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Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarımızı sanal 

ortamda sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte derneğimizin birlik ve beraberliğini 

kesintisiz devam ettirmek amacıyla ‘TAİDER Konuşuyor’ çevrim içi etkinliklerimiz her 

hafta cumartesi günü saat 12.00'da gerçekleşiyor.  



 

 

 

 

GELECEK ETKİNLİKLER  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/152pQA-r4MgA_DRg_Mujsyn-__T7xOrL0UWkVll-UQPA/edit


TAİDER Konuşuyor 

Şimdi Değilse Ne Zaman? 

18 Nisan 2020 

İçinde bulunduğumuz dönemin aile şirketleri açısından pek çok  açıdan fırsata 

dönüşebileceğini ve harekete geçmek için neler yapılabileceğinin konuşulacağı 

"Şimdi Değilse Ne Zaman?" başlıklı etkinlikte üyelerimiz, Fark Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı ve TAİDER Now-Gen Komitesi Başkanı Ahu BÜYÜKKUŞOĞLU 

SERTER'in konuşmacı, deriderim.com CEO ve TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal 

Sorumluluk Komitesi Başkanı Berna KIRCI AŞIROĞLU'nun oturum yöneticisi 

olacaktır. Çevrim içi seminerimize katılımlarınızı rica ederiz. 

Kayıt için lütfen tıklayınız. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iUCxOLz8RECRtTvwW-U-wg


 

 

 

 

GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/152pQA-r4MgA_DRg_Mujsyn-__T7xOrL0UWkVll-UQPA/edit


 

TAİDER Konuşuyor 

Kovid19 İş Hayatına Hukuki Yansımalar 

11 Nisan 2020 

Üyelerimiz, Moral & Partners Yönetici Ortak Vefa Reşat MORAL’ın 

konuşmacı, Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOLBAŞI’nın oturum 

yöneticisi olduğu çevrim içi seminerimize katılımınız için teşekkür ederiz. 

Etkinliğin video kaydını izlemek için lütfen tıklayınız. 

 

TAİDER'den Haberler 

  

TAİDER Girişimcilik Komitesi Gökçe Gülcüler liderliğinde kuruldu. 

 

Girişimcilik Komitesi'nin Amacı: Üyelerin girişimcilik ekosistemi ve gelişmeleri 

hakkında olan ihtiyaçlarını analiz etmek, üyeler arasında girişimcilik ve melek 

yatırımcı deneyimleri paylaşım ortamı sağlamak, üyelere kurum içi girişimciliğin aile 

şirketlerindeki yerini ve faydalarını aktararak aile şirketi üyelerini girişim dünyası 

https://drive.google.com/open?id=1WFLIypa6gyan1AO7bwmeURH0p6LQEO7C
https://docs.google.com/forms/d/152pQA-r4MgA_DRg_Mujsyn-__T7xOrL0UWkVll-UQPA/edit


araçlarından faydalanmaları konusunda farkındalık sağlamak. 

  

Girişimcilik Komitesi'nin Görevleri: 

• Üyelerin girişimcilik anlamındaki ihtiyaçlarının analizi 

• Girişimcilik topluluğu oluşturarak üyeler arasında girişimcilik odaklı fikir alışverişi ve 

deneyim paylaşımı ortamı sağlamak 

• Ortak girişimci iş fikirlerine sahip üyelerin bir araya gelebilmesini ve network 

edinmesini katalize etmek 

• Üyelerin işletmeleri içerisinde kurum içi girişimcilik kültürünü geliştirmelerine 

yardımcı olmak  

• Dijital içerik üretimi (podcast, blog, vlog, newsletter) 

• Girişimci buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, deneyim paylaşım etkinlikleri, yeni 

teknoloji ve trendler bilgilendirme etkinlikleri, Co-founder bulma etkinlikleri vb. 

• Uluslararası FBN  Girişimcilik Komitesi faaliyetlerini  takip etmek ve Taider 

Girişimcilik komitesine bilgi ve Taider üyelerine faaliyetler konusunda bilgi akışı 

sağlamak 

• Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü programına TAİDER’den en az bir başvurunun 

sağlanması için yapılacak çalışmalar 

 

Girişimcilik Topluluğu bilgi notu için lütfen tıklayınız. 

 

Kurulacak TAİDER Girişimcilik Topluluğu’na ön kayıt için ad soyad ve iletişim 

bilgilerinizi girisimcilik@taider.org.tr adresine iletmenizi rica ederiz. Ardından sizinle 

iletişime geçilecektir. 

https://www.taider.org.tr/images/belgeler/tai%CC%87der_giris%CC%A7imcilik_toplulug%CC%86u_bilgi_notu.pdf
mailto:girisimcilik@taider.org.tr


 

 

https://docs.google.com/forms/d/152pQA-r4MgA_DRg_Mujsyn-__T7xOrL0UWkVll-UQPA/edit


 

 

AİLE ŞİRKETLERİNE ÖZEL WEBİNAR DUYURULARI  

 

 

Uluslararası FBN’e üye ülkelerin buluşacağı webinar serilerini lütfen ajandanıza 

kaydediniz. 

