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Yapılan tüm araştırmalar, dünyada üçüncü kuşağın yönetiminde varlığını 

sürdürebilen şirketlerinin oranının %12’den az olduğunu göstermektedir. Bu açıkça 

işaret etmektedir ki; sanayileşme ve ekonomideki gelişmeye paralel olarak 

işletmelerin zamanla büyümesi, çevre koşullarındaki ve teknolojideki hızlı değişim, 

yerel ve küresel krizler ve küreselleşme gibi nedenlerle işletmelerin işin uzmanları 

tarafından sistematik biçimde yönetilmesi , bir başka deyişle “kurumsallaşmaları” 

kaçınılmaz olmuştur. Çok net  bir ifade ile kurumsallaşmayan şirket, hızlı yaşar 

ama genç ölür. Günümüz  ”one man show” lar için hiç de uygun değildir.   

Genel olarak, kurumsallaşma en çok aile şirketleri için öncelik arzeder. Aynı aileden 

iki veya daha fazla kişi aynı şirkette çalışıyorlarsa ve bunlardan biri veya birkaçı 

şirketin çoğunluk hisselerine sahipse “aile şirketi”; tek kişinin sahip olduğu ve 

ailesinden kimsenin çalışmadığı şirket ise “patron şirketi” olarak tanımlanabilir. Bu 

çerçevede her patron şirketi ikinci kuşağa geçince, doğal olarak aile şirketi vasfını 

alır. 

Aile şirketlerinde kurucu veya kurucular, son derece girişimci ruha, karizmatik ve 

etkileyici bir kişiliğe, güçlü liderlik yeteneklerine ve vizyonuna sahip olan ve 

bunların yanında risk alabilme özelliğini de taşıyan kişilerdir. Ayrıca bu tür 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JZDlFkKbOKq7tM&tbnid=iKW3Pp-yDWSsTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://red7salon.com/2013/09/&ei=o5gZU6eVFoeShgfSh4HACg&bvm=bv.62578216,d.ZG4&psig=AFQjCNGVd1Bh3ghdk1JgCQZSVlTEgyuBzg&ust=1394272666201619
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JZDlFkKbOKq7tM&tbnid=iKW3Pp-yDWSsTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://red7salon.com/2013/09/&ei=o5gZU6eVFoeShgfSh4HACg&bvm=bv.62578216,d.ZG4&psig=AFQjCNGVd1Bh3ghdk1JgCQZSVlTEgyuBzg&ust=1394272666201619


  Yazar: Berk Kuter 21.01.2014 
 www.kuterinvestment.com 

 

2 

girişimciler özel hayatlarından ve ihtiyaçlarından fedakarlık göstererek 

hedefledikleri noktaya ulaşmada azimle mücadele ederler ve geleceklerini hayalleri 

doğrultusunda garanti altına almaya odaklanırlar. 

Ancak, işletmeler belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında artık kurucu veya kurucular 

tarafından layıkiyle kontrol altında tutulamamakta, sürekli yenilenen ve gelişen 

sermaye, işgücü ve bilgi gibi işletme sisteminin mutlak girdileri temin 

edilememektedir. Kritik noktalarda yetkin ve uzman profesyonellerin olmayışı, bu 

tür şirketlerin, özellikle yoğun rekabet koşullarında, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim 

göstermesini engellemekte ve maalesef bu şirketlerin sonları dağılmaya veya 

yokolmaya varmaktadır. 

Bu aşamaya yaklaşan bir şirketin patronunun tipik şikayetleri; işlere yetişememek, 

kalifiye eleman bulamamak, elemanların sadakatsizliği, kendine zaman 

ayıramamak, bıkkınlık, sürekli problemlere maruz kalmaktan oluşan bezginlik ve 

benzerleridir.  

Bir aile şirketinde büyümeyle beraber patron artık büyümeyi engelleyen bir 

hüviyete bürünür. Daha da vahimi, bu zaafiyetin yönetimin yeni kuşaklara geçişi 

sırasında daha da artmasıdır. Şu bilinmelidir ki; yeni kuşak önceki kuşakla belirgin 

farklı özelliklere ve değer yargılarına sahiptir. İşin kurucusu değil, miras yoluyla 

devir alanı konumundadır. Örneğin, yeni nesil kendini ispat etmek için radikal 

kararlar almak isterken, önceki kuşak daha tedbirli yaklaşımlar sergilemektedir. 

