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KURULUŞUMUZDAN BU YANA 100 AİLE 
ÜYEYE VE 300 ALT-ÜYEYE ULAŞTIK. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Paylaşımlarınızla güçleneceğimiz ve sürdürülebilir 
büyümeyi destekleyerek ülkemiz ekonomisine 
daha fazla değer katacağımız inancıyla sağlık ve 
esenlikler diler, saygılar sunarız. 
 
AİLE İŞLETMELERİ DERNEĞİ  

  

  

 

 

 

 
"AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA -

NEREDEN BAŞLAMALI ? " konulu 
bilgilendirme toplantımız 13 Ocak-İzmir' 

de ve 10 Mart'da İstanbul'da 
gerçekleştirildi. www.taider.org.tr  

  

 

 

 

 

 

 

"Aile Şirketlerinde kurumsallaşma, nereden 
başlamalı ? " konulu etkinliğimiz 13 Ocak,2014 
tarihinde Swissotel-İzmir' de ve 10 Mart, 2014 
tarihinde Avantgarde Otel- İstanbul' da 
gerçekleştirildi. 
 
PwC Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Denetim 
Lideri Sn.Mehmet Karakurt sunumunda Aile 
Şirketlerinin sürdürülebilirliğinde çok önemli bir 
yeri olan kurumsallaşmak için öncelikle neler 
yapılması gerektiği, kurucular ile gelecek nesillere 
düşen görevler ve kurumsallaşma inancının Aile 
Şirketinde yerleşmesi gibi başlıklarda bilgi ve 
deneyimlerini paylaştı. Katılımcılarımızın eşsiz 
tecrübe aktarımlarıyla zenginleşen etkinliğimiz 
akşam yemeği ile devam etti. 
 
Katılımcıların yoğun ilgisi ve paylaşımları ile geçen 
etkinlik fotoğrafları için www.taider.org.tr sitesini 
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ziyaret edebilirsiniz. 
 
Sn.Mehmet Karakurt'un sunumuna ulaşmak için 
lütfen tıklayınız. 

  
 

  

   

 

 

Dünya'nın dört bir yanından gelen FBN 
Gelecek Nesil üyelerinin katılımıyla ilk 

FBN NxG International Ski Weekend 7-9 
Mart arasında İsviçre, Gstaad'da 

gerçekleşti. Türkiye'den de TAİDER 
Gelecek Nesil (GxN) üyelerinden 11 

kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 
her türlü seviyede kayak ve kar 

aktivitelerine ek olarak, Gstaad'ın güzel 
manzaraları eşliğinde akranlar arası 

tecrübe paylaşımını teşvik edecek ziyaret 
ve etkinlikler düzenlendi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

TKYD- TAİDER-EGIAD işbirliği ile "Yönetim 
Kurulu İhtisas Programı" İzmir' de 

düzenlendi.  

  

 

 

 

 

8-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşen bu programa 
katılımları ve destekleri için değerli eğitimcilerimize 
ve üyelerimize teşekkür ederiz.. Fotoğraflar için 
www.taider.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

  
  

  

 

  

 

 

Aile İşletmeleri Derneği 2014 etkinlik 
takvimi kapsamında 27 Şubat 2014, şehir 

tanıtım toplantılarının ilkini Kocaeli 
Sanayi odası ev sahipliğinde Kocaeli' nde 

gerçekleştirdi  

 

 

 

 

TAİDER VE FBN 2014 

ETKİNLİK PROGRAMINI 

WEB SİTEMİZDE TAKİP 

EDEBİLİRSİNİZ. 

www.taider.org.tr  

 

 

 

 

7 Nisan - Mövenpick Otel-İzmir 
Konu : "Kuşak Farkının İşe İlişkin Değer ve 
Davranışlara Yansımaları" 
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Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Sn. Hasan Tahsin'in 
açılış konuşmasının ardından başlayan etkinlikte TAİDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şerife İnci Eren, TAİDER' in 
amacı, ortak değerleri ve faaliyetleri hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Merkezi İsviçre' de olan ve 7000 
ailenin üyesi olduğu Uluslararası Aile İşletmeleri İletişim 
Ağı' nın ( Family Business Network International /FBN-I 
www.fbn-i.org) Türkiye paydaşı olan TAİDER'in Aile 
şirketlerinin sürdürülebilirliğine yönelik üyelerine 
sağladığı eğitim, bilgilendirme ve farkındalık 
toplantılarının 2014 yılı ulusal ve uluslararası programı 
paylaşıldı. TAİDER sunumunun ardından CGS Center 
Kurucu Başkanı Sn. Dr. Güler Manisalı Darman 
yöneticiliğinde "Aile(m ) ve Şirketi(m) arasındaki kritik 
dengeyi yönetmek" konulu panelde Polisan Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Necmettin Bitlis, Türk Ytong 
San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fethi Hinginar ve 
DMY Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yasin 
Arıkan yer alarak değerli deneyimlerini paylaştılar. 
Katılımcıların ve özellikle Aile Şti. gelecek nesillerinin 
yoğun ilgisi ve paylaşımları ile geçen etkinlik fotoğrafları 
için www.taider.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

