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Bu Anayasa, 4 bölüm ve 20 maddeden oluþmaktadýr. “Genel 
Hükümler” baþlýðýný taþýyan birinci bölümde Anayasa'nýn 
gerekçesi, amacý, ailenin misyonu, deðerleri, aile içi iliþkiler yer 
almaktadýr. “Çalýþma Ýliþkileri”nin ele alýndýðý ikinci bölümde, 
aile dýþýndan ya da aile üyelerinden olan çalýþan ve yöneticilere 
iliþkin düzenlemeler, þirkette görev alan aile üyelerinin 
uymalarý gereken kurallar ele alýnmýþtýr. Anayasa'nýn üçüncü 
bölümü aile toplantýlarýna, aile konseyi ve üyelerine, konseyin 
çalýþma þekil ve görevlerine iliþkin hükümlerin yer aldýðý “Ýdari 
Yapýlanma”ya ayrýlmýþtýr. “Mülkiyet” baþlýðýný taþýyan son 
bölümdeki hükümler ise þirketin mülkiyet yapýsý ve bu yapýda 
meydana gelebilecek deðiþimlere iliþkin düzenlemeleri 
içermektedir.
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BÖLÜM 1 
GENEL HÜKÜMLER

Gerekçe

MADDE 1- Bizler, ........ailesi olarak, ailemizin istikbalini 
güvence altýna almak üzere, bir arada ve ayný hedefler için 
çaba göstermenin gerekliliðine inanmaktayýz.  Aile üyelerinin 
farklý düþünebilme özgürlükleri saklý kalmak þartýyla, en 
yüksek uyumu saðlayacak þekilde, ailenin çýkarlarý ve 
þirketimizin/þirketlerimizin bekasý için çalýþmaya kendimizi 
adamýþ bulunmaktayýz. Bu yöndeki kararlýlýðýmýzý göstermek 
üzere iþbu belgenin hazýrlanmasý ve tüm aile bireylerince 
imzalanmasý uygun görülmüþtür. Aile Anayasasý'nda yer alan 
ilkeler ve deðerler, aileye yeni katýlacak üyeler için de geçerli ve 
baðlayýcýdýr.

Amaç

MADDE 2- Bu belgenin amacý,  ailenin ve sahip olunan 
þirket(ler)in istikbali açýsýndan, aile üyelerinin gerek kendi 
aralarýndaki gerekse þirket(ler) ve çalýþanlarla iliþkilerinin 
çerçevesinin belirlenmesi, karþýlýklý görev, yetki ve 
sorumluluklarýn ortaya konulmasýdýr. Aile ve iþle ilgili tüm 
iliþkilerde bu belgenin esas alýnmasýnýn, karþýlýklý sevgi ve 
saygýya dayalý, aile baðlarýný güçlendiren, birlikte çalýþmaktan 
haz duyulan, etkili ve verimli bir çalýþma ortamýnýn 
oluþturulmasýna ve devamýna katkýda bulunacaðýna 
inanýyoruz. 

MADDE 3- Bizler, aileye yüksek bir yaþam standardý saðlayan 
þirket(ler)imize gerekli önemin verilmesi lüzumunun 
farkýndayýz. Bu açýdan þirket(ler)imizin çýkarlarýnýn ailenin 
çýkarlarýnýn önünde tutulmasý, uzun vadede ailenin çýkarlarýn 
da güvence altýnda olmasýný saðlayacaktýr. Kurucularýmýzýn 
bize býrakmýþ olduklarý mirasý çocuklarýmýz, torunlarýmýz, 
çalýþanlarýmýz ve toplum için korumayý ve geliþtirmeyi temel 
gaye edinmiþ bulunmaktayýz. Böylelikle ülkemizin refah ve 
mutluluðuna en fazla ve en anlamlý katkýyý yapacaðýmýza 
gönülden inanýyoruz. Bugün sahip olduðumuz þirket(ler)imizin 
yine aile bünyesinde kalmasý, yenilerinin kurulmasý ve 
geliþtirilmesi nihai hedeflerimiz arasýndadýr. Yürüttüðümüz her 
faaliyetin yasalar, sosyal sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesi 
içerisinde kalmasýna azami özeni göstermek yaþamsal bir 
önem taþýmaktadýr.