Aile şirketlerinde, tartışma konusu olan husus, aileden ziyade yönetim biçimidir. 

Ailesel yönetimde, temel karar organları ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmı aile 

bireylerinden oluşur. Bunun aksine, profesyonel yönetimde, işletme yönetim 
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kadrosu uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişilerden oluşur. Bu yönetim 

tarzında, patron icranın sadece tamamlayıcısı ve karlılığın gözetmenidir. 

Aile şirketlerinde farkına bile varmadan  icra edilen nepotizm, kurumsallaşmanın 

önündeki en büyük engel olarak değerlendirilmektedir. Bir kimsenin beceri, 

kabiliyet, başarı, eğitim düzeyi ve benzeri faktörler dikkate alınmaksızın veya işin 

gerektirdiği niteliklere sahip olmayan kişilerin sadece akrabalık ilişkileri esas 

alınarak istihdam edilmesine veya terfi edilmesine nepotizm denilmektedir. Aslında, 

halk arasında buna “kayırma” da denir. Bu durum diğer çalışanların iş doyumu, 

motivasyon, performans, bağlılık ve güvenlerini çok ciddi olumsuz etkilemektedir. 

Burada, bir diğer bir husus da, patronun işleri takip edemeyecek duruma 

gelmesiyle liderliğin kime geçeceği hususudur. Bu durum, birçok 

kurumsallaşmamış aile şirketinde maalesef dağılmayı beraberinde getirmektedir. 

Aslında, aile şirketinin güçlü yanları olarak tüm kararların patron tarafından 

alınması, dolayısıyla “karar alma süreçlerinin” kısalması ve işletmede oluşan bilgi 

hazinesinin kolaylıkla korunması aile şirketlerinin rekabet gücünün arttıran 

unsurlardır. Dolaysıyla, patron sağlıklı ve işin başındayken yeni kuşak lideri işe 

adapte etmeli, gelecek hedefleri doğrultusunda yetiştirmeli ve ona iş hayatında 

nezaret etmelidir. 

Kurumsallaşmada, dikkat edilecek nokta, bu sürecin işletmede hantallaşmaya ve 

rijitliğe yol açmamasıdır. Amaç, şirketi modern ve yeterli bir yönetim yapısına 

kavuşturmaktır. Hedef ise, belirlenmiş amaçları, tüm organizasyonel kaynaklar 

kullanılarak, işletme faaliyetleri içinde sistematik olarak gerçekleştirmektir. Altını 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WL9PgGSRlD7mkM&tbnid=c5qCO6sa6fSyTM:&ved=0CAUQjRw&url=https://europa.eu/youth/dk/article/praktikophold-i-organisationen-sikkerhed-og-samarbejde-i-europa-osce_da&ei=PpsZU--9OcarhQfymYCYBQ&bvm=bv.62578216,d.ZG4&psig=AFQjCNFD6Xu4b3Oh4H3YSXYBd5A9U-G26Q&ust=1394273394109747
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WL9PgGSRlD7mkM&tbnid=c5qCO6sa6fSyTM:&ved=0CAUQjRw&url=https://europa.eu/youth/dk/article/praktikophold-i-organisationen-sikkerhed-og-samarbejde-i-europa-osce_da&ei=PpsZU--9OcarhQfymYCYBQ&bvm=bv.62578216,d.ZG4&psig=AFQjCNFD6Xu4b3Oh4H3YSXYBd5A9U-G26Q&ust=1394273394109747


  Yazar: Berk Kuter 21.01.2014 
 www.kuterinvestment.com 

 

4 

çizerek belirtmek gerekir ki, kurumsallaşma asla işleri profesyonellere bırakmak 

değildir. 

Bu değerlendirmelerde kurumdan maksat; sosyal yapı içinde davranış düzenliliği 

sağlayan bir kurallar, inançlar, normlar ve örgütler sistemi olarak anlaşılmalıdır. 

