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beklentilerine en uygun şekilde hizmet verebilmek için altı 
ana alana odaklanır. 

Aile şirketlerinin büyümesi

KPMG, aile şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için aile 
şirketlerine özel bilgi ve tavsiyelere odaklanan küresel 
bir ağ oluşturdu. Aile şirketlerinin, yapıları itibariyle diğer 
şirketlerden farklı olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda aile 
kültürünü de dikkate alan bir yaklaşım sergiliyoruz.

KPMG olarak, hizmetlerimizi sunarken aile şirketinin bütün 
hissedarlarını sürece dahil etmek ve bilgilendirmek üzere 
tasarlanmış bir süreç işletiyoruz. KPMG yöntemlerini 
uygulayan ekip üyelerimizle, ailelerin pozitif dinamikler 
geliştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. 

KPMG aile şirket uzmanlarımız yönetim kurulu toplantı 
salonlarından mutfak masalarına kadar her türlü etkileşimde 
bilgi ve birikimlerini aile şirketlerine aktarır.

Küresel şirket ağımız, sınırları aşan çalışmalar yürütmemize 
ve deneyimli bir kaynak havuzundan yararlanabilmemize 
olanak tanıyor. Stratejik uygulamaları ve kaynakları 
paylaşmak amacıyla aile şirketleri konusunda uluslararası 
uzmanlar ile çalışıyoruz. Danışmanlık ekibimiz, aile 
şirketlerinin bir üst basamağa taşınabilmesi için yaratıcı ve 
pratik çözümleri içeren hizmetler sunar. 

Aile şirketlerinde başarı
Her aile şirketi kendine özgü bir yapıya sahiptir. Farklılıklar 
göz önünde bulundurulduğunda, şirket yönetiminden 
mülkiyete kadar, karar verme süreçlerinde önemli rol 
oynayan çeşitli aile dinamikleri bulunmaktadır. Söz konusu 
aile dinamikleri, fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde 
getirmektedir. 

Aile şirketlerinin büyümesi ve sürdürülebilirliği, şirketin 
ihtiyaçları ile aile üyelerinin beklentileri arasındaki hassas 
dengeye bağlıdır.

Aileniz gibi şirketinizin de yerinde saymadığını, zamanla 
değiştiğini ve geliştiğini biliyoruz. Dünya çapında aile 
şirketleri ile çalışmanın kazandırdığı bilgi ve deneyim ile 
KPMG aile şirketi uzmanları, hem ailenin hem de şirketin 

Amacımız, dünyanın her 
yerinde faaliyet gösteren 
aile şirketlerini uzun 
süreli kılmak, onların 
refah ve uyum içerisinde 
büyüyebilmelerine yardımcı 
olmaktır.

Daha fazlasını mı arıyorsunuz?

Özel olarak hazırlanmış aile şirketi web sayfamız, aile 
şirketi raporları, bloglar, makaleler ve özellikle aile 
şirketlerine sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri içeriyor. 
Şirketinizin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik yardım 
almak ve KPMG aile şirketi danışmanı ile iletişime 
geçebilmek için aşağıdaki linki inceleyiniz:

https://home.kpmg/tr/tr/home/hizmetlerimiz/danismanlik/
aile-sirketleri.html
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Güçlü bir aile şirketinin altı unsuru
Her aile şirketinin kendine özgü gereksinimleri vardır. Günlük 
operasyonların sürdürülmesi, ailenin ve şirketin geleceğinin 
planlanması gibi konular şirket sahiplerini kritik önem 
taşıyan birçok soruyla sıklıkla karşı karşıya bırakır. Örneğin; 
Ailenizdeki herkes aynı vizyonu paylaşıyor mu? 

Şirketin potansiyelini açığa çıkarmak, kimi zaman aile 
üyelerinin beklentileri hesaba katıldığında zorlayıcı olabilse 
de, doğru uzmanların desteği ile kolaylıkla başarılabilir.

KPMG danışmanları; büyüme, risk, yönetişim, servet, 
dönüşüm ve insan alanlarında aile şirketleri ile çalışmaktadır.

Aile şirketi dinamikleri
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Büyüme
Sürdürülebilir ve kârlı büyüme, kalıcı 
şirket başarısı elde etmenin en önemli 
unsurlarındandır.

Pek çok şirket organik olarak büyüyebilse de, bunun için çok 
fazla zaman ve çaba harcanması gerekebilir. Aile şirketleri, satın 
alabileceği şirketleri aramak, temel faaliyet alanına girmeyen 
şirketleri elden çıkarmak, maliyet verimliliğini arttırmak için 
dışarıdan hizmet alabilirler. 

