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Önsöz

Bülent Orta
Türev Danışmanlık
Grup Başkanı

Türev Danışmanlık uzmanları olarak bu güne
kadar biriktirdiğimiz sektörel deneyimlerimizi
sizlerle farklı bir platformda da paylaşabilmek
için şu an okumakta olduğunuz Mercek’te
yayımlamaya karar verdik. Mercek ana başlığı
altında üç alt kategori yayımlanacak. Her üç
ayda bir tarafımızdan hazırlanarak sizlerin
okumasına sunulacak olan Mercek‘in ilk
kategorisi “Aile Şirketlerinde Yaşam” adı
altında toplanacak olan yazılardan oluşacak.
Bu
kategori
Mart-Haziran-Eylül-Aralık
aylarında aile şirketlerine ışık tutmak üzere
yayımlanacak. İkinci ana kategori “Şirketlerin
Dönüşüm Yolculuğu” adı altında oluşturulacak.

Bu kapsamda şirketler ile ilgili olarak izlenebilirlik, sürdürülebilirlik,
denetlenebilirlik prensipleri çerçevesinde pek çok farklı konuda
hazırlanan yazılar paylaşılacak. Amacımız, şirketlerin dönüşüm
yolculuğuna ışık tutabilmek. Bu kategori Şubat-Mayıs-Ağustos-Kasım
aylarında okuyucuyla buluşacak. Üçüncü kategoriyi ise “Kişisel
Rotamız” adı altında diğer iki kategoriden farklı olarak bireylerin
gelişimine katkı sağlamaya odaklanan bir alt kategori olarak
tasarladık. Burada birey temelinde gelişim noktaları, kişisel değişim
konuları ele alınarak insana dair yazılar hazırlanacak. Bu kategori ise
Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında okumaya hazır olacak.
Böylelikle her ay farklı kategoride değişik içerikle yayımlanacak olan
Mercek her ayın ilk pazartesi günü okuyucularıyla dijital ortamda
buluşmuş olacak.
2021 yılının ilk Mercek - Aile Şirketlerinde Yaşam sayısına hoş geldiniz.
Bu sayıda aile şirketleri için önem arz eden konulara dokunmak
istedik.
Türev Danışmanlık uzmanları olarak aile şirketlerinin nesilden nesile
aktarılabilmesinin ne kadar zorlu olduğunun farkındayız. Bunun için
aile şirketi mensuplarının nelere dikkat etmesi, nasıl davranması
gerektiği konusunda düşüncelerimizi paylaştık.
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Aile şirketlerinin sürdürülebilir olması ve ortaya koydukları başarının
devamlılığı adına aile içi çatışmalara zamanında müdahale
edilmesinin ve sağlıklı yönetilmesi gerektiğinin farkındayız. Buna dair
görüşlerimizi mutlaka okumanızı öneriyorum. Aile şirketlerinde ailenin
bütünlüğünün sağlanması ve ailenin sahibi olduğu şirketlerin
devamlılığının sağlanması için aile anayasasının ne kadar önemli bir
sözleşme olduğunu bildiğimiz için bu sayıda aile anayasası üzerinde
genel bir değerlendirme yapmak istedik.
Gerek bu sayımızda yer alan yazılarımızla ilgili olarak gerekse aile
şirketleri yönetim danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetlerle
ilgili olarak web sitemizden detaylı bilgi edinebileceğiniz gibi ilgili
danışmanlarımıza sorularınız olması durumunda bizlerle her zaman
iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isterim.
Keyifli okumalar dileriz.
Bir sonraki Mercek-Kişisel Rotamız sayımızda buluşmak dileğiyle.
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NESİLDEN NESİLE AKTARILABİLEN
BİR ŞİRKET OLUŞTURABİLMEK
Aile şirketlerinin ortak hedefi, kurucu kuşaklar
tarafından kurulmuş ve belli bir büyüklüğe ulaşmış
olan aile şirketinin gelecek kuşaklara sağlıklı bir
şekilde aktarılarak uzun ömürlü bir şirkete
dönüştürmektir. Ancak bu hedefi gerçekleştirmek
çok da kolay değildir. Bunun için farklı bir şeylerin
yapılması gerekmektedir.

