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AİLE İŞLETMELERİNDE SÜREKLİLİK YÖNETİMİ∗
Veli Denizhan Kalkan
Öz
İşletmelerde süreklilik yönetimi, bilgi ve işletme sürekliliğini sağlamaya dönük
çabaları ifade etmektedir. Bilgi sürekliliğinin sağlanması işletme sürekliliğinin
sağlanmasının ön koşuludur. Bu çalışmanın amacı işletmelerdeki süreklilik yönetimi
sürecini kavramsallaştırmak ve sürecin aile işletmeleri açısından ifade ettiği anlamı
açıklığa kavuşturmaktır. Çalışmada öncelikle literatür değerlendirmesine dayalı olarak
süreklilik yönetiminin temel konuları ele alınmakta, işletmelerdeki süreklilik yönetimi
süreci değerlendirilmekte ve bir süreklilik yönetimi modeli geliştirilmektedir. Daha sonra
ise süreklilik yönetimi aile işletmeleri bağlamında incelenerek bu işletmelerdeki süreklilik
yönetimi için kavramsal bir model oluşturulmakta, çalışmanın araştırmacılara ve
yöneticilere yönelik çıkarımları tartışılmaktadır.
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Abstract
Continuity management encompasses the efforts related to maintaining the
knowledge, consequently, business continuity. Managing knowledge continuity is a
prerequisite for managing business continuity. This article aims to conceptualize the
continuity management process in organizations and clarify the implications of continuity
management for family firms. Based on a literature review, the article evaluates the
process and proposes a model for continuity management in organizations. Then it reviews
continuity management in the context of family firms, offers a conceptual model of
continuity management for family firms, and concludes by discussing the implications of
the study for further research and managerial practice.
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Giriş
Aile işletmeleri konusunun yönetim literatüründeki önemi ve a ğırlığı
giderek artmaktadır. Akademik ilginin gelişmesi, aile işletmelerinin iş dünyası
için taşıdıkları önemin fark edilmesindeki yükselişe paralel bir seyir izlemiştir.
Türkiye’deki ve dünyadaki işletmelerin sayısal çoğunluğunu oluşturan aile
işletmeleri kendilerini diğer işletmelerden ayırt eden pek çok niteliğe sahiptirler.
Bu niteliklerin bir kısmı avantaj bir kısmı ise dezavantaj mahiyetindedir. Aile
işletmeleri, kendilerine avantaj sağlayan güçlü yönlerin nimetlerinden
faydalanabilmek ve kendileri için risk taşıyan yönlerin ortaya çıkarabileceği
sıkıntılardan zarar görme düzeylerini minimuma indirebilmek için, i şletme
yönetiminde sürekliliği sağlamak durumundadırlar (Cabrera-Suarez ve ark.,
2001:38; Bjuggren ve Sund, 2001:12). İşletme yönetiminde sürekliliğin
sağlanabilmesi için öncelikle en değerli kurumsal varlık olan örgütsel bilginin
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir (Richards, 2000:554; Markus, 2001:59;
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Lahti ve ark., 2002:13-14). Diğer bir ifadeyle, bilgi sürekliliği işletme
sürekliliğinin bir ön koşulunu ifade etmektedir. Bilgi ve işletme sürekliliğini
sağlamaya yönelik çabaların başarılı olması etkin bir süreklilik yönetimi ile
mümkündür. Literatürde “süreklilik yönetimi” kavramı ile işletmelerdeki bilgi
sürekliliğini sağlama çabaları ele alınmıştır (Beazley ve ark., 2002; Beazley ve
ark., 2003; Morgan ve ark., 2005). Ancak bilgi sürekliliğine ilişkin kapsamlı bir
kavramsallaştırma gerçekleştirilmemiş ve bilgi sürekliliği ile işletme sürekliliği
arasında bağ kurulmamıştır. Aile işletmelerinde süreklilik yönetimi ise bakir bir
çalışma alanını ifade etmektedir. Bu çalışmada, süreklilik yönetimi, temelini bilgi
sürekliliğinin oluşturduğu bütünsel işletme sürekliliği yönetimi olarak
değerlendirilmektedir. Çalışma, işletmelerdeki stratejik yönetim süreci içinde
önemli bir olguyu ifade eden süreklilik yönetimini kavramsallaştırmayı ve bu
kavramın aile işletmeleri açısından ifade ettiği anlamı açıklığa kavuşturmayı
amaçlamaktadır.
Çalışmada öncelikle kapsamlı bir literatür değerlendirmesinden hareket
edilerek süreklilik yönetiminin temel kavramları ele alınacak ve işletmelerde
süreklilik yönetimi modeli oluşturulacaktır. Daha sonra ise aile işletmelerindeki
süreklilik yönetimi tartışılarak bu organizasyonlar için kavramsal bir süreklilik
yönetimi modeli önerilecektir. Mevcut literatürün ve oluşturulan modelin
tartışılması yoluyla, yeni bir alan olan “aile işletmelerinde süreklilik yönetimi”nin
geliştirilmesi için araştırma önerileri belirlenecektir. Son olarak ise, çalışma
konusunun ve çalışmanın teorik bulgularının yöneticiler açısından taşıdığı öneme
ilişkin çıkarımlar ortaya koyulacaktır.
1. Süreklilik Yönetimi: Bilgi ve İşletme Sürekliliği
1.1. Bilgi Sürekliliği
Bilgi sürekliliğinin yönetimi, literatürdeki gelişim süreci açısından bilgi
yönetiminin en yeni alanını oluşturmaktadır. Literatürde süreklilik yönetimi
kavramı ile daha ziyade bilgi sürekliliğinin yönetimi ifade edilmeye çalışılmıştır
(Beazley ve ark., 2002; Beazley ve ark., 2003; Morgan ve ark., 2005; Delany ve
O’Donnell, 2005). Söz konusu edilen bilgi ise, yapılacak belirli işlere ait kritik
işlemsel bilgi, diğer bir ifade ile o işlerin yapılabilmesi için sahip olunması
gereken bilgidir (Beazley, 2003; Beazley ve ark., 2003). İşletmede birbirini takip
eden kuşaklar arasında sağlıklı bir bilgi transferi gerçekleştirilemediği takdirde
yeni kuşak kendi bilgi tabanını kendisi yaratmak zorunda kalmakta, dolayısıyla
pek çok şeye sıfırdan başlama durumunda olmaktadır (Markus, 2001:59). Bu