Aile Deðerleri

MADDE 4- Ailemizin ismi en deðerli varlýðýmýzdýr. Sahip 
olduðumuz iyi þöhreti sürdürmek ve þirket(ler)imizin 
sürekliliðini saðlamak en baþta gelen önceliklerimiz 
arasýndadýr. Bu öncelik, herkes tarafýndan tanýnan bir aile 
olmanýn önünde gelmektedir. Gösteriþten uzak, sade bir 
yaþam tarzý ile iþ yaþamýndaki diðer ailelere örnek oluþturmak 
hedefimizdir. Aile üyeleri birbirlerine karþý her zaman samimi 
ve dürüst davranmalýdýr. Aile üyelerinin kendi aralarýnda ve 
çalýþanlarla olan iliþkilerinde hakkaniyet, profesyonel çalýþma 
ilkeleri, yenilikçilik ve fýrsat eþitliðinin saðlanmasý, temel aile 
deðerlerimiz arasýndadýr.
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Aile Bireyleri Arasýndaki Ýliþkiler

MADDE 5- Aile üyelerinin her zaman ve her koþulda ailenin 
özel alanýna saygý göstermesi ve korumasý beklenir. Diðer aile 
üyelerini riske atacak her türlü davranýþtan uzak durulmalýdýr. 
Aile üyeleri, aileyi ilgilendiren konularý toplum önünde 
tartýþmamalýdýr. Karþýlaþýlan sorunlar ve güçlüklerin aile 
bireylerinin kendi aralarýnda çözümü için çaba harcanmasý, 
üçüncü kiþilerin olaylardan etkilenmemesi veya müdahil 
olmamasý için azami gayret gösterilmelidir.

BÖLÜM 2 
ÇALIÞMA ÝLÝÞKÝLERÝ

Profesyonel Yönetim

MADDE 6-  Þirket faaliyetlerinin yönetiminde ve 
yürütülmesinde profesyonellik ön plandadýr. Profesyonellikten 
kasýt, objektif ölçütlerin, somut verilerin, bilgi ve deneyimin 
karar almada temel yol gösterici olmasýdýr. Baþarýlý bir þirket 
yönetimi için aile içi dengelerin gözetilmesinden ziyade iþ 
yaþamýnda genel kabul görmüþ kural ve yöntemlere uygun 
hareket edilmelidir. Aile üyeleri ve diðer çalýþanlarla iliþkilerde 
þeffaflýk, doðruluk, güven, saygý ve hakkaniyet ön plandadýr. 

Profesyonellik ilkesi gereðince, aile üyesi personelin seçimi, 
atanmasý, yükseltilmesi, ödüllendirilmesi, gelecek kuþaklarýn 
þirket yönetiminde görev almasý kararlarý bilgi, deneyim, 
performans ve liyakat ölçütlerine göre yapýlacaktýr. 

Aile Üyesi Yöneticiler

MADDE 7- Aile üyelerinin, þirket(ler)in yönetim organlarýnda 
görev alabilmek için sahip olmalarý gereken bilgi ve becerilerin 
rasyonel bir biçimde belirlenmesi Aile Konseyi'nin görevidir. 
Bilgi, görgü, deneyim ve performans düzeyi elveriþli ise aile 
üyeleri uygun yönetim kademelerinde görev alabilir. Bir aile 
üyesinin yöneticilik vasýflarýna sahip olup olmadýðýnýn 
deðerlendirilmesinden ve izlenmesinden Aile Konseyi 
sorumludur. 

Bir þirket çalýþanýnýn belirli yönetim kademelerine doðrudan 
atanmak için sadece aile üyesi olmasý yeterli deðildir. Özellikle 
þirket(ler)in Yönetim Kurulu, Aile Konseyi gibi organlarýna 
baþkanlýk edecek aile üyelerinin, vizyon sahibi, eðitimli, ileri 
yönetim becerilerine sahip olmasý gereklidir. Performansý ve 
yöneticilik vasýflarý yetersiz bulunan aile üyelerinin gerekli bilgi 
ve becerileri kazanmasý için gerekli olan önlemler alýnmalýdýr. 
Bu önlemlere raðmen yönetim becerisi yetersiz görülen aile 
üyesi görevi býrakmaya davet edilir. Konsey, gelecekte 
þirket(ler)in yönetiminde görev almasý öngörülen aile 
bireylerinin kiþisel ve mesleki geliþimleri için yol gösterici olmak 
ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Þirket(ler)de görev alacak aile üyelerinin, ilke olarak en alt 
seviyeden iþe baþlamalarý ve mümkün olduðunca fazla 
kademede çalýþarak iþin bütününe hakim olmalarý istenir. Ýþe 
yeni baþlayacak aile üyelerinin hangi kýsýmda ve hangi 
kademeden iþe baþlayacaðý þirket yönetim kurulu tarafýndan 
belirlenir. Alýnan karara iliþkin olarak yönetim kurulu aile 
konsey toplantýsýnda bilgi vermek zorundadýr. 
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Aile ve Ýþin Sýnýrlarý

