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Sevgili ANGİKAD Ailesi,

Derneğimiz ANGİKAD, siz değerli üyeleri 
ile her geçen gün büyüyerek çoğalıyor. 
Aramıza katılan her yeni ANGİKAD kadını 
bizlere sevgisini, bilgisini ve dostluğunu da 
beraberinde getiriyor. Kah bir yerde kahve 
içip sohbet ederken kah birlikte işbirliği, 
güçbirliği yaparak yeni anlaşmalara imza 
atarken görüyoruz ANGİKAD kadınlarımızı. 
Aldığımız her yeni başarı haberi ise 
hepimizi gururlandırıyor, sevindiriyor.

Üye ziyaretleri, etkinlikler, projeler 
derken çalışmalarımıza bir yenisini 
daha ekledik. Bundan böyle aylık 
toplantılarımızda dağıtacağımız ve 
web sayfamızdan takip edeceğimiz bir 
ANGİKAD BÜLTENİ’miz olacak.

İlk sayısını bugün masalarınızın üzerinde 
gördüğünüz ANGİKAD BÜLTENİ sayfaları 
arasında derneğimizin aktivitelerini, 
sizlerden gelen başarı hikayelerini, özel 
gün haberlerini paylaşmak, edinilen 
bilgileri aktarmak ve herkesin kendinden 
bir parça yakalayabildiği, beğeniyle 
takip edilen bir bülten olarak çıktığımız 
bu yolda, siz değerli üyelerimizden 
aldığımız geri bildirimler ile yolumuza 
devam edeceğiz.

Daima daha iyiyi, daha güzeli sizlere 
sunabilmek arzusuyla,

ANGİKAD YÖNETİM KURULU



Her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında ANGİKAD üyeleri ve eşleri iftar 
yemeğinde biraraya geldi. Değirmentepe’de  yapılan iftar yemeğine üyelerin 
yanı sıra Ankara’nın önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanları da katıldı. 

ANGİKAD ÜYELERİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU…





ANGİKAD aylık yemekli toplantısı Ankara Golf Kulübü’nde organize edilen 
Mini Pata Turnuvası ile başladı.

Turnuvaya katılan üyelerimize golf hocaları tarafından küçük bir eğitim verilerek antreman yaptırıldı.
Turnuvanın birinci etabında 16 kişi yarıştı. En yüksek puanı alan 3 üyemiz arasında ise final yarışı yapıldı. 

Turnuvada;

seçildi.

1. Neşe KAYACAN

2. Gülder BAŞAR

3. Dilşen KARA

MİNİ PATA TURNUVASI YAPILDI

Yarışmaya katılan tüm üyelere günün anısına birer madalya takıldı.
Ödül töreninin arkasından açık havada keyifli bir sohbet eşliğinde yemekler yenildi.

Turnuvada dereceye girenler ise duygularını şöyle ifade etti;

• Aylin TEKİN
• Cemile SAHİLLİOĞLU
• Dilşen KARA
• Filiz PEHLİVAN
• Gamze İLHAN
• Gülder BAŞAR

• Hande ÖZTÜRK
• Hikmet BARUTÇU
• Nesrin ÇINAR
• Neşe Nesrin ARSLAN KAYACAN
• Nuray BAŞAR
• Raife Yeşim BELLİ

Neşe KAYACAN – Turnuva 1.si
Kadın olmak, paylaşmak, birlikte değer yaratmak ve destek olmak gibi değerlerimizin hep birlikte çoğaldığı ANGİKAD 
oluşumunun bir parçası olmak benim için gurur kaynağı ve büyük keyif alıyorum burada olmaktan. Bunaltıcı ve başlıbaşına 
stres kaynağı olan, ekonomik ve siyasi koşullar içinde iş yapmaya çalışırken ANGİKAD’ın golflü yemek etkinliği ile küçücük 
mola beni kısa süreliğine de olsa gündemden uzaklaştırarak mutlu etti. Çok teşekkürler ANGİKAD. İyi ki bunun bir parçasıyım 
ve hepinizi çok seviyorum. Sizlerle birlikte zaman geçirmekten çok mutlu oluyorum. Hayatıma değer katıyorsunuz. 