Kurumsallaşma, ise bir insan sistemi içinde standart bir uygulama, alışkanlık veya 

gelenek meydana getirmek şeklinde tanımlanabilir. Kurumsallaştırılan bir yöntem, 

fikir veya yaklaşım, örgütsel iş süreçlerinde rutinleşir ve sistemle bütünleşir. Bu tür 

yöntem, fikir, yaklaşım veya yenilikler örgüte yayılırsa ve üyeler bunları gerçekten 

faaliyetlerini geliştirmek için kullanırlarsa kurumsallaşma gerçekleşmiş demektir. 

Kurumsallaşma bir süreç olmakla beraber bir anlayış ve felsefedir. Başlangıçta, 

tüm aile fertlerinden fedakarlık beklenmektedir. Ancak, uzun vadede sonuç ciddi 

manada olumludur ve şirketlerin istikrarlı büyümesi ve gelişen fırsatları 

değerlendirebilme kabiliyeti kazanmasıyla sonuçlanmaktadır. 

 

Tüm bu izahatlardan hareketle, kurumsallaşma, bir şirketin kişilerden ziyade 

kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, kendisine özgü davranış 

biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini içermesi ve bu sayede diğer şirketlerden 

farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi süreci olup, işletmenin sistem haline 

gelmesidir.  Aslında gerçek manada ve tam olarak MARKALAŞMA’dır. Yani, bir 

kuruluşun kurumsallaşmış olması, çevresi tarafından kabul edilmiş ve süreklilik 

kazanmış olması anlamına gelmektedir. Kurumsallaşmadan, bir şirketin kişilerden 

bağımsız, uzun vadede ayakta kalabilmesi ve kamuoyuna mal olması imkansızdır. 

Kalıcı olmak, gelecek kuşaklara güçlü sağlıklı bir kurum bırakmak isteyen aile 

bireyleri, farklı bir bakış açısıyla işletmelerini yenilemek, kurumsallaştırmak ve 

gelecek kuşaklara hazırlamak zorundadırlar. 
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Yukarıdaki tanımlara ilaveten bir işletmenin kurumsallaşması, onun güvenilirliği 

anlamına gelir. Bu da mevzuat  ve kurallara uygunluğu, operasyonlarının etkinliği 

ve verimliliğinde iç kontrol sisteminin varlığı ve işlerliği önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle, aile şirketi yapısında; işletme sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 

yöneticilerin işletmelerinde iç kontrol sisteminin varlığı ve işlerliği konusunda bilgi 

sahibi olmaları gereklidir. 

Kurumsallaşmada bağımsız üyelerin yönetim kuruluna dahil edilmeleri stratejik 

önem taşır. Bağımsız üyeler, kısacası, hem aileden hem de icra işlerinden bağımsız 

üyelerdir. Konumlarından dolayı hem şirket içi reformların yerleştirilmesinde daha 

açık sözlü davranabilirler hem de şeffaflığın ve objektifliğin yerleşmesini sağlamış 

olurlar. Bağımsız yöneticiler gerektiğinde şirket idarecilerine karşı daha cesaretli 

davranarak stratejilerin oluşmasında kendi farklı bilgi ve deneyimleri ışığı altında 

yeni bir görüş açısı ortaya koyar, böylelikle şirketlerin finansal ve işletme 

hedeflerinin yakalanmasında önemli katkı sağlarlar. 

Tüm bunlara ilaveten; kurumsallaşmayı bugün doğru bir şekilde yönetebilmek için 

“Aile Anayasası” en elzemli araç haline gelmiştir. Aile şirketlerinin yok olup gitme 

nedenlerinin en başında, kuşaktan kuşağa geçiş planlarının ve tanımlanmış 

süreçlerinin olmaması ve bu konunun ciddiyetle ele alınmamış olması gelmektedir. 
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Şirketlerde en sık rastlanan ve belli bir büyüme aşamasına ulaşınca onların 

yaşamlarını tehdit eden eksiklikler özetle şöyledir: 

