BAŞKANIN MESAJI

DİJİTALLEŞEN
DÜNYADA
KADIN

Her geçen gün değişen, gelişen ve dijitalleşen dünyada pek
çok sektörün içinde olan kadınlar; yapılan araştırmalarda,
sosyal çevrede oluşan algı nedeniyle teknoloji sektöründe
çalışmaya yönelik adımlar atmaya çekinir olduklarını belirtiyor.
Birçok genç kız meslek seçimlerinde bu durumu göz önünde
bulundurarak farklı alanlara yöneliyor. Tüm bu faktörler
teknolojide kadınları erkeklerden daha geri sıralara atıyor.
Oysa ki, 30 ülkede 3 bin 600 çalışanın katılımı ile gerçekleştirilen
bir araştırma, kadınların iş hayatında yöneticilik ve teknolojik
konularda öne çıkacağı ve önümüzdeki yıllarda özellikle
teknoloji yöneticiliği konusunda daha fazla söz sahibi olacağı
yönündeki görüşleri destekliyor.
Şu anda da, teknoloji sektörünün önde gelen bir çok firmasının
başında kadınlar var.. Turkcell, GE, IBM, Oracle, HTC, Fijitsu
Türkiye gibi pek çok teknoloji devinin en tepesindeki kadınların
özellikle duygusal zekâları ve beyinlerindeki sol lobun daha aktif
olmasından dolayı fark yarattıkları vurgulanıyor.
Kod paylaşım ağı GitHub’ın verilerine göre kadınların yazdığı
kodların onaylanma oranı, erkeklerinkine oranla daha yüksek.
Kadınlar tarafından önerilen kodlama değişikliklerinin kabul
oranı yüzde 79’a kadar çıkarken, erkeklerde bu oran 74’lerde
kalıyor.
Kadınlar interneti çok daha bilinçli kullanmakta. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun her yıl yaptığı “Hanelerde Bilişim
Teknolojileri Kullanımı Araştırması” ndaki “İnterneti ne için
kullanıyoruz?” sorusuna cinsiyet ayrımı yönünden bakıldığında;

Yeşim Belli
ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
“Sağlık, eğitim, staj veya kurslar hakkında bilgi arama” ve
“Herhangi bir konu ile ilgili bilgi almak için Wikipedia,
online ansiklopedi, ekşi sözlük vb. kullanma”da Türkiye’deki
kadınların, erkeklerden açık farkla önde olduğu görülmektedir.
Bütün bu çalışmalar, dijital değişimde biz kadınların daha
yetenekli olduğunun göstergesi.
Gelecek dijitalleşmede.. Gündemimizden hiç düşürmeyelim..
Sevgi ve saygılarımla...
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AYLIK TOPLANTILARIMIZ

OCAK AYI TOPLANTIMIZ
11 Ocak 2017

Derneğimizin Ocak ayı toplantısında, İş Başmüfettişi ve Hukukçu Hamit Tiryaki konuşmacı konuğumuz oldu. Swissotel’de
düzenlediğimiz toplantıda, işverenler için iş hukuku konusuna dair bilgilendirici bir sunum yapan Tiryaki, bireysel emekliliğe
zorunlu katılım, işbaşı eğitimi genel esasları, tutanak düzenleme ve işe iade davalarına genel bakış gibi konuları da kurumsal ve
adli bir bakış açısıyla ele aldı.

ŞUBAT AYI TOPLANTIMIZ
08 Şubat 2017

Derneğimizin Şubat ayı toplantısında, üyemiz Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi A. Arzu Özyurt konuşmacı konuğumuz
oldu. Swissotel’de düzenlediğimiz toplantıda, üyelerimize ‘6770 Sayılı Kanunun Getirdikleri’ başlıklı bir sunum yapan Özyurt,
torba yasa ile gelen vergi, sigorta ve diğer değişiklikler, yani ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler
konularında bilgi verdi.
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AYLIK TOPLANTILARIMIZ

MART AYI TOPLANTIMIZ
09 Mart 2017

Derneğimizin Mart ayı toplantısını TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik. Toplantımızın
konuşmacı konuğu, fütürizm üzerine yaptığı çalışmalar, sürdürülebilir geleceğe dönük tasarladığı iş modelleri ve uygulamaları ile
tanınan bir Fütürist, Ekonomist ve Sivil Toplum Gönüllüsü Ufuk Tarhan oldu. Çok sayıda katılımcının yer aldığı organizasyonda
Tarhan, T İnsan üzerine yaptığı sunumla geleceğin iş dünyasının portresini çizdi.

