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KOİDER Faaliyet Raporu 2021

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER); iş dünyasında deneyim,
bilgi ve becerilerini kullanarak alanlarında başarı elde etmiş iş kadınlarının bir araya
gelerek iş hayatındaki kadınların daha güçlü olmasının, birlik ve beraberlikle
olabileceği düşüncesiyle kurulmuştur.

Misyonumuz; İş dünyası içerisindeki girişimci veya yönetici olan kadınların
ekonomik sosyal ve kişisel olarak gelişimini desteklemek, İş dünyasının içerisine
girişimcilik yolu ile dahil olmak isteyen kadınlara rehberlik etmek, toplumsal olarak
kadının statüsünü güçlendirmek için projeler üretmek ve üretilen projeleri
desteklemek.

KOİDER Faaliyet Raporu 2021
Değerli Üyelerimiz,
20 Aralık 2017 tarihinde kurulmuş olan KOİDER, kuruluşundan bu yana yapmış olduğu projeler ve
etkinlikler ile adından söz ettirmiş olup kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu ana
projeler şunladır:
 Mevzu Kadınsa
 KOİDER Bazaar
 KOİDER Bağ Projesi
Mevzu Kadınsa; Kocaeli Üniversitesi Girişimcilik Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen bu projede, iş
hayatına dahil olmaya başlayacak genç girişimci adayları, iş hayatında başarı elde etmiş kadınlarla bir
araya getirilmiştir. Projede girişimci adayı öğrencilere cesaret vermek, başarma azimleri ve
kendilerine olan inançlarını arttırmak hedeflenmiştir. Proje 2019, 2020 yıllarında Kocaeli Üniversitesi
Baki Komşuoğlu salonunda, yüz yüze gerçekleştirilmiş olup bu projeler için dernek tarafından gerekli
reklam, duyuru, afiş vb. destekler sağlanmıştır. Ayrıca konuşmacı olarak her yıl şehrimizin başarı elde
etmiş kadınların da bu sahnede deneyimlerini aktarmak amacıyla konuşmacı olarak yer alması
sağlanmıştır.
KOİDER Bazaar; Düzenlenen bu projede, derneğin üyeleri arasında, perakende ve hizmet sektöründe
yer alan girişimci kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı etkinlikte, ticaretin geliştirilmesi ve müşteri
portföyünün arttırılması hedeflenmiştir. Alışveriş ve eğlencenin ön planda tutulduğu bu etkinliğin ilki
2019 yılında gerçekleştirilmiş ve şehirde çok ilgi görmüştür. 2020 yılında proje çalışmaları devam
ederken pandemi sebebiyle etkinlik gerçekleştirilememiştir. Mücbir bir sebep olmadıkça projenin
tekrarı her yıl gerçekleştirilecektir.
KOİDER Bağ Projesi: Düzenlenen bu projede iş hayatına dahil olmak isteyen girişimci adayı kadınlar
çağrı yapılmıştır. Başvurular bir komisyon tarafından değerlendirilmiş ve projeleri işe dönüşme
potansiyeli bulunan girişimci adaylarına, iş hayatında bilinmesi gereken konularla ilgili, konusunda
uzman dernek üyeleri tarafından eğitimler verilmiştir. Eğitim başlıkları arasında ekonomi, satış
pazarlama, teşvik, kişisel gelişim, girişimcilik süreçleri, karşılaşma ihtimali olan mali ve hukuki
sorunlar konusunda eğitim verilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan girişimciler, düzenlenen toplantı ile
KOİDER üyeleriyle bir araya getirilmiştir.
Belirtilen bu ana projeler dışında Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar aracılığıyla
çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. İlgili komisyon ve düzenlenen etkinlikler şu şekildedir:
Eğitim Komisyonu Etkinlikleri
Eğitim Komisyonu, dernek üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, eğitim konu başlıkları belirleyip
"ekonomi, liderlik, kişisel gelişim, psikoloji, girişimcilik, sağlık" konularında eğitimler düzenlemiş, bu
eğitimler 2018 - 2019 yılları arasında yüz yüze üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiş, 2020 ve
2021 yıllarında dijital platformlar üzerinde online olarak üyelerimizin yapılmıştır. Bahçeşehir
Üniversitesi ile Yüksek Lisans programları için iyi niyet anlaşması gerçekleştirilmiş, KOİDER üye ve
yakınlarına özel indirim anlaşması imzalanmıştır.
Sosyal Sorumluluk Projesi Geliştirme Komisyonu Etkinlikleri
KOİDER üyeleri toplumsal duyarlılığı yüksek kişilerden oluşmaktadır. Bu çerçevede komisyonun
gerçekleştirdiği projeler şunladır:



2018 yılında Kandıra Bozburun İlköğretim Okulu'na Okuma Sanatının kitap desteği ile birlikte,
okul kütüphanesinin sıfırdan yapılması için gerekli malzeme ve tadilat desteği sağlanmıştır.



2018 yılında ceza evinde kalan kadın ve çocuklar için sosyal gelişimlerini destekleyecek
ihtiyaçları olan malzemelerin tedarik işlemi yapılmıştır.



