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Good4Trust.org 2018 Faaliyet Raporu’nu destekçilerimiz,
türeticilerimiz ve üreticilerimiz için hazırladık. Onlar
Good4Trust’ı var ediyor. Bu raporla hep birlikte
başardıklarımızı kutluyoruz. Faaliyet raporumuz 2018
yılı içinde bir bütün olarak Good4Trust tarafından atılan
adımları, yaşanan gelişmeleri, düzenlenen ve katılınan
etkinlikleri ve gerçekleştirilen yazılım iyileştirmelerini ve
düzenlemelerini içermektedir. Bu raporda Good4Trust’ın
geçirdiği bir yılı sizlere iletişim ve tanıtım, topluluk
ilişkileri ve türetim ekonomisi, organizasyonel gelişmeler,
sayısal veriler alt başlıklarında özetlemeye çalıştık.

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.

1. İletişim ve Tanıtım
2018 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 2017 yılı sonunda 9162 iken 2018 sonu itibariyle bu sayı 11478’e ulaştı.
Her ne kadar bu raporda katıldığımız tüm etkinlikleri detaylı olarak ele alamayacak
olsak da, ay ay öne çıkan etkinliklerden söz etmek etkinliklerin kapsam ve detayına
ilişkin örnek olabilir.

A. KATILINAN BAZI ETKİNLİKLER:
27.01

27 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de Tarihçi Kitabevi’nin konuğuyduk. Kurucu ve
kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi “Günü ve Geleceği kurtarmak; Tüketime karşı
Türetim” başlıklı söyleşi de türetim ekonomisini anlattı.

07.02

Şubat’ın 7’sinde ekibimizin strateji ve iş geliştirmecisi Dr. Türkan Yosun
türetim ekonomisini ve Good4Trust’ı anlatmak üzere Uluslararası Yeşil
İstihdam Zirvesi’ndeydi!

12.02

Kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi ise yine Şubat ayının 12’sinde

15.02

Marmara Üniversitesi’nde Sosyal Liderler Zirvesi’nde ve ayın 15’inde Kadir Has
Üniversitesi’nde iyiliğe ve güvene dayalı, adil bir yaşamın imkanlarını anlattı.
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05.03

5 Mart’ta Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin bir etkinliğinde Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi öğrencilerine iklim değişikliği ve türetim ekonomisi ilişkisini
anlatma fırsatı yakaladık.

09.03

9 Mart’ta ise Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES),
Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği “Mutluluk Konferansı”ndaydık.

29.03

Mart sonunda, 29 Mart’ta ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Türetim
Ekonomisi-Kaçınılmaz Bir Gelecek Tasarımı” konulu bir seminer düzenleyerek
geniş bir kitleye Good4Trust’ı ve açtığı imkanları anlatma fırsatı yarattık.
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Perakende sektörünün 10 yılı ‘Çevre’ temasıyla gerçekleştirilen ‘Yerel Zincirler
Buluşuyor’ isimli etkinlikte Güven İslamoğlu ve TEMA Vakfı Genel Müdürü ile
12.04

12 Nisan’da paneldeydik. Kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi de
12 Nisan’da buluşmada yer alan isimlerden biriydi. Uygar hoca konuşmasında
türetim ekonomisinin ve tedarik zincirinin adilleşmesinin önemini vurguladı.

13.04

Nisan’ın 13’ünde Dinamikler 2018 - Uluslararası Proje Yönetimi Kongresi’nde
“Bir Sosyal Girişim Hikayesi: Good4Trust.org ile Türetim Ekonomisi” başlığıyla

18.04

bir konuşma gerçekleştirdik. 18 Nisan’da da Pamukkale Üniversitesi
öğrencileri oluşturan Doğayı ve Hayvanları Koruma Topluluğu yine
tamamını gençlerin ve öğrencilerin oluşturduğu Ateşböceği Derneği ana
sponsorluğunda “Çevre kirliliği ve Geri Dönüşüm” başlıklı konferansa internet
bağlantısı ile katıldık.

25.04

25 Nisan’da ise İstanbul Üniversitesi’nde SocialUp isimli etkinlikte ekibimizin
strateji ve iş geliştirmecisi Dr. Türkan Yosun öğrencilere türetim ekonomisini
ve Good4Trust’ı anlattı.

28.04

Nisan’ın 28’ine geldiğimizde ise “Sürdürülebilir Dünya için Tek Çare: Türetim
Ekonomisi” diyorduk Uygar hoca ile, İTÜ’de düzenlenen ‘Sürdürülebilir
Ekosistem Günleri’nde.

07.05

Mayıs ayının 7’sinde aynı
zamanda üreticimiz olan Kadın
Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın
düzenlediği etkinlikte ekolojik ve
sosyal açıdan adil bir gelecek için
kadın kooperatiflerinin rollerini
konuşma imkanı bulduk. Etkinliğe
katılan kadın üreticilerin platforma
ilgisi de büyük oldu.
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09.05

Mayıs’ın 9’unda ise Ashoka işbirliğiyle düzenlenen Fark Yaratan Yatırımlar
başlıklı etkinlikte sosyal girişimlere yatırım yapmayı hedefleyen yatırımcılara
Good4Trust’ı anlatma fırsatı yakaladık.

02.06

Kurucu ve kışkırtıcımız, Ashoka Senior Fellow Dr. Uygar Özesmi 2 Haziran’da
Başka Bir Okul Mümkün BBOM hareketinin Hayal Köyü’nde Ashoka Vakfı
Çalışanları ve Fellow’lar ile buluştu.
Temmuz ayında da adil bir gelecek hayalimizi anlatmaya devam ettik. Ayın

19.06

19’unda dünyamızın geleceği için “Tarımsal Sosyal Girşimcilik” konuşmasıyla
Nish Nova - Together serisinde katılımcılara Good4Trust bağlamında organik
ve adil tarımı anlattık.

.08

Ağustos ayında çekirgelerimizden
İdil ve Yiğit, bizimle temasa geçen ve
Taiwan’da bir sosyal girişim projesi
yürütmeye çalışan genç arkadaşlarla
buluşarak Onlara Good4Trust’ı ve
ülkemizi anlattı!
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10.09

Eylül’ün 10’unda Tema’nın düzenlediği Doğa Eğitimi Kampı’nda Uygar
hocanın gerçekleştirdiği Savunuculuk atölyesi kapsamında türetim
ekonomisini kitlelere ulaştırdık.

29.09

Eylül’ün 29’unda ise 12. İstanbul Buluşmaları’nın ikinci gününde Politik Ekoloji
ve Ekonomi temalı oturumda çare olarak türetim ekonomisini anlatırken bir kez
daha ‘mevcut sistemin dünyanın yok edilmesinin nedeni’ olduğunu ifade ettik!

16.10

Ekim’in 16’sında Ashoka ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik
Günü kapsamında aralarında 5 üreticimizin ve 2 üretici adayımızın da
bulunduğu Türkiye’nin dört bir yanından 100’e yakın sosyal girişimciyle
bir aradaydık. Bu etkinlikte sosyal girişimcilik ekosisteminde giderek
sağlamlaşan yerimizi görme fırsatı yakaladık!

Soldan sağa: Tuğba Çansalı (Öğrenme Tasarımları), Dr. Uygar Özesmi, Kenan Kahya (Yırcalı Kadınlar
Kooperatifi), Gözde Şekercioğlu (Önemsiyoruz).
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21.10

Ekim’in 21’inde Uygar Hoca “Tüketme Türet, Tüketme Üret” başlıklı
konuşmasıyla, Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinin düzenlediği TedXHaydarpaşa etkinliğinde yer aldı, katılımcılara ilham verdi.

01-02.11

1-2 Kasım tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İhtiyaç
Haritası Zirvesi’nde ekibimizin Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Dr. Türkan
Yosun Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen İhtiyaç Haritası gönüllülerine
önce Good4Trust’ı tanıttı, sonra Sosyal Sorun Analizi atölyesi yaptırdı.
Ekibimize 2017 yılındaki Çekirge Programımız ile dahil olan Gizem Ürüm ise,
çoğunluğu üniversite öğrencisi olan katılımcılara Çekirge Programımızı ve
deneyimlerini anlattı.
Dr. Uygar Özesmi daha önce Akdeniz
Dönüştürücüsü / Switcher seçilmişti

13-15.11

ve bu çerçevede 13-15 Kasım
tarihlerinde Barselona’da SwitchMed
toplantısına katılarak, yeni seçilen
sosyal girişimcilerle tanışma fırsatı
yakaladı ve döngüsel ekonomi
konusunda görüşmeler yaptı.

