Kongresi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1929 dönemi ekonomi politikasına damgasını
vuran İzmir İktisat Kongresi’nin önemli
kararlarından üçü;
1.
2.

3.

El işçiliğinden ve küçük imalattan
süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir.
Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri
de olan bir organ haline gelmeli ve
özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır.
Özel teşebbüslere kredi sağlayacak
bir Devlet Bankası kurulmalıdır.

Bu dönemde ekonominin sahip oldukları ve olmadıkları belirlenmiş, ekonomik hedefler tayin edilmiş, Mustafa
Kemal ATATÜRK olmak üzere kongreye
katılanlar tarafından karma ekonomi
modelinin temelleri hazırlanmıştır.Karma Ekonomi 1936 yılında İngiliz ekonomist John Maynard Keynes’in en ünlü
eseri, kısa adıyla Genel Teori diye bilinen kitapta açıkladığı; özel sektörün
ağırlıklı olduğu ama devlet ve kamu
sektörünün büyük role sahip olduğu
(Keynesyen Ekonomi) modeldir.

Kutlay Dursunoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetci
Atatürk’ün “karma ekonomi
düzeni” olarak ders kitaplarımıza giren ancak bu kavramdan daha geniş içerikte olan
iktisadî düşünceleri, benimsediği iktisadî prensipler, çağdaş
kalkınma politikası ve stratejilerine yön vermiş, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin örnek
alabileceği önemli bir ekonomik model oluşturmuştur.“
(Yrd. Doç. Dr. Hasan SABIR)
Bu ekonomi modeli için özel
sektörün var olması, gelişmesi gerekmekte yani mülkiyet
hakkının olması gerekirdi. Kaybedecek zaman yoktur.
Önemli olan bir başka tarih de
29 Ekim 1923’tür.

“Efendiler yarın cumhuriyeti
ilan edeceğiz.” denilir ve Cumhuriyet ilan edilir.
Çağdaş muassır medeniyetler
seviyesine çıkmak hedefi için
bir çok adım atıldı.Bu adımlardan en önemlilerinden, eğitim
hakkı, mülkiyet hakkı, kadına
seçme ve seçilme hakkı. Yurdun dört bir yanından çocuklar kız - erkek ayrımı olmadan
okutuldu, yurt dışına eğitime
gönderildiler. Büyük bir eğitim seferberliği yapıldı, sanayi
hamlesi yapıldı, önce sanayiyi
devlet kurdu, arkasından yeni
müteşebbisler çıktı, özel sektör gelişmeye başladı dünya
ticaretinde söz sahibi olmaya
başladılar…

Ve bu gelişmelerin devamında yen bir tarih. Yazılmaya başlanan bir hikaye; yakılan meşaleyi gelecek
kuşaklara taşıyacak neferlerden birinin daha doğduğu tarih; 27 Ekim 2005’tir. Genç cumhuriyetin, genç
müteşebbislerinin kurduğu genç GALVA’nın hikayesinin başladığı tarih. Mustafa Kemal Atatürk’ün
gösterdiği muassır medeniyet hedefine ulaşmak için; kadın yöneticilerinin ağırlıkta olduğu, bilimselliğe ve
evrenselliğe önem vererek dünyayla entegre olan, 200’e yakın çalışanıyla dünyanın birçok ülkesiyle ticaret
yaparak alanında söz sahibi olan GALVA’nın kuruluş tarihi. Kurululduğundan beri; Atatürk’ün ”Müesseseler
için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılınız
mutlaka başarırsınız.”sözünü şiar edinip bundan sonrada devam ederek daha uzun yıllar büyük başarılara
imza atmak dileklerimle kuruluşumuzun 16. yılını kutluyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Yaptıkları için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle
anıyor; Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını kutluyorum.
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GALVA HABER
İki Ödül Birden

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve en çok ihracat yapan firmaların￼ ödüle layık görüldüğü
“Çelik İhracatının Liderleri Töreni“‘nde Galva Metal olarak yine 2 ayrı ödül aldık, mutluyuz ve gururluyuz.
Ülkemiz ihracatına önemli katkılarımızın aratarak devam etmesi önceliğimizdir. 2019’da 6. sırada, 2020’de
9. sırada ödüle layık görüldüğümüz soğuk/kaplamalı yassı ürün ihracat ödüllerine yenilerini eklemiş olduk.

Sektöre Galva Metal Yorumu
MM Steel Club tarafından 20-23 Eylül tarihleri arasında
düzenlenen Çelik, Metal ve Maden Haftası webinar
etkinliğinin 2. günündeki “Türkiye” oturumuna;
firmamızın Süreç Geliştirme ve Satın Alma Müdürü
Banu Küner de konuşmacı olarak katıldı. Webinarda
yaptığı sunumda; Covid-19 pandemi dönemi ve
sonrasında Türk Çelik Sektörü’ nün dünyadaki konumu,
Galva Metal’ in yeni yatırım projeleri, Türkiye’ deki “Yeşil
Mutabakat” alanındaki gelişmeler ve firmamızın çelik
sektörüne yönelik beklentilerine değindi.

Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz
Ülkemizde çıkan ve hepimizi derinden üzen orman
yangınlarının zarar verdiği bölgelerimizin ağaçlandırılması ve doğanın yeniden yeşermesine katkı sağlamak
için Tema Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya
Galva Metal ailesi olarak destek oluyoruz. Güzel ülkemizin bir daha böyle bir acı yaşamaması dileğiyle...
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GALVA HABER
30 Ağustos Zafer Bayramı
Bir ulusun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya
gösterdiği, milli mücadele sürecinin en büyük adımı;
büyük taarruz zaferinin 99. Yılı kutlu olsun . Galva Metal
olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü ve birliği için
canlarını hiçe saymış şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi
saygı ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyet Bayramımız
Sadece yeniliklerin değil aynı zamanda bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün başlangıcı olan Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük bayram
olarak nitelendirdiği Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yılı
kutlu olsun . En büyük temennimiz 98 yıl sonra da aynı
coşkuyu yaşatabilmektir. Ulu önder Mustafa Kemal
Atatürk ‘ün söylediği gibi “Yükselen yeni nesil, istikbal
sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve
yaşatacak sizsiniz.”

Sıcak Havaya Soğuk Bir Ara
Sıcak yaz günlerinde çalışma arkadaşlarımızın hem
tatlı ihtiyacını karşılamak hem de serinletmek amacıyla
dondurma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çalışanlar
hem serinledi hem de doyasıya eğlendi. Günün
en güzel anı ise herkesin yüzünde gülümsemenin
olmasıydı.

4

Aramıza Hoşgeldin
1)Kendinizden bahseder misiniz?
Ben Serkan ERİGÜR. 20 Ocak 1995 tarihinde Sakarya’da doğdum.
İlkokul ve lise eğitimimi Gölcük’te tamamladım. Daha sonrasında
Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden
2017 yılında mezun oldum. Üniversite yıllarımda çeşitli sosyal
sorumluluk projelerinde görev aldım. Takım sporlarında ve savunma
sanatı sporlarında lisanslı bir şekilde ilgilendim, bu spor türlerini
yapmamdaki amaç ise bir bireyin kendini hem fiziksel hem de zihinsel
olarak geliştirmesine katkıda bulunmasıdır.
Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatında otomotiv
sektöründeki firmalarda Kalite Mühendisi olarak görev aldım. Fırsat
buldukça ekstrem sporlarla ilgili hem teori hem de pratikte alıştırmalar
yapıyorum. Onun dışındaki boş vakitlerimde teknolojik gelişmeleri
takip ediyorum.
Serkan ERİGÜR
Kalite Mühendisi

