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Good4Trust.org 2017 Faaliyet Raporu’nu destekçilerimiz, 

türeticilerimiz ve üreticilerimiz için hazırladık. Onlar 

Good4Trust’ı var ediyor. Bu raporla hep birlikte 

başardıklarımızı kutluyoruz. 2017 yılı içinde bir bütün 

olarak Good4Trust tarafından atılan adımları, yaşanan 

gelişmeleri, düzenlenen ve katılınan etkinlikleri ve 

gerçekleştirilen yazılım iyileştirmeleri ve düzenlemeleri 

içermekte. Bu raporda Good4Trust’ın geçirdiği bir yılı 

sizlere iletişim ve tanıtım, üretici ilişkileri ve türetim 

ekonomisi, örgütsel gelişmeler, sayısal veriler alt 

başlıklarında özetlemeye çalıştık.  
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UfkUmUz

İnsanların barış içinde ve 

doğa ile uyumlu olduğu bir 

gezegene doğru ekolojik 

ve sosyal açıdan adil bir 

türetim ekonomisi.

Görevimiz

Ekolojik ve sosyal açıdan 

adil üreticiler ile onlardan 

bütün ihtiyaçlarını karşılayan 

türeticilerden oluşan küresel 

bir topluluk geliştirmek.
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1. İletişim ve Tanıtım

2017 yılı içerisinde Good4Trust.org, ekolojik ve sosyal açıdan adil bir gelecek için 

geliştirdiği ve topluma sunduğu türetim ekonomisi fikrini güçlendirebilmek, dönüşüm 

hareketini kitlelere yayabilmek ve bilinirliğini arttırmak için çok sayıda etkinlikte yer 

aldı. Tüm bu çalışmaların sonucu olarak ise platforma kayıtlı profil açmış türetici 

sayımız 2016 yılı sonunda 5872 iken 2017 sonu itibariyle bu sayı 9162’ye ulaştı. 

Her ne kadar bu raporda katıldığımız tüm etkinlikleri detaylı olarak ele alamayacak 

olsak da, bazı aylarda öne çıkan etkinliklerden söz etmek etkinliklerin kapsam ve 

detayına ilişkin örnek olabilir.

A. KATILINAN BAZI ETKİNLİKLER:

22 Mart’ta Impact Hub Istanbul’da Hubberspective - Üretimi İyileştirmek: 

Yerel ve Ölçeklenebilir Tarımsal Çözümler etkinliğinde panelist olarak yer 

aldık. Antalya’da 4 Mart’ta Genç TEMA toplantısına katıldık ve Seferihisar 

Belediye Başkanı Tunç Soyer’le beraberdik. Berlin’de Uluslararası Sivil 

Toplum Merkezi’nin düzenlediği İnovasyon Toplantısı’nda Good4Trust modeli 

iyi örnek olarak tartışıldı (6-7 Mart). Ardından Politika Direktörleri toplantısına 

(8-9 Mart) katılarak dünyada yaygınlaşan popülist politikalar ve baskıcı 

rejimlere dair tartışmalara katıldık. 14 Mart’ta İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Sorumluluk Günleri’ne katıldık ve Good4Trust.org anlattık.

http://Good4Trust.org
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24 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi’nde Katastrof, Kaos ve Karmaşıklık Teorileri 

ışığında Good4Trust’ın temelini oluşturan Türetim Ekonomisi kavramı 

hakkında kurucumuz ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi konferans verdi. 

27 Mart’da ise Yıldız Teknik Üniversitesi Yeşil Sektör toplantısında 7’ler 

Konseyi üyemiz Barış Doğru ile birlikte bir paneldeydik. 22’sinde Dünya 

Günü’nü kutladığımız Nisan ayında ise bizim açımızdan çok şeker bir olay 

oldu. Kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi’nin Maltepe TED Koleji’nde 

çocuklara yaptığı sunum sonrası Good4Trust.org’u çocuklar keşfetti. 

