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Ürün geliþtirme sürecinde

daha iyiye

Ronald J.M.M. Does

giden yol...

Bir þirket planýnýn yapýsýný ve ilerleyiþini anlamak,
çalýþanlarýn o þirket vizyonuyla bað kurarak daha
proaktif olmalarýný, iþbirliðinin teþvik edilmesini,
iyileþtirme için gerekli kaynak ve uzmanlýklarýn
çoðalmasýný ve istenmeyen durumlar için planlar
yaratýlmasýný mümkün kýlar. Bu durumda nihai
çýktý da iþ mükemmelliði olacaktýr.

Teknik problemlere ekonomik çözümler geliþtirmenin bir aracý
olarak DFSS, bir þirketin yetkinlik olgunluðunu ve ürün
geliþtirme sürecinin ilerleyiþini ölçmede hem gösterge hem
katalizör görevi görebilir. Diðer bir deyiþle DFSS uygulamasý bir
þirketin yaptýðý iþin baþarýsýný ölçmeye yardýmcý olabilir.

Bir sistemin düzgün iþleyebilmesi için ne gibi
fonksiyonlara ihtiyacý olduðu, etkin ve güvenilir
olabilmesi için nasýl bir þekil almasý gerektiði
yönünden deðerlendirilmesine Altý Sigma için
Tasarým (DFSS - Design for Six Sigma) faydalý
olabilir. Þekil-1 DFSS ve PDP uygulama
yöntemlerini, Þekil 2 ise DFSS kurallarýnýn ürün
geliþtirme döngüsünde bulunan aþamalara nasýl

Ürün geliþtirme sürecine iyileþtirmeler için bir yol haritasý
oluþturulmasýndan genelde þirket yöneticileri sorumludur.
Yayýlým direktörlerinin sorumluluðu ise, görevli þampiyonlarýn
da yardýmýyla, çalýþanlarýn bu yol haritasýný anlamasýný
saðlamaktýr. Aþaðýda anlatýlanlar, ürün geliþtirme sürecindeki
iyileþtirmeler için bir yol haritasýna nasýl baþlanacaðýna ve
DFSS'nýn bir organizasyondaki ürün geliþtirme sürecinin
olgunluðunu nasýl belirleyeceðine örnek teþkil etmektedir.

Þekil-1: Altý Sigma için Tasarým yöntemi

Müþteri / Tüketici sözünü dinle
Liem Ferry

rekabetçi piyasalarda
þirket büyümesini
nasýl saðlar?

Altý Sigma Forum

Define
problems / issues / initiatives

S

ürdürülebilir bir þirket, iþ mükemmelliðine
ulaþmak için atýlmasý gereken adýmlarýn
iyileþtirilmesini içeren bir planlama sürecine sahip
olmalýdýr. Bu durum özellikle de Ürün Geliþtirme Süreci
(PDP) olarak bilinen, piyasaya yeni bir ürün sürme
sürecinde geçerli ve doðru bir yaklaþýmdýr.
Bu plan aþamalý olmalý, ürün geliþtirme süreci ile
kurumun yetkinlik olgunluðunun (MOC) performans
ilerleyiþini yansýtabilmeli ve bu süreçlerde sürekli
iyileþtirme için gerekli teknoloji ve yöntemleri
göstermelidir. Bu da ürün geliþtirme iyileþtirmeye yönelik
bir yol haritasý (PDIR) ile mümkün olabilir.
Bir þirketin planýnýn yapýsýný ve aþamalarýný anlamak,
çalýþanlara þirket vizyonuyla iliþki kurarak
proaktifleþmesine, iþbirliðini artýrmasýna, iyileþme için
gerekli kaynak ve uzmanlýklarý biriktirmesine ve
istenmeyen durum planlarý yaratmaya izin verir.
Sonuçta nihai çýktý iþ mükemmelliði olacaktýr.
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Identify critical-to-quality
(CTQ) characteristics

CIBA Vision Corp.

Yol haritalarý,

12

uygulanabileceðini açýklamaktadýr.

