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TÜKETİCİ ŞİKAYET DAVRANIŞ MODELLERİ
ÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME

Aypar Topkara USLU*

ABSTRACT

Previous research has found that dissatisfied consumers choose to seek redress, engage
in negative word-of-mounth behavior, and exit (i.e., vow never to repatronize the retailer)
based upon the perceived likelihood of successful redress, their attitude toward complaining,
the !eve! of importance they attaclı to the defective product, and whether they perceive the
problem to be stable or to have been controllable. The authors extend previious research by
modeling consumer complaining belıavior asa complex, dynamic process, hypothesizing that
once a consumer seeks redress, negative word-oj:mounth behavior and repatronaage intentiions are dependent (primarly) upon the consumer's post complaint perception ofjustice. .

ı. GİRİŞ

Pazarlama kavramının öncülü, pazarlamacıların müşteri memnuniyeti yaratma yaratmaya çalışmalarıdır. Bu ifadenin başka bir şekilde anlatımı müşteri memnuniyetsizliğine yönelik olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler ya da
müşteri memnuniyetsizliğine çare bulmaya yönelik çabalar olarak açıklanabilir.
Müşterilerde memnuniyet, marka bağımlılığı, ürüne yönelik olumlu izlenimler şek
linde olurken, ürünlerde memnuniyetsizlik sıklıkla ürün değiştirmeye yönelik davranışlar şeklinde gözlenmektedir. Bu hareket tarzını genellikle ürünü geri iade etme,
bir başkası ile değiştirme veya tamir isteme gibi davranışlar izlemektedir. Memnuniyetsiz müşterinin muhatabı genellikle ürünün perakendecileri olmakta müşteriler
memnuniyetsizliklerini genellikle onlara iletmekte ve çare bulmalarını istemektedir.
Perakendeciye güven duyan müşteriler böyle durumlarda eğer perakendeciye olan
güven yüksek ise müşteriler bu perakendecilerden satın alma eylemlerini sürdürmekte; ancak perakendeciye olan güven düşük ise karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları
söz söyleme ve mağazayı terk etme şeklinde göstermekte ve yaşanan olumsuzluğu
en yakın çevrelerindeki kişilerle (aile bireyleri ya da yakın arkadaşlar) paylaşmak-
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olumsuzlukları
tadır. Yapılan çalışmalar memnuniyetsiz müşterilerin karşılaştıkları
e sunulan
müşteriler
da
Bu
oıtalama olarak dokuz kişiye anlattığını göstermektedir.
neden
kaybına
müşteri
kadar
zayıf servisin her yıl hacimlerinin % 1O' dan %50'ye
yitirmüşteriyi
eski
in
görünmen
çekici
müşteriye
olduğunu göstermektedir. Yeni bir
şikayet
müşteri
cilerin
perakende
se
düşünülür
olduğu
mekten beş kat daha masraflı

lerini çözümlemeye önem vermesi gerekmektedir.
artmakMüşteri şikayetleri üzerine yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe
beraber butadır. Müşteri şikayet davranışı anlayışında pek çok gelişme olmakla
günkü modeller şikayet davranışına statik bir olay olarak sınırlandırmaktadır. Bunun
dinamik bir süreç
karşıtı tercih edilen model müşterilerin şikayet etme davranışının
davranışlarının
şikayet
diğer
gittiğinde
e
olduğunu ve tüketici bir kez düzeltmey
kabul
olduğunu
bağımlı
anlayışına
dürüstlük
indeki
tüketicilerin önceki şikayetler
etmektedir.
Tüketici şikayet modellerinin daha iyi anlaşılması araştırmacılar ve pazarlama
yöneticileri için tüketicilerin olumsuz söz söyleme ve dükkanı terk etme davradavranışını karnışlarının içyüzünü daha iyi kavramalarını sağlayacaktır. Şikayet
kavramsal yanın
davranışı
maşık ve dinamik bir model olarak algılamak şikayet
pısını daha da güçlü algılamaya yardımcı olacaktır.
Tüketici şikayetlerine çare bulmak, müşteri memnuniyetini sağlamak için
konusunda moşikayet etme imkanları ve prosedürlerini daha iyi geliştirebilmeleri
tive edebilecektir.
2. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ/MEMNUNİYETSİZLİGİ VE
MÜŞTERİ ŞİKAYET MODELLERİ

2.1.