2)Galva Metal’e ilk başvurunuzda neler hissettiniz?
Başvurum sosyal medya kanallarında yapılan paylaşımları keşfetmemden sonra internet sitesini ziyaret
etmemle başladı. Sitedeki Kalite Mühendisi ilanına başvurdum. Mesleğimdeki bilgileri barındıran, demirçelik sektöründe büyüyen ve büyümeye devam bir oluşumda yer almalıyım, katkı sağlamalıyım diye
düşünerek başvurumu yaptım. Sonrasında şirketin bünyesinde yaptığı etkinlikleri, çalışanların fikirlerine
verilen önemi, özellikle eğitime verilen önemi gördükçe başvurumun değerlendirilme sürecini heyecanla
beklemeye başladım.
3)Galva Metal’e başvuru ve işe alım süreciniz nasıl ilerledi?
Başvurumdan hemen sonra telefonla tarafıma ulaşılıp kendimi, gelecek hedeflerimi anlatan kısa bir
video çekilmem istendi. Bu süreçte tarafımdan çeşitli aksaklıklar yaşanılmasına rağmen Galva ailesinden
hep güleryüzlü ve yapıcı tavırlar ile sürece devam ettik. Genel yetenek ve kişilik testleri sonrası, yüz yüze
mülakat aşamasında gelindi. İlk mülakatta hissettiğim pozitif enerji ortamı sayesinde doğru bir karar
aldığımı ve ailenin bir parçası olmak istediğimi bir kez daha anladım. Yaklaşık bir haftayı aşmayan sürede
olumlu dönüş haberini aldım. Galva Metal ailesinin bir parçası oldum.
4)Neden Galva Metal’de çalışmayı tercih ettiniz?
Aslında çok sebebi var fakat bir kaçından bahsedeceğim; iş dünyasının aksine güven odaklı bir duruş
sergilenmekte oluşu Galva Metal’i tercih etmemde ve ailenin bir parçası olmak istememdeki ana etkendi
diyebilirim. Bununla birlikte işe alım sürecindeki mülakatlarda hissettiğim aidiyet duygusu beni çok
etkiledi. İlk defa idari binaya gelip toplantı salonunda vakit geçirdiğim halde sanki yıllardır o salonda
konuşma yapıyormuşçasına kendimi ifade ettim. Böyle bir oluşum içerisinde başarının sağlanması için
en önemli etken olan mutluluğun varlığı Galva Metal ailesinde çalışmayı istemem için yeterli bir sebepti.
5)Galva ve kendiniz için ileri vadeli planlarınız nelerdir?
Galva Metal bünyesinde mevcut olan şirket vizyonuyla ve misyonuyla birlikte sağlam ve hızlı adımlarla
büyüyen bir oluşum olmaya devam etmesini sağlamak istiyorum. Edindiğim ve edineceğim tecrübelerle
birlikte kazanılan başarıların devamlılığı için ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalar yaparak katkıda
bulunmak istiyorum.
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Halenur KÜÇÜK
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
1)Kendinizden bahseder misiniz?
19 Ekim 1996 tarihinde İzmit’te doğdum. İlkokul ve lise eğitimimi 3 yılı haricinde Kocaeli’de tamamladım.
Bu 3 yılı Almanya’da geçirdim ve farklı kültürlerden insanlarla, farklı bir eğitim sistemi deneyimleme imkânı
buldum. Ardından Sakarya Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri Mühendisliği eğitimi aldım. Üniversite
yıllarımda çeşitli ERP programları kullanma fırsatım oldu. Bunun dışında edindiğim işletme ve endüstri
mühendisliği bilgilerinin de bana faydası olabileceğini düşünüyorum. Hobilerim arasında, son dönemlerde
edindiğim bitki yetiştiriciliği haricinde akrilik boya çalışmaları yapmak ve paten kaymak var. İlk iş deneyimi
olarak Galva Metal bünyesinde çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslı hissediyorum.
2)Galva Metal’e ilk başvurunuzda neler hissettiniz?
Başvurularını detaylı bir incelemenin ardından gerçekleştiren biri olarak en kısa sürede başvuru yaptığım
şirket Galva Metal oldu. Özellikle yeni mezun adaylar için gerek sosyal medya hesaplarının gerekse
dergilerin, başvuru sürecinde aydınlatıcı unsurlar teşkil etmesi bu sürenin kısalmasındaki en büyük
etkendi. Okuduklarımın ve gördüklerimin beni heyecanlandırdığını söyleyebilirim.
3)Galva Metal’e başvuru ve işe alım süreciniz nasıl ilerledi?
Süreç genel olarak çok hızlı ilerledi. Başvuru yapmamdan, 2 gün gibi, çok kısa bir süre sonra dönüş yapıldı
ve kendimi tanıtan bir video göndermem talep edildi. Bunu takiben online bir görüşme gerçekleştirdik.
Yine kısa bir süre içinde dönüş yapılarak test ve 2. mülakat aşaması hakkında bilgilendirildim. Daha sonra
tarafıma mail ile bir diğer test ulaştırıldı ve son olarak başvurumun kabul edildiği tarafıma bildirildi. Her
aşamada heyecanımı fazlaca belli ettim ancak bu durum tamamen anlayışla ve yapıcılıkla karşılandı.
Süreç, şirketi araştırırken gördüklerimi kanıtlar nitelikteydi diyebilirim.
4)Neden Galva Metal’de çalışmayı tercih ettiniz?
Galva Metal’in kısa sürede büyük başarılara imza atmasında çalışanların işini severek yapmasının büyük
rol oynadığını düşünüyorum. Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye verilen önem, hep birlikte ileriye gitmeyi
temel alan vizyon bu ekibin parçası olmak istememdeki en büyük etkenlerdir.
5)Galva ve kendiniz için ileri vadeli planlarınız nelerdir?
Galva Metal’in sürekli büyüme ve gelişimine katkıda bulunmak, tüm işleyişe hâkim olmak ve
departmanımız bünyesinde yapılabilecek her türlü geliştirme çalışmasında çeviklik kazanmak planlarım
arasındadır. Bu sorumluluğun bana teslim edilmesinin hakkını vermek istiyorum.
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1)Kendinizden bahseder misiniz?
10 Mayıs 1999 İzmit doğumluyum. 3 çocuklu keyifli bir ailede yaşıyorum,
ben ortanca çocuğum. İlk ve ortaöğretimi Derince’de tamamladıktan
sonra lise öğrenimime Hereke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
devam ettim. Ortaokul itibariyle gelişmekte olan bilişim ve dijital
platformlara olan merakım ileri yaşlarda yazılım ve donanım konusuna
yönelmememi sağladı. Henüz ortaokul öğrencisiyken Kocaeli Bilim
Merkezi gönüllü atölye ve proje çalışmalarına başlamıştım. Liseye
geçtiğimde merkezin müdavimi olmuş ve fuar, çocuk şenliği, atölye
çalışmaları vb. etkinliklerde eğitmenlerin yanında asistanlık yapmaya
başlamıştım. Bu sayede fuar ziyaretçilerinin yansıra Milli Savuma
Bakanı ve beraberinden gelen protokole de kendi projem olan 3D
printerdan baskılarını alarak tasarladığım ve kodladığım robotların
tanıtım ve sunumunu yapma fırsatım oldu. Bu küçük tecrübe ve
denemeler benim kariyer planımı netleştirmemde büyük katkı sağladı.
2020 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı
Tunahan BATMAZ
Bölümü’nden mezun oldum, halen Anadolu Üniversitesi’nde Yönetim
Bilgi İşlem Teknik Servis Sorumlusu
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim. Kendime ayırdığım zamanları ailem ve arkadaşlarımla geçirerek, bilişim dünyasındaki gelişme ve güncellemeleri takip
ederek ve salonumuzun ortasına koyduğum 3D makinamla dilediğimce baskı yaparak geçirmeyi tercih
ediyorum.
2)Galva Metal’e ilk başvurunuzda neler hissettiniz?
Mezun olmam itibariyle farklı kurumlara yaptığım tüm başvurulara tecrübe eksikliği nedeniyle olumsuz
yanıt verilmiş olması, daha yolun başındayken büyük bir umutsuzluğa kapılmamama neden olmuştu.
Mezuniyetimden itibaren geçen bir buçuk yıllık süre zarfında ‘herhangi bir kurum tarafından şans
verilmediği sürece nasıl tecrübe edinebilirim ki’ diye düşünerek ısrarla başvurulara devam ettim ve itiraf
etmek gerekirse yaşadığım umutsuzluk yüzünden GALVA’yı araştırmadan, firma hakkında pek fazla bilgi
sahibi olmadan başvurumu yaptım. Açıkçası sonrasında yerini büyük bir heyecana bırakacak olsa da o
dönem en baskım hissim umutsuzluktu diyebilirim
3)Galva Metal’e başvuru ve işe alım süreciniz nasıl ilerledi?
Önceki iş başvurularında yaşadığım olumsuz tecrübelerde olduğu gibi yine hüsran ile sonlanacak
diye düşünerek yaptığım başvurumdan sonra firma tarafından bana dönüldüğünde tüm olumsuz
düşüncelerim biranda yok oldu. Yeni mezun olmam ve tecrübesizliğim gerekçeyle kimsenin bana
vermediği bir sansın bu kez verilmesi beni çok heyecanlandırdı ve motive etti. Yapılan ön görüşmeden
sonra bana daha sonra dönüleceği söylendi. Hemen firmayı araştırmaya koyuldum ve firmayı tanıdıktan
sonra yapacağımız ikinci görüşmenin sonunda olumlu bir sonuç almam hususunda büyük heyecan ve
istek duydum. Firma bültenleri ve YouTube kanalında gördüklerim arasında en çok etkilendiğim firmanın
personele verdiği değer oldu. Yapılan işlerin başarısını da gördükten sonra kadrosunda yer almak için
sabırsızlıkla bekledim. Üçüncü görüşmememiz kurumda gerçekleşti. Yaklaşık 1 hafta daha süren bekleyişin
ardından nihayet son yıllarda aldığım en iyi haberi alarak GALVA’ ya kabul gördüm. İşe başladığımdan
beri, öncesinde araştırdığımda etkilenip içinde olmak istediğim iş ve ekibin sandığımdan çok daha fazlası
olduğunu görüyorum. Bu ekibin bir parçası olmaktan duyduğum gurur ve heyecanım ilk günkü kadar
taze, bu heyecanın sürmesini diliyorum.
4)Neden Galva Metal’de çalışmayı tercih ettiniz?
Böyle büyük ve güçlü bir firmada tecrübe kazanmak kendimi geliştirmek ve başarılarında katkı sahibi
olmak en büyük hedefim diyebilirim.
5)Galva ve kendiniz için ileri vadeli planlarınız nelerdir?
Kendimi firmanın ve ekip arkadaşlarımın tecrübesinden faydalanarak geliştirmek, alanımın en iyisi olmak
ve edindiğim kazanımlarla GALVA ‘ya da kazandırmak. Özetle fayda görmek ve fayda sağlamak.
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Dolu Dolu Çalıştay

