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Bir aile işletmesini kurmak, göreceli olarak, bu işletmeyi en az iki üç kuşak 

boyunca sağlıklı biçimde yaşatabilmekten oldukça kolaydır. Aslında, tüm dünyada 

ve özellikle Türkiye’de tipik aile şirketleri sıfırdan başlayarak başarılı bir biçimde 

gelişmekte fakat sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde devredilememektedirler. Aile 

işletmelerinin sonraki nesillere devir oranı Türkiye’de sadece %12’dir. Bir başka 

deyişle; Türkiye’deki işletmelerin ömrü büyük bir çoğunlukla kurucusunun 

ömründen kısadır. 

Bu devir başarısızlığının sebepleri oldukça karmaşık olmakla beraber aile 

işletmelerindeki  aile içi konuların iş ile ilgili konularından daha fazla oranda 

“kuşak değişimini” başarısızlığa sürükleyen bir unsur olduğu kesindir. 

Araştırmalar, aile şirketlerinin ömürlerinin kısa olmasının sebebinin dış 

faktörlerden ziyade iç faktörlere ve aile içi problemlere dayandığını açıkça 

göstermektedirler. 
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Aile işletmelerinin kısa ömürlü olmasına yol açan ana unsur, bu tür işletmelerde 

kişisel amaçların, aile amaçlarının ve şirket amaçlarının devamlı olarak veya zaman 

zaman birbirleriyle çelişmesidir. İşte bu çelişmenin yaratacağı zararlardan aileyi ve 

işletmeyi korunmak ve anlaşmazlıkların çözümüne harcanacak enerjiyi en aza 

indirmek için aile anayasalarının hazırlanması ülkemizde giderek artan bir hızla 

gündeme gelmektedir. Aile Anayasası, aile işletmelerinde her türden ailevi 

anlaşmazlıkların ve yönetimde kuşak değişimi sorunların çözümünde anahtar rol 

oynamaktadır. 

 

Aile Anayasası, kısa ifadeyle bir aile mutabakatı veya aile anlaşmasıdır. Daha 

kapsamlı bir ifade ile ise Aile Anayasası, ailenin misyonu, vizyonu, felsefesi ve değer 

yargıları doğrultusunda aile ile şirket faaliyetlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim 

içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olup bu politikaların hukuki 

temellere dayandırılarak yazılı bir belge haline getirilmesidir. Aile Anayasaları, aile 

şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için şirketin kurumsallaşması 

yanında aile ilişkilerinin de kurumsallaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak 

kurumsallaşmış ve anayasası olan aile şirketlerinin uzun süreli yaşamasının 

mümkün olduğu günümüzde mutlak kabul görmüş bir olgudur. 

Aile Anayasasının üç tane ana amacı vardır: 
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1. Aile işletmesinin temelini oluşturan değerlerin ve ilkelerin dokümantasyonu 

yapmak 

2. Aile işletmesinin stratejik (esas ve uzun dönemli) amaç ve hedeflerinin 

tanımlamak 

3. Aile işletmesinde hisse mülkiyeti ve işin yönetimi konularının sınırlarını 

çizmek 

İşletmenin gerekliliklerine ve ailenin taleplerine göre, Aile Anayasası kısa ve öz 

olabileceği gibi uzun ve detaylı da olabilir. 

Tecrübeler, Aile Anayasasının var olduğu aile işletmelerinde potansiyel ve tipik aile 

çatışmalarının daha az çıktığını ve çabucak bertaraf edildiğini göstermektedirler. 

Aile Anayasası, çatışmaların yönetilmesi ve çözülmesi için etkin bir mekanizma 

sunmasının yanında aile için, işletmenin geleceği ile ilgili önemli konuların ele 

alındığı ve planlamaların yapıldığı bir platform görevini üstlenir. 

 

 

 

Genel hatlarıyla Aile Anayasasının kapsamı şu şekildedir:   

1. Anayasanın amacının, hedeflerinin ve aile değerlerinin belirlendiği ilk 

kısım  

2. Profesyonel yönetim, aile üyeleri yöneticiler, aile ve işin sınırları, aile ve 

işletme amaçlarının ayrımı, personele yaklaşım, profesyonel yöneticiler 

gibi konuların işlendiği genel kural, kavram ve tanımlar kısmı  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GzVPjR7OQaYK0M&tbnid=hG9Q4WB8yht_6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://smallhomedesignideas.com/contemporary-living-room-decoration-inspiration-95-example-ideas&ei=Q1AYU6K9BYOQhQeYzYDoDQ&bvm=bv.62577051,d.ZG4&psig=AFQjCNG28FFz0NBp3Ac3SMDbMT-agY13cw&ust=1394188644094664
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GzVPjR7OQaYK0M&tbnid=hG9Q4WB8yht_6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://smallhomedesignideas.com/contemporary-living-room-decoration-inspiration-95-example-ideas&ei=Q1AYU6K9BYOQhQeYzYDoDQ&bvm=bv.62577051,d.ZG4&psig=AFQjCNG28FFz0NBp3Ac3SMDbMT-agY13cw&ust=1394188644094664


