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Türkiye’de ve Dünyada Aile Şirketleri 

Aile işletmeleri sadece Türkiye’de değil, dünyada da aktif rol oynamaktadırlar. Aile 

şirketleri, Türkiye’de tüm işletmelerin %95’ini, ABD’de %90-95’ini, Portekiz’de 

%70’ini, İngiltere’de %75’ini, İspanya’da %80’ini, İsviçre’de %85’ini, İsveç’te %90’ını 

ve Almanya’da %60’ını oluşmaktadırlar. 

 

Türkiye’de Cumhuriyet öncesi kurulan ve hala iş hayatına devam edebilen toplam 

69 aile işletmesi bulunduğu bilinmektedir. Oysa, Almanya, Hollanda, Fransa gibi 

ülkelerde en az 200 yıl öncesi kurulmuş olan ve hala devam eden aile işletmesi 

sayısının sırasıyla 837, 222 ve 196 olduğu görülmektedir.  

 



Çok uzun süre ayakta kalabilen aile işletmelerinin sürdürülebilir bir aile ve işletme 

yapısına sahip olmasının 7 ana sebebe dayandığı saptanmıştır:  

Değişen dünyaya uyum sağlayabildiği 

 İnsana değer verdiği 

 İşe odaklandığı 

 İşletmede çalışanlarına yetki devrini başarabildiği 

Temel aile kültürüne ve değerlerine sahip olduğu ve bunları nesiller boyu 

sürdürdüğü 

Aile içi güçlü iletişim 

Sonraki kuşağın yetiştirilmesi ve onlara yetki devrinin yıllar öncesinden planlanması 

 

 



TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Kuruluş Amacı  

 TAİDER, Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesi, ülkemiz ekonomisinin 
daha sağlıklı ve kalıcı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılında İzmir’de kuruldu. 

 
 92 yıllık genç bir Cumhuriyet olan ülkemizde aile şirketlerinin büyük bölümü 2. nesilden, 

3. nesile devir aşamasındadır. Genç sanayimizi güçlü ve sürdürülebilir kılmak üzere 
şimdiden harekete geçmek ve aile şirketlerinin nesiller boyu devamı için çalışmalar 
yapmak ülke ekonomimiz için önemli bir sorumluluk ve ihtiyaçtır. 
 

 Bizler, aileden aileye farklılık gösterse de her aile işletmesinde aslında bir şekilde var 
olan  

Aile 

 İş (profesyonellik) 

Ortaklık (mülkiyet)  

 dinamiklerinden oluşan 3 boyuta dikkat çekmek istiyoruz. Aile şirketlerinin bu 3 boyutu 
fark etmeleri ve üzerinde çalışmaları için emek, kaynak ve zaman ayırmaları gerektiğine 
inanıyor ve bu bilincin artması doğrultusunda büyüyerek gelişiyoruz. 

 



AİLE 

İŞ ORTAKLIK 



Amacımız 

 Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak 
paylaşılmasına 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, 

 Uluslararası FBN  (Family Business Network International-FBN) üyesi olarak 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  
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VİZYONUMUZ:  
 
Ülkemizin, aile şirketlerinin gelecek 
nesillere devrinde en başarılı ülke 

olmasını sağlamak 

MİSYONUMUZ:  
 

Ailede Birlik işletmede sürdürülebilirlik 
söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller 

boyu devamlılığına önderlik etmek 
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İLKELERİMİZ 
 

 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 faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, bağlı 
bulunduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu 
tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. 
 

 Dernek üyelerimiz arasında güvenin ve paylaşımın önemine inanır, dernek 
üyeliğinin ticari kaygı ve menfaatten uzak tutulmasına, edinilen üye 
bilgilerinin ve iletişim adreslerinin gizliliğine, üçüncü kişilerle 
paylaşılmamasına ve mahremiyete azami önemi veririz. 

  
  



     DEĞERLERİMİZ 
 

 Güven ve Şeffaflık: İlişkilerimiz, güven ve iletişimde şeffaflık ilkelerine 
dayanmaktadır. 

 Katılım: Üyelerimizin aktif katılımları toplantılarımızı değerli kılan faktörler 
arasında yer almaktadır. 

 Gizlilik: Etkinliklerimizde paylaşılan deneyim ve fikirler gizlilik ilkesi 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

 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 reklamı amacıyla 
kullanılmamalıdır. 



Uluslararası FBN ( Family Business Network ) 

 Merkezi Lozan’da olan FBN, aile şirketlerinde nesiller boyu başarı ve sürdürülebilirliği destekleyen 

uluslararası bir organizasyondur. “Aileler İçin, Aileler Tarafından” söylemi ile 58 ülkede farklı sektörlerden, 

3000’den fazla aile şirketinden 9000’i aşan aile üyesi ile aile şirketlerinin nesiller boyunca gelişimine destek 

vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.  

 TAİDER, FBN Yönetim Kurulu’nda, Gelecek Nesil Liderlik Komitesi’nde ve Polaris Projesi Çalışma grubunda 

Türkiye’yi temsilen yer almaktadır. 

 Uluslararası FBN’nin her yıl düzenlenen Dünya Zirvesi'nin 28’incisi 08-11 Kasım 2017 tarihinde Kanarya 

Adaları, İspanya’da gerçekleşecektir. 

