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İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi

John BRADLY, büyük bir gazetede çalışan baskı operatörü ve geçen
Cuma işe .g elmedi.Geçen yıl 4 ay içerisinde. toplam 11 iş günü devamsızlık
yapmıştı. Bütün devamsızlıkları tek gün süreliydi ve Cuma veya Pazartesi günlerine denk düşm~kteydi. Büyük bir sigorta şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Mary GREEN, geçen yıl 83 gün, bir önceki yıl ise 129 gün işe gel-

medi. Devamsızlığına iş sırasında merdivenden düşerek yaralanması neden olmuştu. ·3 günlük ameliyat raporu ·vardı ve birkaç hafta evde dinlenmesi önerilmişti.

Bu örnek olaylar, bir çok işletmenin iki tip devamsızlık problemi ile karşılaştıklarını göstermektedir. Birincisi sık sık gerçekleştirilen devamsızlı klar
dır, genelde Cuma veya Pazartesi günlerine rastgelir ve .tek gün sürerler. Bu
tip devainsızlıklar işgörenin iş yerinde 8 saat geçirmek yerine başka bir şey
yapmayı tercih ettiği, işt7n kısa süreli ayrı kalıtıalardır. Bilinçli, planlı ve gizli
olarak yapılır ve disiplin cezasına konu olmamak için hastalık veya acilen çözülmesi gereken sorun olduğu öne sürülür. Böylesi devamsızlık yapan işgören
lerin değer yargıl arı diğerlerine göre daha farklıdır. Gösterdikleri yüksek
oranlı devamsızlık, düzenli olarak işe gitmeye karşı old uklarını gösterir ve bu
durum da iş ahlaklarına gölge düşürür. Örgüte olan etkileri ise daha farklıdır.
Tek gün süren devamsızlıklarda boş olan göreve diğer işgörenler plansız bir
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tarzda kaydırılır ve işin kalite standartlarının korunması için de ayrıca bir denetlemeyi gerektirir. Bu durum ise gerek bir gün için başka göreve kaydırılan
işgören ve gerekse işletme yönetimi açısından başta verim düşmesi olmak üzere çeşitli sorunları da beraberind e getirir.

İkinci tip devamsızlıklarda ise durum çok daha farklıdır. Öncelikle bilinçli ve planlı değildirler. Genelde, uzun süreli devamsızlıklara iş sırasında
veya iş dışında gerçekl eşen kazalar nede n olur ki : bu kazaların ve sonuç olarak devamsızlığın i şgöre nlerin değer yargıları veya iş ahlakları ile herhangi bir
bağl antıs ı yoktur. Özellikle bu nedenlerde n dolayı işletme yöneticiler i, uzun
süreli devamsızlıkların fazlaca problem yaratm a dığına in a nır ve d evamsızlığ ı
engelleme amaçlı önlemleri özellikle tek gün süre n deva msı zlıklara yönlendi-

rirler. Ne yazık ki bu düşünce tarzı, uzun süreli devamsızlıkların da sorun yaratab il eceği nin gözden kaçmasına neden ol m ak t a dır.
UZUN SÜRELİ DEVAMSI ZLIKLAR IN YÜKSEK MALİYETİ
Uzun süre li devamsızlıkların ma liyeti olarak gösteri lebilecek iş giderleri
şöyl ece sıra l anabilir:
ı. Sosyal Haklar:: Çoğu işl etme uzun süre için işe gelmeyen işgörenlc
rin sosyal haklarını karşılamaya devam eder. Ge ne lli kle ş irk etler, uzun süre
için işe ge lmeme s ınırı olarak 120 ila 180 gün aras ını benimsemişlerdir. O rta-

lama olarak sosyal hakl arın 1 saat için 3.65 dolar olduğunu düşündüğümü z
de, 60 gün işe gelmeyen. bi r işçinin işletmeye maliyeti, sadece sosyal hakları
oluşturan ödemeler açısından yılda 1. 752 dolar tutmaktadır. Buna ek olarak
işletme, işe devamsızlık yapan işgörenin ye rine geçenin de sosyal hak ödeme-

lerini de yapmak zorunda old uğundan, tek bir i ş için çift sosyal hak maliyeti
ortaya çıkm aktadır.
2. İşgörenin Sigorta Tazm inatı: İşgörenlerin sigorta tazminatı için özel
sigorta şirketleriyl e çalışan işvere nler, iş k azal arınd an doğan uzun süre li de-

