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04 Ocak 2017 

Üye İşyeri Gezisi: Norm Cıvata, İzmir 

Üyemiz Norm Cıvata’ya yaptığımız ziyaretimizde hem öğrendik hem gururlandık. 

Uysal Ailesi’nin 1. ve 3. nesil temsilcileri Nedim ve Nedim Uysal’a ve tüm Norm 

ekibine paylaşımları ve samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

20 Ocak 2017 

Toplantı: Aile Şirketimiz, Geleceğimiz, İzmir 

Değerli psikolog Gülgün Sharafat’ın, en önemli sermayemiz olan duygusal 

sermayemizi zor zamanlarda güçlü tutabilmek için kendimizi, insan olmayı, beynimizin 

nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olan değerli bilgiler paylaştığı toplantımızdan 

daha “farkında” ve belirsizliğe karşı daha dirençli çıktık. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.  

 

http://taider.org.tr/etkinlikler/1094/uye_isyeri_gezisi_izmir_norm_civata_.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1096/aile_sirketimiz_gelecegimiz.aspx


YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ 
 

 

 

 

02 Şubat 2017, Üye İşyeri Gezisi Tefirom, Ankara 

Saat: 16:30-18:30 Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız. (TAİDER üyelerine açıktır.) 

 

04-05 Şubat 2017, Paylaşım ile Gelişim - II, Kuşadası 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız. (TAİDER üyelerine açıktır.) 

 

12 Şubat 2017, Aileler Buluşması, İstanbul 

"Genç Nesiller ile Ailede ve Şirkette Dönüşüm"  

Konuk: Meryem Dilşad İpbaş (Kırçiçeği 2. Nesil Aile Üyesi, Genel Müdür) 

Saat: 10:00-13:00 Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız. (TAİDER üyelerine açıktır.) 

 

22 Şubat 2017, Perdeden Hayata Buluşması, İzmir 

Film Değerlendirilmesi: Baba 2 

Saat: 16:30-20:00 Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız. 

 

24 Şubat 2017, Toplantı Bursa 

"İlişki Kurma Kültürümüz ve Aile Şirketlerinde Etkisi" 

Konuşmacılar: Murat Kolbaşı (Arzum 2. Nesil Aile Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı) 

Ferhan Alesi (Kültürlerarası İletişim Uzmanı) 

Saat: 16:30-18:45 Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız. 

 

 

 

26-29 Nisan 2017  

Uluslararası FBN 13. Gelecek Nesil Zirvesi 

Goa, Hindistan 

"Noktaları birleştirmek: Gelecek Nesillerin Katılımıyla 

Aile Şirketlerinin Yeniden Doğuşu  

Program ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Şifre: namaste 

Uluslararası FBN tarafından kişisel e posta 

adreslerinize gönderilen kayıt bağlantısı ve şifreniz ile 

kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.   

 

 

 

 

http://taider.org.tr/etkinlikler/1095/uye_isyeri_gezisi_ankara_tefirom.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1097/paylasim_ile_gelisim__ii.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1104/genc__nesiller_ile_ailede_ve_sirkette_donusum.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1127/perdeden_hayata_bulusmasi_izmir.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1127/perdeden_hayata_bulusmasi_izmir.aspx
http://taider.org.tr/etkinlikler/1103/iliski_kurma_kulturumuz_ve_aile_sirketlerinde_etkisi.aspx
http://www.fbnsummit.org/2017/goa-summit/en/


23-25 Haziran 2017 

FBN Bulgaristan Gelecek Nesil Yaz Akademisi 

Güney Bulgaristan,Sozopol 

Rahat ve güvenli bir ortamda, gelecek nesil üyelerinin 

tanışmalarını, iletişimlerini güçlendirmelerini, deneyim 

paylaşımlarında bulunmalarını amaçlanmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

AİLE İŞLETMELERİ VE FİLANTROPİ (KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK) 

"Arşimet şöyle demişti: 'Bana bir kaldıraç ve üzerinde durabileceğim bir alan verin, 

ben de dünyayı yerinden oynatayım.' Peki işletme sahibi aileler olarak sizin 

kaldıraçlarınız neler?" 

Makaleyi okumak için tıklayınız.  

 

 

 

 

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. 

 

 

      

https://docs.google.com/forms/d/1UhnelhvTLA-VrZNCKw1MDLPBTGmd7z3cPmOzqgmMetQ/edit
http://taider.org.tr/images/belgeler/aile_isletmeleri_ve_filantropi.pdf
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

Telif Hakkı 2017 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.  

  

 

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:company,clickedEntityId:3347433,idx:1-1-1,tarId:1444657109818,tas:taider
https://www.instagram.com/taideraileisletmeleri/
https://plus.google.com/108811724266622460685
https://www.youtube.com/channel/UCGeJDtkbij76qMo_x7psSTg

