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bükoop'tan
Ürün, üretici ve gönüllü sayısı, rağbet, iştah artıyor.
BÜKOOP barakası herkesin ayaküstü uğradığı,
heyecanlı bir mekana dönüşüyor. BÜKOOP Kuzey
Kampüs shuttle son durakta. Uğradınız mı?
Merhabalar.
Bir güz sayısıyla daha
karşınızdayız. Maya Takvimi bir
döngüyü tamamlamaya yaklaştığı
ve havaların soğumaya başladığı bu
günlerde kooperatifimiz de
Türkiye’nin dört bir tarafından el
emeği, göz nuru doğal ürünlerle
dolup taşıyor. Bazılarınızın “Evet
ama daha nohut bile yok!” ya da
“Hani kuru fasulye, pirinç?” ve
tabii ki de “Yumurta da getiremez
misiniz?” ve hatta “Beyaz peynir
de olsa ne güzel olur” dediğinizi
işitir gibi oluyorum. Size ilk
söyleyebileceğim şu olurdu: “ilk
önce bu sizli-bizli konuşmayı
bırakalım”. BÜKOOP, daha en
başından bir işletme sahibiyle
müşterilerinin karşı karşıya geleceği
bir yer olarak kurgulanmamış. O
küçük dükkanın çekip çevrilmesi
için benimsenen işbölümü,
dayanışma ve katılımcılık ilke ve
ilişkilerinin tüketim zincirinin her
iki ucuna doğru da
yaygınlaştırılması öngörülmüş. Öyle
ki bu bültenin hazırlanmasında
benim gibi bir çaylak üyenin payına
da başyazıyı yazmak düştü.
BÜKOOP ürün skalasını neden
genişletmiyor? Kestirmeden
yanıtlamakla başlayayım: çünkü
kendi içimizdeki işbölümünü
yeterince dengeleyemedik. Yani,
mevcut ürün çeşitliliğinde ve
kooperatifin bugünlere gelmesinde
büyük emeği olan birkaç
arkadaşımız “motoru yakma”
raddesine geldi ve bu noktada
önceliği, kooperatif işlerinin
organizasyonunun daha dengeli bir

işbölümü çerçevesinde
düzenlenmesine verdik. Yani yeni
ürünler getirip risk almak yerine bir
süre zaten belli bir zenginliğe
kavuşmuş ürün skalasıyla devam
edip BÜKOOP'u bu ürünlerle daha
iyi işler bir hale getirmeyi
hedefliyoruz.
Ancak bununla birlikte bir
yandan da başka hangi ürünleri
nerelerden ve kimlerden alıp
Boğaziçi sakinlerine sunabiliriz diye
kafa yormuyor değiliz. Aslını
isterseniz iç işleyişe dair
düzenlemeler tamamlandıktan
sonra yumurta, beyaz peynir,
baklagiller ve daha başka ürünleri
de hangi üreticilerden alıp
getirebileceğimizi biliyoruz (nitekim
bu yazı yazıldıktan sonra bir
miktar baklagil BÜKOOP raflarına
kavuştu). Ne var ki öncelikle
ihtiyacımız olan, bu yükün altından
kalkabileceğimiz bir işgücü ve
işbölümünü kotarmak. Bülten
okuru ve kooperatif müşterisiyseniz
davetlimizsiniz: kooperatife omuz
vermeye gönüllülükle başlayabilir,
gönüllü katılımınızı ürün
sorumluluğu gibi işlerle daha ileriye
taşıyabilirsiniz.
Gönüllülük deyince sanki bir
grup profesyonel çalışan var da
yetişemiyorlar, biraz gönüllü
desteği gerekiyor gibi geliyor
kulağa. Halbuki kooperatifin bütün
işleri “Boğaziçi Mensupları”nın
gönüllü katılımıyla dönüyor. Peki
hangi işler buna dahil: bildiğiniz
üzere barakanın (Kuzey Kampüs
shuttle son durak) öğlen ve akşam
saatlerinde açılması ve satışların

gerçekleştirilmesi başta geliyor.
Bunun dışında ürünlerin satışa
hazır hale getirilmesi işi var. Bu da
kargonun teslim alınmasından
başlıyor. Teslim alınan ürün zaten
paketli değilse -ki genelde olmuyorpaketleniyor, etiketleniyor ve satışa
hazır hale getiriliyor. Örneğin
Kasım ayının ikinci yarısında
yiyeceğimiz leblebileri geçen gün iki
kişi olarak paketlemeye başladık,
arkamızdan gelecek meçhul
gönüllülere devrettik. Aynı şekilde
internet siparişlerinin hazırlanması
da bu tür bir imece usulüyle
oluyor.
Ancak paketleme ve etiketleme
bir ürünün satılabilir hale gelmesi
için yeterli değil. Bu ürünlerin
fotoğraflarıyla gramaj, fiyat ve adet
bilgilerinin yeni kullanmaya
başladığımız bilgisayar stok
programına girilmesi gerekiyor, ki
bu artık ürün
sorumlularının işi
oluyor. Ürün
sorumlusu genel
olarak bir ürünün
getirilmesi ve
satışa
hazırlanmasından
sorumlu olan kişi.
Ayrıca gelen
ürünün
kooperatifin
ilkelerine uygun
nitelikte olmasını
da ürün
sorumluları
denetliyor. Bir
ürün sorumluluğu
bir kişinin
zorlanmadan,
hatta keyifle
yapabileceği bir
iş. Ancak

kooperatifin hızlı büyüme
döneminde bazı arkadaşlarımız 3-4
ürünün sorumluluğunu üstlenir hale
geldiklerinden bu durum onları
zorladığı kadar kooperatifin
işleyişini de aksatan bir durum
haline gelmiş. İşte bu da bugün
kooperatife kaynağını keşfetmiş
olsak da yeni ürünler
getiremememizin gerekçesini
oluşturuyor ve Maya Takvimi
döngüsünü tamamlamadan sizlerin
de desteğiyle bunun üstesinden
gelmeye kararlıyız!
Kaldı ki BÜKOOP sağlıklı
işleyişi için yapılması gereken işler
ürün sorumluluğuyla da kalmıyor.
Muhasebe gibi idari işlerin yanında,
örneğin Ferit'i uzun süredir
uğraştıran ama bugün işler duruma
geçmiş olan bir stoklama
programının kullanıma sokulması
gibi işler de emek ve zaman

Ekim Açılış Atıştırmasından hemen önce BÜKOOP baraka
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gerektiriyor. Linux üzerinde çalışan
kamu lisanslı yazılımlar olan Lemon
ve Squeeze ile (bilişim kooperatifi !)
ürünlerimizin ayrıntılı stok ve satış
bilgilerini tutabiliyoruz artık.
Ancak bu programın kullanılır hale
gelmesi bir arkadaşımızın bir süre
kendini bu işe vakfetmesi,
diğerlerimizin programı öğrenmesi
ve gönüllüler olarak da satış
işlemlerine vakıf olmaya
çabalamamızla mümkün oldu.
Linux ve bu süreçle ilgili bir yazıyı
bu bültende bulacaksınız.
Kooperatif işleri dediğimiz her
şey o küçük barakanın içinde olup
bitmiyor. Yukarıda da belirttiğim
gibi BÜKOOP tüketim zincirinin
her iki ucuna da uzanmayı
hedefliyor. Bunun hedefin
üreticilere doğru olan kısmı için
araçlarımızdan birisi “üretici
ziyaretleri.” Matematik Bölümü
hocalarımızdan arkadaşımız Serdar,
son üretici ziyaretini
gerçekleştirenlerden. Bu yaz kalktı
domates, biber salçaları ve
kahvaltılık salçayı getirdiğimiz
Balıkesir’in Karapürçek Köyü’ne
gitti. Üreticimiz olan kadın
kooperatifinin üretiminin
standartlarımız çerçevesinde
olduğunu denetlemenin yanında bu
kooperatifin sosyoekonomik
önemine dair de çarpıcı gözlemlerde
bulundu. Ekonomik koşulları
gittikçe zorlaşan küçük üreticiler
olarak çiftçi ailelerinin geçiminde
kadınların, kurdukları kooperatifle
ne kadar kilit bir rol üstlenmiş
olduklarını biz de onun sayesinde
biliyoruz. Kooperatifte sadece nasıl
üretildiğini bildiğimiz iyi salça
yemekle kalmıyoruz, kimin, hangi
koşullarda ürettiğini ve bizi hangi
toplumsal kesimlerle dayanışma
içerisinde bulundurduğunu
bildiğimiz bir ürün tükettiğimize
dair de fikrimiz oluyor. İdealimiz
bütün üreticilerimizi düzenli olarak
ziyaret edebilmek, hem ürünler ve
üretim süreci hakkında güncel
bilgilere sahip olmak ve de
üreticilerimizin yaşam koşullarına
dair bir farkındalık geliştirip buna
uygun dayanışma yöntemleri
aramak. Bu da diğer bütün işler
gibi ancak Boğaziçi kamuoyunun
daha fazla sahiplenmesiyle
ulaşılabilecek bir hedef.

