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Değerli ANGİKAD üyeleri, sevgili dostlarım,
Gündemimiz çok ağır: savaş, kan, gözyaşı.. Zorlu bir coğrafyada,
binlerce yıldan beri sürekli ateş çemberinde olan bir bölgede,
Türkiye eşine az rastlanan bir mücadele ile yoluna devam ediyor. Bu
zorlu süreçte biz kadınlara da her zamankinden daha çok görev
düşüyor.
ANGİKAD olarak, kendi misyonumuza uygun doğrultuda kadın
girişimcilere ve ülkemize katkı vermeye devam edeceğiz.
Derneğimizin Ekim ayında gerçekleştirdiği Houston İş Gezisi son
derece verimli geçti. Üç gün boyunca ABD’nin en önemli ticaret
merkezlerinden biri olan Houston’da temaslarda bulunup, çok
sayıda görüşme ve toplantı gerçekleştirdik.
13 kişiden oluşan heyetimiz 61 adet ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi
ve görüşmelerimiz meyvesini vermeye başladı.
Houston Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin destek verdiği
programla Houston Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret ettik. Başkan
Sylvester Turner heyetimize, Houston Belediye Başkanlığı’nın
ziyarete verdiği önemi vurgulayan ve sembolik olarak Şehir
Meclisi’ne yapılan ziyaret gününü “ANGİKAD Günü” ilan eden
bildiriyi (proclamation) takdim etti. Ayrıca Şehir Meclisi üyeleri Ellen
Cohen, Jack Christie, Mike Laster ve Jerry Davis de ayrı ayrı söz
alarak hem Türkiye’nin dünyadaki önemini vurguladılar hem de Türk
kadın girişimcilerin yani bizlerin Houston’ı ziyaretimizden duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
Türkiye’nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan da ilk kez
Türkiye’den gelen bir heyet için böyle bir tören düzenlendiğini, bir
ziyaretin kentte böylesine önemsendiğini söyledi. Heyetimize
gösterilen önemin, diplomatik açıdan Türkiye için de çok değerli
olduğunu söyleyen Ferhat Altan, Houston’a bugüne kadar
ülkemizden sadece erkeklerin geldiğini, ilk kez bir kadın grubunu
ağırladıklarını ifade etti.
Gezimizin son günü ise Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu
Konutunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Resepsiyonu’na katıldık. Vatanımızdan binlerce kilometre uzakta,
Türk Bayrağımız altında İstiklal Marşımızı söylemek ayrı bir mutluluk
ve gurur verici bir tabloydu.
Hem kurumsal hem bireysel network gelişimi, uluslararası işbirlikleri,
bilgi paylaşımı, ülkemizin modern yüzüyle tanıtımı, yeni yerler yeni
insanlar tanımak gibi çok yönlü amaçlarla çıktığımız bu gezimizde
amaclarımıza eksiksiz ulaşmanın onuru ve mutluluğu ile yazımı IMF
Başkanı Christine Lagarde’ın sözüyle bitirmek istiyorum :
‘’Dünyaya kadın eli değmeli!’’
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

İÇERİK










Aylık Toplantılar
Kadın Girişimci Seminerleri
Üye İşyeri Ziyaretleri
Komiteler Çalışıyor
Ankara-Houston Girişimci
Kadın Forumu
Basında ANGİKAD
Röportaj (Sevil Külafçı)
Üyelerimizden ve
Derneğimizden Haberler

