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Değerli ANGİKAD üyeleri, 

sevgili arkadaşlarım

2016-1019 dönemine Anıtkabir ziyaretiyle 

başlayıp; Ata’mıza ve onun kurduğu  

Cumhuriyet’e bağlılığımızı ; çağdaş, 

demokrat ve laik çizgimizden asla 

ayrılmayacağımızı bir kez daha ifade ettik.

Bugünün ve geleceğin Türkiye’si için 

üreten, bireysel bir çok başarıya imza 

atmış, toplumsal sorunlara duyarlı, 

biz ANGİKAD’lı kadınlar, derneğimizin 

kurulduğu günden beri , gücümüzü 

birleştirerek çoğalttık ve bir çok değer 

ürettik. Zor ama nitelikli, geniş etki alanına 

sahip projelere hep birlikte imza attık…

Ortak amaçlarımız etrafında birleşmiş 

kadınlar olarak daha fazlasını yapma 

gücüne sahibiz ve biliyoruz ki hiçbirimiz 

hepimiz kadar güçlü değiliz. Bu 

birlikteliğin yarattığı sinerji ve güçle yeni 

dönemde de hep birlikte misyonumuz 

doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak 

ve derneğimizin çıtasını yükseltmek 

için çalışacak, dayanışacak ve başarıya 

ulaşacağız.. 

Tüm üyelerimizden,  ANGİKAD’ı birlikte 

yönetmek üzere komitelere  katkılarını 

bekliyoruz.

 ANGİKAD YÖNETİM KURULU



ANGİKAD OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU

Ankara’daki iş kadınlarının çatı örgütü 
olan ANGİKAD’ın olağan seçimli genel 
kurulu 10 Mayıs günü Ankara Sanayi Odası 
Zafer Çağlayan Salonunda gerçekleştirildi. 
Mevcut başkan Renan Ceylan’ın tekrar 
aday olmadığı genel kurulda Yeşim Belli ve 
Göknur Atalay başkanlığında iki ekip yarıştı.

Üyelerin ilgisinin yoğun olduğu genel 
kurulda mevcut yönetim ve denetim 

kurulunun ibrasının ardından, her iki aday 
ekiplerini ve projelerini genel kurula katılan 
üyelere sundu.

Adayların birbirinden iddialı sundukları 
projelerin ardından yapılan seçimde Yeşim 
Belli’nin öncülüğünde oluşan Angikad 
Kaizen ekibi seçimi kazandı. Yeşim Belli 
başkanlığında oluşan yeni yönetim 
kuruluna başarılar dileriz. 

ANGİKAD OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.





ANITKABİR

ANGİKAD ATAMIZI HUZURUNDA ZİYARET ETTİ.

Olağan seçimli genel kurulun  ardından 
3 Haziran günü ANGİKAD Başkanı Yeşim 
Belli başkanlığında Atamızın huzuruna 
ziyaret gerçekleştirildi ve mozaleye çelenk 
konuldu.

Başkan Belli ise anıt defterine şunları 
kaydetti: “Büyük Atatürk, Girişimci İş 
Kadınları ve Destekleme Derneğinin 
üyeleri olarak Türk iş kadınlarını temsilen 
huzurundayız.

Bugün modern Türkiye’nin ayrılmaz bir 
parçası olan Türk Kadınları senin açtığın 
yolda hızla ilerlemeye devam etmektedir.

Eğitimden, spora, sanattan ekonomiye 

kadar, hayatın tüm alanlarında başarı ile 
varlık gösteren Türk kadınları asla bu konuda 
geri adım atmayacaklardır. Şartlar ne olursa 
olsun haklarından vazgeçmeyecek, bize 
bıraktığın mirasın sonuna kadar savunucusu 
olacağız.

Yüce Ata’m,

ANGİKAD olarak bugüne kadar olduğu gibi 
kadınlarımızın ekonomi başta olmak üzere, 
yaşamın her alanında yükselmesi için çaba 
harcamayı sürdüreceğiz.

