
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipten 

Good4Trust Üretici İlişkileri ekibinden 

selamlar!  

Haziran ayında da çarşı tasarımına 

yenilikler geldi ve artık ürünlere “organik”, 

“vegan” ve “glutensiz” sembolleri 

eklenebiliyor. Ürün ayarlarından sembolleri 

ilgili ürünlerinize atayabilirsiniz. Organik 

sembolü verilebilmesi için organik 

sertifikası olması gerektiğini hatırlatırız.  

Bu ay Dükkanımı Geliştiriyorum Eğitim 

Serisi'nin üçüncü oturumu 28 Haziran'da 

Deren Atsan’ın anlatımı ile 'Marka 

Hikayesini Oluşturmak” üzerine oldu. 

Yayının kaydını uretici.destek@good4trust 

adresine mail atarak talep edebilirsiniz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türetim Ekonomisi Derneğinin yürüttüğü 

Kadın ve İklim Projesi belgeseli çıktı! İklim 

değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekolojik krizler 

karşısında üreterek mücadele etmeyi 

seçen kadınların hikayelerini anlatan 

belgeseli 13 Temmuz’a kadar bu linkten 

izleyebilirsiniz. İ 

Berk & Büşra & Cemile & Hanne & Melike 

Sayılarla Good4Trust; 

Haziran ayını geride bırakırken aramıza 

yeni katılanlarla toplam türetici sayımız 

19.528’ye ulaştı. Haziran ayında aramıza 

katılan yeni üreticilerle üretici 

sayımız 337'e, açık dükkan sayımız 262'ye 

çıktı. Haziran ayında türetim ekonomisine 

katkımız 52.945 TL oldu.  

 

Üretici Postası 

Haziran 2021 

“Adil olan her şey nasıl da yaklaşır iyiye!” 

Henry David Thoreau, Yürümek, syf. 33, Can Yayınları 

mailto:uretici.destek@good4trust
https://youtu.be/9Nv0eZpJHfk


Döngü Ketenden Şeyler Serisi 

 

 

 

 

Merhaba, 

Tire'de ikinci hasatımızı gerçekleştirmenin 

keyfini yaşıyoruz. Kış ekiminde sulama 

gerektirmeyen, birçok endüstride 

hammadde olarak kullanılan keten 

bitkisinin üretim kolaylığı, susuzluk nedeni 

ile  geleceğini planlayamayan Kahrat 

Köy'ü çiftçilerini umutlandırdı. Üretim 

alanlarımızı yaygınlaştırmanın yanı sıra 

Ketenden Şeyler Atölyesi’ni de hayata 

geçirmek için hazırlıklarımız başladı. 

Projelerimiz ile ilgili bilgi Instagram 

hesabımızı takip edebilirsiniz.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://good4trust.org/dongukoop


Yeni İnsan Yayınevi 

 

 

Haziran ayında her zaman olduğu gibi 

sıkıca çalıştık. Sizlerle buluşturmak için 

sabırsızlandığımız kitaplardan üç tanesini 

duyurmak istiyoruz.  

İlki, Fide Serisi’nden çıkan Karıncalar. 

Kore Ulusal Doğa Bilimleri tarafından 

hazırlandı. Editörlüğünü Kore Ulusal 

Ekoloji Enstitüsü Başkanı 

Jae Chun Choe üstlendi. Kitap Koreceden 

Türkçeye Şebnem Taylak tarafından 

çevrildi. Yeni İnsan Yayınevi olarak 

çevirilerde, eseri orijinal dilinden, Türkçeye 

kazandırma konusunda çok hassasız. 

