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35. yıl gururu

Orhan Korgavuş

Ünver Group Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Daha dün gibi aklımda babamın
Zafer Mahallesi’ndeki 160 metrekarelik bir dükkânda ailesini geçindirmek için gecesini gündüzüne katarak
çalışması. Biz de ağabeyimle birlikte
okuldan boş kalan zamanlarımızda
işyerine giderek ona yardımcı olmaya
çalışırdık. Babamızı çok erken kaybettik ve onun bıraktığı yerden işimize
dört elle sarıldık. Bize verdiği öğütleri
hiç unutmadan, doğruluktan, dürüstlükten hiç sapmadan sürekli çalıştık.
Çok zor günler geçirdik ama yılmadık. Bursa’nın otomotiv sanayiindeki
atılımları bize de yol gösterici oldu.
Kendimizi sürekli yeniledik, teknolojiyi yakından takip ettik. Yaptığımız
işte en iyisi olma hedefinden hiç
ayrılmadık. Radyatör, kalorifer, yakıt
ve hava filtre hortumları üretiminde
önemli otomotiv firmalarıyla çalışmaya başladık. İhracat yapmaya
başladık. Bu sayede ülkemize fayda
sağlamamız, bize ayrı bir keyif ve

güç verdi. Artık dünyanın en önemli
otomotiv markaları Volkswagen,
Porsche, Ferrari’ye üretim yapıyoruz.
Şubat ayı içerisinde de yaptığımız 2
milyon dolarlık yatırım sonucu devreye alacağımız Silikon Hortum Üretim
Hattı ile Bursa’da bir ilke daha imza
atacağız.
Kısacası, çok çalışarak, teknolojiyi
yakından takip ederek 35 yılda sektörün Türkiye’deki ikinci büyük firması
konumuna gelmiş olmanın grurunu
yaşıyoruz. Bu başarıda deneyimli
çalışanlarımızın etkisi çok büyüktür.
Onlara çok teşekkür ediyorum. Ünver
Group, bundan sonra da ilkelerinden
taviz vermeden, Bursa ve Türkiye
ekonomisine değer katmak için
çalışmaya devam edecektir. Daha
da profesyonel kadrolarla çalışarak,
sistemli ve kontrollü büyümesini
sürdürecek ve ülkemiz ekonomisine
katkı koymaya devam edecektir.
Sevgi ve saygılarımla…
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Ünver’in ünü Türkiye
sınırlarını aştı
Otomotiv sanayinin en önemli
tedarikçilerinden Ünver Group,
1986 yılında yaşadığı yangının ardından kelimenin tam anlamıyla
küllerinden yeniden doğdu. Emin
adımlarla zirveye yol alan firma,
35 yılda sektörün Türkiye’deki
2. büyük firması konumuna geldi.

Silikon Hortum Üretim
Tesisi, Ünver’in gücüne güç katacak
Ünver Group, yaklaşık 2 milyon
dolarlık yatırımla şubat ayı
içerisinde devreye alacağı Silikon
Hortum Üretim Tesisi ile ürün
gamındaki son eksik parçayı da
tamamlayarak, cirosunu yüzde
300 artırmaya hazırlanıyor.
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Korgavuş, İK Zirvesi’nde yöneticilik
deneyimlerini paylaştı
İnsan Kaynakları Yöneticileri
Derneği (İKAYDER) tarafından
düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde yöneticilik deneyimlerini
paylaşan Ünver Group Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş,
insan kaynakları yönetiminin
bir firma için en önemli birimler
arasında yer aldığını söyledi.
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Ünver, çalışanlarına
verdiği önemi OHSAS
18001 ile kanıtladı
Ünver Group, kalite belgelerinin
arasına İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgesi olan
OHSAS 18001’i de kattı. Ünver
Group OHSAS 18001 belgesini
almak suretiyle, çalışanlarına
verdiği önemi ve iş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma ortamını
da kanıtlamış oldu.
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Eğitimler tüm hızıyla
sürüyor
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Biz büyük bir aileyiz

Merak edilen ve ilgi uyandıran
konu ve konukları ağırlayarak,
aydınlatıcı sohbet havasında
geçen söyleşilere imza atan
Ünver Group, aynı zamanda personelinin de sorgulama yönünü
geliştirmeyi amaçlıyor.

Çalışanlarının motivasyonunu üst
seviyede tutan Ünver Group, bu
amaçla her ay geleneksel hale
getirdiği ‘Aile Günleri’ kapsamında
çalışanlarının ailelerini fabrikada
misafir ediyor. ‘Biz Büyük bir
Aileyiz’ sloganı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında aileler,
firmanın köklü geçmişi, misyon
ve vizyonu hakkında bilgi sahibi
oluyor.
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Röportaj

Ünver’in ünü Türkiye sınırlarını aştı
Otomotiv sanayinin en önemli tedarikçilerinden olan Ünver Group, 1986 yılında
yaşadığı yangının ardından kelimenin tam anlamıyla küllerinden yeniden doğdu. Emin
adımlarla zirveye yol alan Ünver Group, 35 yılda sektörün Türkiye’deki 2. büyük firması konumuna geldi.
Daha ilkokul talebesiyken kaleminin üzerindeki Johan Faber
yazısından etkilenerek, çocuk
aklıyla bu ürünlerin ülkemizde
neden üretilemeyip ithal edildiğini sorgulayan Ayhan Korgavuş, kardeşi Orhan Korgavuş ile
birlikte, küllerinden yeniden var
ettiği Ünver sayesinde 35 yıldır
otomotiv sektöründe ithalatın
önünü kesmek için uğraş veriyor.
Son olarak şubat ayı içerisinde
devreye alacağı Bursa’daki ilk Silikon Hortum Üretim Hattı ile bu
amacına daha da yaklaşan Korgavuş kardeşler, dünyada sektöre
yön veren bir konuma ulaşmayı
hedefliyor.
Porsche, Ferrari, Wolkswagen
gibi dünya devlerine üretim
yapan Ünver Group’un öyküsünü
Ünver Bülten’e anlatan Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş,
“Allah izin verir de şirketimiz
daha da büyürse, biz sadece ülkemize olan borcumuzu ödeyeceğiz.
Hangi noktaya gelirsek gelelim
hep ülkemize hizmet edeceğiz.
Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz.
Türkiye’de yapılabilirliğini ispatlamaya çalışıyoruz. Bir başarı
varsa çalışanlarımızla birlikte
başarıyoruz. Biz, gücümüzü
onların gücünden alıyoruz, onlar

