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kalmayıp yeni bir toplumsal ilişki kur-
mayı hayal ettik. Örgütlü üreticilerden 
örgütlü  tüketicilere,  aracısız,  doğru-
dan  ulaşacak  adil,  temiz  ve  iyi  gıda 
ağını  kurmaya  başladık  adım  adım. 
Şimdi  belki  de  bir  senedir  süregiden 
bu güzel deneyimin alanını biraz daha 
genişletmek  zamanı  geliyordur  yavaş 
yavaş. Üreticiden tüketiciye  doğrudan 
pazarın yanında bir de köylere saha zi-
yaretleri  yaparak  tarlaları  gezmek, 
üretim süreci hakkında bilgi, deneyim 
ve hatta pratik sahibi olabilmek, katı-
lımcı  sertifikasyon  ağları  oluşturmak, 
BÜKOOP binasında haftanın belli gün-
lerinde dönüşümlü gönüllü çalışma sis-
temini kurmak, üyelerin biraraya gelip 
farklı  paylaşımlarda  bulunabileceği 
tarım, gıda ve çevre ile ilgili film gün-
leri gibi çeşitli aktiviteler düzenlemek 
birkaç örnek olabilir. 

Konuşmasının ilerleyen kısmında para-
nın  ikizi,  anası,  babası  olarak  emeğe 
değindi Holloway. Bizlere paranın ikti-
darının emeğin yabancılaşması ile be-
raber gelen bir süreç olduğunu hatır-
lattı.  Buna  göre,  insanın  kendi 
emeğine  yabancılaşması  ile  kurulan 
paranın  iktidarı  sonucu bütün eylem-
lerine yabancılaşmış bir  insanlık  mey-
dana  çıkıyordu.  Çözüm  ise  parayı  or-
tadan  kaldırmak  değil,  bu  şekilde 
yabancılaştıran emek ilişkisini ve biçi-
mini  ortadan  kaldırmakta  yatıyordu. 
İşte  BÜKOOP,  Üretici  Kooperatifleri, 
Çiftçi-SEN ve Tohum İzi örgütlerinin bi-
raraya gelerek oluşturduğu bu sistem 
bizlere  çözümlerden  birini  hayata 
geçirmenin ışığını veriyor. Ne güzel ki 
Holloway'in  konuşması  tam  da  Via 
Campesina  tarafından  Uluslararası 

Çiftçi Mücadeleleri Günü ilan edilen 17 
Nisan'ın  ertesi  gününe denk gelmişti. 
Konuşma  boyunca  BÜKOOP  dışında 
aklımdaki örneklerden biri de 17 Nisan 
dolayısıyla  Brüksel'de  düzenlenen 
çiftçiler arası Tohum Takası festivaliy-
di.  Tarımsal üretimin ana damarı olan 
tohumda  paranın  ve  şirketlerin  ikti-
darına hayır diyerek, yerel tohumların 
köylüler  arasında  serbestçe  değiş-
tokuş edildiği festival, çözümü oluştu-
ran eylemlerden biriydi.  Sonuçta Hol-
loway'in dediği gibi çözümün belli bir 
reçetesi  yok.  Çözüm farklı  bir  yaşamı 
ve  toplumsallığı  oluşturmak  için  yola 
çıkan  milyonlarca  insanın  hayata 
geçirdikleriyle şekilleniyor.

