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Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız, 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Mutlu, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu yeni bir yıl 
dileriz. 
 
 
Aile İşletmeleri Derneği ( TAİDER)  
 
BAŞKANDAN MESAJ 
İş Dünyasının Değerli Üyeleri,  
 
Ülkemiz aile işletmelerini bir çatı altında toplayarak 
ailelerimize, işletmelerimize, ülke ekonomimize 
katkıda bulunulması amacıyla çıktığımız 
yolculuğumuz ilk yılını tamamladı. Bu süre içinde 
TAİDER ailesini genişletebilmenin, ilgili konularda 
paylaşım, birliktelik ve farkındalığı artırıcı 
etkinlikleri gerçekleştirebilmenin haklı sevincini 
yaşıyoruz.   

  

  

 

 

 

 
Türkiye'de aile şirketlerinin sürdürülebilir 
başarısı ve kurumsallaşması için 
çalışmalar yürüten Derneğimiz ilk ulusal 
zirvesini 29-30 Kasım, 2013 tarihlerinde 
İstanbul' da gerçekleştirdi.  
  

 

 

 

 

 

 

Aile işletmelerinin kurumsallaşması, karlı ve 
sürdürülebilir bir işletme olma yolunda ilerlemesi 
için ihtiyaç duyacakları pek çok konuya yönelik bilgi 
ve deneyim zirve kapsamında oldukça detaylı 
biçimde konuk konuşmacılarımız tarafından 
katılımcılarla paylaşıldı. Tüm konuşmacılarımıza, 
katılımcılarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz 
 
Yoğun katılımla geçen Zirve'ye ait 
fotoğraflara  www.taider.org/galeri  veya 
http://aileisletmelerizirvesi/galeri  adresini ziyaret 
ederek ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
Zirve videosu için lütfen tıklayınız. 
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Zirve Hakkında 

  

 

 

 

 

Aile şirketleri, ailede birlik ve işletmede 
sürdürülebilirlik için toplandı 
 
Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), "Ulusal Aile 
İşletmeleri Zirvesi"ni "Ailede Birlik, İşletmede 
Sürdürülebilirlik" temasıyla İstanbul'da Büyük Tarabya 
Oteli'nde düzenledi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan 
TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, "Aile 
şirketleri, ülkemizde toplam GSMH'nın en az yüzde 75'ini 
yapıyor, istihdamın yüzde 85'ini sağlıyor. Etkin bir aile 
şirketi kurmak ve onu kurumsallaştırmak sadece ailemize 
değil, ülkemizin de hedeflerine ulaşmasına destek olacak 
en büyük katkıdır" dedi. 

 

 

  

  

 

 

 

2014 ETKİNLİK PROGRAMIMIZ 
WEB.SİTEMİZDE YAYINLANMAYA 

BAŞLAMIŞTIR. 
www.taider.org.tr  

  

 

 

 

 

2014 TAİDER ETKİNLİK PROGRAMI 
 
 
13 OCAK'DA BULUŞUYORUZ 
Konu : Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma 
Konuk Konuşmacı : Mehmet Karakurt-PWC 
Yer : Swissotel-İzmir 

 

 

  

  

 

  

 

 

Zirve fotoğrafları ve 

konuşmacı videolarına 

www.taider.org.tr adresinden 

Taider üyelerine özel 

şifrelerinizle ulaşabilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FBN-2014 etkinlik takvimini sizlere 
sağlanan özel şifrelerinizle 

www.fbn-i.org sitesinden temin 
edebilirsiniz. FBN 25.Uluslararası Aile 

Şti.leri Zirvesi bu yıl 15-16-17 Mayıs' da 
Dubai' de gerçekleşecektir. Üyelerimizin 

katılımlarını bekliyoruz. 
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Zirve sunum özetleri kitapçığı için lütfen tıklayınız. 

 

  

  

 

 

FBN Xchange şifreleriniz ile (www.fbn-i.org) 
sayfasından Taider üye listesi ve iletişim bilgilerine 
ulaşabildiğiniz gibi FBN'e üye 7000 üyenin sektör, 
kurum ve diğer iletişim bilgilerine kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz. Şifre ve kullanıcı kodlarınızın temini 
için Derneğimiz ile iletişime geçiniz. 
  

 

  

  

   

 

 

BLOG-Arzu Amirak  

http://arzuamirak.wordpress.com 
 

  

 

Sürdürülebilir Kalkınmanın ve 

Geleceğin Resmini Çizebilir misiniz 

?  
  

İlk duyduğunuzda "Bu da nereden 

çıktı, sürdürülebilirliğin de resmi mi 

olur? Neden ihtiyaç duyalım geleceğin 

resmine? Bugünden farklı bir gelecek 

nasıl hayal edebilir!" denildiğini duyar 

gibiyim. 