olumsuzluğu yaşamamak için, kritik işlemsel bilgi yeni çalışanlara etkin bir
biçimde aktarılmalıdır. Bu aktarım işletmedeki bilgi sürekliliğini sağlayarak
işlerin gerçekleştirilmesindeki verimlilik düzeyini artıracaktır. Aynı zamanda yeni
çalışanın işe ve organizasyona uyum sağlama sürecini kolaylaştırarak örgütsel
sosyalleşmeye ve iş motivasyonunun artmasına katkıda bulunacaktır. O halde
bilgi sürekliliği yönetimi, bilginin işletmenin bir sonraki çalışan kuşağı tarafından
yeniden kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan faaliyetler bütününü ifade
etmektedir.
1.2. Bilgi Sürekliliği Yönetimi Süreci
Bilgi sürekliliğinin yönetimi planlama, uygulama ve değerlendirme
işlevlerini içeren kapsamlı bir süreçtir (Beazley ve ark., 2002; Beazley, 2003).
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İşletmelerdeki bilgi sürekliliği yönetimi süreci başlıca yedi aşamadan
oluşmaktadır:
1.İşletmedeki bilgi sürekliliğinin mevcut durumunun değerlendirilmesi
2.Bilgi sürekliliği yönetimi uygulamalarının amaçlarının ve kapsamının
belirlenmesi
3.Bilgi sürekliliği uygulamalarına ilişkin sorumlulukların planlanarak
kimlere dağıtılacaklarının belirlenmesi.
4.Bilgi sürekliliği yönetimi uygulama sürecinin tasarlanması (Sürecin
bütünsel olarak tasarlanması)
5.Her bir iş pozisyonu için kritik işlemsel bilgiyi belirleyecek yöntemin,
bu bilginin seleflerden haleflere transfer edilmesini sağlayacak araçların ve bu
süreçte kullanılacak teknolojilerin tanımlanması (Sürecin ayrıntılı olarak
tasarlanması)
6.Gerekli araçlar kullanılarak kritik işlemsel bilginin eski çalışanlardan
yeni çalışanlara transfer edilmesi
7.Sürecin değerlendirilmesi
Sürecin her bir aşamasına ilişkin ayrıntılar aşağıda ele alınmaktadır:
1. İşletmedeki bilgi sürekliliğinin mevcut durumunun değerlendirilmesi:
İşletmenin bilgi sürekliliği konusundaki mevcut durumunu
değerlendirebilmek için birtakım verilerin elde edilmesi gerekmektedir. Bunların
başlıcaları şunlardır:
• Çeşitli iş gruplarına ilişkin yıllık çalışan devri ve emeklilik istatistikleri
• Çeşitli iş gruplarında, aynı işi yapan selef ve halef çalışanlar arasındaki
bilgi sürekliliğinin mevcut durumunun analiz edilmesine dayalı veriler
• Personelin kendi isteğiyle ayrılmasından dolayı ortaya çıkan bilgi
kaybına ilişkin veriler
• Bilgi sürekliliği yönetiminin örgütsel bilgi yönetimi sistemiyle ne
derece bütünleşik bir yapı arz ettiğine ilişkin veriler
• Örgüt kültürünün bilgiye verdiği değerin ve örgütteki ödül sisteminin
bilgi edinimi ve paylaşımı çabalarına sağladığı desteğin düzeyini ifade
eden veriler (Beazley, 2003:2).
2.Bilgi sürekliliği yönetimi uygulamalarının amaçlarının ve kapsamının
belirlenmesi: Pek çok organizasyon bilgi sürekliliği yönetimi planlamasına tek bir
pilot program ile başlama eğilimindedir. Bu program -muhasebe vb- belirli bir
fonksiyona veya -yayın vb- belirli bir işlem birimine ilişkin olabilir (Beazley,
2003:2). Bununla birlikte bilgi sürekliliği yönetiminin kapsamını belirlemek için
çeşitli faktörler dikkate alınmak durumundadır:
Uygulamanın Genişliği: Çalışmaya hangi iş gruplarının dâhil edileceği
belirlenmelidir. İşletmedeki bazı pozisyonlar diğerlerinden daha önemlidir, ancak
bütün pozisyonlar yüksek performansta işlev görebilmek için belirli bir bilgi
tabanına ihtiyaç göstermektedir.
Uygulamanın Derinliği: Her bir iş grubu için korunması gereken bilgi
miktarı bilgi sürekliliği yönetiminin kapsamının belirlenmesi açısından önemlidir.
Korunması ve yeni çalışanlara transfer edilmesi gereken bilgi miktarı işletmedeki
çeşitli işler açısından farklılık göstermektedir. İşletmenin etkinliği üzerinde daha
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yüksek potansiyel etkiye sahip olan işler, tekrarlanan yahut bir döngü içindeki
eylem ve olaylardan ziyade tekrarlanamayan eylemleri ve özgün durumlar ı içeren
işler, gerçekleştirilmeleri için dokümanlar yahut veri tabanlar ı vasıtasıyla elde
edilecek bilgilerden ziyade çalışanların zihinlerindeki bilgilere ihtiyaç duyulan
işler söz konusu olduğunda süreklilik daha fazla önem kazanır. Bu tür işler daha
fazla bilginin, daha özenli bir biçimde i şletmede kalmasının sağlanmasını,
sürekliliğinin korunarak yeni kuşağa devredilmesini gerektirmektedir.
Bilgiyi Koruma ve Transfer Etme Sürecinde Kullanılacak Teknolojinin
Karmaşıklığı: Genellikle, kullanılacak teknolojinin karmaşıklığı arttıkça bilginin
korunması ve transferi kolaylaşacaktır. İdeal olarak, bilgi sürekliliği sisteminin
bilgi yönetimi sistemine öyle bir biçimde entegre olmas ı gerekir ki hem farklı
çalışan kuşakları arasındaki dikey bilgi transferinin hem de aynı çalışan kuşağı
içindeki yatay bilgi transferinin bir arada gerçekleştirilebilmesi teminat altına
alınsın (Beazley, 2003; Beazley ve ark., 2003). Bunun için, teknolojiden etkin bir
biçimde yararlanmak gerekir.
Örgüt Kültürünün ve Ödül Sisteminin Bilgi Sürekliliği Çabalarını
Destekleyici Bir Nitelik Kazanabilmeleri İçin Yeniden Düzenlenmeleri: Bilgi
sürekliliğinin yönetimi aynı zamanda bilgiye bakış açısındaki bir değişimi de
ifade etmektedir. Bilgi artık harcanabilir bir kaynak olmaktan ziyade işi
sürükleyici bir kuvvet, dolayısıyla yüksek performans için gerekli bir unsur haline
gelmektedir (Beazley ve ark., 2003). Bu paradigma değişimi örgüt kültüründe bir
değişimi de gerekli kılmaktadır. Bilginin korunmasına ve transferine önem