Kurucu ve Kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi Mayıs ayında da pek çok yerde 

Good4Trust’ı anlattı. Bunların arasında İstanbul’da Sabancı Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği öğrencileri, Uluslararası Çevre ve Enerji Konferansı, 

Ankara’da Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi ve Habitat Derneği’nin 

örgütlediği Ulusal Gençlik Parlamentosu vardı. Kadıköy Belediyesinin 

düzenlediği Çevre Festivaline katılarak bir konuşma da orada yaptı. Eylül 

ayında Fas’ta Kazablanka’da düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 

“inclusive economies” konferansında Good4Trust’ı mevcut ekonomik sistemi 

dönüştüren, yeni bir türetim ekonomisi önerisi olarak anlattık. Yine eylül 

ayının ikinci haftasında Argüden Yönetişim Akademisi’nin daveti ile Adana ve 

Istanbul’da aktivizm, savunuculuk, ve sosyal sorumluluk anlattık.

27 Eylül’de ise SmartCon 2017 Konfernası’nda yine Uygar Hoca, ana 

konuşmacı olarak “Sosyal Girişimler: Teknoloji ile Daha Adil bir Gelecek” isimli 

bir konuşma yaparak Good4Trust’ı anlattı. 14 Ekim’de Kadıköy Belediyesi’nin, 

meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla düzenlenen gıda 

şenliğindeydik.
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fotoğraf: @melisaltinoluk
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Burada hem stant açıp daha çok insana türetim ekonomisini anlattık hem 

de etkinliğe birlikte katıldığımız üreticiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

ilişkilerimizi güçlendirdik. 14 Kasım’da ise kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar 

Özesmi KaleTalks’ta “Geleceğimizi Kurtarmak: Good4Trust ile Tüketim Yerine 

Türetim Ekonomisi” isimli bir konuşma gerçekleştirerek türetim ekonomisinin 

gezegeni korumakta konusundaki önemine dikkat çekti.

14.11
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B. DüZENLENEN vE DEsTEKLENEN ETKİNLİKLER

Yukarıda belirtilen etkinliklere ek olarak 2017 yılı içerisinde bir tanesi 

tamamen Good4Trust.org tarafından organize edilen ikincisi ise Good4Trust’ın 

destekleriyle gerçekleşen iki büyük etkinlik düzenlendi. 

Bunlardan ilki 14 Haziran’da Maçka Sanatçılar parkında Şişli Belediyesi’nin 

katkılarıyla düzenlediğimiz İyilik Şenliği’ydi. Birbirinden eşsiz ürünleriyle 

30’a yakın üreticimizle, o gün stantları beş dakikalığına bile olsa boş 

bırakmayan türeticilerimizle ve bütün gün alanda hiç durmadan koşturan tüm 

gönüllülerimizle birlikte çok güzel bir gün oldu.

İkinci olarak ise 17 üreticimizle birlikte, Küçük Çiftlik Park’taki EcoFest 

etkinlikleri kapsamında URU Group tarafından 2.’si düzenlenen Harvest 

Festivali’ne katıldık. Burada güzel müzik eşliğinde üreticilerimizle buluşmak, 

daha çok türeticiye ulaşmak bizler için harikaydı. Gün boyu açık kalan 

stantlarıyla üreticilerimiz festival katılımcılarına doğa ve insan dostu, 

emek dolu ürünlerini tanıtırken bizler de gönüllülerimizle hiç durmadan 

katılımcılara Good4Trust’ı ve türetim ekonomisini anlattık.

14.06

27.10
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C. BAsINDA GooD4TRusT.oRG

2017 yılı içerisinde pek çok kez basında yer alma fırsatı yakaladık. 

Yıl içerisinde basının en yoğun ilgisini Sabancı Vakfı tarafından Fark 

Yaratanlar’dan seçildiğimiz Şubat döneminde yaşadık. Sabancı Vakfı 

tarafından yapılan duyurular Cumhuriyet Gazetesi, T24 gibi birçok basın 

kuruluşunda Good4Trust’ın öne çıkmasını sağladı. Ek olarak 14 Haziran’da 

gerçekleştirdiğimiz İyilik Şenliği de üreticimiz de olan Gaia Dergi gibi, 

Yeşilist gibi özellikle ekoloji alanında yayın yapan basın kuruluşlarının ilgisini 

topladı. Tüm bu gelişmeler dışında Özlem Yüzak’ın Cumhuriyet Gazetesinde 

yayınlanan “İyilik ve Güven” başlıklı yazısı gibi köşe yazılarında da yer bulma 

imkânı yakaladık.