2021’in bizi epeyce yorduğu ve belki de en çok sosyalleşmeye ihtiyaç bıraktığı bu dönemde, şirketimiz uzun
zamandır sadece online olarak yapılan çalıştayımızı; Şile’de, yüz yüze paylaşımlarda bulunabileceğimiz,
salgın tedbirlerine maksimumda uyarak eğlenebileceğimiz ve görüşemediğimiz onca zamanın acısını
çıkarabileceğimiz bir etkinlik ile organize etti. Birlikte hem bilgiler aktardık, hem eğlendik, hem güldük,
hem de moral ve temiz hava depoladık. Toplamda 2 gün süren etkinliğimizde; ilk günümüz 2021 - Q3
Çalıştay sunumlarını yapmak, çok donanımlı bir misafirimiz olan değerli konuşmacı Sn Fazıl ORAL’ ın
bizlere müthiş ışık tutan paylaşımlarını dinlemek ve de akşamında güzel bir kutlama yemeği-eğlencesinde
bulunmakla geçti. Kutlama diyorum; çünkü bu sene Galva Metal’in de kuruluşunun 16.yılıydı! Bol kahkahalı,
bol eğlenceli, bol neşeli bir geceden sonra önce sabah doğa yürüyüşü ve ardından kahvaltı sonrası
kapanış konuşması ile bizlere Tolga Bey eşlik etti. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan programımızın akışına
ve içeriklerine bir göz atalım…
Takvim 4 Eylül 2021’i gösterdiğinde tüm ekip saat 10’da
Şile’ de 2 günümüzü geçireceğimiz buluşma yerimizde
toplandık. Toplantılar öncesinde biraz enerji toparlamak,
biraz ortama ısınmak, biraz da temiz hava almak için çaykahve içerek güne başladık. Saatler 10.30 olduğunda ise
sevgili kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga
Bey kürsünün başına geçti. Bizler sunum yapmasını
beklerken, kendisi eline bir top aldı ve anlık kime denk
gelirse, ondan Galva için ileriye dönük ne dilediğini
söylemesini istedi. Gelen yanıtlar bizi bazen şaşırttı, bazen
gülümsetti.
İşte onlardan bazıları: “Celal Bey: Üretim hatlarımız artsın istiyorum. / Müge Hanım: Üretici bir firma
olmak istiyorum. / Ali Bey: Geniş stok alanı istiyorum. / Eray Bey: Araç filomuz olsun istiyorum. / Başak
Hanım: Kurumsal cirolara ulaşmak istiyorum. / Hacer Hanım: Sahip olduğumuz ekip ruhu hep korunsun
istiyorum. / Kağan Bey: Önce sağlık, sonra da bu iletişimin hep devam etmesini istiyorum.” şeklindeydi. Bu
güzel dileklerden sonra Tolga Bey asıl sunumuna başlayarak, bize bu hafta sonuna ve Çalıştay’a başlarken
bazı mesajlar verdi. Bahsedilenler ise şöyleydi: “İnsanların hayatlarında dileklerinin gerçekleşmesi,
inanç ve çabaya dayanır. Hiçbir başarının şansla açıklanabileceğini sanmıyorum; doğru insanlar, doğru
stratejiler, ortak inanç ve çaba ile bütünlük sağlayabilmek ve yapılan işe olan istek başarının haritasıdır
diye düşünebiliriz.. Bu bağlamda düşünerek, gelecek diğer günlerde de aynı başarının aratarak devam
edebilmesi için her birimizin çabalamaya, hep daha iyisini hayal etmeye devam etmesi gerekiyor. Hayat
bir döngüden ibaret; başarılı dönemler devamında, zor zamanlar da gelebilir; işte böyle durumlarla
karşılaşıldığında da güçlü ve mazeretsiz ama bir bütün olarak ayakta durabilmek lazım. Yaptığımız işler
hem bireysel, hem organizasyonel gelişim sağlarken; hem de katma değeri yüksek işler yapmamıza
yardım ediyor. Benim Galva için hayalim ise belli: “Dünyanın en güzel insanlarını biriktiren – Dünyanın en
iyi firması olmak!”.
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Bu güzel ve motive edici konuşmanın ardından
sevgili Fabrika Müdürümüz Celal Bey sözü devralıyor ve bize, şirketimize katılmasının üzerinden
çok zaman geçmemesine rağmen sağladığı
katkıları aktarıyor: “ Aranıza katılalı kısa bir süre
olması sebebiyle; öncelikle bu zaman diliminde
organizasyon şemamızı yeniden düzenleyerek işe
başladık. Bağlı olunan yönetici ve alt gruplar ile
çalışma sisteminde ve iş akışında net bir düzen
sağlanmasını amaçladık. Verimlilik arttırıcı, maliyet
azaltıcı ve iş güvenliğini sağlayan yeni sistemler
için çalışmalarımızı hızlandırdık. İzin ve fazla
mesai sistemi yeni düzenlemeler getirerek, MYK
belgelerimizi tamamladık. MES sistemini devreye
almak ve akabinde üretim analizlerini bu verilere
dayandırmak, kayıp zamanlar için çalışmalar yapmak, yerleşim planı üzerinde çalışmalar yapmak gibi gelecek hedeflerimiz de mevcut. Toplam iyileşmegeliştirme faaliyetlerimiz yaklaşık olarak 33 adet olarak çıkıyor.”.
Sözü devralan Bilgi İşlem birim yöneticimiz Aytekin
Bey ise kendi biriminde gerçekleşen projelerden
ve gelecek planlamalarından bahsederek devam
ediyor: “Bu son çeyrekte ilk defa online sayım yaptık
ve ve çok kısa sürede sonuç alabildik; uzun zamandır
bu
çalışmayı
gerçekleştirmeyi
planlıyorduk;
başarılı sonuçtan dolayı mutluyuz. Gümrük
entegrasyonumuz gerçekleştirdik, gelişim alanları
elbette var; ancak ana hatları ile nasıl bir sistem
olacağı belli olmaya başladı. Steel Service APP
üzerinden izin taleplerinin 1 hafta içerisinde devreye
alınmasını planlıyoruz.. Aktif olarak kullandığımız
Workcube üzerinden versiyon geçiş süreçleri aktif
olarak devam ediyor. Son olarak da etiket tasarım
değişiklikleri planlamıştık, süreçleri devam etmekle
birlikte sona yaklaştığımızı düşünüyorum.”.

