
Aday Üyelik Ön Başvuru Formu



Aday Üyenin;

Adı-Soyadı:

Doğum tarihi:

Üyesi olduğu aile şirketi:

Nesli:

Görevi:

E posta adresi:

Cep telefonu:

İkamet adresi:

TAİDER üyesi referansları:

Üyesi olduğu diğer Sivil Toplum Kuruluşları:
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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.

ADAY ÜYELİK BAŞVURU FORMU



Sürdürülebilirlik Andımız
Biz, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleri, yarının emanetçileri olduğumuzun bilinciyle, geleceğimizi güven 
altına alabilmek için sürdürülebilir bir işletme yaklşımını benimsiyoruz. Yalnızca kendi neslimizi ve işimizi değil, 
sonraki nesillerin yaşamları ve geçim kaynaklarını da koruma altına almayı hedefliyoruz. Bizim ve gelecek 
nesillerin güvenle sürdüreceği bir iş modeli geliştirmeye, bunu gereksinimlere göre güncellemeye dair söz 
veriyoruz.
Sermeyenin sorumlu bir şekilde yönetilmesi toplumun iyiliği için önemli bir güçtür ve kurumsal yaklaşım, 
kurumsal avantajlar sağlar. Büyük başarılara ulaşan şirketler büyük getiriler elde edebiliyor ancak şu an 
yüzleştiğimiz konular dünyamız üzerinde en az finansal getiriler kadar, hatta kimi yerde daha da büyük bir baskı 
yaratmış durumda.
Gelecek nesillere sahip olduklarımızdan daha fazlasını sağlamak  derin kökleri olan insani bir tutkudur. Nesiller 
arası düşünüş, aile işletmelerinin DNA’sında gizlidir. Bu anlayışımız ile aile mirasına olan minnettarlığımızın, tüm 
yaptıklarımızda sürdürülebilir bir geleceği destekleme ve geliştirme yükümlülüğü getirdiğine inanıyoruz.

Bunların cesur söylemler olduğunu biliyor ve bu sözleri hafife almıyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamak, 
korumak, bu yolculuğun devamlı iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak dünyamız, ülkemiz ve her 
birimiz için hayati değer taşımaktadır.
Tüm aile şirketlerini gelecek nesillerimiz için sorumluluk almaya ve andımıza katılmaya davet ediyoruz.

TOPLUM için
İçinde çalıştığımız ve yaşadığımız toplumlara olumlu katkıda 
bulunan, sorumluluk sahibi küresel yurttaşlar olacağımıza,

ÇALIŞANLARIMIZ için
İnsanlarımızın geliştirdiği iş yerleri ve iş kültürleri yaratmaya 
ve sürekli onları geliştirmek için çalışacağımıza,

ÇEVRE için
Yarattığımız ekolojik etkiyi azaltmak için sürekli yeni yollar 
arayacağımıza ve paylaştığımız çevreyi koruyacağımıza,

GELECEK NESİLLER için
Değerlerimizi ve uzun dönemli hedeflerimizi gelecek 
nesillere paylaşacağımıza,

2



Misyonumuz (Varlık Sebebimiz)
"Ailede Birlik işletmede sürdürülebilirlik" söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik 
etmek.

Vizyonumuz (Hedefimiz)
Ülkemizin, aile şirketlerinin gelecek nesillere devrinde en başarılı ülke olmasını sağlamak.

Amaçlarımız
1. Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak paylaşılmasına ve şirketlerin  
 birbirlerinden öğrenmelerine olanak yaratmak,
2. Aile, ortaklık ve iş arasındaki dinamik ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek için üyelerimize platform yaratmak,
3. Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International-FBN) paydaşı olarak dünyadaki deneyimi ve  
 olanakları üyelerimizle paylaşmak, Türkiye’yi bu örgütte temsil etmek,
4. Aile işletmelerinin özgün gereksinimleri ve yararlarına uygun yönetim ilkeleri hakkında bilgiyi üretmek, teşvik etmek ve  
 yaymak,
5. Ülkemizin aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve karlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ekonomik kalkınmasına  
 katkıda bulunmak,
6. Aile şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlara duyurmak, önerilerde bulunmak,
7. Aile şirketleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve itibarını yüceltmek