Bülent Orta
Stratej k Yapılandırma
Danışmanı
bulentorta@turev.com.tr

ŞİRKET
KURUMSALLAŞMALI
AİLE
KURUMSALLAŞMALI

Bu hedefi gerçekleştirmek isteyen pek çok aile
şirketi bunu başarabilmek için kurumsallaşmak
gerektiğini düşünüyor. Kurumsallaşmak, kurumsal
bir şirket olmak, kurumsal olarak yönetilmek
istiyorlar. Bunu istemelerine rağmen aynı zamanda
da “bunu başarabilecek miyiz?” diye de endişe
duyuyorlar. Bu endişe nedeniyle de harekete
geçmekte
çekingen
davranabiliyorlar.
Aile
bireylerinin bu soruyu sormalarının temelinde de
aslında kurumsallaşma kavramına yüklenen anlam
bulunuyor.
Kurumsallaşma
kavramını“kişilerden
bağımsız,
stratejisi, iş modeli, standartları tanımlanmış; şirketi
stratejik hedeflerine ulaştıracak organizasyon yapı,
buna bağlı görev, sorumluluk ve yetkilerin
tanımlandığı, kurum kültürüne uygun yönetim
anlayışına sahip; profesyonel iş yapış tarzına ve
buna ait denetim modellemesine sahip” bir yapı
olarak tanımlayabiliriz. Aile şirketlerinde iki farklı
kurumsallaşmadan söz edebiliriz. Birincisi, şirketin
sahibi olan ailenin kurumsallaşması; ikincisi şirketin
kurumsallaşması.
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Ailenin
kurumsallaşması
aile
bireylerini bağlayan, aile ile şirket
ilişkilerini, aile ile sosyal çevre
ilişkilerini düzenleyen, ailenin sahip
olduğu
değerleri
tanımlayan,
kısacası aile bireylerinin ilişkilerini
hangi kriterlere göre yürüteceğini ve
gelecek kuşaklara nasıl bir yapı
bırakmak istediklerini tarif eden aile
anayasası ve bunu işletmek için tesis
edilecek olan aile meclisi ile
sağlanabilmektedir.
Şirketin
kurumsallaşması ise tanımlanmış
olan organizasyonel, yönetsel ve
operasyonel
standartların
belirlenmesi,
buna
uygun
iş
modelinin hayata geçirilmesi ve
genel itibariyle profesyonelleşme ile
sağlanabilmektedir.
Aile
şirketlerinde
kurucu
kuşaklardan sonra görevi almaya
aday olan genç kuşakların şirketteki
yapıya uyum sağlamaları her zaman
kolay
olmamaktadır.
Özellikle
kurucuların sağlığında bu göreve
aday olan sonraki kuşaklar ile
kurucu kuşaklar arasında farklı
gerekçelerle
uyum
problemleri
yaşanabilmektedir.

Bunun
için
ailenin
kurucudan
sonraki kuşaklarının da geleceğe
hazırlanmaları çok önemlidir. Aile
şirketlerinde kurucu kuşaklar sonrası
için aile ve şirket için uygulanacak
olan liderlik modelinin belirlenmesi,
haleflik
planının
yapılması,
tanımlanan bu liderlik modelini
işletebilmek ve haleflik planında
belirlenmiş olan lider adayının aileyi
ve şirketi yönetebilmesi için gerekli
alt yapının hazırlanmasına dair
çalışmaların
yapılması
gerekmektedir.
Bu
hazırlıklar
tamamlanmadan yaşanacak olan
kuşak geçişleri hem aileye hem de
ailenin sahibi olduğu şirkete zarar
verebilmektedir.
Kurucu
kuşakların
sağlıklarında
kendilerine
sormaları
gereken
önemli bir soru vardır. O da” benden
sonra ne olacak, nasıl olmalı?” Bu
soru temelde, kuruculardan sonra
şirket
yapısının
nasıl
olması
gerektiğini, nasıl ve kim tarafından
yönetileceğini, nasıl denetleneceğini
belirleyeceği
için
son
derece
önemlidir.
Bu
nedenle
kurucu
kuşaklar sağ ve sağlıklı oldukları
dönemde kendilerinden sonrası için
iyi bir kurgu yapmalı, yapılmasını
sağlamalıdırlar.
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Aile şirketlerinde kuruculardan sonraki kuşaklara devirlerde doğru bir
model kurgulanmaz ve bu geçiş doğru planlanmazsa kurucunun
vefatından sonra miras kavgaları, hisse dağılımındaki değişiklikler, ailenin
bu yeni döneme hazırlıksız yakalanması, aile üyeleri arasındaki
anlaşmazlıklar, yönetimin paylaşılamaması, şirketteki profesyonellerin
gelecek kaygısı, şirkete ve aileye olan güvenin yara alması gibi istenmeyen
sonuçlar doğurabilmektedir.
Özetlemek gerekirse şirketlerin hedefi izlenebilir bir yapı kurmak, bunu
sürdürülebilir kılmak ve denetlenebilir bir yapıya sahip olmaktır.
Bu hedef üçleme aile şirketleri için de geçerlidir. Aile şirketlerinin
kurumsal bir yapıya kavuşması ve profesyonelce yönetilebilmesi
sürdürülebilir bir şirket olmalarında büyük rol oynar.

Kurucunun büyük fedakârlıklarla kurduğu ve yaşattığı bu şirketler sonraki
kuşaklarda daha profesyonel anlayışla yönetilebildikleri sürece uzun
ömürlü olabilmektedirler. Aile şirketlerinin kuşak geçişlerinde sıkıntı
yaşamaları bir kader değil, bir plansızlık sonucudur. Bu nedenle kurulması,
büyütülmesi ve yaşatılması için büyük emek ve fedakârlık sergilenen aile
şirketlerinin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi çok
önemlidir. Ama bunun için kurucuların sağlığında gerekli olan çalışmaların
yapılması kaçınılmazdır.
Kurucu aile üyesinin vizyonu bu gidişatı belirleyecektir. Kurucunun bu
yöndeki liderliği sadece şirketin devamlılığı için değil, ailenin birlik ve
bütünlüğü için de önemli fırsatlar yaratacaktır.
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Aile Şirketlerinde
Kuşak Geçişleri
ve Yaşanan
Çatışmalar
Aile
şirketleri
kurucularının
tercihleriyle,
yetenekleriyle
ve
profesyonelliğiyle
şekillendirilmiş
şirketler
olarak
karşımıza
çıkmaktadır. Kurucuların vizyonu
şirketin
vizyonunun
belirleyicisi
olmuştur.
Geleneksel
aile
şirketlerinde
genel
itibariyle
karşılaştığımız
konu
kurucu
kuşakların karar verici, oyun kurucu
olması yaklaşımıdır. Aile büyükleri
olarak
yıllarca
bedel
ödeyerek
edindikleri
deneyimlerini
sahip
oldukların şirketin iş modeline
dönüştürmüşlerdir. Bu iş modeli bir
süre
sonra
zamana
yenik
düşebilmektedir. Genel olarak ile
şirketlerinde kurucu aile bireylerinin
hedefi
çocukları,
torunları
aracılığıyla yani kendilerinden sonra
gelen
kuşaklar
tarafından
yaşatılmasıdır. Ve bunu bir anlamda
kendi
oluşturdukları
dinamikleri
sabit tutarak yapmalarıdır.