Üreticilerimizle bir araya
geldiğimiz platformlar bu
ziyaretlerden ibaret değil. Böyle bir
örnek, Tohum İzi Derneği ve ÇiftçiSen'in 3-4 Kasım tarihlerinde
BÜKOOP’la birlikte düzenlediği ve
Kuzey Kampüs’te gerçekleşen
Katılımcı Sertifikasyon
Toplantısı’ydı. Bu toplantıda
raflarımızda gördüğünüz birçok
ürünün üreticisiyle bir araya geldik,
Uluslararası Organik Tarım
Hareketleri Federasyonu'nun
(IFOAM) Katılımcı Sertifikasyon
Avrupa Temsilcisi Eva
Terramocha’nın sunumuna
dayanarak “katılımcı sertifikasyon”
üzerine Türkiye’de bir ilk olan bir
tartışma yürüttük. Bu çalışma bize
BÜKOOP’un işleyişiyle uluslararası
deneyim ve arayışları bir arada
düşünme fırsatı vererek kurmuş
olduğumuz yapıyı nasıl
geliştirebileceğimize dair bir ufuk
sundu. Bu etkinlikle ilgili bir yazı
da var bu bültende.
Üyelerimizle buluşma
platformları geliştirmekte ise kat
etmemiz gereken bir mesafe
olduğunu düşünüyoruz. 17 Ekim’de
düzenlediğimiz ve rektörümüz
Gülay Barbarosoğlu’nun da
katılımıyla gerçekleşen dönem Açılış
Atıştırması bir araya gelerek
ürünleri tadabileceğimiz ve
BÜKOOP'un son durumu üzerine
söyleşebileceğimiz bir etkinlik oldu.
Temennimiz bu tür buluşmaları
daha sık ve daha kalabalık
yapabilmek. Ayrıca artık bir
çardağımız ve bir de piknik
masamız var ve bunu yapmak
isteyen üyelerimize engel olmaya
niyetimiz yok.
Kooperatifin şenlendiği
bugünlerde tekkeden uzak kalmayın
diyoruz. Müdavim olup üye
olmayanlarınızın üyelikleri
kooperatifimizin gelişebilmesi
açısından önemli. Ayrıca barakayı
mümkün olduğunca uzun süreler
açık tutabilmek, gelen ürünlerin bir
an önce satılabilir hale gelmesini
sağlayarak mümkün olduğunca
“yok” dememek için gönüllü
katılımın gerekliliğini de
hatırlatmak istiyoruz.
Afiyet ve muhabbetle kalın…
Cem Bico

HABERLER

№1 BÜKOOP Açılış
Atıştırması / 17 Ekim -

kampüs hoca ve çalışanları katıldı.
Ayrıntıları ileriki sayfalarda okuyun.

№3 BÜKOOP stok takip

ve satışını bilgisayar
BÜKOOP barakası sadece
Ağustos'ta kapanıyor. Eylül başında üzerinden yapmaya
tekrar açılıyor. Gönüllü sayısının ve başladı - Artık tüm satışlar ve
stok takibi, Linux üzerinde çalışan
zamanlarının elverdiği ölçüde,
kamu lisanslı Lemon ve Squeeze
baraka günde bir ve Eylül sonuna
programlarıyla yapılıyor.
yaklaştıkça günde iki kez açık
tutulmaya çalışılıyor. Eylülle birlikte
ürün siparişleri yeniden veriliyor.
Eski üreticilerle ilişkilerimiz gözden
geçiriliyor. Tüm bu hazırlıkların
ardından barakanın tam olarak
çalışmaya başlaması Ekim'i buluyor.
İşte tüm bu sürecin ardından, 17
Ekim Çarşamba akşamüstü simit,
çay ve envai çeşit BÜKOOP ürünü
eşliğinde Açılış Atıştırmamızı
gerçekleştirdik. İdari ve akademik
personel yanında öğrencilerin de
katıldığı bu buluşmaya rektörümüz
Gülay Barbarosoğlu da geldi. 10
dakikalığına uğramıştı ama
muhabbetin güzelliğinde bir saatten
fazla bize katıldı. Engin Ader işleyişi
ve gönüllülüğü, Çağrı Çevrim ise
Katılımcı Garanti Mekanizmalarını
anlattı.

№4 BÜKOOP
Kandilli'de iki pazar açtı Kandilli gönüllüleri, kampüslerinde
19 Ekim ve 16 Kasım'da iki pazar
açtı. Ürünler ve BÜKOOP ruhu
tezahüratla karşılandı. Pazarların
düzenli olarak her ay ortasında
açılması ve yeterli bir gönüllü ilgisi
oluşması durumunda Kandilli
kampüsünde yeni bir baraka
açılması gündemde.

№5 BÜKOOP haftalık
olağan toplantıları ve
gönüllülük - Bildiğiniz gibi

BÜKOOP tamamen gönüllülükle
yürüyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü
izlemek isterseniz, haftalık olağan
toplantılara katılabilirsiniz. Toplantı
günü ve saatini, açık olduğu
zamanlarda BÜKOOP barakasından
Katılımcı
öğrenebilirsiniz (Kuzey Kampüs
Sertifikasyon Çalıştayı /
shuttle son durak). Gönüllü olmak,
3-4 Kasım - Aylardır planlanan
barakada satış yapmak, ürün
Katılımcı Sertifikasyon Çalıştayımız
paketlemek ve raflara dizmek için
nihayet 3-4 Kasım 2012 hafta
www.bukoop.org adresinde en üst
sonunda Boğaziçi Üniversitesi
tarafta gönüllülük alanını tıklayıp
Eğitim-Sen odasında gerçekleştirildi.
Tohum İzi Derneği'nin öncülüğünde çıkan çizelgede size uygun gün ve
saati işaretleyin. Yanınızda size
düzenlenen çalıştaya IFOAM
yardım edecek biri mutlaka
temsilcisi Eva Torremocha, Çiftçibulunacaktır. Nöbetinize gelmeyi
Sen temsilcileri, BÜKOOP'un 5
sakın unutmayın.
üreticisi, BÜKOOP gönüllüleri ve

№2

koop@boun'a gelen e-postalardan:
mehtab altınkese:
BÜKOOP'ta bazı ürünler çok pahalı. Neden?
bükoop:
BÜKOOP ürün fiyatlarını, birlikte çalıştığı üreticilerin beyanına göre
düzenliyor. Sabit giderleri için %10-%15 arası kar koyup satıyor.
BÜKOOP'un herhangi bir ürünü (kendiniz gidip üreticisinden
almadığınız sürece) dışarda başka ürünlerden pahalıysa muhtemelen o
dışardaki ürünler iddia edilen ürünler değildir. Örneğin, hiçbir standart
markette ucuz nar ekşisi bulamazsınız; nar ekşisi sosu bulursunuz.
Tütün-Sen Genel Başkanının doğrudan bize sorduğu soruyu soralım size:
"piyasa fiyatı denen fiyat üreticinin dışında, Migrosgiller tarafından
belirleniyor. Üreticileriniz ürünleri gerçek maliyetlerini karşılayacak
şekilde fiyatlandırsa, o fiyattan bunları almaya hazır mısınız?"
turgut özben:
Her zeytin alışımda bir öncekinden farklı oluyor. Bir standart sağlayın!
bükoop:
Bakterilerle konuşacağız. O zaman kadar başka yere tutun Turgutçum.