Temel nedenlerin önlenmesi

Temel nedenlerin yok edilmesi

Select
approach

Define

Scope

Create design concept / solutions

Measure the CTQs

Üretim yetkinliðinin
arttýrýlmasýna
yönlendirme

Tasarým

Araþtýr

Ýþlev/Model/Prototip Ýnþasý ve Transferi

Temel nedenleri bul

Geliþtir

Solve

Tasarým/Süreç/Çözümleri Optimize Et

Impove the design/process

Göster
Tasarýmý/Süreci Doðrula

Ürün hassasiyetini,
müþteri çevresi ve/veya
üretim gürültüsüne kadar azaltmak

Sürdür
Temel nedeni kontrol et veya yok et
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Yol Haritasý Oluþturmak
Bu örnekte bahsi geçen PDIR modeli, ürün geliþtirme sürecinin
üç temel unsurunu kapsr (Tablo-1'e bakýnýz). Ýlk unsur, bir
þirketin yeni ya da yenilenmiþ bir ürünü piyasaya sürmesi için
gerekli zemini ve yönlendirmeyi saðlayan altyapý ve liderliktir.

Ýkinci unsur kaynak yönetimi, ürünlerin daðýtýmý
ve müþteri hizmetlerini de kapsayan bir katma
deðerli faaliyetler grubu oluþturan operasyon
yönetimidir. Buradaki üçüncü unsur ise ürün ve
süreç geliþtirmenin sürekliliðine bir zemin
saðlayan sürdürülebilirlik sürecidir.

Hangi süreçler
araþtýrýlmalý ve
geliþtirilmeli?

Model Oluþtur

Optimum proses
parametreleri
nelerdir?
Tasarýmý Optimize Et

Design Parametreleri Geliþtir

Test proseslerimiz
uygun maliyetli mi?

Proses
gereksinimleri
nelerdir?

de iþlevsel bir ürün çýktýsý olan temel bir seviyede baþlayýp,
rekabetçi iyileþtirmeleri kapsayan orta seviyeye ve sonunda da
yenilikçi iyileþtirmeler içeren ileri seviyeye doðru ilerlemelidir.
Ürün Geliþtirme Süreci'nin ilerleme performansý, þirketin
amaçlarýna ulaþmak için kendi yöntem ve teknolojilerini nasýl
yönettiði ile deðerlendirilebilir.
Ürün Geliþtirme Sürecinin belli bir performans seviyesine
ulaþmasý için gerekli teknoloji ve yöntemler aþamalý bir
uygulama izlemelidir. Örneðin DFSS uygulamasý, özelliklere
göre test ve tasarým uygulamasýnýn ilerleyiþi olan parametre
tasarým yöntemini gerektirir.

Bir þirketin yetkinlik olgunluðu, temel
organizasyon ile baþlayan bir yol izler. Þirket
aslýnda önce sürdürülebilir bir organizasyon olur,
ardýndan kaliteli ve etkin maliyetli ürünler ve
hizmetler sunan etkin bir organizasyon olma
yolunda büyüme gösterir. Sonunda da gelecek
deðiþimlere sürekli adapte olma yetkinliðine sahip
çevik bir sistemden oluþan dayanýklý bir
organizasyon halini alýr.

Þekil-2: DFSS ve Ürün Geliþtirme Yaþam Döngüsü

Proses
performansýný
öngörebilir miyiz?

Altyapý ve liderlik, stratejik planlama ve
organizasyonel geliþim tarafýndan desteklenir.
Operasyon yönetimi, lojistik ve üretim olmak
üzere en az iki temel süreci kapsar. Sürdürülebilirlik ise sadece ürün tasarým ve araþtýrmaya
ortak olunmasýyla (ki burada DFSS'nýn mutlaka
bir rolü olmalýdýr) gerçekleþebilir.

Ürün Geliþtirme Sürecini temel seviyeden ileri seviyeye taþýyan
kritik teknoloji ve yöntem gruplarý performans iyileþtirme
geliþimin aþamalarý olarak adlandýrýlýr. Bu aþamalar hiyerarþisi
ardýþýk ilerleme hareketidir. Tablo-1, ürün geliþtirme sürecini
iþlevsel seviyeden yenilikçi iyileþtirme seviyesine taþýmak için
gereken beþ aþamayý göstermektedir. Teknoloji ve yöntemleri

Tasarýmý Doðrula

Benzer þekilde, bir þirketin ürün geliþtirme süreci

CTQ'larý Geliþtir

Ürün Test ve
Doðrulama

Üretim yetkinliklerimiz
yeni ürünü
destekliyor mu?