Ancak şu gerçeği göz ardı edemeyiz.
Hayatta her şey sürekli olarak
değişiyor. Bireylerin yaklaşımları,
ihtiyaçları, tercihleri, yaşam şekilleri
değişiyor. Bireyler özelinde oluşan
bu değişimlere şirketlerin cevap
vermeleri gerekiyor. Bu nedenle
şirketlere de zaman içinde iş
modellerin
organizasyonel
yapılarını,
yönetsel
tercihlerini,
operasyonel yapılarını, stratejilerini,
genel
itibariyle
yaklaşımlarını
değiştirmek durumunda kalıyorlar.
Şirketin
dâhil
olduğu
sektörel
dinamiklerde
olduğu
gibi
makroekonomik
koşullarda
da
değişim acımasızca yaşanıyor.
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Bütün bu değişim sürecine şirketlerin duyarsız kalması, tepkisiz durması pek
mümkün görünmüyor. Değişimi zamanında anlayan ve kendileri için
uyarlayan şirketler bir şekilde yaşama şansını yakaladıkları gibi bu değişimi
göremeyen ya da duyarsız kalan aile şirketleri ise yok olup gidiyorlar.Aile
şirketleri üzerinde bu değişimin baskısını hisseden aileler sahip oldukları
şirketin devamlılığını sağlayabilmek ve bununla ilişkili olarak aile birliklerinin
sürekliliğini tesis edebilmek adına bazen köklü bazen daha sınırlı
değişimlere imza atabiliyorlar. Tam bu noktada aile içinde bir kuşak geçişi de
yaşanıyor ise bu değişim süreci biraz daha zorlaşabiliyor. Aile şirketlerinde
kurucu kuşaklardan sonra görevi almaya aday olan genç kuşakların şirketteki
yapıya uyum sağlamaları her zaman kolay olmamaktadır.Özellikle
kurucuların sağlığında bu göreve aday olan sonraki kuşaklar ile kurucu
kuşaklar arasında farklı gerekçelerle uyum problemleri yaşanabilmektedir.
Yaşanan bu uyum problemleri bazen ciddi çatışmalara yol açabilmektedir.
Aile şirketlerinde kuşak geçişlerinde yaşanan çatışmalar aile şirketlerinin
kaderi midir?
Elbette değildir. Bu kuşak çatışmalarını yönetemeyen aileler için bu kaderin
bir oyunu olarak yorumlanırken, bunu yönetebilen aileler için bu sadece bir
planlı geçiş süreci olarak görülmektedir.
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Ailenin kurucu kuşakları ile göreve
aday olan sonraki kuşaklar arasında
yaşanan çatışmaların temelinde, her iki
kuşağın mensuplarının da birbirlerini
tam ve doğru anlayamamış olmaları
yatmaktadır.
Kurucu
kuşaklar
açısından
bakıldığında
gençlerin,
kendilerini ve bu güne kadar kurucu
olarak
yaptıklarını
beğenmedikleri
yönünde bir anlayışları var. Sonraki
kuşaklar
açısından
baktığımızda
kurucuların,
kendilerini
yetersiz,
deneyimsiz gördükleri ve dolayısıyla da
güvenilmedikleri yönünde bir algıları
var.

Çünkü temeldeki bu anlaşılamama
duygusunun sürekliliği sadece bireyleri
değil, şirketin kurumsal bütünlüğünü
de tehdit etmektedir. Bu nedenle aile
bireyleri
arasında
kuşak
farklılıklarından dolayı yaşanan iletişim
kazalarının profesyonel bir anlayışla
hızlıca düzeltilmesi gerekmektedir.
Pek çok aile şirketinde gördüğümüz
kuşak çatışmalarının çözümü elbette
mümkündür.
Bu
çatışmaları
yaşamayan ya da az hasarla atlatabilen
pek çok aile mevcuttur.
Bu durumda başaranlar bunu nasıl
yapabildiler?

Aslında her iki görüşün de haklı kabul
edilebilecek
yönleri
var.
Ancak
unutulmaması
gereken
ise
bunu
aşabilmek için kuşakların birbirlerini
doğru
anlamaları,
kendilerini,
çekincelerini, varsa korkularını doğru
ifade etme zorunluluğudur.