Bunlara ek olarak yıl içerisinde çeşitli basın kuruluşlarında röportaj ve 

söyleşilerimiz yer buldu. Mart ayında Bursa Yenidönem Gazetesi’nde, 

Temmuz ayında Eğitimci Röportajı’nda, Ekim ayında Vestel’e yönelik olarak 

başlattığımız adil telefon istiyoruz kampanyası ile ilgili olarak Yeşilist’te 

röportajlarımız yayınlandı.

.02

.03

.07 / .10
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/surdurulebilir_yasam/670200/G
http://t24.com.tr/haber/good4trust%2C386825
https://gaiadergi.com/good4trustin-iyilik-senligi-14-haziranda-macka-
https://www.yesilist.com/iyilikler-bu-senlikte-cogalacak/
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/853615/_iyilik_ve_Guven_.html
http://www.yenidonem.com.tr/yazar/ensar-tekin/dunyayi-isgal-eden-marslilar-biziz/5410.html
http://www.egitimciroportaji.com/uygar-ozesmi/
https://www.yesilist.com/vestele-cagri-hem-akilli-hem-adil-telefon-istiyoruz/
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Altın Kural:

• Canlılara ve doğaya bize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız.

• Canlılara ve doğaya bize davranılmasını istemediğimiz şekilde davranmayız.

• Kendimiz için ne istersek canlılar ve doğa için onu isteriz.

Güven - yaptığımız her etkinlikte güveniriz ve güven oluştururuz.

Şeffaflık - bilgi altın kural çerçevesinde açıktır.

Adalet - altın kural gereği zarar vermeyiz ve bütün haklara saygılıyızdır.

Barış - altın kural gereği iyi niyetle, iyilikle ve şiddetsiz hareket ederiz.

Değerlerimiz
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2. üretici İlişkileri ve Türetim Ekonomisi

2017 yılı ekolojik ve sosyal açıdan adil bir ekonomi, türetim ekonomisi hedefine 

yakınlaşmamızı sağlayan gelişmelere de olanak sunan bir yıl oldu. Bu yıl içerisinde 

Çarşı’mız bir yandan niceliksel olarak genişlerken öte yandan niteliksel olarak da 

gelişmeye devam etti. 2016 sonu itibariyle 23 olan üretici sayımız 2017 yılının sonuna 

gelindiğinde 40’a ulaştı. Dahası sisteme katılan her yeni üretici ile türetim ekonomisi 

biraz daha güçlendi ve ihtiyaçlarımızı karşılarken doğaya ve insana zararlı ürünlerden 

biraz daha uzaklaşma fırsatımız çoğaldı. 

Gün geçtikçe güçlenen türetim ekonomisine aktardığımız gelir 2016 yılında 31.622,56 

TL iken, 2017’yi geride bırakırken bu rakam toplam 83.901 Tl’ye ulaştı.  

Sadece satış ve gelir odaklı bir ekonomi olmaktan çok uzak olan türetim ekonomisini 

sağlamlaştırabilmek ve muhtemel sorunlarını çözebilmek için 2017 içinde birkaç kez 

üreticilerimizle bir araya geldik.
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Good4Trust, insanların barış içinde ve doğa ile uyumlu olduğu 

bir gezegene doğru ekolojik ve sosyal açıdan adil bir ekonomi 

yaratma gayesi ile var. Bu yüzden sistemin temel 2 bileşeni 

türeticiler ve üreticiler.

Türeticiler, iyilikleri paylaşarak güven dolu ilişkilerin 

kurulmasına öncülük eden ve aynı zamanda insan, toplum ve 

doğanın haklarına saygılı bir şekilde üretilen ürün ve hizmetleri 

tercih eden bireylerdir.

