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Sevgili ANGİKAD Ailesi,
Anılarımızda hep kokular, tatlar, sesler
ve görüntüler kalır. Yılın son günlerine
girdiğimiz şu günlerde ise hayatın rengi
kırmızı. Yeni bir yılı müjdeleyen günler,
tatlı koşuşturmalar, yeni umutlar. Kısacası
umutlarla dolu yeni bir yılın ilk heyecanları.

Renan Ceylan
Başkan

2015 yılının son sayısında siz değerli
ANGİKAD ailemizin beğenisini
hedeflemekten ve çıtamızı sürekli yukarı
taşımaktan başka bir beklentimiz olmadan
çalışmalarımıza devam ettik.
Aylarca yoğun bir tempoyla çalıştığımız
ve bu yıl ilkini gerçekleştirmekten onur
duyduğumuz ISEF Girişimcilik Zirvesi
ve Fuarını gerçekleştirdik. Bu güzel
organizasyonu gerçekleştirmede rolü ve
emeği olan başta üyemiz HHB Fuarcılığın
sahibi Şule Dayangaç olmak üzere herkese
teşekkür ediyoruz.
Hemen arkasından derneğimiz için önemli
bir organizasyon olan 5 Aralık Dünya
Gönüllüler Günü ödül törenini gerçekleştirdik.
Ankara’nın önemli sivil toplum kuruluşlarının
biraraya gelerek oluşturdukları Ankara Sivil
Toplum Platformunun dönem sözcülüğünü
derneğimiz ANGİKAD’ın yapması ise gurur
verici.
Girişimcilik kampımızın da startını
vermiş bulunmaktayız. Bizleri her zaman
heyecanlandıran en önemli projelerimizden
biri olan Girişimcilik Kampında yine her
zamanki gibi desteklerinizi bekliyor olacağız.
Bültenimizin sayfalarını içinizin sıcaklığı,
sevginiz, umudunuz, sağlığınız ve keyfiniz
hiç eksilmeden okumanızı dileriz.
Mutlu yıllar ANGİKAD’ın güçlü ve özel kadınları.

Nuray Başar
Başkan Yrd.

Yeşim Belli
Sekreter

Naz Öztürk
Sayman

Zerrin Ateş
Yk. Üyesi

Aygen Yenigün
Yk. Üyesi

Ümmühan Dilek
Yk. Üyesi
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ISEF 2015 ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ VE FUARI

ISEF ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ VE FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı
Türkiye'nin değerli marka temsilcilerini girişimcilerle buluşturdu. Zirvenin açılış konuşmasını
yapan ANGİKAD Başkanı Renan Ceylan,
girişimciliğin ülkemiz için önemini vurduladı ve
gençlerimizin girişimci olmaları için ellerinden
tutmaktan başka şansımız yok dedi.
Çok sayıda firmanın da stant açtığı Uluslararası
Girişimcilk Zirvesi ve Fuarı Ankara ATO Kongre
ve Sergi Sarayında gerçekleşti. ANGİKAD ve
GGYD himayesinde HHB Expo Fuar şirketi
tarafınca organize edilen etkinliğe yerli ve
yabancı çok sayıda konuk katıldı.
HHB Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç'da
konuşmasında “Enerjisini, yaratıcılığını ve ülkesi
adına daha iyi bir şey yapmak için kendisini
ortaya koyan ruhtur. Bugün daha güçlü bir
Türkiye için elini taşın altına koyan inanan,
cesaret eden, yılmayan, vazgeçmeyen paylaşan
sorumluluk alan yine girişimci ruhtur” dedi.

Doğa okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin
Çelikten'de "Teknoloji baş döndürücü bir
hızla ilerliyor ve dünya sosyolojik anlamda
ciddi bir anlamda değişiyor gelişiyor. Buna
adapte olabilmek için de eğitiminde kendisini
güncellemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Tabular Yıkılmalı
Vodafon Fikir Çarkı Temsilcisi Rüçhan Ziya'da,
“Bir ülkede girişimciliğin gelişmesinin ve
ekonomiye değer katmasının dijitalleşmeyle
doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Dijital
ekonomi dijital istihdam ve dijital kalkınma
gibi kavramlar hızla yaygınlaşıyor. Yeni iş
fikirleride ilhamını dijitalleşmeden alıyor. 4,5 G
ile ülkemizde de artacak dijital girişimcilik” diye
konuştu. Türkiye Perakendeciler Fedarasyonu
Başkanı Mustafa Altunbilek ise kendisinin
de bir girişimci olduğunu söyleyerek başladı
"Eğer olmasaydım ne yapardım bilmiyorum.
Olmazları oldurmak tabuları yıkmak ve

