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Amaç: Çalışmanın amacı kırsal ekonomik kalkınma için kadının güçlendirilmesi sürecinde kadın emeğinin üretime katkısına yönelik 
yapılan bir uygulama örneğini sunmaktır. 
Yöntem: Bu çalışma kırsal alanda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların emeğinin gelire dönüşmesine yönelik olarak bir kadın 
tarımsal kalkınma kooperatifinin, kurulmasından itibaren devam eden süreçleri anlatmaktadır. Bu kooperatif bir hemşirenin 
öncülüğünde kurulmuştur ve kooperatife üye 44 kadın kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesinde yer almıştır. Bu makalede kooperatifle 
ilgili şu adımlar yer almıştır: 1. Kooperatifin kurulması, 2. Projenin geliştirilerek hibe desteği alınması 3.Projenin uygulanması ve 4. 
Proje sonuçlarının değerlendirilmesi.  
Bulgular: Kooperatif kurulduktan sonra doğal yöresel ürünlerin üretimi, tanıtımı, satışı ve pazarlanması için gerekli olan ekonomik 
kaynağı sağlamak için Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığı ile sunulan 
hibe desteğine "Kadının Emeği Birliğin Temeli” isimli Projesi ile başvurmuştur. Bu proje ile hibe desteği almaya hak kazanan 
kooperatif,  üyelerinin gelişimi için çeşitli konularda eğitim almalarını sağlamış, imalathane, sera, lavanta bahçesi kurdu, su sondaj 
kuyusu açtırmıştır. Kooperatifin tanıtımını yapmak ve çevrim içi satışı artırmak için web sayfası kurulmuştur. 
Sonuç: Kırsal alanda yaşayan kadınların istihdamı sağlanarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları sağlanmış, kooperatif yöresel 
ürünlerin üretimi, tanıtımı ve satışı için önemli bir nokta olmuş, kadınların kooperatifçilikle ilgili başarılarını artırmak için aldıkları eğitim 
kadınların gelişimine katkıda bulunmuştur. Tüm bu aşamalar bir hemşire tarafından yürütülmüştür. Kadınların ekonomik anlamda 
güçlendirilmesinde hemşirelerin liderlik özelliklerini kullanmaları önemlidir.  
Anahtar kelimeler: Kadın, ekonomi, istihdam, çalışan, üretim.  
 

Women's empowerment for rural economic development: Bolu SS 
Demirciler Gelincik Women Agricultural Development Cooperative model 

Purpose: The aim of the study is to present an example of a practice for the contribution of women's labor to production in the 
process of empowering women for rural economic development. 
Methods: This study describes the ongoing processes since the establishment of a women's agricultural development cooperative in 
order to transform the labor of women working as unpaid family workers in rural areas into income. This cooperative was established 
under the leadership of a nurse and 44 women members of the cooperative took part in the execution of cooperative activities. The 
following steps were taken in the cooperative process: 1.Establishment of the cooperative, 2.Developing the project and receiving 
grant support 3.Implementation of the Project and 4. Evaluation of the project results. 
Results: After the cooperative was established, Demirciler Gelincik Women's Agricultural Development Cooperative applied for the 
grant support provided by the "East Marmara Development Agency" with its project named "Women's Labor is the Foundation of 
the Union" in order to provide the necessary economic resource for the production, promotion, sale and marketing of natural local 
products. The cooperative, which was entitled to receive grant support with this project, provided its members to receive training on 
various subjects for their development, established a workshop, greenhouse, lavender garden, and drilled a water well. A web page was 
established to promote the cooperative and increase online sales. 
Conclusion: The employment of women living in rural areas was ensured to gain their economic independence, the cooperative 
became an important point for the production, promotion and sale of local products, and the training that women received to increase 
their success in cooperatives contributed to the development of women. All these stages were carried out by a nurse. It is important 
for nurses to use their leadership qualities in the economic empowerment of women. 
Keywords: Woman, economics, employment, working, production. 
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ürdürülebilir Kalkınma; ülkelerin ekonomik, sosyal ve çevresel refaha ulaşması yoluyla dünyaya 