İşletme ne kadar büyük olursa, şirketi 
yönetmenin zorluğu da aynı oranda artar. 
Şirketinizin yapısı büyümeye hazır mı?

 — Şirket yetkinliklerinin ve pazar ihtiyaçlarının kapsamlı bir 
değerlendirilmesi yapıldı mı?

 — Büyüme planlarını uygulamaya yönelik, üzerinde 
çalışılmış bir strateji bulunuyor mu?

 — Aile mülkiyetinin sürdürülmesi durumunda, şirketin 
gelecek sermaye gereksinimleri karşılanabilir mi?

 — Şirket sahibi aile ve yönetim, büyüme için gerekli olan 
uzmanlık ve bağlantılara sahip mi?

 — Yeni şirket alımları durumunda, alınan şirketin hızlı ve 
başarılı bir biçimde entegre edilebilmesi için ne gibi 
stratejiler devreye sokulabilir?

 — Büyümenin beraberinde getirdiği belirsizlikler ve risklerle 
başa çıkmanın en iyi yolları nelerdir?

 — Şirket halka açılmaya hazır mı?

Sürekli büyüme 
ve ilerleme olmadan, 
“gelişme”, “kazanım” ve 
“başarı” gibi sözcüklerin 
hiçbir anlamı olamaz.
Benjamin Franklin

Büyüme hedefinde 
olan şirketinize KPMG 
olarak en uygun stratejiyi 
oluşturabilecek, bunu 
yaparken de tüm risklerin 
değerlendirilmesini 
sağlayacak danışmanlık 
ekibimizle size yardımcı 
olabiliriz.
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Risk ateşe benzer: 
kontrol edebilirseniz 
size yardımcı olur, ancak 
kontrol edemezseniz sizi 
ele geçirir.

Risk
Aile şirketlerinde alınan her kararın şirket üzerinde olduğu gibi 
aile üyeleri üzerinde de etkisi olabilir. İş risklerinin ötesinde, 
uyuşmazlıkların önüne geçmek ve hem şirketi hem de aileyi 
korumak için aile ile ilgili konular hesaba katılmalıdır.

Denetimlerin giderek arttığı bir ortamda etkin bir risk ve 
iç kontrol yönetimine sahip olmak kritik önem taşır. Aile 
şirketlerinde bu tür risklerin yönetilmesi sadece şirketin 
kendisi için değil, aile, mal varlıkları ve sermaye için de son 
derece önemlidir. Aile şirketlerinin, bir aile mülkiyetinde 
olmayan şirketler karşısında rekabet üstünlüğü olduğu 
genellikle kabul edilir; ancak bu rekabet üstünlüğü, uygun 
yönetilmediğinde hızla bir tehdide dönüşebilir.

İç ve dış risklerin anlaşılması ile tehdit alanlarını fırsata 
çevirmek mümkündür. İletişimin geliştirilmesi, yönetim 
modellerinin uygulanması, iç kontrollerin ve siber güvenlik 
yapılarının devreye sokulması, yeni finansman imkânlarının 
sağlanması, etkili vergi yönetimi ve optimizasyonu, şirket 
hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlar.

Aile şirketinin riskleri ve kontrolleri değerlendirilirken 
aşağıdaki sorular da göz önünde bulundurulmalıdır:  

 — Riskleri ve bu risklerin şirketinizi nasıl etkileyebileceğini 
değerlendirebiliyor musunuz?

 — İşletmenizin tehditleri yönetebilmesi için ne gibi iç ve dış 
kontroller uygulanıyor?

 — Şirketinizin teknolojisini ve süreçlerini yetkisiz erişime 
karşı korumak için gereken donanıma sahip misiniz?

 — Yatırımlarınızdan elde ettiğiniz kazançları nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve süreçlerini, değerini ve 
etkililiğini ana hissedarlara nasıl tanımlıyorsunuz?

 — Şirket içerisindeki olası çatışmaları engellemek için 
uygulanan ve aile üyeleri tarafından kararlaştırılmış 
kurallar veya ilkeleriniz bulunuyor mu?

KPMG danışmanları, aile şirketlerinin riskleri 
yönetmesine yardımcı olarak yüklerini hafifletir. 
Finansman, vergi yönetimi ve kontrollerin devreye 
sokulması konularında ise, KPMG danışmanları risk 
alanlarınızı değerlendirip kontrolü sağlamaya yönelik 
stratejiler uygulamanıza yardımcı olur.
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Aile şirketlerinin çoğu, 
başlangıç evresinde  
başarıyı yakalar. Ancak bu 
başarının sürdürülmesi için 
uzun vadede etkili iletişim 
kanallarının ve aile şirketinde 
yer alan üyelerin rollerinin 
ve beklentilerinin açıkca 
tanımlanması önemlidir. 
Bunlara olanak sağlayacak 
mekanizmaların ve doğru 
yönetişim yapılarının 
oluşturulması gerekir.