atfeden ve olanak sağlayan bir kültür bilgi sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından
önemlidir (McDermott ve O’Dell, 2001). Organizasyonun ödül sistemi değişime
ihtiyaç gösteren diğer bir alandır. Çalışanlara sağlanan ikramiye, terfi vb bütün ek
yararlarda kullanılan ölçütler arasında “bilgi sürekliliğinde başarı” bileşeninin
olması gerekir. Bu, bilgi sürekliliği yönetimi uygulamalarının benimsenmesini ve
istekli bir katılımla gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır (Beazley ve ark., 2002;
Beazley ve ark., 2003).
3.Bilgi sürekliliği uygulamalarına ilişkin sorumlulukların planlanarak
kimlere dağıtılacaklarının belirlenmesi:
Bilgi sürekliliği yönetimi konusundaki sorumluluk ve yetki işletmedeki
bilgi yönetimi fonksiyonunun sorumluluğunu üstlenmiş olan üst düzey yöneticiye
veya bu iş için özel olarak görevlendirilen bir yönetici-çalışana tevdi edilebilir.
Görevlendirilen bu kişi ise bilgi sürekliliği planlaması, uygulaması ve
değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere bir ekip kurabilir. Görevlerin belirli
kişilere verilmesi, muğlâklığı ortadan kaldıracak ve görevlerin denetimlerinin
yapılması sürecinde oldukça faydalı olacaktır. Yetki ve sorumluluk sahiplerinin
açıkça belirlenmesinin bir diğer avantajı da, bu yöntemle çalışanların
motivasyonlarının artırılmasıdır.
4.Bilgi sürekliliği yönetimi uygulama sürecinin tasarlanması:
Bilgi sürekliliğinin yönetimi örgütsel bir değişim çabasıdır. Dolayısıyla
uygulamaya konulmadan önce dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Değişim
ihtiyacının belirlenmesi, değişimi gerçekleştirecek kişilerin işlevsel bir birliğinin
oluşturulması, değişim girişimi için bir vizyon geliştirilmesi, bu vizyonun
mümkün olan her araçla ilgili çalışanlara iletilmesi, ödüllendirme ve benzeri
sistemlerde bu yeni girişimi teşvik etmek için gerekli olan değişikliklerin
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gerçekleştirilmesi, uygulamayı ödüllendirmek ve pekiştirmek için kısa dönemli
başarı örneklerinin oluşturulması ve örgüt kültüründe bilgi sürekliliği kavramının
yerleştirilmesi değişimin belli başlı basamaklarını ifade etmektedir (Beazley,
2003; Beazley ve ark., 2003; Morgan ve ark., 2005). Bu aşamada her bir
basamağa ilişkin genel analiz ve öngörüler geliştirilmekte, süreç bütünsel olarak
ve genel düzeyde tasarlanmaktadır.
5.Her bir pozisyon için kritik işlemsel bilgiyi belirleyecek yöntemin, bu
bilginin seleflerden haleflere transfer edilmesini sağlayacak araçların ve bu
süreçte kullanılacak teknolojilerin tanımlanması:
Bu aşamada kritik işlemsel bilginin yeni çalışana aktarılma süreci
ayrıntılı biçimde tasarlanmaktadır. Aktarımın temel aracı bilgi profilidir. Bilgi
profili bilgiyi türlerine ve yararlar ına göre kategorize etmektedir (Thellefsen,
2004: 507-508). İşletmeden veya işletme içindeki belirli bir pozisyondan ayr ılan
çalışanın sahip olduğu bilginin organizasyonda kalması sağlanarak bilgi profili
zenginleştirilmiş olur. Özellikle yeni çalışanlar için bilgi profili oldukça önemli,
işi kolaylaştırıcı ve uyumu artırıcı bir fonksiyona sahiptir. Yeni çalışan bilgi
profili sayesinde henüz işin başında karşısına çıkabilecek sorunlardan haberdar
olur. İlgilenmesi gereken temel müşterilerin kimler olduğunu ve bu müşterilerin
özelliklerini öğrenir. Tamamlanmış ve tamamlanmamış projeler hakkında bilgi
sahibi olur. Seleflerinin gerçekleştirme veya tamamlama imkânı bulamadıkları
yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerden faydalanmak, işlevsel bir şekilde tasnif
edilmiş işletme istatistiklerine ulaşmak ve önceki çalışanların kullandığı bilgi
ağından istifade etmek de bilgi profilinin yeni çalışana sağladığı yararlar
arasındadır (Beazley ve ark., 2002; Beazley ve ark., 2003).
6.Gerekli araçları kullanarak kritik işlemsel bilginin seleflerinden yeni
çalışanlara transfer edilmesini yürütmek:
Bu aşama transferin fiili olarak gerçekleştiği aşamadır. Transfer edilen
kritik işlemsel bilgi başlıca üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar görev bilgisi, rol
bilgisi, ve örgütsel norm bilgisidir (Lahti ve ark., 2002:14). Görev bilgisi kritik
işlemsel bilginin teknik boyutunu ifade eder. Organizasyon içindeki belirli bir i şi
gerçekleştirebilmek için çalışan tarafından yapılması gereken şeyleri içerir. Rol
bilgisi belirli bir pozisyondaki çal ışandan neyin beklendiğine ilişkin bilgiyi ifade
etmektedir. Örgütsel norm bilgisi ise örgütün değer verdiği tutum ve davranışlara
ilişkin malumatı içerir (Lahti ve ark., 2002:14). Bir işi sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirebilmek için bütün bu bilgi unsurlarına sahip olmak gereklidir.
Yalnızca teknik bilgi, yani görev bilgisi, bir işin başarılı bir biçimde
gerçekleştirilmesini sağlayamamaktadır. Belirli bir işe ilişkin kritik işlemsel
bilginin yeni çalışana transferi; söz konusu işin yapılma süreci ile ilgili sosyal
koşullara, insan ilişkilerine ve süreci etkileyen örgüt kültürü vb unsurlara ilişkin
bilgi unsurlarının transferini de içerir. Çalışan işini doğru ve verimli bir biçimde
gerçekleştirebilmek için örgütteki beklentilere ve değerleme sistemine ilişkin
doğru bir algılayışa sahip olmalıdır. Bunu sağlayacak olan da rol bilgisi ve
örgütsel norm bilgisidir.
Bu aşamada enformasyon teknolojilerinin etkili bir biçimde kullan ılması
oldukça önemlidir. Zira enformasyon teknolojileri bilgi transferinin her türünü
destekleyici bir işleve sahiptir (Bender ve Fish, 2000; Alavi ve Leidner, 2001).