ANGİKAD E-BÜLTENİ
AYLIK TOPLANTILAR
HAZİRAN 2016 TOPLANTISI
Tarih: 14 Haziran 2016
Yer: Divan Otel
Konu: Para Piyasaları, Altın, Dolar ve Euro’daki Değişimler
Konuşmacı: Işık Ökte, TEB
 TEB sponsorluğunda yapılan toplantıda, Işık Ökte, para fiyasaları, altın, dolar ve euro daki
değişimler ile ilgili bilgi verdi ve yakın geleceğe dair beklentileri dile getirdi. Toplantı
sonrası katılımcılar iftar yemeğinde sohbete devam etti.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
AYLIK TOPLANTILAR
TEMMUZ 2016 TOPLANTISI
Tarih: 13 Temmuz 2016
Yer: Vesperna Restoran
Konu: Yaz akşamı yemeği
 Özellikle derneğe yeni katılan üyelerin ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılar kendilerini
tanıttılar. Üyeler arası iş geliştirmeye yönelik oldukça verimli geçen toplantı yaz tatili
döneminde Ankara’da bulunan üyeler açısından “çok keyifli bir toplantı” olarak
nitelendirildi.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
AYLIK TOPLANTILAR
AĞUSTOS 2016 TOPLANTISI
Tarih: 10 Ağustos 2016
Yer: Zerrin Ateş Evi
Konu: Yaz akşamı bahçe keyfi
 Başkan Yardımcısı Zerrin Ateş’in evsahipliğinde gerçekleşen akşam yemeği, üyeler arası
dostluğu geliştirmeye yönelikti. Zengin yemek büfesi ve mangal eşliğinde geç saatlere
kadar devam eden toplantıdan ayrılırken, tüm katılımcıların dileği, sık sık biraraya
gelebilmekti.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
AYLIK TOPLANTILAR
EKİM 2016 DÖNEM AÇILIŞ TOPLANTISI
Tarih: 12 Ekim 2016
Yer: Swiss Otel
Konu: Bir başarı öyküsü
Konuşmacı: Nurten Öztürk / OPET Kurucu Ortağı
 ANGİKAD dönem açılış niteliği de taşıyan ve yoğun bir katılım ile gerçekleşen toplantı;
Başkan Yeşim Belli’nin 6 aylık yönetim sürecindeki faaliyetleri özetlediği konuşması ile açıldı.
Kadın girişimciliğinin desteklenmesi için girişimcilere sağlanan hibe, destek ve teşvikler
konusunda çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini, bu arada, Angikad üyelerinin birbirlerini ve
firmalarını daha iyi tanıyabilecekleri sosyal etkinlikler de düzenlediklerini aktardı.
 Ardından derneğe bu süreçte üye olan iş kadınlarına rozet takma törenine geçildi. Konuklar
arasında bulunan Siyasetçi-Yazar Yaşar Seyman, Angikad Geçmiş Dönem Başkanı ve Kagider
YK Üyesi Devrim Erol, Tükal Başkanı Füsun Şener ve Tükal Kurucu Başkanı Betül Akman yeni
üyelerin rozetlerini taktı.
 Toplantının konuk konuşmacısı, Fortune Türkiye’nin “En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde yer
alan, OPET’in kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Nurten Öztürk, öğretmenlikten iş
kadınlığına geçiş sürecini, şirketlerini kurarken ve bugüne getirirken yaşadıkları zorlukları
anlattı. Ulusal ve hatta dünya çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerini de konuklarla
paylaşan Öztürk, “Kadınlar gerçek kahramanlardır. Üstelik aktif olarak iş yaşamında varlık
gösteriyorlarsa bu kahramanlık daha da zor kazanılmış bir kahramanlığa dönüşüyor” diyerek,
kadınlara, birlikte çalışmak için çağrıda bulundu.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
AYLIK TOPLANTILAR

ANGİKAD E-BÜLTENİ
AYLIK TOPLANTILAR
KASIM 2016 TOPLANTISI
Tarih: 9 Kasım 2016
Yer: Özel Koru Hastanesi
Konu: Kadın Hayatının Evreleri ve Cinsel Yaşam
Konuşmacılar: Prof.Dr. Aydan Biri /Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kl.
Op.Dr. Aylin Anıl Arslan/Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kl.
 Angikad Üyesi Aydan Biri’nin evsahipliğinde gerçekleşen toplantı; Başkan Yeşim Belli’nin
açılış konuşması ile başladı. Henüz döndükleri ABD Houston İş Geliştirme Ziyareti
hakkında bilgi veren Yeşim Belli, bu tür yurtdışı ziyaretlerin Türk iş kadınları açısından
önemini aktardı ve bundan sonraki amaçlarının daha sık ve daha çok iş kadınının katılacağı
ziyaretler olduğunu bildirdi.
 Katılımcıların tek tek kendilerini tanıtması ardından, Aydan Biri konuşmasına başladı.
Kadın hayatının evrelerini; genç kızlık, pre-menopoz, menopoz sonrası dönemlerde
yaşananları, her dönemin daha sağlıklı ve mutlu geçirilebilmesi için hangi konularda
farkında olunup neler yapılması gerektiğini, dinamik, çok güzel bir dille anlattı.
 Aylin Anıl Arslan ise; kadınların cinsel yaşantısına dair bilinmesi gereken şeyleri, Türk
kadınlarının geleneksel yapıdan kaynaklanan sorunlarını ve çözüme ulaştıkları ilginç
vakaları aktardı. İlgi ile izlenen toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KADIN GİRİŞİMCİ SEMİNERLERİ
SEMİNER-1
Tarih: 22 Haziran 2016
Yer: Houston Hotel
Konu: Finansman Temin Yolları
Konuşmacılar: Didem İzgi / Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Temsilcisi
Bilsay Onur Cengiz / Kredi Garanti Fonu Temsilcisi
 ANGİKAD’ın tüm kadın girişimcilere yönelik olarak düzenlediği seminer Houston
Hotel’de gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşim Belli, iş dünyasında kadın
girişimcilerin varlığının ve gücünün daha da artması, işletme sahibi kadınların
desteklenmesi, karşılaştıkları sorunların minimuma indirilmesi konusunda çalışmalar
yaptıklarını aktardı.
 Didem İzgi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın başlattığı “Kadın İşletmelerine
Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında; söz
konusu destek programının Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından desteklendiğini, Türkiye’de
kadın girişimciliğinin ve kadınların iş hayatına katılımının geliştirilmesinin hedeflendiğini,
ayrıca kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümeleri ve istihdam
yaratmaları için finansmana erişim konusunda destek sağlamak amacı taşıdığını anlattı.
 Onur Cengiz de Kredi Garanti Fonu’nun faaliyet alanını, banka kredisi ile Fon’un verdiği
kredi koşulları arasındaki farkları ve kadınlara sağlanan avantajları aktardı.