Üretim
Mühendisliði

VOC

Manufacturing
Production

Tablo-1: Ürün Geliþtirme iyileþtirmesi için Yol Haritasý
Müþterinin kullanýmýnda
ürünün performansý
nasýl?

Üretim/Süreç
Geliþtirme

Tasarýmý doðru yaptýk mý?

Satýþ ve
Daðýtým

Tasarýmý Doðrula

Tasarýmý Optimize Et

Müþteri
Yayýlýmý

Ýhtiyaçlar ve
Planlamalar

Müþteri
Memnuniyeti

En iyi tasarým
yaklaþýmý hangisi?

Atýk ve
Geri Kazaným

Ürün güvenilirliðini
öngörebilir miyiz?

Performansý, maliyeti
ve güvenilirliði nasýl
iyileþtirebiliriz?

Farklý ürün gereksinimlerinin
etkileri nelerdir?
CTQ'larý Geliþtir
Müþteri ihtiyaçlarý ürünü
nasýl etkiler?
VOC

Altý Sigma Forum

Aþama-4
Balanced scorecard

Kurumsal
Geliþim

Aþama-1
Süreç Oluþturma

Aþama-2
Organizasyonu
ortaya koy

Aþama-3
Projecting
organization

Aþama-4
Requisite organisation

Üretim

Aþama-2
Kalite sistemi ve
hata izleme

Aþama-2
Ýstatiksel Süreç Kontrol
& Ýstatiksel Düþünme

Aþama-3
7 step problem
solving

Aþama-4
Six Sigma DMAIC**

Lojistik

Aþama-3
Elimition
waste / 5Ss

Aþama-3
In house logistic
management

Aþama-3
Supply chain
management

Aþama-4
Lean and just in time
system

Ürün
Tasarým

Aþama-4
Testing and design
by specification

Aþama-4
Geometric dimension and
tolerance and stack-up
tolerance analysis

Aþama-4
Parameter design /
design of experiment

Aþama-4
Stage gate and Design
for Six Sigma

Aþama-5
Trying and error

Aþama-5
Derivative
development

Aþama-5
Incremental
development

Aþama-5
Structured innovation

Operasyon
Yönetimi

Tasarým Parametreleri Geliþtir
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Aþama-3
Portfolyo yönetimi

Yetkinlik
Olgunluk
Modeli

Temel

Etkin

Model Oluþtur

Hangi product alternatifi daha iyidir?
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Aþama-1
Hangi amaç ve
hedefler, ne zaman?

Geliþmiþ
(Yenilikçi
iyileþtirmeler)

Tasarým Parametreleri Geliþtir

Model Oluþtur

CTQ = Critical-to-quality characteristics
VOC = Voice of the customer

Aþama-1
Vizyon

Orta
(Rekabetçi
iyileþtirmeler)

Altyapý ve
Liderlik

Kavram
Mühendisliði

Product performansýný
öngörebilir miyiz?

Stratejik
Planlama

CTQ'larý Geliþtir

Product Tanýmlama
ve Tasarým

Temel
(Ýþlevsel)

Elements of PDP
Müþteri gereksinimleri
deðiþirse tasarým deðiþiklikleri
neler olacak?

Ürün
Mühendisliði
Optimum ürün parametreleri
ve toleranslarý nelerdir?

PDP* Performans
Seviyesi

VOC

Müþteri ihtiyaçlarýna
uygun doðru ürünü
üretiyor muyuz?
Tasarýmý Doðrula

Tasarýmý Optimize Et

Sürdürülebilir
Süreç

Araþtýrma

Evrilmeye
açýk ve
saðlam

*PDP = Ürün Geliþtirme Süreci, **DMAIC = Tanýmlama, Ölçme, Analiz, Ýyileþtirme ve Kontrol
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Bir þirketin planýnýn yapýsýný ve
aþamalarýný anlamak, çalýþanlara
þirket vizyonuyla iliþki kurarak
proaktifleþmesine, iþbirliðini
artýrmasýna, iyileþme için gerekli
kaynak ve uzmanlýklarý
biriktirmesine ve istenmeyen
durum planlarý yaratmaya izin verir.
Sonuçta nihai çýktý iþ mükemmelliði
olacaktýr.

daha yüksek bir aþamadan uygulayabilmek, önceki aþamalarýn
tamamlanmasýyla mümkündür. Örneðin, bir þirket üçüncü
aþamaya ulaþmak için birinci ve ikinci aþamalarý geçebilme
yetkinliðini taþýmalýdýr.

