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GELECEK ETKİNLİKLER  

 

 

21 Şubat 2020, İZMİR 

Dogo Tasarım Üye İşyeri Ziyareti 

2006 yılında İzmir’de kurulan ve bugüne kadar 5.000’in üzerinde orijinal tasarımı 

ayakkabıdan çantaya tekstilden küçük dekorasyona geniş bir ürün yelpazesine 

uygulayan kurumsal üyemiz Dogo Tasarım tesislerinde, Peksarı Ailesi’nin ev 

sahipliğiyle gerçekleştireceğimiz üye işyeri ziyaretinde, sizleri aileleriniz ile birlikte 

aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

Kayıt için lütfen tıklayınız. 

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1dkFaZmAbRPuIE6SmmYj59cBsExyTKfW1tCqJL18wLjU%2Fedit%3Fusp%3Ddrive_web&h=712fdc8c6c3ebcaded4c59756097afa1529501b5d9467e2c86162e75a4770daf&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=


 

 

03 Mart 2020, İSTANBUL 

IT Forum Türkiye 

İstanbul da bu sene ikincisini gerçekleşecek IT Forum Turkey etkinliği 20+ ülkeden 

konuşmacı, sponsor ve katılımcıları ile Türkiye'nin en uluslararası teknoloji etkinliği 

olmaya aday gösteriliyor. TAİDER olarak yerel medya partneri olduğumuzu etkinliğe 

üyelerimiz için %25 indirim imkanı sağlanmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen tıklayınız. 

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.taider.org.tr%2Fetkinlikler%2F1264%2Fit_forum_turkiye.aspx&h=38fd337aff024ef25c664fa25d81177a1b3249ef876f432f275a69930ff6e9ae&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftaider.org.tr%2Fiste-aile-dergisi.aspx&h=e51ea4cc1a30eb2e2a8847281c5574c4dd7801d1c0f9ba2cca5ecc20a642fe0b&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=


 

 

14-17 Mayıs 2020, BULGARİSTAN 

Uluslararası FBN 16. Gelecek Nesil Zirvesi 

Bulgaristan'ın Pravets şehrinde gerçekleşecek FBN Gelecek Nesil Zirvesi 

kayıtları açıldı. 

Program, konaklama ve kayıt için lütfen tıklayınız. Şifre: Stronger 

Tanıtım filmi için lütfen tıklayınız. 

 

Bilgilendirme gezileri kayıt için son tarih: 02.03.2020 

Konaklama rezervasyonları için son tarih: 13.04.2020  

Zirve kayıt için son tarih: 16.04.2020  

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fwww.fbnsummit.org%2F2020%2Fnxg-summit%2Fen%2Fregistration&h=b13d59dd03a94d0d6d4fb3500a5146d7f3df9b42c331731d07cb252cd069cda5&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F338703481&h=b231c4d0b0f4bcff4c3d4f9b8fe92dbaf765c851620d69c99f09702491fe3a79&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftaider.org.tr%2Fiste-aile-dergisi.aspx&h=e51ea4cc1a30eb2e2a8847281c5574c4dd7801d1c0f9ba2cca5ecc20a642fe0b&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=


 

 

 

 

GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER  

 

 

16 Ocak 2020, İZMİT 

Pelsan Aydınlatma Üye İşyeri Ziyareti 

Göğüş Ailesi ev sahipliğinde, 1982 yılından bu yana aydınlatma sektöründe 

faaliyetini sürdüren kurumsal üyemiz Pelsan Aydınlatma'ya üye iş yeri 

ziyaretimizi gerçekleştirdik. Göğüş Ailesi'ne ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 

Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

 

 

29 Ocak 2020, BURSA 

Türkiye'de Bağımsız Denetim 

Bursa'da Yeminli Mali Müşavir Bülent Fıçıcı'nın konuk konuşmacı olduğu "Türkiye'de 

Bağımsız Denetim" başlıklı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Katılımcılarımıza teşekkür 

ederiz. Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.taider.org.tr%2Fetkinlikler%2F1266%2Fpelsan_aydinlatma_uye_isyeri_ziyareti.aspx&h=3f6263e3c3c6cbf519999103d3fc40559efea965022f96adcf6d4f0c09f661f5&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.taider.org.tr%2Fetkinlikler%2F1281%2Fturkiyede_bagimsiz_denetim.aspx&h=28ff4fe3c8e3bde9070ffd2cf0beb611474155b27ed8b4d3b5ed19adfe550b98&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftaider.org.tr%2Fiste-aile-dergisi.aspx&h=e51ea4cc1a30eb2e2a8847281c5574c4dd7801d1c0f9ba2cca5ecc20a642fe0b&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=


 

 

TAİDER İŞ'te Aile Dergisi 5. Sayısı Yayında! 

Dergimiz okumak için lütfen tıklayınız. 

 

TAİDER İŞ'te Aile Dergisi 6. sayısı için hazırlıklar devam ediyor. 