barış ve huzur getirmeyi amaçlayan bir eylem çağrısıdır. Birleşmiş Milletler ülkelerin 2030 yılına 

kadar gerçekleştirmesini beklediği 17 temel başlık belirleyerek, 2015 yılında bu çağrısını 

dünyaya duyurmuştur.  Bu çağrıda beşinci sırada yer alan hedef; “toplumsal cinsiyet eşitliğini 

sağlamaktır” [1].Ülkeler Birleşmiş Milletlerin belirlediği bu temel başlıklara ulaşmak için yol 

haritalarını belirlemiş olsalar da kadınlar; eğitim, sağlık, ekonomi gibi pek çok alanda hala 

hedeflenenlerin çok gerisindedirler [2]. Toplumun cinsiyete dayalı kültürel bakış açısı, eğitim, sosyal 

ve teknik beceriler konusunda danışmanlıkla ilgili eksiklikler, eğitimli ve çalışan kadın rol modelinin 

olmayışı gibi nedenler kadınları ekonomik özgürlükten uzaklaştırmaktadır. Çalışma cesareti bulan 

kadınlar da daha çok cinsiyete dayalı düşük ücretli işlerde istihdam edilmektedir [3]. Pandemi bu 

durumu daha da kötüleştirmiştir. Kadınlar için var olan sosyo-ekonomik eşitsizlik daha da artarken, 

işgücüne katılım azalmıştır. Bir işe sahip olanların işlerinin devamlılığı tehlikeye girmiştir 

[4].Küresel Cinsiyet Farkı Raporunun açıklamasına göre, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 

projeksiyonu pandemi sürecinde; çalışan tüm kadınların %5’inin erkeklerin ise %3,9’unun işini 

kaybettiğini göstermektedir[2]. 

 Ücretli işlerde çalışan kadınların yanında, ücretsiz aile işinde çalışan kadınlarda da pandemi 

ile birlikte cinsiyet eşitsizliklerinin arttığı bilinmektedir [5]. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar 

eğitim, mesleki bilgi ve beceri eksikliği, sanayi işgücüne uygun olmamaları nedeniyle kendi 

kazançlarını sağlayıcı ekonomik süreçlerden uzak kalmaktadırlar [6]. Kırsal alanda yaşayan kadınlar 

da çoğu zaman ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Oysa kırsal ekonomik kalkınmada önemli bir 

yeri olan kadınların güçlendirilmesi, kendini geliştirebilmesi için çalışmalar yapılması, kooperatif gibi 

kuruluşlar yoluyla desteklenmesi kırsal ekonominin büyümesi için önemlidir [7,8]. Türkiye’de kadın 

kooperatifleri kadın emeğinin güçlendirilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla ciddi 

şekilde desteklenen kuruluşlardır. Ticaret Bakanlığı’nın “Kooperatiflerin Güçlendirilmesi Programı 

(Koop-Des)” kapsamında kadın kooperatiflerine yönelik çeşitli düzeylerde hibe destekleri 

bulunmaktadır [9]. Özellikle kırsal alanlarda kooperatifler kadınların yaşadığı yoksulluğun ve eğitim 

sorunlarının çözümü, sosyal ve kültürel yaşama katılımın bir kapısı olarak görülebilirler[8]. Küresel 

ekonomik güçlüklerin kırsal yaşamda kendini daha da ağır gösterebileceği düşünüldüğünde 

kadınların kırsal ekonomik kalkınmaya katkısının desteklenmesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

 Kırsal alandaki kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesinde hemşirelerin de önemli 

görevleri vardır. Liderlik ve toplumsal kaynakları yöneten kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

hemşirelerin gelişen rolleri arasında yer almaktadır. Hemşireler sağlığın sosyal belirleyicilerinin 

sağlığa etkilerini göz önünde bulundurarak birey, aile ve topluma sağlık bakımı sunmanın yanında 

sosyal gereksinimleriyle ilgili olarak da toplumsal sistemlerle bir köprü kurmalıdır [10]. 

 Bu çalışmada bir hemşirenin rehberliğinde kırsal ekonomik kalkınma için kadının 

güçlendirilmesi sürecinde kadın emeğinin üretime katılmasına ilişkin bir uygulama örneği 

sunulacaktır.  