olmadan biz bir hiçiz. Ünver’i ileriye taşımaya o kadar istekliyiz ki
sadece kadrolarımız bizi desteklesin yeter” diyor.
- Ünver’in temelleri nasıl
atıldı?
Aslında kökü 1956 yılına dayanıyor. Rahmetli babam ve amcam
Zafer Mahallesi’nde 160 metrekarelik bir dükkânda, Türkiye’de
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ilk
özel biçki dikiş yurdunu kuran
halamın şöhret, nam vermesi
anlamında yakıştırdığı ‘Ünver’
adı altında işe başladı. 13 yılın
ardından ülkede yaşanan kriz
nedeniyle amcamın yurt dışına
yerleşmesiyle babam tek başına kaldı. Çok da zahmet çekti.
Makine yağdanlıkları, yan dikiz
aynaları, kapı menteşesi ve kalıp
yapma konusunda usta olan
babam, dört parmağını makineye
kaptırdı, üzüntüden şeker ve kalp
hastası oldu. Ve 1979 yılında 47
yaşındayken vefat etti. O zama
ben 19, kardeşim Orhan ise 17
yaşındaydı. 2 ya da 3 çalışanı ile
ekside olan Ünver’i canlandırıp
palazlandırmak kolay olmadı.
Babamızın isteğiyle yarı yıl ve yaz
tatillerinde devamlı iş yerine giderdik. Boş zamanız olmazdı. İyi

ki gitmişiz en azından az çok bilgimiz oldu, yoksa bu işi yapmaya
cesaret edemezdik. Rahmetli
babamızın bıraktığı maya ile
kendimize göre bir devrim yaptık.
1986 yılında kauçuk örgülü hortum ürettik. Bu arada yangınlar
geçirdik, dolandırıldık, askerlikler
girdi araya... Yani biz de zor yıllar
geçirdik. 1986 yılında o ‘modern’ dediğimiz teknolojik ürünü
üretmeye başladık. Tekstil örgülü
dediğimiz ürünü, kalıbını, makinesini, ekipmanlarını hiçbir yerde
görmeden ürettik yani tabiri
caizse Amerika’yı bir daha keşfettik. ‘Bu ürünü nasıl yapabiliriz?’
diye düşündük, projelendirdik ve
2,5 senelik çalışmamız sonucunda, 1986 yılında tekstil örgülü
dediğimiz bugün hâlâ kullanılan
teknolojik ürünü yaptık.

BİR İŞİ YAPIYORSAK EN İYİSİNİ
YAPMALIYIZ

- Peki bu ihtiyacı nasıl keşfettiniz?
Bizim araştırmayı seven bir
yapımız var. Bilhassa sistematik
yönümüz ağır basıyor. Sistemli
çalışmak, kalite belgeleriyle iş
yapmak gibi. Bir işi yapıyorsak
en iyisini yapmamız lazım.
Biz, sarma el metoduyla üretim

yaparken, ana sanayinin kullandığı üretim tarzı içten tekstil
takviyeli hortumlardı. Bu üretim
için gerekli olan örgü makinası T
kafa dediğimiz üst kat kaplama
prosesi, vulkanizasyon, hepsi
birer bilinmeyen denklem gibiydi.
Uzun mücadelelerden sonra 1986
yılında tekstil örgülü hortum
üretimini başardık. Bu piyasaya
kendimizi tanıtana, anlatana,
‘Artık biz de aynısını yapıyoruz’
diyene kadar epey çaba sarf ettik.
Ve 1987 yılında ilk kez Otoyol
(Iveco) ile ana sanayiye çalışmaya
başladık.

1986’DA ÇIKAN YANGINDAN
SONRA ÜNVER, KÜLLERİNDEN
YENİDEN DOĞDU

1986 yılında çıkan büyük
yangında her şeyimiz yandı. Bu
yangından sonra çalışma ruhsatı
alamadığımız için, iş yerini boşaltmamız gerekiyordu. Aramızda
karar alıp, borç harç Demirci köyündeki yeni aldığımız tarlaya iş
yeri yapmaya başladık. Etrafımızda pek çok mesken olduğu için
istenmeyen durumuna düştük.
Böyle olunca Demirci köyden
1.360 metrekare tarla aldık.
- O yangın sizi büyüttü o halde...
Ama bu sefer de bizim inşaat
oldu ‘kaçak’. Çünkü o tarihte
Bursa, Büyükşehir Belediyesi’ne
dönüştü. Bunun üzerine Demirci Sanayi Bölgesi İş Adamları
Derneği’ni kurduk. Hatta Kurucu
Başkanı da bendim. Fikri ortaya
atınca başkanlık da bana kaldı
ve 8-9 yıl başkanlığını yaptım.
Dönemin Belediye Başkanı’ndan
‘yıkarım’ demesi yerine barış
istedim.