,

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KADIN GİRİŞİMCİ SEMİNERLERİ
SEMİNER-2
Tarih: 20 Ekim 2016
Yer: Dernek Merkezi
Konu: "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu"
Konuşmacı: Arzu Özyurt / Asuman Arzu Özyurt Müşavirlik
 ANGİKAD Üyesi Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Arzu Özyurt; yapılandırma
kapsamında kesinleşmiş borçların tanımını yaptıktan sonra, başvuru süresi ve şekli, peşin
veya taksitli yapılabilecek ödemelere dair detayları, taksitlerin süresinde ödenmemesi
durumunda karşılaşılacak sonuçları aktardı. Gelir ve kurumlar vergisindeki matrah artırım
koşullarını, varlık barışı ve SGK ile ilgili yapılandırma koşullarını da anlattığı sunumu çok
beğenildi ve sunum tüm ANGİKAD üyelerine iletildi.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ÜYE İŞYERİ ZİYARETLERİ
ÜYE ZİYARETİ-1
Tarih: 8 Haziran 2016
Üyemiz: Arzu Özyurt
Firma İsmi: Asuman Arzu Özyurt Müşavirlik
Firma İş Sahası: Yeminli Mali Müşavirlik, Tasdik ve Bağımsız Denetim Faaliyetleri

ÜYE ZİYARETİ-2
Tarih: 29 Temmuz 2016
Üyemiz: Özgül Peker
Firma İsmi: Soie Design
Firma İş Sahası: Tasarım, Tekstil, Ev Dekorasyonu

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ÜYE İŞYERİ ZİYARETLERİ
ÜYE ZİYARETİ-3
Tarih: 17 Ağustos 2016
Üyemiz: Işıl Saraçoğlu
Firma İsmi: Işıl Eğitim Spor Danışmanlık
Firma İş Sahası: Geleceğin Yıldızları ve Ana Yelken Ankara Temsilcisi

ÜYE ZİYARETİ-4
Tarih: 21 Eylül 2016
Üyemiz: Aytül Demirok
Firma İsmi: Aytül Restorant Ltd.Şti.
Firma İş Sahası: Toplu Şirket Yemekleri

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KOMİTELER ÇALIŞIYOR

ANGİKAD Üyelerinin birarada olup, birlikte üretmek için kurulmuş
olan 9 komitesi çalışmalarına başlamıştır.
1- Üyelik ve Genişleme Komitesi; Aylin TEKİN, Gülder BAŞAR, Birgül OSER, Sabiha
KİRAZ, Tuğba GÜLTEKİN, Pelin GEZERYEL, Aynil FURTUN’dan oluşan komite;üye
kazandırmaya yönelik çalışmalarına devam etmekte, üye başvurularını takip edip, üye
kabul ziyaretlerini yapmaktadır. Her toplantı öncesi yeni üyeler özellikle aranarak,
toplantılara katılım için motive edilmekte ve her toplantıda üyelerin kendini tanıtması
sağlanmaktadır.
2- Girişimcilik ve İş Geliştirme Komitesi; Zeynep AKINCI, Hikmet BARUTÇU, Aytül
DEMİROK, Tuğba GÜLTEKİN, Pelin GEZERYEL, Tuğçe TAŞÇI, Perin ÖZTÜRKER,
Yasemin SELAMOĞLU, Işıl KASAN’dan oluşan komite; Üye işyeri ziyareti planlaması
yapmakta, sonrasında e-posta yoluyla bu üyemizin işini sunarak tanıtılması ve böylece iş
geliştirme fırsatlarının oluşumuna olanak verilmesi için çabalamaktadır.
3- Yerel Yönetimler, Parlemento ve Kamu Kurumları İlişkiler Komitesi; Filiz PEHLİVAN,
Hande ÖZTÜRK, Neşe KAYACAN, Zuhal SÜNGER, Burcu TÜZÜN, Zerrin ATEŞ, Miraç
Sezgi ŞENOL TUNA, Şehime BENLİ AKMAN, Tuğçe TAŞÇI, Sevil KÜLAFÇI, Yeşim
BELLİ, Renan CEYLAN, Devrim EROL’dan oluşan komite; Söz konusu kurumlardan
randevu alıp ilişkiyi tesis etmeden önce ANGİKAD’ın ;
- İş kadınlarının ekonomik yaşamdaki sorunları ve çözüm önerileri,
- İş kadınlarının sosyal ve kültürel yaşamdaki sorunları ve çözüm önerileri,
başlıklı metinlerinin hazırlanması için çalışmaya başlamıştır.
4- Proje Geliştirme Komitesi; Gülder BAŞAR, Hikmet BARUTÇU, Özlem YONAR, Fulya
DÖNER, Neşe KAYACAN, Nazik ERENOĞLU, Gözde ERBAZ, Funja ATINÇ’dan oluşan
komite; ANGİKAD üyelerinin hangi sektörlerden mal ve hizmet aldığını ve hangi sektörlere
mal ve hizmet verdiğini belirleyecek bir çalışmanın yapılması, tedarik zincirinin hangi
halkalarında üyelerin kendi aralarında iş geliştirme fırsatlarını yakalayabileceklerinin
belirlenmesi amacıyla bir Network Analizi hazırlanması için çalışmaya başlamıştır. Bu
Network Analizi ile sadece Dernek içinde değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası bazda
diğer mesleki kuruluşlarla ilişkilerde de üye tanınırlığının artmasına katkıda bulunulması
hedeflenmektedir.
5- Burs ve Bursiyer Komitesi; Zerrin Ateş, Pelin GEZERYEL, Zeynep AKINCI, Aylin
TEKİN’den oluşan komite 2016-2017 öğretim yılı için burs verilecek öğrencileri belirlemiş
ve ödemelere başlamıştır. Burs fonuna gelir kaynağının yaratılabilmesi için organizasyonlar
planlanmaktadır.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
KOMİTELER ÇALIŞIYOR
6- Eğitim ve Mentörlük Komitesi (Angikad Akademi); Zerrin ATEŞ, Özgün ÖZMEN, Tuğba
GÜLTEKİN, Pelin GEZERYEL, Birgül KÜREĞİBÜYÜK, Perin ÖZEN ÖZTÜRKER, Aydan
BİRİ, Hikmet BARUTÇU, Feyzan ÖKTEN, Zeynep AKINCI, Gülay KAYNAK, Işıl
SARAÇOĞLU, Gözde ERBAZ, Naz ÖZTÜRK’ten oluşan komite üyeleri yoğun bir şekilde
Girişimcilik Kampı hazırlıklarına başlamıştır. Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi
planlanan kamp için sponsorluk konusundaki görüşmeler devam etmektedir. Bu arada;
''Girişimcilik'' ile ilgili sertifikalı eğitim veren yerlerle ilgili araştırılma yapılarak bir bilgi
bankası oluşturulmaya çalışılmakta, ANGİKAD üyelerinin tamamına yönelik olarak
gerçekleştirilmesi planlanan ''Arama Konferansı'' ile ilgili olarak da çalışmalar
sürdürülmektedir.