MADDE 8- Aile þirket(ler)i, aile üyelerinin ayný hedefler 
doðrultusunda birlikte çalýþmalarý, ailenin bütünlüðünün ve 
saadetinin devamý için elveriþli bir ortam yaratmaktadýr. 
Bununla birlikte, aile üyeleri kendi özel yaþamlarýyla þirket 
iþlerinin yürütülmesi arasýnda bir denge kurmalýdýr. Dolayýsýyla 
aile fertlerinin özel iþleriyle þirket iþlerinin birbirine 
karýþtýrýlmamasýna azami özenin gösterilmesi gerekir. Ailevi 
sorunlarýnýn iþ yerine, þirket sorunlarýnýn ise aile ortamýna 
taþýnmamasý, aile üyelerinin aralarýndaki iliþkilerin daha 
saðlýklý bir þekilde sürmesine ve þirket yönetiminin sürekliliðine 
katký saðlayacaktýr. 

Aile ve Ýþletme Amaçlarýnýn Ayýrýmý

MADDE 9- Þirket(ler)imizde iþletme amaçlarýyla ailenin 
amaçlarý arasýnda bir dengenin gözetilmesi gerekir. Eðer bu iki 
grup amaçtan biri öne çýkýyor ve diðer grup sürekli gözardý 
ediliyorsa önemli yönetim sorunlarý ortaya çýkacaktýr. Bu 
nedenle iþletme amaçlarýnýn ve aile amaçlarýnýn ayrý ayrý 
belirlenmesi ve deðerlendirilmesi gereklidir. Eðer iki tür amaç 
birbirinden farklý yönlere hareket ediyorsa aile þirket(ler)inin 
uzun vadeli çýkarlarý gözetilerek bir seçim yapýlmalýdýr. 
Amaçlar arasýndaki ayýrýmýn net bir biçimde yapýlmamasý 
þirket yönetiminde bir kargaþa yaratacak, çalýþanlarýn kafasý 
karýþacak ve kararlarýn rasyonel alýnmadýðýna kanat 
getireceklerdir.

Bu tür sorunlarýn çözümünde atýlacak ilk adýmlar aile ile iþletme 
arasýndaki sýnýrlarýn belirginleþtirilmesi, taraflarýn görüþlerinin 
öðrenilmesi, birbiriyle çatýþan amaçlarýn hassasiyetle ele 
alýnmasý ve ilk bakýþta ne tam olarak aileyle, ne de tam olarak 
iþletmeyle ilgili görünen konularýn açýklýða kavuþturulmasý 
olmalýdýr.

Personele Yaklaþým 

Madde 10- Ýþletme personeli, þirket(ler)imizin uzun vadeli 
baþarýsýndaki en önemli öðedir. Bu nedenle, personelin iþlerini 
severek, azimle ve verimli bir þekilde yerine getirmelerini 
saðlayacak ortamlarýn yaratýlmasý ve özendiricilerin 
geliþtirilmesi gereklidir. Böylece iþini sahiplenen ve sorumluluk 
alan personele sahip olmak mümkün olacaktýr. Tüm personelin 
kendi çýkarlarýyla þirketin ve þirket paydaþlarýnýn (müþteriler, 
tedarikçiler, devlet, çalýþanlar, sivil toplum kuruluþlarý gibi) 
çýkarlarý arasýnda bir paralellik olduðunu idrak etmesi için çaba 
gösterilmelidir.

