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Değerli ANGİKAD üyeleri, sevgili dostlarım,
Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi için kadının
toplumdaki yeri, statüsü ve iş hayatına katılımı noktasında, 2007
yılından bugüne kadar çalışmalar yürüten ANGİKAD, ekonomiden
siyasete, iş hayatından sosyal ve toplumsal yaşama kadar pek çok
alanda kadının güçlenmesi adına projeler gerçekleştirmektedir.
Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın
istihdamının artırılması, kadına yönelik şiddetin son bulması, kadının
toplumsal statüsünün yükseltilmesiyle çok bağlantılıdır.
Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların iş hayatına ve
ekonomiye katılımlarının şirketlere ve toplumsal refaha katkısı
bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Danışmanlık şirketi McKinsey’in raporuna göre 2025 yılına kadar
kadınlar ekonomiye daha kuvvetle katılabilse, küresel ekonomide 28
trilyon dolar büyüme sağlanacaktır. Bu da küresel çapta GSYH’da
%11’lik artış demektir.
Bunun yanında kadınları güçlendirmek yalnızca ekonomik büyüme
için değil, toplumsal geri dönüşü açısından da çok önemlidir.
Ekonomik olarak güçlenen kadının aile ve toplumsal hayattaki rolü
de değişiyor ve gelişiyor. Eğitimli ve ekonomik açıdan güçlü olan
kadınlar, eğitimli ve güçlü bir neslin yetişmesinde de öncü oluyor.
Aile bütçe kontrolünün kadın tarafından yapılması harcamalarda
eğitim, sağlık ve kültür gibi niteliksel değişikliklerle sonuçlanıyor.
Özellikle çocukların yararına harcamalar artıyor. Üreme çağındaki
kadınların eğitimindeki her 1 yıllık artış, çocuk ölüm oranını yüzde
9.5 oranında azaltıyor.
Bu veriler ışığında ekonomide, siyasette, sporda, sanatta özlediğimiz
seviyelere erişmek istiyorsak hepimize önemli görevler düşüyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği zihinlerde özümsenene kadar ulusal ve
uluslar arası kadın güç birlikleri oluşturup toplumsal farkındalığın
artması yolunda yılmadan çalışmak gerekiyor...
Büyük Atatürk’ün dediği gibi;

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan
meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı
topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere
yükselebilsin!
Sevgi ve saygılarımla
Yeşim Belli
ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği
ANGİKAD
2007 yılında, Türkiye’nin güçlü bir geleceğe
olan yolculuğunda Türk kadınlarının daha
fazla yer almasını sağlamak, onlara iş
alanlarında ve girişimcilikle ilgili her konuda
rehberlik ve öncülük etmek amacıyla
kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Angikad üyeleri olan girişimci iş kadınları,
tarım, ekonomi, turizm, reklamcılık, sanayi ve
dış ticaret, hizmet, basın-yayın-tasarım, sağlık
hizmetleri, sigortacılık, danışmanlık,
telekomünikasyon, teknoloji, enerji, inşaat,
hukuk, peyzaj mimarisi gibi geniş bir
yelpazede faaliyet göstermektedirler. Ayrıca
Angikad, kuruluş tarihinden bu yana yerel,
ulusal ve uluslar arası bir çok kurum ve
kuruluş ile bağlantılı olarak ulusal ve uluslar
arası çalışmalar ve projeler yürütmektedir.
Angikad’ın 100 ün üzerinde üyesi
bulunmaktadır.
ANGİKAD YÖNETİM KURULU
2016-2018 Dönemi
Yeşim Belli - Başkan
Zerrin Ateş - Başkan Yardımcısı
Nuray Başar - Başkan Yardımcısı
Filiz Pehlivan - Genel Sekreter
Zeynep Akıncı - Sayman
Gülder Başar - Üye
Aylin Tekin - Üye
Gökçe Özcan - Üye
Esra Öztürk - Üye
BÜLTEN EDİTÖRÜ
Filiz Pehlivan - Genel Sekreter










