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09 Mayıs 2019, İZMİR 

17 Mayıs 2019, ANKARA 

TAİDER Forum Tiyatro Gösterisi 

“Devr-i Oyun/cak” bir aile şirketi öyküsüdür. Nesiller arası ilişkileri ve iletişimi 

merkeze alan öykü, Forum Tiyatro (Doğaçlama Tiyatro) şeklinde sahneye 



konulmuştur. Canlandırılan vaka, seyircilerin fikirleriyle doğaçlanarak 

şekillendirilecektir. 

TAİDER üyelerinden oluşan doğaçlama tiyatro grubunun gerçekleştireceği 

gösterimizde siz de bizimle beraber doğaçlamalara yön vermeye ne dersiniz? 

İzmir gösterisine kayıt için lütfen tıklayınız. 

Ankara gösterisine kayıt için lütfen tıklayınız. 

Forum tiyatro hakkında bilgi için lütfen tıklayınız. 

 

 

17 Mayıs 2019, ANKARA 

Anıtkabir Ziyareti 

Anıtkabir ziyareti kapsamında çelenk koyma töreni ve Kurtuluş Müzesi gezisi 

https://docs.google.com/forms/d/1yQ0rqwrJkOa_Tf-UYfr6a4IcZKAX47bZ5UYOsBPJNus/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BjggeBQEutDWtuDRgXmKrDnpYZ-FrQk9eOn4eufRnwk/edit?usp=drive_web
https://taider.org.tr/etkinlikler/1219/forum_tiyatro_izmir_gosterisi.aspx


 

gerçekleşecektir. 

Kayıt için lütfen tıklayınız. 

 

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri - 2019 

Aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine kılavuz olmasını 

hedeflediğimiz TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödüllerine 

başvurular devam ediyor. Ödüle başvuran aile şirketleri, sunulacak değerlendirme 

raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde 

edecekler. Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında aile şirketleri için özel 

olarak TAİDER tarafından tasarlanan ödül sürecinde yer almak, bu eşsiz eğitim ve 

deneyim fırsatını yakalamak istiyorsanız ekteki ön başvuru formunun imzalanarak 

09 Mayıs 2019 tarihine kadar TAİDER Merkez Ofisi’ne iletilmesini rica ederiz. 

https://docs.google.com/forms/d/1ppo0p_BfvtrsJSWssov04HJnfV6ZLy3u_6kU8ilE6ec/edit


TAİDER Kuzey Yıldızı röportajları için lütfen tıklayınız. 

 Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 

 

 

27- 30 Mayıs 2019, AKDENİZ 

Uluslararası FBN 30. Yıldönümü Kutlamaları  

Uluslararası FBN’in 30. yıldönümü için sanat ve eğlence dolu, keyifli bir gemi 

yolculuğu düzenlemektedir.  

35-55 yaş arası NowGen üyeleri için %60 indirim uygulanmaktadır. 

Uluslararası FBN 30. yıldönümü tanıtım videoları için lütfen tıklayınız: 

* https://vimeo.com/327052782/a5f0c07c2f 

* https://vimeo.com/326860439/48b161891f 

https://vimeo.com/326994034
http://www.taiderkuzeyyildizi.org/
https://vimeo.com/327052782/a5f0c07c2f
https://vimeo.com/326860439/48b161891f


Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. (Şifre: Anniversary) 

*Kayıtlarınız için derneğimizle iletişime geçebilirsiniz. 

http://www.fbnsummit.org/2019/anniversary/en/


 

 



 

20-22 Nisan 2019, GAZİANTEP 

Gaziantep Gezisi 

Gaziantep, Birecik, Urfa ve Göbekli Tepe seyahatlerinden oluşan gezimizde 

üyelerimiz bir araya geldiler.  

Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

 

26 Nisan 2019, İSTANBUL 

Nesiller Buluşması 

TAİDER Üyeleri Ece Elbirlik Ürkmez, Ayhan Korgavuş, Dilara Korgavuş, Mehmet 

Dudaroğlu ve Doğukan Dudaroğlu konuşmacı konuk olduğu TAİDER - TAYSAD 

işbirliğinde gerçekleşen etkinliğimizde aile şirketi sahipleri ve gelecek nesil üyeleri 

bir araya geldiler.  

Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

 

 

https://taider.org.tr/etkinlikler/1214/taider_gaziantep_gezisi.aspx
https://taider.org.tr/etkinlikler/1228/nesiller_bulusmasi.aspx


 

30 Nisan 2019, İSTANBUL 

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Semineri 

TAİDER Üyeleri Murat Kolbaşı, Kaan Kiziroğlu ve Mustafa Bayındır'ın konuşmacı 

konuk olduğu TAİDER İTO işbirliğinde gerçekleşen etkinliğimizde aile şirketi 

sahipleri ve gelecek nesil üyeleri bir araya geldiler.  

Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız. 

 

TAİDER İŞ'te Aile Dergisi'nde İlanınızla Yerinizi Ayırdınız mı? 

TAİDER İŞ'te Aile Dergisi'nde kurumunuzun markası ile ilan vermek için 

derneğimizle iletişime geçebilirsiniz. 

Dergimizde Haberlerinize Yer Verelim  

Güncel haberlerinizi yüksek çözünürlükte fotoğraflarıyla birlikte derneğimize 

ulaştırın. Aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesine örnek olan ve ilham 

veren gelişmeleri dergimizde paylaşalım. 

İletişim için: 0533 084 3587 

İş'te Aile Dergisi 4. sayısını okumak için lütfen tıklayınız. 

https://taider.org.tr/etkinlikler/1229/aile_sirketlerinde_kurumsallasma_semineri.aspx
https://taider.org.tr/iste-aile-dergisi.aspx


 

 

İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLARDAN HABERLER 

 

Deloitte En İyi Yönetilen Şirketler Programı 

2019 Başvuruları Başladı 

Programa aday olan ve başvuru kriterlerini karşılayan şirketler; kendilerine özel 

olarak atanacak Deloitte koçları tarafından strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve 

adanmışlık, yönetişim ve finansallar başlıkları altında kapsamlı bir şekilde ele 

alınıyor. Programın ikinci aşamasında ise, Türkiye iş ve akademi dünyasının 

başarılı liderlerinden oluşan bağımsız jüri, finalist olarak seçilen şirketleri 

değerlendirerek “Best Managed Companies of Turkey” unvanına hak kazananları 

belirliyor.  

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


Programa hangi şirketler, nasıl başvurabiliyor?  

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız. 

 

 

 

 

 

TAİDER'i Sosyal Medya Hesaplarından Takip Edebilirsiniz.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

İnternet sitemizi ziyaret etmek için tıklayınız.  

 

 
 

 

 

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. 
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