Kritik Kararlar
Altyapý ve liderliðin ilk bölümü olan stratejik planlama, gerekli
tüm yönlendirmeyi ya da amaçlarý ve hedefleri gerçekleþtirmek
için gereken planlarýn geliþtirilme ve uygulama süreçlerini
öngörür. Bu süreç, þirketin amaç ve hedeflerini iþleyen vizyon ve
misyonunun oluþturulmasý ile baþlamalýdýr. Daha sonra kritik
kalite parametreleri (CTQ) temelli portfolyo yönetimi ile
yönetilen bu amaçlarýn ve hedeflerin sonuçlarý da balance
scorecard ile ölçülür.

Çeviri Makale 1

stratejisini destekleyen yeni ürün geliþtirme
projelerinin seçiminde kullanýlýr.
Dahili fonksiyonlarý ve onlarýn harici çýktýlarýný
belirlemek ve geliþtirmek üzere balance scorecard
adý verilen bir stratejik yönetim metodu kurmak
gereklidir. Balance Scorecard, kurumlarýn
stratejilerini uygulamalarýna ve hedeflerini
gerçekleþtirmelerine yardýmcý olacak geri
bildirimi ve ölçümü saðlar.
Altyapý ve liderliðin ikinci bölümü olan kurumsal
geliþim, kurumun performansý, geliþimi ve
etkinliðiyle ilgilenir. Kurumsal geliþimin ilk
aþamasý süreç oluþturmaktýr. Bu aþamada,
þirketler, belli bir amaç ya da hedefin
gerçekleþtirilmesi için gerekli faaliyet ve
operasyonlar için doðru süreci, iþlevi, rolü ve
görevi kurmaya çalýþacaklardýr.
Kurumsal geliþimdeki ikinci aþamada resmi
organizasyon þemasýnda sunulan biçimde bir
organizasyon yapýsý ortaya konur. Buradaki
üçüncü aþama, kurumu gerçek iþlevleri
kapsamýnda deðerlendirmektedir. Bu da
sistematik bir çalýþmayla mümkün olur. Bu
çalýþmayla kimin neden sorumlu olduðu ve
bunlarýn kime ve neye iliþkin ne tür bir yetki
yürütebilecekleri bulunur. Kurumsal geliþimdeki
son basamak, kurum organizasyonunu gereken
organizasyon seviyesine, etkin yönetimsel liderlik
ve organizasyon için sistematik bilimsel bir sistem
modeline taþýmaktýr. Burada gereken
organizasyon seviyeleri þunlardýr;

Gelecekte bir noktada, þirketlerin ulaþmak ve baþarmak
istedikleri þeyleri ifade eden vizyon ve misyon, genellikle,
kurumun baðlý olduðu temel deðerleri (öncelikler), esas amacý
(varoluþ nedeni) ve ileriye dönük amaçlarý içerir. Vizyon ve
misyon ile iþlenen amaç ve hedefler, belli bir zaman dahilinde
hedeflenen niteliksel ve niceliksel sonuçlar içerir.
Kritik kalite parametrelerine dayalý yönetim, þirket
performansýna önemli ölçüde etkisi bulunan kilit özelliklerin
akýþýna dayalý bir sistemdir. Bu sistem, amaç ve hedefleri,
kullanýlacak yöntemleri, gereken kaynaklarý ve belirlenen
limitleri içerir. Tüm bu faktörler, denge oluþturan ve þirket
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• Liderliði ve iletiþimi, çalýþan kapasitesinin iþ
karmaþýklýðý ve yönetim yeteneðiyle
eþleþtirerek iyileþtirmek
• Doðru sayýda organizasyonel katman
saðlamak
• Yönetimsel otoriteyi ve güvenilirliði,
yönetimsel liderlik sürecini ve farklý iþlevsel
iliþkileri açýk þekilde belirlemek,
•

Ýþ zorluðuna göre iþ faydalarýný ayarlamak.

gruplara iliþkin ürün ve süreç boþluklarýný belirler. Tasarým ile
ArGe'yi kapsar.