İÇERİK
Aylık Toplantılar
Kadın Girişimci Seminerleri
Anıtkabir Ziyareti
Söyleşi; Nazmi Kal
Etkinlik;“Orada Duruverseydi Zaman”
Komiteler Çalışıyor
Basında ANGİKAD
Röportaj; İklima Şenol

 Üyelerimizden ve Derneğimizden
Haberler

ANGİKAD E-BÜLTENİ
AYLIK TOPLANTILAR
ARALIK 2016 TOPLANTISI
Tarih: 28 Aralık 2016
Yer: Zeynep Akıncı Evi
Konu: Yeni Yıla Merhaba Yemeği

 Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Akıncı’nın evsahipliğinde gerçekleşen Yeni Yıl Yemeği,
üyelerin kendilerini tanıtmasına da olanak verdi. Çok güzel ve keyifli bir şekilde
gerçekleşen toplantı, huzur ve barış dilekleriyle sonlandı.

 Sevgili Zeynep Akıncı’ya eşsiz evsahipliği için sonsuz teşekkürlerimizle...

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KADIN GİRİŞİMCİ SEMİNERLERİ
SEMİNER-3
Tarih: 22 Kasım 2016
Yer: Holiday Inn Hotel, Kavaklıdere
Konu: KOSGEB Genel Destekleri, Avrupa İşletmeler Ağı
Konuşmacılar: KOSGEB Uzmanları Ruhi Kanık ve Ferda Kalafat ile Danışman Mustafa Zati’



Moderatörlüğü yapan Zeynep Akıncı’nın toplantıyı başlatması sonrası, Başkan
Yardımcısı Zerrin Ateş açılış konuşmasını yaptı. ANGİKAD’ın misyonunun tüm
girişimci kadınlara ulaşmak, tüm girişimci kadınları projelere dahil etmek olduğunu
söyledi ve dernek olarak eğitime verilen önemin altını çizdi.



Genel Sekreter Filiz Pehlivan, hazırladıkları bültenin görselleri üzerinden derneğin 6
aylık faaliyetlerini aktaran bir sunum yaptı.



Angikad Başkanı Yeşim Belli, bir kadın girişimcinin yurt içi ve yurt dışında tüm
imkanlara sahip olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çeken Belli, “Bu
noktada yurt dışında yapacağımız programlarda, Avrupa İşletmeler Ağıyla ortak
projelerde buluşacağız ” dedi.



KOSGEB Uzmanları Ruhi Kanık ve Ferda Kalafat ile Danışman Mustafa Zati’nin
konuşmacı olarak katıldığı seminerde ağırlıklı olarak yurt dışı pazarda yer almak
isteyen girişimcilere dönük destekler hakkında bilgi verildi.



Uzmanlardan Ferda Kalafat, “Avrupa İşletmeler Ağı olarak temel amacımız KOBİ’lerin
finansal ve idari sorunlarını çözerek, ihracat yapmalarını sağlamaktır” dedi. Danışman
Mustafa Zorlu ise dış ticaretle uğraşmak isteyen girişimcilere önemli tavsiyelerde
bulundu. Zorlu, “Dış ticarette başarılı olmak için pazarlama stratejinizi belirleyin.
Pazarlamak istediğiniz ürünü ve pazarı iyi tanıyın. Dış ticaret yapacağınız ülkeleri
seçerken kültürel farklılıklara dikkat edin. Pazarlayacağınız ürünün maliyetini iyi
hesaplamalısınız. Tahsilat, nakliye, enflasyon değerlerini hesaba katmazsanız zararlı
çıkarsınız. Ayrıca uluslararası ticaret yapan siteleri takip edin ve kendi müşteri
pazarınızı yaratın. Ticari fuarlara gezmeye gidin ve diğer imalatçılarla bağlantı kurun.
Dış ticarette rakipsiz değilseniz fiyat üzerinden müşteriyi kazanmayı hedefleyin” dedi.