 Yazar: Berk Kuter 06.03.2014 

 www.kuterinvestment.com 

 

4 

3. Çalışma ilişkilerinin, şirketin idari yapısının ile aile toplantıları, aile 

konseyinin kurulması, aile konseyinin üyeleri, aile konseyinde karar 

alma,toplantı ve toplantı gündemi ve aile konseyinin faaliyetlerini 

düzenleyen yönetim usullerinin belirlendiği kısım  

4. Açık ve net bir biçimde ve de ilgili kanunlar açısından açıkta kalan bir 

alan bırakılmadan mülkiyet ve diğer hukuki hakların belirlendiği kısmı   

Dünya çapındaki tüm başarılı ve uzun ömürlü işletmelerin bir Aile Anayasa’sı 

olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Aile işletmelerinin Aile 

Anayasa’sı hazırlamalarına gerekçe olacak 5 ana etmen vardır: 

1. Aile içi ilişkilerle iş gerekliliklerini dengelemek 

2. Bilfiil işletmede çalışacak aile fertlerinin ödentilerini ve 

haklarını belirlemek  (Tüm aile fertleri işletmede çalışmayabilir, 

sadece ortaklık bağına sahip olabilirler)  

3. İşletmenin aile tarafından eksiksiz kontrolünü gerçekleştirmek 

4. Yeni nesli işletmenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirmek 

5. Aile içinden yeni bir lider seçmek ve işleri ona sorunsuz devretmek 

Bu 5 etmen, tüm aile işletmelerin ortaklaşa yüzyüze geldikleri konulardır. 
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Aile işletmeleri, ikinci ve sonraki kuşaklarda aşağıdaki bazı önemli değişimlere 

sahne olurlar: 

1. Yıllar geçtikçe işletmeye ortak olan aile ferdi sayısı artar. 

2. İşin gerekleri ile aile fertlerinin talepleri arasındaki makas açılmaya başlar. 

3. İşler büyüdükçe, ortaklara düşen finansal yük ve modern yönetim ihtiyacı 

artmaya ve baskı kurmaya başlar. 

Aile Anayasası bu değişimlerin aile içinde yapıcı bir biçimde ele alınmasını sağlar. 

Aile meselerinde ve işle ilgili konularda, aile anayasaları ortak bir mutabakat 

oluşturulmasına aracılık eder. Aile anayasası,  aile fertlerini ortak aile değerleri ve 

amaçları etrafında toplar, onları tıpkı deste halinde duran ve böylece tek tek 

kaldıklarında kolayca kırılmalarına rağmen beraberken kırılmayan kibrit çöpleri 

haline getirir. 

Her aile bir diğerinden farklı olduğu için her işletmenin aile anayasası da o 

işletmeye özel olmalı ve o ailenin ve o işletmenin karakterinin yansıtmalıdır. Ancak, 

bazı hususların her aile için ortak olduğu da aşikardır: 

1. Üzerinde aile değerlerini ve gelecek hedeflerini içeren uzun dönemli işletme 

vizyonu 

2. İşletmede çalışacak aile fertlerinin seçimi, uygun konumlara terfi edilmeleri, 

başarılarının ölçülmesi ve ücretlerinin belirlenmesi prosedürleri 

3. Yönetici veliahtların seçimi, eğitilmeleri, işe adapte edilmeleri ve başarı takip 

kuralları 

4. Yönetim Kuruluna ve Aile Konseyine üye seçimi esasları 

5. Aile Konseyi çalışma usulleri 

6. Aile ve işletme arasındaki  iletişim ve açıklama yapma politikaları 

7. Aile fertlri arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri 

8. Ortakların hak ve yükümlülükleri 

9. Aile fertlerinin yöneticilikten emekli olma yaşı belirlenmesi 

10. Aile fertlerinin hisselerini satma kuralları 

11. Aile Anayasası revizyon kuralları 

Aile Anayasası her şeyden önce işletmenin büyümesi ve değişimine uyum 

gösterebilecek tarzda olmalıdır. 

