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01 Eylül 2018, Çeşme 

TAİDER 6. Gelecek Nesil Zirvesi 

Çeşme İzmir'de gerçekleşecek buluşmamızı ajandanıza kaydetmenizi rica ederiz. 

Kayıt için lütfen tıklayınız. 

5.Gelecek Nesil Zirvesi fotoğrafları için tıklayınız.  

 

 

TAİDER Sürdürülebilirlik Andı 

Biz, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleri, yarının emanetçileri olduğumuz 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/1jnzodPIOfRQ5Zx2EDV5zap2yFiEHRmRYGiOoBila9Jg/edit
https://taider.org.tr/etkinlikler/1123/5_gelecek_nesil_zirvesi.aspx


Andın tamamını okumak için lütfen tıklayınız. 

TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

 

 

 

Aile Şirketiniz Sürdürülebilirlik Alanında Nerede? 

Test Edin, Kıyaslayın, İyileştirin! 

Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi için tıklayınız. 

Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi Türkçe Soru Rehberi için tıklayınız.  

 

 

02-03 Kasım 2018, İSTANBUL 

TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 

Erken kayıt avantajı 30 Temmuz’a kadar uzatılmıştır! 

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

birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.  

https://taider.org.tr/andimiz.aspx
http://www.taiderkuzeyyildizi.org/
http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork
https://taider.org.tr/images/belgeler/kuzey_yildiziaile_sirketlerinde_surdurulebilirlik.pdf


Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen tıklayınız. 

5. Zirve ardından hazırlanan video için tıklayınız.  

https://taider.org.tr/zirve-detay/1/taider_ulusal_zirveler/1018/taider_6_ulusal_aile_isletmeleri_zirvesi.aspx
https://vimeo.com/249506260


 

 

 



26-27 Haziran 2018, İZMİR 

Kuzey Yıldızı Değerlendirici Kişisel Gelişim Eğitimleri 

Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda rehber olması için TAİDER tarafından 

özel olarak tasarlanmış, Türkiye’de ve Dünya’da alanında özgün, tek ödüllü proje 

olan TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri sürecinde 

kuruluşların değerlendirmesini yapacak değerlendirici ekibimiz temel eğitimlerine ek 

olarak hazırlanan kişisel gelişim eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerimize katılan 

değerlendiricilerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ederiz. 

Ayrıntılı bilgi ve etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.  

 

 

 

29 Haziran 2018, İZMİR 

Aile Şirketlerinde Girişimcilik 

İzmir'de düzenlediğimiz toplantımızda konuk konuşmacımız KAM A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Sayın Berkan BAYKAM deneyimlerini gelecek nesil üyelerimiz ile 

paylaştı. Konuşmacımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 

Ayrıntılı bilgi ve etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.  

 

https://taider.org.tr/etkinlikler/1178/kuzey_yildizi_degerlendirici_kisisel_gelisim_egitimleri.aspx
https://taider.org.tr/etkinlikler/1170/aile_sirketlerinde_girisimcilik.aspx


Siz de dergimizde kurumunuzun markası ile ilan vermek ister misiniz? Her ay 

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 

 

 

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://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx
https://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx
mailto:e.demirbuker@taider.org.tr
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/


 



 

 

 

Aile İşletmelerine Yönelik Kaynaklara TAİDER Bilgi Merkezi'nden 

Ulaşabilirsiniz 

Harvard Business Review Türkiye'de yayınlanan "Basit Ama Zor: Sürdürülebilirlik ve 

Sistem Yaklaşımı" makalesi ve diğer kaynaklar için tıklayınız.  

 

  

 

 
 

 
 

 

https://taider.org.tr/e-bulten-diskaynaklar.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. 

  

 

 

http://taider.org.tr/
mailto:info@taider.org.tr
http://www.taider.org.tr/
mailto:info@taider.org.tr
https://www.facebook.com/taideristeaile
https://twitter.com/taideristeaile
https://www.linkedin.com/company-beta/3347433/
https://www.instagram.com/taideristeaile/
https://www.youtube.com/channel/UCGeJDtkbij76qMo_x7psSTg
https://plus.google.com/108811724266622460685