NİSAN AYI TOPLANTIMIZ
18 Nisan 2017

Derneğimizin Nisan ayı toplantısını Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirdik. ‘Siber Güvenlik ve Dijital Pazarlama’ konusunun
detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda Yazar Olgu Şengül, Kimola’ nın Kurucusu Mustafa Savaş ve Karmasis’ in Kurucusu Murat
Eraydın değerli sunumlarıyla konuşmacı konuklarımız oldu.
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ETKİNLİKLERİMİZ

ANGİKAD KADIN
GİRİŞİMCİ SEMİNERİ
24 Ocak 2017
Derneğimizin 5. sini düzenlediği ve tüm kadın girişimcilere açık
olan ‘Kadın Girişimci Semineri’ üyemiz Aysu Yavuz’un firması
olan PİMEKS’ de yapıldı. Ocak toplantımızın konuşmacısı
olan İş Başmüfettişi ve Hukukçu Hamit Tiryaki bu ziyarette de
bizlere önemli konularla eşlik etti. Tiryaki sunumunda; tutanak

düzenleme, genel olarak işe iade davası, ibranamenin geçerliliği,
bireysel emekliliğe zorunlu katılım ve işbaşı eğitimlerin genel
esasları gibi işveren açısından son derece önemli olan konuları
ele aldı.

‘ZEYTİN’ TEMALI
BRUNCH ETKİNLİĞİ
16 Ocak 2017
16 Ocak tarihinde üyelerimizle ‘ zeytin ‘ temalı keyifli bir brunch
gerçekleştirdik. Zeytinyağı tadım uzmanı üyemiz Sevgili Fulya
Döner bizlere; zeytinyağında doğru bilinen yanlışlar, zeytinyağı
alırken dikkat etmemiz gereken noktalar, saklama koşulları
gibi konularda önemli bilgiler verdi. Ailelerimizle birlikte

katıldığımız toplantıda konuşmacımız Döner, Türkiye’nin
istenirse zeytinyağı sektöründe dünya markası olabileceğini ve
zeytin ağaçlarının büyük bir özenle korunması gerektiğini de
anlattı.

#zeytinimedokunma
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ETKİNLİKLERİMİZ

KÜLTÜR - SANAT
ETKİNLİKLERİMİZ

Girşimcilik kampına katılan kız öğrencilerimizle birlikte, 28 Nisan 2017 tarihinde MEB Şura Salonunda Demet Akbağ’ın “ Bir
Demet Muhabbet” adlı tek kişilik gösterisine katıldık.

Derneğimizden 62 kişilik bir ekiple, 2 Nisan 2017 tarihinde, Opera’da “ Aydın Gün Anısına Operanın Yıldızları Konseri” adlı keyifli
konsere katıldık .

29 Mart 2017 tarihinde, Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde “Söylentiler”
isimli tiyatro oyununa katıldık.

14 Ocak 2017 tarihinde katıldığımız “Carmen” operasından bir
kare.
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DERNEĞİMİZDEN 8 MART’A
DESTEK PROJESİ
08 Mart 2017

Ankara’daki en önemli kadın platformlarından biri olarak bu kez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne farklı bir
şekilde hazırlandık. Başkanımız Yeşim Belli önderliğinde girişimci üyelerimizi başarı öyküleri ile ön plana çıkardık.
Üyelerimiz bu etkinlik kapsamında ‘iş hayatındaki kadınların rol-model eksiklikleri’ başlığı ile bir araya geldi.
8 Martta kadınların ekonomik ve toplumsal önemini bir kez
daha vurgulayan Başkanımız Belli, “ Günümüz dünyasında
güçlü nesillerin yetişebilmesi için güçlü kadınların varlığı en
büyük etken. Fakat kadınlarımızın bu yolda en büyük eksikliği
kendilerine ufuk açacak rol modellerin azlığıdır. Bu konuda
kadınlarımıza umut verici ve cesaretlendirici olması amacıyla
kısa mesajlardan oluşan kısa videolar hazırladık. Şubatta
çalışmalarına başladığımız video çekimlerini 8 Mart’ta sosyal
medya aracılığıyla yayına sunduk. Çünkü biliyoruz ki bu eksikliği
kapatmak biz başarılı iş kadınlarına düşmekte. Kadınlar olarak
zorlukları başarılara dönüştürdüğümüz öykülerimizi yeni
nesillere örnek olarak aktarmalıyız” dedi.