Aile şirketlerinde kuşaklar değişirken
bu
kuşakların
yaşam
koşulları,
tercihleri, dünya görüşleri, yetkinlikleri
de değişmektedir. Böylelikle esasen
ailenin yapısı da kişiler özelinden
hareketle değişim göstermektedir.
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Kurucu
kuşaklar
ailenin
genç
kuşaklarıyla çatışmayı bırakmalı, onları
anlamaya çalışmalıdırlar. Şirketin bu
yapısal dönüşümü kurucu olmadan
işleyen, yönetilen bir şirket olması
amacına
hizmet
edecek
şekilde
olmalıdır.
Bu yaşanan değişimi zamanında ve
doğru
yorumlayabilen
ailelerde
çatışmalar ya yok hükmünde ya da çok
sığ kalmaktadır. Aile şirketlerinde
kuşak
geçişlerinin
sağlıklı
yönetilebilmesi için kurucu kuşakların
kurdukları şirketi kendilerinden sonrası
için
yapısal
olarak
hazırlayacak
kararları almaları gerekmektedir

Kurucudan sonra görevi devir alacak
aile bireylerinin kişisel tercihlerinin
şirketi
şekillendirmesine
izin
vermeyecek şekilde bir kurumsal alt
yapı oluşturulmalı ve görevi alan
sonraki kuşaklar bu kurumsal yapı
içinde kendilerine yer bulabilmeli,
konumlanabilmelidirler.
Şirketin
organizasyonel,
yönetsel
ve
operasyonel
olarak
bu
yapı
değişikliğini
kabullenecek
ve
sürdürebilecek bir insan kaynağına
sahip olması sağlanmalıdır.
En
azından bu yönde cesur adımlar
atılmalıdır.
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Şirket içinde kurumsal işleyişi tesis eden
dinamikler tanımlanmalı, bu dinamikler şirketin
standartlarına dönüşebilmesi için gerekli yönetsel
kararlar alınmalıdır.
Şirketin dünkü yönetim anlayışı bu yeni yapıyı
yönetmeye yeterli olmayacaksa yönetim tercihi
mutlaka değiştirilerek iş modeliyle uyumlu hale
getirilmelidir.
Şirkette
profesyonelleşme
ve
kurumsallaşma kavramları üzerinde durulmalı,
farkı aile bireylerinden başlayarak tüm çalışanlara
anlatılmalı ve bunun şirketin iş modelinin temelini
oluşturması için çalışılmalıdır.
Şirkette
çalışan
profesyonellerin
görevi devir alacak aile bireylerine
karşı ön yargı geliştirmelerine izin
verilmemeli, geçmişten gelen böyle
olumsuz bir ön yargı varsa bizzat
kurucu
kuşaklar
tarafından
bu
olumsuz
ön
yargı
mutlaka
düzeltilmelidir. Bu konu ne yazık ki
çalıştığımız birçok aile şirketinde
kurucu kuşaklar tarafından farkında
olmayarak
oluşturulabiliyor.
Bu
oluşturulan olumsuz ön yargı da
şirket
çalışanları
tarafından
benimsenerek sonrasında otoriteyi
kabul etmeme, önemsememe gibi
farklı
sorunlara
zemin
hazırlayabiliyor.
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Mutlaka
ama
mutlaka
empati
kurmalıdırlar. Şirketin, kurucu kuşaklar
için hayatlarının önemli bir parçası
olduğu gerçeğini, bunun ne anlama
geldiğini doğru anlamalıdırlar. Ancak
bundan sonra kurucu kuşaklar ile daha
sağlıklı bir iletişim kurabilirler. Görevi
devir alacak aile bireylerinin şirketi,
şirketin yetkinliklerini, yapabilirliklerini,
eksikliklerini
çok
iyi
anlamaları
gerekmektedirler.
Hayallerinde
oluşturdukları
şirket
ile
ellerinde
bulunan şirketin farklılıklarını doğru
analiz etmelidirler.
Eğitimleri sırasında ya da çalışırken
edindikleri bilgileri şirketlerine adapte
ederken ellerindeki şirketin buna ne
oranda hazır olduğu gerçeğini gözden
kaçırmamalılar. Ayakları yere basan,
gerçekçi fikir ve uygulamalarla şirketin
değişim
sürecini
yönetmelidirler.
Kendilerini aday oldukları görev için
çok iyi hazırlamalıdırlar.

Kurucu
kuşakların
deneyimlerini
küçümsememeli,
yok
saymamalı,
demode bulmamalıdırlar. Tam tersine
kurucu kuşakları bir yol gösterici, bir
mentör olarak kabul etmeleri ve
onların
deneyimlerinden
faydalanmalıdırlar.
Unutulmamalıdır ki bu kurucu kuşaklar
tarafından elde edilen bu deneyimler
için zamanında zaten bir bedel ödendi.
Aynı deneyimi kazanmak için tekrar
bedel ödenmesine gerek yoktur.
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Aile şirketlerinde kuşak geçişlerinde yaşanması muhtemel çatışmalar ancak
bu sürece hazırlıklı olunması ile sorunsuz atlatılır. Bu aşamaya gelinmeden
önce mutlaka bir geçiş planı yapılmalı, bu geçiş planı içinde iki ana soruya
cevap hazırlanmalıdır. Birincisi, kurucu kuşaklar açısından benden sonra ne
olmalı, nasıl olmalı? İkinci soru ise sonraki kuşaklar açısından ben ne
istiyorum, ne yapmak istiyorum ve bu yapmak istediğimi yapabilmek için
neleri hazırlamalıyım?
Birincisi, kurucu kuşaklar açısından benden
sonra ne olmalı, nasıl olmalı? İkinci soru ise
sonraki kuşaklar açısından ben ne istiyorum,
ne yapmak istiyorum ve bu yapmak istediğimi
yapabilmek için neleri hazırlamalıyım?