7- STK’lar ile İlişkiler Komitesi; Nuray BAŞAR, Zuhal SÜNGER, Aylin TEKİN, Burcu
ÇATALTEPE, Dilşen KARA, Fulya DÖNER, Gözde ERBAZ, Hikmet BARUTÇU, Pınar
PEKBAŞ, Tülin KAL ŞEKERCİ, Türkan ATAÇ, Yeşim BELLİ, Funya ATINÇ, Zeynep
AKINCI, Elif ÖZKALELİ VARDAR’dan oluşan komite; diğer STK’ların faaliyetlerini takip
etmekte, işbirliği için çabalamaktadır.
8- Medya ve Halkla İlişkiler Komitesi; Gökçe ÖZCAN, Burcu Çataltepe Akcan, Işıl
SARAÇOĞLU, Naz ÖZTÜRK, Aytül DEMİROK, Nuray KARALAR, Dilşen KARA, Özgün
ÖZMEN, Zerrin TÜFEKÇİ, İklima ŞENOL’dan oluşan komite; web sitesinin daha ilgi çekici
hale getirilmesi için fikir üretmekte, medya ile ilişkilerin geliştirilmesi için de çeşitli projeler
üzerinde çalışmaktadır.
9- Uluslararası İlişkiler Komitesi; Esra ÖZTÜRK, Gamze İLHAN, Fulya DÖNER, Nuray
BAŞAR’dan oluşan komite ilk sınavını ABD Houston ziyareti için vermiştir. Yönetim
Kurulu ile birlikte bu ziyaretin gerçekleştirilmesinde çaba harcamıştır. Bu geziden sonra
hedef İtalya’ya bir iş gezisi düzenlemek olarak belirlenmiş ve çalışmalar başlamıştır.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANKARA-HOUSTON GİRİŞİMCİ KADINLAR FORUMU
23-30 EKİM 2016
ANGİKAD Yönetim Kurulu’nın global ticari gelişim amaçlı yurt dışı
gezilerinden ilki, Houston Ticaret Ataşeliği ile birlikte geliştirilen “AnkaraHouston Girişimci Kadınlar Forumu” 23-30 Ekim tarihleri arasında
gerçekleşti.
ANGİKAD üyelerinin ticari ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, yeni
işbirlikleri için adımlar atmak, kadın girişimciliğini tüm dünyada konuşmak,
Türkiye’nin ticari fırsatlarını sunmak, her şeye rağmen güvenilir bir ülke
olduğumuzu savunmak amacı taşıyan bu ziyaret son derece verimli geçti.
Bu ziyaretin başarılı bir şekilde geçmesi için emek veren herkese; Houston
başkonsolosumuz Ferhat Alkan’a, Ticaret Ataşemiz Deniz Şenyurt’a, ilgili
komite üyelerine, katılımcılara, kurumsal ziyaretlerde verdiğimiz
hediyelerimizi sağlayan üyelerimiz Zuhal Sünger, Gökçe Özcan, Zeynep
Akıncı’ya, video çekiminde emeklerini esirgemeyen CAB Medya sahibi Cengiz
Ural ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizle...


