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KAVRAMDAN KAVRAMA
LEVENT KIZILTAN

Koç-Unisys Pazarlama Müdürü

Bilgi teknolojisi sektöründe
1990ların temel kavramları - 3
eçen yazımızda Re-engineering kavra
mının hangi öğelerden yola çıktığını ve
neleri içermediğini açıklamıştık. Bu yazıda
konuya biraz daha açıklık getirmeye çalışa
cağız...
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Bir işletmede veya şirkette işlerin yapılış
biçimini tanımlayan veya yöntemini belirle
yen değişik deyimlerden bahsedilebilir. De
ğişim mühendisliği, işin bugünü ile değil ge
leceği ile ilgilendiği için, o işin Temel'ine
yönelik somlar sorulmalı ve yanıtlanmalıdır;
işin Koken'inde nasıl yapıldığı değil nasıl ya
pılacağı incelenmelidir. Geliştirilme ile ilgili
olarak Kökten yaklaşımlar söz konusu olma
lıdır. İş geliştirilmesi ve değişim mühendisli
ği çalışmaları Süreç'ler üzerine yoğunlaştırılmalıdır. Böylelikle re-engineering'in üzerine
kumlu olması gereken dört anahtar sözcüğü
de işaretledik, Temel-Fundamental, KökenRadical, Kökten-Dramatic, Süreç-Process...
Nedenler ve anahtar sözcükler bizi şu ta
nıma doğru yönlendiriyor:
Müşterinin "patron", rekabetin yoğun ve
değişimin sürekli olduğu bir iş ortamında, iş
yapısını süreçler etrafında yapılandırarak,
"bugün yapmakta olduğumuz işi, bugünkü
bilgi düzeyimizle ve eldeki veya gelecek tek
nolojilerden yararianarak gerçekleştirseydik,
nasıl yapardık?" sorusunun yanıtlarını veren
ve işin kökenine inerek, köktenci yaklaşım
larla ve dramatik performans artışları-maliyet düşüşleri vs gibi ölçeklerle iyileştiren, işi
yeniden keşfetme çabalarının tümüne deği
şim mühendisliği adı verilir.
Tanımdan da anlaşılacağı gibi bu yeni
yaklaşımda hazır reçeteler veya tarifler söz
konusu değil. Bir takım temel prensiplerden
yola çıkılarak, her iş kolunun, her işletmenin
kendisine göre düşünmesi gereken bir takım
yaklaşımlar söz konusu.
Verilen örneklerden birinde görsel/işitsel
ürünleriyle ünlü bir Japon firmasının ürünü
pazara sunmasından bahsediliyor. Firma, her
zaman teknolojik alanda son derece başarılı
çalışmalar yapmış ve eskiden olduğu gibi ye
ni ürün geliştirme işinde de sadece Ar-Ge
mühendislik çalışmaları ile yetiniyor. Ürün,
geliştirme aşamasından çıktıktan sonra hızla
pazara sunuluyor; ancak sonuçlar çok tat
minkar değil. Araştırma yapıldığında, ürünün
tüm teknolojik gelişmişliğine karşın, müşteri
den gereken rağbeti görememesinin nedeni
nin, pazarda oluşan müşteri gereksinimlerini
tam anlamıyla karşılayamaması olduğu orta
ya çıkıyor. Çünkü firmada Ar-Ge, Üretim, Sa
tış, Pazarlama, Müşteri Hizmetleri ayrı ayrı
fonksiyonlar olarak işlerini yapmaktalar ve
kendi iş tanımları içerisinde oluşan bilgileri
yeterince paylaşmıyorlar. Firma, bu sorunları
adresleyip, "ürünün pazara sunulması" süre
cini, tek bir iş tanımı haline getirince ve bu
birimlerin hepsi süreç etrafında yapılanırken
doğru iş tanımları ve doğru hedeflerle belirlenince, kısa sürede problemi gideriyor ve sa
dece teknolojik olarak değil, ticari olarak da
başarılı ürünleri piyasaya çıkarıyor.
Bir başka örnek, İngiliz kökenli bir finansal hizmetler kumlusundan. Kuruluş, ülkede
sürekli değişen pazar yapısı ve oluşan koşul
lan, firmaların sadece bu değişime yanıt ver