Yolun yolumuzdur

Ruhun lad olsun”





ANGİKAD GİRİŞİMCİLİK KAMPI YAPILDI…

ANGİKAD Girişimci İş Kadınları ve 
Destekleme Derneği’nin geleneksel 
aktivitelerinden biri olan “Girişimcilik 
Kampı” bu yıl 18-20 Mart tarihlerinde 
Ankara Houston Hotel’de  gerçekleştirildi.

ODTÜ, İstanbul Hukuk, İTÜ, Yıldız Teknik 
Üniversitesi gibi değişik üniversitelerin, 
farklı bölümlerinde eğitim gören, 3.ve 
4. Sınıf öğrencisi, ANGİKAD, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) 
bursiyeri Girişimci olmaya hevesli 40 genç 
kız, 3 gün boyunca ANGİKAD tarafından 
misafir edildi ve konusunda uzman 18 
konuşmacı ile buluştu.

Girişimcilik Kamp Komite Başkanı Zerrin 
Ateş ve Dernek Başkanı Renan Ceylan’ın; 
vizyon sahibi, cesaretli, risk almaya istekli 
Girişimci Kadınlar olarak, topluma katkı 
vermelerine aracılık etmek istedikleri 
40 genç kızı biraraya getirdiklerini dile 
getirdikleri konuşmaları ile kampın açılışı 
yapıldı.

Radyo programcısı Özgür Aksuna ile 
başlayan kamp programı, Davranış Bilimleri 
Uzmanı, Senarist, Oyuncu Mehmet Auf’un 
dinamik sunumuyla sona erdi. 

Bankacı Tolga Egemen, Kadın Aktivist 
Nazik Işık, Öğretim Görevlisi Emine Gül 
Kapçı, Gazeteci Tevfik Kızgınkaya, Grafik 
Tasarımcısı Beril Ateş, Sanayici Sedat Kılıç, 
İş kadını Gözde Erbaz, İ.K. Uzmanı Didem 
Arıkan, Gazeteci Deniz Zeyrek, Öğretim 
Görevlisi Burcu Tibet, Gazeteci Yaşar 
Seyman,  Ressam Celal Binzet, Yaşam Koçu 
Nazlı Ermut ve Feyza Köseoğlu, Kadın 
Hastalıkları Uzmanı Şelale Özmen, Sanayici 
Malik Aviral konuşmacı olarak kampa 
destek verdiler.

ANGİKAD Yönetiminin kamp için verdiği 
kısa mesaj ise şu oldu; 

“Ülkemizin terör nedeniyle içinde 
bulunduğu bugünlerde, genç kızlarımızın, 
yaşamın her alanında fark yaratacak 
cesarette ve güçte olmalarını görmek çok 
değerliydi. Hepsinin yolu açık olsun.”

GİRİŞİMCİLİK KAMPI ANKARA HOUSTON HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİ. 



Zerrin Ateş başkanlığında oluşturulan 
girişimcilik kampı komitesinde Filiz 
Pehlivan, Hülya Kaptan, Pelin Gezeryel, 
Yurdum Çağatay, Zeynep Akoncı, Aylin 
Tekin, Yeşim Belli, Gülay Kaynak, Yıldız Mit 
Karaosmanoğlu, Emel Uslu Atik, Sibel Ersoy, 
Esra Öztürk, Hikmet Barutçu, Meral Güler, 
Nuray Başar, Mehlika Gider, Tuğba Gültekin, 
Hande Öztürk, Zerrin Işık Tüfekçi, Renan 
Ceylan ve Gamze İlhan çalıştı. Gerçekleştirilen 
toplantılarda komiteyi ağırlayan başta Sevgili 
Esra Öztürk, Aylin Tekin ve Zeynep Akıncı’ya 
teşekkür ederiz.

