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Boğaziçi Üniversitesi Mensupları Tüketim
Kooperatifi Aylık Bülteni
Begüm Özkaynak
BÜKOOP Yönetim Kurulu Üyesi
KOOPERATİFİMİZİN HEM YENİ HEM AKTİF
ÜYELERE İHTİYACI VAR!
Bir tüketim kooperatifiyle ilk kez doktora için
bulunduğum İspanya’nın Barselona şehrinde
www.bukoop.org
tanıştım. En başta, Barselona’dan İstanbul’a
koopBÜltenin dördüncü sayıgelirken yöreye özgü peynir, şarap benzeri ürünsını “BÜKOOP'a Üye Ol” çağ- leri son dakikada havaalanından alıyordum.
rısına ayırdık. BÜKOOP
Sonra kendimi akıllandı zannedip benzer ürünleri
gönüllüsü üç üyemiz bu
havaalanına göre daha ucuza bulabildiğim
çağrıyı seslendirip temellenşehirdeki büyük süpermarketlere yöneldim.
diriyor:
Mutluydum. Taa ki bir arkadaşım beni
Begüm Özkaynak (İktisat)
Barselona’nın kooperatif ağı içerisinde satış
Kamber Yılmaz (Kütüphane)
Zeynep Kadirbeyoğlu(Siyaset) yapan bir dükkana götürene kadar. Onca zaman
şehirdeki hem ucuz hem lezzetli ürünleri satan
zincirin nimetlerinden mahrum kalmış; hazineyi
BÜKOOP üye sayısı ve ürün
çeşidi hızla artıyor.
geç keşfetmiştim.
Hiç kuşkusuz, BÜKOOP’u kurarken de benzer bir
Sesinizi duyurmak, bültende
değer yaratma dürtüsüyle yola çıktık. Pilot
yer almak için
uygulamada hem süreci oturtmak hem olası
koop@boun.edu.tr
sorunları görmek adına yaklaşık 90 kişilik nisadresine “Bülten” konulu bir
peten küçük bir üye tabanı ve kısıtlı bir ürün
e-posta atmanız yeterli.
yelpazesi ile işe başladık. Hep birlikte de bir
öğrenme süreci geçirdik. Hem kooperatifin işleyişine hem de ürünlere ilişkin çok şey öğrendik.
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mimiz; üniversitemizin ve üyelerimizin desteği
sayesinde de kendimize daha çok güvenimiz var.
Tabii, süreç içerisinde böylesi bir örgütlenmenin ne kadar emek istediğini de bir
kez daha gördük. Özellikle Türkiye’de kooperatif kurmak bir tür delilik! Bir
sürü işletme gideri var. Kira, muhasebe, yıllık genel kurul için noter masrafları
gibi. Aylık yaklaşık 500 TL’ye karşılık gelen bir meblağ. Dolayısıyla kooperatifimizin genel giderlerini karşılayabilmesi ve sürekliliğini sağlayabilmesi için her
ay belli bir miktar satış yapması şart. Bu çerçevede de hem yeni hem de aktif
üyelere ihtiyaç var!
(devamı sayfa 2'de)