75

Aile İşletmelerinde Süreklilik Yönetimi
7.Değerlendirme:
Değerlendirme aşamasında hem bilgi sürekliliği yönetiminin çıktıları,
hem de bir bütün olarak sürecin verimliliği değerlendirilir. Sürecin
değerlendirilmesine ilişkin önemli bir ölçüt alternatifi, kendisine ili şkin bilgi
transferi gerçekleştirilecek olan işin yapılışındaki verimlilik düzeyidir. Çeşitli
nicel ve nitel alt ölçütler bu verimlili ği ölçmek üzere kullanılabilir. Bilgi
sürekliliği yönetiminin değerlendirilmesi, bilgi sürekliliğini -dolaylı bir biçimde
bağ kurularak da olsa- firma performansı ve bu performansı ölçecek olan firma
stratejik amaçları ile ilişkilendirerek de gerçekleştirilebilir.
1.3. İşletme Sürekliliği ve Süreklilik Yönetimine Bütünsel Yaklaşım
Süreklilik, yalnızca örgütsel bilgi açısından değil, örgüt yaşamının
bütünü açısından önem taşımaktadır. Günümüzde organizasyonların sorunlar
ortaya çıkmadan önce önlemlerini almaları, en azından sorunlar ortaya çıktığında
önlemlerini geliştirebilecek düzeyde hazırlıklı olmaları esastır. Yaygın etkiye
sahip ekonomik krizler ve 11 Eylül olaylar ı gibi kritik siyasal sonuçlara sahip
gelişmeler işletmelerin hazırlıklı olmalarının önemini daha da artırmıştır
(Narracott, 2003). Artık örgütsel yaşamda sorunların ortaya çıkardığı hastalıkları
tedavi etmek değil, organizasyonun bağışıklık sistemini güçlendirerek sorunları
güçlü bir biçimde göğüslemesini sağlamak esastır. Bu ise, işletmede istikrarlı bir
yapının kurulmasını, sürekliliğin sağlanmasını gerektirir. Bu yöndeki planlama
çabaları “işletme sürekliliği planlaması” olarak adlandırılmaktadır (Herbane ve
ark., 1997:20). Eski, -sorun çözücü, tedavi edici- yaklaşımla yeni yaklaşım olan
işletme sürekliliği yaklaşımı arasındaki ilişki klasik hekimlik yaklaşımı ile
önleyici hekimlik yaklaşımı arasındaki ilişkiye benzemektedir.
Tablo 1: Sorun Çözücü Yaklaşım ve İşletme Sürekliliği Yaklaşımlarının
Karşılaştırılması
Sorun Çözücü Yaklaşım

İşletme Sürekliliği Yaklaşımı

Fonksiyonel izolasyon
Entegre sistem
Enformasyon teknolojisi odaklılık
Değer zinciri odaklılık
“Sopa”
“Havuç”
Mevcut yapı
Yeni yapı
Temeli, çekirdeği korumak
Bütünü korumak
Mevcut konumu korumak
Rekabet avantajı yaratmak
İşletmenin içine yönelik odaklanma
Tedarik zincirine odaklanma
Geçmişten beslenen güvene dayalı iş ilişkileri
Alternatif kaynaklara yönelebilme
tercihi
Teknoloji odaklılık
İnsanlar, süreç ve teknoloji
odaklılık

Kaynak: Herbane ve ark. (1997)’den uyarlanmıştır.
Bilgi sürekliliğinin sağlanması işletme sürekliliğinin sağlanması
açısından oldukça önemlidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bilginin, örgütsel
kaynak olarak, her düzey ve türdeki firma açısından taşıdığı değeri
vurgulamışlardır (Nonaka ve Takeuchi, 1995; Grant, 1996; Beijerse, 2000;
Argote ve Ingram, 2000; Keskin ve Kalkan, 2002; Desouza ve ark., 2003;
Agrawal, 2004). Literatür bilginin örgütteki süreklili ğinin sağlanmasının firmanın
rekabet avantajlarını güvence altına alacağını kaydetmektedir (Argote ve Ingram,
2000). Örgütsel bilgiyi yönetebilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek, işletme
faaliyetlerinin ve bütünsel olarak işletme yönetimin sürekliliğinin
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sağlanabilmesinin ön koşuludur. Dolayısıyla bilgi sürekliliği ve işletme sürekliliği
yaklaşımları bütünsel bir yapı çerçevesinde ele alınmalıdır. Süreklilik yönetimi
ise; literatürde daha önce ele alındığı biçimden farklı ve daha geniş bir kapsamda,
öncülünü ve temelini bilgi sürekliliğinin oluşturduğu bütünsel işletme sürekliliği
yönetimi anlamında değerlendirilmelidir.
Şekil 1: Süreklilik Yönetimi Modeli
Görev Bilgisinin
Transferi
Rol Bilgisinin Transferi

Bilgi
Sürekliliği

İşletme
Sürekliliği

Firma
Performansı

Örgütsel Norm Bilgisinin
Transferi

Şekil 1, bu çalışmanın işletmelerdeki süreklilik yönetimi sürecine ilişkin
çıkarımlarını özetlemektedir. Görev bilgisi, rol bilgisi ve örgütsel norm bilgisi;
bilgi sürekliliğinin konusunu oluşturan kritik işlemsel bilginin ana unsurlarını
teşkil etmektedir. Bu bilgi unsurlarının yeni çalışanlara sağlıklı bir biçimde
transfer edilerek sürekliliklerinin sağlanması, örgütsel bilginin sürekliliğinin
sağlanmasını ifade etmektedir. Bilgi sürekliliği işletme sürekliliğinin sağlanması
için en önemli girdi niteliğindedir. İşletme sürekliliğinin sağlanması ise firmanın
rekabet avantajlarını korumasına ve/veya yeni rekabet avantajları yaratmasına
yardımcı olarak firma performansını olumlu yönde etkileyecektir.
2. Aile İşletmeleri ve Süreklilik Yönetimi
2.1. Aile İşletmelerinin Ayırt Edici Nitelikleri
Aile işletmesi, en yaygın biçimde var olan işletme türünü ifade
etmektedir. Aile işletmelerinin bütün işletmeler içindeki oranı kapitalizmin beşiği
İngiltere’de %75 düzeyinde gözlemlenirken, dünyanın Asya ve Latin Amerika
gibi bölümlerinde %95’e yaklaşan oranlarda gerçekleşmektedir (Cadbury, 2000;
Leenders ve Waarts, 2003). Aile işletmeleri Türkiye’de de %95’e yakın bir orana
sahiptirler (Karpuzoğlu, 2002; Günver, 2004). İşletme yaşamında bu derece
yaygın ve önemli bir olguyu ifade eden bu işletme türü, işletme yönetimi
literatüründe de giderek daha fazla önem kazanmaktad ır. Aile işletmelerinin
tanımlanması konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ancak genel olarak,
aile işletmeleri sahipliğin ve yönetimin aynı aile üyelerinde toplandığı kuruluşları
ifade etmektedir (Jauch ve Glueck, 1988; Degadt, 2002). Belirgin biçimde aile
etkisinde olan işletmeler de çoğunlukla aile işletmesi olarak nitelendirilmektedir
(Jauch ve Glueck, 1988; Habbershon ve ark. 2003).
Aile işletmelerinde yönetim fonksiyonları diğer işletmelere kıyasla daha
karmaşıktır. Çünkü burada yalnızca işin değil, zaman zaman oldukça
karmaşıklaşabilen ve işle iç içe geçebilen aile ili şkilerinin de yönetilmesi söz
konusudur (Cadbury, 2000). Bu ilişkiler aile işletmelerini diğer işletmelerden
farklı kılan yönlere işaret etmektedirler. Bu yönler güçlü yönler ve risk taşıyan
yönler olarak sınıflandırılabilir. Aile işletmelerinde işletmeye bağlılığın daha
güçlü olması, ekip sinerjisinden yararlanma düzeyinin daha yüksek olması, uzun
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vadeli bir perspektife ve daha belirgin bir kurum kimli ğine sahip olunması güçlü
yönler arasındadır (Cadbury, 2000; Karpuzoğlu, 2002). Öte yandan iş-aile
bulanıklığından kaynaklanan çatışmalar, büyümenin ortaya çıkardığı yeni
koşullar ve gerekliliklerden kaynaklanan çatışmalar, hem aile mensuplarının
kendi aralarında hem de aile mensuplarıyla diğer organizasyon üyeleri arasında
yaşanabilecek güç paylaşımı sorunları, ve objektif verilerden ziyade güvenilir
olduğu kabul edilen kişilerin görüşlerinden yararlanma eğiliminin daha baskın
olması ise risk taşıyan yönler arasındadır (Cadbury, 2000; Karpuzoğlu, 2002).
2.2. Aile İşletmelerinde Süreklilik Yönetimi Süreci
Aile işletmeleri, kendilerine avantaj sağlayan güçlü yönlerin
nimetlerinden faydalanabilmek ve kendileri için risk ta şıyan yönlerin ortaya
çıkarabileceği sorunlardan kaçınabilmek için, işletme yönetiminde sürekliliği
sağlamak durumundadırlar. Süreklilik, aile üyesi yöneticilerin ve belirli
düzeylerdeki çalışanların kişisel süreklilikleri olarak değil, aile işletmesinin
kurumsal düzeydeki sürekliliği olarak anlaşılmalıdır. Öncelikle en değerli
kurumsal varlık olan bilginin, daha sonra ise işletme faaliyetlerinin sürekliliğinin
sağlanması gerekmektedir. Bu ise etkin bir süreklilik yönetimi ile mümkündür.
Aile işletmelerinde, süreklilik yönetimi sürecinin temelini oluşturan bilgi
sürekliliğinin sağlanması çabaları etkin bir şekilde yürütülmelidir. Bu, kritik
işlemsel bilginin bir çalışan kuşağından diğerine etkin transferini içerir. Söz
konusu transfer sürecinin aile işletmelerinde geçirdiği temel aşamalar Tablo 2’de
özetlenmiştir.
Tablo 2: Aile İşletmelerinde Halef ve Selef Konumundaki Çalışanlar
Arasında Gerçekleşen Bilgi Transferinin Temel Aşamaları
Aşama

İçerik

Öğrenme Yöntemi

1. Aşama

Rutinlerin öğrenilmesi

Yaparak öğrenme

2. Aşama

Sorumluluklara alışma

Sosyalleşme

3. Aşama

İşletme içindeki ağlardan yararlanma
İnsanları ve aile ilişkilerini tanıma
ve yeni ağ oluşturma

4. Aşama

İşi yapabilmek için gerekli
yeterlilikleri ve kritik işlemsel bilgiyi
transfer etmenin öğrenilmesi