Tanım

Tüketicilerin bir ürünün tüketimi sonucunda gösterdikleri davranışları, tüketici memnuniyeti/memnuniyetsizliği olarak bilinmektedir. Araştırmacıların çoğu
memnuniyet/memnuniyetsizlik kararını, beklentilerle sonuçlar arasındaki farklılık
l ve Miniard,
ların subjektif bir değerlendirmesi olarak görmektedir (Engel, Blackwel
rin ürünle
tüketicile
ik
uniyetsizl
yet/memn
memnuni
1995: 273). Başka bir ifade ile,
arasındaki
s
performan
gerçek
i
gördükler
soucunda
kullanım
ilgili beklentileri ile
1988: 204 ).
farklılığın değerlendirilmesi sonucunda hissettikleridir (TSE ve Wilton,
Günümüzde tüketici memnuniyeti ve memnuniyetsizliği pazarlamının en
önemli kavramlarını oluşturmaktadır. Çünkü işletmelerin kar sağlaması ve iş yapabilmesi memnuniyetin sağlanması ile doğrudan ilişkilidir.
Memnuniyet sonrası oluşan şey yeniden alımdır (Berkman ve Gilson, 1986:
507). Satın alma sonrası oluşan memnuniyet markaya karşı pozitif bir tutum sergilenmesini sağlar, memnun olan tüketicinin tekrar aynı markayı almak istemesi ihtimali
yüksektir (Assael, 1998:90). Müşteri memnuniyeti kavramı pazarlamanın merkezinde yer alır ve bütün pazarlamacıların amaçladığı en önemli şeydir. Memnuniyet
pazarlama faaliyetlerinin en önemli çıktısıdır.
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Yüksek müşteri memnuniyeti mevcut müşterilerin firmaya olan sadakatini artfirmalardan uzaklaşmalarını sağlamakta, yeni müşterileri etkilemeyi
kolaylaştırırken, firmanın tanınmışlığını arttırmaktadır. Sadakatin artması müşteri
lerin gelecekte daha çok alım yapacaklarının bir göstergesi olarak görülebilir (Anderson, Fomel ve Lehmann, 1994:55). Aldıkları ürünlerden memnun kalan müşteri
ler o ürünü ihtiyaç duyduklarında almaya devam etmektedirler. Bu nedenle pazarlamacılar memnuniyet yaratmaya çalışmaktadırlar. Zira kar elde etmenin temelinde
tüketiciyi memnun etmek yer almaktadır.
Yapılan araştırmalar, tüketicilerin beklentilerinin karşılandığı sürece memnun
olacaklarını ve perakendeciye karşı pozitif düşünceler içinde olacaklarını belirtmektedir. Bu nedenle perakendeciler memnun edici alışveriş tecrübelerinin etkileri ile
ilgilenmelidirler. Memnun edici bir tecrübe ile memnuniyetsizliğe yol açan bir tecrübenin tüketici üzerinde eşit etkiye sahip olmaları beklenilemez. Sadece bir tek kötü
tecrübe bile kişinin mağazaya bir daha gelmemesine neden olabilmektedir (Silverman, 1981:132).
Beklentiler ile algılanan ürün performansı arasında arasındaki farkın derecesi
memnuniyetsizlik olarak tanımlanmaktadır. Satın alım sonrasında beklentilerin karşılanmaması durumunda tüketicilerde memnuniyetsizlik oluşmaktadır. Satışı gerçekleştirmeye yönelik ürünle ilgili gerçekçi olmayan bir imaj çizildiğinde bu da satın
alma sonrasında tüketicilerde yüksek oranda memnuniyetsizlikle sonuçlanmaktadır.
Performans ile beklenti arasında bir fark oluştuğunda psikolojik bir tutarsızlık ve bilişsel bir uyumsuzluk oluşmaktadır. Bu da rahatsız edici bir durumdur (Berkman, ve
Gilson, 1986: 508). Memnuniyetsiz müşterilerin çok olması işletmenin durumunun
kötüye gittiğinin en önemli göstergelerindendir. Müşterilerin beklentilerinin en iyi
şekilde sunulması, ürünlerin kaliteli olarak yapılması memnuniyetsizliği ortadan kaldırmakta (Silverman, 1981: 132); beklentilerin yerine getirilmemesi markaya karşı
tüketicilerin negatif bir tutum sergilenmesine sebep olmakta, bu durum da tüketicilerin markayı tekrar satın alması ihtimalini önemli ölçüde düşmektedir.
tırmakta, diğer

2.2.