Begüm Özkaynak - Sayfa 1'den devam

Biz ilk etapta üye sayımızı bu sene
gerçekleşecek genel kurula kadar
150’ye çıkarmak istiyoruz. Bir yandan
da hem mezunların hem de öğrencilerin katılabileceği daha geniş tabanlı bir örgütlenmenin hayallerini
kuruyoruz.
Amacımız sadece üye tabanımızı
genişletmek değil. Kooperatif üyelerimize daha aktif olabilecekleri bir
ortam sunmayı da çok istiyoruz. Her
üyenin aylık alışverişinin bir kısmını
mutlaka kooperatifimizden yaptığı;
ürünlerini teslim almak için kooperatif binamıza geldiği; diğer üyeler
ile karşılaşarak sohbet ettikleri ve
kullandıkları ürünlerle ilgili geri
dönüşler yaptıkları; vakitleri el verdiği ölçüde kooperatifte paketleme,
ürün teslim etme ya da nöbetçi
görev yapma gibi konularda ortak
paylaşımda bulundukları bir düzeni
oturtmayı hedefliyoruz. Aslında en
basitinden her üyenin kooperatifini
sahiplenmesini
istiyoruz;
hizmet
veren/müşteri
ilişkisinden
uzak,
Boğaziçi Tüketim Kooperatifi ruhunu
yakalamak istiyoruz. Hayat bu kadar
hızlanmışken çok mu zor? Çok mu
hayal? Olmasa gerek; biz adımlarımızı
bu yönde atıyoruz.
Sözün özü, sağlıklı, lezzetli, doğal
çevreye, çiftçiye ve topluma saygılı
yetiştirilmiş ürünler tüketmek isteyen
BÜ mensubu herkesi kooperatifimize
üye olmaya davet ediyoruz. Üye olmak
da gerçekten zor değil. Web sayfamızdaki (www.bukoop.org) üye giriş bildirgesi ve ortaklık senedini doldurup,
nüfus cüzdan fotokopileriyle birlikte
kooperatif merkezimize teslim etmek
ve kooperatif hesabına ortaklık payı

olarak 100 TL yatırmak gerekiyor.
BÜKOOP ailesine katılımınızı bekliyoruz!

SEVGİLİ BOĞAZİÇİLİ!
KAMPÜSTE BÜKOOP'UN BİR
DÜKKANI
VAR. UĞRADIN MI?
Kooperatif binası
kuzey kampüste,
eğitim fakültesinin arkasında,
kuzey otoparka gelmeden
sağda.
Kuzey YADYOK'un
karşısındaki tek katlı bina

Kamber Yılmaz
BÜKOOP Kurucu Üye
SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOOPERATİF
Yaşadığımız çağ, tüketim çağı. Her şeyi
tüketiyoruz. Ama tüketilen kaynakların niteliği tüketenleri çok fazla ilgilendirmiyor.
Burada
gıda
tüketimi
üzerine
konuşalım. Kooperatifimizin hangi
ruhla kurulduğunu ve ne amaçladığımızı daha önceki sayılarda yer alan
yazılarda okuduk. Tüketicileri iki ana
gruba ayırmak mümkündür. İlki tükettikleri ürünlerin markalı olmasının onlara verdiği güvenle yaşayan bir grup.
İkinci gruptakilerse markayla alakası
olmayan, yaşamlarını sürdürmekte
bile zorlanan, yalnızca yaşamları için
tüketecekleri
gıdalara
ulaşmaya
çalışan ve bunların sağlıklı olup olmamasını çok önemseyemeyen insanlar.
Her iki grup da sağlığı tehdit eden
birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
Daha fazla ürün elde etmek için
genetiği değiştirilmiş tohumlarla
üretim veya üretimde kimyasalların
yoğun kullanılması küçük üreticilerin
yok olmasına neden oldu, oluyor.
Yediğimiz ürünlerin tatlarının yok olması veya eski tatların olmaması da o
tarz üretimlerin bir kanıtı olarak
karşımızda duruyor. Ayrıca birçok
hastalığın tükettiğimiz sağlıksız gıda
ürünlerinden ve bu ürünlerin yapımında kullanılan kimyasallardan kaynaklandığı artık bilinen bir gerçek. Bu
sağlıksız ürünlerin üretim şekillerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu
üretim şekileri artık terk edilmelidir.
Öte yandan adı ekolojik üretim olarak
konan üretim şekli insanlara sağlıklı
ürünler sunmakla birlikte çiftçilerin
ekolojik üretim yapabilmesi için birçok