Yaparak öğrenme

Kaynak: Varamaki ve ark. (2003)’ ten uyarlanmıştır.
Tablodan da anlaşıldığı gibi, aile işletmelerinde belirli bir işi yapabilmek
için yalnızca işin yapılmasına ilişkin teknik boyutları bilmek yeterli
olmamaktadır. Bunlara ilaveten, işletme içi sosyal ilişkiler konusunda da bilgi
sahibi olmak gerekir. Aile içi ilişkiler ve bu ilişkilerle etkileşim içinde
gerçekleşen organizasyon içi ilişkiler aile işletmelerindeki sosyal ilişkiler ağının
temelini oluşturmaktadır. Çünkü ailenin kendisi bu işletmelerde önemli bir
örgütsel kaynaktır ve firmanın yaşamının bütününü etkilemektedir (Habbershon
ve Williams, 1999). Firmadaki değerler sistemi; aile ilişkileri, değerleri ve
etkileşimleri ile derinden ilişkilidir. Dolayısıyla firma içinde yapılacak bir işi
gerçek anlamda öğrenmenin ön koşullarından biri, firma içi ilişkilere ve bu
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ilişkilerin temelini oluşturan aile özelliklerine dair sağlıklı ve yeterli düzeyde
bilgiye sahip olmaktır. Bu bilgi aile özellikleri bilgisi olarak nitelendirilebilir.
Çalışanların sosyal ve örgütsel olarak tabi oldukları değerleme sistemini gerçek
anlamda kavramaları ve örgütün kendilerinden beklentilerini anlamalar ı, aile
özellikleri bilgisi olmaksızın mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, çalışanlar
aileye ve ailenin içinde yer aldığı örgütsel etkileşimlere ilişkin yeterli düzeyde
bilgi sahibi olmaksızın rol ve örgütsel norm bilgileri açısından ihtiyaç duydukları
düzeyi yakalayamayacaklard ır. Bunun sonucunda ise, işlerini yapabilmek için
gereksinim duydukları bilgiyi gerçek anlamda edinememiş olacaklardır.
Dolayısıyla, aile işletmelerinde, aile özellikleri bilgisinin edinimi bilgi
sürekliliğini dolaylı olarak etkileyen faktörlerden biri olarak rol oynamaktad ır
(Bkz. Şekil 2).
Aile özellikleri bilgisinin edinimi yaln ızca mekanik bir transfer işlemi ile
gerçekleştirilebilecek bir olgu değildir. Bu bilgi oldukça geniş kapsamlı ve büyük
ölçüde örtülü niteliktedir. Kişisel deneyimin zengin ve çeşitli oluşu,
anlamlandırma ve yorumlama için yeterli düzeyde destekleyici enformasyona
sahip olmak gibi hususlar bu bilginin edinilmesini kolaylaştırmaktadır.
Tablo 2’de belirtildiği gibi, aile işletmelerinde halef ve selef
konumundaki çalışanlar arasında gerçekleşen bilgi transferi görev bilgisinin
temelini oluşturan rutinlerin öğrenilmesiyle başlamaktadır. Son aşamada ise yeni
çalışan gerçekleştirmeyi öğrendiği işe ilişkin bilgisini haleflerine transfer
edebilecek bir konuma gelmektedir. Öğretebilecek konuma gelmek, öğrenme
sürecinin bir aşaması olarak ele alınmıştır. Bu, süreklilik yönetiminin kendi içinde
de bir süreklilik arayışı içinde olduğunu ve sonuç -bir diğer ifade ile performansodaklı bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
2.3. Aile İşletmelerinin Performansı ve Süreklilik Yönetimi
Çok az sayıda aile işletmesi işlerini yeni nesil aile üyelerine başarılı bir
şekilde devredebilmektedir (Howorth ve ark., 2004). Dünya genelinde yaşanan bu
sorun ülkemizde de belirgin bir biçimde gözlemlenmektedir. Ülkemizdeki aile
şirketlerinde yönetim yetersizliği nedeniyle kurumsallaşma ve bilgi yönetimi
istenen düzey ve nitelikten uzaktır (Genç ve Karcıoğlu, 2003; Us, 2003; Soyuer,
2004). Bu, aile işletmelerinin süreklilik yönetimi açısından ciddi sıkıntılar
yaşadığını göstermektedir. Hâlbuki aile işletmelerinin performansı, strateji
belirleme ve uygulama süreci ve bu süreç içindeki karma şık faaliyetlerle derinden
ilişkilidir (Habbershon ve Williams, 1999; Upton ve ark., 2001). Stratejik
yönetim süreci içinde önemli yer tutan planlama ve kontrol faaliyetlerinin
etkinliği aile işletmelerinin performansını etkilemektedir (Morris ve ark., 1996).
Süreklilik yönetimi de bu kompleks faaliyetler bütününün entegre bir parçasını
oluşturmakta, dolayısıyla aile işletmelerinin performansını etkilemektedir.
Aile işletmeleri literatürü çoğunlukla aile ilişkileri ve etkileri üzerinde
durmuş, süreklilik yönetiminin de bir parçasını oluşturduğu firma performansı
odaklı stratejik yönetim bakış açısından uzak kalmıştır (Sharma ve ark., 1997).
Süreklilik yönetiminin aile işletmeleri açısından ele alınması ve bu işletmelere
özgü yönlerinin açığa çıkartılarak “aile işletmelerinde süreklilik yönetimi”nin
kavramsallaştırılması literatürdeki bu önemli eksikliğin giderilmesine katkı
sağlayacaktır. Firma performansı açısından önem taşıyan süreklilik yönetimi aile
işletmelerinin performansı söz konusu olduğunda kritik bir etkiye sahip
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olmaktadır. Bunun nedeni, aile işletmelerinin ayırt edici niteliklerinden dolayı, bu
işletmelerde hem subjektif hem de objektif performans amaçlar ının etkileşimli bir
biçimde var olmalarıdır (Stafford ve ark., 1999; Sharma ve ark., 2003).
Performansa etki eden faktörler çok sayıda ve oldukça karmaşıktır. Bu faktörlerin
önemli bir kısmını barındıran süreklilik yönetiminin anlaşılması aile
işletmelerinin performansına etki eden faktörlerin de daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır.
Aile işletmelerinde performansın tek boyutlu olarak ele alınması yanıltıcı
sonuçlara yol açabilecektir. Bu işletmelerde performansın göstergesi olabilecek
seçenekler oldukça fazladır. İşletme sürekliliğini sağlamak ve aile etkisini
sürdürmekle ilgili amaçlar çoğu zaman karlılık ve pazar liderliği gibi daha
geleneksel amaçların önüne geçmektedir (Harris ve ark., 1994). Aile amaçlarına
ilişkin ölçütler ve sosyal ölçütler finansal ölçütler kadar önem kazanabilmektedir.
Bu ekonomik olmayan amaçlar, paradoksal olarak, ekonomik performansı da
artırabilmektedirler (Chrisman ve ark., 2003:468). Ekonomik ve ekonomik
olmayan amaçlar, aile amaçları ve klasik işletme amaçları gibi ilk bakışta zıtlıklar
içerdikleri düşünülen amaçlar bir arada sinerjik etkileşimler oluşturarak örgütsel
verimliliği artırmaktadırlar (Chrisman ve ark., 2003:468). Dolayısıyla aile
işletmelerinde firma performansının, sosyal, finansal ve aile amaçlar ı kıstaslarını
göz önünde bulunduran bir bütünlük içinde ele alınması daha gerçekçi ve
ilerletici olacaktır (Athanassiou ve ark., 2002).
Aile İşletmesinin
Performansı
Görev Bilgisinin
Transferi