Neden karıncalar? Bu eser sayesinde 

karıncaların var oluşundan günümüze 

hangi evrelerden geçtikleri, kaç türe 

ayrıldıkları, hangi yaşam alanlarına sahip 

oldukları ve nasıl beslendikleri gibi sıra 

dışı bilgilerin kaynağına iniyoruz 

Karıncalar bizlere önemli bir soru 

yöneltiyor: “Bizler hiç tanımadığımız bir 

şeyi sevebilir miyiz?” Kitabın görselleri, 

özellikle toprak altını betimlediği 

bölümlerde hayranlık uyandırıcı düzeyde 

başarılı. Renkli ve büyük ebatlı kitap, 

çocuklara okuma zevkini tattırırken, 

öğretmenler için haftalarca el altında 

tutabilecekleri ve öğrencileriyle doğada 

çeşitli deneyler yapabilecekleri eşsiz bir 

kaynak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci kitabımız Stefano Mancuso imzalı 

Bitki Devrimi. Stefano Mancuso dünya 

ünlü bir botanikçi. Bitki devrimi, 

yayınevimizden çıkan ikinci kitabı, ilki ise 

Bitki Zekası.  

Mancuso’nun İtalya’da yaptığı çalışmalar 

çoktan ülkesinin sınırlarını aştı ve bütün 

Avrupa’ya yayıldı. Özünde Mancuso 

bitkilere bakış açımızda bir devrimi 

öneriyor. Şöyle ki insanlar bilgisayarı 

tasarlarken hayvanları örnek aldılar; 

bellek, zekâ, işlemci, kamera, klavye vs. 

Oysa bitkilerin hayvanlardan en açık ayırt 

edici özelliği, bütün organlarda her türlü 

aktivitenin mümkün olması. Bu imkân, 

bitkiye herhangi bir organını yitirse bile 

hayatta kalma olanağı sağlıyor. 

Mancuso, ilk kitabı Bitki 

Zekası’nı Alessandra Viola ile birlikte 

yazmıştı ve Türkçede 5. baskısını yapan 

bu güzide kitap 2017’de yine Yeni İnsan 

Yayınevi etiketi ile yayınlanmıştı. Bitki 

Zekası kitabı da ülkemizde büyük ilgi 

gördü çünkü çok sıra dışı bir tezi vardı: 

Bitkiler akıllıdır. 

İtalyan bilim insanı yeni kitabında yoluna 

yalnız devam ediyor. Yeni kitabı Bitki 

Devrimi’nde ilk kitabındaki bitkilerin akıllı 

olduğu tezini güçlendirerek, bitkilerin 

model alınması ile insanlığın büyük 

adımlarla yeni ufuklara açılabileceğini 

söylüyor.   

https://good4trust.org/yeniinsanyayinevi
https://good4trust.org/carsi/urunler/karincalar-8905797148
https://good4trust.org/carsi/urunler/bitki_devrimi-1856801617


Üçüncü kitabımız, Fide Serisinden çıkan 

Nurtaç Şen’in kaleme aldığı Maden 

Canavarı. Nurtaç Şen okul öncesi dönemi 

eğitimi alanında çalışıyor. Hikayeleri, 

ninesinin anlattığı masallardan beri çok 

sevdiğini söylüyor ve aynı zamanda 

çevresine ve doğadaki tüm canlılara 

duyarlı biri.  

Maden Canavarı, karnı hep aç olan gri bir 

canavar, evlerini kaybetmek istemeyen 

orman sakinleri, dereleri, havaları, 

toprakları kuruyan insanlar ile sesleniyor 

bizlere. Gelenekten gelen şiirsel bir üslup 

geçmişi çağrıştırsa da aslında tam olarak 

bugünün hikayesi ve oldukça gerçek.  

Maden Canavarı, bugünün en önemli 

sorunlarından birine temas ediyor: 

Toprağın altının üstünden daha değerli 

olduğu yanılgısı. Dağlarımıza yapılan bu 

zulmün karşısında durabilmeyi 

göstermekle beraber “biz-siz” dili 

kullanmıyor, ötekileştirmiyor. 

Nurtaç Şen’in akıcı dili ve Nadine Wies’in 

harika sulu boya çizimleriyle okurken hem 

hayaller kuracak hem de günümüz 

Türkiyesi’nin en önemli sorunlarından birini 

ailenizin gündemine alacaksınız.  