Kandilli Rasathanesi denince
insanların aklına ilk olarak deprem
gelir. Kimi Boğaziçililer içinse
"orada bir kampüs var uzakta, o
kampüs bizim kampsümüzdür"
misali arada bir hatırlanan, voleybol
turnuvalarında mutlak bir kupanın
gittiği yerdir :). Güney kampüsten
bakınca "ağaçların
arasında o beyaz kule var ya işte
orası Kandilli" dediğiniz bir
mekandır kampüsümüz. Biz bu
algılara bir yenisini daha ekleme
gayreti içerisindeyiz.
19 Ekim Cuma günü BÜKOOP
ilk Kandilli pazarını açtı. İkinci
pazar ise 16 Kasım Cuma günü
açıldı. İlk pazar, Kandilli
kampüsünde çalışan üç gönüllü ve
BÜKOOP üyelerimizden Kamber
Yılmaz tarafından açıldı. Pazar
geçtiğimiz sene içinde de iki kere
açılmıştı fakat belli bir düzende
değildi, uygun zaman ve ortam
buldukça kooperatif gönüllüleri
tarafından yapılmıştı. Personel ne
zaman açılacak sorusu sormaktan,
gönüllüler de haftaya Perşembe
demekten yorulmuş ve sıkılmış
olacaklar ki bir daha uzun süre bu
cümleler Rasathane sınırları
içerisinde konuşulmadı.. Ta ki..
Gönüllülerden biri diğerinin kafasını
“abi bişey yapmalı” diye diye
şişirene kadar. Bişey yapmalı
cümlesi zamanla evrimleşerek “o
zaman biz açalım”a dönüştü. Bişey
yapmalı kabuslarından kurtulan
gönüllüler, kampüs içerisinde diğer
gönüllüleri ararken aslında
aradıklarının ne kadar yakında
olduğunu fark ettiler. Aradıkları kişi
ikisinin liseden, üçüncünün
sendikadan arkadaşıydı. OKEY’e 4.
bulmuş gibi sevinen gönüllüler
“Nasıl yapalım” sorusunu sormaya
başladılar. Bu sorunun cevabıyla
uğraşırken yaz dönemi geldi çattı ve
yine erteleme dönemlerine girdiler.
Bir yerlerde okudukları, ““Filozoflar
dünyayı çeşitli biçimlerde
anlamaya/yorumlamaya çalıştılar;
ama asıl yapılması gereken onu
değiştirmektir.” cümlesinin verdiği
ilhamla “biz kooperatifi anlamaya
çalıştık, aslolan işe girişmektir”
cümlesini kendilerine yol gösterici
olarak seçtiler.
Bundan sonra her ay düzenli
olarak ayın 15'inden sonraki ilk
Cuma günü, Kandilli kampüsünde
yemekhane önünde standımızı
açmaya karar verdik. Böylelikle
BÜKOOP'ta bulunan, geleneksel

kandilli
BÜKOOP artık Kandilli'de
Genel olarak Kandilli çalışanlarının pazara ilgisi
büyüktü. Getirdiğimiz birçok ürünün tamamını
sattık. BÜKOOP'un artık her ay Kandilli'de
olacağını öğrenenler memnuniyetlerini belirttiler.
yöntemlerle elde edilen sağlıklı ve
lezzetli ürünler, Kandilli kampüsü
çalışanlarına ve öğrencilere de
ulaşmış olacak.
Pazarın olacağı günden önce
ürünleri Kuzey Kampüs barakadan
Kandilli'ye taşıdık. Standı
açacağımız gün ürünleri standın
kurulacağı, yemekhanedeki onarım
çalışmaları nedeniyle geçici olarak
yemekhane olarak kullanılan eski
Feza Gürsey Enstitüsü'nün önüne
serdik ve standımızı 11:30’da açtık.
Hedefimiz öğle yemeğine gelen
insanların, öğle arasında
kooperatifimize ulaşabilmesiydi.
Genel olarak Kandilli
çalışanlarının pazara ilgisi büyüktü.
Dut pekmezi, fındıklar, kuru dut,
kayısı ve ballar çok rağbet gördü.
Getirdiğimiz birçok ürünün
tamamını sattık. BÜKOOP'un artık
her ay Kandilli'de olacağını
öğrenenler memnuniyetlerini
belirttiler. Bazı ürünlerin
fiyatlarının fazla olduğunu
söyleyenler oldu. İlgilenenler, tahıl
ve bakliyat ürünlerini de almak
istediklerini belirttiler. Salça ve
peynir soranlara buzdolabımız
olmadığından onları
getiremediğimizi söyledik.
İnsanların
geleneksel
yöntemlerle
üretilen ürünlere
olan ilgisi
beklentilerimizin
çok ötesindeydi.
Stand yaklaşık iki
buçuk saat açık
kaldı ve ve çok az
bir süre boş
durdu.
BÜKOOP'taki
ürünleri Kuzey
Kampüs'ten
sonra ilk defa
başka bir
kampüste de
düzenli şekilde
satışa sunarak
sınırlarınımızı
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İlk pazar için yazıyı yazdıktan bir
ay sonra ikinci standın haberini de
bültene girmemiz istendi, biz mi çok
yavaştık yoksa zaman denilen şu
göreceli kavram mı hızlı akıyordu?
Günün yorgunluğu ile bakıyoruz da
bizi en çok yoran klavyeden bu
cümlelerin dökülmesi imiş.
İnsanoğlu yazıyı bulmasa mıydı
acaba diye düşünmedik de değil
mailler maileri kovalıyor, 4 insan
800 kelime yazamıyordu, “daha
nasıl anlatsak” cümlesi o kadar çok
sık geçmeye başladı ki, ihalenin
birine kalması için lisedeki edebiyat
notunu sorar olduk. “Senin
kompozisyonun iyi miydi? Benimki
çok kotüydü.”. Yaktın bizi editör! :)

genişlettik. Bu yapılanma, Kuzey
Kampüs'ten farklı olarak, bir
dükkan veya şube açarak değil de,
düzenli olarak Kandilli de stand
açarak tüketiciye ulaşmayı
hedefliyor. Ürünlerimizi sunarken
aynı zamanda BÜKOOP'u ve
felsefesini de Kandilli çalışanlarına
ve öğrencilere anlatmaya
çalışıyoruz. İlk iki pazarımıza
ilginin büyük olması, bizleri
sevindirdi ve heyecanlandırdı.
Umudumuz, düzenli olarak her ay
Kandilli’den sevgilerle.
bu stand kuruldukça Kandilli’nin
Çağrı - Şenol - Kerem - Özgün
BÜKOOP'u daha çok tanıması ve
ilgi göstermesi. Zamanla gönüllü
sayısında artış olmasını da
umuyoruz.
İki pazar sonunda elde edilen
izlenimler şunlar:
o Standın kampüsümüzde de
açılması iyi oldu. Beklediğimizin
ötesinde bir ilgi vardı.
o Bakliyat ve salça isteği çok fazla.
o Ballar, dut pekmezi ve ceviz reçeli
oldukça beğeniliyor.
o Bazı ürünlerin fiyatlarının fazla
geldiği söylendi.
o Kampüs çalışanların bir kısmı
aileden üretici, zamanla o
üreticilerle iletişim sağlanabilir.