Rol Bilgisinin
Transferi
Aile Özellikleri
Bilgisinin
Edinimi

Örgütsel Norm
Bilgisinin
Transferi

Sosyal
Performans
Bilgi
Sürekliliği

İşletme
Sürekliliği

Finansal
Performans

Aile Amaçları
Performansı

Şekil 2 aile işletmelerindeki süreklilik yönetimi olgusunun temsili bir
gösterimini ifade etmektedir. Aile özellikleri bilgisinin edinimi rol bilgisi
ve örgütsel norm bilgisinin transfer edilmesini olumlu yönde etkilemektedir. Bu
iki transfer sürecinin ve görev bilgisinin transferinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi de aile işletmelerindeki bilgi sürekliliğinin sağlanmasını ifade
etmektedir. Bilgi sürekliliği işletme sürekliliğinin sağlanmasında olumlu rol
oynamaktadır. İşletme sürekliliğinin sağlanması ise aile işletmesinin sosyal
performansını, finansal performansını ve aile amaçları performansını güçlendirici
bir etkiye sahiptir.
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3. Tartışma
Gerek literatürde işletme sürekliliği adı altında ifade edilen kavram,
gerekse de bu çalışmada süreklilik yönetimi başlığı altında öne sürülen kavramlar
örgütsel ve yönetimsel sürekliliği ele almakta ve bu sürekliliğin temel yapı taşı
olarak da bilgi sürekliliğini kabul etmektedirler. Bilgi sürekliliğinin merkezi bir
konumda bulunması, yönetim literatürünün son yıllardaki gelişim seyriyle de
uyumludur. Literatürde bilgi, örgütsel kaynak olarak merkezi bir önem kazanm ış,
firmanın bilgi temelli değerlendirilmesi yaygınlaşmış ve örgütsel bilgi yönetimi
stratejik bir önem kazanmıştır (Grant, 1997, Mohrman ve ark., 2002). Bilgi
transferi çalışmaları, sağlıklı bir transfer sürecinin bilgi yönetimi sürecinin bütünü
açısından büyük önem arz ettiğini ve örgütsel performansı olumlu yönde
etkilediğini ortaya koymuşlardır (Garavelli ve ark., 2002; Goh, 2002). Bu çalışma
kapsamında yer alan bilgi sürekliliği konusu ise, bilgi transferinin spesifik bir
boyutunu ifade etmektedir. Bilgi sürekliliği çalışmaları henüz başlangıç
aşamasında ve kavramsal düzeydedir. Beazley ve arkadaşlarının (2002) çalışması
esas kaynak olma özelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Bilgi sürekliliğinin daha
iyi anlaşılması bilgi transferinin ve bilgi yönetimi sürecinin daha iyi kavranmas ını
sağlayacaktır. Bunun için, kavramsal çalışma ve araştırmaların geliştirilmesi
gerekir. Dolayısıyla, bilgi sürekliliği çalışmaları sürdürülmeli, alt başlıklara doğru
yönelerek derinleştirilmelidir. Bu çalışmada önerilen bilgi sürekliliği yönetimi
modeli ilerideki çalışmalar için yol gösterici olabilir. Görev, rol ve örgütsel norm
bilgilerinin transferine ilişkin spesifik özellikler ve bu alt süreçleri etkileyen
faktörler üzerinde duran çalışmalar bilgi sürekliliğinin daha iyi anlaşılmasına
katkı sağlayacaktır. Bilgi sürekliliğini sağlama çabalarını etkileyen çeşitli iç ve
dış çevre faktörlerinin anlaşılmasında ve bu çabaların bilgi transferi ve bilgi
yönetimi süreci ile olan bağlantılarına ilişkin konuların incelenmesinde derinleşen
çalışmalar da ilerletici olacaktır.
Diğer yandan, bilgi sürekliliğinin dışında, işletme sürekliliğini etkileyen
başka faktörlerin bulunduğu da süreklilik yönetimi çalışmalarında göz önünde
bulundurulmalıdır. Çevresel faktörler ve işletmenin çevreye uyum sağlamasına
yarayan yetenekler diğer faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle aile
işletmelerinin çevreye uyum sağlama süreçleri daha karmaşıktır. Aile
ilişkilerinden ve aile özelliklerinden, kurucunun hususiyetlerinden kaynaklanan
özgün şartlar işletmenin dış çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırmakta veya
zorlaştırmaktadır. Bunlar süreklilik yönetimini de etkilemektedir. Son yıllarda
literatürde adaptasyon yeteneği ve -örgütün adaptasyon yeteneği ile birlikte
enformasyon işleme kapasitesini ve kolektif duygusal zekâsını da kapsayanörgütsel zekâ kavramları ön plana çıkmaya başlamıştır (Glynn, 1996; Staber ve
Sydow, 2002; Kalkan ve Keskin, 2004; Dayan, 2004; Yolles, 2005). Aile
işletmelerinin adaptasyon yeteneklerine ve aile i şletmelerindeki örgütsel zekâya
yönelik çalışmalar, bu işletmelerdeki süreklilik yönetimi süreçlerinin
özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Zira bu kavramlar bilgi
edinimi ve transferini içeren her çaba için, dolayısıyla süreklilik yönetimi için de
gerekli olacak yeterlilikleri ifade etmektedirler. İleri araştırmalarda üzerinde
durulması gereken diğer bir konu da süreklilik yönetiminin aile işletmelerindeki