Baþarýlý Operasyon
Altyapý ve liderlik yoluyla zemini hazýrlanan
þirket, operasyon yönetimini kurmaya hazýrdýr.
Üretim girdileri ve operasyonel girdiler, bu süreçte
daðýtýmda müþteri ihtiyacýný karþýlayan çýktýlara
dönüþtürülür. Bu üretim ve lojistiði kapsar.

Tasarýma yönelik teknoloji ve yöntemler özelliðe göre test ve
tasarým ile baþlayarak, geometrik ebatlar, tolerans ve tolerans
yýðýlma analizi, parametre tasarýmý ya da deneylerin tasarýmý
(DoE) ve sonunda da sürdürülebilir tasarýma doðru bir akýþ
gösterirler.

Üretime yönelik teknoloji ve yöntemler kalite
sistemi ve hata izlemeden, istatistiksel süreç
kontrolü ve istatiksel düþünmeye, problem çözme
yöntemleri ve sonunda DMAIC stratejisine doðru
bir akýþ izler.

ArGe'ye yönelik teknoloji ve yöntemler de ise akýþ, deneme ve
hata sürecinden baþlayarak, yan ürün geliþtirme, artýrýmlý
geliþtirme ile devam eder ve yapýlandýrýlmýþ yenilik ile sona erer.

Lojistiðe yönelik teknoloji ve yöntemler ise 5S
yoluyla atýklarýn yokedilmesinden, in-house
lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve son
olarak yalýn ve tam zamanýnda sistemlere doðru
bir akýþ takip eder.

Tasarým için 6 Sigma'yý iyileþtirmenin bir yolu da, yeni bir ürünü
fikir aþamasýndan baþlayarak ürünün lanse edilmesi aþamasýna
götüren farklý iþlevlere sahip bir süreç olan stage gate'in
kullanýmýdýr. Süreç, yönetim kararlarýyla ayrýlan farklý
aþamalardaki çabalardan oluþur. Þekil-3'de gösterildiði üzere
süreç, yönetim karar aþamalarýyla ayrýlmýþ farklý aþamalar
yoluyla yürüyen giriþimlerden oluþur.

Sürdürülebilir süreç, ürün ve sürecin güçlü
yanlarýný kuran sürekli iyileþtirme, büyüme,
uyum ve yenilikçiliði mümkün kýlar ve hedef

Öncelikle her bir geçiþ aþamasýnýn sorumlusu kýdemli yönetim
ya da þirket üst düzey yöneticileridir. Pazarlama ile ArGe

Þekil-3: DFSS-içeren stage gate (aþama geçiþ) süreci

Yöneticiler

Yeni
Fikirler

Geçiþ

1

Yöneticiler

Aþama-1
Scoping

Geçiþ

2

Yöneticiler
Aþama-2
Feasibility
and business
case

Geçiþ

3

Yöneticiler

Aþama-3
Full
development

Geçiþ

4

Yöneticiler
Aþama-4
Scale up
and
validation

Geçiþ

5

Yöneticiler

Aþama-5
Launch

PLR

Yeni fikirler

Aþama-1 çýktýlarý:

Aþama-2 çýktýlarý:

Aþama-3 çýktýlarý:

Aþama-4 çýktýlarý:

Aþama-5 çýktýlarý:

• Deðerli ve üstün ürün
• Hedefleri belirle

Ön çalýþma

Somut veriyle
hazýrlanan
çalýþma

Pilot ürün

Nihai ürün

Kazanan ürün

• Pilot Üretim Süreci
• CTQ Sonuçlarý
• Kalite Güvence Planý
• Güncel Olurluk Durumu
• Ürün Talep Planlarý
• Planýn açýklanmasý
• Talep/Kaynak Planý

• Doðrulanmýþ
• Piyasada
Üretim Süreci
• Piyasaya Sürüm Sonrasý
• Ürün Kalitesinin
Gözden Geçirme
Kanýtlanmasý
• Güncel Olurluk Durumu
• Sonlandýrýlmýþ Talepler
• Hazýrlýðýn açýklanmasý

• Ürün konsepti
• Baþarý kriterleri
• Olurluk durumu

• Ürün konsepti
• Baþarý kriterleri
• Müþterinin sesi
• Olurluk durumu
• Teknik fizibilite kanýtý