Kapatılmış Feza Gürsey Enstitüsü önünde ikinci Kandilli pazarı

4
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim-Sen
odasında 3-4 Kasım 2012 hafta
sonunda Tohum İzi Derneği'nin
öncülüğünde gerçekleştirilen
Katılımcı Sertifikasyon Çalıştayı,
BÜKOOP’un, üreticiyle tüketici
arasında doğrudan ilişki kurma,
tükettiğimiz gıdaya yabancılaşmayı
engelleme, sağlıklı ve adil gıdaya
erişimimizi piyasa mekanizmasının
dışına çıkararak gıda egemenliği
yönünde adım atma gibi hedeflerini
gerçekleştirme adına önemli bir
aşama oldu. Çalıştayda üreticilerle
bir arada kurmaya çalıştığımız
sistemi tartıştıkça, aslında bu
hedeflerimize giden süreci ciddi
anlamda başlatmış olduğumuzu
fark ettik; bu da bize yaptığımız
işin ne kadar önemli olduğunu
yeniden hatırlattı. Katılmcı
Sertifikasyonla ilgili birkaç yazıyı
koopBülteni 7. sayıda
okuyabilirsiniz.
Çalıştaya BÜKOOP’un yanı sıra
Tohum İzi Derneği, Çiftçi-Sen
temsilcileri, IFOAM'ın
(Uluslararası Organik Tarım
Hareketleri Federasyonu - hakkında
kısa bilgiyi koopBülteni 7. sayıda
okuyabilirsiniz) Katılımcı
Sertifikasyon konusundaki Avrupa
temsilcisi Eva Torremocha ve
kooperatife Niğde, Antakya, İznik,
Adapazarı ve Kars’tan reçel, kuru
meyve, salça, zeytin, peynir gibi
ürünleri sağlayan üreticilerimiz
katıldı. İki gün boyunca hem
“Katılımcı Sertifikasyon” veya
sonradan tercih edilen ismiyle
“Katılımcı Garanti Mekanizmaları”
(Participatory Guarantee Systems PGS) ile ilgili bilgilerimizi
tazeledik, hem de üreticilerle bir
arada kendi kurmak istediğimiz
sistem üzerine düşündük ve kendi
pratiklerimizde gördüğümüz çeşitli
sorunlarla bunların olası
çözümlerini tartıştık.

önemli prensiplerden biri de güven
elbette ki. Üreticilerin ve
tüketicilerin ilişkileri ve karar alma
süreçlerinin şeffaf olması da önemli
diğer prensiplerden biri. Doğrudan
tarla ziyaretlerinde ya da hakemlik
sürecinde yer almayan paydaşların
da süreci takip edebilmeleri
Çalıştayda üreticilerle bir arada kurmaya çalıştığımız amaçlanıyor. Tarla ziyaretleri ve
hakemlik süreci, bir cezalandırma
sistemi tartıştıkça, aslında bu hedeflerimize giden
mekanizması olmaktan çok uzak.
süreci ciddi anlamda başlatmış olduğumuzu fark
Bunun yerine fikir değiş tokuşu
ettik; bu da bize yaptığımız işin ne kadar önemli
hedefleniyor, üretim sürecindeki
olduğunu yeniden hatırlattı.
zorluklar ve eksiklikler paylaşılıyor
sunulan bir ekolojik üretim ve
sertifikasyon sistemlerindekinin
ve ortak çözümler aranıyor. Bu
tüketim sistemi. PGS, organik
aksine, kurallar uygulamayı değil,
şekilde de sürekli bir öğrenme
hareketin başarısızlıklarından ders
var olan ekolojik üretim
sürecinin varlığı sağlanıyor.
alarak, bir sertifikasyon sürecinin
uygulamaları kural ve standartları
Bu prensipler, PGS’nin olmazsa
çok daha ötesine geçmeyi
belirlemiş oluyor ve böylece
olmazları. Ama yerelde bunların
hedeflemekte, ayrıca hem çiftçilerin, kararlar tabanda üretiliyor.
üzerine gerek görülürse birçok
hem de tüketicilerin doğrudan
Bu prensiplerin ilki katılımcılık
detay daha eklenebiliyor. PGS bu
sisteme katılmalarını gerektirmekte. ve yatay örgütlenmeler. Hem
şekilde yerelin ihtiyaçlarına göre
PGS hareketi ilk olarak
üreticilerin, hem de tüketicilerin bu uyarlanabilecek esnek bir yapı
1970’lerde başlıyor, ancak 20 yıl
sürece aktif olarak katılması sürecin sunuyor. Yani, PGS her uygulayıcı
kadar Fransa dışında pek fazla
en önemli kısmı. Üretimle ilgili
grubun aynı kati kurallara
ülkede hayata geçirilemiyor. Ancak teknik kontrollerin üçüncü kişilerce uymasını gerektiren bir sistem
ilerleyen dönemde, 1990’larda, Asya ya da sertifikasyon kurumlarınca
değil. Tabanda ekolojik üretim ve
ve Güney Amerika’dan başlayarak yapılması yerine, benzer üretim
tüketim amaçlı örgütlenen her grup
hareket yeniden doğuyor.
süreçlerine sahip çiftçilerin
kendi sistemini kendi kuruyor ve
Günümüzdeyse birçok ülkede “hem birbirlerine gözlemde bulunması,
birbirinden farklı kurallar
evren, hem de kendimiz için sağlıklı ama bunu yaparken de yerel bilgi
benimseyen ama ana prensiplerde
gıda” sloganıyla tekrar canlanmış
ve deneyimlerini paylaşarak
birleşen çeşitli PGS uygulayıcıları
durumda.
yardımlaşması söz konusu. Aynı
olabiliyor. Örneğin, bu
Katılımcı Garanti
zamanda tüketiciler ve ziraatçiler
uygulamaların bazılarında ürünlerin
Mekanizmaları’nın, yani PGS’nin
de üreticilerle birlikte tarla
ekolojik üretim sürecinden geçtiğini
dayandığı beş temel prensip var. Bu ziyaretlerinde bulunuyor ve bu
gösteren bir “PGS” amblemi
prensipler, PGS pratiklerini benzer sayede sertifikasyon ve kalite
taşıması tercih edilirken,
hedeflerle yerelde uygulamakta olan güvencesi sürecinde yer alıyorlar.
bazılarında bundan uzak durmak
paydaşlar tarafından, “Aslında biz Bu şekilde hem bilgi, hem de
tercih edilebiliyor. Kurulan
temelde ne yapıyoruz?” diye
denetim yatay olarak paylaşılıyor.
mekanizmalar yereldeki ihtiyaçlara,
düşünüldükten sonra 2008’de
Bu haliyle de PGS yerel ve çoğulcu üreticiyle tüketicinin birbirine
kağıda dökülüyor. Yani, diğer çeşitli bir süreç sunuyor paydaşlarına. En mesafe olarak uzaklığına, sistemin

çalıştay

Katılımcı Sertifikasyon Çalıştayı
Katılımcı Garanti Mekanizmaları

Katılımcı Sertifikasyon
veya Katılımcı Garanti
Mekanizmaları nedir?
“Katılımcı Garanti
Mekanizmaları” (Participatory
Guarantee Systems - PGS),
gittikçe teknik ve bürokratik bir
hale gelerek küçük üreticiyi ve alt
sınıfları sistemin dışına iten organik
sertifikasyona alternatif olarak