Üreticiler ise insan, toplum ve doğanın haklarını kendi üretim 

ve ticaret faaliyetlerine rehber edinen işletmelerdir. Üreticiler 

Good4Trust.org’a üye olabilmek için başvuruda bulunurlar. 

Başvuruları Yediler Konseyi tarafından, bu işletmelerin insan, 

toplum ve doğa haklarına uygun faaliyette bulunma niyetleri 

göz önünde tutularak değerlendirilir. Kabul edilen üreticiler 

Good4trust Çarşısında dükkan açarak ürünlerini satışa sunar.

GooD4TrusT’ın Temel 2 bileşeni

https://good4trust.org/council
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3. organizasyonel Gelişmeler

Yaşayan ve sürekli dönüşen bir topluluk olarak kurulduğumuz günden bu yana 

sosyal girişim, ekoloji ve adil ekonomi alanlarında çeşitli adımlar attık. Her geçen 

gün bu adımlarımızın yankısı daha da duyulur hale geldi. 2017 yılında da birçok farklı 

alanda yaptıklarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz.  

A. YAZILIm vE YöNETİm

Yazılım açısından yıl içerisinde yaptığımız en önemli değişiklik aylar süren 

çalışmaların ışığında ortaya çıkan yeni çarşı kuşkusuz. Türetici deneyimimizi 

kolaylaştıracak yeni Çarşı’mız tasarımı ve kullanışlı arayüzüyle çok Eylül ayı 

içerisinde açıldı!

2017 yılı içerisinde Good4Trust’ı ayakta tutan yazılımın içine sipariş ve üretici 

hesaplarının muhasebesini izleyebileceğimiz bir yapı eklendi. Bu yapıdaki 

üretici faturaları kullandığımız Paraşüt uygulaması ile entegre edildi. İş akışını 

hızlandıran bu geliştirme, hata payını da azalttı.

Ayrıca muhasebe işlemlerinin önemli bir bölümü için admin panele modüller 

kodlandı. Sunucu tarafında işlem kuyruğu altyapısının devreye alınması 

da bu yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz kullanıcı deneyimini artırıcı bir 

gelişmelerden.

.11
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B. uLusLARARAsILAşmA

Kocaman bir iyilik ve türetim ekonomisi hareketi olarak tasarlanan 

Good4Trust modelini dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamak için 2017 yılında 

bazı temaslarda bulunduk. Mart ayında Almanya’da SEED ile buluştuk. 

UNEP, UNDP ve IUCN tarafından ortak kurulan SEED’in amacı sürdürülebilir 

kalkınma için yeşil girişimciliği desteklemek. Şu anda bizim iş modelimizi 

çıkarttılar ve bu yıl Good4Trust modelini Burkina Faso, Ghana, Kenya, 

Mauritius, Güney Afrika ve Uganda’da yaygınlaştırmak için girişimlerde 

bulunacaklar. Ayrıca CIVICUS Güney Asya Hub’ı Thailand’da Good4Trust 

açmak için bizden teklif istedi.  Halen Fransa’da Terre des Hommes ile 

Fransa’da açmak içim çalışmalarımız sürüyor. Sıcak temasların sürdüğü 

ülkeler ise Pakistan, Almanya, Ermenistan, Güney Afrika ve Kıbrıs.

C. DEsTEKçİ PRoGRAmI

Şubat ayında mali yükümlülüklerimizi karşılayabilmek adına başlattığımız 

aylık e-bülten aboneliğine dayalı Destekçi Programı’na şimdiye kadar 22 kişi 

katıldı. Bu 22 destekçimizin aylık e-bülten aboneliği karşılığı olarak aktardığı 

1500 lira ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya çalışarak onurlu bir 

yaşam kurmaya çalışan insanların buluştuğu bu platformun zaruri masrafları 

için kullanılmakta. 