En kısa cevap ile; mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır. Uygulamada, Aile 

Anayasası genellikle kuşaksal değişimin başlamasından önce ve yeni kuşağa yetki 

devri yapılmadan hazırlanmaktadır. Ailenin yeni kuşaklarla büyümesi, aile fertleri 

sayısının artması ve böylelikle işletmedeki doğal ortak sayısının artması, işletmeyi 

ilgilendiren konularda düşünce ve amaçların çeşitlenmesini beraberinde getirmekte 

ve iyi yönetilemediğinde işin bekasını engellemektedir. Hepimizin sıkça duyduğu, 

“ailenin fert sayısının işletmeden daha hızlı büyüdüğü” sıkça dile getirilen bir 

ifadedir. 
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Ancak, kuşak değişimin tam olarak ne zaman yapılacağı, vefat, hastalık ve sakatlık 

gibi arızi durumlar da hesaba katıldığında, bilinemeyeceğinden, Aile Anayasa’sının 

planlanan devirden çok önce hazırlanması önem arz eder. 

Aile Anayasası yazılmadan önce aile aşağıdaki konularda mutabakata varmalıdır: 

1. İşletmede büyümeye devam edilecek mi? 

2. İşletme, aile dışından kişilerin ortaklıklarına açılacak mı? 

3. İşletme, şirket evliliklerine açık mı? 

4. Sektörde dikey veya yatay entegrasyona gidillecek mi? 

5. Aile isminin kuvvetlendirimesine çalışılacak mı? 

Bu soruların cevaplandırılmasından sonra, mülkiyet, yönetim ve ailenin işletme 

içindeki rolü gibi daha özel prensip ve politikaların tartışılmasına başlanabilinir.  

Örnek olarak aşağıdaki konular, üzerinde ortaklaşa düşünülmesi gereken 

konulardır: 

a. Aile misyonunun tanımı 

b. Yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin sahip olmaları gereken yetenek ve 

tecrübeler 

c. İşletme liderliğinin devri hususundaki planlamanın temel kuralları 

d. Aile ve işletme yönetimi proseslerinin açık tanımları 

e. Aile içi hisse transferi ve satışı politikaları 

f. Kar dağıtımı politikaları 

g. Ortakların yönetim kurulunda temsil biçimleri 

h. Üst düzey yönetici işe alma kuralları 

i. Ortakların davranış biçimleri 

j. Aile içi anlaşmazlıkların çözüm metodları 

k. Aile vizyonun işletme ile bütünleştirilmesi 

l. Ailenin işletmeden bilgi akışı sağlama yöntemleri 

m. Yeni aile üyelerinin işe katılma kuralları 

n. Aile fertlerinin kayınlarının ve eşlerinin işletmede çalışma koşulları 

o. Oybirliğiyle kabul edilmesi istenen konular 

p. Aile anayasasını ihlal eden aile fertlerine uygulanacak yaptırımlar 
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Aile Anayasası hazırlanmasının aşamaları özetle aşağıdaki biçimdedir: 

1. Aile Anayasası hazırlamaya yönelik ihtiyacın tespiti  

2. Aile Konseyi Üyelerinin seçim yönteminin belirlenmesi  

3. Aile Konseyinin oluşturulması  

4. Aile Konseyinin çalışma esaslarının belirlenmesi  

5. Aile misyonunun, vizyonunun, hedeflerinin ve değerlerinin belirlenmesi 

6. Aile Anayasasında hangi hususların yer alacağının (kapsam) belirlenmesi 

7. Aile Anayasasını değiştirme koşullarının tespiti  

8. Anayasaya aykırı davrananlar için disiplin sisteminin geliştirilmesi  

9. Aile Anayasası taslağının oluşturulması  

10. Aile Anayasası taslağının aile fertlerinin görüşlerine sunulması  

11. Aile Anayasasının son şeklinin oluşturulması  

12. Aile Anayasasının son şeklinin tüm aile mensuplarına  sunulması ve 

dağıtımı 

Aile Anayasası, esasında yazılı bir uzlaşma belgesidir. Bu nedenle, Aile Anayasası 

oluşturmak için öncelikle aile üyelerinin bir araya gelerek, belirli ilkeler ve amaçlar 

üzerinde anlaşması gerekir.  