vamsızlıkların sonucu olarak, sigorta primlerinin yükselmes i gibi bir durumla
karşılaşırl ar. Özel sigorta şirketleriyle çalışan bir işletme için sigorta primleri,
işletmenin 3 yı llık zarar kayıtları ile 3 yıllık faaliyet standa rtlarının karşılaştırıl
ması ile belirlenir. Zarar kayıtları faaliyet stan dartlarının üzerine çıkan işlet

melerin sigorta primleri ise yükselir.
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3. Verimlilikte l'vleydana Gelecek. Düşmeler: Kısa süreli devamsızlık dugeçici işgöreq.lerin atanması, yönlendirilmesi ve eğitilmesi için harcanan zaman ve çaba ı.ızun süreli devamsızlıklar için de geçerlidir. Geçici ola-

rumlarında

rak o .göreve . atanan işgörenin verirjıliliğinin stand"rt düzeye ulaşması pekte
kısa olmayan bir z~marr dilimini gere.ktirir.
Uzun süreli -devatnsızlıklar oldu~ça pahalıdır ve genelde örgütün normal
fonksiyonlarına zarar verir. Bu nedenle~den dolayı işletmeler, µzun süreli devaı;nsızlık sorununa çözüm 'bulabilmek için etkin· önlemler geliştirmelidirler.
Aşağıda H .J.SCHEIR:ICH Co. İsimli işletmenin, bu konuda geliştirdiği bir

önlem paketini incelemeye çalışacağız.
BİR İŞLETMENİN .DENEYİM .i

Uzun süreli devamsızlık sor.ununun başa~ı ile üstesinden gelen işletme
,lerden biri olan H.J.SCHEIRICH Co. Orta büyüklükte bir mobilya fabrikası
na sahiptir. İşletmede hepsi sendikalı olmak üzere 400 nitelikli ve ya rı nitelikli işgören çalışmaktadır. Yıllar önce işletme yöneticileri, s ık sık gerçekleşen
tek gün devamsızlıkların ve uzun süreli devamsızlıkların üstesinden gelmek
üzere, devamsızlıkların işgücü maliyeti ve işgücü verimliliği üzerindeki olumsuz etkisinden yola

çıkarak

1979

yılında

bir uygulamaya

başlamıştır.

Bu uygulama sendika ile yap~lan görüşmeler sonucunda iş sözleşmesine
de dahil edilmiş ve her iki devamsızlık tipini önlemeye yönelik olarak ge liştiri l
miştir. Tek-gün clevamsızlıklara karşı önlem ola~ak, işgörenlcrin ceza alma-

dan. kaç kez devamsızlık yapabilecekleri kesin olarak belirlenmiştir. Uzun süreli devamsızlık sorun.unu ·kontrol altına almak için de, iş sözleşmesi, aşırı
uzun süreli dr:;vaınsızlık durumlarında işletme yönetiminin tavır alm asını olanaklı kılacak

tarzda düzenlenmiştir. Sözleşmede yer 'alan ilgili hüküm aynen
şu şekildedir: "Nedeni ne . olursa olsun, devamsızlıkları yüzünden işletmeye
karşı olan yükümlülüklerini aksatan işgörene karşı işletme tavır almaya hak
kazanır." Bu hüküm, iş~ilerin iş akışına zarar verecek derecede devaınsızhk