Uluslararası Finans Kurumu 
Dünya Bankası Grubu 
Aile İşletmesi Yönetimi El Kitabı

Yönetişim

KPMG aile şirketi uzmanları, 
aile üyeleri arasında iletişim 
kurulmasına, bir aile konseyi veya 
yönetim kurulu oluşturulmasına 
ve bir aile anayasası ile davranış 
ilkeleri hazırlanmasına yardımcı 
olabilirler. Bu tür etkili yönetişim 
araçları, aile şirketlerinin başarıya 
hazırlanmasına ve varlıklarının 
nesillerce sürdürülmesine 
yardımcı olabilir.

Bir aile şirketinin iyi bir kurumsal yönetişim yapısına sahip 
olması, şirket performansının artırılmasına ve bütün aile 
üyelerinin beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olabilir.

Kurumsal yönetim, bir karar alma sürecini benimsemek 
anlamına gelir. Kurumsal yönetim meseleleri ailenin birliğini 
etkileyebildiği gibi, pek çok zorluğu da beraberinde getirebilir. 
Aile anayasası ile aile üyeleri için davranış ilkelerini içeren 
bir yönetim çerçevesi oluşturmak; şirketteki ve ailedeki 
değişimlerle yapıcı bir şekilde ilgilenilmesine yardımcı olabilir.

Yönetişim; ailenin önemli senaryolar üzerinde düşünmesini ve 
kritik kararlar alınmadan önce aile ile şirketin amaçları üzerinde 
anlaşmasını gerektirir. Bir yönetişim çerçevesi oluşturulurken, 
aşağıdaki soruların değerlendirilmesi gerekir:

 — Aile içindeki çatışmaları çözmeye yönelik bir süreç 
uygulanıyor mu?

 — Şirket bünyesinde görev alacak aile üyelerini işe almaya, 
görevlerini tanımlamaya ve ücretlerini belirlemeye yönelik 
açıkça tanımlanmış bir süreç var mı?

 — Yönetişim çerçevesinde belirlenen kuralların ve yapıların 
uygulandığından emin olmak için ne gibi kontrol 
mekanizmaları bulunuyor?

 — Şirket yönetimine ait kararları, ailevi kararlardan 
nasıl ayırıyorsunuz ve sorumluluk ölçütlerini nasıl 
belirliyorsunuz?

 — Azınlık hissedarlarının beklentilerini nasıl yönetiyorsunuz?

6  |  Aile şirketi dinamikleri



Gençken 
paranızın 
olmamasını sorun 
etmeyebilirsiniz, 
ama parasızlık 
yaşlılıkta kesinlikle 
sorun olur. 
Tennessee Williams,  
Amerikalı oyun yazarı

Servet
Para konusu her zaman tartışmalı bir mesele olmuştur ve aile 
şirketinin üyeleri için kuşkusuz diğer bütün alanlardan daha 
fazla endişeye yol açmaktadır.

Tam da bu nedenle, aile şirketi içinde servet yönetimi, 
hem şirket varlıklarının korunması hem de aile üyelerinin 
servetle ilgili sorumluluklara ve duygusal etkileşimlere karşı 
hazırlanması amacıyla dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Aileniz 
ve şirketiniz, aşağıdaki değerlendirmeleri yaptı mı?

 — Ailenizin (soyut ve somut) tüm varlıkları gerektiği gibi 
sigortalandı mı?

 — Servet yönetimiyle ilgili temel ilkeleri ve bunların nasıl 
uygulanacağını biliyor musunuz?

 — Nakit akışı ihtiyaçlarınızı karşılama ve likiditeyi yönetme 
konusunda kendinizi rahat hissediyor musunuz?

 — Varlıklarınızın yapısını optimize etmenin bir yolu var mı?

