
Köklü bir aile kültürü güçlü 
bir aile şirketi olmayı nasıl 
kolaylaştırır?

EY Aile Şirketleri DNA modeli, işletmelerin büyüme 
stratejilerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

EY Aile Şirketleri DNA modeli

Aile işletmelerinin kurumsal firmalara kıyasla kendine 
has farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Aile üyeleri 
arasındaki bireysel ilişkiler ve çıkarlar çoğu zaman 
farklılıklar göstermektedir. Bazı aile üyeleri işi 
sürdürmeye ilgi duymazken, bazıları da işi temelinden 
değiştirmek isteyebilmektedir.

Dünya genelindeki aile işletmelerinin gündeminde, 
yönetişim, halefiyet ve varlık yönetimi gibi “geleneksel” 
konulara ek olarak, yetenek, çeşitlilik, dijital dönüşüm 
ve hayırseverlik konularının da olduğu görülmektedir. 
Bu konular çoğunlukla yeni nesil aile üyeleri tarafından 
önemsenmektedir.

EY olarak aile şirketleriyle çalışma yaklaşımımız, EY Aile 

Şirketleri DNA modeline dayanır. Aile şirketi liderlerinin 

hem kişisel hem de şirket performansı gündemlerini 

destekleyen model; ailenin uyumu, şirketin büyüme 

iştahı ve aile varlığının korunmasını kolaylaştıran başarı 

faktörlerini öne çıkarır.

EY olarak, aile şirketleri alanındaki başarımızı, bilgi 
birikimimiz ve deneyimlerimizi birleştirerek, aile 
şirketlerine özel çözümler geliştiriyoruz. 

• Amaç

• Uyum

• Toplum

• Yönetişim

• Büyüme ve inovasyon

• Sermaye gündemi

• Dijital dönüşüm

• Yetenek yönetimi

• Risk yönetimi

• Aile ofisi stratejisi

• Vergi yönetimi

• Varlık yönetimi

• Aile mirası

• Halefiyet planlaması

• Ailenin refahı ve güvenliği

• Ailenin yetenek yönetimi



Aileye, değerlere, işe ve sermayeye odaklanma

Her aile şirketi benzersizdir, ancak başarılı olanların pek çok ortak noktası bulunmaktadır. EY olarak, 100 yılı 

aşkın aile şirketleri deneyimimizden yola çıkarak, aile şirketlerinin işlerini büyütmelerine ve uzun vadeli, nesiller 

arası miras inşa etmelerine yardımcı olan temel unsurları belirliyoruz. Aile şirketi liderlerinin hem kişisel hem de 

iş gündemlerini desteklemek ve nesiller boyunca başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak için Aile Şirketleri DNA 

Modelimizi kullanıyoruz.

Aile Değerler

İş Sermaye

İşletme sahibi ailelerin sayısı ve karmaşıklığı 
arttığında, iyi bir halefiyet planlaması yapılması 
zorunlu hale geliyor.

Mali, hukuki ve finansal sorular genellikle aile 
üyelerinin kişisel hedefleri ve değerleri ile birlikte 
ortaya çıkıyor.

Aileler genişleyip karı daha fazla aile üyesi arasında 
paylaştırmak durumunda kaldıkça, işletmenin 
sürdürülebilir büyümesi ve karlılığı daha da önemli hale 
geliyor.

Ailede varlık yönetiminin karmaşıklığı arttıkça bu 
süreç, aile ofisi ile profesyonelleştirilmeye 
çalışılıyor.

EY Private hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ey.com/tr_tr/family-enterprise


EY Aile Şirketleri Hakkında

Dünyanın en büyük 500 aile şirketinin %80'inden fazlası dahil olmak 
üzere iş sahibi ailelerin güvenilir danışmanları olarak EY ekipleri, tüm 
aile şirketlerine - ailelere, aile şirketlerine ve aile ofisine - değerlerini 
korurken ve aile mirasını inşa ederken büyüme fırsatlarını izlemeleri 
için yardımcı olacak deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. EY Aile 
Şirketi profesyonelleri, dünyanın en girişimci ailelerini destekleyen 
100 yılı aşkın deneyimden yola çıkarak, aile şirketlerinin büyümesini 
ve uzun ömürlülüğünü etkileyen etmenleri saptama ve optimize 
etme, varlık ve kültürü koruma ve çok kuşaklı mirasları 
sağlamlaştırma konusunda deneyimlidir.
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EY  |  Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve 
toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye 
piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının 
oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri 
ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni 
sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine 
destek oluyoruz.

Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, 
strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı 
zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global 
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha 
çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık 
şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti 
sunmamaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 
kapsamında; EY'ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve 
bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-
statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel 
kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz. Daha 
fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret edin.
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Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi, hukuk  
veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak 
kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili 
danışmana başvurulmalıdır.

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye


