
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipten 

Good4Trust Üretici İlişkileri ekibinden 

selamlar!  

Geçtiğimiz ay bir ilki gerçekleştirdik ve 

gelecek dönemin stratejik planlamasını 

yapabilmek adına neredeyse tüm ekip 

fiziksel olarak bir araya geldik. 2-3 Ekim'de 

Ayvalık'ta, gerçekleştirdiğimiz strateji 

toplantısı ile uzak-yakın hedeflerimiz ile bu 

hedeflere giden yolları, patikaları konuşma 

fırsatı yakaladık. 

Öte yandan geçen ayın postasında 

müjdelediğimiz gibi Ekim ayında İzmit 

Belediyesi ile iş birliği içerisinde kurulan 

İzmit Çarşısı’nın ilk etkinliği olan İyilik 

Şenliği, 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde İzmit 

Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Gündoğdu Yeşil Gazete’de yer alan 

Evinde atıksız yaşamak isteyenler için bir 

başlangıç rehberi: Atıksız Yaşam başlıklı 

yazısında atıksız yaşama dair yararlı 

ipuçlarından ve nereden nasıl 

başlanabileceği hakkında bilgi vermiş. 

Keyifli okumalar. 

 Berk & Büşra & Hanne  

Sayılarla Good4Trust; 

Ekim ayını geride bırakırken aramıza yeni 

katılanlarla toplam türetici sayımız 

20.348’e ulaştı. Ekim ayında aramıza 

katılan yeni üreticilerle üretici 

sayımız 370’e, açık dükkan sayımız  303'e 

çıktı. Eylül ayında türetim ekonomisine 

katkımız 58.798 TL oldu.  

 

 

Üretici Postası 

Ekim 2021 

"İngilizce’de ben bunu düşünürüm, ben şunu düşünürüm, ben bunu istiyorum, ben şunu istiyorum 
denir. Sanki biz dünyanın merkezindeyiz de dünya da bizim etrafımızda dönüyor gibi, dedi Belt, bizim 
dilimizde her şey buradadır ve biz de onun çerçevesinde bir yerdeyizdir. Bu da demek oluyor ki bizler 
dünyanın merkezinde değil onun bir parçasıyız” 

Robert Moor, Patikalar Üzerine, syf. 208, Kolektif Kitap 

https://yesilgazete.org/?s=Evinde+at%C4%B1ks%C4%B1z+ya%C5%9Famak+isteyenler+i%C3%A7in+bir+ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7+rehberi%3A+At%C4%B1ks%C4%B1z+Ya%C5%9Fam
https://yesilgazete.org/?s=Evinde+at%C4%B1ks%C4%B1z+ya%C5%9Famak+isteyenler+i%C3%A7in+bir+ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7+rehberi%3A+At%C4%B1ks%C4%B1z+Ya%C5%9Fam


Çarşıdan Haberler 

Geçtiğimiz ay toplukta heyecan ve ilham 

verici bir gelişme oldu, paylaştıkça çoğalan 

bu iyiliğe postada da yer vermek istiyoruz; 

İzmit Çarşısında yolları kesişen beş kadın 

üretici ilk ortak çalışmalarına geçtiğimiz ay 

başladı!  

 

İlk girişimleri; özel günlerde satışa 

sunulan, tamamı el emeği ürünlerden 

oluşan hediye kutuları. Her bir kutu bu beş 

kadın üreticinin kendi ürünlerinden 

oluşuyor, içeriği kişiselleştirilebiliyor. 

Kutuda ne var derseniz çini sanatı kahve 

fincanları, el yapımı makrome dekorlar, 

katkısız kurabiyeler, doğal balmumu 

mumlar, amigurumi süs eşyaları ve daha 

neler neler. Alınan her bir kutu ile kadın 

emeği, yerel üretimi ve el sanatları 

desteklenmiş oluyor. 