24 EKİM 2016 WBEA İLE TOPLANTI
(WBEA: WOMEN’S BUSINESS ENTERPRISE ALLIANCE)

ANGİKAD heyeti ticari gezi kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde
bulundu. Bu kapsamda, ülkede kadın girişimciliği sertifikası veren WBEA (Women's
Business Enterprise Alliance) adlı kurumu ziyaret eden Angikad üyeleri burada kendilerini
ve iş alanlarını tanıttıkları sunumlarını yaptılar. WBEA Üyesi kadın girişimcilerin de
kendilerini tanıttığı toplantıda, olası işbirlikleri üzerinde görüşüldü.
WBEA yetkilileri, sertifikalandırma sürecini, faydalarını ve sistemin işleyiş şeklini anlattılar.
Bir sonraki buluşmanın nasıl ve nerede olabileceği ne tür işbirlikleri yapılabileceği ve ortak
hareket edilebilecek projeler konuşuldu.
Düzenlenen panelde ise Türkiye ve ABD’de kadın girişimci olmak, engeller ve bu engellerin
nasıl aşılabileceği üzerinde her iki tarafta görüşlerini aktardı.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANKARA-HOUSTON GİRİŞİMCİ KADINLAR FORUMU
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25 EKİM 2016 B2B TOPLANTILARI
Türkiye Houston Başkonsolosluğu’nda 61 adet ikili görüşme
gerçekleştirildi. Her bir ANGİKAD Üyesi en az 2 firma yetkilisi ile görüştü.
Somut sonuçlar alınabilecek düzeyde geçen görüşmeler Ticaret Ataşeliğimiz
tarafından da başarılı bulundu.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANKARA-HOUSTON GİRİŞİMCİ KADINLAR FORUMU
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25 EKİM 2016 HOUSTON BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Türk iş kadınları Houston Şehir Meclisi’nde Houston Belediye Başkanı
Sylvester Turner tarafından kabul edildi. Başkan Turner, Houston Belediye
Başkanlığı’nın ziyarete verdiği önemi vurgulayan ve sembolik olarak Şehir
Meclisi’ne yapılan ziyaret gününü “ANGİKAD Günü” ilan eden bildirgeyi
(proclamation) Türk heyetine takdim etti. Şehir Meclisi üyeleri Ellen Cohen, Jack
Christie, Mike Laster ve Jerry Davis de ayrı ayrı söz alarak Türk kadın
müteşebbislerin Houston’ı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye’nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan da ilk kez Türkiye’den
gelen bir heyet için böyle bir tören düzenlendiğini, bir ziyaretin kentte böylesine
önemsendiğini söyledi. Heyetimize gösterilen önemin, diplomatik açıdan
Türkiye için de çok değerli olduğunu dile getiren Ferhat Altan, Houston’a
bugüne kadar ülkemizden sadece erkeklerin geldiğini, ilk kez bir kadın
grubunu ağırladıklarını ifade etti.
Belediye ziyaretinde ayrıca; Houston Belediyesi İş Fırsatları Ofisi Müdür
Yardımcısı Marsha Murray ile toplantı yapıldı. Houston’da kadın girişimciler
için iş fırsatlarının anlatıldığı toplantıda, Angikad üyeleri de yaptıkları işleri ve
kendilerini tanıtma fırsatı buldu.
ANGİKAD Başkanı Yeşim Belli de ABD’ye gitme nedenlerinden birinin de
Türkiye lehine lobi faaliyeti yürütmek olduğunu anımsatarak, amaçlarına
ulaşmış olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANKARA-HOUSTON GİRİŞİMCİ KADINLAR FORUMU

BİLDİRİ
Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGIKAD)
2007 yılında Türk iş kadınlarını güçlendirmek, desteklemek,
ekonomiye katmak ve de Türk Ekonomisini güçlendirmek ana
hedefiyle kurulmuştur. Angikad kadın girişimcilerin bir sivil
toplum kuruluşu olup üyelerine bütün iş alanlarında destek
vermektedir.
Angikad’ın mevcut 100’den fazla üyesi bulunmaktadır.
Üyeleri turizm, tarım, hukuk, sağlık, reklam, iletişim, enerji,
inşaat ve teknoloji gibi farklı sektörlerde olup, daha güçlü
Türkiye ekonomisi ortak hedefiyle çalışmaktadırlar.
25 Ekim 2016 tarihi, Angikad’ın girişimci Türk kadınlarına
liderlik ve cinsiyet eşitliği konusunda desteğiyle anılacaktır.
Houston şehri Angikad’ın cinsiyet eşitliği çalışmalarını
takdirle karşılarken, Türkiye’de ve dünyada örnek olmalarını
iş hayatlarında desteklerinin devamını dilemektedir.
Bu sebeplerden dolayı; şahitler Huzurunda ben , Houston
Belediye Başkanı Slyvester Turner, Houston şehri adına, 25
Ekim 2016 tarihini, Houston ,Texas’da ANGİKAD Girişimci
İş Kadınları ve Destekleme Günü olarak ilan ediyorum.
Slyvester Turner
Houston Şehri Belediye Başkanı