melerinin yeterli olmadığını..., pazarda yal
nızca fiyat ve ürün ile mücadele etmenin
mümkün olmadığını..., gelişmek için yapıl
ması gerekenin de mükemmel bir müşteri
hizmeti vermek olduğunu... keşfeder. Bu he
defe ulaşmak için eğitimler ve seminerlerle
yetinilmez, şirketin işleri temelde nasıl yaptı
ğına inilir. Klasik hiyerarşik yapılar, disiplinler-üstü ekiplerle değiştirilir, şubeler yeniden
organize edilir ve karar verme yetenekleri ar
tırılır. Tüm bu gelişmeleri destekleyecek ye
ni bilgi teknolojisi yapılan kurulur. Birkaç
cümlede ifade edilen bu çalışmaların kolay
olduğunu söylemek de mümkün olmuyor.
Bir kurulusun yeniden yaratılması çabaları
gibi iddialı ve sürekli olması gereken bir ça
lışma, gerçekten son derece yoğun çalışma
yı gerektiriyor. Çalışmanın içeriğinde, mev
cut organizasyonel yapının revizyonu değil,
yeniden kurulması sözkonusu olduğu içinde
ortaya çıkacak problemlerin nitelikleri birbi
rinden çok farklı. Ancak tüm bu zorluklara
rağmen, kuruluş değişim mühendisliği çalış
masını tamamlar ve sonuçlarını almaya baş
lar.
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Duba Elekronik'in adres
ve telefonu şöyle:
Abdülbakbamit Caddesi Serin
Apt No: 76/6 80090 Taksim/
İSTANBUL Tel: 0212- 253 75
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Değişim bir kez yapıldığı zaman, o çalış
manın bittiğini sanan yöneticiler ve çalışan
ların yanıldığını söylemek kaçınılmaz bir
gerçek. Geçmişte şirketler, bir organizasyon
değişikliğinden sonra, temel bir problem ya
şamadan devam edebiliyorlardı. Bugün, de
ğişim mühendisliği devrinde bu sözkonusu
değil. Hatta Michael Hammer şöyle diyor:
"İşletmeler değişimi kurumsal hale getirmeliler. Bazen değişim mühendisliğinin gidilme
si gereken yol olduğunu anladıklarını, ama
yolun sonunun nerede olduğunu merak
eden kişilere çözümün sonra bir başka yola
geçmek olduğunu söylüyorum."

ğil de ürün ve kutu bazında

Yöneticiler, şirketlerini yeniden keşfetme
nin sürekli çabası içerisinde olmak zorunda
lar. Bu nedenle değişikliği süren ve zorunlu
hale getiren 3C faktörünü (bkz. önceki yazı)
sürekli takip etmek ve değerlendirmek gere
kiyor. Gelişmelerin sürekli takibi içinde ge
reken bilgi teknolojisi sistemlerinin ne kadar
önemli bir yer tuttuğunu vurgulamalı ve de
ğişim çalışmaları yapmayı hedefleyen şirket
lerin en fazla önem vermeleri gereken nok
talardan birinin de bilgi teknolojisi sistemle
rinin, değişimi destekleyecek şekilde tesis
edilmesi olduğunu belirtmeliyiz.

GÜNEŞ KAZDAĞLI

Not Değişim mühendisliği yazılarımızın ga
zetelerdeki pehlivan tefrikaları veya çizgi ro
manlar gibi bitmez tükenmez hale geldiğini dü
şünen ve sıkılan okuyucularımıza sondan üçün
cü paragrafı tekrar okumalarını önereceğim!!!
Şikayetler editöre lütfen...
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Şunu hemen belirtmek gerekir; değişim
mühendisliği çalışmaları yağdan kıl çeker gi
bi kolayca yapılan veya hepsi de başarıya
ulaşan çalışmalar değildir. Firmaların, bu ça
lışmalarda ortaya çıkacak problemleri baş
tan adresleyerek, doğru yöntem/doğru danış
man/doğru insan (kaynak kullanımı) seçim
lerini yapabilmeleri esastır.

Önümüzdeki yazıda konuyu biraz daha
derinleştirecek, bilgi teknolojisinin rolü ve
"yönetimin değişim mühendisliği" konula
rından bahsedeceğiz.
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Tiyatro rezervasyonunu
Internet'den yapabilirsiniz
Ankara Devlet Tiyatrolan Müdürlüğü, Internet'e bağlandı.
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Devlet Tiyatrolarına ait sayfalardan Ankara'daki aylık
oyun programlan, oyunun yazan, konusu ve oyuncular
hakkında bilgi alabileceğiniz gibi istediğiniz oyun için
rezarvasyon da yapabilirsiniz.
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