Soruların cevapları
hazırlanmalıdır
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A le Ş rketler nde

Kuşaklararası Çatışma, Kuşaklararası
Değer Farklılıklarının ve Benzerliklerinin
Ortaya Konmasıyla Açıklanabilir

Şad ye Kulga
Türev Danışmanlık
K ş sel Gel ş m Danışmanı
sad yekulga@turev.com.tr

Kuşaklararası çatışma, siyaset bilimi,
psikoloji ve sosyoloji gibi bilim dallarının
öncelikli inceleme konularından biri
olmuştur. Kuşak kavramı, toplumsal
değişim sürecinin anlaşılmasında ve
gözlemlenmesinde önemlidir. Gelecek
kuşağın fertleri olan gençler, yaşlıların
mirasçısı olarak kabul edilmektedir. Bu
transfer sürecinde bazı unsurlar bilinçli
veya bilinçdışı olarak yer değiştirebilir.

Modern çağda toplumsal değişmenin hızı artmıştır. Değişme
hızının
artması
iki
kuşak
arasındaki
değerlerin
yer
değiştirmesinin de nedenidir. Bu değerlerin hızlı bir şekilde yer
değiştirmesi kuşaklararasında kopuş ve çatışmaya neden
olmaktadır.
Sosyal bilimlerde kuşak sözcüğü; ‘demografide yaşamının bir
dönemini beraber yaşamış fertler topluluğu’ tanımı olarak
kullanılır. Kuşak kavramı, bir toplumun yaklaşık olarak aynı
zamanlarda doğan üyelerinden oluşan yaş grupları anlamında
da kullanılmaktadır. Bir nesil ile öteki nesil arasında geçen
dönem için de kullanılmaktadır. Bir kuşak veya nesil, anne ve
baba ile çocukları arasındaki yaş ve kültür farkını da ifade
etmektedir. Bu da yaklaşık 25-30 yıllık bir zaman diliminden
oluşmaktadır.
Kuşaklararası çatışma, kuşaklararası değer farklılıklarının ve
benzerliklerinin ortaya konulmasıyla açıklanabilir. Kuşaklararası
çatışma tüm toplumlarda görülen genel bir sorundur. Kültürel,
dinsel, ekonomik ve siyasal değerlerle ilgili anlaşmazlıkları
tanımlamak ve çözüm önerilerinde bulunmak toplumsal
çatışmaların yaşanmasını önlemek açısından önemlidir.

AİLE ŞİRKETLERİNDE YAŞAM | HAZİRAN 2021

Çatışma genel olarak duygu, düşünce, çıkar ve amaç ayrılıklarından
kaynaklanmaktadır. İnsan topluluğunun bulunduğu her yerde çatışma vardır.
Çatışma,
fertlerin
ve
grupların
arasında
doğan
anlaşmazlık
olarak
tanımlanmaktadır. Her tür çatışmanın içinde kırgınlık, kızgınlık, öfke ve rekabet
benzeri davranışlar yer almaktadır.
Kuşak terimi özellikle iş dünyasında çok fazlaca duyulur. Özellikle aile
şirketlerinin en başta gelen sorunlarından biri, kurucunun ortaya koymuş olduğu
hedefleri, kendisinden sonra gelecek kuşağa aktaramamasıdır. Aile şirketi,
şirketin sahibi ve şirket politikalarını belirleyen kimseler (duygusal akrabalık
bağının üyeleri) tarafından yönetilen ya da yönetiminde bir veya daha fazla aile
üyesinin söz sahibi olduğu şirketlerdir. Aralarında kan bağı bulunan kişilerin
çalıştığı kurumlardır.
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Aile içi iletişim ile şirket içi
iletişimde
farklılıklar
vardır.
Duygular, düşünceler, eğitim düzeyi
ve amaçlar aynı olmayabilir. Bu
farklılıklar aynı kuşaklarda olabildiği
gibi
diğer
kuşaklarda
da
gözlenmektedir.
Bu
sorunlar,
şirketin
yönetimi
ve
organizasyonunu, finansal gelişimini
ve
büyümesini
etkilemektedir.
Özellikle aile içi sürtüşmeler ve
çatışmalar
şirketin
parçalanarak
başarısızlığına hatta kapanmasına
neden olabilmektedir. Ülkemiz ve
dünya ekonomisinde geniş bir
yelpazeye
sahip
olan
aile
şirketlerinin,
farklı
nedenlerle
sonraki
nesillere
geçememeleri,
ciddi
ekonomik
kayıplara
yol
açmaktadır.
Aile şirketlerini diğer şirketlerden ayıran özellik, yönetim ve şirket boyutunun
dışında, aile bireylerinin ilişkilerinin organizasyon yapısına dâhil olmasıdır. Aile
içi sürtüşmelerin ve duygusal unsurların bu yapıya dâhil olmasıyla şirketin
kaynaklarının heba olması kaçınılmazdır.
Aile şirketlerinde, aile kuralları ile şirketin yönetilmesi ve bu kuralların baskın
olması aile büyüklerinin kararlarda söz sahibi olması, yeni gelen kuşaklarda bu
otoriter
kuralların
problem
yaratması
kaynaklı
çeşitli
çatışmalar
yaşanmaktadır. Aile şirketlerindeki çatışmaların temelinde aile değerlerinin
hâkim olduğu bir sosyal yapı yatar. Aile ile şirketin yan yana gelmesi yani
ailenin bir şirket kurması, duygular ile mantığın yoğun etkileşimini gerektirir.
Bir tarafta duyguların, değerlerin ağır bastığı bir yapı, bir güç odağı; diğer
tarafta da mantık, matematik ve kurallar zincirinin ağır bastığı bir güç odağı
vardır.
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Bülent Orta
Stratej k Yapılandırma
Danışmanı
bulentorta@turev.com.tr

