
 

 
 

 
SİMURG KADIN KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ  

 
SİMURG’UN AMACI 
  

SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği, 2014 yılında, kadın kooperatiflerinin sosyal ve ekonomik 

etkilerini artırmak üzere kurumsal kapasitelerini iyileştirmek,  bu kooperatiflerin ülke 

ekonomisindeki paylarını artırmak,  ortak ihtiyaç ve hedefleri için güç birliği yapmak üzere 

aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve ulusal ve küresel düzeyde benzerleriyle bilgi ve deneyim 

paylaşım imkanları yaratmak amacıyla kurulmuştur 

  

SİMURG’UN KURUCULARI 
  

SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği; İlk Adım, Kartal, Bahçelievler, Biga, Karabiga, Balçova ve İpek 

Yolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifleri tarafından kuruldu.  

 
SİMURG SEKRETERYASI  
  

SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği’nin sekretaryası, kuruluşuna destek veren Kadın Emeğini 

Değerlendirme Vakfı  (KEDV) tarafından yürütülmektedir.  

 
SİMURG’UN FAALİYETLERİ 
  

2014 yılından bu yana SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’ 
(KEDV)ile işbirliği içinde ve vakfın teknik ve finansal desteğiyle aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.  
 
 SİMURG, Kadın Kooperatifleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor,  ulusal ve küresel düzeyde deneyim 
paylaşımını kolaylaştırıyor. 
» Kadın kooperatiflerinin birbirleri arasında haberleşmelerini sağlamak ve kooperatiflerin 

görünürlüğünü arttırmak için bir web portal (www.kadinkooperatifleri.org) oluşturdu.  

» Ulusal düzeyde kadın kooperatifleri buluşmaları ve bölgesel toplantılar organize etti. Bu kapsamda 

bugüne kadar onlarca bölgesel toplantı ve değişim toplantısı, 6 kez ise ulusal toplantı 

gerçekleştirdi. 2018-2019 yıllarında 5 bölgesel toplantısı yapılacaktır.  

» Kadın kooperatiflerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim alışverişi fırsatı 

yaratmak için AWID,G20/ C20 gibi uluslararası platformlara kadın kooperatiflerinin katılımı sağladı.   

SİMURG, Kadın Kooperatiflerine Kurumsal kapasite Geliştirme ve Program Desteği Sağlıyor. 
» Kadın kooperatiflerine, kurumsal kapasitelerini geliştirebilmeleri için kooperatif yönetimi, 

kaynaklara erişim, savunuculuk,   stratejik planlama, iç denetim mekanizmaları oluşturma gibi 

konularda eğitim verdi. 

» Kadın Kooperatiflerinin yerel karar verme mekanizmalarına katılmaları, görünürlüklerini artırmaları 

ve çocuk bakım ve rehabilitasyon hizmetleri veren işletmelerini iyileştirmeleri için danışmanlık ve 

eğitin verdi, değişim toplantıları düzenledi.  

» Liderlik, katılımcılık, girişimcilik, finansal okuryazarlık, şiddet, bilgisayar/internet, iklim değişikliği, 

afet gibi birçok konuda programlar yürütebilmeleri için eğiticilerini eğitti, finansal destek sağladı.  

 

http://www.kadinkooperatifleri.org/


 

 
 

 

» Sosyal ve ekonomik girişimlerini güçlendirmeleri ve yeni girişimler başlatabilmeleri için kaynak ve 

altyapı desteği sağladı, mevcut fonlardan yararlanmaları için proje geliştirmeleri ve yazmaları için 

destek verdi.   

 

                          SİMURG, Kadın Kooperatiflerinin Ekonomik Girişimlerini Destekliyor.  
»      Kadın kooperatiflerinin yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak ve mevcut ürünlerini pazara uygun  
         hale getirmek için tasarımcı ve uzman desteği sağladı, tasarım atölyeleri düzenledi. 
» Kadın kooperatiflerinin işlerini geliştirmeleri için makine-teçhizat, ruhsatlandırma desteği verdi., 

Kayıt tutma ve muhasebe gibi konularda eğitimler ve değişim toplantıları düzenledi. 

» Ürünlerini KEDV-Nahıl Dükkan kanalıyla pazarladı, diğer pazarlama fırsatlarıyla buluşturdu.  

» Kadın Kooperatiflerinin 13. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 2017 Türkiye 2. Kooperatifler Fuarı gibi 

etkinliklere katılımını kolaylaştırdı.  

 
SİMURG, AR_GE ve Savunuculuk Çalışmaları Yürütüyor. 
» Kadın Kooperatifleri için alternatif iş modelleri geliştirmek, sektörel ve coğrafi analizler, yasal altyapı, 

kaynak analizleri, çeşitli sektörlerde tedarik zincirlerinin analizi gibi alanları içeren bir dizi çalışma 

başlatmıştır.  

» Kadın kooperatiflerinin mevzuat, kaynak, yönetim ve büyüme konusundaki sorunları ve ihtiyaçlarını 

içeren raporlar hazırlamış ve çözüm önerileri geliştirmiş ve ilgili resmi kurumlara iletmiştir.  

» Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kurumlarla iletişim kurdu, ortak 

toplantılar organize etti. 

 
SİMURG KADIN KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NE KİMLER KATILABİLİR? 
  

Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, Türkiye’de kurulmuş, ortakları kadın olan bütün kadın kooperatifleri, 
platformları ve girişimlerini için bir dayanışma platformudur. Kooperatifleşmek isteyen kadın grupları ya 
da yerel düzeyde faaliyet gösteren kadın girişimleri amaç ve ilkeleri paylaşmak koşulu ile SİMURG’un 
oluşturduğu iletişim ağının bir parçası olabilirler. 
Simurg, Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifleri ile kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri 
için resmi üst birliktir. 30226 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre üst birliğe kayıtlı olmak, bu 
unvandaki kadın kooperatifleri için genel kurulların birleştirilerek 3 yılda bir yapılması konusunda avantaj 
sağlamaktadır. 

 
İLETİŞİM BİLLGİLERİ  

                            Adres: İstiklal Caddesi, Bekar Sok. No.17, Beyoğlu/İstanbul 
İletişim kişisi: Emine Gökçe Yanık 
E Mail: gyanik@kedv.org.tr 
Telefon: 0212 292 26 72 -75 
 

 
 

 