 

14 Nisan 2020, Salı "KOVID-19 Döneminde Gayrimenkul Yatırımları" 

15 Nisan 2020, Çarşamba "Gelecek Nesil Öğle Yemeği" 

16 Nisan 2020, Perşembe "FBN İtalya'dan Marco Rossi ile Parmigiana Yapımı" 

17 Nisan 2020, Cuma "FBN Hindistan'dan Arjun Chowgule ile Meditasyon" 

23 Nisan 2020, Cuma "FBN Almanya'dan Maxine Wille ile Girişimcilerle Kahve 

Sohbetleri" 

 

Etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için info@taider.org.tr adresinden derneğimiz 

ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

FBN Gelecek Nesil Çevrim içi Etkinlikleri için aşağıdaki Facebook ve WhatsApp 

gruplarına katılmanızı rica ederiz. 

FBN Gelecek Nesil Facebook Grubu için lütfen tıklayınız. 

FBN Gelecek Nesil Çevrim içi toplantılar WhatsApp grubu için lütfen tıklayınız. 

FBN Girişimciler WhatsApp grubu için lütfen tıklayınız. 

mailto:info@taider.org.tr
https://www.facebook.com/groups/byNxGforNxG/?ref=bookmarks
https://chat.whatsapp.com/HdBkM6KcGPm4x1d3TJ1qAI
https://chat.whatsapp.com/LFSHc3B7MTvGWaYcpgUct5


 

 

 

 

ÜYELERİMİZDEN BASIN HABERLERİ  

 

  

 

"Yaşar Üniversitesi'nde Tarım Fakültesi Açıldı" haberini okumak için lütfen tıklayınız.  

 

  

 

ÜYELERİMİZDEN KOVİD19 
 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ  

 

  

 

Fark Holding yüz koruyucu siper maske üretim haberi için lütfen tıklayınız. 

Arzum A.Ş.'nin yüz koruyucu siper maske üretim haberi için lütfen tıklayınız. 

Sun Grup Firmalarından Tordemir'in biyolojik örnek alma kabinleri üretim haberi 

için lütfen tıklayınız. 

 

 

https://www.taider.org.tr/uyelerdenhaberlervemakeleler.aspx
https://www.taider.org.tr/uyelerimizden-kovid19-sosyal-sorumluluk-projeleri.aspx
https://www.taider.org.tr/uyelerimizden-kovid19-sosyal-sorumluluk-projeleri.aspx
https://www.taider.org.tr/uyelerimizden-kovid19-sosyal-sorumluluk-projeleri.aspx
https://docs.google.com/forms/d/152pQA-r4MgA_DRg_Mujsyn-__T7xOrL0UWkVll-UQPA/edit


 

 

ÖNERİLEN YERLİ VE YABANCI YAYINLAR  

 

  

 

TÜRKONFED, UNDP ve TÜSİAD iş birliğinde gerçekleşen COVID-19 İşletme Etki ve 

İhtiyaç Anketi sonuç raporu için lütfen tıklayınız. 

 

ARGÜDEN Akademi tarafından hazırlanan "Sevgi ve Bilgi Paylaştıkça Artar" başlıklı 

yazıyı okumak için lütfen tıklayınız. 

 

KPMG tarafından hazırlanan "Perakende için Covid-19 Rehberi"ni okumak için lütfen 

tıklayınız. 

 

 

KOVİD 19 güncel ajans raporları için lütfen tıklayınız. (Rapor kaynağı: Interpress) 

14 Gün Kuralı ve virüslere karşı korunma yöntemleri için lütfen tıklayınız. 

 

CURIOCITY "Türkiye’nin COVID-19 ile Sınavı" Araştırması sonuçlarını aşağıdaki 

görselden inceleyebilirsiniz.  

https://www.taider.org.tr/images/belgeler/covid19isletmeetkiveihtiyacanketipdfpdf%5b3%5d.pdf
https://www.taider.org.tr/cesitli-makaleler.aspx
https://www.taider.org.tr/cesitli-makaleler.aspx
https://taider.org.tr/covid19-ajans-raporu.aspx
https://www.taider.org.tr/images/belgeler/kovid19_hakkinda_bilgilendirme.pdf


 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Telif Hakkı 2020 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.  

 

    

 

 
 

mailto:info@taider.org.tr
http://www.taider.org.tr/
mailto:info@taider.org.tr
https://docs.google.com/forms/d/152pQA-r4MgA_DRg_Mujsyn-__T7xOrL0UWkVll-UQPA/edit
https://www.facebook.com/taideristeaile
https://twitter.com/taideristeaile
https://www.instagram.com/taideristeaile/
https://www.linkedin.com/company/taideristeaile/
https://www.youtube.com/channel/UCGeJDtkbij76qMo_x7psSTg

