TBMM Başkanı Cemil Çiçek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım

Enerji Bakanı Taner Yıldız

Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli
ABD-AB Serbest Ticaret Anlaşması’nda Türkiye mutlaka yer almalı
EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı
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Berk Kuter

Kuter Danışmanlık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Aile işletmelerinin
Aile Anayasası
hazırlamalarına
gerekçe olacak
5 ana etmen;
aile içi ilişkilerle
iş gerekliliklerini
dengelemek, bilfiil
işletmede çalışacak
aile fertlerinin
ödentilerini ve
haklarını belirlemek,
işletmenin aile
tarafından kontrolünü
eksiksiz bir biçimde
gerçekleştirmek, yeni
kuşağı işletmenin
ihtiyaç duyduğu
alanlarda yetiştirmek
ve aile içinden yeni
bir lider seçerek
işleri ona sorunsuz
devretmek olarak
sayılabilir.
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İşletmenin
devamının
sağlanması ve aile
huzuru için bir yol
haritası:
Aile anayasaları

öreceli olarak bir aile
işletmesini kurmak, bu
işletmeyi en az iki-üç kuşak
boyunca sağlıklı biçimde
yaşatabilmekten katbekat daha kolaydır.
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 kuşaklara
devir oranı Türkiye’de sadece yüzde
12’dir. Bir başka deyişle; Türkiye’deki
işletmelerin ömrü büyük bir çoğunlukla
kurucusunun ömründen kısadır.

hazırlanması ülkemizde giderek artan
bir hızla gündeme gelmektedir. Aile
Anayasası, aile işletmelerinde her türden ailevi anlaşmazlıkların ve yönetimde
kuşak değişimi sorunlarının çözümünde
anahtar rol oynamaktadır.

Bu devir başarısızlığının sebepleri
oldukça karmaşık olmakla beraber, aile
işletmelerindeki aile içi konuların iş ile ilgili konulardan daha fazla oranda “kuşak
değişimini” başarısızlığa sürükleyen bir
unsur olduğu kesindir. Araştırmalar, aile
şirketlerinin ömürlerinin kısa olmasının
sebebinin dış faktörlerden ziyade işletme içi faktörlere ve aile içi problemlere
dayandığını açıkça göstermektedirler.

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

İlk bakışta, 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 çelişmeleridir. İşte bu
çelişmelerin yaratacağı zararlardan aileyi
ve işletmeyi korumak ve anlaşmazlıkların çözümüne harcanacak enerjiyi
en aza indirmek için aile anayasalarının

Aslında tüm aile işletmeleri, ikinci
ve sonraki kuşaklarda yıllar geçtikçe
işletmeye ortak olan aile ferdi sayısının
artması, işin gerekleri ile aile fertlerinin
talepleri arasındaki makasın giderek
açılması ve işlerin büyümesiyle ortaklara
düşen finansal yükün ve modern yönetim ihtiyacının artıp baskı kurması gibi
bazı önemli değişimlere sahne olurlar.

Aile Anayasası, kısa ifadeyle yazılı bir
aile mutabakatı veya aile anlaşmasıdır.
Daha kapsamlı bir ifade ile ise; ailenin
misyonu, vizyonu, felsefesi ve değer
yargıları doğrultusunda aile ile şirket
faaliyetlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim
içerisinde olacağını düzenleyen politikaların hukuki temellere dayandırılarak
yazılı bir belge haline getirilmesidir. Aile
Anayasaları, aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için şirketin
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kurumsallaşması yanında aile ilişkilerinin de kurumsallaşmasını sağlamayı
hedeflemektedir. Fakat altını çizmek
gerekir ki, Aile Anayasaları hazırlanması süreçlerinde asıl önem arz eden
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.

konumlara terfi edilmeleri, yönetici
veliahtların seçimi, eğitilmeleri, işe
adapte edilmeleri, yönetim kuruluna
ve aile konseyine üye seçimi esasları,
aile fertleri arasındaki anlaşmazlıkların
çözüm yöntemleri, aile adına açıklama
yapma politikaları ve aile fertlerinin
hisselerini satma kuralları gibi bazı
hususların her aile anayasası için ortak
olduğu da aşikardır.

