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GELECEK ETKİNLİKLER  

 

 

01-02 Kasım 2019, İSTANBUL 

TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 

Birbirinden değerli konuşmacıların yer alacağı zirvemizde her yıl olduğu gibi aile 

şirketlerinin özgün ihtiyaçlarına yönelik içeriklerde deneyim ve bilgi paylaşımları 

yer alacak. "Değişim Rüzgarını Yönetmek" temasıyla gerçekleşecek zirvemize 

kayıt için lütfen tıklayınız. 

https://taider.org.tr/zirve-detay/1/taider_ulusal_zirveler/1020/taider_7_ulusal_aile_isletmeleri_zirvesi.aspx


 

 

16-19 Ekim 2019, HİNDİSTAN 

Uluslararası FBN 30. Dünya Zirvesi 

Hindistan'ın Udaipur kenditnde gerçekleşecek Dünya Zirvesi hakkında ayrıntılı bilgi 

için lütfen tıklayınız. - Şifre: India 

http://www.fbnsummit.org/2019/global-summit/en/


 

 

 

29 Kasım - 01 Aralık 2019, İTALYA 

Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Günü 

Lütfen ajandalarınıza kaydediniz. 

Uluslararası FBN Girişimcilik Günü 2018 ardından hazırlanan videoyu izlemek için 

lütfen tıklayınız. 

 

14-17 Mayıs 2020, BULGARİSTAN 

Uluslararası FBN 16. Gelecek Nesil Zirvesi 

Lütfen Ajandalarınıza Kaydediniz! 

Tanıtım filmi için lütfen tıklayınız. 

https://vimeo.com/317246133
https://vimeo.com/338703481
https://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx
https://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx


 

 

 

 

GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER  

 

 

05 Temmuz 2019, İSTANBUL 

İstanbul Kültür Üniversitesi AGMER Proje Toplantısı 

İstanbul Kültür Üniversitesi Dekanı ve AGMER YK Başkanı Prof. Dr. Ali ŞEN ile 

proje toplantısı gerçekleştirdik. 

https://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx


 

 

17 Temmuz 2019, İZMİR 

KalDer İzmir Şubesi Ziyareti 

TAİDER Yönetim Kurulu üyeleri olarak KalDer İzmir Şubesi'ni ziyaret ettik. 



 

 

19 Temmuz 2019, İZMİR 

Kanat Boya Üye İşyeri Ziyareti 

Kurumsal üyemiz Kanat Boya ev sahipliğinde üye işyeri ziyaretimizi 

gerçekleştirdik. Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

https://taider.org.tr/etkinlikler/1235/kanat_boya_uye_isyeri_ziyareti.aspx


 

 

27 Temmuz 2019, İZMİR 

ESİAD 34. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı  

Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı'mız Candan ÇİLİNGİROĞLU, 

toplantıya katılım gösterdi. 

 

 

31 Temmuz 2019, İZMİR 

Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları 

TAİDER - Deloitte Türkiye işbirliğinde düzenlenen etkinliğimizi gerçekleştirdik. 

Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

https://taider.org.tr/etkinlikler/1248/aile_sirketlerinde_iyi_yonetim_uygulamalari.aspx


 

 

02-03 Ağustos 2019, MARMARİS 

TAİDER 7. Gelecek Nesil Zirvesi 

7. Gelecek Nesil Zirvesi'ni “İçsel Dönüşüm ve Pozitif Yönetim Stratejileri” temasıyla 

gerçekleştirdik. 

Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

 

 

Temmuz Ayı TAİDER basın yansımaları için lütfen tıklayınız.  

https://taider.org.tr/etkinlikler/1212/taider_7_gelecek_nesil_zirvesi.aspx
https://taider.org.tr/basinda-taider.aspx


 

 

INSEAD, "The Family Business Map" Araştırması 

Paydaşı olduğumuz Uluslararası FBN ve INSEAD işbirliği ile geliştirilen aile 

şirketlerine özel anket çalışmasına sizleri davet etmek isteriz. 

  

Aile işletmeleri için rekabet avantajı yaratan şey nedir? İlişkiler ve girişimcilik ruhu 

bir aile işletmesi yolculuğunun başlangıcındaki kilit unsurlar olsa da nesiller boyu 

sürdürülebilirliğin anahtarı kurumsallaşmadır. INSEAD Family Business Centre 

tarafından küresel çapta gerçekleştirilen, aile işletmelerinde kurumsallaşma 

https://taider.org.tr/basinda-taider.aspx


araştırması, aile şirketinizi diğer aile şirketleri ile karşılaştırmanıza yardımcı olmayı 

hedeflemektedir. 

  

INSEAD sizi, liderler grubunda yer almaya ve INSEAD’ın Avrupa ve Kuzey 

Amerika’daki Aile Şirketleri üzerine yapılan dönüm noktası çalışmalarına 

katılmaya davet ediyor. INSEAD bu araştırma ile aile işletmesi sahiplerinden 

oluşan bir topluluk oluşturmayı ve topluluk yer aileler arasında en iyi yönetim 

uygulamalarının paylaşılarak çoğalmasını amaçlamaktadır. 