TAİDER İŞ’te Aile dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi dijital olarak, bahar 

ayında yayınlanacak 6. sayısında da üyemiz aile şirketlerinin değerli haberlerine yer 

vermenin dergimizin içeriğini zenginleştireceğini düşünüyoruz.  

  

Bu kapsamda güncel haberlerinizi 3250-4000 karakter uzunluğunda mümkünse 

yüksek çözünürlükte fotoğraflarıyla birlikte 10 Şubat 2020, Pazartesi tarihine kadar 

bize ulaştırmanızı rica ediyoruz. Aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesine 

örnek olan ve ilham veren gelişmeleri dergimizde paylaşalım.   

 

İlan vermek isteyen kurumların ilan görsellerini 15 Şubat 2020 tarihine kadar dernek 

ofisimizle paylaşmasını rica ederiz. 

Ayrıntılı bilgi için: info@taider.org.tr - 0533 0843587 

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftaider.org.tr%2Fiste-aile-dergisi.aspx&h=e51ea4cc1a30eb2e2a8847281c5574c4dd7801d1c0f9ba2cca5ecc20a642fe0b&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=
mailto:info@taider.org.tr


 

 

TAİDER-İKÜ AGMER İşbirliği 

"Aile Şirketlerinde Krize Direnme ve Yenilenme" Projesi  

 

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği olarak değerli üyemiz İstanbul Kültür Üniversitesi ile 

“Aile Şirketlerinde Krize Direnme ve Yenilenme” projesi kapsamında ortak işbirliğimizi 

hayata geçirmek üzere bir protokol imzaladık. 

 

Projenin amacı ülkemizde uzun yıllardır yaşanan ekonomik mücadelede, zorlu 

dönemeçlerin başarılı geçiş hikayelerini bilimsel bir sistematik ile ortaya koymak ve 

ilham verici hikayeleri sunarken ülkemizdeki her bireyin bu çalışmanın çıktısından 

beslenmesini sağlamaktır. 

 

Hikayelerin derleneceği kitapta yer almayı kabul eden iş ailelerimiz ile 

röportajlar planlanacak ve düzenlenecek “kriz durumunda hızlı toparlanma 

süreci” konu panelde katılımcılarımıza ödülleri takdim edilecektir. 

2020 yılında Nisan ayında gerçekleşecek İstanbul Kültür Üniversitesi Aile 

İşletmeleri Kongresi’nde kitabın dağıtımını sağlayarak ülkemiz aile şirketlerinin 

sürdürülebilirlik yolculuğunda bilimsel bir çalışmanın ortaklığını yapacağımız için 



heyecanlıyız. 

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için:  info@taider.org.tr  / 0533-0843587  

 

 

 

 

Aile işletmelerine yönelik kaynaklara TAİDER Bilgi Merkezi'nden ulaşabilirsiniz.  

 

Harvard Business Review Türkiye'de yayınlanan "Kurumsal Girişimcilik: Bir Sektörü 

Bütünüyle Değiştirmek" makalesi ve diğer kaynaklar için lütfen tıklayınız.  

 

  

Uluslararası FBN Aile Şirketleri Staj Programı 

 

Programa katılan 18-40 yaş arasındaki gelecek nesil üyelerimiz yurt dışında 

kazanacakları iş tecrübelerinin yanı sıra Uluslararası FBN üyesi aile işletmesi 

sahipleri ile ayrıcalıklı bir aile deneyimi elde edecekler. 

 

Programa katılan TAİDER üyesi işletmeler ise Uluslararası FBN gelecek nesil 

mailto:info@taider.org.tr
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.taider.org.tr%2Fe-bulten-diskaynaklar.aspx&h=17452ff89c889b893f4c2c5f97c3805460144d8994e3ec04fc8c117d8245c233&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftaider.org.tr%2Fbasinda-taider.aspx&h=2d5e24d2c10f26f2a8b735607270df4f9f5388896b9847bf8cb3050743b6dbbe&v=1&xid=dab2a4cfe4&uid=60256641&pool=&subject=


 

üyelerine ev sahibi olabilecekler. 

 

Staj programına başvuru için tıklayınız. 

Staj programı tanıtım videosu için tıklayınız. 

Ayrıntılı bilgi için TAİDER Merkez Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: 

info@taider.org.tr - 0533 084 3587  

 

  

 

Uluslararası FBN 2020 Takvimi 

 

14-17 Mayıs 2020, Uluslararası FBN 16. Gelecek Nesil Zirvesi Pravets, Bulgaristan 

 

21-24 Ekim 2020, FBN 31. Dünya Zirvesi Budapeşte, Macaristan 

 

Ayrıntılı bilgi için TAİDER Merkez Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: 

info@taider.org.tr - 0533 084 3587  

 

  

İnternet sitemizi ziyaret etmek için tıklayınız.  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

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 değiştirme talebinizi info@taider.org.tr adresine bildirebilirsiniz. 
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