Çalıştayın sonu; ortada ayakta Eva

toplamda kaç kişiyi dahil edeceğine
göre farklı özellikler gösterebiliyor.
Kendi PGS sistemini kuran her
grup, bu ana prensiplere sadık
kalarak kendi kurallarını katılımcı
bir süreçle belirliyor. Katılımcı
Garanti Mekanizmaları uygulaması,
çiftçi ve tüketicinin aynı ortamda
eşit koşullarda karar alma sürecine
dahil olduğu bir süreç. Hem üretici,
hem de tüketici dayanışma
içerisinde üretim sürecindeki
sorunlardan haberdar oluyor,
bunlara birlikte çözüm bulmaya
çalışıyor. Organik sertifikasyonda
var olan, sürecin dışındaki üçüncü
kişilerin (örneğin bir sertifikasyon
kurumunun) uyguladığı bir ‘kontrol
ve ceza’ sisteminin yerine, senede
birkaç kez aynı PGS sisteminin
içindeki benzer yöntemlerle benzer
ürünleri üreten üreticiler
(çoğunlukla tüketicilerden de
seçilen temsilciler eşliğinde) diğer
üreticilere tarla ziyareti yapıyor. Bu
sayede karşılıklı problemlerin
anlaşılması, bir ürünün üretiminde
sorun yaşanıyorsa deneyimin
paylaşılması ve destek verilmesi,
tüketicinin de önceden üreticiden
ne kadar ürün alabileceğini
belirlemesi ve iletmesi sayesinde
güçlü bir dayanışma söz konusu.
Bu şekilde ciddi bir dayanışma
içinde, şeffaflık ilkelerine uygun
olarak üretim yapan çiftçilerden ve
üretim sürecinin tam da doğrudan
içerisinde bulunan tüketicilerden
oluşan bu mekanizma, organik
sertifikasyona dahil olduklarında
üçüncü parti kurumlarına önemli
ölçüde para ödemek durumunda
kalan çiftçilerin üzerindeki mali
yükü büyük ölçüde azaltıyor,
üretici ve tüketici arasında bulunan
aracılar da ortadan kalkıyor.
Böylelikle hem çiftçi tüccarların
cenderesinden kurtuluyor, hem de
üretici, eriştiği ürünün hangi
koşullarda kim tarafından
yetiştirildiğine dair fikir sahibi
oluyor, gıdayla “yarısını yiyip
yarısını çöpe atabileceği” bir ilişki
değil de, içinde ne olduğunu, nasıl
bir emekle ve hangi yöntemle
üretildiğini bildiği çok daha sağlam
bir ilişki kuruyor. Gıdanın sofrasına
ulaşana kadar içinden geçtiği süreci
daha iyi anlıyor ve içselleştiriyor.

Peki bunun BÜKOOP
için önemi nedir?
Tüm toplantı ve etkinliklerde,
yeni ortaklara BÜKOOP’u nasıl

konumlandırdığımızı anlatırken
veya ortaklarla yaptığımız çay
sohbetlerinde bahsettiğimiz
hedeflerin en önemlileri; gıdaya
erişim sürecinde aracıyı ortadan
kaldırmak, tüketicinin sağlıklı ve
adil gıdaya erişimini sağlamak,
çiftçinin yerel tohum kullanarak ve
ekolojik yöntemler uygulayarak
üretimini devam ettirmesine destek
olabilmek. Tüm bu önemli amaçlar,
PGS çalıştayı sayesinde tekrar
zihinlerimizde ete kemiğe bürünmüş
oldu.
Katılımcı Garanti
Mekanizmaları’ndaki “katılımcı” ve
“şeffaf” süreçlere olan vurgu,
gerçekten de en önemli ve farklı
olan kısım gibi gözüküyor. Organik
sertifikasyonda gitgide
bürokratikleşen kontrol-ceza
mekanizmasının yerini, her grubun
kendi PGS mekanizması içinde
oluşturduğu komisyonlarda her
üreticiye yapılan tarla ziyaretleri
alıyor. Bunun için tercihen benzer
gıdaları üreten çiftçinin, diğer
üreticiye tarla ziyareti
gerçekleştirmesi hedeflenerek hem
tüketici, hem üretici, hem de belki
bir ziraatçiden oluşabilen
komisyonlar belirleniyor ve
böylelikle beraberce tanımlanmış
prensiplere uygun davranılması
yine birlikte sağlanıyor. Üretim ve
tüketimin ne şekilde gerçekleştiğini
bilen, sorunlarını şeffaflıkla dile
getirip birbirinden yardım isteyen
ve birlikte karar alan bireyler bu
sistemin başta bahsettiğimiz
hedeflerine doğru hareket etmesini
sağlıyor.
BÜKOOP olarak bizim de
ulaşmak istediğimiz hedef, benzer
tüketici kooperatiflerinin artması ve
benzer katılımcı sistemlerin yerelde
süpermarketlere alternatif
oluşturarak kentlilerin toprakla,
gıdayla ve çiftçilerle ilişkisini
değiştirmesi. Biliyoruz ki şu an
iletişimde olduğumuz çiftçilerin
ürünlerinin çok az bir kısmını alıp
tüketiciye ulaştırabiliyoruz, ancak
amacımız tabii ki büyüyerek
İstanbul’un tüm gıda tedarikini
sağlayan bir yapı kurmak değil.
Tam tersine gönüllülük ve
dayanışma esasına göre işleyen,
BÜKOOP gibi pek çok kooperatifin
kurulmasına destek olarak, ekolojik
üretim yapan çiftçilerin de
ürünlerini emeklerinin karşılığını
alacakları ve bu süreçlerin farkında
olan tüketici kitlelerine

