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Yönetim Kurulu

Sayı: 02

Sevgili ANGİKAD Ailesi,
Ülke gündeminin hareketli olduğu şu
günlerde ANGİKAD’da da sürekli yeni
çalışmalar arkası arkasına geliyor.
Bu yıl açılış toplantımızı; ülkemizin en
değerli kurumlarından birisi olan DELOITTE
Vakfının Yönetim Kurulu üyesi Fazıl Oral’la
gerçekleştirdik. Konular öylesine bizim için
değerliydi ki tekrarını yapalım istedik hep
birlikte. O yüzden Aralık ayında da Fazıl Oral
bizlerle olacak. Şimdiden müjdesini verelim
istedik.
KALDER’le yaptığımız bir dizi görüşme
neticesinde iş hayatında hepimizin ihtiyacı
olabileceğini düşündüğümüz “Süreç
Yönetimi” konusunda ortaklaşa bir eğitim
yaptık. Katılanlar hem kendilerine katma
değer sağlayacak konularla bilgilenirken
hem de yapılan atölye çalışmasıyla keyifli
saatler geçirdi.

Renan Ceylan
Başkan

Nuray Başar
Başkan Yrd.

Yeşim Belli
Sekreter

Naz Öztürk
Sayman

Zerrin Ateş
Yk. Üyesi

Aygen Yenigün
Yk. Üyesi

Ümmühan Dilek
Yk. Üyesi

HEYECANLIYIZ!!! Çünkü; Girişimcilik
Zirvemiz ve Fuarımızın ilkinin
gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. İlkini
gerçekleştireceğimiz Zirve ve Fuarımızın
yıllar geçtikçe uluslararası arenaya çıkması
hedeflerimiz arasında.
ANGİKAD’ın dönem sözcülüğünü üstlendiği
5 Aralık Dünya Sivil Toplum Günü
hazırlıklarımızda son sürat devam ediyor.
Sivil topluma gönlünü vermiş kişilerin
ödül alacağı bu anlamlı günde hep birlikte
olabilmek dileğiyle…
			Saygılarımızla,
		ANGİKAD YÖNETİM KURULU
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•
•

AÇILIŞ TOPLANTISI, FAZIL ORAL
KALDER PANEL
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
İSEF FUARI
RÖPORTAJ

uray

AÇILIŞ TOPLANTISI

17 Eylül 2015 günü Holiday Inn Otelde
gerçekleştirdiğimiz açılış toplantımızın
konuğu Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Fazıl Oral oldu.
Oral, “Patron ve Profesyonel olarak
Girişimci Kadın” konulu söyleşisinde
hem tecrübelerini aktardı hem de
iş hayatında başarıya giden yoldaki
ipuçlarını üyelerimizle paylaştı.
Aylık toplantımıza TÜSİAV başkanı Veli
Sarıtoprak’ta katılarak üyelerimize bir
konuşma yaptı.

Fazıl Oral kimdir?
Fazıl Oral, Ankara Kara Harp Okulu İşletme
ve İş İdaresi bölümünden mezun olduktan
sonra üsteğmen rütbesine kadar Silahlı
Kuvvetler bünyesinde kalmıştır.
Silahlı
Kuvvetler sonrası, profesyonel iş hayatına
1991yılında Mc Donald’s Corporation
bünyesinde devam etmiş ve satın
alma müdür yardımcısı olarak görevini
yürütmüştür.
1993 yılında satış ve pazarlama müdürü
olarak Xerox Türkiye’de görev alan Oral,

Pakistan, İran, İsrail, Türkmenistan ve
Azerbaycan’daki bayilerin yönetimi, satış
pazarlama aktiviteleri gibi konular üzerine
çalışmış, personelin satış teknikleri ve
ürün konusundaki eğitimini üstlenmiştir.
Ardından, aynı firmanın pazarlama ve
planlama müdürü olan Oral, 8 ülkenin kısa
ve uzun dönem planlama ve raporlamasını
yapmış, piyasaya yeni ürün sunumu
konusunda yoğunlaşmıştır.
Oral, daha sonra REUTERS bünyesinde
yeni pazarların geliştirilmesi, planlama,
raporlama ve satış gibi konularla ilgili
olarak Pazar Geliştirme ve Bölge Satış
Sorumluluğunu üstlenmiştir.
Kendisi,
Şubat 1998 tarihinden beri,
Management Centre Türkiye’de liderlik
ve yönetim becerileri, müzakere ve
çatışma yönetimi, pazarlama ve marka
yönetimi konularında ağırlıklı olmak

üzere, Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu
ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler’de eğitim
ve konferanslar vermekte, şirketlere
danışmanlık yapmaktadır. 2001 yılından
beri , misafir öğretim üyesi sıfatı ile Harp
Akademileri’nde liderlik ve uluslararası
çatışma Yönetimi dersleri vermektedir.
Avrupa’da Londra, Prag, Nice, Lizbon’da,
Amerika Birleşik Devletleri’nde Atlanta,
Boston, Texas, San Diego ve NewYork’ta,
Liderlik, Strateji ve Çatışma Yönetimi ve
Müzakere konularında eğitimler almış,
konferanslara katılmıştır. Ayrıca, özel ilgi
alanında kendini daha da geliştirebilmek
için 2006 yılında, Harvard Üniversitesi’nde
“Stratejik karar verme ve Müzakere sanatı”
konusunda
detaylı bir eğitim eğitim
programına katılmıştır.
Şu anda Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir.

ANGİKAD- KALDER İŞBİRLİĞİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Üyelerimizden Esra Öztürk’ün sahibi olduğu Houston Otelde KalDer ile ortaklaşa
“Süreç Yönetimi” eğitimi yapıldı.

T

ürkiye Kalite Derneği
(KalDer) Ankara Şubesi

ve ANGİKAD işbirliği ile 12
Kasım tarihinde Kavaklıdere Houston
Otel ev sahipliğinde Süreç Yönetimi ve
İyileştirilmesi eğitimi gerçekleştirildi. Bu
işbirliği ile KalDer “kurumların yönetim
kalitesini arttırarak sürdürülebilir başarıyı
yakalamalarına destek olmak”, ANGİKAD
ise “başkentli işkadınlarının işletmelerini
güçlü kılmak için onlara rehberlik etmek”
amaçlarını gerçekleştirmiş oldu.

KalDer aynı zamanda yaşam kalitesinin
kadının iş dünyasında daha çok temsil
edilmesiyle artacağı inancıyla 2008 yılından
bugüne “Yönetim Kadının Hakkıdır”
demektedir. Bu görüş doğrultusunda KalDer
kadınların iş dünyasında geleneksel rollerin
ve alanların dışında da başarılı olması için
çalışmalar yürütmektedir.
Eğitim ANGİKAD üyelerinden oluşan 18
kadar girişimci ve çalışan iş kadınına verildi.
Süreç yönetimi eğitimi ile kurumların
süreç yönetimi konusunda bilgilenmeleri

ve kurumlarında uygulamaya geçirmeleri
amaçlandı. Süreç yönetiminin kurumlara
sağladığı avantajlar kısaca şöyle özetlenebilir:
• Kurumun yaptığı işlerin akışlar halinde
tanımlanarak kurumsal hafıza oluşturulması
• Süreçler hafızaya kazandırıldığı için ihtiyaç
duyan herkes tarafından erişilebilmesi
• Süreçler tanımlandığı için iyileştirmelerin
düzenli yapılabilmesi
• Performansın doğru ölçülmesi ve
hedeflerle yönetime temel oluşturması
• Ekip çalışmasını ve bilincini teşvik etmesi
Süreç yönetiminin sadece bir sistem
geliştirme çalışması olarak görülmemesi
gerektiği, en önemli ve zorlu tarafın
kurum kültürünün değiştirilmesi olduğu
da eğitimde vurgulandı. Süreç yönetimi
ile kurum kültürünün sürekli iyileşme
ve ekip olma yolunda zaman içerisinde
değiştirilmesi
gerektiği
bunun
da
üst yönetimin kararlılığı ve takibiyle
başarılabileceği vurgulandı.