Suat Yalçın
BÜKOOP Yönetim Kurulu Üyesi

2011 YILINDAKİ DURUMUMUZLA İLGİLİ BİR 
DEĞERLENDİRME

Hepinize merhaba. 
30/5/2011 Pazartesi günü saat 12.30-14.00 arası 
Kooperatifimizin  2010  yılı  olağan  Genel  kurulu 
yapılacak.  Genel  kurula  gelmeden önce üçüncü 
sayfadaki 2010 bilançomuzu okuyabilirsiniz
2010 yılı  Kooperatifimizin  kurulma  ve faaliyete 
geçme yılıdır. 2010 yılı Mart ayından itibaren üye 
kaydetmeye başladık. Mayıs ayına kadar 98 üye 
olduk. Mayıs ayı sonunda ilk ürünleri getirip üye-
lerimizle buluşturduk. İlk etapta 13 ürünle baş-
ladık.  Bu  arada  kooperatifimizin  merkezini 
düzenledik.  Raf  sistemlerini  kurduk.  Buzdolabı, 
bilgisayar,  derin  dondurucu  vb.  malzemeleri 
merkezimize  aldık.  Bir  e-posta  sistemi  oluş-
turarak,  ürünlerimizi  bu  şekilde  üyelerimize 
ulaştırmaya başladık. Ağustos ayı gibi ikinci sefer 
ürün dağıtımımızı yaptık.  Tatil sebebiyle ara ver-
dikten sonra Kasım ayı sonuna doğru Kooperati-
fimizin resmi olarak açılışını yaptık. Ondan sonra 
her ay düzenli  olarak ürün dağıtımına başladık. 
Bu  arada  web  sitemizi  oluşturduk.  Aralıktaki 
ürün dağıtımıyla 2010 yılında 4 sefer ürün dağıt-
mış olduk. 2011 yılındaysa bu dağıtım meselesini 
her ay düzenli  hale getirdik. 2011 yılında yaptı-
ğımız  çalışmada  her  ay  yaklaşık  40-50  üyemiz 
sipariş verdi ve her ay ortalama yaklaşık 3.500 ile 
4.000TL arası satış yaptık. Kooperatifimizin %10 
kar  marjıyla çalıştığı  göz  önüne  alındığında 

görülür ki her ay kooperatifimizin 350-400TL gibi bir geliri oluyor. Buna karşılık,
Kira: 275TL
Mali Müşavir: 200TL
Kargo giderleri: 50-70TL
Diğer giderler (elektrik, paketleme, elektrik,su): 100TL

olmak üzere yaklaşık 600-650 TL masrafı oluyor.                        (devamı sayfa 2'de)  
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Bu  şekilde  yaşamamızın  imkanı  yok 
gibi  görünüyor.  Şu  anda  Kibele  koo-
peratifine olan borcumuz 3.000 liranın 
üstünde ve bizim mevcut paramız  şu 
anda  2.000  TL  civarında.  Bir  de  pos 
dönüşleri  olacak,  bizlerin  bütün  üye-
lerimizi  bu  aktivitenin  içine  dahil 
etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
İkinci  olarak  çalışma  meselesi...  Şu 
anda bizler  profesyonel  bir  kişi  çalış-
tırmıyoruz,  kendi  çabalarımızla burayı 
devam  ettirmeye  çalışıyoruz  ve  işler 
sadece  mal  gelince  dağıtılmasıyla  da 
bitmiyor,  Aşağıda  yapılan  işlerin  bir 
listesini göreceksiniz.

1)  Üreticiler  ile  görüşme  gelecek 
ürünler  konusunda  mutabakata 
varma,
2)  Mutabakata  varılan  listeleri  web 
sitesine girme,
3) Gelecek olan ürünlerin teslim alma,
4) Üyelere aylık siparişe açma,
5) Gelen talepleri toplayıp, üreticilere 
bildirme,
6)  Ürünlerin  paketlenmesi,  üyelere 
teslim edilmesi,
7) Günlük stokların tutulması,
8) Ön muhasebe yapılması,
9)  Aylık  olarak  mali  müşavire 
hesapların teslimi, ödemelerin ve ala-
cakların yapılması, vb.
Görüldüğü gibi iş yoğunluğu ve çeşit-
liliği de oldukça fazla ve bugün uygu-
ladığımız  sistemle  bu  işin  altından 
kalkmak oldukça zor.
Kısacası  önümüzdeki  dönem  kurmuş 
olduğumuz bu alt  yapı  ve işletim sis-
temini ve iş yükünü nasıl  paylaşabile-
ceğimizi ve kooperatifimizi nasıl yaşa-
yabilir  bir  hale  getirebileceğimizi 
konuşmamız gerekiyor. 