Fakat, altını çizmek gerekir ki, Aile Anayasaları hazırlanması süreçlerinde asıl önem 

arzeden husus, bütün aile fertlerinin üzerinde noksansız anlaştığı ve içselleştirdiği 

bir aile anayasasının uygulamaya geçirilmesidir. Aksi takdirde, Aile Anayasasının, 

evrak olarak mevcut olduğu halde, uygulamadaki mevcudiyedi ve işlevselliği 

sağlanamaz. Bu nedenle, Aile Anayasasının tüm aile fertlerince ortaklaşa kabul 

görmüş ve herkesçe anayasanın yararı üzerine kanaat getirilmiş olması gerekir.  
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Ayrıca; her devlet anayasasının çağın dinamiklerine ve gerekliliğine göre sürekli 

geliştirilmesi icap ettiği gibi, Aile Anayasası da mutlaka yaşayan bir anayasa olmalı 

ve gelişmelere bağlı olarak güncellenmelidir. 

Aile Anayasası kapsamında önem arzeden diğer bazı hususlar ise şöyledir: 

1. Şirkette ortak olan tüm aile fertleri, öncelikle bir aile anayasasına ihtiyaç 

olduğu konusunda görüş birliğine varmalı, eğer olumsuz görüşte olanlar 

varsa onların ikna edilmesi ve  iş hayatının dışındaki aile fertlerinin de 

mutlaka detaylı biçimde bilgilendirilmeleri gereklidir. 

2. Aile Anayasası hazırlıklarını yürütecek ve bu konuda aileye liderlik 

edecek bir danışman görevlendirilmelidir. 

3. Aile Anayasası, oluşturulacak Aile Konseyi tarafından ailenin değerlerine, 

önceliklerine ve hedeflerine göre karara bağlanan kurallarla 

şekillendirilmeli ve Aile Konseyi ilk olarak toplantı ve karar prensiplerini 

belirlemelidir.  

4. Tüm ana prensipler üzerinde etraflıca tartışılarak ve anlaşılarak 

belirlenmelidir. 

5. Anayasa çalışmalarına, mevcutsa, birinci kuşağın katılması mutlaka 

sağlanmalıdır. Hazırlık süreci demokratik bir ortamda yürütülmeli ve 

herkesin özgürce fikrini beyan etmesinin önü açılmalıdır. Konseyde 

yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde 

görevlendirilmesi kriterleri, emeklilik, ölüm hali, miras, anlaşmazlıkların 

çözüm biçimi ve anayasaya aykırı davranışların yaptırımları ve buna 

benzer hassas konuların da konuşulması elzemdir. 

6. Süreç boyunca son derece objektif, yapıcı ve iletişime açık, aynı zamanda 

da güven verici tarzda davranışlar sergilenmelidir.  

7. Aile anayasası taslağı oluşturulduğunda, diğer aile fertlerinin görüşlerine 

başvurulup onların da sürece katılımları sağlanmalıdır. 

 

 

Bu sorunun net bir cevabı olmasa da aile anaysasının hazırlama süreci ortalama 3 

ile 6 ay arasında devam etmektedir.  Aile Anayasasının her bir şirket için diğer 

şirketlerinkinden farklı ve ilgili şirketi yansıtan “kuruma özel” bir belge olması, 

danışmanların işin başında aileyi ve işletmeyi yakinen tanımalarını gerektirir.Aile 

Anayasası hazırlamak için görevlendirilen uzmanlar, aile şirketlerinde aile üyeleriyle 

kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmekte, aile bireylerinin beklentilerini ve 

taleplerini değerlendirilerek Aile Anayasası hazırlamaktadır. Bu çalışmalarda 

danışmanlar, ilgili şirketin çok uzun yıllar boyunca kesintisiz bir büyüme 

potansiyeline sahip olmasını ve aile fetlerinin tüm enerjisini çevredeki fırsat ve 

tehditlere yöneltiği bir anayasayı oluşturmayı hedeflerler.  
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Aile Anayasası hazırlamak sıradan ve herkesin yapabileceği bir iş değildir. Her iş 

gibi konuyla ilgili uzmanlıklara, bazı tecrübelere ve ilgili mesleki bilgiye sahip kişiler 

Aile Anayasası hazırlayabilirler. Bu makalede basitçe anlatılan adımlar, Aile 

Anayasası hazırlamanın karmaşıklığını ve zorluğunu saklamış olabilir.  

Aile Anayasasının hazırlanması ailenin iş yapış biçimlerinde bazı değişikliklere yol 

açabileceğinden dolayı bir değişimdir ve değişim yönetiminin tüm unsurları 

çalıştırılmalıdır. Bu işlemin uzman olmayan kişiler için duygusal ve stres yüklü bir 

süreç olacağı unutulmamalıdır. 
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