KPMG çalışanları, aile yatırımları, vakıflar, emeklilik 
ve varlık planlamasına yönelik stratejiler konusunda 
danışmanlık sunabilir. Söz konusu servet olduğunda, 
vergi planlaması ve sonuçlarının dikkatlice 
değerlendirilmesi gerekir, olası tehlikelerden 
kaçınmanıza yardımcı olmak için KPMG aile şirketi 
danışmanları bu konuda da yanınızda.
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Dönüşüm
Dönüşüm konusu her şirkette zorluklar yaratabilir. Aile 
şirketlerinde dönüşüm ise kişisel ilişkileri etkileyebilecek aile 
içi anlaşmazlıkları çıkarma ihtimali nedeniyle kendine özgü 
zorluklar taşır. Önceden yapılan doğru bir planlama, dönüşüm 
sürecini herkes için daha verimli bir hale çevirir.

Aile şirketleri miras üzerine kuruludur. Bu, aile üyelerine bir 
tür başarmışlık ve gurur hissi sunar. Yönetimin devredilmesi 
ve sonraki neslin şirkete entegre edilmesi, belki de bir 
aile şirketinin karşılaşabileceği en büyük zorluktur, zira bu 
şirket yönetimi ve mülkiyet devrinin yanı sıra yeni liderler 
geliştirilebilmesini de kapsar. Devir işlerinin planlanması, 
ailelerin yaşayabileceği anlaşmazlıkları azaltmasına olanak 
sağlar. Ayrıca doğru bir planlama, şirket ihtiyaçlarının, şirket 
sahipliğinin gelecek nesle devri sonrasında da karşılanmasına 
yardımcı olabilir.

İşletmenin satılması yönünde verilecek bir karar da, 
beraberinde zorluklar ve anlaşmazlıklar getirir. Bu işi doğru 
yapmak için gereken fırsatlar sınırlıdır.

Aile yönetimindeki şirketlerde, yapılacak dönüşüm ya da 
çıkış işlemleri konusunda değerlendirilmesi gereken birçok 
seçenek vardır. KPMG danışmanları, mevcut seçeneklerin 
değerlendirilmesi konusunda sizinle çalışıp dönüşüm ya da 
çıkış seçenekleri konusunda katkı sağlayabilir.

Bu seçenekler değerlendirilirken aşağıdaki sorular göz 
önünde bulundurulur:

 — Yeni neslin beklentileri ve hedefleri nelerdir?

 — Yeni nesli şirketin yönetimine katılma konusunda nasıl 
motive edebilirsiniz?

 — Aileniz ve şirket için en iyi dönüşüm veya çıkış planı 
nedir?

 — Dönüşüm yada satış için doğru zamanı biliyor musunuz? 
Şirketin gerçek değerini biliyor musunuz?

Söz konusu dönüşüm olduğunda, KPMG aile şirketi 
uzmanları, sıkıntılarınız ve kaygılarınızı daha iyi anlamak 
için sizlerle bire bir görüşmeler yapabilir. Sonrasında, 
aile şirketlerine ilişkin sahip olduğumuz kapsamlı bilgi 
ve deneyimimize dayanarak seçenekler sunabilir.

 — Aile içi uyuşmazlıklardan uzak durmak ya da bu 
uyuşmazlıkları yönetmek için aile mülkiyetini nasıl 
düzenleyip güvence altına alacaksınız?

 — Aile dışından finansal yatırımcılar sürece dahil olduğu 
takdirde şirket mülkiyetinin ailede kalabilmesini 
sağlamak için en uygun yasal yapı nedir?

 — Şirketin satılmasına karar verilmesi durumunda dikkate 
almanız gereken yasal ve vergisel hususlar neler?

 — Aile içi anlaşmazlıkların şirket yönetimini olumsuz 
etkilemesini nasıl önleyeceksiniz?

 — Satış yaptığınız taktirde elde edilen gelirle ailenin 
geleceği için nasıl yeniden yatırım yapmalısınız?
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İnsan
Aile şirketlerinde öngörülemeyen dinamikler ve gerçek dışı 
beklentiler olabilir. Bir şirketin başarısı çoğu zaman aile üyeleri 
ile aile dışı kişilerin becerilerini bir araya getirmekte yatar. 
Bir yandan herkesin ilerlemesini sağlayacak adil bir ortam 
yaratırken, bir yandan da aile ve şirket çıkarları arasında denge 
kurmak, karşılaşılan zorluğun parçasıdır.

Giderek şiddetlenen “yetenek savaşı” şirketler üzerinde 
mevcut yükselme fırsatlarına ek olarak rekabetçi ücret 
paketleri sunma konusunda da baskı oluşturmuştur. Aile 
şirketleri, varlıklarını sürdürmek ve gereksinim duydukları 
yeteneği elde edebilmek için tam olarak nerede ve nasıl 
rekabet edeceklerini bilmelidirler. Açıkça belirlenmiş bir İK 
stratejisine sahip olmak, doğru kişilerin doğru görevlere 
yerleştirilmesine yardımcı olabilir.