ulaştırmalarını sağlayabilmek.
Böylelikle sağlıklı ve yerel tarım
çeşitliliğini koruma yönünde üretim
yapan çiftçinin de bu yöntemi
devam ettirmesi mümkün kılınacak
ve çiftçi çok daha adil koşullarda,
yetiştirmek için onca emek sarf
ettiği ürününe (belki de piyasa
fiyatlarının dalgalanmasından çok
da etkilenmeden) pazar bulabilecek.
Bizim için en önemli konulardan
biri de üretici ziyaretleri
gerçekleştirebilmek ve üretimin
çeşitli aşamalarında gerçekleşenleri,
gereklilikleri, yöntemleri
öğrenebilmek ve tercihen toprağa
dokunabilmek. Bu aşamada da
kooperatif ruhu ve tüm işlerin
paylaşılarak dayanışma içerisinde
gerçekleştirilmesi, herkesin elinden
geldiğince çeşitli irili ufaklı işlerin
ucundan tutması, kendisinin de
bizzat bu sürece aktif olarak dahil
olması gerekiyor. BÜKOOP’u
sadece alışveriş yapabildiğimiz bir
yer olarak değil, bu sistemi birlikte
kurduğumuz, katılımcı sürece dahil
olduğumuz bir yer olarak, kendimizi
de gıda egemenliğine giden sürecin
bir parçası olarak
konumlandırmamız gerekiyor.
Üreticilerle yakın ilişkinin
BÜKOOP’un yapmaya çalıştığı
işler arasında ne kadar önemli bir
yerinin olduğunu bize tekrar
hatırlatan çalıştay, hali hazırda
kendi PGS sürecimizi aslında
çoktan başlatmış olduğumuzu ve bu
noktada hedeflerimiz doğrultusunda
sağlam adımlarla ilerlediğimizi de
bize gösterdi. Şu ana kadar pek çok
PGS sürecini gözlemleme şansı
bulmuş olan Eva, üretici ile
tüketicinin doğrudan ilişkide olduğu
son derece katılımcı tartışmalar
yürütebildiğimize ve beraberce
çözüm üretmeye çalıştığımıza
dikkat çekerek, bu mekanizmaları
kurmanın bir süreç olduğunu ve çok
hızlı keskin bir sonuç beklememek
gerektiğini hatırlattı ve bizim
sürecimize misafir olarak
katılabildiği için çok sevindiğini
iletti. Kendi deneyimlerinin
birçoğunda üreticinin sorunlarının
ne olduğunu duyabilmenin bile bir
seneye yakın zaman alabildiğini,
tüketicilerin ise genelde ilk
toplantının beşinci dakikasından
itibaren kavgaya tutuştuklarını
belirtti ve bu süreci uzun zamandır
ufak adımlarla gerçekleştirmeye
başlamış olmamızın önemini
belirtti.
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Çalıştayda gündeme gelen diğer
iki önemli nokta ise kadınların bu
sürece katılımının önemi ve genç
nüfusun tarıma katılımı ve toprağa
erişiminin sağlanması. Tarımda
büyük rol oynayan kadınların
Katılımcı Garanti
Mekanizmaları’nın tartışıldığı
mekanlarda bulunmaları, süreçte
eşleri tarafından temsil edilmek
yerine görüşlerini bizzat
kendilerinin dile getirmesi, PGS’nin
katılımcılık prensibinin en önemli
gerekliliklerinden biri. Çalıştayda,
gençlerin tarıma katılımının
eksikliğinin de kırsalda büyük bir
sorun olduğu dile getirildi.
Edindiğimiz izlenimlerden bir diğeri
de üniversitelerin bu ilişkinin
kurulmasında çok önemli rol
oynayabilecek yerlerden biri olduğu.
BÜKOOP ve diğer yakın iletişimde
olduğu Tarlataban, Çevre Kulübü
ve Köy-Koop gibi benzer konularda
uğraşan gruplar, kentteki
üniversiteli gençliğin de çiftçilerin
yanına gitmesi, imeceye katılması,
hem tarımı birinci elden öğrenmek
için, hem de ekoloji konusunda
deneyim elde etmek için çok iyi
fırsatlar sunabilir. Bunlar aynı
zamanda gıdayla olan ilişkimizi
dönüştürmede de çok önemli rol
oynayabilecek adımlar.
Çalıştayı, BÜKOOP’un organik
ürünler satan bir marketten çok çok
daha fazlası olduğuna emin bir
şekilde sona erdirdik. Tükettiğimiz
gıdayla ve üretim şekilleriyle bizi
yeniden tanıştıran bu katılımcı
süreçte, hep birlikte yardımlaşma,
dayanışma ve afiyetle…
Pınar Ertör Akyazı - Irmak Ertör
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TCDD, TÜBİTAK, e-okul,
Fatih Projesi, Boğaziçi Üniversitesi
bilgisayar laboratuarları... Tüm
bunların ortak bir özelliği var:
Microsoft Windows... Microsoft bir
şirket, dünyanın en büyük
şirketlerinden. Uzun süre
Microsoft'a ait Internet Explorer
olmaksızın TCDD web sayfasından
tren bileti satın alamıyorduk (şimdi
durum nedir bilemiyorum). Milli
Eğitim Bakanlığı'na ait e-okul
sistemini kullanmak için, Windows
üzerinde çalışmak gerekiyordu
(şimdi durum nedir bilemiyorum).
TÜBİTAK, malum, her yazışmasını
Microsoft Office programlarıyla
yapıyor. TÜBİTAK'ın Fatih Projesi
kapsamında okul öğrencilerine
dağıtacağı tabletlerde işletim
sistemi olarak Windows
kullanılıyor. Hem de TÜBİTAK'ın
kendine ait Linux tabanlı bir
işletim sistemine sahip olmasına
rağmen (adı Pardus idi; Fatih
Projesinin gelişimine paralel olarak
güdükleştirildi). Boğaziçi
Üniversitesi bilgisayar
laboratuarları da bildiğiniz gibi, bir
şirkete ait olan ve içinde ne
yazdığını bilmediğimiz Windows
işletim sistemiyle çalışıyor.
Oysa Windows gibi kapalı ve
sahipli ya da MacOs (Apple) gibi
tamamen kapalı (fakat güzel)
ortamlara alternatif başka
sistemler mümkün ve mevcut! Bu
sistemler Linux adlı işletim
sistemini taban alarak, gönüllüler
yardımıyla geliştirilen, kaynakları
açık, birçoğunun mülkiyeti kamuya
devredilmiş, özgür ve üstelik
bedava sistemler. İnternet gibi
özgür, paylaşımcı ve bir yandan da
güvenli bir fikir üzerine
kurulduğundan, örneğin, bu
sistemler virüs de barındırmıyor.
Açık kaynaklı bir yazılım, en
başta kamu kontrolünü olanaklı
kılıyor. Örneğin Microsoft Internet
Explorer'ın kaynağı kapalı
olduğundan, kodunda yer alan
masum bir hatadan kullanıcı
aleyhine çalışan herhangi bir satıra
kadar (örneğin kredi kartı numarası
çalma vs), meraklıları inceleyerek
bulup çıkaramıyor. Oysa Google
Chrome açık kaynak bir internet
gezgini. İsteyen kodunu
inceleyebiliyor. Ben incelemedim

linux
BÜKOOP stok takip ve satışını
artık Linux'ta yapıyor.
Gıdada yerel, çoğulcu, şeffaf, güvenli, tüketiciyi yarıüretici yapan süreçler... Bilişim aleminde bunun
karşılığı, özgür, açık, kamu lisanslı yazılımların
platformu olan Linux işletim sistemleri.
ama eminim dünyada binlerce
meraklısı oturup bu yazılımı lime
lime etmiştir.
Ama açık kaynaklı olmak
yetmiyor. Bundan bir adım ötesi,
fikir haklarını korumaktan geçiyor.
Fikir haklarını korumanın en emin
yoluysa patentsizleşme, telif
haklarının kaldırılması. Açıktır ki
patent ve telif hakları, fikir sahibini
değil buna sahip olabilecek kadar
güçlü olanı koruyor (Microsoft,
Apple, HP vs). Eğer üretmedeki
güdünüz para değil de bilimsel
saflık ve merak ise, fikrinizi ve
buluşunuzu korumanın belki de en
kötü yolu telif hakları kavramına
sarılma. İşte Linux tabanlı
sistemler, bu yolu da besleyici
örgütlenmeler.
Buraya kadar geldiyseniz, artık
BÜKOOP'ta çalışacak bir
bilgisayarın, kullanıcısıyla arasında
aracılar barındırmaması gerektiğini
hissetmeye başlamışsınızdır. Gıdada
Migros ne ise bilgisayarlarda
Microsoft ve Apple odur diyebiliriz.
Amacımız üreticiyle tüketici
arasındaki katmanları ortadan
kaldırmak, bu süreç içinde
tüketiciyi yarı-üretici yapmak ise,
BÜKOOP bilgisayarında Linux
işletim sisteminin çalışması
kaçınılmazdı.
BÜKOOP'ta gönüllü sayısı ve
işbölümü arttıkça, harhangi bir işin
sorumluluğunun tek bir kişiye
kalması, hem zor hem de yorucu
olmaya başladı. Bu işlerden en
önemlilerinden biri ve tek bir kişi
tarafından götürüleni stok kayıttakip işiydi. Bizim gibi küçük
işletmeler için bu işi çözen küçük
şirketler mevcut. Bu şirketler kendi
geliştirdikleri yazılımları satıyor.
Satıştan sonra da düzenli teknik
destek veriyorlar. Fakat bu işin
hatırı sayılır bir maliyeti var. Öte
yandan ödenen paraya rağmen
kullandığınız yazılıma müdahil