21.11

Uygar Hoca, 21 Kasım’da da Prof. Dr. Korel Göymen’in dersinde
Sabancı Üniversitesi öğrencilerine kitlesel hareketle ekonomiyi nasıl
dönüştürebileceğimizi anlattı, ve benzer şekilde, 22 Kasım’da da Argüden
Akademisi ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı işbirliği içinde çok değişik
kurumlardan gelen orta düzey bürokratlara sosyal girişimler ve Good4Trust.
org’un dönüştürücü etkisi konusunda yarım gün ders verdi.
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B. Düzenlenen ve Desteklenen Etkinlikler
Yukarıda belirtilen etkinliklere ek olarak 2018 yılı içerisinde iki etkinlik
düzenledik.
Bu yıl Şubat ayının 20’sinde
Türetim Buluşmaları’nın ilkini
20.02

gerçekleştirdik. 20 Şubat’ta
İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı
olarak yaptığımız bu toplantıda
üreticilerimiz ve türeticilerimizle
bir araya geldik!
İzmir buluşmasında
üreticilerimizden Kaptan’ın Ceviz
Çiftliği, Calico, Tarla Burada,
TayTay, Önemsiyoruz ve Buğday
Derneği ve 30’a yakın türeticimizle
bir aradaydık. İstanbul’da ise üreticilerimizden Tayga, Eyo Green, Gekoo, Lava,
Humble Brush, İyi Ekim, Kabbaktadı, Önemsiyoruz, Yoga Zero, Öğrenme
Tasarımları, Reflect ve 70’e yakın türeticimizle bir aradaydık.

Üreticilerimizi ve türeticilerimizi görmek, adil bir yaşam için bıkmadan
usanmadan mücadele eden ruhları hissetmek bizim için en büyük ilham!
Bir araya gelmemizin en büyük amacı, hiç şüphesiz hepimizin ortak olarak
paylaştığı ekolojik ve sosyal açıdan adil bir dünyaya olan özlemimizi nasıl
giderebileceğimiz üzerine fikirler üretmek, bu uğurda birbirimize nasıl
destek olabileceğimizi konuşmaktı. Bu buluşma gösterdi ki hiçbirimiz asla
yalnız değiliz!
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Bu yıl düzenlediğimiz ikinci etkinliğimiz ise gelenekselleşme yolunda
12.05

ilerleyen 2. İyilik Şenliği’ydi. Bu yıl 12 Mayıs’ta yine Maçka Sanatçılar parkında
Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediğimiz İyilik Şenliği bizim için
vazgeçilmez bir etkinlik halini aldı. Birbirinden eşsiz ürünleriyle 30’un üstünde
üreticimizle, o gün stantları beş dakikalığına bile olsa boş bırakmayan
türeticilerimizle ve bütün gün alanda hiç durmadan koşturan tüm destekçi,
çekirge ve gönüllülerimizle birlikte çok güzel bir gün oldu.