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANKARA-HOUSTON GİRİŞİMCİ KADINLAR FORUMU


26 EKİM 2016 GHWC (GREATER HOUSTON WOMEN CHAMBER
OF COMMERCE) TOPLANTISI
Tony’s Restoran’da gerçekleşen toplantıya ilgi yoğundu. Toplantı,
GHWC Başkanı Susan Deison’ın hoşgeldin konuşması ile başladı. Sahip
oldukları iş potansiyelini ve üyelerinin Houston ticareti içindekini yerini
aktardığı konuşmasında ANGİKAD üyeleri ile işbirliği yapmaktan
duyacakları memnuniyeti ifade etti.
ANGİKAD Başkanı Yeşim Belli, konuşmasına, gösterilen ilgiye teşekkür
ederek başladı, ANGİKAD’ı ve Houston’a geliş amacını aktardı.
Houston Türk Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Deniz Şenyurt’un konuşması
ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile devam eden program, bireysel
görüşmelerle tamamlandı.
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 26 EKİM 2016 GHP ZİYARETİ
Greater Houston Partnership'de Jeffrey Blair, ANGİKAD heyetine
Houston'daki ticari fırsatlar ve Ticaret Odasının girişimci destekleri
konusunda bilgi verdi.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
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 26 EKİM 2016 ATA HOUSTON (AMERICAN TURKISH
ASSOCIATION OF HOUSTON) TOPLANTISI
Türk Amerikan Derneği üyeleriyle yapılan görüşmede işbirliği yapılması
konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. Ayrıca toplantıya katılan
Türkler, Girişimci Türk kadınlarının kendilerine umut verdiğini ve heyeti
ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANKARA-HOUSTON GİRİŞİMCİ KADINLAR FORUMU
 28 EKİM 2016 HOUSTON T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU KONUTUNDA
CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
ANGİKAD heyeti Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu’nda düzenlenen
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katıldı.
Houston’da yaşayan Türkler ve çeşitli ülke temsilcilerinin katıldığı
respsiyonda ANGİKAD üyeleri büyük ilgi gördü.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ANKARA-HOUSTON GİRİŞİMCİ KADINLAR FORUMU
 SOSYAL PROGRAM
Ziyaretin sosyal programında; NASA, San Antonia, Austin’e yapılan
ziyaretler yer aldı.
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ANGİKAD E-BÜLTENİ
RÖPORTAJ