KOSGEB Uzmanı Ruhi Kanık ise konuşmasında, KOSGEB destekleri hakkında doğru
bilenen yanlışları ve kimlere destek verildiğini anlattı. KOSGEB’in amacının KOBİ’lerin
gücünü arttırmak ve sanayinin kalkınmasına yardımcı olmak olduğunu belirten Kanık,
üyelerin sorularını da yanıtladı. Destek programları hakkında pek çok soru soran
üyelerin en çok ilgilendiği konu ise hibeler oldu. Uzman Ruhi Kanık, “KOSGEB’e
başvuran ve evrakta herhangi bir hata yapmayan herkese geri ödemeli ve faizsiz destek
veriyoruz. Destek alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz ve satın aldığınız tüm ürünlerin
faturalarını almalısınız. KOSGEB’e başvuranların yüzde 98 olumlu sonuç alıyor.”

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KADIN GİRİŞİMCİ SEMİNERLERİ

ANGİKAD YK Başkanı YEŞİM BELLİ

ANGİKAD YK Genel Sekreter FİLİZ PEHLİVAN
YEŞİM BELLİ

ANGİKAD YK Başkan Yard. ZERRİN ATEŞ

ANGİKAD YK Sayman Üye ZEYNEP AKINCI
BELLİ

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KADIN GİRİŞİMCİ SEMİNERLERİ

Danışman MUSTAFA ZATİ

Kosgeb Uzmanı RUHİ KANIK
ZATİ

Kosgeb Uzmanı
FERDA KALAFAT
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KADIN GİRİŞİMCİ SEMİNERLERİ

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KADIN GİRİŞİMCİ SEMİNERLERİ
SEMİNER-4
Tarih: 2 Aralık 2016
Yer: Dernek Merkezi
Konu: Yönetim Danışmanlığı
Konuşmacı: Can Çirişoğlu

 Can Çirişoğlu yaptığı sunumda;
 Danışmanlığın, teknik bir iş olmaktan ziyade bir sanat olduğunu,
 Danışmanlık sürecinin;
- Kurum ve problemlerine uyum sağlama,
- Bilgi toplama ve güvenilirliğini test etme
- Problemle ilişkili bölümleri bir araya getirme
- Hareket öncesi karar almaya ikna etme aşamalarını içerdiğini,
 Şirketlerin genelde eksikliğini duydukları;
- Ek kaynak,
- Nesnellik,
- Uzmanlık, ihtiyaçlarını optimum harcama ile gidermek amacıyla danışmanlık
hizmeti almak istediklerini,
 Danışmanların; Zaman, Finansman, İnsan Gücü, Ekipman, Bilgi, konularında
darboğazların aşılmasına yardımcı olduğunu aktardı.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANITKABİR ZİYARETİ
ANITKABİR ZİYARETİ
Tarih: 5 Aralık 2016

 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin
82.yıldönümünde Anıtkabir Ziyareti gerçekleştirildi.
 YK Başkanı Yeşim Belli Anıtkabir Özel Defterine aşağıdaki satırları yazdı;

Yüce Atatürk…
82 yıl önce bugün, batılı ülkelerden bile önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, biz
kadınların etkin yurttaşlar olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmamıza olanak verdin.
Açtığın çağdaşlık yolunda, sunduğun eşsiz fırsatlar ve haklarla yolumuzda ilerliyoruz.
Söz veriyoruz, haklarımıza sonsuza dek sahip çıkacak, hayatın her alanında başarıyla yürümeye
devam edeceğiz.
Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) olarak yüksek anınız önünde
saygıyla eğiliyoruz.
Ruhunuz Şad Olsun…

ANGİKAD E-BÜLTENİ
SÖYLEŞİ

NAZMİ KAL İLE SÖYLEŞİ
Tarih: 5 Aralık 2016
Yer: Etap Altınel Otel
Konu: Bilinmeyen Yönleri ile Atatürk
Konuşmacı: Nazmi Kal

 TRT’den emekli sunucu ve yönetmen
Nazmi Kal, Ulu Önderimiz Atatürk’ün
bilinmeyen yönlerini, yüzüncü doğum
yılı olan 1981’de, hayatta kalan yakın
çevresi ile gerçekleştirdiği programlardan
yola çıkarak anlattı.