Hiç şüphe yok ki arkamızda bizi destekleyen kişi ve kurumlar olmasaydı bu
şenlik mümkün olmazdı: Bizimle birlikte etkinliği sahiplenen, duyuruların
yapılmasını sağlayan, kullandığımız masalara, şemsiyelere kadar şenlik
alanında gerekli her şeyi temin eden Şişli Belediyesi ve özel olarak Şişli
Belediye Başkanı Hayri İnönü, Kültür Müdürü Hacı Kuru, Basın ve Halka
İlişkiler’den Esra Çelebi, Kültür Daire’den Özden Özcan, Mesut Kıvrak; geçen
seneden beri İyilik Şenliği’nin düzenlenmesini mümkün kılan, hazırlık ve
organizasyonda çok büyük emekleri bulunan, Sibel Asna ve başta Zeynep
Dündar, Sinan Tekin, Banu Kayhan olmak üzere tüm A&B İletişim ekibi, Yeni
bir ekonomik sistem önerimizi konuştuğumuz panele katılarak değerli bilgi
ve görüşlerini paylaşan ve bu sayede türetim ekonomisi fikrini geliştirmemize
ve yaygınlaştırmamıza destek olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Melis Alphan
ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Her
türlü gecikmenin önüne tecrübesiyle geçen, adeta aklımızdan geçenleri
anlayıp, söze dökemediklerimizi görselleştiren Deniz Üçok. Tüm gün alanda
olan, hiç yorulmadan oradan oraya koşturup boşlukları dolduran başta Orkun
Aşa, Hatice Carboğa, Melike Şahin, Aslı Tinç, Büşra Yar, Aykut Subaşı ve
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tüm çekirge ve gönüllülerimiz, Etkinlik öncesi ekibimizi alanda etkili iletişim
kurmak için hazırlayan Fonever Ajans ekibi Güneş Yıldırım ve Sema Deliktaş,
Varlığıyla uzaktan, yakından bizlere destek olan Dost Kip, Sosyal Medya
paylaşımları ile gelemeyenleri dahil eden Defne Koryürek, Müzikleriyle
katılarak şenliğimize keyif katan NewPell Jazz grubu ve Neşe Ceylan,
sesimizi duyulur kılan Selim Kendir ve Sezgin Önceler, Her anımızı kaydeden
Mehmet Afyük, Tüm gün alanda bize desteklerini esirgemeyen başta Gökhan
Fermanzade ve tüm Park Sanat Kafe ekibi, ve son olarak ekolojik ve sosyal
açıdan üretim yapmaya çalışan, kârı değil mutluluğu düşünen bir ekonominin
- türetim ekonomisinin - mümkün olduğunu herkese gösteren tüm üretici
ve türeticilerimiz! Siz olmasanız böyle güzel bir etkinliği, İyilik Şenliği’ni
gerçekleştiremezdik! Hepinize sonsuz teşekkürler! En kısa zamanda 3. İyilik
Şenliği’nde tekrar görüşmek üzere!
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C. Basında Good4Trust.org
6 Ocak’ta Dr. Uygar Özesmi CNN Türk’te Hakan Çelik’e Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu ile birlikte konuk oldu. Havalara neler olduğunun konuşulduğu
programda Uygar hoca iklim değişikliği üzerine konuştu ve gezegenin
geleceği için atılması gereken adımların, verilmesi gereken kararların bir kez
daha altını çizdi. Çok geç olmadan adil bir gelecek için harekete geçmeli,
türetim ekonomisini güçlendirmeliyiz!
Yıl içerisinde farklı mecralarda çeşitli röportajlar verdik, onlardan belki de
en çok ses getirenleri Uygar hocanın Hande Erçel ile türetim ekonomisi
üzerine yaptığı, T24’te yayınlanan ve Işıl Cinmen ile yaptığı Posta Gazetesinde
yayınlanan sohbetleri oldu.
Düzenlediğimiz etkinlikler ve üreticilerimizle ilgili hazırladığımız basın duyuru
ve bültenleri de defalarca online mecralarda yer buldu.

D. Sosyal Medya
2018 yılını geride bırakırken, sosyal medya kanallarımızdaki topluluğumuz da
gün gün artıyor.
Takipçi/Beğeni Sayısı
Facebook

7865

Twitter

3294

Instagram

11121

Linkedin

199
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Değerlerimiz

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.

2. Topluluk İlişkileri ve Türetim Ekonomisi
2018 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, çeşitlenirken öte yandan niteliksel
olarak da gelişmeye devam etti. 2017 sonu itibariyle 40 olan üretici sayımız 2018
yılının sonuna gelindiğinde 70’e 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’de 83.901 TL idi, 2018 yılının sonunda ise bu miktar 189.579 TL’e ulaştı.

Sadece satış ve gelir odaklı bir ekonomi olmaktan çok uzak olan türetim ekonomisini
sağlamlaştırabilmek ve muhtemel sorunlarını çözebilmek için 2018 içinde birkaç kez
üreticilerimizle bir araya geldik.
Bunlarla da kalmadık, topluluğumuzu büyütebilmek, tedarik ağımızı derinleştirebilmek
adına birçok yeni adım attık.
Küçük üreticiler açısından dönüm noktası niteliğindeki yazılım geliştirmelerimizi de
Temmuz ayı itibariyle tamamladık. 7’ler Konseyi tarafından kabul edilen ancak fiş
veya fatura kesemediği için dükkanını açamayan küçük çiftçilerimiz geliştirdiğimiz
model sayesinde Tohum Tarımsal Ürünler isimli üreticimiz vasıtasıyla artık Çarşı’da
dükkanlarını açabiliyorlar. Bir yıl önce aramıza 7’ler Konseyi tarafından onaylanarak
katılan üreticilerimiz Marmariç ve İmece Evi de bu sayede sonunda dükkanını
açabildi. Yeni üreticilerimiz de yolda!
Yakın zamanda tedarik zincirini derinleştirebilmek ve türetim ekonomisine boyut
atlatmak için gerekli gördüğümüz düzenlemelerden bir tanesi olan üreticiler arasında
tedariğe ve toplu siparişe imkan tanıyacak sistemin de kurgusunu neredeyse hazırladık.
Yazılımsal altyapı da hazırlanınca, 2019’un ilk aylarında sistemi devreye alabileceğiz.
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Good4Trust’ın temel 2 bileşeni
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.