performansın her bir boyutuyla olan ilişkisidir. Rol ve örgütsel norm bilgilerinin
transferini etkileyen aile özellikleri bilgisinin edinilme sürecine ve bu süreci
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etkileyen faktörlere ilişkin kavrayış da geliştirilmelidir. Bu konularda geliştirilen
ve geliştirilecek önermelerin deneysel olarak test edilmeleri de süreklilik
yönetimi çalışmalarının gelecekte yoğunlaşacağı önemli bir alanı oluşturmalıdır.
Süreklilik yönetimi konusu araştırmacılar açısından olduğu kadar
yöneticiler açısından da önem taşımaktadır. Akademinin ilgi alanına giren
konuların belirli bir süre için akademiyle sınırlı çerçevede bir görünüm
sergilemeleri ve organizasyonlar dünyasından ileri düzeyde bir ilgi görmemeleri
normaldir. Bununla birlikte, zaman ve çal ışmalar ilerledikçe, yeni kavramlar iş
dünyasında da belirli bir ilgi uyandırmaktadır. Örgütsel öğrenme çalışmalarının
tarihsel seyri bu durumun tipik bir örneğidir (Fiol ve Lyles, 1985; Huber, 1991;
Chonko ve ark., 2003). Yöneticilerin akademik çalışmaların ortaya koydukları
bulgulara karşı duyarlı olmaları kendilerinin öngörü kapasitelerini ve ufuk
zenginliklerini artıracağı gibi, örgütleri için de yenilik fırsatı ve rekabet avantajı
sağlayacaktır. Belirtilmesi gereken bir diğer husus da, bu çalışmanın konusunu
oluşturan süreklilik yönetiminin, özellikle de bilgi sürekliliği yönetiminin
uygulamaya dönük bir yapıya sahip olmasıdır. Bilgi sürekliliği yönetimi
geleneksel bilgi transferi sürecine göre daha yönetilebilir, kontrol edilebilir bir
süreçtir; çünkü alanı daha sınırlı ve tanımlıdır. Bilgi transferi bilginin örgüt
içindeki genel dolaşımını ele almaktadır. Bilgi sürekliliği yönetiminde ise bilginin
örgüt içindeki dolaşımı değil; aynı işi yapan ve halef-selef konumunda olan iki
çalışan arasındaki bilgi transferi söz konusudur. Yapılan işin etkin bir biçimde
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kritik işlemsel bilginin eski çalışandan
yeni çalışana transfer edilmesi konu edilmektedir. Bilgi sürekliliği yönetimi
çerçevesinde ele alınan diğer bütün faaliyetler bu ana ekseni güçlendirici bir rol
sergilemek üzere tasarlanmaktadırlar. Süreklilik yönetimi çalışmaları
organizasyonlardaki uygulamalar için yararlı olacaktır. Aynı şekilde,
organizasyonlardaki süreklilik yönetimi uygulamaları da araştırmalar için yön
belirleyici ve geliştirici bir rol oynayacaktır.
Sonuç
Bu çalışmada işletmelerdeki sürekli yönetimi süreci ele alınmış ve
süreklilik yönetiminin aile işletmeleri açısından ifade ettiği anlam aydınlatılmaya
çalışılmıştır. Bilgi sürekliliği yönetimi işletme sürekliliğinin temelini
oluşturmaktadır. Belirli bir işin yapılması için gereken kritik işlemsel bilginin
eski çalışandan yeni çalışana transfer edilmesini ifade etmektedir. Bilgi
sürekliliğinin sağlanabilmesi için; kritik işlemsel bilginin bileşenleri olan görev
bilgisi, rol bilgisi ve örgütsel norm bilgisinin eski çal ışanlardan yeni çalışanlara
etkin bir şekilde transfer edilmesi gerekir. Aile işletmelerinde rol bilgisi ve
örgütsel norm bilgisinin transfer edilebilmesi için, çoğunlukla örtülü nitelik
taşıyan bir bilgi kümesi olan aile özellikleri bilgisinin de yeni çal ışanlar
tarafından edinilmesi gerekmektedir. Görev, rol ve örgütsel norm bilgilerinin
etkin transferi bilgi sürekliliğinin sağlanmasını ifade etmektedir. Bilgi sürekliliği
işletme sürekliliğinin temelini oluşturmaktadır. İşletme sürekliliği ise -sosyal,
finansal ve aile amaçlar ı kıstaslarını göz önünde bulunduran bir bütünlük içinde
ele alınması gereken- firma performansını güçlendirici bir faktör olarak işlev
görmektedir.
Bu çalışma süreklilik yönetimi ve aile işletmelerinde süreklilik yönetimi
konularını ele almış, literatür değerlendirmesi yoluyla konuyu açıklama çabasına
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girişmiş ve bulgularını geliştirdiği modellerle ifade etmiştir. Ancak, açıktır ki,
modeller sınırlı bir açıklayıcılığa sahiptir. Gerçek hayat her zaman daha karmaşık
olduğundan, modeller hayat karşısında basit kalmaktadırlar. Bilgi sürekliliğini,
işletme sürekliliğini ve firma performansını etkileyen pek çok başka -bu
çalışmada ele alınmayan- faktör söz konusudur. İlerleyen çalışma ve
araştırmalarda aile işletmelerindeki süreklilik yönetiminin farklı yönlerinin
derinlikli bir biçimde tartışılması konunun daha iyi anlaşılmasına katkı
sağlayacaktır.
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