 Nazmi Kal; “İsmet İnönü-Televizyona
Anlattıklarım” (1993) ve “Atatürk’le
Yaşadıklarını Anlattılar” (2001) adlı kitaplarının içeriğinden de bazı anektotları katılımcılarla
paylaştı.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
“ORADA DURUVERSEYDİ ZAMAN” ETKİNLİĞİ
PINAR AYHAN İLE “ORADA DURUVERSEYDİ ZAMAN”
 TRT’de uzun yıllar program sunuculuğu yapan, aynı zamanda sahnelerin de en sevilen
isimlerinden biri olan Üyemiz Sevgili Pınar Ayhan, Cumhuriyet tarihinin çok önemli üç
olayını masal tadında anlatan bir oyun projesini yaşama geçirdi. Hazırlıkları iki yıldır
devam eden ve galası 15 Aralık Perşembe akşamı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda yapılan “Orada Duruverseydi Zaman” adlı tiyatro
oyunu, çarpıcı hikayesiyle izleyenlerin büyük takdirini kazandı.
 ANGİKAD gala gecesinin evsahipliğini üstlendi. Başarılı sunucu ve ses sanatçısı Pınar
Ayhan’ın galasından elde edilen gelir, ANGİKAD’ın üniversite öğrencilerine burs
sağladığı fona aktarıldı.

 Orada Duruverseydi Zaman” adlı tiyatro oyunu bir müzikli anlatım. Tarihimizdeki
yaşanmış gerçekleri masalsı, büyüleyici bir atmosferde anlatan Pınar Ayhan, “Karadeniz
Vapuru, Çanakkale ve Özsoy Operası ile ilk bölümü tamamlanan oyunun son bölümü ise
benim en çok etkilendiğim, anlatırken gözyaşlarımı tutamadığım Köy Enstitüleri. Ve
bütün bu başlıkların içindeki hikayelerin tümünü ya sahaflardan bulduğumuz
kaynaklardan veya dönemin tanıklarından öğrendik. Örneğin Karadeniz Vapuru’nun
hikayesini, geminin kaptanının hatıra defterini muhafaza eden 97 yaşındaki Refik
Aydoğan’dan, Köy Enstitüleri’nin hikayelerini, dönemin kahramanlarından olan
Abdullah Özkucur öğretmenden dinledik, öğrendik” dedi.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
“ORADA DURUVERSEYDİ ZAMAN” ETKİNLİĞİ

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KOMİTELER ÇALIŞIYOR
Üyelik ve Genişleme Komitesi
 Işık Çetin’e aday üye ziyareti gerçekleştirilmiş, üyelik işlemleri sonuçlanmıştır.
Sevgili Işık Çetin ANGİKAD’a hoşgeldiniz!

 Pınar Gürseven aday üye ziyareti gerçekleştirilmiş, üyelik işlemleri devam
etmektedir.

 Tülin Erden aday üye ziyareti gerçekleştirilmiş, üyelik işlemleri devam etmektedir.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KOMİTELER ÇALIŞIYOR
Girişimcilik ve İş Geliştirme Komitesi
 Şehime Akman ve Pınar Ayhan üye işyeri ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

ÜYE ZİYARETİ-5
Tarih: 23 Kasım 2016
Üyemiz: Şehime Akman
Firma İsmi: KAM Enerji Teknolojileri ve Makine Sanayi Dış Tic. Ltd. Şti.
Firma İş Sahası: Demir-Çelik, Enerji ve Çimento Sektörlerinin Proje Bazlı Öel Kaynaklı
İmalatları

ÜYE ZİYARETİ-6
Tarih: 23 Kasım 2016
Üyemiz: Pınar Ayhan
Firma İsmi: Baha Müzik Yapım Organizasyon ve Sole Star Estetik Sağlık Güzellik
Firma İş Sahası: Müzik Yapım ve Organizasyon ve Estetik, Sağlık, Güzellik