Aile Şirketlerinde
Ailenin
Kurumsallaşmasına
Bir Katkı; Aile
Anayasaları

Aile şirketlerinde kurumsallaşmayı iki boyutta ele aldığımızda ailenin ve
ailenin sahibi olduğu şirketlerin kurumsallaşması olarak tanımlayabiliriz.
Ailenin kurumsallaşması bir anlamda aile bireylerinin birbirleriyle, sahibi
oldukları şirketle ve sosyal çevre ile ilişkilerini düzenleyen prensipler den
oluşan aile anayasalarıyla tesis edilmektedir.
Aile şirketleri için hayati önem taşıyan aile anayasalarına baktığımızda farklı
bölümlerden oluştuğunu görebiliyoruz. Bu güne kadar farklı coğrafyada
yaşayan, farklı kültürel değerlere sahip olan, dünya görüşü, dini inancı, iş
modeli birbirinden değişik pek çok aile ile yaptığımız aile anayasası
çalışmalarında, bu prensipler bütününü oluştururken genel itibariyle bir risk
haritalaması modeli yaklaşımıyla çalışmaları yürüttük. Yani, aile anayasaları
kapsamında ailenin karşılaştığı ve gelecekte karşılaşma ihtimali olan
sorunlara ortak akılla oluşturularak kabullenilen çözümler yaratacak şekilde
oluşturduk.
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Aile anayasası çalışmalarında genel
itibariyle dört ana bölümde ve bu ana
bölümleri oluşturan alt maddelerle
çalışmaları yürütmekteyiz. Bu ana
bölümleri ortak değerler ve tanımlar,
aile
içi
ilişki
dinamiklerinin
tanımlanması, aile-şirket ilişkilerinin
tesisi kriterleri ve aile-sosyal çevre ilişki
prensipleri olarak sınıflandırmaktayız.
Bu
güne
kadar
yürüttüğümüz
çalışmalarda aile anayasalarında ailenin
gelecek kuşaklara aktarmak istediği
aile değerlerini belirleyici bir temel
olarak kullandık.
Aile değerleri maddesini bir aile
anayasası için ilgili aileye özel hale
getirilmesi için son derece önemli
buluyorum. Aile anayasalarının öncelikli
amacı ailenin birlik, bütünlük ve
beraberliğini sağlamak; ailenin sahibi
olduğu şirketlerin devamlılığını tesis
etmektir. Anayasanın birinci önceliği
ailenin birliğini sağlamak olduğu için
aile içindeki bu devamlılığı sağlamanın
temelinde
ailenin
nesilden
nesile
aktarmak
istediği
aile
değerleri
bulunmaktadır.

Anayasa kapsamında aile içi ilişkilerin
hangi prensipler dâhilinde yürütüleceği,
aile bireylerinin birbirlerine ve aileye
karşı sorumluluklarının neler olduğu,
aile bireyleri arasındaki sorunların nasıl
yönetileceği gibi konular bu bölüm
altında
bulunan
alt
maddelerde
tanımlanmaktadır. Yine bu bölümde
ailenin gelecek kurgusu, liderlik modeli,
haleflik
planı,
genç
kuşakların
eğitilmesi gibi konular ele alınmaktadır.
Aile meclisi ya da aile konseyinin nasıl
oluşturulacağı,
nasıl
işletileceği,
kimlerin dâhil olacağı gibi konularda
burada karara bağlanmaktadır.
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Aileye sonradan katılan gelin ve
damatlar
gibi
aile
bireyleri
için
tanımlanmış kriterler, akraba ilişkileri
gibi
detaylar
da
bu
bölümde
tanımlanmaktadır. Mülk edinme, varlık
yönetimi gibi konuların detayları ve
bunların yönetilmesi prensipleri de yine
bu bölüm altında tarif edilmektedir.
Aynı zamanda aile bireylerinin kendi
adlarına aileden ayrı farklı alanlarda iş
yapma konusunda belirleyici prensipler
bu bölümün konuları arasındadır. Yine
bu bölümde aile anayasası ile ilgili
genel tanımlar, imza ve uygulama
süreci, saklama ve kopyalama kriterleri
burada tanımlanmaktadır.

Aile anayasaları yaşayan metinler olduğu
için zamanla ortaya çıkacak revizyon
ihtiyaçlarının nasıl ve ne şekilde yapılacağı,
değişiklik ve eklemeler için uygulanacak
yöntemin neler olduğu konuları da bu
bölüm
altında
detaylı
bir
şekilde
tanımlanmaktadır.