 
YÖNTEM 

 
Bu çalışma bir hemşire liderliğinde Bolu İli Demirciler köyünde yaşayan 44 kadının 

katılımıyla kurulmuş olan Bolu SS Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Örneğini sunmak üzere hazırlanmıştır. Kooperatifle ilgili süreçler şu başlıklarda incelenecektir: 

1.Bolu SS Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulması, 2. Kadının emeği 

birliğin temeli isimli projenin geliştirilerek hibe desteği alınması, 3. Projenin uygulanması ve 4. Proje 

sonuçlarının değerlendirilmesi.  

Kooperatifin kurulma amaçları 

a)Ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek 

ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak. 

b)Ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek. 

c)Ortakların ekonomik gücünü artırmak için tabi kaynaklardan faydalanmak el ve ev sanatları ile 

tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almaktır[11,13,14].  

S 
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Uygulamanın yapıldığı yer ve özellikleri 

Demirciler köyü Bolu’ya beş kilometre uzaklıkta, çam ormanlarıyla kaplı dağların eteklerine 

kurulmuş, çeşitli meyve ve sebzenin yetişmesine fırsat tanıyan verimli toprakları olan ve 650 kişinin 

yaşadığı bir köydür. Köyün yakınlarında termal tatil imkânı sunan bir tesis mevcuttur.  

Katılımcılar 

Kooperatifin kurulması ve sonraki aşamalara Demirciler köyünde yaşayan gönüllü 44 kadın 

katılmıştır. Bu projeye başlamadan önce kadınların üretimleri aileleri içindi. Tarımla, aileye yetecek 

kadar büyük baş hayvancılıkla ve kümes hayvancılığı ile uğraşıp ailenin geçimine yetecek üretimi 

ücretsiz aile işçisi olarak yapmaktaydılar. Bu kadınlardan sadece altısı ürünlerini pazarda satarak 

gelir elde ediyordu. Bu gelirin de bir sürekliliği yoktu.  

Lider hemşire 

Uygulamanın başlatılması ve sürdürülmesine aslen Demirciler Köyünden olan ve birinci 

basamak sağlık hizmetlerinde yıllardır görev yapan bir hemşire rehberlik etmiştir. Lisans mezunu 

olan bu hemşirenin birinci basamak sağlık hizmetlerinde 29 yıllık bir çalışma geçmişi bulunmaktadır. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin çeşitli birimlerinde (Toplum Sağlığı Merkezi, Üreme Sağlığı 

Merkezi, vb.) görev yapan hemşire birey, aile, toplum ve toplumun her yaş grubuna yönelik sağlığı 

koruma ve hastalıkları önlemeye ilişkin pek çok konuda seminerler vermiştir. Çalışma yaşamı 

süresince kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda topluma yönelik sağlık eğitimleri planlamıştır. Aynı 

zamanda Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sosyal projeler sorumlusu olan hemşire, Anne Sütü ve 

Emzirme Bolu İl Temsilciliği, Bolu Sağlık Spor Kulübü Başkanlığı, Aile Danışmanlığı, Türk 

Üniversiteli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, 3000’den fazla üyesi olan Seben Derneği Kadın Kolları 

Başkanlığı da yapmaktadır. Anne-çocuk sağlığının önemi, hastalıklardan korunma, kanser tarama 

programlarının önemi, CYBE gibi pek çok konuda yaklaşık 10 çeşit broşür, kitapçık, kitap ayracı, 12 

sayfalık takvim, çeşitli rolaplar, branda tasarımları hazırlamıştır. Hemşire bu çalışmaları 

gerçekleştirirken kadınların yaşamlarını, yaşadıkları güçlükleri, ekonomik sıkıntıları, aile bütçesine 

katkı sağlayabilmek için yaptıkları uğraşıları görerek kadınları birleştirici ve güçlendirici etkili bir 

faaliyette bulunmaya karar vermiştir. Hemşirenin mesleki deneyimleri, etkili iletişim becerileri, 

toplumun lider kişileri ve yetkili kurumlarıyla işbirliği becerisi kooperatif fikrini hayata geçirmesinde 

büyük katkı sağlamıştır. 