SEVİL KÜLAFÇI

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz, hangi okullar ve şehirlerde yaşadınız?
Hangi üniversiteden mezun oldunuz?
 2.Dünya Savaşını görmüş, tanık olmuş, savaşın yurdumuza etkilerini bizzat yaşamış,
vatan sevgisi ile dolu bir anne-babanın 3. kız çocuğu olarak Ankara' da dünyaya gelmişim. 2
kız çocuğundan sonra 3. çocuk beklentisi erkek olmakla birlikte, kız çocuk olarak dünyaya
gelmem ailede bir hayal kırıklığı yaşatmış ise de, kader planım bir erkek çocuğundan
beklenen vecibeleri yerine getirmek üzere kurgulanmış olmalı ki , babamı çok erken yaşta 51
yaşında bir kalp krizi ile yolcu etmekle kader planım çok iyi işlemeye devam etti.
 İlkokulu Yenimahalle Kubilay İlkokulunda, orta okulu ve liseyi Yenimahalle Kız
Lisesi’nde bitirdim. Edebiyatım güçlü idi, şiir yarışmalarında derecelerim vardı ve edebiyat
öğretmenin yazımdan ve ifade tarzımdan olmalı ki iyi bir hukukçu olabileceğimi kulağıma
fısıldamıştı.
 Bu arada liselerarası münazaralarda okulu temsil etmiştim. Hukukçu olmak fikri böylece
zihnime yerleşti. Sonuçta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım ve Haziran
ayında mezun olan 8 kişiden biriydim.
Meslek seçiminizi neden avukatlık yönünde kullandınız? Mesleğinizin hangi yönleri sizi
cezbetti? Geldiğiniz noktada bu seçimden hiç pişman oldunuz mu?
 Meslek seçiminde edebiyat öğretmenimin ve babamın etkisi oldu ise de son sözü
Üniversite Sınav kağıdı söyledi. Bu gelişmelerden en çok babam memnundu ve avukatlık
stajını tamamladığım gün büromu açarak anahtarını vermesi ve ilk duruşmama gelmesi
unutulmaz anılarımın arasındadır.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
RÖPORTAJ
 Mesleğimin beni cezbeden yönü, karakterimin,kişiliğimin en keskin yansıması olan
"başkaları için bir şeyler yapmak.." duygusunu tatmin edeceğim saha olmasıdır. Bir hakkı,
sahibine teslim etmek kelimelerle ifade edilmeyecek kadar yoğun duygular yaşatır insana.
Ülkemizde avukatlık yapmak ise gökyüzünden bir yıldızı alıp teslim etmek kadar zordur.
 Geldiğim bu noktada meslek seçimimden hiç pişman olmadım ama bu tahsili ve çalışmayı
uluslararası hukuk sahasında yapmayı çok isterdim. Bir daha dünyaya gelmek var ise, bu işi
yapacağım.
Hangi konularda uzmanlaştınız? Ne tür davalara yoğunlaştınız?
 Mesleğe ilk başladığım yıllardan itibaren şirketlere danışmanlık yaptım. İlk hamlelerim
şirketlerin icra işlerine bakmak oldu ve ilerleyen yıllarda şirketlerin yönetim kurullarında
görev alarak iş hayatıma devam ettim. Uzmanlaştığım konular, şirketler nedeni ile Ticaret
Hukuku oldu. Bu arada iflas davaları, şirket kurtarma operasyonları ve dolayısıyla
gayrimenkul hukuku çalışma hayatımda önemli yer aldı.
Bir iş kadını olarak ne tür zorluklarla karşılaştınız? Mesleki olarak ve kadın olarak?
 Öncelikle şunu açıklamak isterim ki, mesleğe başladığım 1976 ve devam eden
yıllarda avukatlık mesleği bir erkek mesleği idi ve ben bazen kendimi kurtlar sofrasındaki
güvercin gibi hissederdim. Erkek meslekdaşlarımın sosyal hayatlarının açıklığı ve sınırsızlığı
nedeni ile bir çok sorunu içki masalarında, gezilerde, yemekli toplantılarda halletmeleri
avantajı, benim gibi muhafazakar bir ailede yetişmiş ve mesleğini sadece adliye koridorları
ile sınırlandırmış biri için söz konusu değildi. Benim iş hayatım dengeli, istikrarlı ve uzun
soluklu oldu.
 Son yıllarda ise mesleğimizde köklü değişiklikler yaşandı. Genç kızlarımızın
tercihi hukuk olmakla artık avukatlık mesleğinin bir kadın mesleği olduğu söylenebilir ve bu
beni çok mutlu ediyor. Özellikle Anayasa hukukçusu Ece Güner Toprak'ı çok yakından takip
ediyorum.
Kendisini
hiç
tanımam
ama
çalışmalarını
hayranlıkla izliyorum.
Uluslararası hukuk sahasında gençler çok iyi yetişiyor.
Türkiye'de bir iş kadınının önündeki engellere dair saptamalarınız nelerdir? Çözüm
önerileriniz neler olabilir?
 Türkiye' de iş kadını olarak , aileniz destek değil ise, başarıya ulaşmak çok ama çok zordur.
Yukarıda söylediğim gibi kurtlar sofrasında mücadele hiç kolay değildir. Fırtınada, karda,
yağmurda, soğuk havalarda sığınacağınız bir liman mutlaka gereklidir ve bu liman benim için
ailemdi. Destekleri bu günümün temel taşıdır.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
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 40 yıllık meslek hayatımda kadın olduğumu hatırlatacak, rahatsız edecek tepkileri
(veya ilgileri) ya görmedim ya da görmezlikten geldim. Ancak bu kadar yoğun çalışma
temposuna ve iş seyahatlerime rağmen bu kadar sessiz ve sakin yaşamı zannederim
duruşuma borçluyum.

İş hayatına yeni atılacak iş kadınlarına önerileriniz neler olabilir? Meslektaşlarınıza özel
ve iş kadınlarına genel..
 İş hayatına yeni atılacak iş kadınlarına önerim kendilerini çok iyi yetiştirmeleri sağlam bir
temel üzerine basmalarıdır ve tabii ki eğitim, eğitim, eğitim. Bilgi, reisliktir. Ve bu çok
yönlü olmalıdır.
 Meslekdaşlarıma özel önerim ise hiç tereddütsüz, hakimlik mesleğini seçmeleridir.
Unutamadığınız mesleki bir anınızı paylaşabilir misiniz?
 Çok iddialı olmayı hiç sevmem ve olamam ve ancak bu anım beni mezara kadar idare
edecek seviyede beni etkilemiştir şöyle ki ; Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi, kürsüde 3
kişilik heyet ..ben davacıyım...bir anonim şirketin genel kurul toplantısı ve yönetim kurulu
sorunu ile ilgili bir dava... detaya girmeyeceğim.. duruşma bitti ve en önde mahkeme
başkanı ve arkasında iki üye, kürsüden indiler ve karşıma gelerek tek tek beni tebrik ettiler..
söylemlerini aktarmayacağım ve ancak bir heyetin takdirine böylesine mazhar olmak
meslek hayatımın en unutulmaz anısıdır.