olamamanız hali sizi rahatsız
ediyor. Gerçi yazılımı kullanırken
beliren ihtiyaçlarınızı şirkete
aktarabilir ve onların bunları
karşılayacak çözümler üretmesini
bekleyebilirsiniz. Mühendis dolu bir
kampüste tükettiğimiz yazılımla
aramıza böyle bir aracı girmesi çok
da kabul edilebilir bir şey değil.
Aynı gıdada olduğu gibi tükettiğiniz
şey yerel, size özgü, adil ve küçük
olmalı.
Bu düşüncelerle, üstünde
Windows çalışırken kömürle çalışır
gibi sesler çıkaran hantal görünüşlü
masaüstü bilgisayarımıza bir linux
dağıtımı olan Ubuntu işletim
sistemini kurarak başladık. Ubuntu
ekibinin uzun süre destek vereceğini
ilan ettiği 12.04 LTS (Long Term
Support) sürümünü kurduk. O
hantal bilgisayar uçak benziniyle
çalışmaya başladı adeta. Ardından,
linux camiasında stok takip ve satış
konusunda özel olarak tasarlanmış,
yazılmış programları araştırdık ve
Lemon adlı programın yaygın
kullanıldığını gördük. Bu işler atla
deve değil Linux'ta. İnternette özel
yazılım depoları var. Bu depolarda
genç, yaşlı, aktivist, profesyonel
binlerce kişinin ve ekibin ürettiği

yazılımlara ulaşabiliyor, bedava
indiriyor ve şak diye kullanmaya
başlıyorsunuz. Bir sorununuz olursa
hemen ilgili forumlara sorunuzu
atıyro ve iki dakika sonra cevabınızı
alıyorsunuz.
Bu Lemon programını ve
sistemin yöneticisi için yazılmış
Squeeze programını bilgisayara
hemen kurduk ama birkaç
sorunumuz vardı. Program, satış
esnasında bizim istemediğimiz
sorular soruyor, cevap bekliyordu.
Satış sonrasında %8 ve %1 KDV'li
ürün toplamlarını ayrı göstersin
istiyorduk. Program İngilizce idi
ama birkaç kritik yerde illa ki
Türkçe konuşsun istiyorduk vs.
Bunları halletmek için iki şey
yapılabilir: ya programın İspanyol
yazarına mesaj atıp “hayrına bu
işleri bize yapar mısın, sana
BÜKOOP'tan bir kutu ürün
göndereceğiz” diyebilirsiniz ya da
programın başına oturur kendiniz
tamir edersiniz. Biz ikincisini
yaptık. C++ diliyle yazılmış
programın koduna girip binlerce
satır arasında yolumuzu bulduk ve
programı ihtiyaşlarımıza uygun
olarak değiştirdik.
Program açık kaynak ve kamu
lisanslı olduğundan, programı
istediğiniz gibi değiştirir, kar amacı
gütmeyecek biçimde kamu
lisansıyla yayabilirsiniz. Kamu
lisansının belirli kuralları var. Bu
kuralları ihlal edemezsiniz. Eğer kar
amacınız varsa yazarıyla hesabınızı
görmeniz gerekir. Kendi ihtiyacınız
için yazılımı değiştirip
kullanacaksanız yapmanız gereken
tek şey, fikir haklarına saygı
gösterip yazarına referans vermek,
tam şimdi bizim yapacağımız gibi:

Lemon satış programı BÜKOOP bilgisayarında böyle gözüküyor.

Lemon ve Squeeze programları
Miguel Chavez Gamboa
tarafından Linux platformları için
geliştirilmiş. Kişisel adresi:
miguel.chavez.gamboa@gmail.com
Lemon projesinin ana sitesi
http://lemonpos.org/
Proje geliştirme blogu şurda:
http://lemonpos.wordpress.com/
Projenin bir de wiki sayfası var:
http://apps.sourceforge.net/mediaw
iki/lemonpos/

konferans
Kırsal Kalkınmada Alternatif
Yaklaşımlar Konferansı
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öngörmesine; tarım ve gıda
sistemlerine ilişkin ulusal ve yerel
düzeyde her türlü politikayı
belirleme hakkına ve

müştereklerimize (toprak, su,
tohum gibi) sürdürülebilir kullanım
için erişim hakkına yaptığı
vurgunun üzerinde duruldu.
Ardından, Gıda Egemenliğinin bir
parçası olarak görülen Agroekoloji
BÜKOOP'a uğradığınızda
kavramının belli başlı özellikleri
görmüşsünüzdür, satışları artık
tartışıldı: Agroekoloji doğal döngü
16-17 Kasım 2012 tarihleri
yalnızca ekonomik açıdan ve/veya
Lemon üzerinden yapıyoruz.
ve sistemleri bütüncül bir
arasında Kadir Has Üniversitesi’nde sağlık açısından bakmanın
Kullanıcının karşısına çıkan ekran
yaklaşımla (doğayı model alarak)
yapılan Kırsal Kalkınmada
yetersizliğinden söz etti ve ekledi:
Windows'da alışık olduğunuzdan
ele alıyor; gıdayı bir meta değil hak
Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar
gıda politiktir.
farklı değil; programlar da,
olarak kabul ediyor;
başlıklı uluslararası konferansa
Ardından, ZMO İstanbul Şube
Hisarüstü'nde bir lokantada
sürdürülebilirlik vurgusu var; kırsal
BÜKOOP da katıldı. İki gün süren Başkanı Ahmet Atalık, “Gıda ve
gördüşünüz satış programlarından
yaşamın desteklenmesi ve
Tarımsal Üretim Sistemlerimizi
farklı değil. Aslında büyük bir fark ve dolu dolu geçen konferansın
Belirleyen Tarım Politikası” başlıklı savunulmasını öngörüyor; geleneksel
var: bu sistem ve programlar açık, odağını oluşturan “Gıda
bilgiyi temel alıyor; küçük çiftçileri
Egemenliği”, “Köylülük” ve “Kırsal ve Türkiye’de izlenen tarım
özgür ve bizim (yani hepimizin).
ve Toplumsal Cinsiyet” konuları, ilk politikalarının tarihine ve yapılan
Squeeze yazılımıysa ürünlerin veri
öne çıkarıyor; monokültürü kabul
gün panellerle ikinci gün ise atölye tercihlerin niteliğine ilişkin
tabanını tutuyor. Yeni ürün girişi,
etmiyor ve reçetelere dayanmıyor;
çalışmaları ile ele alınıp tartışıldı.
kapsamlı bir analiz içeren bir
eski ürünlerin bilgilerinin
yatay katılımcılıkla işliyor; katılımcı
BÜKOOP’un da bir konuşmayla konuşma yaptı. Oturumun üçüncü ve kollektif eylemlilik içeriyor.
değiştirilmesi, stok durumunun
katkıda bulunduğu Gıda oturumu, kısmı, “Piyasalar ve Gıda
güncellenmesini hep bu yazılım
Özlem Öz
La Via Campesina Uluslararası
Zincirleri” başlığını taşıyordu. Bu
yapıyor. Linux'ta arkada mySQL
Koordinasyon Komitesi’nden Paul
zincirin üretim tarafına yönelik
adlı veritabanı sistemi çalışıyor.
Nicholson’un Gıda Egemenliği
alternatifleri Kibele
Böylece her türlü akışı takip
konulu konuşmasıyla açıldı.
Kooperatifi’nden Berin Ertürk ve
edebiliyor, tablolar halinde
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
önümüze alıp inceleyebiliyoruz. Bu Nicholson, şirketler tarafından
empoze edilen üretim ve tüketim
ve Tohum İzi Derneği’nden İlhan
tablolara içimizde bilgisayarlarla
kalıplarını kırmada ve endüstriyel
Koçulu; dağıtım yönünde bir
pek haşır neşir olmayanlarımızın
tarımın karşısında onurlu bir
alternatif model sunan BÜKOOP’u
bile ulaşabilmesi için Boğaziçi
ise Özlem Öz özetlediler. Oturum,
Bilgisayar bölümünden gönüllü bir alternatif arayışında, küçük
oturumun moderatörü Tohum İzi
grup doktora öğrencisi, ek program çiftçiliğin ve yerelliğin önemine
vurgu yaptı. Gerek kent ve kır
Derneği’nden Olcay Bingöl’ün
satırları yazıyor şimdi.
arasında gerekse de örgütlü
değerlendirme konuşmasıyla
Eğer Linux nasıl bir şeymiş bir
üreticiler ve tüketiciler arasında
kapandı.
görmek istiyorsanız BÜKOOP'a
uğrayın. Eğer bilgisayarınıza Linux işbirliği ve koordinasyonun
Konferansın ikinci gününde,
sağlanmasında yaratıcı ve alternatif Tohum İzi Derneği’nden Nejat
yüklemek istiyorsanız, kampüste
ayda bir düzenlenen “Bilgisayarınızı örgütlenme modelleri geliştirmemiz Dinç’in moderatörlüğünde yapılan
gereğinin altını çizdi. Gıdaya
getirin birlikte Linux yükleyelim”
Gıda Atölyesi’nde öne çıkan
tartışma başlıklarını, aynı gün
öğleden sonra gerçekleşen atölye
sunumlarında Bülent Şık özetledi.
Gıda atölyesinde yapılan
tartışmalarda öne çıkan konular
şunlardı: Tarımsal üretim biçimleri,
pazara ve gıdaya erişim, mevzuat,
sosyo-kültürel unsurlar, bilgi
üretimi ve paylaşımı. Özellikle ilk
başlık, “gıda egemenliği” ve
“agroekoloji” kavramları etrafında
atölyede ayrıntılı olarak ele alındı.
Gıda Egemenliği kavramının
kapitalist süreçlere alternatif
oluşturarak gıda ve tarım
modellerini dönüştürmek hedefine;
Squeeze programı ürün veritabanına ulaşmamızı sağlıyor. tabandan başlayan bir süreci