GİRİŞİMCİLİK EŞİTTİR
ÇILGINLIK

- Yangınlar, mücadeleler,
küllerinden Ünver’i yeniden
yaratma çabası… Pes ettiğiniz
zamanlar oldu mu?
Çok kızdım, depresyonlar geçirdim, neler yaşadık ama hiçbir
zaman yılmadık. ‘Enerjimiz bitti,
artık yapamıyoruz’ demedik. Nedense öyle bir yapımız yok. Zaten
‘Girişimcilik eşittir çılgınlık’
diyorum ben. Babamın arkadaşları ‘Bak çok zorlanıyorsunuz,
yazık gençliğiniz gidiyor. Gidin
bir yerde çalışın, yürümez bu
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iş. Bu işi yapanlar atı alıp zaten
Üsküdar’ı geçmiş. Karşınızda dev
rakipler var’ demelerine rağmen
vazgeçmedik. Yine de ‘devam’ dedik. Sabırla, inatla, gece-gündüz,
cumartesi-pazar demeden çalıştık. Herkes yılbaşı tatili yaparken
biz, o gün makinemizin bakımını
yapardık. Bu arada Demirci’de
gelinen noktada; dönemin
Nilüfer Belediye Başkanı, ‘Bir
çivi bile çaktırmam ama mevcut
işyerinize geçici çalışma ruhsatı
veririm. Bir an gelecek zaten burası size yetmeyecek. İlave inşaat
da yaptırmayacağım için sizler
ileride mecburen gideceksiniz. Ya
büyüyeceksiniz ya yok olacaksınız’ dedi. Ve böylece yol aldık. Bu
arada 1994 yılında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin (İGEME)
katkısıyla ilk kez yurt dışında bir
fuara katıldık. Devletin buradaki
desteği gerçekten çok önemliydi.
İGEME; sadece bir kişinin uçak
parasının yarısı, fuar katılımı ile
stant kirasının yarısını karşılıyordu. Ancak bu bile bizi rahatlattı.
İhracatı bilmeyen, hayatında hiç
ihracat yapmamış olan biz, Almanya’daki Auto Mechanica Fuarı’nda önemli bir müşteri yakaladık. 1994 Eylül’ündeki bu fuarda
kartvizit alışverişi sonrasında
1995 Şubat’ında şu an dünya devi
olan İspanyol bir firmadan ilk

siparişimizi aldık. Ayaklarımız
titreyerek gittiğimiz fuarda aldığımız küçük rakamlı siparişler
bizi heyecanlandırdı, ‘yapabiliriz’
konumuna getirdi. İştahlandırdı,
umutlandırdı... O dönem ‘İhracat nasıl yapılır, müşterinin özel
şartları nelerdir, nasıl karşılanır?’
gibi çok bilinmeyenler vardı. O
firma sayesinde çok şey öğrendik,
onlarla birlikte büyüdük. 1998
krizinde de hiçbir şey hissetmedik. Aksine ihracat yaptığımız
için bize yaradı. Yüzde 90 ihracat,
yüzde 10 iç piyasaya çalıştık.
İspanyol firmanın yanına bir
iki firma daha eklendi. Lübnan,
Yunanistan, İtalya, Fransa derken
ihracatçı bir firma olduk çıktık.
2000 yılında Tofaş ile tanıştık.
Bize işbirliği için ‘Yapabilirsiniz’
dediler ama gelişmeye ihtiyacı
olan çok noktamız olduğunu da
ifade ettiler. Biz de ‘Gelişmeye
hazırız’ dedik. Önce modern bir
tesise kavuşmalıydık. Şu anki
tesislerimizin bulunduğu Kayapa’dan arsa satın aldık. İki sene
sonra temel atıp, 4 sene sonra da
taşınmayı planlarken Tofaş’ın
‘Yapabilirsiniz ama Demirci’deki
küçük yerde bu iş nasıl olur?’
demesi üzerine bize projeyi hızlandırmak düştü. 18 ayda bitirip,
2004’te de taşındık bu fabrikaya.
Ve hakikaten Tofaş bizi aldı,
Ünver Group / Ocak Şubat Mart 2014 #
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Röportaj
- Ya Porsche?
Dünya devi bir firmayla işbirliğine girdik. Onlar bizi stratejik
ortak ilan edip, sözleşme yaptılar.
Ne demek stratejik ortak; ‘Sizinle
önemli gelişmelere imza atacağız,
ciddi iş yapmaya başlayacağız.’
Hakikaten de öyle olmaya başladı. Porsche’a da parça vermeye
başladık, Volvo ve Citroen’e de
aynı şekilde. Bize güven çok arttı.
Sırada Meksika Projesi var. Şimdi
Meksika, İspanya ve Çin’e de
ürün göndermeye başlayacağız.

ciddi yerlere getirdi. Tofaş’ın
kendi dalımızda önemli tedarikçisiyiz. Bizi, metal şekilli boruya
Tofaş teşvik etti. Kalıpçılık ve
mekanik yönümüzün ağır bastığı,
iyi bir makineci ve iyi bir kalıpçı
olduğumuz için metal şekilli boru
üretimine çabucak adapte olduk.
2009’da bir yatırıma daha girdik.
Dünyadaki son teknoloji plastik
boru şekillendirme yatırımı-

na da giriştik. Sadece kauçuk
hortumcuyken hem metal boru
üreten hem plastik üreten yani
üç kompenantı; kauçuk, metal
ve plastik üreten bir firma haline
geldik. Bu cesaretle Volkswagen
ile kontak kurup, tedarikçisi
olduk. Ve şimdi Volkswagen ile
de çalışıyoruz. Çok büyük çaplı
olmasa da bu oran günden güne
giderek artacak.

Ünver Group’a taze kan...

olan ve halen firmanın Satın
Alma Sorumluluğu’nu yürüten
Dilara Korgavuş, çok küçük yaşlardan beri kuzenleri Ali İhsan ve
Canberk ile birlikte yaz tatillerini
Ünver’de geçirdiği için adaptasyon süresini çabuk atlattı. Dilara
Kargavuş, bu sayede çalışma ortamına kısa sürede uyum sağladı.

Ali ihsan Korgavuş

(Üretim Şefi - 27 yaşında)
İkinci nesilden firmaya ilk katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Korgavuş’un oğlu
Ali İhsan Korgavuş oldu. Ünver’in mayasını çalan dedesinden
ismini alan Ali İhsan Korgavuş, 5
yıl önce işe başladı. Kalıphane ile
yola koyulan, bugün ise firmanın Egzos ve Metal Bölümü’nde
Üretim Şefi olarak görev yapan
Korgavuş, Ünver organizasyon şemasında yavaş yavaş hak ederek
yukarılara tırmanıyor. Şubat ayı
içinde faaliyete başlayacak Silikon
Hortum Üretim Hattı’na da el
atan Korgavuş, üretim başladığında bu hattın da başına geçecek.