Doğru planlama ile aile şirketleri, bütün çalışanları için 
beklentileri belirleyecek gerekli yönetim yapılarını ve insan 
kaynakları politikalarını başarılı bir biçimde uygulayabilir. Doğru 
yolda ilerlediğinizden emin olmak için aşağıdaki sorulara 
vereceğiniz cevapları gözden geçirin:

 — Aile üyeleri arasında şirketi ilerletmeye istekli olanlar var 
mı? İşletmenin büyümesine katkı sağlamak için doğru 
becerilere ve deneyime sahipler mi?

 — Eğitim ve koçluk sunularak yeni nesil şirketin başına 
geçmeye hazır hale getirilebilir mi?

 — Dışarıdan transfer edilen yeteneklerin nasıl yardımı 
dokunabilir? Onları şirkete dahil etmenin en iyi yolu nedir?

 — Yürürlükte resmi bir ücretlendirme yapınız bulunuyor mu? 
Bir çalışanın aile üyesi olup olmadığına bakmaksızın adil 
ödemeler sunuyor musunuz?

 — Verdiğiniz ücret, mevcut pazar beklentilerine mi 
dayanıyor? Aile üyesi olmayanlar için, hisse senedi veren 
başka şirketlerle başa çıkabilecek bir ücret modelini nasıl 
oluşturabilirsiniz?

 — Sigorta, yan ödemeler, bonus, yükselme fırsatları 
ve rekabetçi bir maaşı kapsayan bir toplam kazanç 
programınız var mı?

 — Fırsat eşitliği sağlamak için ne gibi yönetim modelleri 
uygulanabilir?

 — İK politikalarınız gerekli yasal düzenlemelere uyuyor mu ve 
herkes için adil mi?

KPMG danışmanları, aile şirketinizin geleceğini güvence 
altına almanızı sağlayacak doğru insanları şirketinize 
çekip, bu kişilerin şirketinizde çalışmasını sürdürmek 
için adil bir ortam oluşturmanızı sağlayacak planlar 
geliştirmenize, politikalar uygulamanıza ve süreci 
yönlendirmenize yardımcı olabilir.

Aile şirketleri, varlıklarını 
sürdürmek için, gereksinim 
duydukları yeteneği
elde edebilmek için tam 
olarak nerede ve nasıl 
rekabet edeceklerini 
bilmelidirler.
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Girişimcilerin, aile şirketlerinin ve hızlı büyüyen şirketlerin ortak 
itici gücü tutku kaynaklıdır. KPMG danışmanları da başarınıza 
katkı sunarken tutkunuzdan ilham alıyorlar. KPMG'yi duymuş 
fakat tanımıyor olabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki üye 
firmalarda görev yapan KPMG aile şirketleri danışmanları, sizin 
gibi şirketlerle çalışmaya kendilerini adamış durumdadırlar. 

Şirket kurmayı amaçlayan bir girişimci, yenilikçi, hızlı gelişen bir 
şirket veya çıkış yapmak isteyen hali hazırda kurulu bir şirket... 
Hangi büyüklükte ve aşamada olursanız olun, KPMG aile 
şirketleri danışmanları olarak sizin için nelerin önemli olduğunu 
biliyoruz ve zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı oluyoruz. 
Şirketinizin güvenilir danışmanı olarak tek bir irtibat noktası 
üzerinden KPMG’nin küresel kaynaklarına erişebilirsiniz. 
KPMG olarak kürüsel düşünüp yerel hareket ediyoruz.

KPMG hizmetleri hakkında

KPMG aile şirketleri küresel mükemmellik 
merkezi hakkında
Aileniz gibi şirketiniz de yerinde saymaz, zamanla gelişir. 
Aile şirketleri kendine özgü bir yapıya sahiptir ve başarılı 
bir aile şirketinin dinamiklerini anlayan KPMG aile şirketleri 
danışmanları, başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için 
size özel tavsiye ve deneyim birikimine dayanan kılavuzluk 
hizmetlerini şirketinize sunarlar. 

KPMG, aile şirketlerinin kendine özel ihtiyaçlarını karşılamak 
için, aile şirketlerine özel bilgi ve tavsiyelerde bulunmaya 
odaklanmış üye şirketlerden oluşan küresel bir ağ ile işbirliği 
içindedir. Aile şirketlerinin yapıları itibariyle diğer şirketlerden 
farklı olduğunu ve aile bileşenini de dikkate alan bir yaklaşım 
gerektirdiğini biliyoruz.
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