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A-AMAÇLARIMIZ:  

 Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak 
paylaşılmalarını ve şirketlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak yaratmak, 

 Aile,  ortaklık ve iş arasındaki dinamik ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek için tüm 
dünyadaki aile şirketlerinin geçmiş deneyimlerinden yararlanabilmek ve Türkiye’nin bu 
alanda uluslararası platformda temsilini sağlamak, 

 FBN-I ( Family Business Network International /  Aile İşletmeleri Uluslararası İletişim Ağı ) 
(www.fbn-i.org ) ile ilişki kurarak dünyadaki deneyimi üyelerimize aktarmak ve bunun 
getireceği imkânları paylaşmak (Dünya zirvesi, gelecek nesiller zirvesi gibi, ) 

 Aile işletmelerinin özgün gereksinimleri ve çıkarlarına uygun olarak yönetim ilkeleri hakkında 
bilgiyi üretmek, teşvik etmek ve yaymak, 

 Ülkemizin aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve karlı sürdürülebilir büyümesini 
destekleyerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. 

 Aile şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlara duyurmak, 
önerilerde bulunmak. 

 Aile şirketlerinin kamuoyunda itibarının yükseltilmesi 

 
              B- ORTAK DEĞERLERİMİZ  

 Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve kurumsal yönetim ilkelerine inanır ve destekleriz. 

 Aile şirketlerinde birbirine bağlılık ve güven, karşılıklı takdir, açık iletişim, birlikte sosyal      
zaman geçirme, ruh sağlığı ve yaşamın sorunlarıyla mücadele etme yeteneğinin başarılı   

       aile-şirketlerinin devamlılığı için önemli unsurlar olduğuna inanırız. 

 Aile üyelerinin bir araya gelip birlikte emek vererek hazırladıkları şirket politika ve kurallarının 
her ailenin kendi değeri, inançları, felsefesi ve ilkelerinin yansıması olmasına değer verir ve 
saygı duyarız. 

 Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, bağlı bulunduğumuz 
tüm ulusal mevzuata ve T.C’ nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere 
uyarız. 

 Dernek üyeliğinin ticari kaygı ve menfaatten uzak tutulması ve üyelik adreslerinin     
       “reklam amaçlı konularda” kullanılmaması konusuna önem verir ve dikkat ederiz. 

 Dernek üyelerimiz arasında güvenin ve paylaşımın önemine inanır, network adreslerinin 
sadece dernek üyeleri arasında iletişimi sağlayacak araçlar olduğunu ve paylaşılan bilgilerin 
derneğin gizlilik ilkelerini ihlal etmemesine özen gösteririz.   

 Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak  
kabul ederiz. 

 
 
 
 
 

OKUDUM, İMZALADIM 
İSİM / SOYAD /İMZA 

  
  

http://www.fbn-i.org/
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C- MİSYONUMUZ: (Varlık sebebimiz) 

 Ülkemiz aile şirketlerinin, yüksek performanslı, rekabetçi, ve uluslararası yönetim ilkelerine sahip 
kuruluşlar olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan alt-yapının hazırlanmasına ve 
uygulanmasına önderlik etmektir. 

 
 
       D- VİZYONUMUZ: (Toplumsal düzeydeki hedefimiz) 

 Aile şirketlerimizin doğru kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyümesini destekleyerek ülkemizin 
sosyal, kültürel ve ekonomik anlamada gelişmesine fayda sağlamak ve ülke itibarını yüceltmektir 

 
E-  ÜYELİK ŞARTLARI 

 

 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 yada pay sahibi olmak ve/veya doğrudan 
şirketi kuran kişinin eşleri, aile fertleri, çocuğu yada çocukları olan bir   ailenin mensubu  olmaktır.  

 Gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilir. 

 Tüm üyelik başvuruları   Aile İşletmeleri Derneği  / TAİDER Yönetim Kurulu onayı  doğrultusunda   
gerçekleşir. 

 Aday üyelerin, takribi 30 gün sürecek değerlendirme ve onay sürecini anlayışla karşılayacaklarını 
umarız. 

 Tüzel kişiler, temsilci ve bildirilen 4 üyesi (toplam 5 kişiye kadar) ile Derneğin faaliyetlerinden 
yararlanabilirler. 