İç Piyasa Satış Müdürümüz sevgili Elif Hanım
ise bir önceki sunumumuzun üzerinden geçen
5 ayın ardından topladığı verileri bize aktarmak
için sunumuna başladı: “Bizler iç satış ekibi olarak
yılın ilk 8 ayında toplam 40 bin ton satmayı
hedeflerken, 46 bin ton satış gerçekleştirerek
hedeflerimizin üzerine çıktık. 2020/2021 yıllarının
2.çeyreklerini karşılaştırdığım zaman ise %26 kadar
bir büyüme sergilediğimizi görebiliyoruz. Üretim
raporları ise bambaşka bir gerçeği gözler önüne
sererek, üretimden yapılan satışlarımızın %92
oranına geldiğini gösteriyor. 100 yeni cariye fatura
kesilmiş olması, 145 farklı cariye kredi kartı ile satış
yapılması göze çarpan diğer gelişmeler diyebilirim.
Bizim değişmeyen gelecek hedeflerimizde ise son
kullanıcıya ulaşmak, niş ürünler piyasasında aktif
olmak gibi sıralanabilir.”.
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İhracat Müdürümüz Oya Hanım, sunum sırasını
devralırken heyecanını içinde tutamıyor ve ekibi
gülümseten sözleriyle sunumuna başlıyor: “İlk
8 ayda hammadde fiyatlarında neredeyse 2 kat
artış oldu; bu durum ise talebin fazla ama arzın
az olmasına sebep oldu Navlunların 2-3 katına
çıktığı bu dönemde, müşterilerimizin sadece iyi
gün değil kötü gün dostu da olabilmek adına
onların avantajına olacak kararlar almaya çabaladık.
Girilmesi zor olarak bilinen pazarlarda, müşteri
referansı ile yeni müşteriler edindik ki bu çok
gurur vericiydi. 41 farklı ülkeye fatura kestik, 97
farklı aktif cariye sahip olduk ve bunların %75’i
Avrupa bölgesinde. Ortalama vadelerimiz azaldı ve
hedeflenen bütçe planının %20 üzerinde bitirerek
başarılı bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum.
Aktif cari sayımızı 120’ye tamamlamak, online olarak
haftada 2 kez müşterilerle toplantı yapmak; pandemi sonrası kısıtlı sayıda da olsa yüz yüze ziyaretlerimize
başlamak ve tüm bunların beraberinde ihracat gücümüzü arttırmayı yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi
umuyoruz.”.