Yandaki  tabloda  öncelikle  açıklamam 
gereken  husus  kooperatifin  2010  yılı 
sonu itibarı ile Suat Yalçın’a olan borcu 
1.289,76 TL değil, 689 TL’dır. Tablodaki 
sayı tamamen  muhasebe  tekniği  
nedeniyle  çıkmaktadır.  Dolayısıyla 
kasada olan para miktarı da 79 TL’dır.

Olağandışı gider kalemiyle ilgili:  2010 
yılı bizim için bir yapılanma ve kuruluş 
yılıydı  ve  biz  tamamen  amatörlüğü-
müzden  kaynaklanan  bir  nedenle 
Maliyeye  2.000  TL  gibi  bir  ceza 
ödemek  zorunda  kaldık.  En  büyük 
yanlışımız  da  kuruluşumuzu  2009  yılı 
sonunda  yapmamız  oldu.  Tabii  bir 
yandan  kuruluşumuz,  bir  yandan 
yerimizin  olmaması,  bizleri  bazı 
bürokratik işlerde yavaşlattı  ve böyle 
bir sonuçla karşı karşıya kaldık.

 Kooperatifimizin 2010 yılı olağan 
Genel Kurulu 

30/05/2011 Pazartesi günü 
saat 12.30-14.00 arası 

Güney Kampus 
Demir Demirgil Salonu'nda 

yapılacaktır. O tarihte üniversitede 
bulunamayacak üyelerimizin, kendi 
yerlerine katılacak kişilere vekalet 
vermeleri gerekmektedir. Lütfen 
bütün üyelerimizin katılımı rica 

olunur.

Boğaziçi Mensupları Tüketim Koo-
peratifi 2010 yılı faaliyet ve gelir 

gider tablosu

31.12.2010 tarihli Bilanço açıklaması

100 Kasa hesabı:                    679,40TL
(Kasada mevcut para)

102 Bankalar hesabı:        2.254,90TL 
(Garanti Bankasındaki Vadesiz 

Mevduat Hesabı)
108 Diğer hazır değerler:     80,10TL 

(Pos ile olan satışlar)
131 Diğer alacaklar:                15,95TL 

(Ortaklardan alacaklar)
153 Stoklar:                          2.239.11TL 

(31.12.2010 yılı itibarı ile Kooperati-
fimizin elindeki ürün tutarı)

190 Diğer dönen varlıklar:  459,19TL 
(2011 senesine devreden KDV)

255 Demirbaşlar:                2.755,80TL 
(Kooperatifte bulunan demirbaşların  

maliyet bedelleri)
262 Kuruluş/örgütlenme giderleri:

2.658,35TL
(Kooperatifin kuruluş aşamasında  

yapılan harcamalar)
320 Ticari Borçlar:              2.743,56TL 

(Kibele üretici Kooperatife olan borç)
331 Ortaklara Borç:           1.289,76TL

(Suat Yalçın’a olan borç)
500 Sermaye:                          10.500TL 

(Ortakların ödediği sermaye)
Olağandışı gider/zarar:      1.940,0TL 

(2010 yılı başında Maliyeye  
ödediğimiz ceza)