 Derneğe üye  olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir   
    

BİREYSEL ÜYELİK (GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN) 
 

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri yerine getirmiş ve üyelik sorumluluğu ile 
haklardan yararlanan gerçek kişilerdir. Üyenin hakları ;  gereken koşulları  içermek kaydı ile 

 Her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak;  
            Yükümlülükleri ise ; 

 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.  
 

           
 
 

OKUDUM, İMZALADIM 
İSİM / SOYAD /İMZA 
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KURUMSAL ÜYELİK (TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN) 
 

 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. 

 Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla beş (5) gerçek kişi    
Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir.  

 Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır. 
     

 

 F- ÜYELİK BEDELLERİ * 

   

         BİREYSEL ÜYELİK  

          Giriş ödentisi : 6000 TL. 

          Yıllık aidat      : 2250 TL.  

 

          KURUMSAL ÜYELİK 

          Giriş ödentisi : 8000 TL. 

          Yıllık  aidat     : 2250 TL. 

 

*Üyelik bedelleri 2015 yılı için belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

OKUDUM, İMZALADIM 
İSİM / SOYAD /İMZA 
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BİREYSEL ÜYELİK BAŞVURU FORMU 

Adı-Soyadı   : 

T.C kimlik no : 

Mesleği  : 

Kurumu  : 

Cep tel no  : 

İş tel no  : 

E-posta adresi : 

İkamet adresi  : 

İşyeri adresi              : 

Nesil                           :  

Referanslar  : 

Üyesi olduğunuz diğer  Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)  : 

 

o TAİDER  tüzüğünü ve üyelik beyannamesini okudum. Derneğin tüzüğüne ve bütün kurallarına 

uyacağımı, dernek için sunduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.  

 

Başvuru tarihi  :                                                                                      İsim-soyad-imza : 

 

Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeler: 

1. Nüfüs cüzdanı sureti 

2.  4 adet vesikalık fotoğraf 

3. İkametgah senedi  

BU BÖLÜM DERNEK YETKİLİLERİNCE DOLDURULACAKTIR 

Başvurunun Y.K na iletildiği tarih   :                           

Giriş ödentisi ve aidatın tahsil edildiği tarih  : 

Y.K karar tarihi     : 

 

TAİDER  YK üyesi                                                TAİDER YK üyesi                                              TAİDER YK üyesi   

isim-soyad-imza                                                 isim-soyad-imza                                              isim-soyad-imza              
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KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURU FORMU 

Şirketin  

Ünvanı   : 

Adresi   : 

Telefon no   : 

Temsilci bireysel üyenin (*) 

Adı-Soyadı  : 

T.C kimlik no : 

Mesleği  : 

Cep tel no  : 

İş tel no  : 

E-posta adresi  : 

İkamet adresi  : 

İşyeri adresi              : 

Nesil                          :       

Kurumsal Bireysel üyelerin (**) 

1-Adı-Soyadı  : 
   E-posta adresi  : 
   Cep tel no  : 
   Doğum tarihi         : 
   Nesil                        : 
 

2-Adı-Soyad : 
   E-posta adresi : 
   Cep tel no  : 
   Doğum tarihi         : 
   Nesil                        : 
 

3-Adı-Soyadı : 
   E-posta adresi : 
   Cep Tel no : 
   Doğum tarihi         : 
   Nesil                        : 
 

4-Adı-Soyadı : 
   E-posta adresi : 
   Cep Tel no  : 
   Doğum tarihi         : 
   Nesil                        : 
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Referanslar   : 
 
Kurumsal üye olunan diğer  Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar):  
 
o TAİDER  tüzüğünü ve üyelik beyannamesini okudum. Kurumum adına, Derneğin tüzüğüne ve 

bütün kurallarına uyacağımızı, Dernek için sunduğumuz bilgilerin doğru olduğunu beyan 

ederim.  

Başvuru tarihi:                                                   Firma kaşe-imza : 

 

 

 

 

*)  Temsilci üye, şirketi Dernek’te temsil ve ilzam ile yetkilendirilmiş kişidir. Her kurumsal üye, 

genel kurullarda, temsilcisinin kullanacağı 1 oyla temsil edilir.  