2019 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine sandalye bağışı için kahvaltı organizasyonu
düzenlenmiştir. Bu vesileyle Omurilik Felçlileri Derneği'ne 1 adet otomatik 1 adet manuel
tekerlekli sandalye bağışı gerçekleştirilmiştir.



2019 yılında Kadına Yönelik Şiddet konusu dernek odağına alınarak, Kadın Sığınma Evinde
yaşayan iki kadının kendi evlerine çıkmaları için kurulacak evin eşya ihtiyaçları dernek üyelerinin
desteği ile sağlanmıştır.



2019 yılında Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocuklara giysi, oyuncak gibi yardımlarla
destek sağlanmıştır.



2019 yılında KOİDER - TEV ortak girişimiyle Safiye Ayla’yı anma gecesi düzenlenmiş ve
TEV'e burs desteği sağlanmıştır.



2020 yılında KOİDER, TEMA, İzmit Belediyesi ve Okuma sanatı iş birliği ile Sosyal Girişimci TABİT Kurucusu Tülin Akın ile Kitap ve Söyleşi etkinliği gerçekleştirilmiştir.



30 Ekim 2020 tarihinde, İzmir’de yaşanan deprem sonucunda ihtiyaç sahiplerine destek olunması
amacıyla İZİKAD’a (İzmir İş Kadınları Derneği) dernek üyelerinin desteği ile bağış yapılmıştır.
KOİDER ve İZİKAD iş birliği ile 7 aileye beyaz eşya, dolap, yatak gibi ihtiyaç desteği
verilmiştir.



Sosyal birlikteliğin sağlaması amacıyla, KOİDER iftar davetleri, Saffet Emre Tonguç’la Boğaz
turu, Bursa SSPK toplantısı ve komisyon üyelerinin ilişkilerini güçlendirmek amaçlı faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.

Hukuk ve Mali İşler Komisyonu Etkinlikleri
Dönemsel bazlı vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin hatırlatılması, pandemi sürecinde üyelerin
yararlanacağı destek ve teşvikler konusunda genel bilgilendirmeler yapılmıştır. Dernek üyesi avukatlar
tarafından "Zorunlu Arabuluculuk" sunumu yapılmıştır.
Diğer Faaliyetler
Üye işyeri ziyaretleri belli aralıklarla gerçekleştirilmiş, pandemi sürecinde üyelerimizin işletmelerini
tanıtan videolar derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşarak, firmalarının tanıtımlarına destek
sağlanmıştır.
Üyelerin birbiriyle iş ilişkisi, sosyal ve ticari bağlar kurarak, networklerini genişletmek amacıyla
kahvaltı etkinlikleri düzenlenmiş, yeni katılan üyelerin bu programlarda kendilerini ve firmalarını
tanıtmalarına imkan sağlanmıştır.
Derneği ziyaret talebinde bulunan siyasi partiler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde;
kadınların siyasetin içerisinde yer almasının desteklediği, kadınların iş hayatındaki statüsünü
güçlendirecek projelerin desteklendiği, kadın istihdamının arttırılmasının ekonomik gelişmeler için
çok önemli olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında tedarik zincirinde kadın girişimcilerin yer
alabilmesi için cinsiyet kotasının gerekli olduğu, küresel ve ulusal krize neden olan Covid 19

pandemisi sebebiyle iş hayatındaki kadınların yaşadığı ekonomik güçlükler ve bu süreçte
desteklenmeye daha çok ihtiyaç duyulduğu konularında görüş beyan edilmiştir.
Sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel bildirimler yapılmış, özel günler ve toplumun
vicdanına dokunan olaylara özel hassasiyet gösterilerek duyurular yayınlanmıştır.
Dernek Üyelik Durumu
Derneğin 20.03.2021 itibari ile toplam 51 üyesi bulunmaktadır. Dernek üye sayısı konusunda belirli
bir hedef belirlenmemekle birlikte dernek üyeliği konusunda daha seçici olunması hedeflenmektedir.
Mali Durum ve Finansal Raporlar
Dernek mali raporları faaliyet dönemi itibarı ile hazırlanmış olup Denetim Kurulu’nun incelemesinden
geçtiği şekli ile işbu Faaliyet Raporu ile “Ek 1” olarak sunulmuştur. Denetim Kurulu’nun yapılan
inceleme sonucu düzenlediği Rapor da yine işbu Faaliyet Raporu ile “Ek 2” olarak sunulmuştur.
SONUÇ;
KOİDER’in 1. olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan faaliyetler konusunda genel bilgiler
bu şekildedir. Siz değerli üyelerimizle, güzel ve zor zamanları birlikte paylaştık, zor zamanlarımızda
birbirimizi destekleyerek süreci daha kolay atlattık ve atlatmaya çalışıyoruz. Sevdiklerimizi kaybettik,
acımızı paylaştık; sevinçlerimizi - başarılarımızı paylaştık, mutlu olduk. KOİDER hepimiz için bir
gurur ve övünç vesilesi olup tüm üyelerimizin ortak dayanışmasının bir başarısıdır. Bu nedenle
hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
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