Proje sonuçlandığında ulaşılması öngörülen hedefler 

1. Projeyle birlikte ilin kırsal bölgelerinde tarım ve girişimcilik konularında eğitim alarak 

İŞKUR’a kayıt yaptırmış ve İŞKUR desteklerinden faydalanmış kadın oranının % 30 artması. 

2. 2023 yılı sonunda ilde kırsaldaki kadın girişimleri ve kurulan kadın kooperatifi oranının % 

20 artması.  

3. 2023 yılı sonunda projenin uygulandığı köyde ve yakın civarındaki kırsal alanlardaki göç 

oranının % 5 azalması. 

4. Proje sonunda kırsalda kadın girişimciliğinin yerel kalkınmaya katkısı konusundaki 

farkındalığın il genelinde % 70 artması. 

5. Proje sonunda kırsalda kadın girişimciliği konusunda yerel aktörlerin işbirliği içinde 

geliştirdikleri proje sayısının % 20 oranında artması. 

Çalışmanın Etik Boyutu 

Bu çalışma kooperatifin kuruluş ve işleyiş süreci ve hemşirelerin liderlik özelliklerini 

gösterebilmek için kooperatifin kurucusu, başkanı ve aynı zamanda çalışmanın ilk yazarı olan kişinin 

isteği ve onayı ile yazılmıştır. Kooperatif üyelerine ait kişisel herhangi bir bilgi sunulmamış tamamen 

kooperatif sürecine odaklanılmıştır.  

 
BULGULAR 

 

Kırsal alanda yaşayan ve sosyo-ekonomik bakımdan dezavantajlı olan kadınların, yöredeki 

kadın kooperatifi aracılığıyla, tarım üretimi, yenilik ve girişimcilik konularında bilgi ve becerilerini 

artırmak, kadınların bu bilgi ve becerilerini değerlendirebilecekleri sürekli gelir getirici ve gelir 

artırıcı yeni faaliyet alanları oluşturmak ve bu sayede hem kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif 
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katılımlarını sağlamak hem de kırdan kente ekonomik göçü azaltmak hedefini taşıyan “Kadının 

Emeği Birliğin Temeli” projesi kapsamında tamamlanan,  devam eden ve ulaşılması hedeflenen çeşitli 

faaliyetlerde bulunulmuştur. Kadının güçlendirilmesi, emeğinin ekonomik katma değer 

oluşturmasına yönelik çalışmalar aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilmiştir: 

1. Kooperatifin kurulması 

Kooperatifin kurulması için kurucu üyeler Bolu Tarım İl Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli 

işlemlerle ilgili rehberlik almıştır. Bolu Tarım İl Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle, kurucu üyeler için 

Bolu Ziraat Odası’ndan çiftçi kayıt belgesi çıkarılmıştır. Kooperatifin kuruluş aşamasında Ticaret ve 

Sanayi Odasına başvuran kurucu üyeler Ticaret Sicil Gazetesi’nde kooperatifin kuruluş tüzüğü 

yayınlanmasını sağlamıştır. Tüm bu çalışmaların sonunda kooperatif 44 kadın ortağın katılımıyla 

17.02.2020 tarihinde kurulmuştur ve kooperatifte doğal yöresel ürünler üretilmeye başlanmıştır. 

2. Projenin geliştirilerek hibe desteği alınması 

Kooperatif kurulduktan sonra üretim, satış ve pazarlama konularında gerekli olan ekonomik 

katkıyı sağlayabilmek için destek arayışına gidilmiştir. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekonomik 

destek bulma konusunda kooperatif kurucu üyelerini Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 

projelerine başvurması için yönlendirmiştir. Kooperatif kurucu üyeleri MARKA’nın Sosyal Gelişmeyi 

Destekleme Programı kapsamında bir proje çalışması yaparak 15.10.2020 tarihinde  "Kadının Emeği 

Birliğin Temeli" isimli projesi ile hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bolu Valiliği rehberliğinde 

bazı kamu kurum ve kuruluşları da bu projeye ortak olarak katılarak projeyi güçlendirmişlerdir (Bolu 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Demirciler Köy Muhtarlığı 

da proje ortağı olmuştur)[13]. 