Girişimcilik kampını hazırlarken en büyük 
desteği bu sene de sponsorlarımızdan 
bulduk. Sponsorlarımızın bulunması 
konusunda çalışan sevgili üyelerimize 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Etkinliğimizin ana sponsoru 
Johnson&Johnson’a, altın sponsoru 
Unilever’e, hazırlık çalışmaları ve kamp 
süresince otelini üyelerimizin hizmetine açan 
ve konaklama + yiyecek-içecek  ikramları 
sponsoru Houston Otel-Esra Öztürk’e, 38 

GİRİŞİMCİLİK KAMPINA HAZIRLANIRKEN…
kızımızın gala yemeğini karşılayan City 
Otel-Emel Atik’e, marka sponsoru olan 
Neşe Kayacan, Dilşen Kara, Fetaş, Filiz 
Pehlivan, Hande Öztürk, Aylin Tekin, Mehlika 
Gider, Zeynep Akıncı, Güzin Kırsaçlıoğlu, 
Meral Güler, Işıl Gürbüz, Yeşim Belli, GOP 
Soroptomist Kulübü’ne nakdi sponsorlukları 
için;

Anıtkabir Komutanlığı, Ankara Giyim 
Sanayicileri Derneği ve Türk Üniversiteli 
Kadınlar Derneği, Anıttepe Rotary Kulübü, 
Boliş Plastik Kimya, Çilek Mobilya, Devlet 
Opera ve Balesi, Diasos Seyahat, Erdal İlhan 
Nakliyat, Evrensel Ağız Diş Kliniği, İdeal Sağlık 
Danışmanlık, İnönü Vakfı, Karaoğlu Peyzaj, 
Oya Akın Yıldız Koleji, Panora Eczanesi, Taurus 
Eczanesi, Yağmur Tülek ve Arzu Alıcıoğlu’na 
ayni sponsorlukları için teşekkür ederiz.

İkram desteği veren Aynil Furtun, Göknur 
Atalay, Gökçe Pınar Çapanoğlu, Güzin 
Kırsaçlıoğlu, Lale Ergün ve Tülin Kal Şekerci’ye 
teşekkür ederiz. 

KONUŞMACILAR, KONULAR VE 
ETKİNLİKLER

1. gün ;

Zeynep Akıncı sunuculuğunda, fonda 
Çanakkale Şehitlerini Anma’ya yönelik 
görsel eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunması ile Girişimcilik 
Kampımız başladı.

Kamp Komite Başkanı Zerrin Ateş açılış 
konuşmasına başlarken, yanına komite 
emekçilerini de davet ederek, geçirilen 
özverili çalışma sürecini özetledi ve başarılı 
bir etkinlik olmasını diledi.

ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Renan 
Ceylan kampın önemi ve amacını anlatan 
konuşmasında; vizyon sahibi, cesaretli, risk 
almaya istekli Girişimci Kadınlar olarak, 

OLMASALAR YAPAMAZDIK

İÇERİK ÇOK ÖNEMLİYDİ 
BİZİM İÇİN



topluma katkı vermelerine aracılık etmek 
istedikleri 40 genç kızı biraraya getirdiklerini 
vurguladı.

• Ünilever Firma Temsilcisi Ülfet Baykent Uysal 
kendi öyküsünü ve firmalarının sponsorluk 
nedenini özetleyen bir tele-konferans 
konuşması ile aramızdaydı. Ünilever firması 
ile buluşmamıza yardımcı olan Çağrı Kaynak 
aramızdaydı ve firmasına iletmek üzere 
plaketimizi teslim aldı.

• Johnson&Johnson firma yetkilisi Turan 
Karahaner, “Türkiye’nin güçlü bir geleceğe 
olan yolculuğunda türk kadınlarının daha 
fazla yer almasını sağlamak, onlara iş 
alanlarında ve girişimcilikte rehberlik ve 
öncülük etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine sadık 
bir toplumsal yapıyı desteklemek amacıyla 
çıktığınız bu yolda sizleri tebrik ediyoruz ve 
bu nedenle de yanınızdayız” diyerek Ana 
Sponsorumuz olarak bizleri onure etti ve 
plaketimizi teslim aldı.

Zeynep Akıncı moderatörlüğünde,

• Özgür Aksuna; İletişimin önemi ve 
yöntemlerini,

• Makina Mühendisi, Bankacı Tolga Egemen, 
kendi başarı öyküsünü anlattı.

Meral Güler moderatörlüğünde,

• Ekonomist, Kadın Aktivist Nazik Işık, Flört 
Şiddetini,

• Eğitimci, Öğretim Görevlisi Emine Gül 
Kapçı, İletişim becerileri ve stres yönetimini, 
anlattılar.