Profesyonel Yöneticiler

MADDE 11- Aile üyelerinin sürekli bir arada bulunmaktan 
ötürü, benzer þekilde düþünen, birbiriyle ayný öngörüye sahip 
bir grup haline gelme riski her zaman vardýr. Bu baðlamda 
profesyonel yöneticiler, þirket(ler)in faaliyetlerine aile 
üyelerinkinden farklý bir pencereden bakma potansiyeline 
sahiptir. Profesyonel yöneticilerin aile üyeleri gibi düþünmeye 
zorlanmasý yerine, farklý düþünceleri dile getirmeye ve 
alternatifler geliþtirmeye teþvik edilmesi, daha saðlýklý bir 
yaklaþýmdýr. Profesyonel yöneticilerin düþüncelerinin dikkate 
alýnmasý, çok sesli, demokratik bir çalýþma ortamý ve katýlýmcý 
yönetim tarzýnýn oluþmasýna yardýmcý olacaktýr. 
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BÖLÜM 3
 ÝDARÝ YAPILANMA

Aile Toplantýlarý

 MADDE 12- Aile üyelerinin, iþletmeye baðlýlýklarýnýn devamýný 
ve önemli sorunlarla baþa çýkabilmelerini saðlamak düzenli 
aralýklarla toplanmasý önemlidir. Aile üyeleri arasýndaki 
uyumun bozulacaðý  korkusuyla kr i t ik  konular ýn 
tartýþýlmasýndan endiþe edilmemeli, bilakis saygý ve 
hoþgörüyle yürütülecek tartýþmalar teþvik edilmelidir. Aile 
dýþýndan þirket çalýþanlarý ya da danýþmanlar da gerektiðinde 
toplantýlara davet edilebilir.

Aile toplantýlarýnýn kendisinden beklenen yararlarý saðlamasý 
açýsýndan tartýþýlmasý istenen konularda aile üyelerinin fikrinin 
alýnmasý, aile üyelerinin tamamýnýn toplantýlara katýlmasý, 
toplantýlarýn içeriðine iliþkin kurallarýn oluþturulmasý ve bunlara 
uyulmasý (toplantýlarýn zamaný ve süresi, nelerin tartýþýlacaðý 
vb.) önemlidir. 

Aile Konseyi'nin Kurulmasý

MADDE 13- Ýlgili yasalara göre oluþturulmasý gereken 
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu gibi organlarýn yaný sýra, 
ailenin iþ yaþamýndaki etkinliðini arttýrmak ve aile ile iþ 
iliþkilerini düzenlemek üzere “Aile Konseyi”nin meydana 
getirilmesi önemlidir. Aile Konseyi, tüm aile bireylerinin aile ve 
iþ deðerleri, politikalar ve geleceðe iliþkin kararlar almak üzere 
düzenli aralýklarla bir araya geldiði, örgütsel ve stratejik 
planlama organý olarak iþlev görecektir. Aile üyeleri bu 
toplantýlarda görüþlerini, aile ve þirket(ler)le ilgili beklentilerini 
paylaþýrlar. Konseyin temel amacý, þirket(ler)i ve aileyi 
etkileyen konularý anlamak ve bunlara iliþkin sorunlarý 
çözmektir. Böylece, politikalarýn netleþtirilmesi ve aile 
üyelerine iletilmesi mümkün olabilecektir. 

Konseyin, aile bireylerinin kararlara daha fazla katýlýmýný ve 
böylece bilgi alýþveriþini arttýrmayý, diðer aile üyelerine karþý 
açýk olmayý, bilgiyi paylaþmayý, tartýþmayý ve demokratik bir 
yaklaþýmý teþvik etmesi beklenir.

Aile Konseyi'nin Üyeleri

MADDE 14-  Aileye ait þirket(ler)in yönetiminde görev alsýn ya 
da almasýn, þirket(ler)de hissesi olan aile üyeleri ile bunlarýn 
birinci derece akrabalarý arasýnda 15 yaþýn üzerindekiler Aile 
Konseyine üye olabilirler. Bu tanýmýn dýþýnda kalan aile 
üyelerine de Konsey'in oybirliði ile konsey üyeliði sýfatý 
verilebilir. Hisse sahibi olmasýna karþýn 15 yaþýný doldurmamýþ 
çocuklar Konsey toplantýlarýna katýlabilir ancak oy hakkýný 
ebeveyni/vasisi aracýlýðýyla kullanabilirler. Konseyin 
faaliyetlerinin etkinliðini arttýrmak üzere aile dýþýndan 
danýþmanlar da, üyelerin tamamýnýn rýza göstermesiyle, 
Konseye dahil edilebilir. 
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Aile Konsey'ine, Konsey Baþkaný baþkanlýk eder. Konsey 
Baþkaný,  aile üyelerinin aday göstereceði Konsey üyeleri 
arasýnda yapýlacak seçimle belirlenir. Üyelerin 2/3'ünün oyunu 
alan kiþi Baþkan seçilir. Ýlk iki turda Baþkan seçilemezse, 3. 
turda en fazla oyu alan isim Baþkan olarak atanýr. Baþkanýn 
görev süresi aksi karar verilmedikçe 2 yýldýr. Aile üyelerinin 
1/3'ünün önerisi ve üyelerin 2/3'ünün oyu ile Baþkanýn görevi 
sona erdirilebilir. 