Bu uluslarası toplantıya BÜKOOP da katıldı. Bir
sunumla BÜKOOP tanıtıldı. Konferansta, gıda
egemenliği, doğayı model alan bütüncül yaklaşımlar,
gıdanın hak olduğu, kırsal yaşamın ve küçük
çitfçinin
desteklenmesi,
katılımcı
eylemlilik
konuşuldu.
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tarlataban domates sosu

Boğaziçi Üniversitesi
kampüsünde yıllarca çalışanların
bile hala bilmediği ya da farkına
varmadığı birçok güzel yer var.
Bunlardan bir tanesi Bebek kapıya
inerken açık havuzun karşısında,
sağınızda, orman içinde kalıyor.
“Gizli bahçe” adını verdiğim bu
küçük arazi şimdi “Tarlataban
İnsiyatifi”nin tarlası.
Tarlataban, kampüs içindeki
kaynakları kullanarak, ortak
sürdürülebilir bir alan yaratmayı
amaçlayan bir grup insanın bir
araya gelerek oluşturduğu bir
kolektiftir. Şehir yaşamı toprakla
ilişkimizi koparmışken bunu yeniden
kurmayı amaç edinmiştir. Kent
insanı topraktan öyle uzaklaşmıştır
ki gıdanın yaşamımızdaki yerinin
market raflarından ya da pazar
tezgahlarından ibaret olduğunu
sanmaktadır. Tarlataban,
BÜKOOP aracılığıyla soframıza
domates konservelerini kazandırdı;
şimdi size bunun öyküsünü
aktaracağım.

Tarlataban'dan sofraya domates
konservesi
Tarlataban ekti, herkes biçti, BÜKOOP'ta pişti,
gönüllüler sattı, hani size paycağız?

ve diğer ürünler için yataklar
hazırlanıyor hem de kompost
yapılıyordu. Kompost yapımında
Kuzey ve Güney yemekhaneden
topladığımız pişmemiş yemek
artıklarını, tarladaki kuru ağaç
yapraklarından yapılan talaşı ve
seradan aldığımız hayvan gübresini
kullandık.
Fideler yeteri kadar
büyüdüğünde, yapılan yataklara
fideleri ekmeye başladık. Fidelerin
büyümesinden hasat zamanına
kadar 3 ay geçti. Bir kent insanı
olarak domatesin o nefis, iştah
kabartan kokusunu ilk defa bu yaz
fark ettim.Ağustosun başında
domateslerimiz kızarmış, hasat
vakti gelmişti.
Yapılan ilk hasat, Tarlabaşındaki
Tarlataban konserveleri
Göçmen Dayanışma Ağı’nın
Domates tohumlarını ekmeye
Mutfak’ına gönderildi (bkz.
Nisan ayında okulun serasında
KoopBülteni sayı 8). İkinci hasat
başladık. Tohumlar arasında
ise Ağustos sonunda gerçekleşti.
pembe, cherry, Çanakkale ve
Kışa hazırlık için domatesler
Kokopelli'den (bk. koopBülten
BÜKOOP'ta konserve yapıldı.
sayıX) gelen sarı domates vardı.
Şöyle: Önce yıkanıp kesilen
Küçük küçük saksılarda onlarca
domatesler sonra rondodan
tohum filizlendikten sonra sıra
geçirildi. Ardından bir miktar tuzla
fidelerin şaşırtılmasına, yani daha
kazanda kaynatıldı. Kavanozlar
büyük saksılara birer ikişer
kaynar sosla doldurulup hiç
alınmasına geldi. Serada bu işlemler kullanılmamış kapaklarla kapatıldı,
olurken, tarlada da hem domatesler ters çevrildi. Toplam 84 kavanoz

domates sosu elde edildi. Şu an
konserveler BÜKOOP raflarında
sizi bekliyor. Tarlataban'dan
soframıza gelen domates
konservesinin beş aylık öyküsü
budur. Gönül rahatlığıyla
yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Domates sosu nasıl
kullanılır?
Domates bir yaz sebzesidir.
Ekim ayıyla birlikte, çarşıda
markette gördüğünüz domates,
tatsız, kokusuz, bol kimyasallı ve
sera domatesidir. Dolayısıyla bir

sonraki Hazirana kadar domatesi
çiğ tüketmemelisiniz. Bu süre içinde
yaptığınız yemeklere illa ki domates
tadı vermek istiyorsanız domates
sosu ya da salçasını yazın domatesi
yemeklerinizde nasıl kullanıyorsanız
aynen öyle kullanabilirsiniz. Ayrıca
zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla
karıştırılmış sos leziz bir kahvaltı
malzemesi olabilir.
Çiğdem Artık

Tarlataban'da kompost yapılıyor.

Son şikayet

Haşlanmış Tarlataban domatesleri BÜKOOP'ta eziliyor.

Eylül ayında, kalan yeşil domateslerin toplanıp turşu yapılması
planlanıyordu. Bir haftasonu tarlaya inip baktığımızda bütün
domateslerin (ç)alınmış olduğunu gördük. Sadece domatesler değil, bir
sonraki yıl için tohumluk olarak bırakılmış bir çok ürün (uyarıcı yazılar
asılmış olmasına rağmen) ortadan kaybolmuştu. Bu karşılaşılan ilk
durum da değildi, yaz boyunca tarlaya inip domatesleri ve diğer
ürünleri alan bir takım kampüs sakini vardı. Okula ait olan bir araziyi
de özel mülkiyet gibi koruma altına almak pek etik gelmemişti o
zamanlar. İşin ilginç tarafı ise bunu yapanların okulun kendi
çalışanlarının olması. Tarlataban gönüllüleri olarak bu duruma çok
üzüldük ve bir çözüm arıyoruz. Aslında mesele çalınan domatesten
ziyade burada bir emek hırsızlığının olması, yaz boyu gönüllü olarak
çalışan insanların emeğinin çalınması. Ve bu maalesef hala devam
etmekte... Çiftçi-Sen genel başkanı Abdullah Aysu, bu olayları
duyduğunda şöyle dedi: "Şimdi çiftçi olmaya başlıyorsunuz. Çiftçiliğin
yarısı üretmekse, yarısı da ürettiğine sahip çıkmaktır".