Gülder BAŞAR – Turnuva 2.si
Sevgili Derneğim ANGİKAD   şahane bir organizasyonla üyelerini golfle tanıştıracağını söyleyince Ankara’da nadir bulunan 
büyüklükteki bir yeşil araziye zaten çok sevdiğim Ankara Golf Kulübüne koşarak gittim. Yıllar önce bizim yaş grubunun 
bildiği Cinnah Caddesindeki mini golf günlerimizi hatırlayarak eğlenceli bir turnuva yaptık. Sonuçta bir spor alanında ikinci 
olmanın gururunu tattım. Herşey mükemmeldi. Teşekkürler ANGİKAD

Dilşen KARA – Turnuva 3.sü
Golf çok beğendiğim bir spor, ANGİKAD’ ın düzenlediği turnuvada 3. olmam bu spora başlamaya düşünmem 
konusunda beni pozitif yönde etkiledi. ANGİKAD ailesinin düşündüğü bu etkinlikte üyelere madalya verilmesi 
çok hoşuma gitti, bu derneğe üye olmanın verdiği gururu birkez daha içimde hissettim. İyi ki varsın ANGİKAD 
ve ANGİKAD’ lı arkadaşlarım.

• Serra ÖZDEMİR
• Tülin KAL ŞEKERCİ
• Zerrin ATEŞ
• Zeynep AKINCI





ÜYE ZİYARETLERİ

İnci Yalım Olcay

Su Yapı Mühendislik Ve Müşavirlik A.Ş.



ÜYE ZİYARETLERİ

Zeynep Yöntem

Eko Denge Ve Çevre Danışmanlık
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Serra Özdemir
1980 yılında Ankara’da doğdum. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni ve 
ardından Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdim. İstanbul’da 
2 yıl profesyonel çalıştıktan sonra Ankara’ya dönüp Patile’nin 
işletmeciliğini üstlendim. Evliyim ve anneyim.

Patile, 1 Şubat 2003’te Patile’nin fikir annesi, benim sevgili annem Semahat Sanaç tarafından 
kuruldu. Patile, Sanat Tarihi öğretmenliğinden emekli olup 20 senelik memuriyetin ardından hayata 
geçirilen güzel ve küçük bir düştü, bizler en büyük hobimizi bir işe dönüştürmek şansına sahip 
olmuştuk.

Hobi olarak başlayan işimiz kısa zamanda talep gören küçük bir işletmeye dönüştü. Bu aşamada, 
sektörü daha iyi tanımak ve doğru bir büyüme planı yapmak için İstanbul’da iki yıl süren 
profesyonel çalışma tecrübem oldu. Ankara ya döndüğümde 3 kişi ile hizmet veren küçük 
dükkanımızın başına geçip 10 sene içinde 40 personeli ile hizmet veren, iki şubeli, orta büyüklükte 
bir işletmeye dönüştürdüm. Bir kadının yeme içme sektöründe çalışabilmesi çok zor. İşlerimi 
büyüttükçe bu zorlukla daha çok yüzleştim.

Güçlü kadınları ve başarı öykülerini özellikle üniversite yıllarımdan beri ilgiyle takip ediyorum. Aile 
ve yakın çevremde de bana ilham veren güçlü, başarılı kadınlar var, onlar vasıtasıyla ANGİKAD’ı 
tanıdım. Kadınlar arası dayanışma ve işbirliğini güçlendiren, toplumsal bilinç ve farkındalıklar 
yaratan bu öncü sivil toplum kuruluşunda yer almaya karar verdim.

Girişimci, iş fikirleri ve uygulamalarıyla kabul gören, sosyal hayatında ve aile hayatında 
kadın kimliğiyle ayakları üzerinde erkekle eşit durabilen biri olmak ülkemizde çok zor. Kadın 
girişimciliğinin desteklenmesi, cesaretli ve çalışkan kadınların hak ettikleri konumlara gelebilmesi 
hepimizin geleceği için hayati önem taşımakta. Bulunduğum sektörde kadınların söz ve sermaye 
sahibi işverenler olması çok zor. Tedarikçisi ve çalışanı ile erkek egemen ve eğitim seviyesi düşük 
bir sektörde karşılaştığım sıkıntıları, ev hanımlarını üretimde değerlendirip çalışma hayatına 
kazandırarak, çalışma prensiplerimle ve hayat görüşümle uyum sağlayabilen tedarikçilerle uzun 
süreli çözüm ortaklığı ortamı oluşturarak aştım. ANGİKAD üyesi olmanın ayrıcalığını ve desteğini 
de üye olduğum ilk günden beri hissettim. Tüm kadın girişimcilerin de karşılaştıkları sorunları 
aşabilmelerini ve gereken destekleri alabilmelerini isterim.

RÖPORTAJ


