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Facebook sayfamızda etkinliklerimizin yanında aile 

şirketlerini ilgilendiren pek çok konuda bilgi paylaşımında 

bulunuyoruz. Facebook sayfamızı beğenerek bizi takip 

etmek için tıklayınız. 

 

  

   

 

 

2-4 Kasım 2016 

Uluslararası FBN 27. Dünya 

Zirvesi 

Çin 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

6 Kasım 2016 

Doğa Yürüyüşü 

İzmir 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

 

5 Kasım 2016 

Ailede Birlik İşletmede 

Sürdürülebilirlik 

Biga, Çanakkale 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

22 Kasım 2016 

Ailede ve İşletmede Mutluluk 

İstanbul 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

   

https://www.facebook.com/TAIDERAileIsletmeleriDernegi/
http://taider.org.tr/etkinlikler/1039/fbn_27_dunya_zirvesi.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1088/doga_yuruyusu.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1087/ailede_birlik_isletmede_surdurulebilirlik__biga.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1079/ailede_ve_isletmede_mutluluk.aspx
https://www.facebook.com/TAIDERAileIsletmeleriDernegi/


26-29 Nisan 2017 

Uluslararası FBN 13. Gelecek Nesil Zirvesi 

Goa, Hindistan 

TAİDER üyesi 18-40 yaş arası gelecek nesillere açıktır. 

Uluslararası FBN tarafından kişisel e posta adreslerinize 

gönderilecek özel davetiye üzerinden kayıtlarınızı 

gerçekleştirebilirsiniz.Zirve tanıtım videosu için tıklayınız. 

 

  

 

  

 

David Bork, aile işletmelerinin sahip olması gereken bir 

kaynak olan "Erkekler için Yol Haritaları - Babalar, 

Oğulları ve Aile İşletmeleri için bir Rehber" kitabının 

önsözünü yazdı. 

David Bork'un yazısı için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97IxNB7aJto
http://taider.org.tr/images/belgeler/david_bork_erkekler_icin_haritalarin_onsozunu_yazdi.pdf
http://taider.org.tr/etkinlikler.aspx


 

Bilgi ve Dikkatinize 

 Kurumsal ve bireysel üyelerimizin aile şirketi logolarına www.taider.org.tr sitemizde yer 

vermekteyiz. Yüksek çözünürlükteki logolarınızı yayınlanmak üzere bize iletebilirsiniz. 

 Komitelerde görev almak isteyen üyelerimizin Dernek merkezi ile bağlantıya geçmesini rica 

ederiz. Komiteler hakkında  ayrıntılı bilgi için; http://taider.org.tr/komiteler.aspx 

 Tüzüğümüz gereği kurumsal üyelerimiz temsilcileriyle birlikte 5 kişiye kadar ve bireysel 

üyelerimiz ferdi olarak dernek faaliyetleri ile FBN Xchange network imkanlarından 

faydalanabilmektedirler. Lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

 Etkinliklerimizde konuşmacı olarak aile şirketlerindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen 

üyelerimizin, derneğimize bilgi vermesini rica ederiz. 

 Sadece üyelerimize açık olan bilgi merkezi sayfamızda aile şirketleri konusunda ulusal ve 

uluslararası araştırmalar, makaleler ve kitap önerileri bulabilirsiniz. http://taider.org.tr/bilgi-

merkezi.aspx (şifre için dernek merkezimizi arayınız) 

 TAİDER ve Uluslararası FBN etkinlik takvimine internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 Bilgi merkezimizde yer almasını istediğiniz yazı,  makale veya kitap önerilerinizi bizimle 

paylaşabilirsiniz. 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

 

Telif Hakkı 2016 TAİDER Aile İşletmeleri Derneği © Tüm hakları saklıdır. 

 

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

Telefon: (232) 265 00 90 (533) 084 35 87  

E-posta: info@taider.org.tr  

Web: www.taider.org.tr  

 

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

    

 

 

 

http://taider.us13.list-manage1.com/track/click?u=559de64d9292449d6b8c59624&id=59530428e5&e=5c74c57a66
http://taider.us13.list-manage.com/track/click?u=559de64d9292449d6b8c59624&id=930b5db843&e=5c74c57a66
http://taider.org.tr/bilgi-merkezi.aspx
http://taider.org.tr/bilgi-merkezi.aspx
mailto:info@taider.org.tr
http://www.taider.org.tr/
mailto:info@taider.org.tr
https://www.facebook.com/TAIDERAileIsletmeleriDernegi?ref=hl
https://twitter.com/TaiderFBN
https://www.linkedin.com/company/3347433?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3347433%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1444657109818%2Ctas%3Ataider
https://www.instagram.com/taideraileisletmeleri/
https://plus.google.com/108811724266622460685
https://www.youtube.com/channel/UCGeJDtkbij76qMo_x7psSTg