Müşteri Memnuniyetsizliği

ve

Şikayet Davranışı

Şikayet davranışı bir servisi veya ürünü pazarlayan ya da üreten firma veya
üçüncü kişilere ürün ya da servisle ilgili olumsuz şeyleri bildirmeyi gerektiren bireysel faaliyetler olarak tanımlanabilir.
Çeşitli şekillerde alım yapan tüketicilerin pek çoğu memnuniyetsizlik duymakla birlikte bu memnuniyetsiz tüketicilerin bazıları şikayette bulunmakta bazıları
bulunmamaktadır. Memnuniyetsizlik şikayet davranışı için gerekli bir şart olmasına
rağmen şikayet davranışının sadece küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Memnuniyetsizlik güdüleyici bir faktördür ve yüksek seviyedeki memnuniyetsizlik insanların şikayeti düşünmelerine sebep olmaktadır (Blodgett, Granbois ve Walters, 1993:
403). Ancak şikayet davranışını garantilemez. Daha doğrusu memnuniyetsizlik ve
şikayet karan kişilerde durumsal ve kişisel faktörlere bağlıdır. Memnun kalmayan
müşterilerle ilgili çalışmalar tüketicilerin önemli bir yüzdesinin şikayet etmediğini
bulmuştur. Örneğin bir çalışmaya göre tüketicilerin %50'den daha azının şikayetleri
ni dile getirdiğini, %26'sı bir tek şikayette bulunduğunu ve sadece %6.S'i dört veya
daha fazlasının şikayette bulunduğunu bulunmuştur.

381

Aypar Topkara Uslu

2.3.

Müşteri Şikayet

Modelleri

Onaylama /Onaylamama Örneği
Onaylama/onaylamama, tüketicinin ürünün gerçek performansının ürünle ilgili önceki beklentileriyle karşılaştırıldığı . ve değerlendirildiği bir prosestir. Ürün
beklenildiği gibi tüketici tarafından algılanırsa onaylanmakta, beklenildiği gibi algılanılmasa onaylanılmamaktadır. Ürün tüketicinin beklediğinden daha iyi yapılırsa
olumlu onaylama oluşmaktadır. Bazı hallerde satıcılar bilerek ürünün performansını
azıcık daha düşük göstermektedirler ki tüketiciler satın alma sonrasinda beklenin
üzerinde bir tatmin bularak tatmin olsunlar. Ürün tüketicinin beklentilerinin üzerinde
yapılmadığı zaman olumsuz onaylama oluşmaktadır. Özellikle satıcıların ürünün
performansını aşırı derecede abarttıkları durumlarda tüketicilerin üründen beklentileri çok daha yüksek olacağı için tatmin beklenen fayda ile etmek konusunda olumsuzluk ihtimali daha da yükselecektir. Şikayet davranışı için gerekli fakat yeterli
koşul olmayan olumsuz onaylamama tüketicilerde memnuniyetsizliği başlatmak
tadır.

Memnuniyetsizlik

-Şikayet Davranışı

Memnuniyetsizlik, belirli tüketim tecrübesine cevaben olumsuz bir cevap,
negatif bir his olarak tanımlanmıştır. Memnuniyetsizlik şikayet davranışı için gerekli bir şart olmasına rağmen memnuniyetsizliğin şikayet davranışının sadece küçük bir
yüzdesini açıkladığı bulunmuştur (Woodruff, Cadotte ve Jenkins, 1983). Day ve
London ( 1976) tüketici tecrübesine cevaben en çok memnun kalmadıkları olayları
sorduklarında %20-35'inin Bearden ve Teel (1983) %15'inin şikayetci olduğunu bulmuştur. Bu çalışmaların sonucu olarak memnuniyetsizliğin şikayet için güdüleyici
olduğunu ancak yüksek seviyedeki memnuniyetsizliğin insanları şikayeti düşün
melerine sebep olduğunu ifade etmektedirler. Ancak yinede bütün bunlar şikayet
davranışım garanti etmemektedir. Bunun nedeni de şikayet davranışının ayrıca kişil
erde durumsal ve kişisel faktörlere bağlı olması şeklinde açıklanabilir. Bu durumsal
ve kişisel faktörlerde Hirschman'ın (1970) çıkma, ifade etme ve bağımlılık teori
tarafından açıklanmaktadır.