  Önümüzdeki yıl  Uluslararası FBN Dünya Zirvesi 10-13 Ekim 2018 tarihinde Venedik, İtalya’da 

gerçekleşecek. FBN 14. Gelecek Nesil Zirvesi’nde ise 28 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Belçika’nın La 

Hulpe şehrinde dünyanın dört yanından aile şirketi gelecek nesilleri buluşacaklar.  
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Derneğe Üyelik Koşulları  

• Derneğimize üyelik için aile şirketinin kurucusu, hissedarı veya gelecek nesil üyesi 

olmak gereklidir.  

• Bugün 145 aile şirketinden 253’ü gelecek nesil olmak üzere toplam 484 üyemiz 

bulunmaktadır. 

 Hedefimiz Türkiye’yi kucaklayan bir Dernek olmaktır. Bu nedenle kuruluşumuzdan 

bu yana yönetim kurulu üyelerimizin farklı illerdeki aile şirketi sahiplerinden 

oluşmasına özen gösterdik. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Konya 

başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinden aile şirketleri sahipleri ve gelecek 

nesilleri üyelerimiz arasındadır. Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul il temsilciliklerimiz 

aracılığı ile daha çok aile işletmesine ulaşacağımıza inanıyoruz. 





TAİDER Gelecek Nesiller  
 
Gelecek nesil üyelerine sunulan imkânlar arasında; 
 Dünyada önde gelen birçok girişimcinin ve deneyimli uzmanın tecrübelerini öğrenmek 
 Gelecek nesil akranlarıyla bir araya gelerek deneyim paylaşma fırsatı 
 Sosyal iletişim ağı geliştirmek 
 Liderlik deneyimi kazanmak 
 Eğlenmek! 

 
Gelecek nesil etkinlikleri arasında; 
 Gelecek Nesil Buluşmaları 
 Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi Gelecek Nesil Özel Günü 
 Gelecek Nesil Yeni Liderler Çemberi  
 Gelecek Nesil Zirveleri 
 Uluslararası Staj imkânı yer almaktadır. 

 

TAİDER üyesi aile şirketlerindeki 18-
40 yaş arası gelecek nesil üyelerinin 
kişisel gelişim ve deneyim paylaşımı 
için birlikte zaman geçirmelerine 
imkan sağlanmaktadır.  



TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirveleri  

TAİDER’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen ulusal zirvelerinin beşincisi “Aile 

Şirketlerinde Ben’den Biz’e Doğru” temasıyla 03-04 Kasım 2017 tarihlerinde 

İstanbul’da gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Sayın Ali Koç’un yapacağı ve 

Dünya’dan ve Türkiye’den aile şirketi sahiplerinin katılacağı zirvemizde çok değerli 

konuşmacılar bilgi ve paylaşımlarda bulunacaklar.  

Ulusal zirveler aracılığı ile Türkiye’deki aile işletmelerini bir araya getirerek ailede 

iletişim, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda 

aile işletmelerine ışık tutmayı hedeflemekteyiz. Aile işletmesi sahipleri, aile 

işletmeleri üst düzey yöneticileri, genç nesil temsilcileri, akademisyenler ve sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı TAİDER Zirvelerinde, 2 gün boyunca 

katılımcılar ilham verici deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımına tanıklık 

etmektedirler.  





TAİDER, Türk aile işletmelerinin gereksinimlerine yönelik, farkında ve arayışta olan ailelere "aile 

boyutunu" odağına alan eğitimler sunarak bilge ve sürdürülebilir aileler olabilmelerini 

sağlamak amacıyla uzun süredir hayalini kurduğu TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi’ni kurdu 

ve eğitimlerine Ekim ayında başlayacak.  

Aile İşletmeleri: (Aile işletmelerinin nesiller boyu devamlığına destek olmak) 

Kurumsallaşma: (Kurumsallaşma desteği ile güçlü ve sürekli gelişime katkı sağlamak) 

Aksiyon alma: (Fark yaratacak değişim için planları eyleme geçirmek) 

Deneyim: (Deneyim ortamı oluşturmak, deneyimleri paylaşmak) 

Etkileşim: (Aile işletmelerine yönelik etkileşimin artmasına destek olmak) 

Motivasyon: (Bilginin gücü ile aile işletmelerinin sağlıklı büyümesine destek olmak) 

İstikrar: (Ülkemizin sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkıda bulunmak) 

 

TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi  



TAİDER bu proje ile aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini ve kurumsal 

sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan işletmelerin teşvik 

edilmesini amaçlıyor. 

 
 
TAİDER’in Kuzey Yıldızı Projesi, kurumsal sürdürülebilirlik için dört bileşeni barındırıyor: 
 

 Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi 

 Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü 

 Değerlendiriciler 

 Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları 

TAİDER KUZEY YILDIZI Aile Şirketlerinde 
Sürdürülebilirlik Projesi 





İLETİŞİM  

Adres: Atatürk Caddesi No:40 Kat:5  Konak-İzmir 
 
Telefon: (232) 265 00 90 Cep: (533) 084 35 87 info@taider.org.tr 
 
www.taider.org.tr 
 
www.facebook.com/TAIDERAileİsletmeleriDernegi  
 
twitter.com/TaiderFBN 
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