Aile işletmelerinin Aile Anayasası
hazırlamalarına gerekçe olacak 5 ana
etmen; aile içi ilişkilerle iş gerekliliklerini dengelemek, bilfiil işletmede
çalışacak aile fertlerinin ödentilerini ve
haklarını belirlemek (tüm aile fertleri
işletmede çalışmayabilir, sadece ortaklık bağına sahip olabilirler), işletmenin
aile tarafından kontrolünü eksiksiz bir
biçimde gerçekleştirmek, yeni kuşağı
işletmenin ihtiyaç duyduğu alanlarda
yetiştirmek ve aile içinden yeni bir
lider seçerek işleri ona sorunsuz devretmek olarak sayılabilir.

l Anayasanın gerekçesinin, amacının, hedeflerinin, aile değerlerinin
ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerin
belirlendiği genel hükümler kısmı

Her aile bir diğerinden farklı
olduğu için her işletmenin Aile Anayasası da o işletmeye özel olmalı ve
o ailenin ve o işletmenin karakterini
yansıtmalıdır. Ancak, aile değerlerini
ve gelecek hedeflerini içeren uzun
dönemli işletme vizyonu, işletmede
çalışacak aile fertlerinin seçimi, uygun

Genel hatlarıyla Aile Anayasasının
kapsamı şu şekildedir:

2. Profesyonel yönetim, aile üyeleri
yöneticiler, aile ve işin sınırları, aile ve
işletme amaçlarının ayrımı, personele
yaklaşım, profesyonel yöneticiler gibi
konuların işlendiği, genel kurallar ve
tanımların yapıldığı çalışma ilkeleri
kısmı
l Şirketin idari yapısı ile aile toplantıları, aile konseyinin kurulması,
aile konseyinin üyelerinin seçimi, aile
konseyinde karar alma, toplantı şekli,
toplantı gündemi ve aile konseyinin
faaliyetlerini düzenleyen, yönetim
usullerinin belirlendiği idari yapılanma
kısmı
l Açık ve net bir biçimde ve de ilgili
kanunlar açısından açıkta kalan bir alan

bırakılmadan mülkiyet ve diğer hukuki
hakların belirlendiği kısmı
Zamanlama açısından ele alındığında ise Aile Anayasası, kuşak değişiminin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği -vefat, hastalık ve sakatlık gibi
arızi durumlar da hesaba katıldığındabilinemeyeceğinden mümkün olan en
kısa zamanda yapılmalıdır. Ayrıca, her
devlet anayasasının çağın dinamiklerine ve gerekliliğine göre geliştirilmesi
icap ettiği gibi, Aile Anayasası da
mutlaka yaşayan bir anayasa olmalıdır
ve gelişmelere bağlı olarak güncellenmelidir.
Aile Anayasası hazırlamak sıradan
ve herkesin yapabileceği bir iş değildir.
Her iş gibi konuyla ilgili uzmanlıklara
ve belli tecrübelere sahip kişiler Aile
Anayasası hazırlayabilirler. Aile Anayasası hazırlamak için görevlendirilen
uzmanlar, aile şirketlerinde aile üyeleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmekte, aile bireylerinin beklentilerini ve taleplerini değerlendirilerek
Aile Anayasası hazırlamaktadırlar. Aile
Anayasasının hazırlanması, ailenin iş
yapış biçimlerinde bazı değişikliklere
yol açabileceğinden dolayı bir değişimdir ve değişim yönetiminin tüm
unsurları çalıştırılmalıdır. Aile Anayasası hazırlama işleminin, uzman olmayan
kişiler için duygusal ve stres yüklü bir
süreç olacağı da unutulmamalıdır.
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