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KOMİTELER ÇALIŞIYOR
Yerel Yönetimler, Parlemento ve Kamu Kurumları İlişkiler Komitesi
 Toplumun her kesiminde büyük bir infial yaratan cinsel istismar suçunda fail ile
mağdurun evlenmesi halinde cezanın geri bırakılmasını içeren tasarının, detaylı bir
biçimde açıklanması; ya da geri çekilmesi gerekliliği ve gerekçelerini içeren bir metin
hazırlanarak, TBMM’inde görüşmeler gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ziyareti

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ziyareti

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KOMİTELER ÇALIŞIYOR
Yerel Yönetimler, Parlemento ve Kamu Kurumları İlişkiler Komitesi
 Denge Denetleme Ağı Toplantıları;

-

30 Kasım 2016 tarihindeki toplantısıya ANGİKAD adına Başkan Yardımcımız
Zerrin Ateş, Genel Sekreterimiz Filiz Pehlivan ve Dernek Üyemiz Tuğba Gültekin
katılmıştır.

-

19 Aralık 2016 tarihindeki Antalya'da düzenlenen, "Yeni Anayasa Metni Ne
Getiriyor?" başlıklı toplantılarına Angikad adına, Üyemiz Tuğba Gültekin
katılmıştır.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
BASINDA ANGİKAD