3. Projenin uygulanması 

Proje kapsamında kooperatif aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir program 

yapmıştır: I.Proje ekibinin kurulması. II. Bolu Kadın Kooperatiflerini Artırma ve Güçlendirme 

Çalışma Grubu oluşturulması ve çalışmalarını hayata geçirmesi. III. Eğitimlerin verilmesi 

(Kooperatifçilik, Girişimcilik, Seracılık, Hijyen Etkili iletişim, Sunum Teknikleri ve Satış- Pazarlama 

Teknikleri). Bu konularda bilgi ve becerileri artıracak eğitimler için İŞKUR desteğinden 

faydalanılması. IV. Köyde atıl olan sosyal tesisin üretim atölyesine dönüştürülmesi (Konu ile ilgili 

çalışmalar sürüyor). V. Köyde atıl olan okul binasının kır lokantasına, köy kafeteryasına ve yöresel 

ürünlerin üretileceği bir imalathaneye dönüştürülmesi (Aralık 2021’de konu da ihale yapılacak). VI. 

Su sondaj kuyusunun açılması. VII. Altı adet seranın kurulması. VIII. Lavanta bahçesinin kurulması. 

IX. Çevre düzenlemesi yapılarak yeni istihdam alanları için fiziki altyapı imkânları oluşturulması, X. 

Personel istihdam edilmesi. XI. Belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetlerinin alınması (HACCP 

Belgesi, İyi Tarım Uygulamaları Belgesi, Çevre Dostu Ürün Belgesi). XII. Markalaşma, Tanıtım ve 

Pazar Geliştirme danışmanlık hizmeti alınması. XIII. Pazarlama konusunda yol haritası 

oluşturulması. Bu konuda çevrimiçi satış platformlarına üye olunması, satış için sosyal medya 

hesaplarının oluşturulması, yönetilmesi danışmanlık hizmeti alınması, reklam ajansları, yerel basın, 

haber programları ile işbirliği içinde çalışılması. XIV. Yöresel ürünler daimi sergi alanlarının 

kurulması. XV. Açılış töreni yapılması (Kadının Emeği Tarla Günü Etkinliği 1) [11,12]. 

Bunların yanı sıra proje kapsamında; kırsal alanda gelirini ekonomik katma değere 

dönüştürmek isteyen kadınlara model olunması amacıyla bir program üzerinde çalışılmaktadır. Bu 

program çerçevesinde ilde ilk kez yerel kalkınma ve kadın istihdamı konusunda çalışan tüm yerel 

paydaşların dâhil olacağı “Bolu Kadın Kooperatiflerini Artırma ve Güçlendirme Çalışma Grubu” 

oluşturulacak ve kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadın kooperatiflerinin sayılarının 

artırılması ve desteklenmesi konularında tüm kadınlara rehberlik verebilecek bir faaliyet sitemi 

oluşturulacaktır.  

4. Proje sonuçlarının değerlendirilmesi 

Proje henüz çok yeni olmasına rağmen projenin uygulanması için yapılan programda önemli 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Kısa sürede ilde kabul gören kooperatifin yürüttüğü "Kadının Emeği 

Birliğin Temeli" isimli projenin çeşitli sonuçları şöyle özetlenebilir: 

Bolu SS Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin "Kadının Emeği 

Birliğin Temeli" İsimli Projesinin Sonuçları (2020-2021 yılında ) 
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* Üretim ve tanıtıma yönelik çalışmalar 

Tarımsal üretimde yer alan kadınların yaptıkları yöresel ürünler için üretim ve satış alanı 

kuruldu. Üretim alanı Demirciler köyündeki sosyal tesiste oluşturuldu. Bu ürünlerin satışı için 

Bolu’nun büyük alışveriş merkezlerinden birinde 140 m2 satış mağazası açıldı. Köydeki üretim alanı 

geçici bir üretim alanı olduğundan en kısa sürede kooperatife ait yöresel ürünler üretim atölyesinin 

kurulabilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı. Kooperatifin markalaşması, tanıtımı ve yöresel 

ürünlerin ülke genelinde satışına yönelik bir adet web sitesi kuruldu (https://gelincikhanimeli.com/) 

[11]. İnternet ortamında görülebilir olmak ve satış çerçevesini genişletebilmek için çevrimiçi satışa 

yönelik beş web sitesine üye olundu ve iki adet sosyal medya ürün satış hesabı oluşturuldu. Ayrıca 

yöresel ürünlerin ilde tanınırlığını artırmak için üç adet daimi ürün sergileme alanı kuruldu. Altı adet 

sebze serası hazırlandı (6*240 m2). İki dönüm lavanta bahçesi yapıldı.  