Galva Metal Int Srl / Romanya iştirakimiz ülke
müdürümüz sayın Tuğrul Bey ise şu sözlerle
sunumunu gerçekleştirdi; “İlk 8 ay bizlere farklı
tecrübeler edinmemizi sağladı. Tahsilat hızımızı
arttırarak olumlu sonuçlar
elde ettik. Sipariş
tarihinden 2 gün sonraya hızlı ürün teslimi yapmak
gibi müşteri dostu servislerimiz ise bizi diğer
firmalardan ayıran ve öne geçiren adımlardan
oldu.”.

Keyifle devam eden çalıştay ve sunumlarımıza,
Süreç Geliştirme Müdürümüz Banu Hanım’ın
detaylı ve bilgi dolu içeriği ile devam ediyoruz:
“Geçen 8 aylık dönemde hurda ve HR fiyatları
arasındaki fark %80 kadar arttı; makas yavaş
yavaş azalıyor. Verilen güncel terminler ve mali
avantajlar ile tedarikçi ağımızda farklı bir dağılım
tercihi yaptık. Yılbaşından beri kurun %12 artmasına
rağmen, teminatlarımızın %80’e kadar artmasını
sağladık. Kurum ve süreçler içerisindeki verimliliğin
artışı, karlılığın arttırılması ve hizmet kalitesinin
iyileştirilmesi gibi hedeflerimiz var. Bu arada tabii
yeni tedarikçi ağımızı genişletmek ve finansman
maliyetini azaltmak gibi planlamalarımız için de
gereken adımlar atılmaktadır.”.
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Firmamızın finansal sürçlerinde bize maksimum
destek sağlayan, genç enerjilerimizden olan
Finans Uzmanımız Başak Hanım da bizlere
aktarmak istediklerine şu şekilde başlıyor: “20212021 karşılaştırması yapıldığında, 2.çeyrekte %25
ciro artışı gözlemleniyor; tabi bunda kur artışı ve
birim fiyatların da yükselmesinin payı var. IT ekibi
ile teknolojik anlamda geliştirmeler yapılması için
aktif olarak çalışıyor, şirketimizin avantajına olacak
gelişmeleri ayrıca planlıyoruz.”.

Sunumlarımızın sonuna yaklaşırken Muhasebe
Şefimiz Ramazan Bey kendi birimi ile alakalı
bize şunları aktarmak istedi: “Şirketimiz günden
güne gelişiyor ve daha sistematik, daha verimli,
daha hızlı olmayı hedefliyor. Bizim de buna ayak
uydurabilmemiz ve destek olabilmemiz için
manuel olarak yapılan ve takip edilen işlerin sayısını
minimize etmemiz gerekiyor. Her birim önce kendi
birimi sonra tüm Galva için dijital ve elektronik
gelişmelerin artmasını sağlamalıdır.”.

Ve bugünün sunum akışını bitirmeden önce,
son olarak İdari İşler şefimiz sayın Akif Bey, bazı
verileri bizlere aktarıyor: “Hedeflenen toplam
180 kişi istihdam etme planlamamızda, şuan
aktif 165 kişi istihdam ederek sonuca yaklaşmış
bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımız İSG eğitimlerini
tamamlamış olup, düzenli takipleri yapılmaktadır.
Üretim çalışanlarımızın da MYB’leri tamamlanmış
durumdadır. Covid 19 sürecindeki için 0 vaka
hedefimizin devam etmesinden ötürü; tüm
tedbirlerimizi de devam ettiriyoruz.. Şirketimiz
çalışan memnuniyeti, güvenliği ve sağlığı için
gereken her türlü özeni maksimum düzeyde
göstermektedir.”.