Dönem Net Zararı:             3.455,97TL

Ekin Kurtiç
Araştırma Görevlisi – Tohum İzi Derneği  

üyesi
18 Nisan 2011 günü Boğaziçi Üniver-
sitesi'nde sosyolog John Holloway'in 
“Paranın  İktidarına Karşı  Öfke”  adlı 
konuşmasını  dinledik.  Holloway  ko-
nuşmasında parayı,  toplumsal kaynaş-
ma, bütünleşme ve ilişki aracı  olarak; 
paranın iktidarını ise toplumsal ilişkiler 
ve  eylemlerin  paraya  tabi  kılınması 
olarak  tanımladı.  Paranın  iktidarının 
üniversiteleri  ve daha birçok şeyi yok 
ettiğini  söyleyen  Holloway,  “bugün 
paranın iktidarının en büyük suçu kü-
çük çiftçilere karşı işleniyor” diye be-
lirtti. Dünyanın her yerinde küçük çift-
çilerin  yok  edildiğinin  ve  küçük  çiftçi 
tarımının da paranın iktidarına tabi kı-
lındığının altını çizdi. Ardından doğaya 
karşı işlenen suçtan bahsederek insan 
ve doğa arasındaki ilişkilerin bozulma-
sını  paranın  iktidarının  geri  alınamaz, 
telafi edilemez bir suçu olarak tanım-
ladı. 
Holloway'in  bu  sözleri  bana  tam  da 
BÜKOOP  kurulurken  üzerine  konuşu-
lan  ana sorunsalları  hatırlattı:   günü-
müzde  küçük  çiftçiliğin  içinde  bulun-
duğu  zor  durum,  çiftçiler  tarım 
yapamaz hale gelirken şirketlerin üre-
timden tüketime kadar olan gıda zin-
cirine hakim olması, endüstriyel tarım-
la  beraber  artan  kimyasal  kullanımı, 
tüketmek  zorunda  bırakıldığımız  gı-
daların sağlığımıza ve çevreye verdiği 
zararlar...  İşte bu sorunlardan yola çı-
kan BÜKOOP, Çiftçi-SEN, Kibele Koop-
eratifi  ve  Tohum  İzi  gibi  örgütler  bi-
raraya  geldi  ve  beraberce  kafa 
yormaya  başladık.  Holloway'in  vurgu-
ladığı  gibi  paranın  iktidarının  işlediği 
bu en büyük suça karşı sadece düşün-
mekle                          (devamı sayfa 4'te)
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üretim süreci hakkında bilgi, deneyim 
ve hatta pratik sahibi olabilmek, katı-
lımcı  sertifikasyon  ağları  oluşturmak, 
BÜKOOP binasında haftanın belli gün-
lerinde dönüşümlü gönüllü çalışma sis-
temini kurmak, üyelerin biraraya gelip 
farklı  paylaşımlarda  bulunabileceği 
tarım, gıda ve çevre ile ilgili film gün-
leri gibi çeşitli aktiviteler düzenlemek 
birkaç örnek olabilir. 

Konuşmasının ilerleyen kısmında para-
nın  ikizi,  anası,  babası  olarak  emeğe 
değindi Holloway. Bizlere paranın ikti-
darının emeğin yabancılaşması ile be-
raber gelen bir süreç olduğunu hatır-
lattı.  Buna  göre,  insanın  kendi 
emeğine  yabancılaşması  ile  kurulan 
paranın  iktidarı  sonucu bütün eylem-
lerine yabancılaşmış bir  insanlık  mey-
dana  çıkıyordu.  Çözüm  ise  parayı  or-
tadan  kaldırmak  değil,  bu  şekilde 
yabancılaştıran emek ilişkisini ve biçi-
mini  ortadan  kaldırmakta  yatıyordu. 
İşte  BÜKOOP,  Üretici  Kooperatifleri, 
Çiftçi-SEN ve Tohum İzi örgütlerinin bi-
raraya gelerek oluşturduğu bu sistem 
bizlere  çözümlerden  birini  hayata 
geçirmenin ışığını veriyor. Ne güzel ki 
Holloway'in  konuşması  tam  da  Via 
Campesina  tarafından  Uluslararası 

Çiftçi Mücadeleleri Günü ilan edilen 17 
Nisan'ın  ertesi  gününe denk gelmişti. 
Konuşma  boyunca  BÜKOOP  dışında 
aklımdaki örneklerden biri de 17 Nisan 
dolayısıyla  Brüksel'de  düzenlenen 
çiftçiler arası Tohum Takası festivaliy-
di.  Tarımsal üretimin ana damarı olan 
tohumda  paranın  ve  şirketlerin  ikti-
darına hayır diyerek, yerel tohumların 
köylüler  arasında  serbestçe  değiş-
tokuş edildiği festival, çözümü oluştu-
ran eylemlerden biriydi.  Sonuçta Hol-
loway'in dediği gibi çözümün belli bir 
reçetesi  yok.  Çözüm farklı  bir  yaşamı 
ve  toplumsallığı  oluşturmak  için  yola 
çıkan  milyonlarca  insanın  hayata 
geçirdikleriyle şekilleniyor.