Akşam yemeği sonrası sohbet toplantısında, 
Filiz Pehlivan moderatörlüğünde,

• Gazeteci Tevfik Kızgınkaya, ülkemizin dünü 
ve bugününü değerlendirdi.

2. gün ;

• Spor Eğitmeni Yağmur Tülek rehberliğinde 
kızlarımız güne sporla başladı.

Yeşim Belli moderatörlüğünde,

• Genç Girişimci, Grafik Tasarımcısı Beril Ateş ve 
Sanayici Sedat Kılıç kendi başarı öykülerini,

• İş kadını, Angikad Üyesi, Gözde Erbaz, sosyal 
medyayı aktif kullanan genç kızlarımıza 
İnternet Güvenliği ve İnternet Girişimciliğini, 
anlattı.

• Psikolog, İnsan Kaynakları Uzmanı Didem 
Arıkan’la Mülakat teknikleri ve CV hazırlamayı 
öğrendiler.

Tuğba Gültekin moderatörlüğünde,



• Gazeteci Deniz Zeyrek, dingin tavrıyla 
Gazetecilik ve Etik konusunu öyle güzel 
anlattı ki…

• Sıra gelmişti, Eğitimci Burcu Tibet’ten 
çağdaş kızların davranış biçimlerini 
öğrenmeye.

Kızlarımızın ilgisi, bu kadar yüklü bir 
program olmasına rağmen hiç azalmadı.

Meral Güler moderatörlüğünde,

• Benazir Butto kitabının yazarı Gazeteci 
Yaşar Seyman siyasette kadını Benazir 
Butto’nun hayatından örneklemelerle çok 
güzel anlattı.

• Günü, hayatın güzelliği sanat ile bitirmek 
istedik, bu konuda da Ressam Celal Binzet 
çok yerinde bir seçim olmuştu.

Gala Yemeği,

• Gün bitmemişti, gala yemeğindeki 
konuklarımız Yaşam Koçu olan Nazlı Ermut 
ve Feyza Köseoğlu idi. Konu ise MUTLULUK.

• Plaket, teşekkür ve katılım belgelerinin de 
dağıtıldığı Gala Yemeğimizde kızlarımız çok 
mutlu oldular.

3. gün ;

• Spor Eğitmeni Arzu Arıcıoğlu rehberliğinde 
kızlarımız güne sporla başladı.

Filiz Pehlivan moderatörlüğünde,

• Kadın Hastalıkları Uzmanı Şelale Özmen, 
genç kızlarımıza “başarılı iş kadınları olmak 
istiyorsak önce sağlıklı olmalıyız” ilkesinden 
hareketle kadın sağlığını çok güzel özetledi 
ve tavsiyelerde bulundu.

• Girişimci olmaları için eğitmeyi 
amaçladığımız kızlarımızın aynı zamanda 
sosyal hayat içinde yer almaları ve sivil 
toplum örgütleri içerisinde aktif olmaları 
çok önemliydi, bu mesajları Sanayici, pek 
çok dernekte liderlik yapmış Malik Aviral 
verdi.

• Son konuşmacımız şahane insan Mehmet 
Auf, genç kızlarımıza mesajlarını onları bir 
yandan güldürürken öylesine güzel verdi 
ki, eminiz ömür boyu unutmayacaklar.

Hepsinin yolu açık olsun...  
Gelecek yıl görüşmek üzere…



ANGİKAD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK HAFTASI KUTLANDI

ANGİKAD tarafından her yıl düzenlenen 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık 
Haftası” 24-29 Nisan tarihleri arasında çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.

24 Nisan günü Atlantis Avm’de bando takımı 
ve animator eşliğinde gerçekleştirilen Flash 
mob gösterisiyle farkındalık yaratılmaya 
çalışıldı.

25 ve 26 Nisan günlerinde ise Dilşen Kara, 
Yeşim belli, Hikmet Barutçu, Tuğba Gültekin, 
Filiz Pehlivan çeşitli radyo ve televizyon 
programlarına katılarak toplumsal cinsiyet 
eşitliği farkındalığını anlattılar.

