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Good4Trust.org 2019 Faaliyet Raporu’nu destekçilerimiz, 

türeticilerimiz ve üreticilerimiz için hazırladık. 

Onlar Good4Trust’ı var ediyor. Bu raporla hep birlikte 

başardıklarımızı kutluyoruz. Faaliyet raporumuz 

2019 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

2019 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 2018 yılı sonunda 11478 iken 2019 sonu itibariyle bu sayı 13900’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:

4 Ocak’ta Ashoka Türkiye ile fellowlar toplantısına katıldık. Bizim gibi 

dünyanın iyiliği için çalışan Adım Adım, Mekanda Adalet Derneği, E-Bursum, 

Otsimo, Türkiye Anadolu Meraları Çimenev, Bilim ve Sanat Merkezi, teyit.org, 

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Temiz Giysi Kampanyası gibi sosyal 

girişimlerle beraberdik.

9 Ocak’ta kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı ve GAP İdaresinin ortaklaşa düzenlediği “Dijitalleşen 
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04.01



Dünyada Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Kaynak Verimliliği Paneli”nde 

katılımcılara türetim ekonomisini ve tarım ile bağlantısında anlattı.

30 Ocak’ta Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin Döngüsel Ekonomi 

Konfernasi’ndaydık ve orada Türetim Ekonomisi’nin nasıl makro düzeyde 

işletmeler arası bir döngüsel ekonomi olduğunu ve döngüsel ekonomi 

dediğimizde olaya ürün bazında değil işletmeler arası bakmamız gerektiğini 

anlattık. Good4Trust.org içindeki üreticilerimizden Külsuyu üreten HGY ve 

Empact Derneği gibi elektronik dönüşüm yapan işletmelerimiz küresel 

anlamda döngüsel ekonomi örnekleri, ancak bizce gerçek döngüsellik bir 

araya gelip birbirlerinden alışveriş ve tedarik yaptıklarında oluşuyor.

- 5 -

30.01



Şubat’ın 16’sında ise Renkli Kampüs’te sosyal girişimleri konuştuk. Gençler 

nasıl sosyal bir işletme kurabilirler, Türkiye’deki hukuki durum nedir gibi 

konuları moderatörlüğünü Karanlıkta Diyalog’un kurucu ortağı Hakan Elbir’in 

yaptığı panelde tartıştık. Ashoka Fellow ve Adım Adım ve Açık Açık eş-

kurucusu Doç.Dr. Itır Erhart ve Tarlam Var Kurucusu Ata Cengiz ile gençlerin 

de katıldığı güzel bir sohbet oldu.
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22 Şubat’ta 6. Marmara Pediatri Kongresi’nde Dr. Uygar Özesmi, 300’ü aşkın 

hekime “Gezegenin yani Çocukların Geleceği: Semptomlar & Tedaviler” başlıklı 

konuşmasıyla gezegenimizin içinde bulunduğu kriz ortamından çıkışı türetim 

ekonomisi sayesinde nasıl mümkün kılabileceğimizi anlattı.

Nisan 13’de Atölye ve Hayalim Bi’ Çiftlik tarafından düzenlenen “Alternatiflerle 

Doğal Yaşam” isimli etkinlikteydik! Ekibimizin Topluluk Geliştiricisi Berk 

Butan’ın moderatörlüğünde üreticilerimizden Eppek’ten Burak Soykan’la, 

Buğday Derneği’nden arıcı Yasemin Kireç’le ve Kadıköy Gıda Topluluğundan 

Müge Alaboz ile iyi gıdaya ulaşmanın yollarını konuştuk.

Nisan’ın 30’unda ise bu kez Uygar hoca, “Geleceğe İz Bırak” temasıyla Biga’da 

gerçekleştirilen 16. Çanakkale Üniversitesi Kariyer Günleri’nde öğrencilere 

Türetim Ekonomisi ve Good4Trust’ı anlattı.
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24-25-26 Mayıs’ta Küresel Çevre Derneği’nin AB Sivil Düşün Programının 

destekleri ile İzmir Originn’de gerçekleştirdiği Çevre Hakkı Savunuculuğu 

Ağı Toplantısı’ndaydık. Toplantıya sosyal girişim, dernek, vakıf, platform, 

grup, topluluk, kamu ve doğa dostu üretim yapan şirket olmak üzere farklı 

alanlardan toplam 21 kurum katıldı. 3 gün süren etkinlikte ağın kuruluş 

amaçları, nasıl bir yapıda çalışacağı ve kurucu üyelerin bu süreçte neler 

yapabileceği konuları konuşuldu. Ayrıca, katılımcılar 3 gün boyunca çevre 

hakkı savunuculuğu ağı kurulması ile ilgili atölyelere katıldı. Türetim 

Ekonomisi Derneği adına toplantıya katılan Topluluk Geliştiricimiz Berk Butan 

ve Good4Trust.org’u temsil eden kıdemli çekirgemiz Büşra Yar da üç gün 

boyunca deneyimlerini paylaştı ve türetim ekonomisini katılımcılara anlatma 

fırsatı yakaladı.