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. 2018 yılında da birçok farklı
alanda yaptıklarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz.

A. Yazılım ve Yönetim
Türetici ve üreticilerimize her zaman çok daha güvenli, stabil ve kullanışlı bir
altyapı sunabilmek için altyapımızı güncel tutmaya gayret ediyoruz.
Yıl içerisinde yayına aldığımız en önemli yeniliklerin başında küçük üreticileri
sisteme dahil edebilmek adına geliştirdiğimiz “üst üretici” modeli geliyor. Bir
diğeri ise üreticilerimizin kullanıcı deneyimini arttırmak için geliştirdiğimiz
yeni ürün yükleme paneli. Ürün yükleme özelliklerini kolaylaştırdık ve kılavuz
videolar hazırladık. Artık ürünlere birden fazla görsel eklenebiliyor ve ön
yüzde bu görseller tam ekran galeri halinde görüntülenebiliyor.
Son olarak sitemiz mobil cihazlarda artık çok daha kullanışlı.
Good4trust.org’un gerek bugününün gerekse de ileride alacağı genişletilmiş
organizasyon yapısının gerektirdiği esnek ve sağlam bir raporlama
düzeninin temellerini attık. Bu raporlama düzeni bize hem mali hem de
diğer performans kriterlerini gözönüne alarak hedeflerimize odaklanan bir
planlama ve hareket olanağı sunuyor.

B. Uluslararasılaşma
Kocaman bir iyilik ve türetim ekonomisi hareketi olarak tasarlanan
Good4Trust modelini dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamak için 2018 yılında
da bazı temaslarda ve girişimlerde bulunduk.
Good4Trust.org artık 4 dili destekliyor. Türkçe yanında İngilizce, Fransızca
ve Almanca tercümesi ve yazılımdaki dil değişkenlerini ekleme çalışmaları
sürüyor. Bu konuda kullanıcı olarak tercüme eksiklikleri görürseniz lütfen
ekran resmini çekip bize gönderebilirsiniz.
01.05

Mayıs’ın 1’inde Uluslararasılaşma Direktörümüz Bettie Van Straaten’in
Türkiye’ye gelişiyle Kurucumuz ve Kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi, Strateji ve
İş Geliştirmecimiz Dr. Türkan Yosun ve Genel Koordinatörümüz Ezgi Özkök bir
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araya gelerek Uluslararasılaşma Stratejik Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Oldukça
verimli geçen toplantının sonrasında gezegeni kurtarmak için Good4Trust’ı
bütün dünyaya genişletme konusunda yol haritamızın taslağını oluşturduk.

C. Destekçi Programı
Geçen yıl mali yükümlülüklerimizi karşılayabilmek adına başlattığımız aylık
e-bülten aboneliğine dayalı Destekçi Programı’na şimdiye kadar 30 kişi
katıldı. Bu 30 destekçimizin aylık e-bülten aboneliği karşılığı olarak aktardığı
2.730 TL ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya çalışarak onurlu bir
yaşam kurmaya çalışan insanların buluştuğu bu platformun zaruri masrafları
için kullanılmakta.

D. Çekirge Programı
Gençlerin sosyal girişimcilik konusunda teorik ve pratik bilgilerini arttırarak, uzun
vadede ekosisteme nitelikli insanlar kazandırmayı amaçladığımız Good4Trust
Çekirge Programı’nın ikincisini bu sene de Strateji ve İş Geliştirme Direktörümüz
.07

Dr. Türkan Yosun liderliğinde başladı! Temmuz başında hayata geçirdik.
Dolu dolu geçen ilk eğitim etabında, Dr. Uygar Özesmi ve Dr. Türkan Yosun
başta olmak üzere çeşitli yönlendiriciler tarafından katılımcılara sosyal
girişimcilik ve türetim ekonomisi üzerine temel eğitim verildi. Ayrıca,
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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.
Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz aylık eğitimlerle de çekirgelerimizin sosyal
girişimcilik alanında fark yaratacak deneyimleri kazanmasını sağladık. Öne
21.10

çıkan derslerden 21 Ekim’de Ashoka’nın ofisinde gerçekleştirilen eğitimde
çekirgelerimiz Türkan Hoca ile Sosyal Etki Ölçümü ve Uygar Hoca ile
Değişim için Online Kampanyacılık derslerine katıldılar.