28 Nisan tarihinde Ankara Sanayi Odası 
Zafer Çağlayan Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
ve İnsan Kaynakları Yönetimi konulu paneli 
ise Peryön’le ortaklaşa gerçekleştirdi.

Panelin arkasından toplumsal cinsiyet 
eşitliği konulu suffragette filmini Mehmet 
Auf moderatörlüğünde izleyerek 
katılımcıların yorumları ve görüşleri alındı.

Verilen kokteylle gün sona erdi.

29 Nisan tarihinde Bilkent Üniversitesi 
işbirliğine “Yarımdan Bir Olmaz” standımızın 
da yer aldığı Bilkent Üniversitesi bahar 
şenliklerinde üniversiteli gençlere 
kadın erkek cinsiyet eşitliği konusunda 
bilgilendirme yapıldı.  



Girişimci İş Kadınları Destekleme Derneği 
(ANGİKAD) ve Diyarbakırlı İş Kadınları 
Derneği (DİKAD) ortaklığında gerçekleştirilen 
“Kadınlar Çalışma Hayatı Deneyimlerini 
Paylaşıyor” projesi 27 Ocak tarihinde Holiday 
Inn-Çukurambar otelinde gerçekleştirildi.

Bölgeler arası kadın buluşması çalıştayında 
ANGİKAD Başkanı Renan Ceylan ve DİKAD 
Başkanı Reyhan Aktar’ın açılış konuşmalarını 
müteakip iş kadınlarının bölgeler arası fırsat 
eşitliği konusunda öne çıkan sermayeye 
erişim, kredi kullanımı, kayıt dışı - düşük 
ücret, sigorta, göç ve güvenlik konularında  
ki sorunları ANGİKAD Başkanı Renan Ceylan 
modeartörlüğünde ele alındı. 

ANGİKAD, DİYARBAKIRLI İŞ KADINLARI İLE BİRARAYA GELDİ

Programın ikinci bölümünde DİKAD 
Başkanı Reyhan Aktar moderatörlüğünde 
iş kadınlarının bölgeler arası fırsat eşitliği 
konusunda öne çıkan çözüm önerileri 
dinlenerek tartışıldı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon 
Başkanı Canan Güllü moderatörlüğünde ise 
sonuç bildirgesi hazırlanarak projenin ikinci 
ayağının Diyarbakır’da gerçekleştirilmesi 
kararlaştırıldı.

Programın ikinci gününde ise Organize 
Sanayi Bölgesinde bulunan bazı firmalar 
yerinde ziyaret edildi. Gerçekleştirilen 
Ankara turunun arkasından Diyarbakırlı iş 
kadınları yolcu edildi.



ANGİKAD AYLIK TOPLANTISINDA FİNANSMANA ERİŞİM KONUŞULDU

29 Şubat tarihinde Houston otelde 
gerçekleştirilen aylık toplantıda üyelerimizden 
Neşe Kayacan ve ortağı Yavuz Sirel; 
“Şirketlere değer nasıl biçilir?”,  “Yabancı 
ortak bulmanın yolları neler?” ve “Proje 
finansmanı nedir, nereden temin edilir?” 
konularında örnekleriyle bilgilendirme 
yaptılar. Yapılan sunumların arkasından 

üyelerimizden gelen soruları cevaplandırıp, 
şirketlerde yaşadıkları deneyimleri paylaştılar.

Üyelerimizden Esra Öztürk’ün sahibi olduğu 
Houston otelde toplantı sonrası birlikte 
yemek yendi ve aylık konuyla ilgili görüşler 
dile getirildi.

FİZİK TEDAVİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

Üyelerimizden Elif Özkaleli Vardar’ın 
davetiyle fizik tedavi konusunda 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

16 Şubat salı günü üyemiz Uzman Fizyoterapist 
Elif Özkaleli Vardar’ın misafirliğinde Özel 
Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısına üyelerimiz yoğun 
ilgi gösterdi.