Hirschman 'ın Çıkma, İfade Etme ve Bağımlılık Teorisi
Hirschman'ın (1970), bu konudaki teorisi niçin bazı müşterilerin memnuniyetsizlik karşısında mağazadan sessizce çıkarak bir daha buradan alışveriş etmemeye
yemin ederken bazı müşterilerin perakendeciye bu memnuniyetsizliğini belirterek
tatmin konusunda çözüm arayışlarına girdiklerini açıklamaya yöneliktir. Hirschman
bu çalışmasında tüketici şikayet davranışının tüketicilerce algılanan ürünün değerine
(önemi) bağlı olduğunu belirtmiştir. Burada şikayet sonucunda memnuniyetsizlik
giderilebilir yada giderilemez. Şikayet davranışı sonrasında başarısızlık sonucunda
müşteri en son çıkış yolu olarak mağazayı terk etmektedir. Ürünle ilgili memnuniyetsizliği olan, bunu belirtmeleri halinde başarılı sonuç alacağını bekleyen, memnuniyetsizliği düzeltmeye gitmeye genel bir isteklilik gösteren tüketiciler şikayet
lerini dile getirmekte ya da ifade etme da~anışı içine girmektedirler. Eğer ifade etme
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başarısızlığa uğrarsa

bunu başka şekillerde ortaya çıkan davranışlar izlemektedir.
Tüketicilerde konuyla ilgili olumsuz söz söyleme ve/veya mağazayı terk etme gibi
davranışlar ortaya çıkmaktadır.

Nitelik Teorisi
Bazı yazarlar şikayet davranışına niteliksel bir yaklaşım önermişlerdir. Bunlar
içinde en önemli olanı üründe yaşanan bir olumsuzluk anında tüketicinin buna vereceği tepkinin neler olabileceğini araştıran çalışmadır. Folkes (1984), bu çalışmasın
da memnuniyetsiz müşterilerin ne çeşit bir düzenlemeyi tercih ettiklerini açıklamak
tadır. Bunlar memnuniyetsizlik durumunda parayı iade etme, ürünü değiştirme, özür
dileme ve zararın temini gibi durumlardır. Nitelik teorisi problemin kalıcı olduğunu
yani tüketicilerin gelecekte de aynı sorunla karşılaşacağına olan inancının yüksek
olduğu durumlarda veya memnuniyetsizlik durumunda sorunun çözümüne kolay
ulaşabileceğine inancının yüksek olduğu durumlarda olumsuz söz söyleme ve mağazayı terk etme davranışında bulunma dunımunun yüksek olduğunu belirlenmiştir.
Buna karşılık tekrar problem ortaya çıkmayacağına ve perakendecinin bundan sorumlu olduğuna olan inanç tüketicilerde diğer dunıma göre daha az şikayete yatkın
lık gözlenmektedir.

Dürüstlük Teorisi
Teori dürüstlük temeli üzerine kurulmuştur (Adams 1965). Sosyal psikoloji ve
ve tartışma ile zihni meşgul eden bireylerin dürüstlük
beklentilerini çeşitli faktörlere dayandırarak açıklamaktadır. Teoride karşılaşılan
memnuniyetsizliğin sonucuna yönelik kararın algılanan tarafsızlığı, bu sonuca ulaş
mada kullanılan prosedürlerin algılanan tarafsızlığı ve çözüm sürecindeki uyuşma
zlık boyunca ele alınan yolun algılanan dürüstlüğü üzerinde durulmaktadır. Tartışma,
çalışma ilişkisi tartışmaları ve yasal düzenlemeler sonuçta kişilerin istedikleri sonuca ulaşmasa da eğer bu süreçlerin oluşmasında pozitif bir etkileşim ve tarafsızlık
algılanılıyorsa müşterilerin bu süreçlerin sonunda da memnun olabildiklerini göstermektedir. Bu yaklaşımda perakendeci tarafından sunulan beklenen düzeltmenin
tarafsızlığı esastır. Bunlar genellikle değiştirme, tamir etme, teklif edilse de edilmese
de meblağın geri ödenmesi olarak belirtilebilir. Ayrıca davranış perakendecinin zamanında ve nazik biçimde cevap verip vermemesi, tüketiciye durumu anlatması için
şansın verilip verilmemesi gibi durumlardan da etkilenmektedir. Perakendecinin
müşterisi olup olmama, olumsuz söz söyleyip söylememe ve çıkıp çıkmamaya beklenen dürüstlüğü algılaması ve davranışın geçerli model yapısının beklenen dürüstlüğü aracı değişken anahtarı olarak dahil etmesini ile yakından ilgilidir.
öğrenme davranışı, uyuşmazlık