Bazı üyelerimizden 8 Mart mesajları;

Ecem TARANOĞLU
“Ekonomisi güçlü ülkelere baktığımızda kadın girişimcilerin burada çok önemli rol oynadığını görüyoruz. Bu iş kadınlarının
başarısında ülke kamuoyunun ve medyasının verdiği destekleri de göz ardı etmemeliyiz. Bizim de ülke ekonomimizin gelişim
göstermesi ancak söz konusu desteklerle mümkündür.”

Nuray BAŞAR
“Kadınların iş hayatındaki başarı grafiği araştırmalarla kanıtlanmış. Bu başarının şirketlerin gelişimindeki olumlu etkileri de
yadsınamaz.”

Özgün ÖZMEN
“İş hayatımda önüme çıkan hiçbir olumsuzluk beni yıldırmadı. En büyük avantajım bu olumsuzlukları yeni fırsatlara
dönüştürebilmek oldu.”

Işıl SARAÇOĞLU
“Çok çalışın. Hırslı değil azimli olun. Küçük ya da büyük, yaptığınız işin en iyisi olun.”
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UFUK TARHAN’LA FÜTÜRİZM
VE T İNSAN KONULU
TOPLANTIMIZ
09 Mart 2017

Toplantımızı TED Üniversitesi Ahmet Ersan
Konferans
Salonu’nda
gerçekleştirdik.
Toplantımızın konuşmacı konuğu, fütürizm
üzerine yaptığı çalışmalar, sürdürülebilir
geleceğe dönük tasarladığı iş modelleri
ve uygulamaları ile tanınan bir Fütürist,
Ekonomist ve Sivil Toplum Gönüllüsü Ufuk
Tarhan oldu. Çok sayıda katılımcının yer
aldığı organizasyonda Tarhan, T İnsan
üzerine yaptığı sunumla geleceğin iş
dünyasının portresini çizdi. Son derece etkili
olan toplantımızda üniversite okuyan kız
öğrencilerle de buluştuk.
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KANAL B BİZ BİZE
PROGRAMI TV YAYINI
08 Mart 2017

ANGİKAD olarak, Başkan Yardımcımız Nuray Başar ve üyelerimizden Feyzan Ökmen ile Kanal B’ de ekranlara gelen ‘Biz Bize’
adlı Tv yayınına, ‘Türkiye’de kadın olmak’ konu başlığıyla katıldık.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ
07 Mart 2017

İzzet Baysal Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Girişimcilik Zirvesi’ etkinliğinde ANGİKAD’ da yerini aldı. Başkanımız Yeşim Belli
organizasyonda, ‘Türkiye’de Kadın Girişimci Olmak’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE TİCARET ZİRVESİ
30 Mart 2017

Girşimciliğin geliştirilmesi konusunda eğitim kurumlarımıza büyük görevler düştüğünü belirten Başkanımız Yeşim Belli, “
Dünyanın lider üniversitelerinden MIT ve STANFORD’dan çıkan şirket sayılarına baktığımızda, girişimciliğin öğrenilebilir
olduğunu görüyoruz” dedi.
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T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI, KADININ STATÜSÜ
GENEL MÜDÜRÜ GÜLSER
USTAOĞLU ZİYARETİ
06 Nisan 2017
Dernek olarak, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’ nu makamında
ziyaret ettik. Görüşmede derneğimizin faaliyetlerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarımızı aktardık. Sayın
Ustaoğlu’nu düzenleyeceğimiz panele davet ettik.
Katılanlar: Yeşim Belli, Nuray Başar, Filiz Pehlivan, Hikmet Barutçu.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ
KOMİSYON BAŞKANI RADİYE
SEZER KATIRCIOĞLU ZİYARETİMİZ
02 Mayıs 2017
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu makamında ziyaret ettik. Ziyaretimizde
kendisine dernek faaliyetlerimizi ve projelerimizi anlattık.
Katılanlar; Yeşim Belli, Filiz Pehlivan, Hikmet Barutçu, Hande Öztürk, Züleyha Özcan, Pelin Gezeryel.
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BAŞARI HİKAYELERİMİZ
PROJESİ
“Başarılı girişimciler, diğer başarılı girişimcilerden ilham alırlar. Kadın girişimcilerin önündeki en büyük
engellerden biri de rol model eksikliğidir.”
Ankara’ nın girişimci iş kadınları olarak başarı öykülerimizden
oluşan bir çalışma derledik. Ulaşabildiğimiz tüm kadınlara
cesaret vermeyi, güçlerinin farkına varmaları için ilham
almalarını amaçladık. Uzun bir hazırlık aşamasının ardından
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bizzat yaşanmış öykülerimizi derleyip sosyal medya ve internet
mecralarımızı kullanarak kadınlarımızla paylaştık. Öte yandan
da yapı olarak kendi içimizde, sektörel anlamda birbirimizi daha
yakından tanıma fırsatı yarattık.