zorluğu aşmaları gerekiyor. Ekolojik
üretim yapabilmeleri için çiftçilerin
sertifika programına dahil olmaları
gerekmektedir. Bu program çiftçilere
ekonomik bir yük getirmekle birlikte
denetlemedeki sorunlardan dolayı
çiftçileri zorlamaktadır.
Çiftçi-Sen öncülüğünde oluşturulmaya çalışılan ve denetiminin yine
Çiftçi-Sen tarafından sağlanacağı katılımcı sertifika programı ülkemiz
çiftçisi için yeni bir umut olabilir. Kooperatifimizdeki ürünlerin genel
ağırlığı Çiftçi-Sen tarafından denetlenen çiftçilerden gelmektedir. Ayrıca bu sertifikayla birlikte yerel tohumlarla üretim yapılması ve sağlıklı bir
tüketim kanalının açılması sağlanmaktadır. Şimdilik yüksek olan fiyatlar üretim şeklinin çiftçiler tarafından daha
çok tercih edilmesiyle birlikte makul
bir seviyeye düşürülecektir.
Biz Boğaziçi Mensupları olarak tükettiğimiz gıdaların denetlenebilir ve
sağlıklı olması için Kooperatifimizi tüm
Boğaziçi Mensuplarına üyelik koşuluyla hizmete sunmuş bulunmaktayız.

KOOPERATİF ÜYE SAYIMIZ 115.
ŞİMDİ ÜYE OL.
SEVGİLİ BÜKOOPLU!
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYA KATIL.
DAYANIŞMAYI HATIRLA.
ÜRÜNLERE UZAK DURMA.
SAĞLIĞI VE BEREKETİ KOVALA.

Zeynep Kadirbeyoğlu
Öğretim Üyesi
BÜKOOP'A ÜYE OLMAK
NEDEN ÖNEMLİ?
- Kediler ne yer?
- Kedi maması.
Bu diyalog bir çocuk kitabından alıntı.
Çocuklara kedinin ve besin kaynağının
tanıtılması için yazılmış.
Bu kuşağın ve hatta önceki birkaç
kuşağın çocukları, eğer şehirde doğup
şehirde
büyümüşlerse,
“patates
ağaçta mı yetişir?” veya “mercimek
fabrikada mı üretilir?” gibi sorular
sorabiliyorlar. İleride çocuk kitaplarında insan neyle beslenir gibi bir
soruya “besin hapıyla” diye bir cevap
yazılma olasılığı da günümüzde bilim
kurgu olarak görülmekten giderek
uzaklaşmakta...
Günümüzde doğadan ve üretim
yapılan ortamlardan uzakta, şehirlerde
yaşayan bizler, tükettiğimiz gıda
maddelerinin kaynağını, bize ulaşırken
ne tür süreç ve işlemlerden geçtiğini
çoğunlukla bilmiyoruz. Üretim aşamasında kullanılan kimyasalların ve gıda
maddelerine uygulanan işlemlerin
sağlığımız üzerindeki etkisi konusunda
da çok az bilgimiz var. Her geçen gün
etrafımızdaki kanser vakaları ve yanlış
beslenmeye bağlı farklı hastalıklar
artarken tüketim biçimlerimizin bir
alternatifi olduğunu da unutuyor
gibiyiz.
Bir yandan küçük üretici ve doğal
girdiler kullanılarak yapılan üretimi
desteklerken bir yandan daha sağlıklı ve lezzetli besin maddelerine
ulaşmak Boğaziçi mensupları için
şimdi çok daha mümkün. BÜKOOP,
üretici kooperatifi Kibele ve Tohum İzi
derneğiyle işbirliği yaparak çeşitli

ürünleri üreticiden doğrudan temin
ediyor ve
üyelerine
ulaştırıyor.
BÜKOOP’a
üye
olarak
hem
kooperatifin gelişmesini ve ürün yelpazesinin genişlemesini sağlayabilir,
tükettiğiniz
besin
maddelerinin
nereden geldiğini ve kalitesini kontrol
edebilir, hem de aracılar olmadan
doğrudan üreticiyi destekleyerek sağlıklı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz.
Bütün Boğaziçi camiasını bu hareketi
desteklemeye ve BÜKOOP’a üye
olmaya çağırıyoruz.

BÜKOOP'ta satışa sunulan bazı
yeni ürünler:
Datça Sındı Köyü Kooperatifi:
Yağlı zeytin
Çizik zeytin
Zeytinyağı
Çiçek balı
Kekik balı
Ak badem
Sıra badem
Ballı badem
Badem şekeri
Ballı polen
Toz polen
Antakya Vakıflı Köyü Kooperatifi:
Mandalina şurubu
Nar ekşisi
Daha fazlası için:
www.bukoop.org