Aile-şirket ilişkilerinin tanımlandığı
ana bölüm ise temel olarak aile
bireyleri ile ailenin sahibi olduğu
şirketler
arasındaki
ilişkileri
tanımlamaktadır. Bu bölüm altında
öncelikle aile bireylerinin şirkette
çalışma, terfi ve iş akdi fesihleri
konuları detaylı bir şekilde tarif
edilmektedir. Bir aile ferdi ailenin
sahibi olduğu şirketlerde nasıl iş başı
yapabilir,
kısıtları
varsa
bunlar
nelerdir ve kimleri bağlar, bir aile
ferdinin
şirkette
çalıştığı
süre
boyunca uyması gereken kurallar
nelerdir, terfi süreci nasıl yönetilir,
işten ayrılma durumunda nasıl bir
yol izlenecektir gibi konular bu
bölümde tarif edilmektedir. Bununla
birlikte aile fertlerine sağlanacak
menfaatler, özlük hakları da bu
bölümün
detay
maddeleri
arasındadır. Aile bireylerinin şirkette
çalışma kısıtlarını tanımlayan bu
maddeler bu bölümün önemli bir alt
kırılımını oluşturmakla beraber en az
bunun kadar önemli olan başka bir
alt kırılım ise sahiplik ilkesinin
tanımlandığı alt bölümdür. Ailenin
sahibi olduğu şirketin hisse yapısının
nasıl olacağı, gelecek kuşaklar için
sahiplik ilkesinin nasıl çalıştırılacağı,
kimlerin hisse sahibi olabileceği,
hisse devirlerinin hangi esaslara göre
yapılacağı gibi konular bu bölümün
önemli detaylarını oluşturmaktadır.
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Sahiplik
ilkesini
belirleyen
kısım
sonrasında ailenin sahibi olduğu şirketlerin
üst
yönetim
mekanizmalarının
nasıl
oluşturulacağı ve ne şekilde yönetileceği
konuları
da
bu
bölümde
karara
bağlanmaktadır. Kısacası bu bölüm ailenin
sahibi olduğu şirketler ile aile bireyleri
arasındaki sahiplik ilişkisini tesisi, kurumsal
yönetim
ve
denetim
prensiplerinin
belirlenmesi
açısından
son
derece
önemlidir. Bu bölüm kapsamında pay
sahipliği sözleşmesi de anayasasın temel
belirleyicileri
arasındaki
yerini
almış
olmaktadır. Aile ve sosyal çevre ilişkilerini
tanımlayan prensipler ise bu bölümde
belirlenmektedir. Bu kapsamda ailenin
kamuoyu önünde temsil edilmesi, itibar
yönetimi
gibi
konular
bu
bölümde
netleştirilmektedir. Aile bireylerinin sivil
toplum kuruluşlarına üyelikleri ve aktif rol
almaları, aktif siyaset yapabilme kısıtları,
hayır işleri gibi belirleyici kararlar bu
bölüm altında netleştirilmektedir.
Aile anayasaları ailenin bütünlüğünü ve
ailenin
sahibi
olduğu
şirketlerin
devamlılığını sağlamayı temel amaç olarak
belirlediği için kapsamında yazılan tüm
maddeler bunu tesis edebilmek üzerine
kurgulanmıştır.
Burada
amacın
aile
bireylerinin özgürlüklerini kısıtlamak değil,
onların mensubu olduğu ailenin nesiller
boyunca
şekillendirdikleri
yaşam
prensiplerini
gelecek
kuşaklara
aktarabilmek için bir zemin oluşturmak
olduğu kabullenilmelidir.
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Bu
kabullenme
aile
anayasası
detaylarından kaynaklı bazı iletişim
kazalarını ve aile içi tartışmaları ortadan
kaldırmaya peşinen yardımcı olacaktır.
Aile
anayasaları
hazırlanırken
aile
bireylerinin
ortak
yaklaşımını
aktarabilecekleri, çekince ve korkularını
özgürce ifade edebilecekleri bir hazırlık
ortamının
sağlanması
çok
önemli.
Hazırlanacak olan aile anayasasının aile
bireyleri tarafından kabullenilmesi ve
uygulamaya geçirilebilmesi için hazırlık
aşamasında kararların ortak bir yaklaşım
ve anonim bir akılla alınması çok
değerli. Yazılacak olan maddelerde
elbette bütün aile fertlerinin tamamının
hem fikir olması çok kolay değildir.
Ancak hazırlık sürecinin iyi yönetilmesi
bu
ortak
aklın
oluşturulmasına,
tarafların
asgari
müşterekte
birleşmelerine
büyük
katkı
sağlayacaktır. Yazılacak olan anayasa
maddelerinin
ailenin
yapısına,
kültürüne, dünya görüşüne uyumlu
olması için mutlaka iyi bir analiz
yapılmalı ve yazılacak maddeler aileye
özel
hale
getirilmelidir.
Elbette
faydalanılacak kaynaklar olabilir. Ancak,
bu kaynaklardan elde edilen bilgiler
aynen
kopyalanarak
yazılmamalı;
mutlaka aileye özel hale getirilmelidir.
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Bunun için de konuda uzman kişilerden
yardım
alınması
anayasa
hazırlık
sürecinin daha doğru, daha sağlıklı ve
aileye
özelleştirilecek
şekilde
işletilmesine
yardımcı
olacaktır.
Tamamlanan aile anayasasının hayata
geçirilmesi yine aile mensuplarının
hazırlanan metni kabul dereceleriyle
sınırlıdır. Dolayısıyla yazılan metnin
yazıldığı gibi aile tarafından onaylandığı
gibi uygulanabilmesi için tüm aile
fertlerinin
taraf
olarak
detaylıca
bilgilendirilmeleri, kafalarında oluşacak
sorulara
cevap
bulabilmeleri
için
müteakip
defalar
maddelerin
anlatılmasından vazgeçilmemelidir. Bir
defa okuyup, anlatmak, aktarmak doğru
uygulanması için yeterli olmayabilir. Aile
bireyleri
tarafından
genel
kabul
görmeyen hiçbir metin ne kadar güzel
hazırlanmış olursa olsun aile için bireyler
için bir anlam ifade etmeyecektir.