1. Aile anayasasının olmaması  

2. Uzun soluklu, stratejik planlar yapılmaması 

3. Yazılı olarak alınan kararların uygulanmaması 

4. Çocukların yönetime hazırlama planlamasının yapılmaması  

5. Çabuk karar alıp çabuk vazgeçme 

6. Ayrıntılara takılıp önemli konuları atlama 

7. Kayıt dışı çalışma  

8. Yeterli iç denetim ve iç kontrol mekanizmalarını oluşturmama 

9. Yetenekli ve uzman kişileri istihdam edememe 

10. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem vermemek  

11. Yıllık Bütçelerin tüm personelce sahiplenilmemesi  

12. Güncel sektör ve rekabet analizi yapmama 

13. Çok sık personel değişikliği yapılması 

14. Çalışanların ücretlendirilmesinde ve terfilerinde Performans 

Değerlendirme sisteminin uygulanmaması 

15. Muhasebeyi sadece vergi amaçlı tutma 

16. Finansmanın önemini yeterince algılamama 

Maalesef, bu gibi işletme eksiklikleri, şirketleri belli bir büyümeden sonra inişe 

geçirmekte ve bu gidişat birçok müessessede çoğunlukla yok olmayla 

sonuçlanmaktadır. Yani, tedbirsiz büyüme şirketlerde kontrolü ve yönetmeyi 

zorlaştırmakta ve kurumsallaşma yapılmamamışsa, büyüme o firma için tehlikeli 

hale gelmektedir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; kurumsallaşmak, sadece biçimsellik ya da yazılı kaide 

ve kuralların işyerinde uygulanması olarak da anlaşılmamalıdır. Kurumsallaşma 
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yolunda kabul edilen ilkelerin ve kuralların sadece yazılı olması önemli değildir. 

Önemli olan, bu ilke ve kuralların herkes tarafından bilinmesi, benimsenmesi ve 

uygulanmasıdır. 

Sonuç olarak, günümüz şirketlerinin küresel rekabete karşı koyabilmesi için 

sağlıklı büyümesi, bunun için de kurumsallaşması gerekmektedir. 

 

 

Aşağıdaki sorular bir şirketin kurumsallaşma düzeyini kendi kendine tespitinde 

yardımcı olacaktır: 

1. Şirketinizin herkesçe bilinen ve yazılı misyon ve vizyon tanımları var 

mıdır? 

2. Uzun vadeli kurum stratejisi var mıdır? 

3. Şirketin organizasyon yapısı (personel kalitesi ve yönetim tarzı) kurum 

stratejisini desteklemekte midir? 

4. Yetenekli ve deneyimli profesyoneller şirketiniz ile çalışmak istiyorlar mı? 

5. Onları şirketinizde tutabiliyor musunuz? 

6. Şirketin yönetim kurulunda aile dışından profesyoneller yer almakta 

mıdır? 

7. Yıllık bütçe ve hedefler yazılı olarak belirlenmiş midir? Her personel ve 

departman kendi payına düşen bütçe hedeflerini bilmekte midir? 

8. Terfilerde objektif kriterler rol almakta mıdır? 

9. Şirketinizde çalışanlara “iç müşteri” gözüyle bakılmakta mıdır? 

10. Şirketinizde insan kaynakları, satın alma, muhasebe, finansman, üretim, 

pazarlama gibi birimlerinin iş akışları belli midir? Düzenli olarak raporlar 

sunmakta mıdırlar? 
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11. Stratejik hedeflere ulaşılmasını sağlayacak performans yönetimi, kariyer 

planlama, yetenek yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları 

yürürlükte midir?  

12. Her iş için talimat, prosedür, iş tanımları ve prosesler belirli midir? 

Herkes buna uymakta mıdır? 

13. Giderlerinizi ve maliyetlerinizi gerçek anlamda kontrol edebiliyor 

musunuz? 

14. İdari işlerin organizasyonu, işe başlama saatinden, tatillerdeki anlayışına, 

yönetici atamalarından, ödeme alışkanlığına kadar ki bütün 

uygulamalarda kurumun kendisine has ilkeleri ve uygulama kuralları var 

mıdır? Örneğin, şirketle ilgili bir karar alınacağında, bu işe kılavuzluk 

eden ve herkesin bildiği belirli bir davranış tarzı var mıdır? 

15. “Müşteri memnuniyeti” kurulunuz var mıdır? Herhangi bir müşteri 

şikayeti nasıl ve ne kadar sürede cevaplandırılmaktadır? 

16. Ürünlerinize yazılı garanti verilmekte midir? 

17. Kurum içi ve kurum dışı iletişim sistemli bir biçimde sağlanmakta mıdır? 

 

 

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar içinde HAYIR’lar var ise acilen 

kurumsallaşma çalışmalarına başlamanız gereklidir. 
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