 

10 yıl önce "Bana sürdürülebilir 

kalkınmanın ve geleceğin resmini 

çizer misin" kampanyasını yaptığımda 

da aldığım tepkilerdi bunlar.. Ve bu 

sorular hala geçerliliğini koruyor. 

 

Nedir sürdürülebilirlik? Neden 

kalkınma? Neden önemli? Neler var 

içinde korunacak, saklanacak ve hatta 

pamuklara sarılacak! Bizler, 

çocuklarımız ve torunlarımız için 

gerekli olan nedir ve nelere ihtiyaç 

var? 

 

Tanım olarak çok tartışıldı, karmaşık 

bulundu. Su, toprak, enerji, gıda, 

sağlık, evren, yaşamın ta kendisi 

aslında.. Gelecek nesillere yaşanabilir 

bir dünya bırakmak! 
 

 

  

  

 

 

 

Ayın konuğu  
Sn.Şükrü Ünlütürk / Taider YK.Üyesi-

SunTekstil YK. Başkanı  

 

 

 

 

 

Sayın Ünlütürk, 
1-TAİDER gibi bir Derneğin çatısı altında olmayı 
neden seçtiniz ?    
 
Aile şirketlerinin başarılı bir şekilde kuşaktan 
kuşağa geçmesinin ancak özel bir çaba, bilgi ve 
doğru uygulamalarla mümkün olabileceğini kendi 
işimizi kurmadan önceki çalışma hayatımda 
öğrendim.   
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Ayın makalesi : 
Sürdürülebilir başarı sahibi bir aile işletmesi için ne gerekir, hepsi bir sayfada 

Yazan : David Bork  
   

 

 

 

 

 

Aile şirketinin hayatta kalması için gerekenler - 
Family Business-By David Bork ( Capital 9-2013) 

 

Geçenlerde bana tek bir sayfada başarılı bir aile şirketi olmak 
için neler gerektiği hakkında bir makale yazma fırsatı 
sunulmuştu. Bu tek sayfalık çabanın "biraz" genişletilmiş bir 
uyarlamasını sizlerle paylaşıyorum: 

 

   

 

 

  

 

 

 

LÜTFEN AJANDALARINIZA NOT ALINIZ... 

 
 

• 22 MART 2014, Kuşadası - TAİDER Genel Kurul ve Strateji Toplantısı 
 
• 29-31 MAYIS 2014, Barcelona - FBN-I Dünya Gelecek Nesil Zirvesi 
 
• 13 HAZİRAN 2014, Paris - FBN 25.Yıl Aile Şirketi Ziyaretleri ve Gala Yemeği 
 
• 15-17 EKİM 2014, Dubai - FBN-I Dubai Dünya Zirvesi 
 
• 28-29 KASIM 2014, İstanbul - TAİDER 2. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 

 

 

 

 

BİLGİ VE DİKKATİNİZE 
 

 
• FBN Xchange şifreleriniz ile ( www.fbn-i.org ) sayfasından Taider üye listesi ve iletişim bilgilerine ulaşabildiğiniz gibi FBN' e 
üye 7000 üyenin sektör, kurum ve diğer iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şifre ve kullanıcı kodlarınızın temini için 
Derneğimiz ile iletişime geçiniz. 
 
• Tüzüğümüz gereği kurumsal üyelerimiz temsilcileriyle birlikte 5 kişiye kadar dernek faaliyetlerinden ve FBN. Xchange 
network imkanlarından faydalanabilmektedirler. Lütfen bizimle iletişime geçiniz. 
 
• Etkinliklerimizde konuşmacı olarak aile sirketlerindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen üyelerimizin Derneğimize bilgi 
vermesini bekliyoruz. 
 
• Web - sitemizde (www.taider.org.tr) aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır. 
* Etkinlikler sayfasında Derneğimiz etkinliklerini takip edebilirsiniz. 
* Diğer etkinlikler sayfasında "diğer kurum / kuruluşların Aile Şirketi sahiplerine yönelik etkinlik programlarını bulabilirsiniz. 
* 2014 etkinlik ve toplantı takvimi üyelerimizin ajandaları için kolaylık sağlamaktadır. 
* Kaynaklar sayfamız üyelerimizin katkılarıyla zenginleşmektedir. 
* Lütfen yer almasını isteiğiniz yazı / makale / link için bizi bilgilendiriniz. 
* Kurumsal üyelerimizin logoları www.taider.org.tr adresinde "kurumsal ve bireysel üyelik formu" sayfasında yer 
almaktadır.Lütfen yayınlanmasını istediğiniz firma logonuzu Dernek Merkezimize iletiniz. 
*Sosyal medyada yer almaktayız. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.. 

http://www.fbn-i.org/
http://www.taider.org.tr/
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www.facebook.com/TAIDERAileİsletmeleriDernegi 
twitter.com/TaiderFBN 
www.taider.org.tr 
 
 
 
www.facebook.com/taiderzirve 
twitter.com/taiderzirve 
www.aileisletmelerizirvesi.org  
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