ETKİNLİKLERİMİZ

İÇASİFED OLAĞAN
GENEL KURULU

Üyesi olduğumuz İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği
9. Olağan Genel Kurulu, 19 Nisan 2017 tarihinde toplandı.
Mehmet Akyürek başkanlığında yönetime devam etme kararı
alındı. Başkanımız Yeşim Belli’ nin de İÇASİFED Başkan
Yardımcısı olarak görev aldığı yönetim kadrosunun diğer üyeleri
şu şekilde;

Ahmet Kurt (OSİAD), Ali Tekin Çelik (AKSİAD), Çetin
Tekin ( HASSİAD), Kemal Bereket (AKSİAD), Emre Altındağ
(ANGİAD), İsmet Beyazkılıç (OSİAD), Zeynep Aktuna (KİKAD),
Onur Özcan (TÜSİAD), Zeynel Can İbişoğlu ( BAGİAD),
Nuray Başar (TABİD), Meral Güler (TÜKD), Göknur Atalay
(KAİSDER), Yıldıray Yoldar (YATSİAD)
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GİRİŞİMCİLİK KAMPIMIZ
27-30 Nisan 2017

‘GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ KAMPIMIZDA BULUŞTU’
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Bu yıl 6. sını düzenlediğimiz Girişimcilik Kampı’na Ankara
Houston Hotel’ de start verdik. Hacettepe Üniversitesi,
ODTÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi gibi
yurdun dört bir yanından, üniversitelerin farklı bölümlerinde
eğitim gören 36 kız öğrenciyi 3 gün boyunca alanında yetkin
konuşmacılar ve etkinliklerle buluşturduk. Başkanımız Yeşim
Belli önderliğinde düzenlenen kampımızın ilk gününde
Başkent Üniversitesi’nin “İş’te Başkent Buluştayı”na katıldık. İş
dünyasından çok sayıda isim, kamp katılımcıları ve öğrenciler

buluştay ile bir araya geldi. Etkinliğimizde öğrencileri ve eğitici
kadrosu ile Başkent Üniversitesi bizlere ev sahipliği yaptı.
Kamp programının açılış etkinliği, Tuluhan Tekelioğlu’nun
“Yapabilirsin” adlı belgesel filmi gösterimi oldu.
Öğrenciler kamp boyunca finansa erişim, işe başvuru sırasında
dikkat edilecekler, sivil toplum kuruluşlarının önemi, ikna
sanatı, kadın sağlığı, hayata değer katmanın yolları gibi
konularda yetkin konuşmacılarla buluştu.

Düzenlediğimiz organizasyona; konuşmaları ile öğrencilere yol
gösterici olan, etkili sunumlarıyla girişimcilikte gençlere yeni
ufuklar açan; Şevket On, Zeynep Dereli, Günseli Özen, Eyüp
Serdar Gökpınar, Ameer Khan, Devrim Erol, Sedat Kılıç, Prof.
Dr. Özcan Yağcı, Malik Aviral, Yaşar Seyman, Didem Arıkan,

Narınç Ataman, Mehmet Auf, Yasemin Eda Erdal, Mevlüde
Sahillioğlu, Dr. Aydan Biri, Ahmet Şerif İzgören gibi çok değerli
ve alanında uzman iş dünyası insanları katıldı.
Eğitimlerin ardından kampın son gününde öğrencilerimize
katılım sertifikalarını takdim ettik.

