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Perdeden Hayata Buluşması İzmir 

etkinliğimizde Marlon Brando ve Al 

Pacino'nun başrollerini paylaştığı 

Baba-II filmini izleyerek aile içindeki 

ilişkileri ve aile işletmelerinde devir 

konusunu Prof. Dr. Jülide Kesken 

yönetiminde değerlendireceğiz. 

Kayıt için tıklayınız.   

  

 

 

 

Şirket ile Aile Arasındaki Hukuki köprü 

konulu etkinliğimizde aile 

işletmelerinde karşılaşılan sorunlardan 

 

 

 

Ülkemizin gelecek nesilleri olan 

üniversite öğrencilerine, aile 

şirketlerindeki deneyimleri aktarmak, 

öğrencilerin profesyonel iş dünyasına 

bakış açılarını geliştirmek için aile 

şirketleri sahipleri ve gelecek nesil 

üyeleriyle birlikte profesyonel 

yöneticileri bir araya getiriyoruz. Kayıt 

için Kayıt için tıklayınız. 

 

 

 

Aile Şirketleri için Yeni Güç: Fon ve 

Dış Kaynak konulu etkinliğimizde aile 

işletmelerinin sürdürülebilirliğinde 
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hareketle aile anayasası, ortaklık 

hakları, yönetim devri, kurumsal 

yönetime geçiş, miras paylaşımı, 

evlilik sözleşmeleri, aile vakıfları gibi 

kavramlar üzerinden şirket ile aile 

arasındaki ilişkiyi hukuki yönleriyle 

incelenecektir. Kayıt için tıklayınız. 

 

şirket birleşmeleri ve satın almaları 

hakkında doğru yöntem ve araçlar 

hakkında bilgi alıp, bu süreçte 

yaşanan olumlu ve olumsuz 

tecrübeleri paylaşacağız. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız. 

  

  

 

 

08-11 Kasım 2017 

Uluslararası FBN Dünya Zirvesi, 

Gran Kanarya Adası, İspanya 

"Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluki Esneklik, Yenilenme" 

Program ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Şifre: Flamenco 

Uluslararası FBN tarafından kişisel e posta adreslerinize gönderilen kayıt bağlantısı 

ve şifreniz ile kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

 

Bilgi Toplumunda Liderlik: Sürdürülebilir Liderlik Anketine Katılın 

  

Bilgi çağı yapısı itibariyle karmaşıklığın var olduğu bir dönemdir. Tüm bu karmaşıklığın 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bütüncül 

yaklaşımı sergileyebilecek liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu lider, sürdürülebilir lider 

olarak adlandırılmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından hazırlanan bu 

anketin amacı ülkemizde sürdürülebilir liderlik olgusunun gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Bosna’da 19-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Politik, Ekonomik ve 

Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS) 2017'de, ülkemizi temsilen sunulacak 

Sürdürülebilir Liderlik Modeli araştırması için hazırlanmış olan ankete 27 Mart tarihine 

kadar katılabilirsiniz. Anket süresi 3 dakikadır. Anketi doldurmak için tıklayınız.  
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PwC Aile Şirketleri Konferansı   

16 Mart 2017, Swissotel, İstanbul 

Saat: 10:00-17:30 

 Lütfen ajandanıza kaydedin. 

PwC Küresel Aile Şirketleri Araştırması 2016 raporu Türkiye'nin de dahil olduğu 50 ülkede 

2.800'ün üzerinde üst düzey yönetici cevapları ile hazırlandı. Türkiye'den de 500 kişilik bir 

örneklemden seçilen 82 üst düzey yöneticiden toplanan veriler ile oluşturulan Türkiye'ye 

özel raporun sonuçlarının küresel sonuçlarla karşılaştırılarak paylaşılacağı panelde 

sonuçlar Türkiye'nin önde gelen aile şirketlerinin temsilcileriyle değerlendirilecektir. Aynı 

toplantı17 Mart 2017, Cuma günü İzmir Swissotel'de gerçekleşecektir. 

İletişim: Fatmanur Özkan, fatmanur.ozkan@tr.pwc.com (232) 497 7102 

 

  

 

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

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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