Haziran ayının 24’ünde Dr. Uygar Özesmi Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 

Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sorumlu Tüketim ve Üretim” başlıklı 

paneldeydi.
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6 Temmuz’da Türetim Ekonomisi Derneği ile Küresel Çevre Fonu, Küçük 

Destek Programı (GEF-SGP) desteğiyle yürüyen projenin en önemli 

destekçilerinden Kazdağı Koruma Derneği’ne misafir olduk. Ekibimizin 

topluluk geliştiricisi Berk Butan’ın kolaylaştırıcılığında gıda meselesini felsefi, 

politik açıdan tartıştık. Uzun saatler süren sohbetimizde adil bir gelecek için 

gerekli dönüşümlerin gıda alanındaki yansımalarını düşünme imkanı bulduk. 

6 Eylül’de yürütme kurulunda yer aldığımız Türkiye’yi “Zehirsiz Sofralar” ile 

buluşturmayı amaçlayan Buğday Derneği’nin projesinin ağ toplantısında 

pestisitsiz bir geleceğin inşası için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir araya 

geldik.

06.07

06.09
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26 Eylül’de Uygar hoca bu kez Kapadokya Üniversitesi’ndeydi, hem 

konferans verdi, hem de lisans üstü öğrencilerle özel sohbet yaptı, böylece 

katılımcılarla iyiliğin ekonomisi üzerine konuşma fırsatı yakaladık.

5-6 Ekim tarihlerinde ise GEF-SGP’nin destekleriyle, Kalkınma Atölyesi 

tarafından organize edilen “Kendine Yeten, Kentine Yeter” temalı projeler 

fuarında, Ankara CerModern’deydik!

26.09

05-06.10
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6-9 Ekim tarihlerinde ekibimizin topluluk geliştirici üyesi Berk Butan 

Good4Trust.org’u temsilen Madrid’te toplumsal ve ekolojik sorunlara 

çözüm arayan Ashoka’ya bağlı NextNow inisiyatifinin düzenlediği iklim 

çalıştayındaydı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen, farklı alanlarda çalışan 

sosyal girişimciler ve sektör temsilcileri ile iklim değişikliğine karşı ortaklaşa 

bir yol haritası üzerine çalışılan bu üç günün sonunda topluluk olarak ekolojik 

krizlerin giderilmesi için ekonomi pratiklerinin dönüştürülmesi gerektiği 

bilinciyle atılacak ortak adımlar belirlendi.

Kasım ayının 7’sinde, kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi Yeşil Düşünce 

Derneği’nin misafiri olarak Yeşil Ev’deydi. “Türetim Ekonomisi ile Yaşamak; Bir 

Orman Gibi Kardeşçesine!” başlıklı söyleşide katılımcılarla mevcut krizleri ve 

alternatif, yeni ekonomik sistemleri tartışma fırsatı yakaladık.

06-09.10

07.11



Nisan ayında üreticilerimizden Buğday Derneği’nin öncülüğünde bir 

araya gelen 95 sivil toplum kuruluşu ve sosyal girişim olarak 23 Kasım’da 

gerçekleştirdiğimiz Zehirsiz Sofralar Konferansı’nda, pestisitlerin zararları ve 

alternatif yöntemler konuşuldu, çok zehirli 13 pestisitin yasaklanması için bir 

imza kampanyası başlatıldı.

24 Kasım’da ise ekibimizin üretici ilişkilerinden sorumlu topluluk geliştiricisi 

Berk Butan, Live To Bloom ekibi tarafından düzenlenen BloomFest’te 

“Her Yönüyle Sürdürülebilir Yaşam” başlıklı oturumda adil gıda ve türetim 

ekonomisi ilişkisi üzerine konuştu.
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Dr. Uygar Özesmi, 17 Aralık’ta Bilgi Üniversitesi’nde Mikado işbirliği ile 

düzenlenen Almanya Konsolosluğu’nun projesinde Sürdürülebilirlik Proje 

Fikri Yarışması’nın basın duyurusuna ve söyleşisine katılarak izleyicilere 

türetim ekonomisini ve sürdürülebilir iş modelleri olarak sosyal girişimleri 

anlattı.