Canberk Korgavuş

(Üretim Bölümü - 22 yaşında)
Ünver Group’a katılan ikinci
nesilin en son temsilcisi ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

- Ünver olarak son girişimleriniz ile 2014 hedefiniz neler?
Yine stratejik ortağımızın yönlendirmesi ile silikon hortum
yatırımına girdik. Bu Tofaş’ın
da ilgisini çekti. Çünkü artık
araçların motor hacmi küçülüp,
performansı artıyor. Sıkıştırma
oranı arttığı için ısı yükseliyor.
Dolayısıyla motorlarda bu ısıyı
ve basıncı karşılayacak, silikon
hortumlara ihtiyaç var. Bugüne
kadar yapmadığımız bir iş olduğu
Orhan Korgavuş’un küçük oğlu
Canberk Korgavuş oldu. Geçen
yaz Ünver’e katılan Canberk
Korgavuş, 9 Eylül Üniversitesi
Makina Kalıp Bölümü mezunu...
Canberk Korgavuş, üretim Bölümü’nde çalışıyor. Babası ve amcasının ‘Dürüst insan ol, işine hâkim ol, çalışkan ol, hakkaniyetli
ol, hukuka dikkat et’ nasihatları
ile büyüyen Canberk Korgavuş,
yavaş yavaş tüm üretim süreçlerinden geçerek, Ünver Group
yönetimindeki yerini alacak.

Dilara Korgavuş

(Satın Alma Sorumlusu - 26 yaşında)
Yaklaşık iki yıl önce de Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş’un kızı Dilara Korgavuş da
Ünver Group kadrosuna dahil
oldu. Endüstri Mühendisi olan
ve İtalya’da master yapan Dilara
Korgavuş, ‘müdürlük’ sıfatının
kolay verilmediği Ünver Group’ta
ilk adımı Satınalma Bölümü’nde
attı. Proje Bölümü’ne de destek
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Canberk
Korgavuş

Ali İhsan
Korgavuş
Dilara
Korgavuş

için biz de İspanyol firma ile bu
işi yıllardır yapan ve Çin’de 1,5
yıl önce fabrika kuran bir firmayla 7-8 ay önce bir ortaklık gerçekleştirdik. Tüm makineler Çin’den
geldi. 2 milyon dolarlık yatırımın
ardından şubat ayı içerisinde de
silikon hortum üretimine başlayacağız.

İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

- Silikon Hortum Üretim
Hattı’nın Ünver’e, kente ve
ülkeye katkısı ne olacak? Yeni
hat ile beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?
Öyle tahmin ediyoruz ki yakın
zamanda ihtiyacı karşılayamayacak hale geleceğiz. Yani inşallah
iyi işler yapacağız. Çünkü Bursa’da OEM’lere iş yapan, silikon
hortum üretimi yapan firma
yok. Türkiye’de ise bir firmanın
yaptığını biliyoruz ancak yeterli
değil. Dolayısıyla bu üretimin
Türkiye’de yapılmasıyla ithalat
ciddi oranda kesilecek.

ŞİMDİ SIRA
KURUMSALLAŞMADA

- Ünver Group olarak şu an
geldiğiniz noktayı neye bağlıyorsunuz? Zirvede kalma
formülünüz nedir?
Türkiye’de sektörümüzde ikinci
büyük şirketiz. Şu anda 160 kişiyi
istihdam ediyoruz. Ülke geneline
bakıldığında şirketlerin yüzde 86’sı
ilk 5 yılını tamamlayamadan yok
oluyor. Yüzde 97’si 10 yılı göremiyor. Üzülerek söylüyorum ki
Türkiye’de çok köklü şirketler yok.
Amerika’da 200 yılın üzerinde çok
firma görebilirsiniz. Avrupa’da da
100 yılın üzerinde çok fazla şirket
var. Firmaların yok olmalarının en
büyük nedeni; kurumsallaşamamak. Her şeyi sözlü yapmak, şirket
anayasasıyla yapmamak. Şimdi en

büyük hedefimiz kurumsallaşmak.
Bununla ilgili ciddi adımlar attık.
Kişiye bağlı kalmadan işlerin yürümesi en önemli adım. Biz ya da
bizim çocuklarımız şirketin en tepe
noktasında olacak diye bir şey de
yok. Yani profesyonel ekiple nasıl
sağlıklı yürürse o şekilde olacak.
Sistemli ve kontrollü büyümek,
vizyonerliği, kalıcılığı, sürdürülebilirliği hedef alıp, o doğrultuda
hareket etmek zorundasınız. Çünkü temel sağlam değilse üzerine
koyduğunuz şey çok kısa zamanda
yıkılabilir. Kurumsallaşmayla artık
ulusal değil, uluslararası firma olmak zorundasınız. Biz, halen şuna
önem veriyoruz: Şirket anayasası
olmak zorunda. Kurumsal yapı
içinde hareket etmek zorundayız.
İşte 35 yıldan beri Ünver varsa,
gelişen bir Ünver varsa bundandır.
- Nedir şirket anayasanızın ilk
maddesi?
Ünver Anayasası’nın ilk maddesi; çocuklarımızın eşleri bu
şirkette kesinlikle çalışmayacak.
Sistematik çalışmak, teknolojik
gelişmeleri takip etmek, müşteri
ihtiyaçlarına cevap verebilmek de
diğerleri...
- Ünver olarak varmak istediğiniz nokta neresi?
Adını ün vermekten alan Ünver
olarak dünyada sektöre yön veren
bir konuma ulaşmak istiyoruz.
Ciro anlamında, adetsel bazda
olmayabilir belki ama analitik
çalışan, AR-GE’siyle, patentiyle,
pazarda söz sahibi olup, pazarı
belirleyen bir firma konumuna
gelmek. Bu şekilde olmaya da
başladık. Şu anda birçok konuda
otorite olduk. Kalitede iyi olmak
zorunluluk, ancak özel istekler
konusunda olsun, fiyat konusunda olsun biz artık belirleyici

olmaya başladık. Yılda 9 milyon adet hortum üreten Ünver
Group, bu miktarın yüzde 40’ını
Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