Daha fazla bilgi için: 

https://good4trust.org/yeniinsanyayinevi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SafiMera 

 

 

 

 

Merhaba Good4Trust Ailesi, 

 

Bir süredir Good4Trust ailesinin içindeyiz 

sessizce; kendimizi, yola çıkış amacımızı 

ve hayallerimizi paylaşmak isteriz sizlerle.  

 

2017 yılında, Anadolu Meraları'nın 

girişimi/markası olarak kurduğumuz 

SafiMera, onarıcı tarım yoluyla 

ekosistemleri korumanın ötesinde onaran 

ve bunun yaygınlaşmasına hizmet eden 

bir marka. SafiMera, onarılma 

yolculuğunda olan topraklarda yetişen ve 

sadece otla beslenen (%100 grassfed) 

hayvanların onarıcı, adil ve besleyici et ve 

et ürünlerini, öncüsü olduğu SafiMera 

Gıda Ekosistemi'ndeki türeticilerle 

buluşturuyor. 

  

Sloganımızdaki "Onarıcı, Adil ve Besleyici" 

kavramları, onarıcı tarımın yaygınlaşması, 

onarıcı tarımla üretilen gıdanın bir norm 

haline gelmesi ve özellikle yıllardır 

yozlaşagelen hayvancılık sektörünün 

önemli bir değişim ve dönüşüm geçirmesi 

hedeflerimize bizi adım adım götüren, 

ortaya koyduğumuz ürünün temelini 

oluşturan kavramlar. 

 

Hem ekosistemleri, hem sağlığımızı 

onararak gıda üretmek ve bu üretimin 

ekonomik olarak da bereketli hale gelmesi 

mümkün. 2017'den beri ilmek ilmek 

işlediğimiz, acele etmeden ama yeterince 

hızlı adımlarla büyütmeye çalıştığımız 

SafiMera markamız, bu amaçlara 

ulaşabilmemiz için çok önemli bir aracı 

ortaya koyuyor: Et ve et ürünleri. Yetiştirici 

sayımız sınırlı ve yegane özelliklere sahip. 

https://good4trust.org/carsi/urunler/maden_canavari-5900074106
https://good4trust.org/carsi/urunler/maden_canavari-5900074106
https://good4trust.org/yeniinsanyayinevi
https://good4trust.org/safimera


Trakya, Biga ve Orta Toroslar'da bulunan 

yetiştiricilerimizin üretim süreçlerini 

(hayvan sayısı, arazi büyüklüğü, iş akışı...) 

yakından biliyor, sorumluluklarına ortak 

oluyor ve yöntemler konusunda 

kendilerine destek ve yönlendirme 

sağlıyoruz. Yetiştiricilerimizin seçimi ve 

ekosisteme dahiliyetleri konusunda 

oldukça seçiciyiz. Bu, bugüne kadar yavaş 

ve organik büyümüş olmanın temel 

sebeplerindendir. 

 

SafiMera'dan satın alabileceğiniz ürünlerin 

tamamı %100 grassfed yani sadece otla 

beslenen (hiçbir şekilde tahıl, yem vs. 

yemeyen) hayvanların et ve et ürünleri. 

"Merada da otlayan, ot da yiyen" demiyor, 

özellikle safimera beslenmenin altını 

çiziyoruz. SafiMera'da üretimden, 

operasyona, yetiştiricilerin hayvanlarının 

özelliklerinden yöntemlerine, 

hatalarımızdan, eksikliklerimize birçok 

konuyu şeffaf bir şekilde türeticilerimize 

aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki 

bu kitlesel harekete ve amaçlar bütününe 

şeffaf ve adil koşullarda dahiliyet bütünün 

iyiliği için olmazsa olmaz. Good4Trust'ın 

bu anlamda sarfettiği çabayı çok değerli 

buluyor ve kol kola yürümekten mutluluk 

duyuyoruz.  