(**) Her kurumsal üye, biri temsilci olmak üzere 5 üye ile Dernek çalışmalarına katılmak hakkına 

sahiptir. Kurumsal Bireysel 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 4 adet vesikalık fotoğrafı 

5. Temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi  

 

BU BÖLÜM DERNEK YETKİLİLERİNCE DOLDURULACAKTIR 

Başvurunun Y.K na iletildiği tarih   :                           

Giriş ödentisi ve aidatın tahsil edildiği tarih   : 

Y.K karar tarihi     : 

 

 

 

TAİDER  YK üyesi                                                TAİDER YK üyesi                                              TAİDER YK üyesi   

isim-soyad-imza                                                 isim-soyad-imza                                              isim-soyad-imza              
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    KURUMSAL ÜYE olmak istediğiniz takdirde temsilci görevlendirme KARAR ÖRNEĞİDİR 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

……………………………………… YÖNETİM  KURULU KARARI   ……….…………………………………… 

 

KARAR TARİHİ                       : 

KARAR NO                             : 

TOPLANTI YERİ                     : 

TOPLANTIYA KATILANLAR : 

GÜNDEM                              : 

 

                                                                 KARARIN METNİ 

 
       Aile İşletmeleri Derneği tarafından yapılan üyelik daveti tarafımızca değerlendirilmiş, Dernek 

tüzüğü, ortak değerleri, misyon ve vizyonu uygun bulunarak Aile İşletmeleri Derneği’ne tüzel 
üyelik müracaatı yapılmasına karar verilmiştir. 

 
 

      Temsilci üye olarak kurumumuzu, Aile İşletmeleri Derneği ‘nin genel kurullarında oy kullanma, 
temsil ve ilzama, Sn………………………………………… yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
 
 
     YÖNETİM KURULU 
 
     (YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE EN AZ 2 ÜYE TARAFINDAN İMZALANIR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



8 
 

 
 

 

ÜYE BİLGİ FORMU 

S1.Aile bireyleri İşletmenizin  %  kaçına sahiptir  ? 

a) %1   - %25 
b) %26- % 50 
c) %51 -% 75 
d) %76 - %90 
e) %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 hissedarlar işletmede çalışmıyor. 
 

S.3.Siz aile üyelerinden biri misiniz ?      

a)evet 

b)hayır 

 

S.4.Lütfen şirketinizin kuruluş tarihini belirtiniz. 

 

S.5.Lütfen şirketteki pozisyonunuzu belirtiniz. 

 

S6.Şirketinizin toplam kaç kişi çalışanı vardır.  

(lütfen tek bir seçeneği işaretleyiniz) 

a)1-50          

b)51-100  

c)101-250 

d)251-600 

e)601-1000 

f)1001-3000 

g)3001-10000 

h)10000+ 
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S7.Kuruluşunuz hangi sektörde faaliyet göstermektedir?  

a) Adalet ve Güvenlik 

b) Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri 

c) Bilişim Teknolojileri 

d) Cam, Çimento ve Toprak 

e) Çevre 

f) Eğitim 

g) Elektrik, Elektronik 

h) Enerji 

i) Finans 

j) Gıda 

k) İnşaat 

l) İş ve Yönetim 

m) Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 

n) Kültür, Sanat 

o) Maden 

p) Medya, İletişim ve Yayıncılık 

q) Metal 

r) Otomotiv 

s) Sağlık ve sosyal hizmetler 

t) Tarım, Avcılık, Balıkçılık 

u) Tekstil, Hazır Giyim, Deri 

v) Ticaret (Satış ve Pazarlama) 

w) Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 

x) Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri 

y) Ulaştırma, lojistik ve haberleşme 

z) Diğer endüstri ve hizmetler 
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S8.Şirketinizin geçen mali yıldaki toplam cirosu (hasılatı) ne kadardı?  

a) 0-1        milyon Avro 
b) 2-9        milyon Avro  
c) 10-19    milyon Avro  
d) 20-29    milyon Avro  
e) 30-39    milyon Avro  
f) 40-49     milyon Avro  
g) 50-119   milyon Avro  
h) 120-249 milyon Avro  
i)  250-499 milyon Avro  
 
 
S9.Kurumunuz veya aileniz sektörde kaç yıldır faaliyet gösteriyor?  

a) 0-4 yıl 
b) 5-9 yıl 
c) 10-19 yıl 
d) 20-49 yıl 

       e)  50 yıl + 

 
S10.Bugüne kadar aileden kaç nesil şirketin yönetimini yürüttü?  
(Lütfen TEK BİR seçenek işaretleyiniz)     
a) 1 Nesil 
b) 2 Nesil 
c) 3 Nesil 
d) 4 Nesil 
e) 5 veya daha fazla nesil 

 
S11.Lütfen TAİDER  üyelik türünüzü işaretleyiniz. 
 
a) Kurumsal  
b) Bireysel 
 
S12. Yaşınız  ?  
 