ETKİNLİKLERİMİZ

KIZLARIMIZIN DUYGULARI
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TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ FARKINDALIK
YARATMA HAFTASI
13-18 Mayıs 2017

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Haftası kapsamında, caz orkestrası konseri, radyo-tv yayınları,“Eğitim ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu panel gibi etkinliklere imza attık. Bilkent Cyberpark’ da düzenlediğimiz panel
katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

“CİNSİYET EŞİTLİĞİNE
DİKKAT ÇEKTİK”
ANGİKAD olarak tüm dünyada var olan kadın ve erkek arasındaki fırsat
eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla bir hafta boyunca farklı etkinliklerle bir
araya geldik. Etkinliklerimizin başlangıcını Armada AVM Hayat Sokağı’nda
Tan Duru Dans ve Caz Orkestrası konseri ile yaptık. Her sene farklı bir
AVM’de yaptığımız etkinliklerle çok daha geniş bir insan kitlesine ulaşmayı
hedefledik. Ulaşabildiğimiz kitlede dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak
amacıyla da özel olarak hazırladığımız broşürleri dağıttık.
Etkinliklerimizin son ayağı Cyberpark’da düzenlediğimiz panel oldu. Kurucu
Başkanımız Devrim Erol’un moderatörlüğünü yaptığı panele, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Esen,
BM Temsilcisi ILO Ulusal Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı, Program
Yapımcısı ve Yazar Tuluhan Tekelioğlu ve LİMAK Holding Kurumsal İlişkiler
Direktörü Sevil Server Koç konuşmacı konuk olarak katıldı. Toplantının
açılış konuşmasını yapan Belli;
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“Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetimizden farklı olarak
kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve
sorumlulukları ifade ediyor. Kadınlar hayatları boyunca birçok
fırsattan erkeklerle eşit oranda yararlanamıyor. Pek çoğu

eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar birçok
alanda ayrımcılığa uğruyor. Bu hassas konuda toplumumuzda
bir farkındalık yaratmak asıl amacımız” şeklinde konuştu.

TEKELİOĞLU;
“YAPABİLİRSİN”
Düzenlediğimiz panel sonrasında program yapımcısı ve yazar
Tuluhan Tekelioğlu’ nun “Yapabilirsin” adlı belgeseli hep
birlikte izlendi. “ Görmek istediğiniz değişim kendinizde
saklı” diyen Tekelioğlu konuşmasında, Anadolu’nun çok farklı
yörelerinden seçtiği ve hayatlarını bir belgeselle derlediği
kadınların yaşam ve başarı öykülerini anlattı. Tekelioğlu,
“Değişimi başlatmak için ihtiyaç duyduğumuz güç içimizde saklı.
Cesaretle başlıyor her şey ve inanın ki cesaret denen şey bulaşıcı.
Cesareti ve yüreği büyük kadınların dünyayı güzelleştirmek için
verdiği mücadeleler hepimize cesaret verecek” dedi.
Değerli anlatımlarıyla moderatörümüz Devrim Erol, Doç. Dr.
Yasemin Esen, Ebru Özberk Anlı, Tuluhan Tekelioğlu ve Sevil
Sever Koç etkinliğimizin konuşmacı konuğu oldu.
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RADYO VE TV YAYINLARIMIZ
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla radyo ve televizyon yayınları, sosyal medya çalışmaları ile sesimizi
çok daha geniş alanlara duyurmak için çalışmalar yaptık.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIMIZ
Hafta boyunca sosyal medyada kadın-erkek fırsat eşitsizliğine rakamlarla dikkat çektik.

16

RÖPORTAJ

Sizi tanıyabilir miyiz? Tülin Kal
Şekerci kimdir?
1966 yılında babamın görevi nedeni ile
bulunduğumuz Bözüyük’ de doğdum.
Aslen Rizeliyiz. Eğitim yıllarım Ankara’da
geçti. İlkokulu Halide Edip Adıvar’da
orta ve liseyi Çankaya Lisesi’nde okudum.
Gezmeyi çok seviyorum ama Ankara’dan
başka yerde yaşayamam gibi geliyor.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi Hungaroloji (Macar dili ve
edebiyatı) bölümünü mezunuyum. Bizim
zamanımızda üniversite sınavları sözel,
sayısal ve yabancı dil olarak bölümlere
ayrılıyordu. Lisede
Fen ve Edebiyat
bölümleri vardı. Şimdi sistem çok değişti.
Benim yaşımda olanlar bilirler.