ANGİKAD E-BÜLTENİ
BASINDA ANGİKAD

ANGİKAD E-BÜLTENİ
BASINDA ANGİKAD

ANGİKAD E-BÜLTENİ
BASINDA ANGİKAD

ANGİKAD E-BÜLTENİ
RÖPORTAJ

İKLİMA ŞENOL

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz, hangi okullar ve şehirlerde yaşadınız?
Hangi üniversiteden mezun oldunuz?
 Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdum. İlköğretimimi orada tamamladım. Ankara Mehmet
Emin Resulzade Anadolu Lisesi’ni kazandım. Burada bir sene yurtta kaldım. Daha sonra iki
evli bir aile olduk. Konya- Ankara arası mekik dokuduk  Tam bu düzene alışıyorduk ki ben
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazandım. İstanbul macerası başlamış
oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi ve İngiltere Salford Üniversite’sinde yüksek
lisans eğitimimi tamamladım. Nihayetinde Ankara’ya döndüm.
Meslek seçiminizi neden mimarlık yönünde kullandınız? Mesleğinizin hangi yönleri sizi
cezbetti? Geldiğiniz noktada bu seçimden hiç pişman oldunuz mu?
 Bizim ailece bir hobimiz var. Haftasonu yeni konut projelerini gezeriz. Gezerdik daha
doğrusu ben artık mesleğim gereği zaten takip ettiğim için haftasonumu buna ayırmıyorum
Mimarlığın temelinde ‘görmek’ vardır. Ben de projeleri göre göre bir süre sonra kendimi plan
çözerken buldum. Tabi o zamanlar adına plan çözmek demiyorduk. Mimariye her zaman
ilgim vardı. Üniversite sınavı dönemi emin olduğum tek şey ‘serbest çalışmak’ istediğimdi.
Ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum. Ticaretin içinde olmak bana her zaman cazip geldi.
Tıp ve mühendislik dallarından ziyade mimarlık alanında serbest çalışmanın daha mümkün
olduğunu düşündüm.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
RÖPORTAJ
 Mimarlık, daimi bir analiz-sentez ilişkisi içinde mimara sürekli dinamik olma zorunluluğu
doğuran bir meslek. İşvereni, sahayı, mekanı, malzemeyi, beklentileri çok iyi analiz etmeyi ve
problemi çözebilmek için de konuya çok hakim olmayı gerektiriyor. Bu da her yeni işte yeni
macera demek, her yeniliği takip etmek demek. Mesleğimi seçerken çok farkında değildim
ama eğitim ve çalışma hayatımda gözlemlediğim ‘mimarlık’ her gün şükretmeme bir sebep.
Hangi konularda uzmanlaştınız?
 Yüksek lisansımı mimarlık üzerine yaptım. İngiltere’de olduğum dönemde ‘sürdürülebilir
mimarlık’ üzerine çalıştım. Dünyada en yaygın Yeşil Bina Değerlenme Sistemlerinden biri
olan BREEAM’ ın Uluslararası değerlemecisi (BREEAM Int. Assessor) olma yetkisi kazandım.
Bunların yanında tutkum olan dekorasyon da bir koldan devam ediyor. İç mimari anahtar
teslim uygulamalar yapıyorum. Ağırlıklı olarak ofis ve sağlık yapıları üzerine çalışıyorum
Bir iş kadını olarak ne tür zorluklarla karşılaştınız? Mesleki olarak ve kadın olarak?
 İş kadını olarak şu ana kadar büyük engellerle karşılaştığımı söyleyemem. Fakat inşaat
sektörü erkek egemen bir sektör, bir kadının, özellikle genç bir kadının, bu işlerin altından
kalkamayacağına dair önyargılar oluyor. İş sonunda genelde tebrik alıyorum. Oysa ki yalnızca
işimi layığıyla yapıyorum . Kadınlar çok detaycı, uygulamada ‘detaycı’ olmak büyük avantaj.
Erkek işverenler de bu avantajın farkına zamanla varacak. Bunun yanında şantiyede ‘kadının
verdiği işi yapmam’ diyen çalışanlar oluyor. Onlar da zamanla alışıyorlar, alışacaklar.
Türkiye'de bir iş kadınının önündeki engellere dair saptamalarınız nelerdir? Çözüm
önerileriniz neler olabilir?
 Sanıyorum bu konuda en büyük engel ‘erkek ego’su. Bunun da bireysel bir çözümü yok.
Eğitim, aile, kültür bir çok etmen var.
İş hayatına yeni atılacak iş kadınlarına önerileriniz neler olabilir? Meslektaşlarınıza özel
ve iş kadınlarına genel..
 ‘Cesaret’. Kadının çoklu düşünebilme yetisinin farkında olmak lazım. Biz kadınlar aynı
anda bir çok konuyu düşünebiliyor ve çözüm üretebiliyoruz. Bu avantaj bile bizi cesur kılmaya
yeter...
Sivil toplum örgütlerine bakışınız nasıl?
 Ülkemizde sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Çözülmesi gereken pek çok problem
var. Bu problemlere ‘farkındalıklar’ da ancak sivil toplum örgütleri ile mümkün.
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Angikad'a hangi nedenlerle nasıl üye oldunuz? İlk izleniminiz ve beklentileriniz nelerdir?
 ‘Girişimcilik’e önem veriyorum. ‘Kadın istihdamı’na çok önem veriyorum. Bunların
toplandığı çatı ‘Angikad’.
 Ülkemizde kadın istihdamı çok önemli. Buna salt ekonomik özgürlük çerçevesinden
bakmıyorum. Kadın temel eğitici. Çalışan kadının algıları daha açık, öğrenmeye daha açık,
daha çok öğrenen daha çok öğretir. Bu sebeple Angikad’a üye olurken de belirtmiştim ki
dernek olarak kadın istihdamı üzerine çok eğilmeliyiz. Ben de çalışmalarımı daha çok bu alan
üzerinde yapmak istiyorum.

Çok teşekkürler...