ÜLKEME OLAN BORCUMU
ÖDEYECEĞİM

- Son olarak eklemek istediklerinizi dinleyelim…
Daha ilkokul talebesiyken kalem
ve silgimin üzerinde yazan
isimler dikkatimi çekerdi; Johan
Faber, Pelikan... Bunun ne demek
olduğunu sorduğumda kalemin
Fransa’dan, silginin ise Almanya’dan ithal edildiğini öğrendim. O çocuk aklımla bunların
ülkemizde neden yapılamadığını
merak ederdim hep. Hakikaten
de bizim çocukluğumuzda Türk
sanayisi gelişmemişti. Toplu
iğne bile dışarıdan geliyordu.
Yerli Malı Haftası’nda ise sadece
elma, armut, fasulye, pirinç
götürülürdü. Tofaş’ta 35 yıl önce
staj yaptım. Tofaş kurulalı 1yıl
olmuştu. Babama anlatırdım; ‘Babacım öyle makineler var ki senin
1 günde yaptığını o makineler 1
saatte yapıyor.’ ‘Nasıl bir şey ki
acaba?’ derdi rahmetli babam.
‘Bir şeyler yapalım’ olayı hep
vardı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Allah izin verir de şirketimiz
daha da büyürse, ben sadece ülkeme olan borcumu ödeyeceğim.
Hangi noktaya gelirsek gelelim
biz, ülkemize hizmet ediyoruz.
Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz.
Türkiye’de yapılabilirliğini ispatlamaya çalışıyoruz. Bir başarı
varsa çalışanlarımızla birlikte başarıyoruz. Gücümüzü onların gücünden alıyoruz. Onlar olmadan
bir hiçiz. Ünver’i ileriye taşımaya
çok istekliyiz. Çalışanlarımızın
da ileriyi gören, vizyoner kimliği
ile şirketimize yön veren kişiler
olması çok çok önemlidir.
Ünver Group / Ocak Şubat Mart 2014 #
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Silikon Hortum Üretim Tesisi
Ünver’in gücüne güç katacak
Ünver Group, yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla şubat ayı içerisinde devreye
alacağı Silikon Hortum Üretim Tesisi ile ürün gamındaki son eksik parçayı da
tamamlayarak, cirosunu yüzde 300 artırmaya hazırlanıyor.
ben, danışmanlık desteklerine
çok sıcak bakıyorum. Yani her
şeyi kendimiz yapmamız bir yere
kadar mantıklı. Örneğin gerekli
yerlerden destek alıp yalın üretim
teknikleri geliştirirken, şimdi bir
de danışmanla çalışıyoruz. Yani
‘Her şeyi ben bilirim’ diye bir şey
yok. Çünkü her sene bu sistemler
değişiyor ve gelişiyor. Bu duruma
ayak uydurmak için kaynaklara
ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben bunlara vizyonel anlamda çok sıcak
bakıyorum ve bu da firmanın
gelişimini biraz daha hızlandırıyordur diye düşünüyorum.”
Üretimdeki çeşitlilik avantajını
kullanarak 2013 yılında, dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen ile yine VW
Grup bünyesindeki prestij markalardan biri olan Porsche’a ürün
göndermeye başladıklarını hatırlatan Ünver Group Genel Müdürü Alper Uysal, sahip oldukları A
sınıfı tedarikçi ünvânı sayesinde
önümüzdeki ay Çin, Meksika
ve İspanya’ya yağ dolum borusu
ihraç edeceklerini açıkladı. Uysal,
üretim kapasitesini yüzde 100,
ihracat oranını da yüzde 40’ın
üzerine çıkaracak bu yeni projenin yanı sıra, yaklaşık 2 milyon
dolarlık bir yatırımla önümüzdeki
ay devreye almaya hazırlandıkları
Silikon Hortum Üretim Hattı ile
de ürün gamlarındaki eksik olan
son halkayı tamamlayacaklarını
müjdeledi. Genel Müdür Uysal,
şunları kaydetti:
“Her geçen gün motor hacimleri
düşüyor, düştükçe de sıcaklık ve
basınç yükseliyor. Bu kapsamda
mutlaka farklı proseslere ve farklı
malzemelere ihtiyaç duyuluyor.
Karbonmonoksit salınımını aşağı
çeken yeni trend Euro 6’ya en geç
2015 sonunda bütün Avrupa ve
Türkiye geçmiş olacak. Bu süreçte de Silikon Hortum Üretim

6#

Ünver Group / Ocak Şubat Mart 2014

Hattı yatırımımız büyük önem
taşıyor. Önümüzdeki yıl yeni projelerle birlikte birçok üretimimizi
silikon hortuma dönüştürmek
zorunda kalacağız. Ciromuzu bu
proje ile beraber 2’ye 3’e katlamaya hedefliyoruz.”

BURSA VE ÜLKE EKONOMİSİNE
KATKIMIZ DEVAM EDECEK

“Ünver Group olarak 2014 yılında da kendi üretim alanımızda,
Bursa ve ülkemiz ekonomisine
katkılarımızın artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diyen Alper
Uysal, şöyle devam etti:
“Ünver Group’un 35 yılda 160
metrekarelik küçük bir yerden
buralara gelmesi hiç kolay değil.
Bu anlamda Yönetim Kurulu
Başkanımız Ayhan Korgavuş
ile Başkan Yardımcımız Orhan
Korgavuş’u tebrik etmek gerekiyor. Her türlü zorluğa direnmek
ve bu büyüme trendini devam
ettirebilmek çok önemli. Bundan
sonra Ünver’in büyümesi daha da
hızlanacak ve kurumsal bir firma
olacaktır diye düşünüyorum.”
Ünver Group’a son 6 yılda dâhil
olan Uysal, “Bu süreç zarfında
ekip olarak büyük gelişmelere
imza attık. OEM tecrübemin
olması süreci hızlandırdı. Bir de