Aile Konseyi bir Yürütme Kurulu tarafýndan yönetilir. Yürütme 
Kurulu baþkan, baþkan yardýmcýsý ve bir üye'den oluþur. Aile 
Konseyi Baþkaný ayný zamanda Yürütme Kurulu'nun doðal 
baþkanýdýr. Baþkan'ýn önerdiði 3 isim arasýndan Konsey'de 
yapýlacak oylamalarda en çok oyu alan Konsey üyesi baþkan 
yardýmcýlýðý görevini üstlenir. Baþkan ayrýca konsey üyeleri 
arasýndan birisini yürütme kuruluna üye olarak atar. Yürütme 
Kurulu baþkan yardýmcýsý ve üyenin görev süresi 1 yýldýr. Bir 
üyenin ayný göreve tekrar seçilmesi veya atanmasý olanaklýdýr. 

Aile Konseyinde Karar Alma, Toplantý ve Toplantý 
Gündemi

MADDE 15- Aile Konseyinde her üyenin 1 (bir) oy, kurucu 
üyelerin 2 (iki) , Baþkanýn 3 (üç) oy hakký vardýr. Konsey 
Baþkaný'nýn alýnan kararlarý bir sonraki toplantýda tekrar 
görüþülmek üzere geçici süreyle reddetme hakký vardýr. 
Konseyde alýnacak kararlar,  yürürlükteki hukuki 
düzenlemelere, etik ilkelere ve genel kabul görmüþ iþletmecilik 
ilkelerine aykýrý olamaz. Hangi kararlarýn oy birliði, hangi 
kararlarýn oy çokluðu ile alýnacaðý, Aile Konseyi Yürütme 
Kurulu tarafýndan belirlenecektir. Konsey'de alýnan kararlar, 
karar defterine kaydedilir ve süresiz saklanýr.

Aile Konseyi, her ayýn ikinci Cumartesi günü Konsey Yürütme 
Kurulu tarafýndan belirlenecek yerde toplanýr. Zorunlu 
nedenler olmasý durumunda toplantý tarihi 10 günü geçmemek 
kaydýyla ertelenebilir. Toplantý yeri olarak þirkete ya da aile 
üyelerine ait iþyerleri ve meskenlerin kullanýlmamasýna özen 
gösterilecektir. Konsey toplantýlarýna Konsey Yürütme 
Kurulu'nun belirlenen gündeme göre üyeler dýþýnda da davetli 
çaðýrma hakký vardýr. 

Toplantýdan en az 3 gün önce Yürütme Kurulu bütün üyelere 
toplantý gündemini ulaþtýrmak zorundadýr. Toplantý gündemi 
belirlenmeden önce Konsey Yürütme Kurulu bütün konsey 
üyelerine tek tek baþvurup önerilerini almak zorundadýr. 
Þirketle ya da Konseyle ilgili önerileri veya þikâyetleri olan 
Konsey üyelerinin talep etmeleri durumunda Konsey Yürütme 
Kurulu veya Kurul adýna Konsey Baþkaný, üye ile görüþmek 
zorundadýr.

Konsey, Baþkan ya da aile üyelerinin talebi üzerine olaðanüstü 
toplantýya çaðrýlabilir. Aile üyelerinin toplantý talebine, tüm 
üyelerin 1/3'ünün destek vermesi gerekir.