Eğitim süreç yönetimi konusunda
yapılan grup çalışmaları ve sunumlarıyla
sonlandırıldı.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Üyelerimizden Nazik Erenoğlu’nun da içinde yer aldığı Ankara Ticaret Odası Danışmanlık Hizmet
Komitesinin düzenlediği panele çok sayıda konuk katılmıştır.
Kamunun Danışmanlık Hizmeti alma konusunda istekli olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun neden
ve niçinlerinin araştırılması, tarafların (Özel Ve Kamu) bir araya getirilerek varsa risk paylaşımının
tartışılmasının sağlanması ve sorulara yanıt ve çözüm bulunması amacıyla gerçekleştirilen panel
oldukça verimli geçmiştir.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Başkan yardımcımız Nuray Başar’ın başkanı olduğu Ankara Sanayi Odası Bilgisayar Yazılım Meslek
Komitesi teknoparklarla işbirliği ve teknoparklarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı
bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya konuşmacı olarak Ankara’da yerleşik teknoparkların müdürlerinin yanı sıra çok sayıda
sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve bilgisayar sektöründen firmalar katıldı. Teknoparklarda yaşanan
sıkıntıların çözümü konusunda konuşmalar yapılırken, bilgisayar firmalarının işlerini geliştirmeleri,
devlet desteklerinden nasıl yararlanacakları konusunda da bilgilendirilme yapıldı.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Dernek genel sekreterimiz Yeşim Belli, 9 Kasım 2015 tarihinde, Türkiye’de kadın girişimci
olmak, Angikad ve ISEF 2015 Girişimcilik Zirve ve Fuarı konularında konuşmak üzere Kanal 6
Günce programına katılmıştır.
Türkiye’deki kadın girişimciliğin genel durumu, önündeki engeller, zorlukları gibi konulara
değinen Belli ‘’ iş dünyasında başarının, kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni
iş sahaları oluşturmanın yolunun kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiği gerek
akademik çevrede gerekse iş dünyasında kabul edilmiş bir gerçektir. Ekonomik ve sosyal gelişme,
kadın- erkek, iki cinsiyetin de katılımına bağlıdır. Tüm bu gerçeklere rağmen, ülkemizdeki kadın
girişimci artışı Batılı ülkelere göre oldukça yavaş ilerlemektedir.’’
Derneğimizin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
Düzenleyici kurumları arasında bulunduğumuz ISEF 2015 Girişimcilik Zirvesi ve Fuarının önemi,
konuşmacıları ve başlıca konuları hakkında bilgi verdi ve Ankaralı girişimcileri davet etti…

“ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ VE FUARI”

Değerli Üyemiz,
Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) olarak, 27-28 Kasım 2015
tarihinde Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ve HHB - EXPO Fuarcılık ile
birlikte“Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı” düzenlemekteyiz.
Global Girişimcilik Haftası Etkinlikleri kapsamında; ilki gerçekleşecek olan Uluslararası
Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı’na kamu kurum ve kuruluşları, danışmanlık firmaları,
teknoloji firmaları, dijital pazarlama ile hizmet veren firmalar, e-ticaret firmaları,
GSM operatörleri, inovasyon firmaları, online sosyal medya firmaları, AR-GE firmaları,
bilişim firmaları, kobiler, distribütör firmalar, pazarlama ve dış ticaret firmaları,
uluslararası dernek ve kurumlar, üniversiteler ve özel sektörde faaliyet gösteren sektör
firmalarından oluşan yurt içi ve yurt dışı olmak üzere; 3000 kişinin üzerinde uzman ve
sektör temsilcisinin katılması beklenmektedir.
Fuarla eş zamanlı düzenlenecek olan iki gün sürecek olan Konferanslarda önemli konu
başlıkları, sektörün önde gelen konuşmacıları yönetiminde pek çok kanaat önderini
bir araya getirerek; katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yanında iyi
örneklerin öne çıkarılmasına da olanak verecektir.
Dernek üyelerimiz fuara katılımları durumunda özel ıskonto alacaklardır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği
(ANGİKAD) ve Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) himayelerinde düzenlenecek
olan,“Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı”ile ilgili detaylı bilgiye http://hhbexpo.
com.tr/isef2015/ linkinden ulaşabilirsiniz.