  

  

 

Konuk Konuşmacı : Sn. Doç. Dr. Pınar Süral 
Özer - 9 Eylül Üniversitesi 
 
11 Nisan- Adana Hilton 
Konu . "Aile(m) ve Şirketi(m) Arasındaki Kritik 
Dengeyi Yönetmek 
Panel : Dr.Güler Manisalı Darman 
moderatörlüğünde 
 
Mayıs 2014 - TAİDER 2.OLAĞAN GENEL KURULU-
İzmir 
 
2014 TAİDER ETKİNLİK PROGRAMI 

 

  

  

 

  

 

 

ŞEHİR TANITIM TOPLANTILARIMIZ 

  

 

11 Nisan -ADANA 
KONU :"Aile(m) ve Şirketi(m) Arasındaki Kritik 
Dengeyi Yönetmek"- PANEL 
22 Mayıs- ANKARA 
KONU : "1.Nesilde Başarılı Olduk, Peki ya 2. Nesil 
? "-PANEL 
19 Eylül- ANTALYA 
KONU : "Aile Şirketleri Yönetim Sanatı "-PANEL  

 

  
 

  

 

 

 

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 Ekim' de 

Dubai' de gerçekleşecektir. 

Üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz.  
 

 

 

 

 
  

FBN Xchange şifreleriniz ile 

(www.fbn-i.org) sayfasından Taider 

http://www.fbn-i.org/
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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. 
 

 

  

  

   

 

 

Derneğimizin Gelecek Nesiller 
etkinliklerinde yer almak ve NLC ( New 
Leaders' Circle) hakkında bilgi edinmek 

istiyorsanız lütfen bize yazın. 
geleceknesil@taider.org.tr 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Ayın konuğu - Burak Darcan -Tila 

Kompozit- Taider Gelecek Nesil Üyesi 
 

  

 

 
  

1-TAİDER gibi bir Derneğin çatısı 

altında olmayı neden seçtiniz?  
 

Aile şirketleri ile ilgili bir seminerde 

TAİDER kurucu üyelerinden Sayın 

Şükrü ÜNLÜTÜRK ile karşılaşmam 

ve bana TAİDER i anlatması 

sayesinde tanıştım. Kendisinin gelecek 

görüşü ve derneği sunuşu beni içinde 

olmam gereken bir organizasyon 

olduğu yönünde ikna etti. Ardından ilk 

Gelecek Nesil etkinliğine aday üye 

olarak katılarak eğlenceli geçirdiğim 

vaktimin yanında tecrübelerin sıcak 

paylaşımının olması üye olma 

kararımı hızlandırdı. Bir diğer konu 

ise vatanımıza nasıl bir fayda 

sağlayabileceğimi düşünürken 

TAİDER in karşıma çıkmış olması. 

Eğer TAİDER vasıtası ile Türkiye'deki 

şirketlerin sürdürülebilirliğine katkıda 

bulunursak bence Türkiye'ye çok 

büyük bir fayda sağlamış olacağız.   
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Ayın makalesi : 
Sürdürülebilir İş Modelleri İçin İlham 

www.fbn-i.org  
   

 

21. yüzyılda sürdürülebilir bir iş neye benzer? Uluslararası FBN Gelecek Nesiller Zirvesinde, açılış 
konuşmasını yapan David Batstone kendisinin 'çalıştığı insanlara onur getiren ve çevreyle uyum içinde 
işlev gören' bir içecek markasını yaratmaya katkısının ilham verici hikayesini paylaştı. FBN üyelerini, 
karlı girişimler yaratırken sosyal etki elde edebilmek adına iş modellerini seferber etmek için yeni 
alternatifler oluşturmaları için cesaretlendirdi.  

 

   

 

 

  

 

 

 

LÜTFEN AJANDALARINIZA NOT ALINIZ... 

 
 

• 7 NİSAN 2014, Mövenpick Oteli-İzmir  
 

• 11 NİSAN 2014, Hilton Oteli-Adana 

 

• Mayıs 2014 - TAİDER 2.OLAĞAN GENEL KURULU-İzmir  
 

• 29-31 MAYIS 2014, Barcelona - FBN-I Dünya Gelecek Nesil Zirvesi 
 

• 22 MAYIS 2014, ASO-Kongre Salonu-Ankara 

 

• 5 HAZİRAN 2014, İstanbul- 3. Türk Alman Aile Şti.leri Zirvesi-Alphazirkel ve Taider ortak etkinliği 
 
• 13 HAZİRAN 2014, Paris - FBN 25.Yıl Aile Şirketi Ziyaretleri ve Gala Yemeği 
 
• 12 TEMMUZ 2014, Çeşme - TAİDER Gelecek Nesiller Zirvesi 
 
• 19 EYLÜL 2014, ANSİAD Kongre Salonu 
 
• 15-17 EKİM 2014, Dubai - FBN-I Dubai Dünya Zirvesi 
 
• 20 EKİM 2014, İstanbul- "Y kuşağı ve Yeni İş Yaşamı" Evrim Kuran-Dinamo 
 
•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. 
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• 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.. 
 
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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