3. SONUÇ VE DEGERLENDİRME
Son konusu modellere ilişkin yapılan araştırmalar ve sonuçlan incelendiğinde
önemli bulgular ortaya çıkmakta bu da pazarlama yöneticileri açısından işlet
menin devamlılığını etkileyici hayati önem arz etmektedir. İşletmenin varlığı satış
larındaki devamlılıkla oluşacak ve bu da ancak müşterilerin varlığı ve devamlılığı ile
bazı
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memnuniyet konusu ve tüketicilerin bunu dile getiriş
içinde ön plana çıkarmaktadır. Bu
ve çözüm
ilişkin değerlendirme bulguları
bunlara
ve
modeller
geçen
bahsi
çalışmada
nedenle
tanımlandığında elde edilen veriler işletmeler açısında önemli bir kaynak oluştur
gelişecekse satın

alma

sonrası

arayış yollarını işletme politikaları

maktadır.

Başarı olasılığı , perakendecinin tüketicinin satın alma sonrası karşılaştığı
problemi tartışmadan istekle çare bulamasıdır. Örneğin; parayı geri vermek, ürün
değişimi teklif etmek gibi. Araştırmalar başarı problemlerin çözümünde olasılığının
yüksek olduğunu algılayan memnuniyetsiz tüketicilerin düzeltmeye gitme eğili
minde olduklarını oysa başarı olasılığının düşük olduğunu algılayan tüketicilerin perakendeciyi kırarak mağazadan çıkma veya satıcıya olumsuz söz söyleme davranışı
içine girdiklerini göstermektedir.
Şikayete karşı tutum, bireylerin ürünle ilgili bir memnuniyetsizliği olduğunda
perakendeciye düzeltmeye gitme eğilimlerini kastetmektedir. Bazı müşteriler hiç
memnun kalmasalar da düzeltmeye gitmeye yönelmezken, bazıları haklarını savunmakta ve ne zaman ürünle ilgili bir memnuniyetsizliği olsa düzeltmeye gitmektedirler. Düzeltmeye gitmede çekingen olanların olumsuz söz söyleme ve mağazayı
terk etmeyi şikayete karşı pozitif tutum içinde olanlardan daha fazla eğilimli olduğunu göstermektedir.
Ürünün önemi kavramı tüketicilerin bazı ürünlere diğerlerinden daha fazla
önem verdiklerini kabul etme üzerine kurulmuştur. Ürüne önem veren müşterilerin
stres, sinir ve gerilimlerinin ürüne daha az önem verenlerinkine göre daha fazla
olduğunu farz etmektedir. Ürüne önem veren memnuniyetsiz müşteriler sinirlerinden
dolayı olumsuz söz söyleme ve asla bir daha o mağazanın müşterisi olmamaya yemin
etme gibi hareketler yoluyla perakendeciyi incitme yolun gitmektedir.
Ürünle ilgili memnuniyetsizlikte, perakendecinin bunu önceden görüp görmediğini (bilip bilmediğini) ve böylece problemi önceden önleyip önleyemeyeceği
(kontrol edilebilirlik) ve bazı problemlerin gelecekte tekrar oluşup oluşmayacağını
(kalıcılık) tüketicinin kendi kendine sorduğunu belirtmektedir. Perakendecinin yüksek dikkat ve ilgi ile problemi önceden önleyebileceğini anlayan tüketiciler sinirlenmekte ve durumu arkadaşlarına anlatarak onlarında bu mağazanın müşteıisi olmalarını engelleyerek ve bir daha oranın müşterisi olmayacağını söyleyerek perakendeciyi zarara uğratabilmektedirler. Aynı şekilde benzer problemlerin ileride tekrar olabileceğini algılayan müşteriler ileride de bu perakendeciden alış veriş yapmaktan
kaçınmakta ve arkadaşlarını ve ailelerini perakendeci ile ilgili olarak uyarmaktadır