KOBİ OLMA DİRENCİNİ
KIRARSAK ÇOK DAHA HIZLI
BÜYÜYECEĞİZ

Yağ Dolum Borusu ve Silikon Üretim Hattı gibi yeni
projelerle KOBİ’nin üzerine
çıkmayı amaçladıklarını da
kaydeden Uysal, “Her ne
kadar bankalar bizi KOBİ’nin
üst sınıfında görseler de
biz hâlâ üretim anlamında
KOBİ’yiz. Çalışan sayımız
da 160 kişi. İnşallah bu yeni
projelerle 50 milyon TL ciro
üzerine çıkmayı başarabilirsek, daha kurumsal bir firma
olacak ve büyüme trendini
de yakalayabileceğiz. Çünkü uluslararası firmalarla
rekabet etmek kolay değil.
KOBİ olduğunuz zaman
kaynaklarınız kısıtlı, bu kısıtlı kaynaklarla da çok hızlı
büyüyemiyorsunuz. KOBİ
olma direncini kırabilirsek
bundan sonra çok daha hızlı
büyüyeceğimize inanıyorum.
Çalışanların memnuniyetinin çok yüksek seviyede
olduğu Ünver Group’ta,
inşallah bundan sonraki süreçte de bu aile ortamını hep
beraber daha güzel noktalara
taşırız.” dedi.

Korgavuş, İK Zirvesi’nde
yöneticilik deneyimlerini paylaştı
İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İKAYDER) tarafından düzenlenen İnsan
Kaynakları Zirvesi’nde yöneticilik deneyimlerini paylaşan Ünver Group Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, insan kaynakları yönetiminin bir firma için en
önemli birimler arasında yer aldığını söyledi.
“Değer Kat Fark Yarat” başlığıyla
17-18 Ocak tarihleri arasında
Uludağ Üniversitesi’nde organize
edilen Zirve’nin ilk gününde katılımcılarla buluşan Ayhan Korgavuş, Ünver Group olarak çalışan
motivasyonuna çok önem verdikleri vurguladı. Korgavuş, şöyle
konuştu; “Çalışanın motivasyonu için ona ve fikirlerine önem
vermelisiniz. Biz, çalışanlarımıza
da fikirlerine de önem veren
bir yapıda faaliyet gösteriyoruz.
Onların özel günlerini unutmayız. İş huzurunu son derece
önemsiyor ve çalışanımızın işe
gelirken mutlu gelmesi, pazartesi
sendromu gibi iş performansını
etkileyecek durumlara düşmemeleri için motivasyon çalışmaları
yapıyoruz. Çalışanlarımızın güler
yüzlü çalışması, müşterilerimizin
de dikkatini çekiyor ve bize bunu
nasıl başarıyorsunuz diye soruyorlar.”

ÇALIŞANLARIMIZLA BİRLİKTE
YOL ALIYORUZ

Ünver Gorup’un bir aile şirketi
olduğunu ve çalışanların da bu
ailenin bir parçası olduğunu
söyleyen Korgavuş, “35 yıldır bizimle çalışan ustamız bulunuyor.
Çalışanlarımızın her biri, ken-

dilerinin bu ailenin bir parçası
olduğunu hisseder ve bu duyguy-

Soru cevap şekilde devam eden toplantıda çok sayıda soruyu
cevaplandıran Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Korgavuş’a toplantı sonunda İKAYDER Proje Komisyon Başkanı
Yılmaz Uyar tarafından plaket takdim edildi.

la şirketi benimseyerek çalışır.
Yalnızca bizimle çalıştıkları
anda değil, emekli olduklarında
da onların yanında oluyoruz.
Çünkü onlar, bizim bir değerimiz
ve birlikte yol aldığımız önem
verdiğimiz insanlar” ifadelerini
kullandı.
Sosyal kişiliği ile de tanınan
Ayhan Korgavuş, şirket olarak
her bir çalışanlarının daha sosyal
olması için örnek faaliyetler
yaptıklarını da belirterek, çalışanların sosyo-kültürel gelişimlerini
hızlandıracak gezi turları, aile
toplantıları, eğitim günleri gibi
organizasyonlar düzenlediklerini
sözlerine ekledi.
Ünver Group / Ocak Şubat Mart 2014 #
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Ünver, çalışanlarına
verdiği önemi OHSAS
18001 ile kanıtladı
Ünver Group, kalite belgelerinin arasına İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olan OHSAS 18001’i
de kattı. Ünver Group OHSAS 18001 belgesini almak
suretiyle, çalışanlarına verdiği önemi ve iş sağlığı ve
güvenliğine uygun çalışma ortamını da kanıtlamış oldu.

Ayhan Korgavuş’un konuşmasının ardından Ünver Group üst düzey yöneticileri
ve çalışanları hep birlikte önce kutlama pastasını kesti, ardından da hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Kayapa Sanayi Bölgesi’ndeki 13
bin metrekarelik tesislerinde 160
kişilik kadrosuyla 35 yıldır otomotiv
sanayine kauçuk ve silikon hortum,
plastik ve metal boru parçaları üreten
ve kapasitesinin yüzde 40’ını Avrupa
ülkelerine ihraç eden Ünver Group,
kalite belgelerine bir yenisini daha
ekledi.
Düzenlenen törende konuşan Ünver
Group Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Korgavuş, 35 yıldır kalite ve
müşteri memnuniyetinden ödün vermeden hizmet verdiklerini söyleyerek, “Yüksek kalitede ürünler imal etmemiz ve müşterilerimizin memnun
kalmasının en büyük etkeni şüphesiz
değerli çalışanlarımızdır. Bu sebeple, zaten iş güvenliğine uygun olan
çalışma ortamımızı OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgesi ile taçlandırdık” dedi.
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İŞ GÜCÜ KAYIPLARI EN AZA
İNDİRİLECEK

OHSAS 18001’in çalışanları, işyerinin
olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir
ortamda çalışmalarını sağladığını ifade
eden Ayhan Korgavuş, “Bu belge ile
çalışanlarımızın motivasyonu ve katılımını artırarak, iş kazaları ve meslek
hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve
iş gücü kayıplarını en aza indirgemeyi, dolayısıyla da iş veriminde artışın
sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini amaçladık. Bizim, çalışanlarımıza
vereceğimiz önem, öncelikle kente
ve ülkemize katma değer olarak geri
dönecektir” diye konuştu.
Öte yandan Ünver, ISO/TS 16949
Kalite Güvence Belgesi ile ISO 14001
Çevre Belgeleri ile üretim yapan Ünver
Group, 2007 yılında Bureau Veritas tarafından tasarım konularının da dahil
edildiği yeni Kalite Sistem Belgelerini
almıştı.