23.11

23 Kasım’da Işıl Kayagül yürütücülüğünde çekirgelerimizle ‘Hikaye Anlatıcılığı’
eğitimi gerçekleştirdik. Eğitimde benlik ihtiyaçları, masallar ve olayları
hikayeleştirebilme üzerine çalışmalar yaptık.
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E. Ödüller
Mart ayında gurur verici bir başka gelişme daha oldu! İstanbul Tabip Odası
14.03

tarafından her yıl 14 Mart Tıp Haftası kapsamında verilen “Basında Sağlık
Ödülleri” sahiplerine verildi.
Radyo yayıncılığı kategorisinde Açık Radyo 94.9’da Good4Trust.org adına
Orkun Aşa’nın hazırladığı ve Uygar Özesmi’nin sunduğu “Gezegenin Geleceği”
programı, çevre sorunlarına dikkat çekerek ekoloji alanında yaşanan sorun
ve konu başlıklarını gündeme taşıması nedeniyle ödüllendirildi! Ödülü
Gezegenin Geleceği haberlerini 5 yıldır aralıksız derleyen Orkun Aşa törene
katılarak aldı. Orkun’un derlediği haberlerin doğa ve insandan yana olduğunu
düşünen, bize bu ödülü veren İstanbul Tabip Odası ve değerli juri üyelerine
teşekkür ediyoruz.
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4. Sayısal Veriler
Güncel verileri her zaman bu linkten takip edebilirsiniz.
Aralık 2016

Aralık 2017

Aralık 2018

5872

9162

11478

23

40

67

31.622 TL

83.901 TL

189.578 TL

-

22

30

Türetici Sayısı
Dükkânı Açık Üretici Sayısı
Toplam Adil Alışveriş
Destekçi Sayısı

EKİP
Bu sene de Good4Trust’ı bir adım ileriye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışan
kocaman bir ekibimiz vardı. İşte bu yıl işlerin ucundan tutanların listesi:
Kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi; karanlıkta yol gösteren Baykuş’umuz Neşet
Kutluğ; kod babamız Attila Erbilir ve kodcumuz Ahmet Helvacı; koordinatörlerimiz
Hanzade Doğan ve Ezgi Özkök; strateji ve iş geliştirmecimiz Dr. Türkan Yosun;
topluluk geliştiricimiz Berk Butan; yükselticimiz İbrahim Turgut; uluslararasılaştırma
direktörümüz Bettie van Straaten, Almanya sorumlumuz Kameliya Tomova;
tasarımcılarımız Uğur Akdemir ve Deniz Üçok; etkileşimcilerimiz Sibel Asna, Sinan
Tekin, Umut İşleyen ve Ayşe Mete; kaynak geliştirmecimiz Arzu Beşenk ve Güneş
Yıldırım; gönüllülerimiz Orkun Aşa, Selin Gücüm, Ece Yener, Gökalp Aslan, kıdemli
çekirgeler Aykut Subaşı, Gizem Ürüm, Büşra Yar, Melike Şahin, çekirgeler İdil Besler,
Alara Mine Kaya, Zelal Tınar, Nesli İrem Yılmaz, Büşra Darıcı, Yağız Eren Abanus, Özge
Doruk, Belgin Helin Önderoğlu, Taylan Şahinbaş, İmge Dağlar, Elif Kevser Seçkin,
Nurşen Uluağ, Hanne Uysal, Sevgi Saatçi, Sena Yener, Rabia Begüm Hayta ve tabii
7’ler konseyi üyeleri, üreticiler, destekçiler ve türeticiler.

Yazanlar: Berk Butan, Neşet Kutluğ, Attila Erbilir, Sinan Tekin
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Bize katılın ve takip edin
Türetici ol! - ÜRETİCİ ol! - BLOĞU İZLE VE OKU!

/good4trust
/good4trust
/good4trust
/company.good4trust