başarıyı hissetmek girişimciliğin olmazsa
olmazlarındandır” diye devam etti. TÜSİAV Veli
Sarı Toprak'da dünyanın son 20 yıldır girişimciliği konuşup tartıştığını ülkemizde son 10
yıldır gündemde olduğunu söyledi
Girişimciden Altın Öğütler
Fuarın en dikkat çeken konuşmacılarından
biride Demsa Group Başkanı Demet Sabancı
Çetidoğan oldu. Çetindoğan bugünün
dünyasında farklılaşmanın en önemli tartışma
konularından biri olduğunu belirterek "Markanızı
kullanıcınız için özelleştirdiğiniz sürece ve
diğerlerinden farklılaştığınız kadar değerlisiniz"
ifadesini kullandı. Girişimcilikle hayalperestliğin
karıştırıldığını anlatan Çetindoğan girişimciliğin
bilgi akıl ve birikim işi olduğunu dile getirdi.
Donanımlı Kişilerin potansiyel bir girişimci
adayı olduğunu kaydeden Çetindoğan "Yatırım
yaptığınız işi bilmeyip o işin trendlerini takip
etmeden işin güçlü zayıf yönlerini fırsat ve
tehtitleri bilmeden girerseniz size ancak bol
şans dileyebilirim" diye konuştu. Çetindoğan
girişimcilikle ilgili önerilerini ise " En az iki
yabancı dil öğrenin. Üniversite eğitimi boyunca
bütün olanakları zorlayarak mutlaka bir işte
çalışın. Her üç senede bir pasaportunuzda vize
sayfası kalmayacak kadar gezin. Son teknolojiyi
takip edin. En az 3 farklı kültür ve ülkeden yakın
arkadaşlıklar kurun. Ne olduğunun önemi yok,
ama bir yüksek sanat zevki edinin. Çok yorgun
hissetseniz bile kendinize zaman ayırın ve iç
sesinizi dinleyin. Kendi kararlarınızı uygulayacak
ve sonuçlarına katlanacak kadar cesur olun" diye
sıraladı. Zirvenin ilk günü ünlü Günaydın Et'in
sahibi ve kurucu ortaklarından Cüneyt Asanda
dinleyenlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

ASTOP DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ ÖDÜL TÖRENİ

5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜNDE FARK YARATAN STK’LAR ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Dönem sözcülüğünü ANGİKAD’ın yaptığı
ASTOP Ankara Sivil Toplum Platformu,
5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde
Ankara Ticaret Odası’nda biraraya geldi.
ANGİKAD’ın dönem sözcülüğü ve başkanlığında gerçekleşen programa iş ve siyaset
dünyasından davetliler katıldı.

Gönüllü hizmetlerde farklılık yaratan başarılı
sivil toplum kuruluşlarının ödüllendirildiği
törende “ASTOP ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI
ÖDÜLLERİ” verildi. Dönem sözcüsü ANGİKAD
Başkanı Renan Ceylan ise konuşmasında
STK’ların birlikte hareket ederek, ülkemiz için
daha güzel işler yapacağına vurgu yaptı.

SAADET ŞEN ÖNER’LE ÖFKE KONTROLÜ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

“SAKİNLEŞMEK VE SAĞLIKLI KALMAK İÇİN YAPILACAKLAR”
ANGİKAD’ın Houston Otelde gerçekleştirdiği aylık toplantısına konuşmacı
olarak Saadet Şen Öner katıldı. ANGİKAD
üyelerine öfke kontrolü konusunda çok
önemli tavsiyelerde bulunan Sayın Öner,
“Öfke kontrolü için sakinleşmek çok
önemli. Bunun için nefes alıp verin, soğuk
su için, sevdiğimiz yemekleri düşünün,
yabancı dilde 10’a kadar sayın, temiz
havaya çıkın” dedi.
Sözlerine “Çıkış yolu bulamadığınız zaman,
yetersiz kaldığınız zaman mutlaka tecrübeli
birilerine danışın” tavsiyesinde bulunarak
devam etti. Üretmek için sağlıklı olmak
gerektiğini, zaman ve enerjinin dikkatli
harcanması gerektiğini kaydeden Saadet
Şen Öner, “Beden ve zihin arasında denge
sağlamak, hedefler arasında uyum, birlik
ve bütünlük sağlamak gerekir. Zaman planı
yapmalı, dinlenme zamanını arttırmalıyız.
Zamanı planladığımızda kendinize, işimize,
yakınlarınıza ayırdığınız zaman kaliteli olur.
Suçluluk hissi ortadan kalkar” dedi.