yapmaları durumunda işletme yönetiminin gerekli önlemleri alabilmesi için

· sözleşmeye konulmuştur. Genel bir kural olarak, Scheirich'in endüstriyel iliş
kiler şefi, devamsızlık kayıtları genel orta.lamarun ·3 puan üzerinde olan her iş
çinin aşırı devamsızlık yapmış olduğunu kabul eder ve bu işgöreni yakın takibe alır. Endüstriyel ilişkilerde esnek bir politika izlenmesi gerektiğini ilke edinen işletme yönetimi bu uygulamayı sert bir kural olarak değil, sadece yol
gösterici olarak görmektedir.
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Her ne kadar sendika, yönetimden, işgörenlerin işe uygun olmama nedeniyle otomatik olarak işten çıkarılmalarına neden olacak belirli bir devamsız' böyle bir yüzde saptanmasının
lık yüzdesi saptanmasını istemişse de yönetim,
uygulamada hiç de eşit olmayan sonuçlara yolaçabileceğini ve fazla sert olacağını savunmuştur. Öncelikle böyle bir yüzde 'koymak, olay bazında : inceleme
yapmaya olanak tanımayacaktır. Belirli bir devamsızlık yüzdesi uygulaması,
çok iyi bir devam göstermiş olup da 'ciddi bir hastalık yüzünden bir veya iki
yıl boyunca çok sayıda devamsızlığı olmuş işgörenler için çok kötü sonuçlar
verebilir. İkinci olarak, belirli bir devamsızlik yüzdesi işgörenin işten çıkarıl
masına neden olacak bu işgörenlerin hastalandıkları zaman, tam olarak iyileş
meden işe gelmelerine ·Ve bunun sonucu olarak hastalıklarının ciddi boyutlara
ulaşmasına neden olabilir. Üçüncü olarak da belirli bir devamsızlık yüzdesi,
işgörenleri belli sayıda devamsızlık yap.maya ·teşvik edebilir.

1979-1985 yılları arasında işletme_ yönetimi, uyguladığı devamsızlık önlemlerinin sonucu olarak 11 işgöreni işten çıkarmıştır. İşten çıkarılan işgören~
!erin devamsızlık kayıtları Scheirich'in koyduğu kurallara göre çok yüksekti
ve işgörenlerin işletmeye vermiş oldukları hizmetler o kadar azalmıştı ki, işlet
menin çıkarları için tek çare olarak sözkonusu işgörenlerin işlerine son vermek kalmıştı. 11 işgörenden 3'ü işten çıkarılma o l ayına karşı çıkmadılar; 3'ü
sendika ile birlikte "şikayetleri çözüm yönetirili"nin üçüncü basamağı yoluyla
ve diğer beşi ise Hakem Kurulu kanalıyla işlerine son verilmesi olayına. karşı
çıktılar. Her ne kadar Hakem Kurulu'nda tartışılan bu 5 olay bazı ufak farklı
lıklar gösterse de işletme, sendika ve hakem kurulunun yaklaşımları temelde
benzerlik göstermekteydi. Aşağıda bu yaklaşımlar kısaca özetlenmiştir:
İşletme

Yönetiminin Yaklaşımı:

Hakem Kurulti'nun raporlarına göre işletme yönetimi,
kararını destekleyen şu verileri öne sürmüştür;

işten çıkarılma

1. İşletmenin devamsızlıklara ilişkin politikası iki bölümden oluşmakta- .
dır ve temel olarak tek gün devamsızlıkları önlemeye yöneliktir. Belirtilen ilk
koşul devamsızlığı alışkanlık haline getirenler içindir. Hakem Kurulları da iş
verenin, uzun süreli devamsızlık yapan ve bir işgören olarak faydaları sona
eren kişilerin işlerine sonverme yetkisirte sahip olduğu görüşüne katı~ırlar. Bu
görüş, aşırı devamsızlık haklı nedenlere dayalı olsa da her zaman için geçerlidir ve özellikle işgörenin devamsızlık durumunun kabul edilebilir bir düzeye
gelmesinin olanaksız olduğu durumlar için geçerlidir. Diğer taraftan devam228

kontorhl ile ilgili kuralların son pragrafında işletme yönetiminin, bu
yaptırımları sadece gerekli durumlarda uygulamaya sokmayı amaçladığı özel. tikle vurgulanır ve sözkonusu 11 işten çıkarma olayı için "gerekli durum" sözsızlığın

cüğü kullanılır.

2. İşgörenin işten çıkarılmasının nedeni "iş için uygun olmaması"dır. Bu
işten çıkarılmalar, çok sayıda kısa süreli devamsızlıkların neden olduğu ve geliştirdiği disiplin uygulamamaktadır. İşgörenlerin işten çıkarılmalarının nedeni, onlarm işletmeye olan faydalarının işe devam etmelerini sağlayacak düze. yin altına inmesidir.
3. İşten çıkarılan işgörenlerin 5 yıllık devamsızlık ortalamaları, genel ortalamanın iki katından daha fazladır. (Genel ortalama yıllar arasında farklılık
göstermiş olsa da yılda% 5- % 7 arasında değişmektedir.) İşe uygun olmama
durumu ise 2-3 yıl arasında görülen yüksek devamsızlık ortalaması ile sözkonusu olur.
4. Sözkonusu olan bütün işten çıkarmalarda, işletme yönetimi, işgörenle
rin devamsızlıklarına yolaçan fiziksel ve davranışsa! özelliklerinin değişmeye
ceğine inanmaktadır. Bu durumda ise işletme yönetimi için, beklemenin saçma

olacağı savunulmuştur.
Sendika'nın Yaklaşımı:

Hakem Kurulu'na başvurulan 11 olay için de, sendika, işgörenlerin uygunsuz olarak işten çıkarıldıklarını savunmuştur. İşten çıkarılma kararlarıriın
geri alınması istenirken öne sürülen nedenler kısaca şunlardır:
1. Şikayete sebep olan durum iş sözleşmesinde yer alan ilgili hükme uygunsuz olarak sonuçlandırılmıştır. İşgörenin devamsızlık nedeni, eğer gerçek
bir iş hastalığı ise bu devamsızlık onu işten çıkarmak bir gerekçe olamaz.
Çünkü bu konuda işgörenin herhangi bilinçli ve planlı çabası olmamıştır. Bilinçlİ ve planlı olarak devamsızlık gerçekleşmedikçe herhangi bir disiplin cezasi da sözkonusu olamaz.
2. İşletme Yönetimi, hastane raporu olan ve iş kazası geçiren işgörenle
re karşı disiplin cezası uygulamayacağına yazılı olarak söz vermiştir. Sözleşme
de bu tip devamsızlıkların, disiplin cezasına ~a§acak devamsızlık olmayacağı
özellikle belirtilmiştir. Sözkonusu 11 işten çıkarJ.anın 3'ünde işletme yönetimi, sözleşmede yazılı olarak varolan bu duruma ters bir şekilde disiplin cezası uygulamıştır.
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3. İşine devam eden işgörenler arasında, işten çıkarılan işgörenlerden
daha fazla devamsızlık gerçekleştirenler vardır. Bu durum çalışanlar arasında
ki fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktadır.
4. İşletme yönetimi daha önce sendika tarafından uyarıldığı halde, işgö
renlerin uyması gereken belli bir devamsızlık yüzdesi saptamamıştır.
Hakem Kurulu'nun

Yaklaşımı:

Hakem Kurulu'nun kepdi içinde gerçekleştirdiği tartışmalarda ise şu so. nuçlara varılmıştır:
1. İşveren, işletmenin faaliyetlerini işini tam gün çalışacak işgörenler ile
sürdürme hakkına sahiptir. Eğer bir işgören tam gün çalışmak üzere işe alın
dı ise, o işgören ile ilgili herhangi bir durumda hakem kurulunun değerlendir
mesi tam gün çalışma zorunlu luğunun ışığı a ltında olacaktır. Eğer işgören

tam gün çalışan bir işgören olarak kalıyorsa, bu durumda işgören-işveren iliş
kisinin bitmemesi için herhangi bir sebep yoktur.
2. İşlctmeyönetiminin herhangi bir işgörcni yarım gün çalı şan stat üsüne
sokabilecek yüzde sınırlan koyması mantıklı değildir. Bu tip durumlar için iş
letme yönetiminin uyguladığı olay basında değerlendirme yapma metodu daha

akılcıdır.

3. Bu işletmenin, işgörcnlerin i disiplin nedeniyle işten ç ık arma yetkisini
korumak istemesinin haklı nedenleri vardır. Çünkü işgörenin devamlı ve verimli olmasını sağlamak işletmenin de devamlılığı ve verim liliği için önem lidir. Uzun süreli devamsızlıklar işde ver imliğin karşısıııda büyük bir enge ldir.
4. İşletme Yönetimi'nin, haklı nedenlerle ve bu nedenleri ortadan kaldı
racak bir dur.um sözkonusu o lm adıkça, sürekli devamsızlık yapan bir işgöreni
işten çıkarma hakkına

sah ip olduğu iş sözleşmes ind e açık ça belirtilmiştir.
tam gün işe devam edebilecek duruma gelebileceği konusunda
kanıt gösteremiyorsa veya belirtiler işgörenin düzenli bir şekilde işine devam
etmesinin olanaklı olmadığını gösteriyorsa, hakem kurulu, işverenin bu işgöre
nin işine son vererek o göreve başkasını atama hakkına sahip olduğunu savunEğer işgören

maktadır.