D. çEKİRGE PRoGRAmI

Gençlerin sosyal girişimcilik konusunda teorik ve pratik bilgilerini arttırarak, 

uzun vadede ekosisteme nitelikli insanlar kazandırmayı amaçladığımız 

Good4Trust Çekirge Programı’nı Temmuz başında hayata geçirdik. Bu yılki 

programımıza, 17 üniversite öğrencisi veya yeni mezun olmuş genç dahil oldu.

1-3 Temmuz tarihlerindeki ilk eğitim etabında, Dr. Uygar Özesmi ve 

Dr. Türkan Yosun tarafından katılımcılara sosyal girişimcilik ve türetim 

ekonomisi üzerine temel eğitim verildi. Ayrıca, ekosistemde önde gelen bazı 

kurumlarca sunumlar yapıldı.

Temel eğitimi takiben, katılımcılar 6 ay boyunca Good4Trust’ta stratejik 

planlama ve iş geliştirme, üretici ilişkileri, iletişim gibi birimlerde gönüllülük 

yaparak çeşitli deneyimler kazandılar. 10 Aralık’ta yaptığımız bir günlük eğitim 

ve değerlendirme buluşmamızın sonunda, bir de kuşak giyme töreni yaptık. 

.03

.02

01-03.07

10.12

https://www.seed.uno/about/work/seed.html
https://good4trust.org/destek
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Yeşil ve turuncu kuşağa geçen çekirgelerimiz içinden, Aykut Subaşı, Melike 

Şahin, Gizem Ürüm, ve Büşra Yar’dan oluşan 4 kişilik ekip, Good4Trust’ta 

‘kıdemli çekirgeler’ olarak gönüllü olmaya devam ediyor.

Çekirge Programımızın hayata geçirilmesinde bize çeşitli konularda destek 

olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ashoka Türkiye Vakfı, Türkiye 

Üçüncü Sektör Vakfı, ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’na çok 

teşekkür ediyoruz. Ve tabii tüm Good4Trust Çekirgelerine, varlıkları ve ekibe 

getirdikleri enerji için tekrar teşekkür edip sarılıyoruz.
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E. öDüLLER

Şubat ayında bizleri oldukça heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı ve 

iyiliğe ve güvene dayalı bir dünya hayali kuran Good4Trust.org Sabancı Vakfı 

tarafından Fark Yaratanlar’a seçildi!

Kasım ayında çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Kurucu ve kışkırtıcımız 

Dr. Uygar Özesmi, türetim ekonomisi fikri ve Good4Trust.org projesiyle 

Ashoka Senior Fellow 2017 seçildi!

Kasım ayı sonunda ise yine bizi çok mutlu eden, gururlandıran önemli bir 

gelişme daha yaşandı. Üreticimiz Iva Natura düzenlediği bir etkinlikte organik 

kozmetik ve e-ticarete farklı bir soluk getirdiğimiz için bizi ödüle layık gördü!

.02

.11

.11

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DckiQt5OQTZU
https://vimeo.com/247667542
https://good4trust.org/ivanaturaorganic
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4. sayısal veriler 

Güncel verileri her zaman bu linkten takip edebilirsiniz.

Türetici Sayısı

Dükkânı Açık Üretici Sayısı

Toplam Adil Alışveriş 

Destekçi Sayısı

Aralık 2016

5872

23

31.622 TL

-

Aralık 2017

9162

40

83.901 TL

22

Yazanlar: Berk Butan, Dr. Türkan Yosun, Neşet Kutluğ, Attila Erbilir          Editör: Dr. Uygar Özesmi          Tasarım: Deniz Üçok

https://good4trust.org/press
http://www.denizucok.com
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Bize katılın ve takip edin

/good4trust

/good4trust

/good4trust

/company.good4trust

TüreTici ol! - üreTici ol! - BloĞU iZle Ve oKU!

https://good4trust.org
https://www.facebook.com/good4trust
https://twitter.com/good4trust
https://www.instagram.com/good4trust/
https://www.linkedin.com/company/good4trust-org
https://good4trust.org/tureticiol
https://good4trust.org/ureticiol
http://blog.good4trust.org/