S13.Eğitim Durumunuz ? 
 
a) İlkokul 
b) Ortaokul 
c) Lise 
d) Yüksekokul 
e) Üniversite 
f) Yüksek Lisans 
g) Doktora 
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S14.TAİDER’e üye olurken beklentileriniz nelerdir ? 
 
a)Eğitim almak  
b)Çevre edinmek 
c)Kişisel deneyimleri paylaşmak 
d)Diğer (lütfen açıklayınız) 
 
S15.Aşağıdaki TAİDER çalışma komitelerinden hangilerinde yer almak istersiniz. 
 (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)   
 (Bilgi için : ( http://taider.org.tr/tr/komiteler) 
 
a)Etkinlik Komitesi  
b)İletişim Komitesi  (alt komite : Yayın Kurulu) 
c)Üyelik  Komitesi 
d)Gelecek Nesil Komitesi ( alt komite : Staj Komitesi) 
e)FBN ile ilişkiler Komitesi 
f) Yeni bir komite önerebilirsiniz. 
 
S16. Fotoğrafımın Taider –logosu ile birlikte yazılı ve dijital medyada kullanılmasına 
a) izin veriyorum         b) izin vermiyorum 
 
S17. Şirketimin kurumsal logosunu Taider  sosyal medya kanallarında kullanılmasına 
a) izin veriyorum         b)  izin vermiyorum 
 
S.18. Gelecek Nesil ulusal ve uluslararası staj programına katılmayı  
(Bilgi için :http://taider.org.tr/tr/komiteler ) 
a)    kabul ediyorum      b)  kabul etmiyorum 
 
S19. Üye bilgi formunda vermiş olduğum bilgilerin FBN X-change üye bilgileri veri bankasına 
işlenerek yurt-dışında FBN üyesi 5600 aileye ve yurt-içinde Dernek üyelerinin iletişim adreslerine 
ulaşmak  

(Bilgi için :http://www.fbn-i.org/fbn/web.nsf/doclu/xchange) 
a)    kabul ediyorum      b)  kabul etmiyorum 
 
 
S.20. Eğer 19. Soruya “istiyorum” yanıtı verdiyseniz ve henüz FBN X-change kullanıcı kodu ve 
şifrenizi temin etmediyseniz lütfen Derneğimizi arayınız.  
 

Adres: Akçay Cad. No. 64/2 Gaziemir-İzmir, Türkiye 
Telefonlar: (232) 265 45 00 / (533) 084 35 87 
www.taider.org.tr 
www.facebook.com/TAIDERAileİsletmeleriDernegi 
twitter.com/TaiderFBN 
 

Üye bilgi formunu doldurduğunuz için teşekkür ederiz. 
 
 

 
 
  

 
 

http://taider.org.tr/tr/komiteler
http://taider.org.tr/tr/komiteler
http://www.fbn-i.org/fbn/web.nsf/doclu/xchange
http://www.taider.org.tr/
http://www.facebook.com/TAIDERAileİsletmeleriDernegi
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BANKA BİLGİLERİ : 
 

 
 
 

VERGİ DAİRE NO:  
AİLE İŞLETMELERİ DERNEĞİ 
Akçay Cad.no:64/2 Gaziemir-İzmir 
Gaziemir VD.0100460820 
 

 
 
 
 

 
İLETİŞİM                                                                                                                                                                                                                                      
 
Adres: Akçay Cad. No. 64/2 Gaziemir-İzmir, Türkiye 
Telefonlar: (232) 265 45 00 / (533) 084 35 87 
info@taider.org.tr 
www.taider.org.tr 
www.facebook.com/TAIDERAileİsletmeleriDernegi 
twitter.com/TaiderFBN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

*Düzenleme tarihi : Mayıs, 2015 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

BANKA HESAP NO:  
Aile İşletmeleri Derneği 
Garanti Bankası-Karabağlar Şubesi  
IBAN NO:TR 86 0006 2000 0890 0006 2959 68 

mailto:info@taider.org.tr
http://www.taider.org.tr/
http://www.facebook.com/TAIDERAileİsletmeleriDernegi