Suat Yalçın
BÜKOOP Yönetim Kurulu Üyesi

2011 YILINDAKİ DURUMUMUZLA İLGİLİ BİR 
DEĞERLENDİRME

Hepinize merhaba. 
30/5/2011 Pazartesi günü saat 12.30-14.00 arası 
Kooperatifimizin  2010  yılı  olağan  Genel  kurulu 
yapılacak.  Genel  kurula  gelmeden önce üçüncü 
sayfadaki 2010 bilançomuzu okuyabilirsiniz
2010 yılı  Kooperatifimizin  kurulma  ve faaliyete 
geçme yılıdır. 2010 yılı Mart ayından itibaren üye 
kaydetmeye başladık. Mayıs ayına kadar 98 üye 
olduk. Mayıs ayı sonunda ilk ürünleri getirip üye-
lerimizle buluşturduk. İlk etapta 13 ürünle baş-
ladık.  Bu  arada  kooperatifimizin  merkezini 
düzenledik.  Raf  sistemlerini  kurduk.  Buzdolabı, 
bilgisayar,  derin  dondurucu  vb.  malzemeleri 
merkezimize  aldık.  Bir  e-posta  sistemi  oluş-
turarak,  ürünlerimizi  bu  şekilde  üyelerimize 
ulaştırmaya başladık. Ağustos ayı gibi ikinci sefer 
ürün dağıtımımızı yaptık.  Tatil sebebiyle ara ver-
dikten sonra Kasım ayı sonuna doğru Kooperati-
fimizin resmi olarak açılışını yaptık. Ondan sonra 
her ay düzenli  olarak ürün dağıtımına başladık. 
Bu  arada  web  sitemizi  oluşturduk.  Aralıktaki 
ürün dağıtımıyla 2010 yılında 4 sefer ürün dağıt-
mış olduk. 2011 yılındaysa bu dağıtım meselesini 
her ay düzenli  hale getirdik. 2011 yılında yaptı-
ğımız  çalışmada  her  ay  yaklaşık  40-50  üyemiz 
sipariş verdi ve her ay ortalama yaklaşık 3.500 ile 
4.000TL arası satış yaptık. Kooperatifimizin %10 
kar  marjıyla çalıştığı  göz  önüne  alındığında 

görülür ki her ay kooperatifimizin 350-400TL gibi bir geliri oluyor. Buna karşılık,
Kira: 275TL
Mali Müşavir: 200TL
Kargo giderleri: 50-70TL
Diğer giderler (elektrik, paketleme, elektrik,su): 100TL

olmak üzere yaklaşık 600-650 TL masrafı oluyor.                        (devamı sayfa 2'de)  
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koopBÜltenin beşinci sayısını, 
30/5/2011 Pazartesi günü 
yapılacak “Olağan Genel 
Kurul” öncesi son bir yılın 
bilançosuna ayırdık. BÜKOOP 
yönetim kurulu üyesi olan ve 
yapılması gereken birçok işi 
tek başına üstlenen Suat 
Yalçın son bir yılın hesabını 
yaptı.
Ayrıca Siyaset Biliminde araş-
tırma görevlisi ve Tohum İzi 
derneği üyesi Ekin Kurtiç, 
kampüsümüzü ziyaret eden 
John Holloway'in konuşma-
sından izlenimler aktarıyor.

Sesinizi duyurmak, bültende 
yer almak için 
koop@boun.edu.tr
adresine “Bülten” konulu bir 
e-posta atmanız yeterli.
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