İş birliği yapan üreticiler birbirlerini 

destekliyor, bilgi ve tecrübe aktarımı 

gerçekleştiriyorlar. Bu girişimlerinden 

dolayı İzmit Çarşısı üreticileri Atölye İlgen, 

Bal ve Şeker, Byshkka, Fisun’un 

Gökkuşağı Atölyesi ve Rufina Handmade 

üreticilerini gönülden kutluyoruz. Gelecek 

iş birliklerini ve doğacak yeni dostlukları 

umutla bekliyoruz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz ay yaşanan bir diğer keyifli 

gelişme ise Good4Trust Üreticileri mail 

grubunda gerçekleşen plastiksiz kargo 

süreçleri tartışması oldu. Good4Trust 

Blog’da paylaşılan Plastiksiz Kargo 

Mümkün mü? başlıklı yazıdan yola 

çıkarak oluşturulan mail zincirinde pek çok 

üretici bilgi aktarımı yaptı ve tecrübelerini 

paylaştı. Bu değerli öğrenim sürecini 

tazelemek adına neler öğrendiğimizi şu 

şekilde özetleyebiliriz; 

 

-NaturalistGift’in önerisi: “Ürünlerimizin 

çoğu kumaş ve ahşap olduğundan kraft 

kağıt dolgusu yeterli oluyor ancak cam vb 

kırılacak bir şey olduğunda kabak liflerinin 

o en uç kısımlarını veya kullanılmayacak 

boyuttakileri kullanarak o şekilde 

sıkıştırıyorum fikir olsun sizlere de :)” 

ayrıca plastik patpatlar yerine alternatif 

sundular “Plastik patpat yerine oluklu rulo 

karton mukavva denediniz mi? Büyükçe 

bir rulodan kesip kesip kullanıyorsunuz 

sürdürülebilir bir alternatif olabilir” 

-İstanbul Sandalet’in getirdiği çözüm 

önerisi: “İstanbul Sandalet olarak Kendi 

ürünlerimiz ve Müşterilerimiz için Doğal Jüt 

paketleme torbalarını üretmekteyiz; 

Good4trust platformunda standart 

ürünlerimizin ebatları ve malzeme 

detaylarına ulaşabilirsiniz. Bunun yanında 

özel tüm ölçüler için üretim 

yapabilmekteyiz. Good4trust Üyeleri için 

Özel indirimler uygulayabiliriz” 

 

-Farge Organik’in önerisi: “ Onpak 

firmasının ürünlerini 1-2 yıldır kullanıyoruz 

tavsiye ederim.” 

-Gözde Öncüer’in önerisi: Ben de kağıt 

ambalaj önerebilirim. Bu kağıt ambalaj 

kargo poşetlerinin kraft versiyonu. Bir 

kadın girişimci, house of pack diye 

instagramda bulabilirsiniz. Küçük ve hafif 

ürün gönderirken işinize yarayacaktır.  

https://good4trust.org/atolyeilgen
https://good4trust.org/balveseker
https://good4trust.org/byshkka
https://good4trust.org/gokkusagibutikatolye
https://good4trust.org/gokkusagibutikatolye
https://good4trust.org/rufinahandmade
https://blog.good4trust.org/
https://blog.good4trust.org/
https://blog.good4trust.org/2021/10/12/plastiksiz-kargo-mumkun-mu/
https://blog.good4trust.org/2021/10/12/plastiksiz-kargo-mumkun-mu/
https://good4trust.org/naturalistgift
https://good4trust.org/i%CC%87stanbulsandalet/
https://good4trust.org/i%CC%87stanbulsandalet/
https://good4trust.org/i%CC%87stanbulsandalet/
https://good4trust.org/fargeorganik
https://good4trust.org/gozdeoncuer


Aynı zamanda geri dönüşebilen sıfır atık 

yönetmeliğine uygun kargo poşeti 

seçeneği de var ben ondan almadım ama 

ıslanmasın dayanıklı olsun derseniz onu 

da değerlendirebilirsiniz.  Kutu olarak 

morpack diye bir firmadan memnun 

kaldım. Kaliteli ve dayanıklı, ezilmeden 

gidiyor kutular.” 

 

-NY Cork’un önerisi: “Biz aşağıdaki kraft, 

sapı her çantanın kendi mantar derisinden 

yapılmış kutu ile gönderiyoruz ürünlerimizi 

ve içine de pelür ya da krepon kağıt ile 

dolgu yapıyoruz “ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chi Food Studio’nun getirdiği çözüm 

önerisi: “Koli bandı bile tercih etmiyorum, 

iplerle sağlamlaştırıyoruz. Paketi kargo 

firmasına teslim ettikten sonra bazen 

poşete geçirdiklerini fark ettim. Hatta bu 

şekilde yollayamacaklarını söyleyen 

görevliler oldu.  Ama ürünün özelliği ve 

amacı gereği poşete koyamayacağımızı 

güzellikle anlatmaya çalıştım. Yeni bir 

çalışan olmazsa artık tanıyorlar ve 

yardımcı oluyorlar.” 

Less’in önerisi: “Hiçbir kargo firması 

kargo poşetine koymamayı kabul etmiyor 

aslında. Burada şubedeki personelle 

birebir kurduğumuz iletişim sayesinde ikna 

ve ısrarla poşetsiz gönderimi sağlıyoruz :)  

Her seferinde özellikle belirtince bir 

noktadan sonra üzerinde less baskısı 

gördükleri kutuları "Hayır bunlar poşetsiz 

olacak." diye kendilerinin de kenara 

ayırdığına şahit oldum. Tabi ki poşete 

koymadığımız için tüm sorumluluğu biz 

üstlenmiş oluyoruz. Ama şunu rahatlıkla 

söyleyebilirim ki 3 senedir sadece 1 

kargomuz ıslandı ve yırtıldı. Bu gayet 

alınabilir bir risk oranı olduğu için bu 

şekilde devam ediyoruz. 

Biz kargo kutusundan ürünleri çıkardıktan 

sonra geri kalan her 

şeyin kompostlaşabilir olmasına dikkat 

ediyoruz. Bu yüzden kağıt kullanmamız 

gereken yerde ağartılmamış kağıt 

kullanıyoruz. Ürünleri kraft kilitli kargo 

kutusuna koyduktan sonra bantlamak da 

istemiyoruz. Kutuyu bantla sarmak, streç 

filme sarmaktan farksız oluyor. Bu noktada 

üzerine zaten yapıştırmak zorunda 

olduğumuz kargo barkot etiketini kutunun 

açılan kenarına yapıştırıyoruz. Bir taşla iki 

kuş :) 

 

Kırılacak ürün gönderen markalardan çok 

soru alıyoruz. Biz de artık plastik ambalaj 

kullanan markalara atıksız paketleme ve 

kargolamada danışmanlık vermeye 

başladığımızı buradan da duyurmuş 

olayım. Yakında güzel işbirliklerinin 

çıktısını sizinle de paylaşıyor olacağım.”  

 

Atölye Ren’in önerisi: “Ürünlerimiz tekstil 

ürünü kırılma gibi bir sorunu olmuyor. 

Giysilere kutunun içerisinde ekstra bir 

koruma sağlamak için ise arta kalan 

kumaşlardan bohça tekniği ile giysiyi 

sarıyoruz.  

Bize ürün iade olarak geri döndüğünde 

dahi kutu hiç zarar görmemiş oluyor. Çift 

oluklu Kraft kutu kullanıyoruz.” 

 

Kudra’nın aktardığı tecrübesi: 

“Başlangıçta kavanozlarımızı kalın petek 

kraftlara sarıp jüt ipler ile bağlıyor ve 

https://good4trust.org/nycork
https://good4trust.org/chifoodstudio
https://good4trust.org/less
https://good4trust.org/atolyeren
https://good4trust.org/kudra


boşluklara sonbaharda topladığımız kayın 

yapraklarını dolduruyorduk. Kayın 

yaprakları ufalanmadığı için iyi bir çözüm 

olmuş gibi duruyordu aslında oluklu 

mukavva kargo kutularının içinde. Kargo 

kutularını da kraft kese kağıtlarına 

koyuyoruz plastik kargo poşeti yerine. 

Sadece kraft kese üzerine fatura ve 

irsaliye yerleştirmek için plastik cep 

yapıştırıyoruz zorunlu. Ancak Kozmetik 

kavanozlarını kutulamadan ve ormandan 

toplanan yaprakların arasında gönderme 

romantizmine son verdik çünkü gerçekten 

işlevsel ve de steril bir bir ortam 

sağlamıyordu. Şimdilerde ise ürünlerimize 

geri dönüştürülebilen seperatörlü karton 

ambalajlar yaptırdık.” 

Bangu’nun önerisi: “Ben de büyük craft 

zarflarında gönderim yapıyorum. 

Genellikle MNG kargo ile gönderim 

yapıyorum rica edince plastik poşetlere 

geçirmiyorlar :)” 

 

Can Bahçe’nin çözüm önerisi: “Şuan 

mikro yeşillik saksıları için atık 

kumaşlardan balmumlu kumaş saksılar 

yapıyorum ve bence iyi bir çözüm 

oldu(balmumundan daha ekolojik bir ürün 

bulana kadar) Dolayısıyla suya dayanım 

konusunda balmumlu kumaşa 

güvenebilirsiniz hem de tekrar 

kullanılabilen bir ambalajınız olmuş olur.” 

 

This is Mana’nın önerisi: “Biz perakende 

yaparken kargo çok kullanıyorduk ve 

çözüm olarak ürünleri keselere koyup 

plastik poşet yerine 

de https://wastebased.co/ buradan 

aldığımız ev tipi kompost edilebilir poşetleri 

kullanıyorduk.” 

İyi Ekim’in geliştirmekte oldukları 

çözüm önerisi müjdesi: “Plastiksiz kargo 

konuları konuşulurken bizim de tam arge 

sürecinde olduğumuz bir ürünümüzden 

bahsetmek istiyorum.  Yaklaşık 3.5 yıldır 

mantar kitleri üreten bir girişimiz. Bu yıl ise 

mantardan malzeme üretimi üzerine 

çalışıyoruz.  Amacımız ilk etapta plastik 

ambalaj alternatifi malzeme tasarlamak.  

Bu süreçte seçeceğimiz bir kaç firma ile 

ürün denemesi yapmak ve geri bildirim 

almak istiyoruz. Bunun için en iyi yer 

olarak da Good4trust'ı düşündük:) 

Örnek olması açısından ekte yaptığımız bir 

tasarımı iletiyorum. Ürüne göre mantardan 

kalıp üretebiliyoruz. Burada mantardan 

kastettiğim İngilizce "cork" denen malzeme 

değil, bildiğimiz doğada yaşayan mantar 

misellerinden elde ediyoruz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good4Trust'ın temelleri atılırken tam da 

böyle; toplulukların birbirleri ile 

dayanışma içerisinde, birbirlerine 

destek oldukları bir ekosistem hayal 

edilmişti. Bu durumun hayata geçtiğini 

görmek bizler için mutluluk verici. 

Süreçte desteklerinizi esirgemediğiniz, 

paylaşımda bulunduğunuz, birbirinize 

destek olduğunuz için mutluluk 

duyuyoruz. 

 

 

https://good4trust.org/bangustore
https://good4trust.org/canbahce
https://wastebased.co/
https://good4trust.org/iyiekim


Döngü Ketenden Şeyler Serisi 

 

 

 

 

Döngü Kooperatifi olarak, Tire’nin Kahrat 

Köyü’nde çok verimli bir keten buluşması 

gerçekleştirdik. Kahrat Muhtarlığı önündeki 

kahvede tarımla ilgili kurumlarla üreticileri 

bir araya getirerek, ketenle ilgili bilgiler 

sunduk, çiftçilerin sorularına yanıtlar 

verdik. 

 

Büyük ilgi gören Döngü Kooperatifi Çiftçi 

Buluşması, Kahrat Köyü Muhtarı 

Süleyman Köseoğlu’nun desteği ile 

gerçekleşti. Köy Kahvesi’ndeki açık alanda 

çay-kahve ikramı eşliğinde samimi bir 

ortamda geçen toplantıya, Tire Belediyesi 

Muhtarlar ve Tarımsal Hizmetler Müdürü 

Fikret Bük, Ege Tarımsal Araştırmalar 

Merkezi adına Yağlı Tohumlar Şube Şefi 

Dr. Ayşegül Altunok Memiş, Esra Sınav ve 

Ahmet Kalın, Tire İlçe Tarım Müdürlüğü 

adına ziraat mühendisleri Filiz 

Çeşmelioğlu, Zeynep Özlem Şen, Sibel 

Togay ve Rabia Bağcı katılarak çiftçilerin 

keten üretimi ile ilgili sorularına yanıt 

verdiler. Döngü Kooperatifini ise Başkan 

Zeynep Derece ve Ortaklar Müge Nisari, 

Elmas Kuruoğlu ve Sevda Boduroğlu 

temsil ettiler. 

Döngü Kooperatifi’nin keten üretimi ve AR-

GE çalışmaları konusunda görsel 

malzemelerle desteklenen bilgiler veren 

Zeynep Derece ve Müge Nisari, 

kooperatifin ketenden ürünlerini de 

tanıttılar. Susuz ve ilaçsız tarım açısından 

Tire bölgesi için en uygun bitkilerden birisi 

olan keten ekimini teşvik etmeye 

çalıştıklarını, bölgede keten üretimini 

yaygınlaştırarak ve işlenebileceği bir 

merkez kurarak, katma değerini arttırıcı 

ürünler ortaya çıkarmak istediklerini 

anlatan kooperatif ortakları, bu sayede 

başta kadınlar çiftçilere yeni bir kazanç 

kapısı açmayı hedeflerini dile getirdiler. 

Ketenle ilgili bilgileri ilgiyle dinleyen, 

ürünleri inceleyen üreticiler arasından 

çıkan öncü çiftçiler, bu kış keten tohumu 

ekmek istediklerini beyan ettiler. Böylece, 

çiftçi toplantımızda ilk öncü çiftçilerimizle 

tanışıp, iş birliğinin ilk adımını atmış olduk. 

 

Başta Kahrat Köyü Muhtarı Süleyman 

Köseoğlu olmak üzere, toplantımıza 

katılan tüm kurumların değerli yetkililerine, 

çiftçilerimize ve destek veren herkese çok 

teşekkür ediyoruz. El ele vererek, 

keten üretimini yaygınlaştırıp, 

geliştireceğimiz ürünlerle ciddi bir katma 

değer yaratacağımıza inanıyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni İnsan Yayınevi 

 

 

 

Yeni İnsan Yayınevi Ekoloji, Fide ve 

Güncel Serisi’nden çıkardığı yeni eserlerle 

çeşitli literatürlerde yayın dünyasına 

katkıda bulunmaya devam ediyor. 

Yayınevimiz bünyesinden çıkan birbirinden 

https://good4trust.org/dongukoop
https://good4trust.org/yeniinsanyayinevi


değerli kitaplarla Ekim ayını da hem 

kendimiz, hem de okurlarımız için verimli 

bir biçimde sonlandırmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. 

Edebiyat serimizden çıkardığımız Murat 

Asilcan’ın Ütopya adlı eseri, bir öyküyü 

veya kurguyu anlatmanın ötesinde 

gerçeğin ta kendisi denilebir. Kendisini bir 

ütopyacı olarak tanımlayan Murat Asilcan, 

bu kitapta çocukluğundan bugüne kadarki 

yolculuğunu anlatıyor.  

Murat Asilcan, çocukluğundan bu yana 

kitapları hep sevdi. Okudu, okudu, 

okudu… Ütopyası hep, daha yaşanılabilir 

bir dünya oldu. Hep sevgiyi gördü, hep 

sevgiyle yaklaştı. Önce bir sahaf kurdu: 

“Ütopya Sahaf”. Bu sahaftan elde ettiği 

gelirlerle bir aşevi açıp dezavantajlı 

çocuklara kitap, kırtasiye malzemeleri, 

yemek ve giyecek ulaştırdı. Bir süre 

aşeviyle bizzat ilgilendikten sonra burayı 

güvendiği birine emanet edip yeni 

ütopyasının peşine düştü. Murat Asilcan’ın 

yeni ütopyası ise bir Ütopya Çiftliği kurmak 

ve bu kitabı yazmak. 

 

Murat Asilcan, bu kitabını elinin ulaştığı 

bütün çocuklara adıyor ve kitabın tüm 

gelirini sokak hayvanlarına mama olarak 

armağan ediyor. Bu kitap ile onun bugüne 

kadar gerçekleştirdiği tüm “ütopyaları” 

onun ağzından dinleyeceksiniz. Daha fazla 

bilgi için: https://bit.ly/3GmpelE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkincil olarak Güncel Serisi’nden 

çıkardığımız Alain Deneault’nun 

Vasatlığın İktidarı adlı eserini Türkçeye 

kazandırdığımızı ve diğer eserlerini de 

yayınevimiz bünyesinden çıkarmaya 

devam edeceğimizi bildirmekten mutluluk 

duyarız.  

Kanadalı yazarın art arda kaleme aldığı 

metinler kitaplaştıkça, değişik dillere 

çevrildi ve ünü kısa zamanda bütün 

dünyaya yayıldı. Deneault nadir görülen 

bir yeteneğe sahip. Hepimizin gözü 

önünde apaçık duran olguları 

kavramsallaştırabiliyor. Bu kitapta 

vasatlığı; onun iktidarı ele geçiriş biçimini 

ve sürdürme yöntemlerini anlattığı gibi. 

Akademisyenlerle başlayan birinci bölüm 

ticaret ve finans, kültür ve uygarlık, kamu 

yararına zarar ile devam edip sözü 

siyasete getirir: Vasat iktidarı ele geçirdi. 

