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DERNEK TANITIMI: 

ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği, 2007 yılında, Türkiye’nin güçlü bir geleceğe olan 

yolculuğunda Türk kadınlarının başta iş yaşamında olmak üzere eğitimden siyasete her 

alanda daha fazla yer almasını sağlamak, onlara iş alanlarında ve girişimcilikle ilgili her 

konuda rehberlik ve öncülük etmek amacıyla kurulmuş bir STK’dır. Her biri farklı üretim ve 

hizmet sektörlerinden 150’un üzerinde girişimci iş kadını üyesi bulunmaktadır. 

 

Kurulduğundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası bazda birçok kuruluşla iş birliği içinde 

projeler geliştiren ANGİKAD, İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu İÇASİFED 

üyesi olup, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TURKONFED çatısı altında 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğimiz aynı zamanda Ankara Kalkınma Ajansı İl 

Kalkınma Kurulu’nda da temsil edilmektedir. 

 

Derneğimizin temel paydaşları arasında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 

KEFEK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma 

Örgütü ILO, Ankara’daki üniversiteler bulunmaktadır. Ülke genelindeki kadın girişimci 

örgütleri ile de iş birliği halindedir. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Finlandiya ve Hollanda 

kadın girişimci sivil toplum örgütleri ile de yakın ilişkiler geliştirilmiştir ve o ülkelerdeki 

uygulamalar incelenmiştir. Derneğimiz geniş network ağı ve tecrübeleri ile genç kadın 

girişimci yetiştirilmesi üzerinde hassasiyetle durmakta ve katma değeri olan iz bırakan 

çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra üyelerimiz faaliyet alanları ile ilgili olarak talep 

edilen bölgelerdeki işini yeni kurmuş ya da kuracak yerel kadın girişimciler için mentörlük 

hizmeti de vermektedir. Bazı üyelerimiz de Kadın Girişimciler İçin Avrupa Birliği Mentör 

Ağı’na kayıtlıdır. 

 

Girişimcilik ekosisteminin hem yeni kuşakları da kapsayacak şekilde yaygınlaşması ve 

gelişmesi, hem de verimlilik ve kalite odaklı girişimciliğin yerleşmesi için “Girişimcilik 

Kampı” düzenlemektedir. 

 

Üniversite öğrencisi olup özellikle burslu okuyan genç kızlarımızı hedef alan Girişimcilik 

Kampı; Derneğimizin en önemli aktivitelerinden biri olup, üzerinde hassasiyetle 

durulmakta ve düzenli olarak her yıl gerçekleştirmektedir. 

 

Derneğimiz, bir marka olma yolunda olan ANGİKAD GİRİŞİMCİLİK  KAMPI’nın 2022 

yılında düzenlenecek olan 10.uncusu için çalışmalara  başlamıştır. 
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ANGİKAD GİRİŞİMCİLİK      KAMPI: 

Hedef Kitle: 

Üniversitelerde burslu okuyan kız öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir. Başvurular 

sadece Ankara’da ikamet eden öğrenciler ile sınırlı olmayıp, yurdun her yerinden 

yapılabilmektedir. Hedef kitleye ulaşabilmek için üniversiteler ve burs veren dernekler ile 

iletişime geçilerek duyuru yapılmakta ve başvuru formları dağıtılmaktadır. 

 

Organizasyon Kurulu: 

Dernek üyeleri arasından gönüllülük esasına göre bu konuda çalışmak isteyenlerden 

oluşturulmuş bir Girişimcilik Kampı Komitesi hazırlık çalışmalarını yürütmektedir. Komite 

üyelerinin her biri her yıl deneyimlerini artırmakta ve bir sonraki yıla bu tecrübeler ışığı 

altında, geniş networklerini de kullanarak, birikimlerini aktarmaktadır. 

 

Kamp Detayları: 

• Süre: Kamp 4 gün zoom üzerinden online olarak düzenlenmektedir. 3 günü eğitim 

son günü de fikir kampı şeklinde olacaktır. 

 

• Seminerler : Başvurular arasından titizlikle seçilen çeşitli üniversitelerin farklı 

bölümlerinde burslu okuyan ortalama 60 kız öğrenci online olarak etkinliklere katılım 

sağlayacaklardır. Kampın tüm seminer ve etkinliklerine katılım zorunludur. 

 

• Sabah Sporu: Kahvaltı öncesinin vazgeçilmez unsuru olarak her kamp programına 

konmaktadır. 

 

• Sunum İçerikleri: Toplamda 20 ye yakın farklı konuda sunumlar ile program içeriği 

oluşturulmaktadır. Alanında uzman, isim yapmış kişilerce girişimcilik, kişisel gelişim, 

sivil toplum gönüllüğü, sosyal haklar gibi konularda sunumlar yapılmakta ve en iyi 

tecrübe paylaşımları yapılmaktadır. Girişimci iş insanları kendi tecrübelerini ve başarı-

başarısızlık hikayelerini paylaşmakta, genç kızlarımızın en büyük eksikliklerinden olan 

vizyon, farkındalık rol  model  ihtiyaçları   karşılanmaya   çalışılmaktadır. 

 

• Açılış-Kapanış Seremonileri: Kampa kayıtlar, online olarak yapılacaktır. Angikad 

Girişimcilik Kampı sahnesinde dernek üyeleri ve açılış konuşmacıları bir araya 

gelmektedir. İstiklal Marşı, Saygı Duruşu, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Ana 

Sponsor Temsilcisinin açılış konuşmalarını ve ana sponsora plaket takdimini takiben 

programa katılan öğrencilerden kendilerini tanıtmaları ve beklentilerini açıklamaları 

istenmekte ve filme alınmaktadır. Ardından Dernek üyeleri de girişimcilik hikayelerini 

paylaşmakta ve kısa-öz mesajlar vermektedirler. Kapanış bölümünde sertifika dağıtımı 

yapılmakta ve kursiyerlerin değerlendirmeleri – yorumları alınmaktadır.  
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• Kursiyer Yorumları: Katılımcılardan dinledikleri her sunum sonrası düşünce ve 

görüşlerini yazılı olarak paylaşmaları istenmektedir. Bu yorumlar her kampın 

ardından Komite üyeleri tarafından incelenerek çıkarımlar yapılmakta ve bir 

sonraki kamp için yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Kursiyerler dinledikleri 

sunumlardan büyük ilham aldıklarını, verilen mesajların akılda kalıcı olduğunu, 

farkındalıklarının arttığını ifade etmektedirler. Yıllar boyunca ve farklı ortamlarda, 

farklı kişilerle kazanılabilecek deneyimi kamp boyunca kısa sürede edinme imkanı 

bulduklarını belirtmeleri; kampın amacına ulaştığının en çarpıcı ifadesidir. 

“……Kadınları yaptığı işlerde başarının olduğunu, başkalarının lafıyla değil kendi 

kararlarınla hareket etmen gerektiği, istikrarlı ve azimli olduğun sürece kimsenin 

karşımızda duramayacağını ve kadınların erkeklerin arkasında değil yanında 

durması gerektiğini, hayatın bütün olumsuz koşullarına rağmen asla pes etmemek 

gerektiğini gördüm.” Bu ifade de yine göstermektedir ki Girişimcilik Kampı amacına 

ulaşmaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik: 

Derneğin kuruluş amacına uygun temel sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 

Girişimcilik Kampı 10 yıldır düzenli olarak yapılmaktadır. Planlanan 10.si ile toplamda 

yaklaşık 480  mezun vermiş olacaktır. 

Kamplara     büyük bir kazanım olduğu konusunda hem fikirdir. Bu özel deneyimin 

farkındalık kattığını ve vizyonlarını genişlettiğini ifade etmektedir. 

 

“Kendimi daha önce hiç bu kadar değerli hissetmemiştim.” “Gerçekten hala iyi insanlar 

yaşadığını hatırladım.” 

 

“Çok güzel insanlar tanıdım. Çok keyifli vakit geçirdim.. ANGİKAD Kadınlarına teşekkür 

ederim. Umarım bundan böyle güzel işlerin içinde olurum. ANGİKAD’ ı çok sevdim.” 

 

“Çok güzel dostluklar edindim. Birçok eksiğimi tamamladım. Emeğinize, yüreğinize 

sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki bizi böyle güzel insanlarla buluşturdunuz.” 

 

“Kadının bu ülkedeki en güzel temsilcilerinin bulunduğu Derneği tanımaktan ve 

etkinliğine katılmaktan onur duydum.” 

 

“ANGİKAD!!! Kadının karizmatik hali…” 

 

“Bazen duyduğumuz bir kelime bile günümüze anlam katar. Burada bu 3 günde 

binlerce düşünce  ışıkları  yaktınız  her birimize.  Emeklerinizin  boşa  gitmeyeceğinden  

emin olabilirsiniz.”  

İletişim: 

ANGİKAD Dernek Sekretaryası 

0 501 362 27 68 

dernek@angikad.org.tr  
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