İlkelerimiz
1. Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve kurumsal yönetim ilkelerine inanır ve destekleriz.
2. Aile şirketlerinde aile üyelerinin birbirine bağlılık, güven, takdir, açık iletişim içinde olmaları ve birlikte zaman   
 geçirmelerinin aile şirketlerinin devamlılığı için önemli unsurlar olduğuna inanırız.
3. Aile üyelerinin birlikte emek vererek hazırladıkları şirket politika ve kurallarının her ailenin kendi değeri, inançları,  
 felsefesi ve ilkelerinin yansıması olmasına değer verir ve saygı duyarız.
4. Doğruluk ve şeffaflığı, tüm süreçlerde ve ilişkilerde öncelikli değerler olarak kabul ederiz.
5. Dernek üyelerimiz arasında güvenin ve paylaşımın önemine inanır, mahremiyete, dernek üyeliğinin ticari kaygı ve  
 menfaatten uzak tutulmasına, üye bilgilerinin gizliliğine azami önemi veririz.

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 ve Süreci
• 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 derneğin etkinlerine katılmış olması 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.
• Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruyu alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde cevaplandırır.
• Tüzel kişiler, temsilci ve bildirilen 4 üyesi (toplam 5 kişiye kadar) ile derneğin faaliyetlerinden yararlanabilirler.
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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 * 2020 Yılı Kurumsal ve Bireysel Üyelik Aidatları
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(Üyelik ücretleri, yazılı üyelik kabul bildiriminden sonra Dernek banka hesabına yatırılmalıdır. Üyelik giriş ödentisini yazılı 
kabul bildiriminden itibaren 30 gün içinde yapmamış aday üyeler, başvuruları Yönetim Kurulunca onaylanmış da olsa 
derneğin resmi üye defterine, dernek ve Uluslararası FBN üye iletişim listesine işlenmez.)



TAİDER Üye İlişkileri Komitesi 
Amacı: TAİDER üyelerinin Dernek aidiyet ve birlikteliklerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve dernek ilke ve 
etik değerlerine uygun yeni üye kazanılması yönünde çalışmalar yapmaktır. 
Görevleri:
• Üyelere özel toplantı ve etkinlikler (aileler buluşması, işyeri ziyaretleri, film izleme, gezi, vb)
• Yeni üye kazanım çalışmaları
• Üye katılımını teşvik etme ve güçlü iletişim kurma
• Aday üye ön değerlendirme

TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi 
Amacı: TAİDER’in kurumsal yapısını ve marka değerini güçlendirmek, diğer kurumlarla ilişkilerini arttırmaktır.
Görevleri:
• Çeşitli şehirlerde farkındalık, paylaşım ve dernek tanıtım toplantıları
• Diğer sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sektörel kuruluşlar ile işbirlikleri
• Basın ile ilişkiler
• E bülten, dergi, broşür, tanıtım dokümanları çalışmaları
• Kurumsallaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları

TAİDER Uluslararası İlişkiler Komitesi 
Amacı: TAİDER’in uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Görevleri:
• Uluslararası FBN ile ilişkiler, Türkiye’de tanıtımı ve Türkiye’nin tanıtımı
• Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve ortak projeler
• Kardeş şube projeleri 

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi 
Amacı: TAİDER’in “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.
Görevleri:
• Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında çalışma ve projeler
• Bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler
• Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan TAİDER üyelerinin çalışmalarının belirlenmesi, paylaşılması ve diğer 
işletmelerin teşvik edilmesi.
• Kuzey Yıldızı projesi ve ödüllerinin yönetim faaliyetleri

TAİDER Zirve Komitesi 
Amacı: Türkiye’deki aile işletmelerini biraraya getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması 
gibi konularda aile şirketlerine ışık tutan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin her yıl TAİDER tarafından 
düzenlenmesini sağlamaktır. 
Görevleri:
• Geleneksel Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi
• Zirvenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması
• Zirvenin hazırlık ve uygulama aşamasında iletişimin yönetilmesi