  

Yaklaşık 15 dakika sürecek bu çevrimiçi ankete katılarak erişebileceğini imkanlar;  

1. Ücretsiz karşılaştırma raporu: Şirketinizi diğer aile şirketleri ile 

karşılaştırmanıza olanak tanıyan özelleştirilmiş bir rapor olan “Family 

Business Map” 

2. Özel INSEAD etkinliklerine davet: “Family Business Map” araştırması 

kapsamında gerçekleştirilen bir dizi özel etkinlik ve çalıştaylar 

3. Nihai araştırma raporuna öncelikli erişim: “Family Business Map” 

araştırmasının “Avrupa ve Kuzey Amerika” kısmına özel hazırlanacak, aile 

işletmelerinin kurumsallaşma yolculuğunda karşılaştıkları zorluklar ve 

fırsatların yer alacağı nihai rapor 

 Araştırmadan çıkan sonuçlarınızın sağlığı için soruları yanıtlayan kişinin, aile 

dinamikleri ve aile işletmesi hakkında derinlemesine bilgi sahibi bir aile üyesi 

olması gerekir.  

Ankete katılmak için tıklayınız.  

http://ibensoft.com/PE-INSEAD


 

 

 

 

TAİDER internet sitesi bilgi merkezinde aile şirketlerini ilgilendiren konularda 

derlediğimiz makalelere ulaşabilirsiniz. Bilgi merkezi için lütfen tıklayınız.  

 

  

 

İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLARDAN HABERLER  

 

  

Bu Yıl Fuarda “Kemeraltı Sokağı” Olacak 

İzmir’in ve ülkemizin en köklü ve en uzun soluklu fuarı olan ve bu yıl 88. kez 

kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonel Fuarı’nda Kemeraltı Sokağı da yer 

alacak. TARKEM’in girişimleriyle İZFAŞ ile yapılan anlaşma çerçevesinde 

https://taider.org.tr/e-bulten-diskaynaklar.aspx
https://taider.org.tr/basinda-taider.aspx


 

Kültürpark’ta bulunan Uzun Havuz alanı fuar süresince kiralandı. 6-15 Eylül 2019 

tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda Kemeraltı’nın öne çıkan lezzetleri, unutulan 

zanaatkarları, markaları, tarihi-kültürel değerleri ve diğer bir çok zenginliği 

tanıtılacak. Fuar boyunca Kemeraltı esnafları stant açarak, kendi ürünlerini de 

satabilecek. 

   

Kemeraltı’nın marka değerinin artmasına da yardımcı olacak olan bu etkinlikle, 

bölge esnafının kendini tanıtmasına imkan sağlanacak. İZFAŞ ile yapılan anlaşma 

kapsamında Uzun Havuz alanını kiralayan TARKEM, standart stant satış fiyatları 

üzerinden yapacağı özel indirimle Kemeraltı esnafının İEF’te yer almasını 

sağlayacak.  

   

Kültürpark’ın Lozan Kapısı ile Montrö Kapısı arasında yer alan Uzun Havuz 

alanında ziyaretçiler mini bir Kemeraltı yolculuğuna çıkacak. Proje kapsamında 

Kemeraltı Sokağı’nda yer almak isteyen Kemeraltı esnaflarının ön başvuru 

formunu doldurması gerekiyor. TARKEM tarafından belirlenen kriterlere uyacak 

olan firmalar ihtiyaçları doğrultusunda stant kiralayarak etkinlikte yer alabilecek.  

 

Bilgi almak için tarkem@tarkem.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.  

 

İEF Kemeraltı Sokağı Ön Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.  

 

  

 

 

TAİDER'i Sosyal Medya Hesaplarından Takip Edebilirsiniz.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

İnternet sitemizi ziyaret etmek için tıklayınız.  

 

 
 

 

mailto:tarkem@tarkem.com.tr
http://www.tarkem.com/ief/
http://www.taider.org.tr/sosyalmedya.aspx
http://taider.org.tr/
https://www.facebook.com/taideristeaile
https://twitter.com/taideristeaile
https://www.linkedin.com/company-beta/3347433/
https://www.instagram.com/taideristeaile/
https://www.youtube.com/channel/UCGeJDtkbij76qMo_x7psSTg


 

Telif Hakkı 2019 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. 

  

  

 
--  
Bu gruptan ayrılmak isterseniz info@taider.org.tr adresine boş bir mesaj atmanız yeterlidir. 
  
AİLEDE BİRLİK İŞLETMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
www.taider.org.tr 
  
https://www.facebook.com/taideristeaile 
---  
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TAIDER DUYURU1" grubuna abone olduğunuz için aldınız. 
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için taider-
duyuru1+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin. 
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/taider-
duyuru1/005b01d54ea2%245f881540%241e983fc0%24%40taider.org.tr adresini ziyaret edin. 
 

mailto:info@taider.org.tr
http://www.taider.org.tr/
mailto:info@taider.org.tr
mailto:info@taider.org.tr
http://www.taider.org.tr/
https://www.facebook.com/taideristeaile
mailto:taider-duyuru1+unsubscribe@googlegroups.com
mailto:taider-duyuru1+unsubscribe@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/msgid/taider-duyuru1/005b01d54ea2%245f881540%241e983fc0%24%40taider.org.tr?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/taider-duyuru1/005b01d54ea2%245f881540%241e983fc0%24%40taider.org.tr?utm_medium=email&utm_source=footer

