


Vizyonumuz (Hedefimiz)

Düzenleme tarihi: 11.12.2018



Toplantı Kurallarımız
Güven ve Şeffaflık: İlişkilerimiz, güven ve iletişimde şeffaflık ilkelerine dayanmaktadır.
Katılımcılık: Üyelerimizin etkin katılımları toplantılarımızı değerli kılan unsurlar arasında yer almaktadır.
Gizlilik: Etkinliklerimizde paylaşılan deneyim ve fikirler gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilir.
Saygı ve profesyonellik: Görüşmelerimiz ve tartışmalarımız her zaman saygı ve profesyonellik çerçevesinde 
yürütülür.
Ticari amaç güdülmemesi: Derneğimiz fikirlerin, deneyimlerin ve bilginin paylaşıldığı bir platformdur. Herhangi 
bir hizmet ya da ürünün tanıtımı amacıyla kullanılamaz.

Üyelik Şartları
• Her türlü üyelik için ortak koşul en az 1 nesil aile şirketi, işletmesi veya serbest meslek kuruluşu   
olmak ile bu sayılanlarda doğal kurucu ve/veya hissedar ya da pay sahibi olmak ve/veya doğrudan   
şirketi kuran kişinin eşleri, aile fertleri, çocuğu ya da çocukları olan bir ailenin mensubu olmaktır.
• Üyelik başvurusunda bulunan adayın resmi üyelik işleminden önce en az 3 toplantıya katılımı ve   
TAİDER üye referansı aranır.
• Resmi üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararının üyeye yazı ile bildirilmesi ardından giriş aidatının    
ödenmesi ile kesinlik kazanır.
• Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
• Tüm üyelikler, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda gerçekleşir.
• Aday üyelerin değerlendirme süresi yaklaşık 30 gündür.
• Tüzel kişiler, temsilci ve bildirilen 4 üyesi (toplam 5 kişiye kadar) ile derneğin faaliyetlerinden
 yararlanabilirler.
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* Üyelik ücretleri, yazılı üyelik kabul bildiriminden sonra Dernek banka hesabına yatırılmalıdır.

BİREYSEL ÜYELİK (GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri yerine getirmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan 
yararlanan gerçek kişilerdir. 

Üyenin hakları:
• Her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak (gereken koşulları içermek kaydı ile)

Üyenin yükümlülükleri:
• Özel ve genel toplantılarına katılmak,
• Dernek tüzüğüne uymak,
• Ödentilerini zamanında ödemek, 
• Amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak 
• Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.          
• Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

KURUMSAL ÜYELİK (TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN)

Bireysel üyelikler için geçerli üye hak ve yükümlülükleri kurumsal üyeler için de geçerlidir ancak;
• Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oy kullanır.
• Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden   
belirlenir.
• Tüzel kişi üyelerin de sadece bir oy hakkı bulunmaktadır. 
• Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik   
koşullarını haiz olması gerekmektedir.

Üyelik Aidatları * 2019 yılı için
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Adı-Soyadı :
T.C kimlik no :
Doğum Tarihi :
Mesleği :
Kurumu :
Cep tel no :
İş tel no :
E-posta adresi :
İkamet adresi :
İşyeri adresi:
Nesil : 
Referanslar :
Üyesi olduğu Aile Şirketi : 
Üyesi olduğunuz diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)  :
Asistan iletişim bilgileri (eposta adresi, telefon numarası) :
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Yukarıda vermiş olduğum iletişim bilgileri aracılığı ile TAİDER tarafından tarafıma e-bülten gönderilmesini, 
TAİDER ve ortaklığı ile gerçekleştirilecek etkinlikler ve aktivitelerin tarafıma bildirilmesi, tanıtımının
yapılması amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. Bu elektronik 
ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için ret bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.
Paylaştığım kişisel verilerimin e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar 
ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü
önlemler gözetilerek aktarılmasını, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü 
kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasını da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
uyarınca açık rızamla onaylıyorum.
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tecrübelerin ve görüşlerin dernek üyeleri ve organizasyonların katılımcıları 
arasında samimi ve kapalı bir ortamda paylaşılmasını amaçlar. Bu doğrultuda  etkinlikler kapsamında 
yapılan konuşma ve paylaşımlar ile ilgili herhangi bir ses ve görüntü kaydı alınmasının veya yazılı, sözlü 
veya sair usuller ile aktarılması hususunun TAİDER iznine tabii olduğunu kabul ediyorum.
TAİDER tarafından yapılan video ve fotoğraf çekimlerinin ilgili basılı, sözlü ve dijital kanallarda TAİDER 
logosuyla birlikte kullanılmasını kabul ediyorum.
Derneğin tüzüğüne ve bütün kurallarına uyacağımı, dernek için sunduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan 
ederim.