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi 
Amacı: Aile şirketi gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven 
ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler 
planlamak ve TAİDER Gelecek Nesiller yönetişim planına uygun faaliyetlerde bulunmak. 
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Görevleri:
• Gelecek nesil etkinlikleri (Gelecek Nesil Özel Günü, Gelecek Nesil Zirvesi, Günbatımı Buluşmaları, gezi, vb)
• Ulusal ve Uluslararası Staj
• Yeni Liderler Çemberi
• Çocuk TAİDERliler projesi
• Her türlü gençlik etkinlikleri ve projeler

TAİDER Akademi Komitesi 
Amacı: Aile şirketlerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış eğitimler vermektir. Bu amaçla 
kurulmuş Akademi bünyesindeki eğitimlerin temel içeriği aile ve şirketin doğru kurumsallaşmasına yönelik yol 
haritalarını göstermek, metod ve uygulamalar hakkında bilgi vermek, tecrübe paylaşımı yolu ile aile şirketlerinin 
doğru kurumsallaşmasına destek olmaktır. 
Görevleri:
• TAİDER Akademi çalışmaları ve eğitim projeleri
• İç ve dış eğitimler, seminerler ve paneller 
• Akademik kurumlar ile ilişkiler

TAİDER Sanat Komitesi
Amacı: Aile şirketleri ilgilendiren konularda üyelerin sanat aracılığı ile kendilerini ifade etmelerine ortam ve 
imkan sağlamak, TAİDER üyelerinin arasında iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek, TAİDER’in aile şirketlerinin güçlü 
ve sürdürülebilir büyümesi amacına hizmet eden farkındalık sağlayıcı faaliyetlerinde çeşitliliği arttırmak, TAİDER’i 
sanat ile güçlendirmek. TAİDER SANAT projesi içinde tiyatro, edebiyat müzik, dans, fotoğraf, resim, mimari, 
heykel gibi sanatın tüm dalları yer alabilir.
Görevleri:
• TAİDER Forum Tiyatro temsillerinin farklı illerde belirli bir takvim dahlinde organizasyonunu sağlamak
• TAİDER üyeleri için sanat temalı geziler ve etkinlikler organize etmek
• Farklı sanat dallarında üyelerin tercihlerini de dikkate alarak çalışma grupları ve içerik oluşturmak

TAİDER Now Gen Komitesi 
Amacı: Gelecek nesil üyesi olarak TAİDER üyelikleri yıllar önce başlayan ancak bugün yaşları 35-50 yaş aralığında 
olan ve hali hazırda aile şirketinde aktif olarak yönetici seviyesinde çalışan üyeler için oluşturulan bir topluluktur. 
Amacı iş başındaki nesile özel ve ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin tasarlanmasıdır.

TAİDER Girişimcilik Komitesi 
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 araçlarından faydalanmaları 
konusunda farkındalık sağlamak.
Görevleri:
• Üyelerin girişimcilik anlamındaki ihtiyaçlarının analizi
• Dijital içerik üretimi (podcast, blog, vlog)
• Girişimci buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, deneyim paylaşım etkinlikleri, yeni teknoloji ve trendler 
bilgilendirme etkinlikleri, Co-founder bulma etkinlikleri vb.
• Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü programına TAİDER’den en az bir başvurunun sağlanması için 
yapılacak çalışmalar



TAİDER Üye İlişkileri Komitesi 
Amacı: TAİDER üyelerinin Dernek aidiyet ve birlikteliklerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve dernek ilke ve 
etik değerlerine uygun yeni üye kazanılması yönünde çalışmalar yapmaktır. 
Görevleri:
• Üyelere özel toplantı ve etkinlikler (aileler buluşması, işyeri ziyaretleri, film izleme, gezi, vb)
• Yeni üye kazanım çalışmaları
• Üye katılımını teşvik etme ve güçlü iletişim kurma
• Aday üye ön değerlendirme

TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi 
Amacı: TAİDER’in kurumsal yapısını ve marka değerini güçlendirmek, diğer kurumlarla ilişkilerini arttırmaktır.
Görevleri:
• Çeşitli şehirlerde farkındalık, paylaşım ve dernek tanıtım toplantıları
• Diğer sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sektörel kuruluşlar ile işbirlikleri
• Basın ile ilişkiler
• E bülten, dergi, broşür, tanıtım dokümanları çalışmaları
• Kurumsallaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları

TAİDER Uluslararası İlişkiler Komitesi 
Amacı: TAİDER’in uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Görevleri:
• Uluslararası FBN ile ilişkiler, Türkiye’de tanıtımı ve Türkiye’nin tanıtımı
• Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve ortak projeler
• Kardeş şube projeleri 

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi 
Amacı: TAİDER’in “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.
Görevleri:
• Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında çalışma ve projeler
• Bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler
• Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan TAİDER üyelerinin çalışmalarının belirlenmesi, paylaşılması ve diğer 
işletmelerin teşvik edilmesi.
• Kuzey Yıldızı projesi ve ödüllerinin yönetim faaliyetleri

TAİDER Zirve Komitesi 
Amacı: Türkiye’deki aile işletmelerini biraraya getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması 
gibi konularda aile şirketlerine ışık tutan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin her yıl TAİDER tarafından 
düzenlenmesini sağlamaktır. 
Görevleri:
• Geleneksel Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi
• Zirvenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması
• Zirvenin hazırlık ve uygulama aşamasında iletişimin yönetilmesi

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi 
Amacı: Aile şirketi gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven 
ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler 
planlamak ve TAİDER Gelecek Nesiller yönetişim planına uygun faaliyetlerde bulunmak. 

Görevleri:
• Gelecek nesil etkinlikleri (Gelecek Nesil Özel Günü, Gelecek Nesil Zirvesi, Günbatımı Buluşmaları, gezi, vb)
• Ulusal ve Uluslararası Staj
• Yeni Liderler Çemberi
• Çocuk TAİDERliler projesi
• Her türlü gençlik etkinlikleri ve projeler

TAİDER Akademi Komitesi 
Amacı: Aile şirketlerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış eğitimler vermektir. Bu amaçla 
kurulmuş Akademi bünyesindeki eğitimlerin temel içeriği aile ve şirketin doğru kurumsallaşmasına yönelik yol 
haritalarını göstermek, metod ve uygulamalar hakkında bilgi vermek, tecrübe paylaşımı yolu ile aile şirketlerinin 
doğru kurumsallaşmasına destek olmaktır. 
Görevleri:
• TAİDER Akademi çalışmaları ve eğitim projeleri
• İç ve dış eğitimler, seminerler ve paneller 
• Akademik kurumlar ile ilişkiler

TAİDER Sanat Komitesi
Amacı: Aile şirketleri ilgilendiren konularda üyelerin sanat aracılığı ile kendilerini ifade etmelerine ortam ve 
imkan sağlamak, TAİDER üyelerinin arasında iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek, TAİDER’in aile şirketlerinin güçlü 
ve sürdürülebilir büyümesi amacına hizmet eden farkındalık sağlayıcı faaliyetlerinde çeşitliliği arttırmak, TAİDER’i 
sanat ile güçlendirmek. TAİDER SANAT projesi içinde tiyatro, edebiyat müzik, dans, fotoğraf, resim, mimari, 
heykel gibi sanatın tüm dalları yer alabilir.
Görevleri:
• TAİDER Forum Tiyatro temsillerinin farklı illerde belirli bir takvim dahlinde organizasyonunu sağlamak
• TAİDER üyeleri için sanat temalı geziler ve etkinlikler organize etmek
• Farklı sanat dallarında üyelerin tercihlerini de dikkate alarak çalışma grupları ve içerik oluşturmak

TAİDER Now Gen Komitesi 
Amacı: Gelecek nesil üyesi olarak TAİDER üyelikleri yıllar önce başlayan ancak bugün yaşları 35-50 yaş aralığında 
olan ve hali hazırda aile şirketinde aktif olarak yönetici seviyesinde çalışan üyeler için oluşturulan bir topluluktur. 
Amacı iş başındaki nesile özel ve ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin tasarlanmasıdır.

TAİDER Girişimcilik Komitesi 
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 araçlarından faydalanmaları 
konusunda farkındalık sağlamak.
Görevleri:
• Üyelerin girişimcilik anlamındaki ihtiyaçlarının analizi
• Dijital içerik üretimi (podcast, blog, vlog)
• Girişimci buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, deneyim paylaşım etkinlikleri, yeni teknoloji ve trendler 
bilgilendirme etkinlikleri, Co-founder bulma etkinlikleri vb.
• Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü programına TAİDER’den en az bir başvurunun sağlanması için 
yapılacak çalışmalar
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