Öfke Kontrolünde Sakinleşmek Öneml
Saadet Şen Öner, etkin bir şekilde
dinlemenin ve iletişim kurmanın da
önemine işaret ederek, şöyle devam
etti: “Karşı tarafın anlamadığı şeyi belki
siz anlatamıyorsunuzdur. Karşı tarafı
tanımalı ve anlamalı, ona göre iletişim
kurmalısınız. Bazıları görsel, bazıları işitsel,
bazıları da dokunsal anlar. Görsel olan
kişilerin hafızaları fotoğraflarla beslenir.
İşitsel insanlar sesle, dokunsal insanlar ise
iletişimi dokunarak kurarlar. Öfke kontrolü
için sakinleşmek çok önemli. Bunun için
nefes alıp vermeliyiz. Soğuk su içmeliyiz.
Gitmek istediğimiz yerleri sayabiliriz.
Sevdiğimiz yemeleri düşünebiliriz, yabancı
dilde 10’a kadar sayın, temiz havaya
çıkın, sakız çiğneyin, el yıkayın, mekan
değiştirin. Dikkat edin; beslenmenize,
seyrettiklerinize, tüketim alışkanlıklarınıza,
adetlerimize,
ahlakımıza,
uykunuza,
dilinize, toprağınıza, bayrağınıza, kültürünüze, sokağınıza, doğanıza…”

RÖPORTAJ

Hülya Kaptan – İnşaat Mühendisi
1960 Bergama doğumluyum. Babamın devlet memuru olması sebebiyle
her okulu 2 değişik yerde okuyup sonunda Bergama Lisesinden
mezun olup yuvadan uçtum. 1985 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun oldum.
İş hayatına atıldıktan sonra 10 yıl boyunca profesyonel olarak proje firmalarında çalıştıktan sonra 1995
yılında kurduğumuz Tales Ltd. Şirketinde kurucu ortak olarak Karayolu ve Altyapı İşleri Müteahhitliği
yapmaya başladım. Ekonominin en zorlu yıllarını (2001 , 2008 krizleri gibi ) işkadını olarak göğüslemek
zorunda olmayı tecrübeye çevirip yoluma devam edebildim ve işimi bugünlere taşıdım.
2005 yılında YDK İnşaatı kurdum ve yine aynı sektörde işler yaptım. 2016 itibariyle ustalık dönemimi
bina inşaatı yaparak devam ettirmeye karar verdim. 30 yıldır edindiğim deneyimlerimi Dayanıklı,
Estetik, Kullanışlı ve Uygun Fiyatlı binalar üretmek için kullanacağım.
2015 yılında son moda yaşam alanlarımızda ne kadar birbirimizden ve mahallemizden kopuk yaşamaya
başladığımız tespitinden yola çıkarak iki kadın girişimci Profesyonel Site Yönetimi firması Bİ YÖNETİM’i
kurduk. Amacımız yaşam alanlarımızın yönetiminin bizim tarafımızdan profesyonelce yapılması ve
sosyal yöneticilik anlayışımızla Komşuların sadece Komşu olmaları.
Lise yıllarımdan bu güne daha iyi bir toplum adına mücadele etmenin tek yolunun örgütlü mücadele
olduğuna inandım. Dolayısı ile gençlik örgütlerinden başlayıp, meslek örgütleri ve siyasi partilere
uzanan çeşitli birimlerde çalıştım. TÜKODER’in Ankara’da kurulmasına öncülük edip, 3 yıl kurucu
başkanlığını yaptım.
Bu sebeple daha iyi bir toplum için örgütlü olmayı seçen ANGİKAD’lı kadınlara çok saygı duyuyor ve
verilen emeğin çok değerli olduğuna inanıyorum.
Mesleğim gereği hep erkek egemen alanlarda çalıştım. Zor ama bir o kadar da keyifli bir iş hayatı
yolculuğum oldu. Şantiyelerde bir kadın olarak var olmak bu sektördeki erkekler açısından pek çok
yanlış algıyı yıkmama fırsat sağladı. Taşrada kızlarımıza, kadınlarımıza dokunma fırsatım oldu.
Kadın olmanın bu dünyadaki en büyük ödül olduğuna, buna inanan bir anne olarak da iki erkek evlat
sahibi olmanın şans olduğuna inanıyorum. Böylece geleceğin cinsiyet eşitliğine inanan erkeklerini
yetiştirme fırsatına da sahip olduğumu düşünüyorum.
Ben hayatta Ege’li olmayı, Anne olmayı ve Mühendis olmayı çok sevdim...
Adres: Hilal Mah. 706. Sok. No: 5/1 Yıldız Çankaya - ANKARA
Tel: (0.312) 441 85 06 Gsm: (0.532) 228 01 93
www.taleslimited.com