Ünver Group’tan TURKITALY
Teknoloji Günü’nde sunum
Yılmaz Uyar

Ünver Group Otomotiv AŞ.
İnsan Kaynakları Şefi

OHSAS 18001 ÖNEMİ
Dünyada ve ülkemizde
sanayileşme ile birlikte iş sağlığı
ve güvenliğine verilen önem artmış, bu kapsamda işletmelerde iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
ve sürekli olarak iyileştirilmesi
için ayrı bir standart oluşturulmuştur. Türkiye’de özellikle son
yıllarda Avrupa uyum sürecinde
birçok konuda olduğu gibi işçi
sağlığı ve iş güvenliği konusunda
da önemli atılımlar gerçekleşmiştir. Özellikle 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
hazırlanırken, OHSAS 18001
standardı gözetilerek ele alınmıştır. Dolayısıyla iş güvenliği
uygulamaları Avrupa Birliği düzeyine getirilmeye çalışılmaktadır.
Kuruluşumuzun faaliyetlerinin
temelini oluşturan iş sağlığı ve
güvenliği ile çalışanlarımızın ve
diğer tarafların maruz kalabilecekleri riskleri kaynağında yok
etmek veya kabul edilebilir düzeye getirmek amaçlanmıştır. Ocak
2012 tarihinde başlayan iş sağlığı
güvenliği yönetim sistemi kurulum çalışmalarımız, hali hazırda
işletmemizde kurulu bulunan iş
sağlığı güvenliği faaliyetlerinin
daha sistematik bir yaklaşımla ele
alınmasını sağlamış, yoğun bir
çalışma temposuyla 2012 Kasım
ayında BUREAU VERİTAS firması tarafından yapılan iş sağlığı
güvenliği denetimi sonucunda
firmamız OHSAS 18001 belgesi
almaya hak kazanmıştır. Ünver
Grup’ta çalışan tüm personelimiz, sağlık ve güvenliğine
duyulan önemi bilmekle beraber,
Avrupa standartlarında güvenilir
bir çalışma ortamı sağlanarak, istihdam edilmektedirler. İş Sağlığı
Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
kurulumunda emeği geçen tüm
personelimize teşekkürlerimizi
sunarız.

Ünver Group Satın Alma Sorumlusu Dilara Korgavuş, 4 Aralık 2013
tarihinde İtalya’da düzenlenen
TURKITALY Teknoloji Günü’nde
bir sunum yaptı. Fiat’ın Torino’daki ilk çok amaçlı merkezi Mirafiori
Motor Köyü’nde gerçekleştirilen
Teknoloji Günü’nde; daha rekabetçi bir dünyada kauçuk yedek parçaları konusunda İtalyan ve Türk aile
işletmelerinin birlikteliği ile uluslararası özel bir grup oluşturmak için
tanışma fırsatı yaratıldı.

Sunumunda; Ünver Group’un
160 kişilik deneyimli kadrosu
ile otomotiv sanayine radyatör
hortumları, kalorifer hortumları,
hava filtre hortumları, yakıt ve
yağ sistemi hortumları ile çeşitli
kauçuk ve plastik enjeksiyon
parçalarının üretimini gerçekleştirdiğini anlatan Dilara Korgavuş,
kaliteli üretim, düşük maliyet ve
hızlı teslimat ilkesi ile hareket
eden firmalarının gelecek hedeflerini ve ürün profilini aktardı.

İş ortaklarından ziyaret

Ünver Group’un ilk ziyaretçisi,
sürücü kontrol sistemlerinin
önde gelen bağımsız tasarımcı
ve üreticisi Dura Automotive
oldu. Dura’yı, Alman Volkswagen Grubu’nun bir markası olan

Dura Automotive Systems

Audi ile uluslararası otomotiv ve
makine mühendisliği endüstrileri
için bir geliştirme ortağı ve orijinal ekipman tedarikçisi Mann
Hummel takip etti. Tedarikçileri
ile karşılıklı değer yaratmak,

Audi

iletişimi doğrudan ve doğru
bir şekilde yürütmek, tedarikçi
seçiminde objektif kriterler ile
karar vermek amacıyla yapılan
ziyaretler samimi bir ortamda
gerçekleşti.

Mann Hummel
Ünver Group / Ocak Şubat Mart 2014 #
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Etkinlikler

Ünver’de 29 Ekim coşkusu

Aile günleri

Ünver Group’ta, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olan
29 Ekim coşkusu yaşandı. Firma çalışanları Cumhuriyet’in 90’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde fabrikayı dev bayraklarla donatırken, Ünver Group
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş ile Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Korgavuş, “Bizlere parlak bir gelecek, onurlu bir yaşam, tam bağımsız, çağdaş
ve ulusal bir devlet armağan edenlere sonsuz minnet
duyuyoruz. Biz de onlara ve ülkeye olan borcumuzu çalışarak ödüyoruz” dediler.

Biz büyük
bir aileyiz...

