
         
  

 

VAKFIMIZ KÖYDE YEŞİL EKONOMİ PROJESİ  KAPSAMINDA 

ÇANKIRI/ELDİVAN’DA KURULAN KADIN KOOPERATİFİNİN  

ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR. 

 
2016 yılı başında Vakfımız önderliğinde Eldivan Kaymakamlığı, Eldivan Belediyesi ve Güneş 

Enerjisi Derneği (GÜNDER) birlikteliği ile hazırlanan “Köyde Yeşil Ekonomi Projesi” Coca-

Cola finansörlüğünde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) /New World 

tarafından desteklenen bir kalkınma projesi başlatılmıştı. 

Bu proje tüm dünyada açılan proje çağırısına, Türkiye’den kendi kategorisinde 

desteklenmeye hak kazanan 2 projeden biri olan “Köyde Yeşil Ekonomi Projesi” toplumda 

“Kadınların Güçlendirilmesi” ana hedefini taşımaktaydı. Projede Vakfımız sürdürülebilir bir 

kalkınma modelini desteklemek üzere güneş enerjisini  üretimde kullanmayı amaçlamıştı.  

Çankırı’nın Eldivan ilçesi 3 bin nüfuslu bir yerleşim olup bir ormanın eteğinde yer almaktadır. 

Havasının ve doğasının güzelliği görmeye değerdir.   Proje yörede yetişen meyve ve sebzelerin hiç bir 

katkı maddesi kullanılmadan, hiç bir  iş imkanı olmayan Eldivanlı kadınlar tarafından değerlendirilmesi 

üzerine kurgulanmıştır. 

  

Projemizde elektriğini güneş enerjisinden sağlayan bir işletme kurulmuş, ısısını yine güneş 

enerjisinden sağlayan meyve sebze kurutmak üzere tasarlanmış bir kurutma fırını işletmeye 

alınmıştır. Atıklar kompost gübre olarak değerlendirilmektedir. Minimum karbon ayak iziyle üretim 

yapıldığı için projenin adı Köyde Yeşil Ekonomi olarak seçilmiştir.  

“Güneşin Eliyle Kadın Emeğiyle” sloganı ile üretimler gerçekleştirilmektedir. 

Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için “Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” 

kurulmuştur. 7 kadın üye ile kurulan kooperatifte şu anda 50 kadın üye bulunmaktadır. Kadın 

kooperatifi aracılığı ile kadınların, güneş enerjisi kullanılarak ürettiği kuru meyve ve sebzeler, reçeller, 

marmelatlar, salçalar, ayrıca yöreye özgü tarhana, erişte, turşu, sirke vb ürünler Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından alınan üretim izni ile proje kapsamında yaratılan KÜLÇE markası altında 

yine kadınların diktiği, işlediği, ördüğü ambalajlarla pazarlanmaktadır.   



 

   
   
 

Yörede aktif olarak çalışan, aralarında kooperatif üyesi kadınların da bulunduğu çiftçilere 

kooperatifçilik, hijyen, tohum, gübre, iyi tarım uygulamaları konularında Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi hocaları tarafından eğitimler verilerek yörede bilinç seviyesi artırılmıştır.  

   
 

Reçeller için erik, çilek, karadut, ahududu, böğürtlen, kuşburnu, alıç, mevsimine göre ne varsa 

Eldivan'ın dağlarından toplanmakta, tarhana, erişte, tutmaç için un yerel değirmende çekilmekte, 

baklavalar tek tek açılmakta, erişteler, mantılar bol yumurtalı hazırlanmaktadır.  

 

   
 



   
 
Ürünler Ankara’da yapılan tadım gününde görücüye çıkmış, hak ettiği övgüyü de almıştır.  

   
 
Projeden haberdar olan Ankaralı pek çok ziyaretçi kooperatifin konuğu olmuş, Eldivan’ın dağlarından  
çilek, kuşburnu, kekik, sumak toplayarak şehir hayatından uzak, doğa ile baş başa bir gün 
geçirmişlerdir.  
 

Kanserle Dans Derneği Meme Kanseri Farkındalık etkinliğini Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızın 

da katılımları ile Kooperatifimizde gerçekleştirmiştir. Kooperatif üyelerimizin de bilinçlendirildiği 

aktivitede maskemden korkma etkinliği de yapılmıştır.  

 
 
 

 
 

 

     



 
 

 

Proje fikrinin sahipleri ve proje yöneticisinin de kadın olduğu Projede gereksinim duyulan hizmet 

alımları da kadın girişimcilerden karşılanmıştır. Örneğin KÜLÇE logosu ve etiket tasarımı Endüstriyel 

tasarımcı Selin Sarıfakıoğlu, etiket basımı matbaa sahibi Zaide Arslan tarafından yapılmış, eriştelerde, 

tarhanada  kullanılan un değirmenci Hatice hanım tarafından öğütülmüştür.  

   
 

Projede yerel yöneticilerin desteğinin yanısıra Demirdöküm güneş enerjili sıcak su sistemi, Canpa ısı 

yalıtım malzemesi, Paşabahçe kavanoz desteği vererek projeye ve Anadolu kadınına destek 

olmuşlardır.  

Köyde Yeşil Ekonomi Projesi 21 Nisan’da İstanbul’da yapılan IV. İstanbul Karbon Zirvesinde dev 

firmalarla birlikte “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” almıştır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. 

Oğuz Can tarafından Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Keskin’e sunulan ödülü, Keskin 

sahnede Kooperatif Başkanı Gülendam Çakıcı’ya vermiştir. Ödül törenine katılan kooperatif üyelerinin 

çoğu hayatlarında ilk defa uçağa binmiş, ilk defa İstanbul’a gelmiş, ilk defa bir kongre salonunda 

bulunmuş ve ilk defa sahnede bir ödül almışlardır. Böylece projenin amacı olan kadının 

güçlendirilmesi hedefine çok yaklaşılmıştır. 

 



   
 

Ülkemizde kadının güçlendirlmesi zor bir hedeftir. Kadının güçlenmesi için düzenli gelire sahip olması 

gereklidir. Bundan sonra da en azından bir kaç yıl bu kooperatifin pazarda güçlenmesi, eksiklerinin 

desteklerle tamamlanması Türkiye için yeni bir modelin kalıcılığını sağlayacaktır. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0YgFJf2-oMM&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=K02rzLfl6gM  

https://www.facebook.com/eldivankulce/ 

http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/coca-coladan-ornek-proje-1885838/ 
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