RÖPORTAJ

Pelin Gezeryel – Gezeryel Fikri Haklar Ve Danışmanlık
1976 Ankara doğumluyum. Evli, biri erkek ve diğeri kız iki çocuk
annesiyim. Kendimi bildim bileli, iyi bir Türkçe kullanmayı hedefleyerek
konuşmayı seven, etrafına öğrendiklerini anlatmaya çalışan biri oldum.
Hayalim hep bir hukukçu olmaktı. Üniversiteyi bir filolog olarak
bitirdim ve bu hayalimi gerçekleştiremedim. Ancak, hukuka olan sevgim, beni yaklaşık 16 yıl önce
büyük bir keyifle yerine getirmeye çaba gösterdiğim şu anki mesleğim olan Marka ve Patent
vekilliği ile tanışmama olanak sağladı. Her gün Fikri ve Sınai Haklar alanında müvekkillerime en iyi
ve doğru bilgiyi verebilmek için yeni bir şeyler öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum.
Buluşların, yeni ve özgün tasarımların, günümüzün en önemli stratejilerinden biri olan markaların
korunmasında müvekkillerime danışmanlık hizmeti veriyor, işletmelerin en değerli varlıklarını en iyi
şekilde korumaları konusunda önderlik yapıyorum.
Hukuk işimin vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde
aynı zamanda patent, endüstriyel tasarım ve marka davalarında konunun uzmanı olarak bilirkişi görevi
de üstleniyorum.
Her işin başı eğitimden geçiyor diyoruz ya, işte tam da bu önemli noktada, bu bilinçle, Başkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak, Fikri Haklar
Hukuku ve Telif Hakları Hukuku dersleri veriyorum. Yoğun emek ve çabalar sonrası ortaya çıkarılan
fikir ürünlerinin nasıl korunması gerektiğini ve yasalar karşısında nasıl tedbirler alabileceğimizi
öğrencilerime anlatıyor, onların da kendi çevrelerini bilgilendirmelerini sağlıyorum.
Kadının annelik başta olmak üzere, pek çok sosyal statüsünün yanında iş kadını olmasının da, onların
ne kadar güçlü ve tuttuğunu koparan bir varlık olduğunun ispatıdır.
Bir kadın, bir anne, bir eş ve bir girimşi iş kadını olarak, ANGİKAD’ın bir parçası olmaktan gurur ve
mutluluk duyuyorum. Derneğimin benim haklarımı koruyacağına ve her alanda tam bir destek
göreceğime inancım tam.
Tüm kadın girişimcilerin, iş hayatında ihtiyacı olan tüm destek ve yardımları en iyi şekilde alabilecekleri
derneklerin ülkemizde çoğalması ve yeni ufukların açılması dileğiyle…
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Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ASTOP öncülüğünde düzenlenen
DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ (SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GÜNÜ)
tören ve kokteylini teşriflerinize arz ederiz.

Veli SARITOPRAK
Renan CEYLAN (Dönem Sözcüsü)
İlker ARABACIOĞLU
Fatma SEMİZ
Eda ERSOY
Şeyhmuz SABAHOĞLU
M. Nezih ALLIOĞLU
Ahmet KURT
Metin DEMİR
Türker NASLI
Dr. Ali Asker DEMİRHAN
Mustafa ZENGİN
Altan PALABIYIKOĞLU

KURUCU - ONURSAL BAŞKAN
ANGİKAD
AFİDER
ANGİAD
ASİAD
EMSİAD
GGYD
OSİAD
SEİS
TÜGİAD
TÜRKİAD
TÜSİAV
KOORDİNATÖR ÜYE

ANKARA TİCARET ODASI MECLİS SALONU

Tarih: 5 Aralık 2015 Cumartesi Saat: 14:00
Adres: Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/ANKARA LCV: (0.312) 236 27 68
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Yukarıda işaretlediğim burs miktarını ANGİKAD burs
fonuna 9 ay boyunca ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
Tarih:
Ad ve Soyad:

/

/ 2015
İmzası:

* ANGİKAD tarafından araştırılması tamamlanmış ve burs
almaya uygun görülmüş gençlerimizden birini/birkaçını
sahiplenip okumalarına katkıda bulunmak isterseniz yukarıda
belirtilen miktar kutucuğunu işaretlemeniz yeterli.
* Burs tutarı bir öğretim dönemi için 9 ayı kapsamaktadır.
* Kredi kartı yoluyla veya ANGİKAD burs fonu banka hesap
numarasına ödeme yapabilirsiniz.
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