* İstihdama yönelik çalışmalar 

Köyde yaşayan dört kadın tam zamanlı istihdam edildi. Bu kadınlardan üçü üretim alanında 

biri de satış mağazasında görev aldı. Üretime katkıda bulunan diğer üyeler katkıları çerçevesinde 

ekonomik karşılığını kazandı. 

* Planlanmış ve yakın gelecekte sonuçlanacak çalışmalar 

İl genelinde çalışma yürütecek bir Bolu Kadın Kooperatiflerini Artırma ve Güçlendirme 

Çalışma Topluluğu oluşturulması çalışmalarına başlandı (Kamu-Özel-Sivil Toplum temsilcilerinden 

oluşan). Daha fazla kadın kooperatifi oluşturulması için il genelinde kooperatifin çalışmaları devam 

ediyor. Bir adet kır lokantası yapılması planlandı. Geleneksel ürünlerin dışında katma değerli yeni 

bir ürün üretilmesine yönelik planlamalar yapıldı. 

* Eğitimler ve proje raporu 

- 200 kişiye beş adet eğitim verildi (Kooperatif üyeleri ve köy kadınları için): Kooperatifçilik 

eğitimi 40 saat, Girişimcilik 32 saat, Seracılık 360 saat, Hijyen 216 saat, Etkili iletişim, Hizmet 

Sunum Yöntemleri ve Satış- Pazarlama Teknikleri 88 saat). 

- Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde yapılan "Kadının Emeği Birliğin 

Temeli" projesi ile ilgili bir rapor hazırlandı.  Bolu’da yerel kalkınmaya ve kadının güçlendirilmesine 

olan katkılarını ele alan bir adet izleme, değerlendirme ve sonuç raporu sunuldu. 

* Belgeler 

Bir adet HACCP Belgesi, Çevre Dostu Ürün Belgesi ve 10 ürün için İyi Tarım Uygulamaları 

Belgesi alındı.  

* Etkinlik 

1000 kişilik Kadının Emeği Tarla Günü Etkinliği düzenlendi. 

   

  Kırsal alanda yaşayan kadınlar her gün aileleri için yaptıkları ev içi, tarım ve hayvancılık 

üretiminin karşılığında kayda değer bir ekonomik gelir elde edememektedirler. Kırsal alanda sürekli 

üretmesine rağmen gelir elde edememesi kadını yoksullaştırmaktadır. Kadın yoksulluğu aileyi ve tüm 

toplumu sağlık, sosyal, kültürel, eğitim gibi pek çok boyutta olumsuz olarak etkilemektedir. Bunun 

yanında toplum; kırsal alanda tarım sektörünün devamını sağlayan kadını aile ekonomisine yardımcı 

olan ucuz emek olarak görmeyi sürdürmektedir[8]. Bu çalışmadaki kadınların kooperatif kurulmadan 

önceki durumları da farklı değildir. Bu nedenle katılımcı kadınların projeye inançları ve ekonomik 

kazanç sağlama konusundaki isteklilikleri 2020 yılında doğan projenin başarılı sonuçlar elde 

etmesinde önemli faktörlerden biri olarak düşünülebilir. 

  Kırsal kalkınmanın sürdürülebilir olması için kooperatifçilik, hibe programlarına ilişkin bilgi 

verilmesinin yanında,  kadının eğitim düzeyinin artırılması da gereklidir[11,15]. Bu çalışmada da 

proje kapsamında kadınlara “Kooperatifçilik, Girişimcilik, Seracılık, Hijyen Etkili iletişim, Sunum 

Teknikleri ve Satış- Pazarlama Teknikleri” konularında eğitimler verilerek ekonomik hayatta 

kullanabilecekleri bilgi ve beceriler kazandırılmıştır. 