ANGİKAD E-BÜLTENİ
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Sivil toplum örgütlerine bakışınız ve görev aldıklarınız?
 Sivil Toplum Örgütleri, bir toplumun olmazsa olmazlarıdır. Tek başıma başaramayacağım
pek çok işi, ulaşamayacağım mesafeleri, giremeyeceğim gönülleri sivil toplum örgütleri
sayesinde yaşadım.
 Uluslararası Lions 118-U Yönetim Çevresinde Mogan Lions Kulübünün kurucu
başkanıyım. 1986 yılından bu yana lion olarak karşılıksız hizmet sloganı ile çalışmalarım
devam
etmektedir.
En
son
görevim;
şiddet
gören ve
sığınma
evinde
barındıktan sonra süresi dolduğu için evden ayrılmak zorunda kalan kadınların, hayata
tutunmaları, yeni bir hayat kurmaları için yaptığımız çalışmalardır. Hayata dokunmak
derler ya... işte biz o hayatlara dokunduk ve ben bunu sivil toplum kuruluşlarına
borçluyum. Bu noktada unutulmaz anım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
aranarak, bu kadınlara destek olmamızın talep edilmiş olmasıdır.
Angikad'a hangi nedenlerle nasıl üye oldunuz? İlk izleniminiz ve beklentileriniz nelerdir?
 ANGİKAD’a üye olmak istemem, benim gibi lion olan arkadaşım Hikmet Barutçu'nun
çalışmalarına tanık olmamla başladı. Bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı, inanç ve düşünce
özgürlüğünün yaşandığı bir ortamda olmak, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı
konularındaki çalışmalar ve özellikle kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki
engellerin kaldırılması amacı beni ANGİKAD'a çeken konular olmuştur.
 İlk izlenimim, fazla söze gerek yok, Houston çıkartması ile taçlandı.
 Beklentim ise "acaba neler yapabilirim" cümlesinin içinde mündemiç.

Çok teşekkürler...

FİLİZ PEHLİVAN
Bülten Editörü

ANGİKAD E-BÜLTENİ
ÜYELERİMİZDEN VE DERNEĞİMİZDEN HABERLER
ANGİKAD SANAT GRUBU
Angikad Sanat Grubu, 12 Kasım’da, üyeleri, “Yevgeni Onyegin” adlı bale temsilinde
buluşturdu. Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerine toplu katılım gösteren ANGİKAD
üyelerinin programında; 12 Aralık 2016 akşamı “La Traviata”, 14 Ocak 2017 akşamı
“Carmen” gösterileri var.

ANGİKAD Üyeleri Naz Öztürk ve Zerrin Işık
Tüfekçi’nin ortağı olduğu UHTN Akademi
seminerleri devam ediyor. ANGİKAD Üyelerine
özel indirimler yapılan seminerlere katılım için
kayıt yaptırmak isterseniz;
UHTN AKADEMi Tunalı Hilmi Caddesi 60/7
Kavaklıdere 06680 Çankaya (0312) 466 4044
info@uhtnakademi.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANGİKAD Üyesi Zelal Aytin’e yeni
girişiminde başarılar diliyoruz…
Lamrpica’nın sahibi İç Mimar Zelal Aytin ve
ortağı dünyaca ünlü make-up artist ve stil
danışmanı Uğur Arslan ile birlikte Ankara’da
ilk butik stüdyosunu açtı. Stüdyoda
microblading, kalıcı makyaj, ipek kirpik,
protez tırnak, manikür-pedikür, nail art,
botoks, dolgu gibi bir çok işlemler alanında
profesyonel isimler tarafından yapılmaktadır.
Borazan Sok. No:13 GOP (0532 448 03 98)
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ANGİKAD Üyesi Özgül Peker’in
Firması“Soie Design” Defilesi
Sanatın ve insan doğasının ilişkisinden
hareketle, Özgül Peker, ürettiği fikirlerin
yanı sıra ilgi, özveri ve prensipli bir
şekilde her bir dizayn ile özel olarak
ilgilenerek, Hikmet Çetinkaya’nın
tablolarından oluşturduğu özgün
desenlerini, yine kendine ait olan
tasarımları ile ölümsüzleştirmektedir.

ANGİKAD Üyesi Şule Dayangaç tarafından organize
edilen Global Sağlık Turizmi Zirvesi ve Fuarı 20 Ekim
2016 tarihinde gerçekleştirildi. Üyelerimizin de ilgisini
çeken etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı.

Soie Design 21 Ekim 2016 tarihinde
2016-2017 Kış Koleksiyonu Lansmanı ile
modaseverlerle buluştu.
Kendisine başarılar diliyoruz...

ANGİKAD Üyesi Özgün Özmen’e
yeni girişiminde başarılar diliyoruz…
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