İş hayatına girişiniz nasıl oldu?
Üniversite yıllarımda, o zamanlar tek
kanal olan TRT’de, ‘’Bir Kelim Bir
İşlem’’ programında hosteslik yaptım.
Üniversite yılları bittikten sonra iş
hayatına atıldım. Bir süre TÜRSAB’ da
Eğitim Koordinatörlüğü yaptım. 1994
yılında, babamın TRT’de yapımcı olması
nedeniyle sektöre de yakın olmamdan
dolayı ‘’Ajans K’’ isimli bir prodüksiyon
şirketi kurduk. Çok kalıcı eserler yaptık.
TOBB için ‘’İki Bin Yılına Doğru Türk
Sanayii’’ belgeseli TRT’de yayınlandı.

İllerdeki sanayi kuruluşlarını tanıttık.
Şimdilerde her Tv kanalında rastlıyoruz
bu programlara ama biz ilktik. Kültür
Bakanlığı için yaşları 70-80 civarında
olan birçok kültür ve sanat insanının
hayatını anlatan ‘’iz Bırakanlar’’ adlı
belgeseli çektik. Çekimler 2 sene sürdü.
Hatta o zamanlar bana ‘’nasılsın,
neler
yapıyorsun’’
dediklerinde;
‘’iyiyim, hayatımda 35 tane erkek var ve
hepsinin yaş ortalaması 80 civarı’’ diye
eğleniyordum. Bu programın bana en
büyük katkısı Köy Enstitülerini yakından
tanımam oldu. Köy Enstitülerinde
yetişmiş Fakir Baykurt, Talip Apaydın,
Mahmut Makal gibi birçok yazarımızla
beraber şimdi atıl olan, zamanın devleri
köy enstitülerini teker teker gezdim. Ne
zaman konusu geçse böyle bir oluşumun
yok olmasından dolayı Türkiye’nin neler
kaybettiğini görürüm ve içim sızlar.
Daha sonra yeni bir sektöre girmek
istedik ve Türkiye’de gelişmekte olan
sigorta alanına girdik. Ülkemizin sigorta
sektöründe
öncü
kuruluşlarından
Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat
Emeklilik’ in acenteliğini aldım.

Çünkü sigorta danışmanı olarak sizin
malınızın nasıl bir risk altında olduğunu,
bunları hasarda hangi poliçeyle teminat
altına almanız gerektiğini ve sizin
mesleğinizden dolayı size nasıl bir
tazminat gelebileceğini belirliyorum.
Poliçeyi düzenlemekle işimiz bitmiyor.
Hasar olunca sigortalı kendimmiş gibi
olaylara yaklaşıyorum. Poliçeyi satın
alırken sigortalılar, poliçe detayından
çok prim odaklı oluyorlar. Bu çok
yanlış. Teklif alırken primden çok poliçe
içeriğine bakmaları lazım. Poliçenin
tamamını okumuyorlar ama içeriğin
neleri kapsadığını ve neleri kapsamadığını
mutlaka sigorta danışmanına sormaları
gerekiyor. Özellikle sağlık sigortası
yaptırmaktan sağlıklıyken kaçınıyorlar,
rahatsızlanınca sağlık sigortası akıllarına
geliyor. O zaman da sigorta şirketi bazı
konuları kapsam dışı tutabiliyor.

Sigortacılık mesleği ile ilgili bize
neler söylemek istersiniz?

Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?

Kendimi ‘’sigortacı’’ değil, ‘’sigorta
danışmanı’’
olarak nitelendiriyorum.

Türkiye’de
kadın
girişimciliği
konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
Son yıllarda ülkemizde kadınlar daha çok
girişimci olmaya başladılar. Çok yeterli
olmasa da güzel bir gelişme.

Sağlığım elverdiği müddetçe hayattan
daha çok keyif alarak yaşamak istiyorum.
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ROTAMIZI
MİLANO’YA
ÇEVİRDİK

3 - 7 Mayıs 2017
Ülkemizin başarılı girişimci iş kadınlarını İtalya’da temsil ettik. Kadın platformu olarak bir ilk niteliği taşıyan
ziyaretlerimizde ilgiyle ağırlandık.