Bu güzel sunumların ardından, hem eğlenmek, hem keyifli sohbetler etmek için hafızalardan kolayca
silinmeyecek bir programa geçiş yapıyoruz. Şarkılar söyledik, birbirinden lezzetli yemekler yedik, dans
ettik, fotoğraflar çekilip anılarımızı ölümsüzleştirdik ve daha neler neler… Yazı dilinde kelimelerin yetersiz
kalacağı bu büyük eğlenceli geceden akıllarda kalan güzel anılar ile, çalıştay programımız 05.09.2021’de
sabah kahvaltısının ardından Tolga Bey’in kapanış konuşması ile son buluyor.
KASIM 2021
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Tolga Bey bize beraber geçirilen keyifli zaman
diliminden sonra, hem ileriye dönük planlamalardan hem de güncel gelişmelerden haberdar
etmek amacıyla hazırladığı sunumu paylaşıyor:
“Fiyat dalgalanmaları, diğer tedarikçiler, pandemi
vs. derken birçok değişkenin olduğu hayatta
işlerimizi disiplinle yürütmeye devam ediyoruz.
Süreçler arasında korelasyon bağlantısı kurabilmek,
kompleks problemleri çözmek, eleştirel düşünceye
sahip olmak ve yaratıcı, orijinal fikirler sunarak
inisiyatif alabilmek güncel zamanda bizlerde fark
yaratan olgulardır. Teknoloji takibini yapabilmek
ve az da olsa kurgusal anlamda işleyişe hakim
olabilmek gerekiyor.

Gelişim alanlarımız arasında; stokları daha hızlı
çevirme planlarımız, sistem versiyon geçişleri süreçlerini hızlandırmamız ve rakiplerimizin daha düşük maliyet ile aynı işi yapabiliyor olması gibi etkenleri göz
önüne alarak üretim ve sevk planlamalarımızı daha verimli yapıyor olmak yer alıyor. Tabii güncel durumda
risklerimizin de mevcut olduğunu unutmayalım; yatırım yaparken fiyat dalgalanmalarına, ani piyasa
değişikliklerine yakalanmamız durumunda süreçleri kompanse edecek yedek planlarımız olmalı. Yeni
yatırım ve gelişim planlarımız da mevcut güncel süreç içerisinde, en kısa sürede detaylı ve güzel haberleri
sizlerle paylaşmayı umut ediyorum.”.
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Dahiler Doğmaz, Yaratılır
Bu sayıdaki yazımız dünyanın en güçlü kadın satranç oyuncularından
olan Polgar kardeşlerin ilginç hikayesini konu alıyor. İlk olarak özellikle
en güçlü kardeş judit polgarı kısaca tanıtmak isteriz.
Wikipedianın anlatımıyla; “”Judit Polgár, genellikle tarihin en güçlü
kadın satranç oyuncusu olarak kabul edilir. Polgár, 1991 yılında, 15 yaşında
iken, daha önce eski Dünya Şampiyonu Bobby Fischer tarafından
yapılan rekoru kırarak Grandmaster unvanını elde eden en genç satranç
oyuncusudur. FIDE Top 100 oyuncu değerlendirme listesinde, Ocak
1989’da, henüz 12 yaşında, değerlendirme listesine 55. sıradan girerek
bugüne kadar en genç oyuncu oldu. 2005 yılında, Dünya Şampiyonası
turnuvasına katılan tek kadın olmuştur.ilk kez ve bugüne kadar sadece
kadın olarak 2700 ELO derecesini aşmıştır.””
Uğurkan MISIR
İhracat Satış Sorumlusu

Gelelim Polgarların hayat hikayesine..Babaları Macaristan’da yaşayan
pedagojik psikolog Laszlo Polgar “ Dahiler Doğmaz, yaratılır” şeklinde
bir fikir ortaya koyar. Ve bunu kanıtlamak için evlenip, cocukları üzerin-

den fikrini kanıtlamak ister. Sonuç olarak 3 kızı dünyaya
gelir; kızlarına doğdukları andan itibaren satranç
konusunda mükemmel titizlikle eğitim verir.
İlginç girişimi sonuç vermiştir; 3 kız kardeş Polgarlar;
herbiri döneminin Top seviye oyuncuları ve rekorlar kıran
dahi satranç ustaları olarak tarihe geçerler.Özellikle Judit
Polgar ilkkez bir kadın olarak Genel Katogoride dünya
şampiyonu olan ilk kadın büyük usta olmayı başarmıştır.
Özet ile Laszlo Polgar doğmamış kızlarının tüm dünyayı
yenebileceğini iddia etmiştir ve bunu verdiği eğitimler
ile yaratmış & kanıtlamıştır.

Szirmai-Vokac (Prag 2007)
Siyah Oynar Kazanır – 1 Hamle

F.Apaydın-Çeliker (İzmir Şampiyonası 2003)
Beyaz Oynar Kazanır - 2 Hamle

Önceki Yayından;
Gombocz - Dolnik Macaristan Takımlar
Şampiyonası 2003/4
Beyaz Oynar Kazanır – 1 Hamle
1 Hamle ve Şah Mat
Cevap – f4#
Langheinrich - Poetsch Almanya 2007/8
Beyaz Oynar Kazanır -2 Hamle
2 Hamlede ve Şah Mat
Cevap – Kh8+ Sf7 g6#
KASIM 2021

13

GALVA SANAT

“Yüzünü görmek için bir cam ayna kullanıyorsun; ruhunu
görmek için sanat eserlerini kullanabilirsin.”
-George Bernard Shaw

Dönüşüm

Lupin

Concussion

Pandeminin hayatımıza kattığı
mecburiyetler ve çaresizlik duygusu, belki sonbaharın getirdiği
hüzün, bizleri her seferinde klasiklerin bilindik satırlarına çekiyor.
Dönüşüm, değişim veya metamorfoz, Franz Kafka’nın uzun
öyküsüdür. İlk olarak 1915 yılında
yayımlanmış Kafka’nın en popüler eseridir.

Arsen Lüpen’in maceralarından
esinlenen kibar hırsız Assane
Diop, varlıklı bir aile yüzünden
haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak istiyor.

Başrolünde Will Smith’in oynadığı Amerikan yapımı, biyografik
dram filmi.

Gregor Samsa öykünün ana karakteridir. Ailesinin geçimi için
gezici bir pazarlamacı olarak , çok
ağır şartlarda çalışmaktadır.
Bir sabah uykudan büyük bir böcek olarak uyanır. Ötekileştirilmesi ,yalnızlığı ve sonunda geleceğe
olan umudunu kaybetmesinin
öyküsüdür.
Öneren: Filiz YILDIRIM
Tür: Kitap

Hikaye, Senegalli bir göçmenin
çocuğuna daha iyi bir yaşam sürmek için Fransa’nın başkenti Paris’e gelen tek oğlu olan profesyonel hırsız Assane Diop’u anlatıyor.
Assane’nin babası, işvereni, zengin ve güçlü Hubert Pellegrini tarafından pahalı bir elmas kolyeyi
çalmakla suçlanır ve hapishane
hücresinde utançtan kendini
asarak genç Assane’yi yetim bırakır. Yirmi beş yıl sonra, Assane,
karizmasını ve hırsızlık, hile ve kılık değiştirme ustalığını kullanarak Pellegrini ailesinden intikam
almak için yola çıkar. Bir sonraki
bölümü merakla bekleyeceğiniz
keyifli bir dizi.
Öneren: Zeynep BALBAY
Tür: Dizi

Filmin temel konusu Ulusal Futbol Liginin oyuncular üzerinde ki
etkisi gibi görünsede, çıkartılması gereken bir çok dersi afro-amerikan bir doktor ve yaşadığı
zorluklarla bizlere aktarıyor.
İnsan sağlığının endüstriyel bir
kaynak olarak kullanıldığına dikkat çeken filmde ek olarak nöroloji ve psikoloji hakkında merak
uyandıracak bilgiler de geçiyor.
İlgimi çeken tüm konuların birleştiği bir film olarak gördüğüm
‘’Concussion’’ izlerken hem meraklanmama hem de dersler çıkartmama yardımcı olmuştur.
Öneren: KAĞAN KAPIYOLDAŞ
Tür: Film
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1

Ispanak Tadında Satranç Faydaları
Uğurkan Mısır / 27.08.2021

2

Zaman Yönetimi
Eraycan Bul / 03.09.2021

3

Kültürler Arası İletişim Becerisi
Ercan Yavuz / 10.09.2021

4

Duygusal Dayanıklılık
İmmib / 10.09.2021

5

Covid -19 Aşıları , Pcr Testi ve İş Yerlerinde
Güncel İdari Uygulamalar Semineri
İso Akademi / 17.09.2021

6

Waldorf Eğitim Sistemi
Merve Çoban / 17.09.2021

7

IATF Kalite Yönetim Sistemi
Serkan Erigür / 24.09.2021

8

Sosyal Platformlarda Marka Kimliği Yaratm
İso Akademi / 24.09.2021

9

Bütünsel Beslenme
Fonksiyonel Tıp Uzm. Bahar Riemersma
08.10.2021

10

Kapı Teslim İhracat
Elçin Tarı / 15.10.2021

11

Güven Eğitim Merkezi
Temel İlk Yardım Eğitimi / 12 - 15 . 10.2021

12

Kağan Kapıyoldaş
Dünyadaki Çelik Üreticileri / 22.10.2021

GALVA
AKADEMİ

Bir mermer parçası için heykel traş ne ise
ruh için de eğitim odur.
THOMAS EDISON
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Uğuray
Karaçam

Filiz
Yıldırım

Murat
Sa

Zeynep
Balbay

Murat
Dönmez

Ali
İnan
Banu
Küner

Bülent
Özdemir

Elif
Yalgı

Selçuk
Türker

Recep
Uzun

Deniz
Karataş
Mithat
Büyükgenç

Orhan
Uslu

Yargı
Fırat
Bildircin

Fatih
Öztürk

Arif
Ağlamış

Gökhan
Dündar
Emre
Akkuş

Oral
Okçu

Sinan
Kara

Elçin
Tarı
Abdulkerim
Durdifan

Ozan
Durmuş

İbrahim
Bavaş

Ceyhun
Çelik

Alper
Tutak

Kaan
Çelik
Yunus
Berk
Kaya

İkram
Özmen

SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZI
TAKİP ETMEYİ
UNUTMAYIN!

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