Farklý Ýþlevlerde Gruplar
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Bir þirketin rekabetçi bir ortamda
büyümesinin sürmesi için bir yol
haritasý belirlemesi bir
gerekliliktir. Söz konusu model,
bir þirketin ürün geliþtirme
sürecinin performans ilerleyiþini
ve kurum yetkinlik olgunluðunu
göstermelidir.

yönetimleri, nadide ve üstün ürünler ile açýk tüketici hedefleri
doðrultusunda belirlenmiþ yeni fikirlerden sorumludur. DFSS
araçlarýnýn içerdiði bu her aþamaya ait çýktýlar Þekil-3'de
görülebilir. Farklý iþlevli takýmlar, kýdemli yönetimin onayýndan
ve ürün geliþtirmenin bir sonraki aþamasýna geçmeden evvel,
daha önce belirlenmiþ farklý iþlevlere sahip görevleri baþarýyla
sonlandýrmalýdýrlar.
DMAIC'nin tersine DFSS hatalarý engellemeye odaklanýr ve
bunu, müþterinin istediði ve algýladýðý þeyleri, mühendislik ve
operasyon alanlarýnda üretilebilene dönüþtürülmesini en iyi
þekilde kullanarak yapar. Disipline edilmiþ bir yol haritasý olan
DFSS, pazarlama, mühendislik ve ürün bilgilerini tasarým
dünyasýna entegre eder. Kurum çapýnda bir kalite iyileþtirmeye
odaklanýr ve üst yönetimden tam baðlýlýk bekler. Bilgi odaklý bir
yaklaþým olarak ayný zamanda farklý disiplinlere ait yöntem ve
araçlar kullanýr.
Erken aþamalarý atlayarak orta ya da üst düzey aþamalarý
gerçekleþtirmek için þirkete gerekenler, bunlarla kýsýtlý
olmamakla birlikte, þöyle sýralanabilir:
• Ýþgücü olgunluðu
• Kültürel deðiþimi teþvik etme ve koruma yeteneði
• Liderlik yetenekleri
• Ekonomik uygunluk
• Geliþme gösteren bir altyapý desteði
Tablo-1'de görülen PDIR üzerinden bakýldýðýnda DFSS,
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evrimsel ve saðlam PDP modeli takip etmek üzere
uygulanan ileri bir yöntemdir. bir ileri yöntemdir
evrimsel ve saðlam PDP modeli izlemek için
uygulanýr. Bir þirketin performans iyileþtirmesi,
aþaðýdaki maddeleri de içeren pek çok yol ile
ölçülebilir:
• Ýlgili bilgilerin toplanmasý yoluyla kurumun
detaylarýnýn araþtýrýlmasý; böylece teknoloji
ve yöntem bileþenlerinin varlýðý ve olgunluk
seviyesi nicel olarak da saptanabilir;
• Sürecin her bir aþamasýnýn performans
seviyesini gösteren matrisler yaratarak
birinci adýmda ulaþýlan sonuçlarýn
kaydedilmesi;
• Matriste ikinci adýmda tanýmlanan
eksikliklikleri ve verimsizlikleri azaltacak
bir iyileþtirme planý belirlemek
• Ýyileþme planýnýn faaliyetlerini izlemek ve
planýn sorunun çözümünde istenen etkiyi
doðurduðunu doðrulamak.

Saðlam Oranizasyon
Bir þirketin rekabetçi bir ortamda büyümesinin
sürmesi için bir yol haritasý belirlemesi bir
gerekliliktir. Söz konusu model, bir þirketin ürün
geliþtirme sürecinin performans ilerleyiþini ve
kurum yetkinlik olgunluðunu göstermelidir.
Model ayný zamanda þirketin kurumsal geliþim ve
yetkinliðinin iyileþme ilerleyiþini yürütmek için
gereken teknoloji ve yöntemleri belirler.
DFSSin baþarýlý bir uygulamasý olan PDP'de
geliþmiþ bir yöntem olarak iþgücü olgunluðu,
cesaretlendirme becerisi, kültürel deðiþimi teþvik
etme ve koruma yeteneði, liderlik vasýflarý,
ekonomik uygunluk ve altyapý desteðinin
geliþimini gerektirir. Bunu baþarýyla uygulayan
firmalar ürün geliþtirme süreçlerinin yenilikçi,
evrimsel ve saðlam bir seviyeye ulaþtýðýný
kanýtlarlar.