Uzman Fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar, 
Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Acaroğlu 
ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. 
Selçuk Palaoğlu konuşmalarında omur sağlığı, 
el ve boyun fıtıkları ve kireçlenmelerinde 
cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemleri 
hakkında bilgi verdi. Üyelerimizden gelen 
soruları cevaplayan doktorlar, konuşmalarının 
ardından isteyen her üyemize vücut ve fiziksel 
uygunluk değerlendirme testi gerçekleştirdi.

Üyelerimize böyle bir imkan yarattığı için 
Sevgili Elif Özkaleli Vardar’a teşekkür ediyoruz.



ANGİKAD, DİYARBAKIR’DA İŞ KADINLARIYLA BULUŞTU

Projenin ikinci ayağında ANGİKAD Başkanı 
Renan Ceylan, Diyarbakır’a giderek 
Diyarbakırlı iş kadınlarıyla bir araya geldi. 
İş dünyasındaki kadınların sorunlarının 
masaya yatırıldığı toplantının devamında 
Diyarbakır’da çalışan iş kadınları firmalarında 
ziyaret edildi. Karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunuldu. 

ANGİKAD ÜYE ZİYARETİ

Üyelerimizden Yeminli Mali Müşavir Asuman Arzu Özyurt, işyerinde ziyaret edildi. Üyemiz Sayın 
Özyurt’un yeni işyerine yapılan ziyarette ANGİKAD çalışmaları hakkında bilgi verilerek karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.



Zühal Sünger

Ülkemizde çalışan, üreten kadınları gördükçe 
gurur duyuyorum. Hele bu kadınlar aynı anda 
bir çok işi bir arada başarabiliyorsa büyük bir 
sevinçle onların hikayelerini dinliyor ve siz 
değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz. Zuhal 
Sünger’le ilk tanıştığımızda unutulmaya yüz 
tutan sanatlarımızdan tezhiple uğraştığını 
öğrenmiştim. İkinci karşılaşmamızda iş kadını 
kimliğini öğrendim, yerine gittim ve yaptığı 
işleri hayranlıkla izledim. Bir kadın hem sanatçı 
hem de sanayici olabiliyormuş isterse dedim. 

Sanatçı olarak bu seviyeye geliş aşamalarınızı 
biraz bahseder misiniz ? 

Tezhip sanatı, Geleneksel Türk Süsleme sanatları 
arasında yer alıyor. Osmanlıda saray sanatı 
haline gelmiş Arapça bir sözcük olup “altınlama” 
anlamına gelir. 22-24 ayar saf altın kullanarak 
çalışılıyor.Yaklaşık 19 yıl önce profesyonel 
anlamda bu sanata yöneldim ve o günden 
bugüne ciddi yollar kat ederek sanatımda güzel 
yerlere geldim. Hali hazırda Kültür Bakanlığı 
sanatçısı olarak sanatıma devam etmekteyim. 
Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye katıldım, 
tezhip’in bilinirliği açısından dersler verdim.  
Sanatımın zirvesindeyken ticari hayata da inşaat 
sektörüyle adım attım. 

Tezhip sanatını öğrenme hikayenizi öğrenebilir 
miyiz? 

Tezhip sanatı öğrenmeye Kütahya’da ünlü ressam 
Ahmet Yakupoğlu ile başladım. Sonrasında 
çalışmalarıma 20. yy. tezhibi canlandıran üstat 
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in kızı Sn. Gülgün 
Mesare ile devam ettim. 4 yıl boyunca İstanbul’da 
Gülgün Hoca’nın başkanlığında derslerine 
katıldım. İstanbul’da da  birçok proje ve sergilerde 
yer aldım. Dumlupınar Üniversitesin’de de halen 
eğitim vermekteyim.  İlk günkü heyecanımı 
kaybetmeden çalışmalarıma devam ediyorum . 

Tezhip sanatı nasıl yapılır  anlatır mısınız? 

Bu sanatın yapımında dikkat çekici taraf saf altın 
kullanılıyor olmasıdır. İlk aşamada 

kompozisyon bilginizin olması gerekiyor. 
Kompozisyonu hazırladıktan sonra hazırlanan 
çalışma kartona geçiriliyor. Kartonun üzerindeki 
hazırlanmış desenin etrafına süslemeler 
yapılıyor. Desenin altını da mühre ile parlatıyoruz. 
Sonra sterilize edilmiş çiçeklerinden boyamasını 
yapıyoruz. Tezhip çalışmasının belli aşamaları 
tamamlandıktan sonra öznellik katarak kendi 
estetik ve ruhunuzu ortaya çıkartıyorsunuz.