5. Eğer bir .işgören sağlık sorunları yüzünden sık sık ve uzun süreler için
işe gelmiyor ya da gelemiyorsa, o işgören fiilen yarım gün çalışan işgören statüsüne girer. İşgörenleri yapılan sözleşmenin ışığında devamlı ve düzenli çalı-
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şamayan

işletmenin varlığı ise uzun sürmeyecektir ve bu durum ise diğer
de işlerini kaybetmelerine sebep olacaktır. Bu yüzden işletme, .
hem kendi .hem de işgörenlerinin faydası için uzun süre devamsızlık yapan bir

bir

işgörenlerin

işgörenin işe

devam etmesine izin veremez, vermemelidir.

İlginçtir ki Hakem Kurulu, uzun süreli devamsızlıkların işten çıkarılma
için bir neden olacağı konusunda Frank ve Edn,a. ELKOURl'nin "Hakemlik
Nasıl

Yürütülür?"

adlı yapıtından aynı görüşleri taşıyan şu alıntıyı yapmıştır:

" İşgörenlerin hastalık gerekçesiyle de olsa aşın d~vamsızlık nedeniyle· işten çı
karılmaları, hakemler tarafından genellikle onaylanır ve aslında onaylanmalı
dır

da .... "
Hakem Kurulu'nun

Kararı:

Hakem Kurulu toplam 11 işgör·eni kapsayan 5 işten çıkarma olayının
4'ünde işletme yönetiminin haklı olduğuna karar vermiş ve sadece bir 'İşgöre 
nin işten çıkarılmasınl haklı bulmamıştır. Bu konudaki gerekçe i'se şudur: "Eğer işgörene gerekli uyarı yapılmış olsaydı, işten çıkarmayı gerektirecek du-

rum ortadan kalkardı. Sadece önceden uyarı yapılmadığı için işten çıkarma
uygulamasının haklı bulmuyoruz."
SONUÇ ÖNERİLERİ
Yukarıda tartışılan ve hakem kuruluna yansıyan olaylara baktığımızda,

uzun süreli devamsızlıkları kontrol altına almak konusunda işletme yönetiminin yapacağı bazı şeylerin olduğunu görmekteyiz. Yönetim, uzun süreli devamsızlıkları en az. düzeyde t,utmayı başaracak bir strateji saptamaya ve bunu
uygula,maya koymaya zorunludur. Böyle bir stratejinin öğeleri ise bizce şunlar
olmalıdır.

1. Çift Amaçlı Devamsızlık Önlemleri:

Uzun süreli devamsızlığı kontrol altına alma stratejisinin en önemli öğe
lerinden bir tanesi, hem uzun hem de kısa süreli devamsızlıkların üzerinde duran bir öneriler paketi olmasıdır. Her iki devamsızlık tipi de işgörenin kendine özgü bir davranış özelliğini gösterir ve bu yüzden belirli ve özel önlemler
gerektirmektedir.
2. Aşırı Devamsızlık İçin Önlemler:

İkinci önemli nokta, uzun sü~eli devamsızlıkların ne zaman "aşırı" olarak tanımlanacağının belirlenmesi konusu ile ilgilidir. Her ne kadar "aşırı"nın
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tanımını yapmak yönetimin sorumluluğunda olmasa da bunun, işgörenler,
sendika ve -gerektiğinde gündem.e gelebileceği için- ve hakem kurulları tarafından uygun ve adil bulunması gerekmektedir. Eğer önlemler adil bulunmazsa gerek işgörenlerin gerekse hakem kurullarının tepkisine neden _olabilir.

Bu makalede sözü geçen işletmenin yapmış olduğu gibi, aşırı devamsızlı- ·
belirleyen bur kural saptamak önemlidir;. Ayrıca önlemlerin, her olayın yönetim tarafından olayın kendi sınırları içinde değerlendirilebilmesine olanak
ğı

tanıyacak

kadar esnek olması da gerekmektedir.