  Kırsal kalkınma için kadınları mali yönden destekleyici yasal düzenlemelerin yapılmasının 

yanında, bu düzenlemeler konusunda da kadınları bilgilendirmek oldukça önemlidir. Türkiye’de 

kadının iş gücüne katılımında kooperatifler ciddi bir şekilde desteklenen programlar olmaya devam 
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etmektedir[9]. Bolu ilinde de köylerde kadın kooperatifi kurulmasına yönelik eğitimler yapılmaktadır 

[13]. Bu tür eğitimler hem kadınların bilinçlenmesini hem de kooperatif kurma konusunda 

cesaretlerinin artmasını sağlamaktadır. Kırsal alanda kooperatifler kadının ekonomik anlamda 

güçlenmesini sağlayarak köyden kente göçü de önlemektedir [8]. Bu çalışmada da Bolu İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle kooperatif,  MARKA projesine başvurarak hibe almaya hak 

kazanmıştır. Aynı zamanda bazı kurum ve kuruluşlar da bu projeye ortak olarak kooperatifin daha 

güçlenmesini sağlamışlardır[13]. Bu projenin başlaması ve sürdürülmesinde “1. Kadınların 

girişimcilik isteği, 2. Kadınlara rehberlik eden hemşirenin mesleki deneyimleri ve liderlik özelliği, 3. 

Kurumlar arası işbirliği ve beraberinde kurumların projeyi benimsemesi,  4. Bolu ili halkı tarafından 

projenin toplumsal kabul görmesi”  temel başarı ögeleri olarak dikkati çekmektedir. 

  Bu çalışmada sözü edilen kooperatifin kurulmasında kamu kurumlarının köylerde kadın 

kooperatifi kurulmasına yönelik eğitimlerinin etkisi yadsınamaz. Bununla birlikte kadınların 

köylerinin de bir üyesi olan aynı zamanda onlara rehberlik edecek, cesaretlendirecek, girişimci ve 

kadınların sözcüsü olacak bir hemşirenin bu süreçte lider olarak yer alması kadınların kooperatif 

sürecine katılmalarında önemli bir etkisi vardır. Hemşirelik birey, aile ve toplumun gereksinimlerine 

göre şekillenen bütüncül yaklaşımla hizmet sunan bir meslektir. Çağın gereklerinin değişmesi, 

mesleğin rollerinin de kapsamını geliştirmiştir. Mesleğin gelişen rolleri arasında geçen liderlik;  

özgüveni olan, çevresini etkileme özelliğine sahip, güvenilir, yeniliğe açık hemşireleri anlatmaktadır 

[16]. Bu tarz girişimci çalışmalarda sahada çalışan hemşirelerle akademisyen hemşirelerin işbirliği 

yaparak çalışmaları, sürecin ve sonuçların bilimsel olarak değerlendirilmesine, hemşireliğin bilgi 

yükünün artmasına, benzer çalışmalar yapmak isteyen akademisyen ya da saha da çalışan 

hemşirelere de ilham vererek katkı sağlayabilir.  

  Kooperatifin kurulması, MARKA projesinden destek alınmasından ürünlerin satışının 

yapılacağı sergi alanının kurulmasına kadarki tüm süreçler de kadınlar hemşirenin liderliğinde 

hareket etmişlerdir. Şimdi olduğu gibi gelecekte de kadınların ekonomik gelişimlerine katkıda 

bulunabilmek, refah düzeylerini artırarak yoksulluktan kurtulmaları için onlara rehberlik edebilmek 

hemşirelerin önemli görevlerinden olmaya devam edecektir.  

 

SONUÇ 
 

Bolu ilinde bir hemşire liderliğinde kurulan kadın kooperatifi ile kadınların üretimleri 

ekonomik sermayeye çevrilmiş, kadınların aldıkları eğitimler üretim sürecinde kullanacakları bilgi 

ve beceriye dönüşmüş, sosyal yaşamda kendilerine güven duyarak var olmalarını ve il ekonomisine 

katkı sağlamıştır. 
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