Tezhip sanatı yaparken neler hissediyorsunuz, 
ilk serginizi ne zaman açtınız? 

Öğrenmeye başladıktan 15 yıl sonra ilk 
sergimi açtım. Tezhip sanatı, incelik, göz nuru, 
sabır, emek ve süre isteyen bir sanat. Tezhip, 
insanın iradesini kontrol etmesinde  büyük bir 
öğretmen. Çalışmaya başladığınızda dünyayla 
ilişkiniz kalmıyor. Aşk isteyen bir sanat.  Bu sanatı 
yaparken asla kötü bir şey düşünemiyorsunuz, 
tıpkı rahatlatıcı bir terapi gibi. Bu sanatı öğrenmek 
isteyenlerin gerçekten bu işi sevmeleri gerekiyor. 
Aynı zamanda da bu sanatın doğru kişilerden, 
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doğru insanlardan öğrenilmesi çok önemli bir 
husus. Kendimi bu hususta şanslı görüyorum. 
Başından beri tek temennim tezhip sanatında, en 
iyisi olmak ve en doğrusunu yapmak.

Tezhip sanatı eserlerine talep ne şekilde? 
Yurtdışından da ilgi görüyor mu? 

Yaptığım sanat, pahalı bir sanat. Çünkü altın 
kullanıyoruz ve çok yoğun emek harcıyoruz. Bu 
sanata değer veren kişilere, koleksiyonerlere, iş 
adamlarına ulaşmak çok önemli. Yurtdışından da 
alıcılar oldu  tabi ki . Bu sanatı devam ettirmekte mali 
güç önemli bir etken . Aslında inşaata geçişimin bir 
sebebi de ekonomik özgürlüğümü kazanma fikri 
olmuştur diyebilirim. Bugün ressamların durumu 
ortada sanat ve ticareti beraber yürütmek bu 
bağlamda daha da önem kazanıyor. 

Sanattan ticarete geçmek ciddi bir karar, nasıl 
oldu?

Sanat duygusallık gerektirirken ticaret acımasızca 
savaş gerektiriyor. Natürel Mühendislik, 15 
yıldır faaliyetini sürdürüyor fakat Kütahya’da 
bulunmamız sebebiyle yönetimini uzaktan 
yürütmek durumunda kalıyorduk.  Ankara’ya 
gelme planlarımız zaten vardı ama Kütahya’da ki iş 
yoğunluğu sebebiyle bu planımız aksıyordu. Ben 

de ciddi bir karar alarak Ankara’ya geldim ve şirket 
yönetimini devraldım.  

Sanatçı kimliğinizden iş kadını kimliğine geçiş 
oldu Natürel Mühendislik ile birlikte, ilk başlarda 
neler yaşadınız? 

Aslında çok zor oldu. Sanat daha duygusalken 
ticaret daha acımasız. Burada rakamlarla hareket 
ediyoruz. Firmamızda inşaat sektöründe kullanılan 
su yalıtımı malzemeleri PVC Su Tutucu Bant  ve 
Geomembran imalatı yapıyoruz. Bu malzemelerin 
her yapıda farklı kullanımları mevcut. Barajlarda, 
göletlerde, atık su depolarında, tünellerde ve su 
yalıtımı ihtiyacı olan başka bir çok yerde  kullanılan 
malzemeleri üretiyoruz. İlk başta işin mutfağına 
girmek istedim. Sonrasında her departman ile 
koordineli çalışma arzusuyla şirketimizin yöneticisi 
oldum. Bu konuda bayağı da yol kat ettim. Teoriden 
çok pratikte öğrenmem gereken daha çok şey var 
ve bunun için çalışmalarımı devam ettiriyorum. 
İşimi seviyor olmam en büyük destekçim. Belki bu 
sevgi, girişimci ruhumun getirisidir bilemiyorum. 
Asla pes etmek gibi bir niyetim yok daha başarılı 
olmak için gayretle çlışıyorum. 