Aile Konseyi'nin Faaliyetleri

MADDE 16- Aile Konseyinin faaliyet alanýna þu konular 
girmektedir: gelecekteki yöneticilerin seçimi ve yetiþtirilmesi, 
emeklilik koþullarýný belirleme, hisse ve hissedarlýk sözleþmesi 
düzenleme, aile üyelerinin þirket(ler)de çalýþma koþullarý, 
mülkiyet iliþkileri ve mülkiyet devri, þirket stratejilerini gözden 
geçirme, Konsey Baþkaný ve üyelerinin seçimi, görevde kalma 
süresinin belirlenmesi, aile üyelerinin sorumluluk alanlarý, Aile 
Anayasasý üzerinde deðiþiklik yapma hakký, Anayasa'ya 
aykýrýlýk durumlarýnda alýnacak disiplin önlemleri. 
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BÖLÜM 4
MÜLKÝYET

Aile Þirket(ler)inin Mülkiyeti

MADDE 17- Ýþbu Aile Anayasa'sý, aile fertlerinin gelecekteki 
mülkiyet haklarýný korumayý ve mülkiyete iliþkin hususlarýn 
açýklýða kavuþturulmasýný amaç edinmiþtir. Þirket(ler)in 
sermaye yapýsýný, sahiplik kompozisyonunu deðiþtirmek gibi 
aile üyelerinin durumunu etkileyecek konular Aile Konseyinde 
tartýþýlmalý ve üzerinde uzlaþma saðlanmalýdýr.

Aileye ait olan ve gelecekte aile tarafýndan kurulacak olan 
þirket(ler)in mülkiyetinin aile içinde kalmasý esastýr. Aile 
Konseyi, aile bireylerinin mülkiyet ve menfaat çatýþmasýna 
girerek daðýlmasýný önleyecek yasal ve mali tedbirlerin 
alýnmasýndan sorumludur. Konsey ayrýca, Miras Hukuku, 
Þirketler Hukuku ve Vakýflar Hukuku açýsýndan uygun 
formülleri/yapýlarý oluþturmakla yükümlüdür. 

Þirket Hisselerinin Elden Çýkarýlmasý

MADDE 18- Þirket(ler)e ait hisselere sahip olan aile üyeleri, bu 
hisselerini elden çýkarma yolunu seçtiklerinde bunu ilk önce 
Aile Konseyi'ne bildirmekle yükümlüdürler. Mülkiyetin aile 

içerisinde kalmasý açýsýndan, elden çýkarýlmasý düþünülen 
hisselerin ailenin diðer üyelerine devri yoluna gidilmesi þarttýr. 
Hisselerin satýþ deðeri, Konseyde yapýlan görüþmeler yoluyla 
saptanýr. Eðer bu konuda görüþ farklýlýklarý ortaya çýkarsa, 
hisse deðerinin belirlenmesi için aile dýþýndan uzman yardýmý 
alýnabilir. 

Þirketin bütünüyle bir baþka þirkete satýlmasý veya bir baþka 
þirketle birleþtirilmesi durumlarýnda aile üyelerinden belirlenen 
hisse deðerlerini ödemeyi kabul eden olursa, öncelik aile 
üyesine verilmek zorundadýr. Böyle bir talebi olan aile üyesi 
yoksa, þirketin devri ya da baþka bir þirketle birleþtirilmesi 
kararýnýn alýnabilmesi için Aile Ýstiþare Konseyinin 15. madde 
de belirtilen haklarý saklý kalmak kaydýyla en az 2/3 çoðunluk 
aranacaktýr. 

Aile Üyelerine Hisse Verilmesi

MADDE 19-  Aile üyelerine verilecek olan malvarlýklarý, kâr 
paylarý, menkul kýymetler, pay senetleri, þirket(ler) gibi maddi 
unsurlarýn daðýtým esaslarý ve bu konuda ileride yapýlacak 
deðiþiklikler, baþta kurucu (lar) olmak üzere Aile Konseyi 
tarafýndan belirlenir. Þirket kurucularý saðlýklarýnda 
kendilerinden sonra mirasýn nasýl paylaþýlacaðýný açýklýða 
kavuþturmakla yükümlüdür. Þirket(ler)in yönetiminde görev 
alacak genç aile bireylerine ve sonraki kuþaklara yapýlacak 
hisse daðýtýmýnda, adalet, performans, liyakat ve þirket(ler)in 
yönetimine katký esas olacaktýr.  

Yürürlük

MADDE 20- Bu Anayasa, Aile Konseyini oluþturan üyelerin 
oybirliði ile kabulünden itibaren yürürlüðe girer. Anayasadaki 
hükümlere uygun hareket edilmesini saðlamak Aile 
Konseyi'nin sorumluluðundadýr. 

14 15


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