İnsan Kaynakları ve İstihdam
Buluşması’nda Ünver de yerini aldı
Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’de kendi alanında tek
olan ve işverenlerle iş arayanları
buluşturmayı amaçlayan ‘Bursa
İnsan Kaynakları ve İstihdam
Buluşması’ (BİİB), 28-30 Kasım
2013 tarihleri arasında Atatürk

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Türkiye
İş Kurumu ve Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen 2. Bursa İnsan Kaynakları
ve İstihdam Buluşması’nda 180’e
yakın stant kuruldu.
Ünver Group’un da standıyla yerini aldığı Buluşma’da;
iş arayanlar ile sanayiciler ve
önemli firmaların temsilcileri bir

Nitelikli personel ile nitelikli
hizmet için eğitime devam!
Yıllık olarak bireye ve genele yönelik gerçekleştirilen mesleki ve
kişisel gelişim eğitimleri, Ünver
Group personelinin beceri ve
tatminine yönelik olarak uygulanıyor. Nitelikli personel seviyesinin yükseltilmesi amaçlanarak
2013 yılında gerçekleştirilen
eğitimlerden bazıları şöyle: İş
Güvenliği ve Ergonomi, Temel
Yangın, İş Hukuku, İlk Yardım,
Problem Çözme Teknikleri, Boyut Kalibrasyon, Çevre Mevzua-

araya geldi. Birebir görüşmelerin
yapıldığı, 3 gün boyunca 19 bin
kişi tarafından ziyaret edilen Buluşma’da, 4200 iş görüşmesi ve
toplam 36 bin adet bilgi formuyla
iş başvurusu yapıldı.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği

Çalışanlarının motivasyonunu üst seviyede tutan Ünver
Group, bu amaçla her ay
geleneksel hale getirdiği ‘Aile
Günleri’ kapsamında; çalışanlarının ailelerini fabrikada
misafir ediyor.
‘Biz büyük bir aileyiz’ sloganı
ile gerçekleştirilen ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedef alan
etkinlik kapsamında; ailelere,
firmanın köklü geçmişi, misyon ve vizyonu hakkında sunum yapılıyor. Üretim alanını
da gezme fırsatı bulan aileler,
eş ya da çocuklarının çalışma
ortamı hakkında bilgi sahibi
oluyor. İşletmeyi en son ziyaret
eden ailelerin çalışanları ise şu
isimlerden oluşuyor:
Ahmet Balcı, Hacer Saygı, Meral Gümüş, Mihriban Hacıoğlu, Mehmet Çınar.

Aramıza hoşgeldiniz

tı, İş ve Zaman Etüdü,
Kurumsal İletişim,
OHSAS 18001.

AYŞE GACIROĞLU
Montaj operatörü

EMRAH TOY

HASAN B.ÖZBAKIR

Pres operatörü

Montaj operatörü

İSMAİL GÜNDOĞDU
Satış müdürü

Ergonomi

İSG

KEMAL FERAH
Montaj operatörü

Yangın
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MARİF M. TURAN
Şöför

MUSTAFA BOLAT
Otoklav operatörü

İlk yardım ve malzeme kullanımı
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Etkinlikler

Basında Biz

Nice mutlu yıllara
Ünver Group’un aile fertlerini oluşturan her
çalışanın hatırlandığı doğum günü kutlamalarında Genel Müdür Alper Uysal da unutulmadı. 11
Kasım’da doğan Uysal’ı ilk kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Orhan Korgavuş oldu.
Çalışanları ile büyük bir aile tablosu oluşturan
Ünver Group, doğum günlerinde de onları yalnız
bırakmıyor. Son 4 ay içerisinde doğum günü olanların sırasıyla şöyle; (Eylül) Kadir Yiğit, Recep Ulga,
Mustafa Emre Gülçimen, Mete Karahan, Hamza
Issı, Refik Ocak, Sahrab Aydın, Orhan Adnan Korgavuş, Gökhan Özen, Ayhan Korgavuş, Muhtalip
Hızlı, Murat Bayram, Halil Demirbaş, Necattin
Kesici. (Ekim) Ender Özendim, İlyas Durak, Bülent

Öz, Hatice Korgavuş, Uğur Karagöz, Bahtiyar
Uysal, Yusuf Türkoğlu, Erdinç Sakızlı, Osman
Mutlu, Yasin Ağaoğlu, Mehmet Kızılcan, Recep
Uğurlu, Erkan Sarnıç, (Kasım) Eyüp Aybey, Murat
Ergin, Alper Uysal, Mümine Çavuşoğlu, Ahmet
Gülsever, Metin Alan, Sıdıka Kavus, Oğuz Evinç,
Emrah Toy, Kamil Demirci. (Aralık) Hamdi Erarı,
Mümin Mutlu, İsa İnci, Perihan Körkaya, Ahmet
balcı, Akan Kütük ve Suat Zengin.

Mutlu günler

Başsağlığı

Sünnet
Muhtalip Hızlı 1 Eylül 2013
Kadir Yiğir
8 Eylül 2013
Murat
Bayram

Evlilik
Yılmaz Uyar
06 Ekim 2013
Murat Çalışkan 24 Kasım 2013

Gezi

Ünver, sigarayı bırakançalışanlarını ödüllendirmeye
devam etti.

Çalışma
arkadaşlarımızdan
Şahin Ok, Musa
Yıldız ve Sedat Çırak
babasını, Mümin
Şentürk, Rafet ile
Rıdvan Karakaş
dedesini, Kadir Yiğit
ise amcasını kaybetti. Kederli ailelerimize Allah’tan sabır
diliyoruz.

Sosyal aktivite

Ünver Group
‘Çanakkale’yi geçti!

Ünver’de başarının sırrı
‘mutlu çalışan!’

Ünver Group’un vatan, millet ve bayrak uğruna verilen destansı mücadelenin kahramanlarını ziyaret etmek ve onları anmak amacıyla
her yıl gerçekleştirdiği Çanakkale gezisi, 2013
yılında çalışanların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Mayıs ayı içerisinde yapılan gezi ile
Çanakkale’de bağımsızlık adına üstün mücadelenin yapıldığı yerler, rehberler tarafından
ayrıntılı olarak anlatıldı.

Yıllık olarak planlanan etkinlik takvimi çerçevesinde düzenlenen bowling, futbol ve paintball
turnuvaları ile Ünver Group çalışanlarının işyeri
ortamından keyif almaları, moral ve verimlilik
açısından desteklenmeleri amaçlanıyor. Başarısını çalışanlarının mutluluğu üzerine kurgulayan
Ünver Group, 2014 yılı içerisinde de düzenleyeceği etkinliklere yenilerini katarak zirveye emin
adımlarla ulaşacak.
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