Küreselleşen bir ticari yapı var, ihracat yaptığınız 
bölgeler var mı? 
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Ülkemizde ve dünyada inşaat sektörü hızla 
büyüyen bir sektör. Özellikle Ortadoğu 
ülkelerinde yapılan ciddi yatırımlar var ve bizde 
öncelikle bu bölgelere olmak üzere  bir çok 
bölgeye ihracat yapıyoruz.  Türk malını dünyaya 
ihraç ederek ülkemizin de ekonomisine  katkıda 
bulunuyoruz.

Sanat ve iş kadınlığı yanında bir de annesiniz, 
bunun dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

Aslında üçü bir arada zor diyebilirim. Ama 
programlı olduktan sonra zorluğu da ortadan 
kalkıyor. Bu yüzden programlı ve planlı çalışmak 
çok önemli. İşi işte yapıyorum, eve gidince de ev 
kadını ve anne kimliğim ortaya çıkıyor.

Ticaretin içinde  bir çok sorun yaşanabiliyor, 
kadın yönetici olarak ne tür sorunlar yaşadınız? 

Ödemelerde bir çok sorun yaşanıyor. Bir an önce 
üreticiyi koruma yasası devreye sokulmalıdır. 
Türk Ticari Kanunundaki düzenlemelerden 
sonra karşılıksız çeklerdeki hapis cezasının 
kaldırılması ve iflası erteleme gibi düzenlemeler 
maalesef profesyonel dolandırıcılığın önünü 
açmıştır. Dolandırmak ve dolandırılmak çok 
kolaylaştırılmıştır. Adeta dolandırıcılara ehliyet 
kazandırmıştır. Alenen ortada görülen bu 
durumun ülkemiz ekonomisine ve üreticilere 
zarar vermektedir. Bu konuda acilen yeniden 
yasal düzenleme ve yapılanma gerekmektedir.   
Onun dışında çok fazla koşuşturmanız gerekiyor. 
Çalıştığınız ortamda ekip ruhu çok önemli. 
Yönetici olarak ekibinizle iyi iletişim kuruyorsanız 
ve bir arada hareket ediyorsanız güzel sonuçlar 
ortaya çıkıyor.

Sanatta , ticarette , evde anne olarak kadının 
olabileceği bir çok kulvarda varsınız. Peki sizin 
kadın hakkında ki düşünceleriniz nelerdir?

Kadınlar fikir ve düşünce olarak hep bastırılıyor. 
Kadınların erkeklerden daha yetenekli olduğunu 
düşünüyorum. 

İş hayatına atılmak isteyen kadınlara 
önerileriniz nelerdir? 

Kadınların hep çalışmasından yanaydım. 
Evde bile olsalar mutlaka bir şey üretebilirler. 

Önemli olan istemeleridir. Ben 4 yıl boyunca 
eğitim almak için Kütahya’dan İstanbul’a gidip 
geldim. Bu noktada eşlerin desteği çok önemli. 
Kadın isterse evde de iş yaparak ekonomik 
özgürlüğünü sağlayabilir.

Kütahya’da  başlangıcını yaptıktan sonra 
ticarete  geçiş yapmanız nedeniyle yarım 
kalan projenizi  Ankara’da devam ettirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

Bu proje Ankara’da da gerçekleştirilebilir. 
İnsanlarla özellikle de kadınlarla bir arada olmayı, 
üretimi ve öğretmeyi seviyorum. Hem tezhip 
sanatı yaparken hem de Natürel Mühendislik 
bünyesinde yaptığımız çalışmalarda üretim 
var. Fabrikadaki ilk zamanlarımda malzemenin 
makineden çıktığı anı izler, heyecan duyardım. 
Üretmeyi her alanda çok seviyorum.

Gelecek  hedefleriniz neler?

Öncelikli hedefim  sanatımda olduğu gibi işimde 
de başarılı olmak . Natürel

Mühendislik’i daha fazla insan istihdam 
edebilecek seviyeye getirip önce yurtiçinde 
başka illere daha sonra yurt dışına taşımak. 