Daha fazla bilgi için: https://bit.ly/3bfnFYp 

Son olarak özenle geliştirdiğimiz Fide 

Serisi’nden çıkan Nuh’un Lezzet Gemisi 

adlı çocuk kitabımız ile çocuk literatürüne 

yeni bir soluk kazandırmayı amaçladık. 

Dünya baş edilemeyen bir salgın 

hastalığın ortasında… Çözüm olarak 

ortaya konan şey ise belli çocukların 

gemiye bindirilip bir adanın yakınlarına 

götürülmesi… Bu çocukların, geleceği 

kurtarması ümit ediliyor. 

https://good4trust.org/carsi/urunler/utopya-4367528713
https://bit.ly/3GmpelE
https://good4trust.org/carsi/urunler/vasatligin_iktidari-3153557577
https://bit.ly/3bfnFYp


Çocuklar ekoköy kurabilir mi? İş birliği ve 

dayanışma ile zorlu koşullarla nasıl baş 

edilebileceğinin harika bir örneği Nuh’un 

Lezzet Gemisi… Gemi mürettebatının 

zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıp onların 

hakkından gelen çocuklar feci bir kaza 

sonucu kendilerini ıssız bir adaya zar zor 

atıyorlar. Burada ise okulları olmadan 

öğrenmeye ve üretime devam ediyorlar. 

Sonucunda kendi ekoköylerini kuruyorlar. 

Herkesin ilgi alanlarına göre iş bölümünün 

yapıldığı, bilenin bilmeyene anlattığı, 

eğlencenin, maceranın ve gülüşlerin eksik 

olmadığı bir ekoköy… Daha fazla bilgi için: 

https://bit.ly/3vNl1m7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humble Co 

 

 

 

Merhaba, 

Biz, 2016 yılından bu yana Humble Co 

markamızla Good4Trust 

organizasyonlarında yer alıyoruz.  2021 

yılında ilaçsız tarımdan elde edilen 

mahsullerle, organik sertifikalı ürün üretme 

ve pazarlama konusuna yöneldik. Bu 

amaçla üretmiş olduğumuz ilk ürünlerimizi 

geçtiğimiz ay piyasaya sunmaya başladık. 

Size Amasya ili, Gümüşhacıköy 

beldesinde bulunan Bayrak Çiftliğinde  

üretilen sirkelerimizden bahsetmek 

istiyorum. 

Bayrak Çiftliğinde ilaç ve kimyasal girdi 

olmadan tamamen doğal ve organik 

yöntemlerle, onlarca çeşit meyve üretimi 

ve arıcılık yapılmaktadır. Bahçemizde 

organik tarımla yetiştirilen 

meyvelerimizden, tamamen doğal 

yöntemlerle sirke üretimi yapılmaktadır.  

Sirkelerimiz, odun ateşinde kaynatılan 

meyve şurubunun doğal fermantasyonu ile 

üretilmekte ve minimum bir buçuk yıl 

dinlendirdikten sonra şişelenmektedir.  

-Çiftliğimiz, Organik Tarım yönetmeliği 

çerçevesinde, Tarım Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş, Orser Sertifikasyon 

kuruluşunca sertifikalandırılmıştır. Bu 

sertifikasyon çiftliğimizdeki; yetiştirme, 

hasat, proses ve üretim, sevkiyat ve 

depolama gibi süreçleri izlenebilir 

metotlarla güvence altına 

almaktadır. Ayrıca Bayrak 

Çiftliği, WWOOF (Worldwide Opportunities 

on Organic Farms) organizasyonu 

kapsamında TaTuTa (Tarım Turizm 

Takası) proje çiftliği olma özelliğindedir. 

Her yıl bu organizasyonla tüm dünyadan 

misafir kabul etmekte ve bilgi-tecrübe-

emek takası ile tarım turizmine katkı 

sağlamaktadır. 

-Hikayemizi tıklayarak TRT Belgeselinden 

 izleyebilirsiniz.   

-Markamız Groovy Organik olup 7 çeşit 

sirkemiz bulunmaktadır. Ek’te sunumumuz 

bulunmaktadır. Bu ürünleri sizin 

aracılığınızla Good4Trust ailesiyle de 

tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. 

 

 

 

https://bit.ly/3vNl1m7
https://good4trust.org/humble_brush