lar. Temel neden kalıcı veya kontrol edilebilir olarak algılandığı zaman memnuniyetsiz tüketicinin o mağazadan satın alma eylemine son vermesi veya olumsuz
söz söylemesi olasılığı daha fazla olmaktadır. Ürün hatasının kontrol edilebilir fakat
kalıcı olmadığı (veya kalıcı fakat kontrol edilemez) algılandığı zaman olumsuz söz
söyleme ve mağazayı terk etme olasılığı daha azalmaktadır. Neden, ne kalıcı ne da
kontrol edilebilir olarak algılandığında ise tüketicinin arkadaşlarına şikayet etmesi
veya mağazayı ters etmesi olasılığı yüksek olmamaktadır. Bu son durumda tüketici
başka bir şans daha vermeye hazırdır.
Şikayetçi müşterilerin, müşteri olma niyetleri ve olumsuz söz söyleme davranışlarının bağımlı olduğuna daha geniş olarak bağlı olduğu diğer faktör dürüstlük
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beklentileridir. Dürüstlüğün olmadığın anlayan şikayetçiler bir daha bu perakendecinin müşterisi olmamaya yemin ederek olumsuz söz söyleyerek tepki göstermektedirler. Bu tartışmalar perakendecilerin yanıtlan ile şikayetlerin memnuniyet/memnuniyetsizlik derecelerinin müşteri olma niyetleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip
olduğunu bulan araştırmalar tarafından ve perakendecinin memnun olmayan müş
terinin memnun olandan iki kat fazla olumsuz söz söyleme davranışında bulunacağını gösteren araştırmalar tarafından desteklenmektedir. Desek ayrıca şikayet
lerinin kötü bir şekilde ele alındığını hisseden tüketicilerin daha yüksek olumsuz söz
söyleme davranışları ve daha düşük müşteri olma niyetleri bildirdiğini bulan araştır
malar tarafından ve şikayetçilerin şikayet prosedürünün dürüst ve etkileşimin pozitif
olacağını algılamaları halinde kusurlu servis sağlayıcısının müşterisi olmayı isteyeceğini bulan araştırmalar tarafından gelmektedir.
Şikayet davranışının, başarı olasılığı, şikayete karşı

tutum, ürün önemi ve
edilebilirlik üzerine doğrudan etkilere sahip olmasının şikayetçilerin
dürüstlük beklentilerini etkileyerek olumsuz söz söyleme davranışı ve müşteri olma
niyetlerini dolaylı olarak etkilediğini varsaymaktadır. Düzeltme başarısının zayıf
olduğunu algılayan, şikayete karşı uygunsuz tutumları olan veya ürünle ilgili memnuniyetsizlikleri olan tüketiciler değiştirmeye gittiklerinde yüksek bir stres ve gerilim içinde olmaktadırlar. Şikayetçiler istedikleri düzeltmeyi alsalar bile stres ve gerilimden dolayı dürüstlüğün tamamen eksik olduğunu algılamaları daha çok olası
olmaktadır. Problemin kontrol edilebilir olduğunu algılayan şikayetçiler şikayet
hareketini dürüstlük içinde yapmaktadırlar, çünkü problem ilk yerde bir daha oluş
mamaktadır. Aynı şekilde problemin kalıcı olduğunu algılayan şikayetçiler dürüstlüğün eksik olduğunu algılama eğilimindedir. Çünkü benzer problemleri düzeltmeye çalışma çabaları ileride tekrarlanması beklenmektedir. Çünkü dürüstlüğün
eksik olduğunu algılamaları muhtemeldir. Bu şikayetçilerin bundan dolayı olumsuz
söz söyleme davranışında bulunmaları muhtemeldir ve bu perakendecinin müşterisi
olmalarını zaman içinde daha az mümkün kılmaktadır.
kalıcı/kontrol
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