Düzenleme tarihi: 11.12.2018

Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeler:
1. Nüfus cüzdanı sureti
2. 2 adet vesikalık fotoğraf
3. İkametgah senedi



Adı-Soyadı :
T.C kimlik no :
Doğum Tarihi :
Mesleği :
Cep tel no :
E-posta adresi :
Nesil  : 
Referanslar  :
Kurumsal üye olunan diğer
Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK’lar)  :
Asistan iletişim bilgileri
(eposta adresi, telefon 
numarası)  :
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Yukarıda vermiş olduğum iletişim bilgileri aracılığı ile TAİDER tarafından tarafıma e-bülten gönderilmesini, 
TAİDER ve ortaklığı ile gerçekleştirilecek etkinlikler ve aktivitelerin tarafıma bildirilmesi, tanıtımının
yapılması amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. Bu elektronik 
ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için ret bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.
Paylaştığım kişisel verilerimin e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar 
ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü
önlemler gözetilerek aktarılmasını, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü 
kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasını da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
uyarınca açık rızamla onaylıyorum.
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tecrübelerin ve görüşlerin dernek üyeleri ve organizasyonların katılımcıları 
arasında samimi ve kapalı bir ortamda paylaşılmasını amaçlar. Bu doğrultuda  etkinlikler kapsamında 
yapılan konuşma ve paylaşımlar ile ilgili herhangi bir ses ve görüntü kaydı alınmasının veya yazılı, sözlü 
veya sair usuller ile aktarılması hususunun TAİDER iznine tabii olduğunu kabul ediyorum.
TAİDER tarafından yapılan video ve fotoğraf çekimlerinin ilgili basılı, sözlü ve dijital kanallarda TAİDER 
logosuyla birlikte kullanılmasını kabul ediyorum.
Derneğin tüzüğüne ve bütün kurallarına uyacağımı, dernek için sunduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan 
ederim.
Kurumsal üye, biri temsilci olmak üzere 5 üye ile Dernek çalışmalarına katılmak hakkına sahiptir.
Temsilci üye, şirketi Dernek’te temsil ve ilzam ile yetkilendirilmiş kişidir. Kurumsal üye, genel kurulda
temsilcisinin kullanacağı 1 oya temsil edilir. Kurumsal diğer üyeler genel kurulda oy kullanamazlar.



Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeler:

1. TAİDER üyeliği ve temsilci üye yetkilendirme için şirket Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu karar fotokopisi.      
 (ÖRNEK EKTEDİR)
2. İmza sirküleri 
3. Sicil ticaret gazetesi  
4. Temsilcinin 1 adet vesikalık fotoğrafı
5. Temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi 
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ÜYE BİLGİ FORMU
S.1. Aile bireyleri işletmenizin % kaçına sahiptir?

a) %1 - %25
b) %26 - %50
c) %51 - %75
d) %76 - %90
e) %91 - %100

S.2. İşletmenizde ailenin konumu hangisidir?

a) Aile bireyi hissedarların hepsi işletmede çalışıyor.
b) Aile bireyi hissedarların bir kısmı işletmede   
 çalışıyor.
c) Aile bireyi hissedarların işletmede çalışmıyor.

S.3. Siz aile üyelerinden biri misiniz?

a) Evet
b) Hayır

S.4. Eğitim durumunuz?

a) İlkokul
b) Ortaokul
c) Lise
d) Yüksekokul
e) Üniversite
f) Yüksek Lisans
g) Doktora

S.5. Lütfen şirketteki pozisyonunuzu belirtirniz.

..........................................................................................

S.6. Lütfen şirketinizin kuruluş tarihini belirtiniz.

..........................................................................................

S.7. Şirketinizin toplam kaç kişi çalışanı vardır?
(Lütfen tek bir seçeneği işaretleyiniz)

a) 1-50   e)   601-1000 
b) 51-100  f)   1001-3000
c) 101-250  g)   3001-10.000 
d) 251-600  h)   10.000+



www.taider.org.tr/tr/komiteler)

S.17. Aşağıdaki TAİDER çalışma komitelerinden 
hangilerinde yer almak istersiniz? Lütfen 
derneğimiz ile iletişime geçiniz. (Bilgi için: 
www.taider.org.tr/komiteler.aspx)

a) Üye İlişkileri Komitesi
b) Gelecek Nesil Komitesi
c) Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi
d) Uluslararası İlişkiler Komitesi
e) Akademi Komitesi
f) Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi
g) Zirve Komitesi
f)  Yeni bir komite önerebilirsiniz.
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S.15. Üyelik bilgi formunda vermiş olduğun
bilgilerin işlenerek yurtdışında farklı sektörlerden 
FBN üyesi  3.600 aile şirketine ve yurtiçinde dernek 
üyelerinin iletişim adreslerine ulaşmak 
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