“MİLANO İŞ GELİŞTİRME GEZİMİZİN İLK DURAĞI
MİLANO BAŞKONSOLOSUMUZ OLDU”
İş geliştirme gezimizin ilk durağında, Milano Başkonsolosumuz Hami AKSOY’u ziyaret ettik. Görüşmemizde Başkonsolosumuz ve
Ticari Ateşemiz Emre Öztelli’den, İtalya Türkiye ekonomik ilişkileri ve Lombardiya bölgesinin ticari potansiyeli konusunda bilgi
aldık. Ziyaret ettiğimiz konsoloslarımızdan, ilk kez bir kadın girişimci derneği ağırladıkları ve bundan gurur duydukları yorumlarını
duymak da bizleri ayrıca onurlandırdı.

18

ETKİNLİKLERİMİZ

“İTALYAN GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİK”
Girişimci işkadınları olarak, İtalya’nın ticari açıdan en gelişmiş
bölgesi Lombardiya’ da bulunan Milano’ya önemli bir ziyaret
gerçekleştirdik. Başkanımız Yeşim Belli gerçekleştirdiğimiz
gezide, İtalya ticaretinin kalbinin attığı bu bölgede önemli iş
merkezleri ile görüşmeler yapıldığını kaydetti. Başkanımız Belli,
“Milano’daki Başkonsolosluğumuz ile bir araya geldik. Türkiye

adına İtalya’nın önde gelen dernekleri ile görüşmelerde
bulunduk. İki ülkenin iş kadınları olarak, hem örgütsel hem
de bireysel işbirlikleri için anlaşma sağladık. Her zaman olduğu
gibi burada da asıl amacımız vizyonumuzu geliştirerek yeni iş
birliktelikleri sağlamak. Bunların yanı sıra ülkemizin başarılı iş
kadınlarını da temsil etmek.” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ İKİ ÜLKE ARASINDAKI İLETİŞİMİ
GELİŞTİRMEK.”
Yurt dışı gezilerinin ülkeler arsı iletişimin daha verimli hale
gelmesinde çok büyük önem taşıdığını belirten Başkanımız Belli
şunları söyledi:
“Yurt dışı iş geliştirme gezilerimiz, hem derneğimizin dünyayla
bağlantısı hem de üyelerimizin network gelişimi açısından önem

taşımaktadır. Milano ziyaretimiz de çok yoğun bir programı
kapsadı. Bu ziyaretler inanıyorum ki ülke ekonomimizin
kalkınmasına ve iş ilişkilerimize ciddi katkılar sağlamanın
yanında ülkemizin girişimci kadınlarının başarılarını gözler
önüne serecektir.”
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ÜYE ZİYARETLERİ

AYSU YAVUZ
ÜYE İŞYERİ ZİYARETİ
24 Ocak 2017
Yer: PİMEKS Alüminyum PVC ve Metal San. Tic. A.Ş.
Katılanlar: Yeşim Belli, Burcu Tüzün, Feyzan Ökmen, Burcu Çataltepe, Zühal Sünger, Gülay Kaynak, Işıl Çetin, Sevil Külafçı, Naz
Öztürk, Pelin Gezeryel, Sabiha Kiraz, Şehime Akman, Tülin Kal, Zerrin Ateş, Züleyha Özcan, Aysu Yavuz

HATİCE CANGÜL
ÜYE İŞYERİ ZİYARETİ
23 Şubat 2017
Yer: CANGÜL Yatırım
Katılanlar: Yeşim Belli, Nuray Başar, Zeynep Akıncı, Aylin Tekin, Esra Öztürk, Zerrin Ateş, Neşe Kayacan, Hikmet Barutçu, Simten
Akpunar, Işık Çetin
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ELİF ÖZKALELİ VARDAR
ÜYE İŞYERİ ZİYARETİ
23 Şubat 2017
Yer: Fonksiyon Manuel Terapi ve Fizyoterapi Merkezi
Katılanlar: Yeşim Belli, Nuray Başar, Zeynep Akıncı, Aylin Tekin, Esra Öztürk, Zerrin Ateş, Neşe Kayacan, Hikmet Barutçu,
Simten Akpunar, Aysu Yavuz, Filiz Pehlivan, Hatice Cangül, Işık Çetin, Tülin Kal

AHSEN DEMİRCİ
ÜYE İŞYERİ ZİYARETİ
07 Haziran 2017
Yer : Ahsen Demirci Wellness Club
Katılanlar: Yeşim Belli, Nuray Başar, Zerrin Ateş, Esra Öztürk, Hande Öztürk, Sema Şarda
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