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01 Eylül 2018, İZMİR 

6. Gelecek Nesil Zirvesi  

Aile şirketlerinde profesyonel olmayı deneyimlerle konuşacağımız, ritim atölyesi ile 

keyiflenip, birlikte olmanın tadını çıkartacağımız 6. Gelecek Nesil Zirvesi’ne 18-40 yaş 



arası tüm gelecek nesil üyelerimizi davet ediyoruz. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen tıklayınız.  

 

 

02-03 Kasım 2018, İSTANBUL 

TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi  

Aileniz ve işiniz için değerli bilgiler alacağınız bu özel günde sizleri aileleriniz ile 

birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen tıklayınız. 

 

Zirveye sizinle birlikte markanızın da katılmasını ister misiniz?  

Zirvemize sponsor olmayı isteyen üyelerimiz için üye sponsorluk şartları 

düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için dernek ofisimizle iletişime geçmenizi rica ederiz.  

https://taider.org.tr/etkinlikler/1179/6_gelecek_nesil_zirvesi.aspx
http://www.taiderzirve.org/


 



TAİDER Sürdürülebilirlik Andı 

Biz, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleri, yarının emanetçileri olduğumuzun 

bilinciyle, geleceğimizi güven altına alabilmek için sürdürülebilir bir işletme yaklaşımını 

benimsiyoruz. Yalnızca kendi neslimizi ve işimizi değil, sonraki nesillerin yaşamları ve 

geçim kaynaklarını da koruma altına almayı hedefliyoruz. 

Bizim ve gelecek nesillerin güvenle sürdüreceği bir iş modeli geliştirmeye, bunu 

gereksinimlere göre güncellemeye dair söz veriyoruz. 

Andın tamamını okumak için lütfen tıklayınız. 

TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uluslararası FBN Polaris Hareketi videosu için lütfen tıklayınız.  

 

 

 

 

Aile Şirketiniz Sürdürülebilirlik Alanında Nerede? 

Uluslararası FBN ve Oxford Üniversitesi SAİD Business School işbirliği ile 

https://taider.org.tr/andimiz.aspx
http://www.taiderkuzeyyildizi.org/
https://vimeo.com/252658536


güncellenen ve geliştirilen Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi’ne katılın. Aile 

şirketinizin sürdürülebilirlik yolculuğunda nerede olduğunu yine sadece aile şirketleri 

için özel olarak geliştirilmiş bu teste katılarak fark edin, inceleyin ve kıyaslayın 

Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi için tıklayınız. 

Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi Türkçe Soru Rehberi için tıklayınız.  

 

 

 

Sürdürülebilirlik konusundaki kaynaklara TAİDER Bilgi Merkezi'nden ulaşabilirsiniz 

İklim Haber'de yayınlanan "11 Büyük Kent Su Kıtlığı Tehdidi Altında: Cape Town 

“Bitti”, Ya İstanbul?" makalesini ve diğer kaynakları okumak için tıklayınız. 

 

 

Siz de dergimizde kurumunuzun markası ile ilan vermek ister misiniz? 10.000 

kişiyle buluşan TAİDER İŞ'te Aile Dergisi’nde olası işbirliklerimizin firmanız 

adına da yüksek faydaları olacağı düşüncesindeyiz.  

Dergimiz ilk iki sayısını okumak için lütfen tıklayınız. 

İlan vermek için: Ece Suvarioğlu- e.demirbuker@taider.org.tr - 0533 0843587 

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/family-business-network-international
https://taider.org.tr/images/belgeler/kuzey_yildiziaile_sirketlerinde_surdurulebilirlik.pdf
https://taider.org.tr/surdurulebilirlikhakkinda.aspx
https://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx
https://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx
mailto:e.demirbuker@taider.org.tr


 

 

TAİDER İŞ'te Aile Dergisi 

TAİDER İŞ’te Aile dergimizde üyemiz aile şirketlerinin haberlerine de yer vermek 

istiyoruz. Güncel haberlerinizi 3250-4000 karakter uzunluğunda mümkünse 

fotoğraflarıyla birlikte bize ulaştırın. Aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir 

büyümesine örnek olan ve ilham veren gelişmeleri dergimizde paylaşalım. 

Dergimize ücretsiz abone olmak için tıklayınız. 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1YODhfUYvsiTaO5wrssgqnMYeyR9QQhEtt5PEdcffhpg/edit


 

 

10 Ekim - 13 Ekim 2018, Venedik, İTALYA 

Uluslararası FBN 29. Dünya Zirvesi  

Uluslararası FBN Dünya Zirvesi kayıtları devam ediyor. Kişisel e posta adreslerinize 

gönderilen bağlantıyı tıklayarak ve şifrenizi kullanarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Zirve tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Şifre: Carnival 

https://vimeo.com/246398519
http://www.fbnsummit.org/2018/global-summit/en/


 

 

30 Kasım - 02 Aralık 2018, Berlin, ALMANYA 

Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Günü  

Berlin’de 30 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası FBN 

Gelecek Nesil Girişimcilik Günü etkinliği kaydınız için davetiyeler e-posta adreslerinize 

FBN tarafından gönderilmiştir. Etkinlik 100 kişi ile sınırlıdır. Etkinliğe katılmak isteyen 

üyelerimiz dernek ofisimizle iletişim kurabilirler. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. – Şifre: Innovation 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://taider.org.tr/etkinlikler/1165/uluslararasi_fbn_girisimcilik_gunu_ve_fbn_gelecek_nesilleri_odulleri_10_yil_kutlamasi.aspx


 

 

TAİDER'i Sosyal Medya Hesaplarından Takip Edebilirsiniz.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

İnternet sitemizi ziyaret etmek için tıklayınız.  

 

 

 
 

 

 

Telif Hakkı 2018 TAİDER Aile İşletmeleri Derneği © Tüm hakları saklıdır. 

 

Adres: Atatürk Cad. No: 40 Birsan İşhanı Kat: 5 Konak, İzmir - TÜRKİYE 

Telefon: (0232) 265 0090 (0533) 084 3587 

E-posta: info@taider.org.tr 

Web: www.taider.org.tr 

 

E-posta alma tercihinizi değiştirmek için talebinizi info@taider.org.tr adresine bildirebilirsiniz. 
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