 

Şunun da altını çizmek isteriz: 

Konvansiyonel yollarla üretilen hayvansal 

gıda ürünleri, üretimleri boyunca çok fazla 

kaynağı sürdürülemez biçimde kullanıp 

kirlettikleri, atmosfere yüksek miktarda 

sera gazı salarak İklim Değişikliği'ne 

neden oldukları için eleştirilir. Bu eleştiri 

doğrudur da: Bugün Türkiye'nin 

tamamında yapılan yem ağırlıklı 

hayvancılık, topraklarımızı, suyumuzu ve 

havayı kirletip tüketiyor. Meralarda 

gerçekleştirilen otlatma da çoğu zaman 

meraların zayıflayıp çoraklaşmasına 

neden olacak şekilde yapılıyor. Tam da bu 

yüzden artık "sürdürülebilirlik"ten 

bahsetmek yetersiz kalıyor; çünkü önce 

onarmalıyız. 

Yukarıda yazılanların her birini 

gerçekleştirmek için daha çok yolumuz 

var. Ve bu yol hepimizin katkısıyla 

sürecek, ekosistemde bulunan rollerin her 

biriyle. Sözün özü, sizleri bu onarım 

hareketinin bir parçası olmaya davet 

ediyoruz. 

 

SafiMera Ekibi 

 

Yeni Üreticiler 

Yeni kapsayıcılık sistemimiz, İzmit Çarşısı 

ve Kuzey Ege Çarşısı sayesinde bu ay da 

çok sayıda üretici Çarşı'da dükkan 

açtı! Mayıs ayında aramıza katılan yeni 

üreticilerle üretici sayımız 337'e, açık 

dükkan sayımız 262'ye çıktı. 

Çarşıya katılan tüm yeni üreticileri burada 

görebilirsiniz: Good4Trust.org/carsi/ureticil

er 

Tüm üreticilerin beyanlarına ve hakkında 

sayfalarına üretici detay sayfalarını ziyaret 

ederek ulaşabileceğinizi unutmayın. 

 

 

Temmuz Ayına Merhaba Derken; 

“Sürdürülebilirlik Programı ve 

Girişimcilere Sunduğu Fırsatlar” 

Semineri 13 Temmuz’da! 

İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle İTÜ 

Çekirdek tarafından hayata geçirilen 

 #SürdürülebilirlikProgramı ve programın 

girişimcilere sunduğu avantajları, fırsatları 

ve desteklerin konuşulacağı seminer 13 

Temmuz Salı, 14:00’te! 

 

Detaylı bilgi ve kayıt olmak için linke 

tıklayınız. 

http://good4trust.org/carsi?utm_source=Destek%C3%A7iler&utm_campaign=0b2c48d949-DESTEKCI_BULTENI_2020_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e35d982065-0b2c48d949-
http://good4trust.org/carsi/ureticiler?utm_source=Destek%C3%A7iler&utm_campaign=0b2c48d949-DESTEKCI_BULTENI_2020_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e35d982065-0b2c48d949-
http://good4trust.org/carsi/ureticiler?utm_source=Destek%C3%A7iler&utm_campaign=0b2c48d949-DESTEKCI_BULTENI_2020_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e35d982065-0b2c48d949-
http://good4trust.org/carsi/ureticiler?utm_source=Destek%C3%A7iler&utm_campaign=0b2c48d949-DESTEKCI_BULTENI_2020_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e35d982065-0b2c48d949-
https://sivilalan.com/2021/07/06/surdurulebilirlik-programi-ve-girisimcilere-sundugu-firsatlar-seminerine-davetlisiniz/
https://sivilalan.com/2021/07/06/surdurulebilirlik-programi-ve-girisimcilere-sundugu-firsatlar-seminerine-davetlisiniz/
https://sivilalan.com/2021/07/06/surdurulebilirlik-programi-ve-girisimcilere-sundugu-firsatlar-seminerine-davetlisiniz/
https://itucekirdek.com/etkinlikler/surdurulebilirlik-programi-ve-girisimcilere-sundugu-firsatlar-2/edate/2021-07-13/
https://itucekirdek.com/etkinlikler/surdurulebilirlik-programi-ve-girisimcilere-sundugu-firsatlar-2/edate/2021-07-13/