3. Gelişme Gösterme Olasılığına Karşı Önlemler:
İşgörenlerin uzun süreli devamsızlıklarının azalmasının olanaklı olmadı
ğını

gösteren belirtilerin kuwetli olması gerekmektedir. Hakem Kurulları
özellikle, işgörenin sağlık durumunun onun tam gün çalışmasını elvermeye'cek tarzda saptandığını belirten ve sağlık görevlileri tarafından onaylanmış kanıtlar aramaktadır.

4.

Deva!11sızlık

Konusundaki Verilerin Düzenli Olarak

Tutulması:

Özellikle uzun süreli devamsızlıkların saptanmasında ve gerekli önlemlerin alınmasında düzenli olarak tutulmuş kayıtların önemi büyüktür. Ayrıca devamsızlıktan ötürü işten çıkarılma olasılığı olabilecek. işgörenlerin önceden
uyarılması ve davranışlarının. ve özellikle devamsızlığının yakından izlendiği
nin ona durulması gerekir. (Bu işlemin önemi, işgörenin önceden uyarılma
mış olduğu bir olayda, hakem kurulunun işgörenin lehine karar vermiş olması ile de ortaya çıkmaktadır.) Böylesi bir duYtırunun sağlıklı verilerin ışığı altında yapılabilmesi için de düzenli kayıt tutmak sözü edilen stratejinin önemi
öğelerinden biri olmaktadır.
5. İletişim:
1

İşletme yönetiminin uzun süreli devamsızlık konusundaki kararlarının,

tavırlarının, uygulama biçiminin ve davranış tarzının işgörene iletilmesi ve bunun mümkün olan en açık tarzda gerçekleşmesi gerekmektedir. Her ne kadar
uzun süreli devamsızlıklara neden olan etkenler -ki bunlar: kazalar, yaralanmalar, sakatlanmalar ve hastalıklardır- işgörenin kendi iradesi ife gerçekleşen
olaylar olmasa da, işletme yönetiminin bu k.onudaki ciddi tutumunun bilinmesi işgöreni işe daha çabuk dönmeye teşvik eder.
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·Şu ana kadar sadece varolan bir problemin çözümü konusuna ağırlık verildi. Bitirirken, işletmelerinin, sonunun ortaya çıkmasını önlemek yolunda alması gereken önlen:ılere de değinmenin uygun olacağı kanısındayız. Bu konudaki önerilerimiz ise temelde şu noktalarda toplanmaktadır.

1. Fiziksel Denetlemeler Yoluyla: Sağlık uzmanları tarafından yapılan
tıbbi denetlemeler, sırt ve diğer adele-kemik sorunları gibi varolan birçok hastalığı ortaya çıkaracaktır. Bazı işletmeler ağır işçi olarak çalışmak üzere baş
vuran işgörenlerin iki ayrı bağımsız sağlık kuruluşu tarafından tıbbi denetimden geçmelerini öngörür.

2. İşte Alınmadan Önce Yapılan Denetlemeler: İş için başvuruda bulunan adayların önceki çalışma kayıtlan, geçirmiş oldukları kaza ve sakatlıklar,
yaralanma olaylan ve devamsızlık konusundaki davranışları gözden geçirilmelidir. ·
3. Emniyet Programı: her ne· kadar iş ile ilgili hastalıklar, uzun süreli devamsızlık nedenlerinin sadece bir bölümünü kapsasa da endüstriyel ortamda
uygulanacak olan başarılı bir iş güvenliği programı, iş kazalarının ve yaralan-.
malan ve dolayısıyla da uzun süreli devamsızlıkları en az düzeyde tutacaktır.
yoğun

üretim gerçekleştiren işletmelerin yöneticileri için uzun süreli devamsızlıkları azaltmak ve kontrol altına almak kazanılması zor bir başa
rıdır. Devamsızlığı tanımlamak, izlemek ve kontrol etmek yeni bir sistemi ve
uygulama biçimini gerektirebilir. Ayrıca sendikalaşmış işletmelerde belirli önlemler ve uygulama kararları uzu!?- görüşmeler sonucunda belirlenir. Ancak
uzun süreli devamsızlıkları kontrol altına almak amacıyla yaratılacak olan bir
strateji için harcanan zaman ve emek, üretken bir işgücü yaratmayı ve işgücü
maliyetlerini en aza indirmeyi de kolaylaştıracaktır.
Emek
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