BİR DEFA OKUYUP,
ANLATMAK,
AKTARMAK DOĞRU
UYGULANMASI İÇİN
YETERLİ
OLMAYABİLİR.
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Bu nedenle mutlaka aile içinde tüm
taraflar oluşturulan anayasa metni tüm
detayları ve olasılıklarıyla doğru bir
şekilde ilk ağızdan anlatılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki aile şirketlerinin
devamlılığı ailenin bir bütün olarak
kalması ile mümkün olabilmektedir. Aksi
durumda aileler parçalandıkça, aile
bireylerinin birbirleriyle olan ilişkileri
bozuldukça,
ailenin
sahibi
olduğu
şirketlerin
de
zayıflamasına,
parçalanmasına ve ne yazık ki gücünü
kaybederek
yok
olmasına
neden
olmaktadır. Ailenin birliği ve birlikten
kaynaklı gücü, sahip oldukları şirketin de
moral gücünü yükseltmektedir.
Hiçbir aile için parçalanmak, hiçbir aile
şirketi için yok olmak kader değildir.
Unutulmamalıdır ki aile şirketlerinin
devamlılığı ailenin bir bütün olarak
kalması ile mümkün olabilmektedir. Aksi
durumda aileler parçalandıkça, aile
bireylerinin birbirleriyle olan ilişkileri
bozuldukça,
ailenin
sahibi
olduğu
şirketlerin
de
zayıflamasına,
parçalanmasına ve ne yazık ki gücünü
kaybederek
yok
olmasına
neden
olmaktadır. Ailenin birliği ve birlikten
kaynaklı gücü, sahip oldukları şirketin de
moral gücünü yükseltmektedir.
Hiçbir aile için parçalanmak, hiçbir aile
şirketi için yok olmak kader değildir.

HİÇBİR AİLE İÇİN
PARÇALANMAK,
HİÇBİR AİLE
ŞİRKETİ İÇİN YOK
OLMAK KADER
DEĞİLDİR.
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AİLE ŞİRKETLERİ
DANIŞMANLIĞI
ÇALIŞMALARIMIZ
Aile anayasası hazırlama çalışmaları
Aile iş modeli oluşturma çalışmaları
Aile şirketlerinde strateji belirleme çalışmaları
Aile içi liderlik modellemesi çalışmaları
Kuşak geçişleri ve uyumlaştırma çalışmaları
Haleflik planı hazırlama ve yönetimi çalışmaları
Aile şirketlerinde büyüme modellemesi çalışmaları
Şirket bünyesinde ilk defa çalışacak aile fertleri için kariyer
planlamasının yapılması
Aile
şirketinin
operasyonel
etkinliğini,
verimliliğini
ve
performansını artırma çalışmaları
Mülkiyet yönetimi çalışmaları
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şirketlerinden oluşan bir hizmet grubudur.
Türev, kurulduğu 1997 yılından bu güne pek çok sektörde faaliyet
gösteren
müşterilerine
yönetim
danışmanlığı,
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şirketleri
danışmanlığı,
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teknolojileri ve bilişim yazılım hizmetleri, eğitim danışmanlığı, insan
kaynakları danışmanlığı, kalite danışmanlığı alanlarında İzmir merkez
ofisi, yurt içi ofisleri ve yurt dışı temsilcilikleriyle hizmet vermektedir.
Türev
danışmanları
biriktirdikleri
sektörel
deneyimlerini
bilgi
paylaşıldıkça
değerlidir
yaklaşımıyla
proje
yürütmekte
oldukları
firmalara aktarmayı prensip edinmişlerdir. Bu değerli ekibin çalışmaları
hakkında daha detaylı bilgiyi www.turev.com.tr adresini ziyaret ederek
yada linkedin, facebook, instagram ve twiter sayfalarımızı takip ederek
edinebilirsiniz.
Bu bültende yer alan bilgiler uzman danışmanlarımız tarafından sadece
bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Şirketinizin genel yapısını,
işleyişini, iş modelini, yönetsel tercihlerinizi, finansal yapınızı ve mali
durumunuzu etkileyebilecek kararlar almadan önce bu konuda
profesyonel deneyime haiz konunun uzmanına danışınız. Türev
bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş ve alt marka, bu bültende yer alan
bilgilerin üçüncü kişi ve/veya kurumlar tarafından kullanılması sonucu
ortaya çıkabilecek sorun ve zararlardan mesul değildir.
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