FİLİZ PEHLİVAN
Bülten Editörü
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TÜRKONFED TOPLANTISI
ANGİKAD YK Bşkanı Yeşim Belli, 14 Kasım 2016 tarihinde, İstanbul’da TÜRKONFED İş
Dünyasında Kadın Komisyonu tarafından ''Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” başlıklı
konferansa katıldı.
Konferansda TÜRKONFED YK Başkanı Tarkan Kadoğlu, Başkan Yardımcısı Yasemin Açık,
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in konuşmalarından sonra “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü” ve “Kadın Girişimcilik Ekosistemi” konulu paneller
gerçekleşti.
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ANGİKAD LOGO VE İSMİ MARKA TESCİLİ YAPILDI
Derneğimizin logosu ve ismi için 26.12.2016 tarihinde 41. sınıfta 2016/105285 sayılı başvuru ile
marka tescil başvurusunda bulunduk. Süreç tamamlanarak logomuz ve ismimizin tescili
yapıldı.
Günümüzde markalaşmak tüm işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Bilmeliyiz ki,
marka, bir işletmenin parmak izi gibidir. Dünya üzerinde yaşayan her insanın nasıl parmak izi
eşsiz ve tek ise, marka da işletmelerin kendine özgü hallerini ifade eden eşsiz parmak izleri
gibidir.
Markalaşmada ilk adım, öncelikle özgün bir markanın seçilmesiyle başlamaktadır. Markanın,
işletmelerin kıymetli bir varlığı ve kimliği olduğu düşünüldüğünde, tescilli bir markaya sahip
olmanın da bu kıymeti kat ve kat artıracağı unutulmamalıdır. Pazarda yer alınan sektör her ne
olursa olsun, tescil ile koruma altına alınan markanın kimliğini taşığı ürün veya hizmeti en iyi
şekilde sunması, kaliteden ödün vermemesi beraberinde güven ve kalıcılığı da getirecektir.
Derneğimizi yukarıdaki açıkmalar ışığında mercek altına aldığımızda ise, yasaları benimseyen,
tüzel kişiliğini ve üyelerinin haklarını koruyan, bu doğrultuda da, kendine ve elbette üyelerine
yarar sağlayacak koruma türlerini benimseyerek örnek bir yapı olmaya devam edecektir.
Bulunduğu mecralarda kendi ismini ve logosunu mevcut tanınan yasalar çerçevesinde koruma
altına alarak, son gelişmeleri yakınen takip ettiğini, dernek olmanın yanısıra, bu sektörde
bilinen ve güvenilen bir marka da olmanın da öncülüğünü yapacaktır.
Böylesi güzel bir olaya vesile olan ve derneğimizin logo ve isminin marka tescil işlemini
bedelsiz gerçekleştiren üyemiz Sevgili PELİN GEZERYEL’e sonsuz teşekkürlerimizle...
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ANGİKAD SANAT GRUBU
Angikad Sanat Grubu, 12 Aralık’ta, üyeleri, “La Traviata” adlı opera temsilinde buluşturdu.
Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerine toplu katılım gösteren ANGİKAD üyelerinin bir
sonraki programında; 14 Ocak 2017 akşamı “Carmen” gösterisi var. Sanat Grubu
organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiren Sevgili Şehime Akman’a teşekkürlerimizle..

,
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İZGÖREN AKADEMİ EĞİTİM PROGRAMI
İzgören Akademi, 26-27 Aralık 2016 tarihlerinde EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)
desteği ile “Kadın Girişimciler” yönelik 2 günlük bir eğitim gerçekleştirdi. 2 günlük, toplam
12 saat süren eğitimde; İşbaşında liderlik, Online pazarlama geçiş, Finansal yönetimin
temelleri, Bilgi işlem teknolojisi çözümleri, Girişimcilikten işletmeciliğe konu başlıkları
işlendi. Angikad üyeleri bu eğitim programından ücretsiz olarak faydalandı. Bu konudaki
fırsatı yaratan üyemiz Sevgili Feyzan Ökmen’e teşekkürlerimizle...
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ZEYTİNYAĞI TANITIM VE TADIM ETKİNLİĞİ
8 Ocak 2017’de Metropolitan Otel’de Üyemiz Sevgili Fulya Döner “Zeytinyağı tanıtım ve
tadım” etkinliği düzenledi. Oldukça ilgi gören sunum için kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Güzel bir Pazar sabahında, kalvaltıda biraraya gelen üyelerimiz, zeytinyağı, zeytin, reçel gibi
ürünleri zevkle satın aldılar.