25 Aralık Çarşamba günü Ankara’da 2020’yi ümit veren sosyal girişimlerle 

birlikte karşılamak için Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın düzenlediği ‘Açık 

Tezgah’ etkinliğindeydik. Bizi gönüllümüz Serap Enes orada temsil etti.

17.12

25.12



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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B. DüZENLENEN vE DEsTEKLENEN ETKİNLİKLER

Yukarıda belirtilen etkinliklere ek olarak 2019 yılı içerisinde üç etkinlik 

düzenledik.

Bu yıl Nisan ayının 15’inde Türetim Buluşmaları’nın ikincisini gerçekleştirdik! 

İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı olarak yaptığımız bu toplantıda üreticilerimiz 

ve türeticilerimizle bir araya geldik! İzmir buluşmasına üreticilerimizden 

Mimas, Calico, Metebey, Marmariç, Buğday Derneği, Tayga ve Zürafa 

Oyuncak katılırken; İstanbul buluşmasına üreticilerimizden Mumo, Atölye 

Ren, Joon, Eppek, Öğrenme Tasarımları, Nuts’All, Lava, Yuva Derneği, 

Mektepp, İksirli Çiftlik, Avez katıldı. Üreticilerimizden Önemsiyoruz ise her iki 

şehirde gerçekleşen buluşmalarda da yerini aldı. 

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve yarım gün süren 

bu etkinlikte eksiklerimizi görebilmek, zayıflıklarımızı güçlendirebilmek ve 

15.04



iyi yaptığımız şeylerin devamlılığını sağlayabilmek adına çok kıymetli geri 

dönüşler aldık. Ortak sorunlara ortaklaşa çözümler aradık, dayanışmayı 

güçlendirecek topluluk tasarımlarını gündeme getirdik. İki şehirde toplam 

20’nin üzerinde üreticimiz ve 100 civarı türeticimiz ile birlikte bazı meselelerin 

üzerinde durma fırsatımız oldu, buradan çıkan işleri de önümüze koyduk ve 

ilerleyen süreçte hepsini çözmek için adım adım çalışmalara başladık. 

Bir araya gelmemizin en büyük amacı, hiç şüphesiz hepimizin ortak 

olarak paylaştığı ekolojik ve sosyal açıdan adil bir dünyaya doğru nasıl yol 

alabileceğimiz üzerine fikirler üretmek, bu uğurda birbirimize nasıl destek 

olabileceğimizi konuşmaktı. Bu buluşma gösterdi ki hiçbirimiz asla yalnız 

değiliz! 

Bu yıl düzenlediğimiz ikinci etkinliğimiz ise gelenekselleşme yolunda 

ilerleyen 3. İyilik Şenliği’ydi. Bu yıl 15 Haziran’da yine Maçka Sanatçılar 

Parkında Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediğimiz İyilik Şenliği bizim 

için vazgeçilmez bir etkinlik halini aldı. Birbirinden eşsiz ürünleriyle 40’a 
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yakın üreticimizle, o gün standları 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 Muammer Keskin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacı Kuru, 

Özel Kalem Müdürü Onur Öksel, Protokol Sorumlusu Reya Özilhan, Başkan 

Yardımcısı Dr. Esra Bozyazı Daylan, Engin Yardımcı, Kültür Müdürlüğü’nden 

Neslihan Koç, Duygu Geyik, Mesut Kıvrak, sesimizi duyulur kılan Selim 

Kendir, Çevre Koruma, Park ve Bahçeler Müdürü Melike F. Saka, Esra 

Çelebi; İlk yılından beri İyilik Şenliği’nin düzenlenmesini mümkün kılan, 

hazırlık ve organizasyonda çok büyük emekleri bulunan Sibel Asna ve 

başta Sinan Tekin, Güler Akın 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 Dünya Gazetesi yazarı Didem Eryar 

Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Öz ve Bilgi 

Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Her türlü gecikmenin 

önüne tecrübesiyle geçen, adeta aklımızdan geçenleri anlayıp, söze 
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dökemediklerimizi görselleştiren Deniz Üçok, Tüm gün alanda olan, hiç 

yorulmadan oradan oraya koşturup boşlukları dolduran başta Büşra Yar, 

Hanne Uysal, Yağız Eren Abanus, Selin Gücüm, Serra Çıyrak, Orkun Aşa 

olmak üzere tüm gönüllülerimize 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!

Bu yıl düzenlediğimiz üçüncü etkinlik ise ATÖLYE ve Türetim Ekonomisi 

Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen “Türetim Ekonomisine Doğru: Döngüsel 

Sosyal Girişimler” paneli oldu.

08.10
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Odağımıza sosyal girişimleri alarak iklim ve biyoçeşitlilik krizleriyle, 

sürdürülebilir, ekolojik ve sosyal dışsallaştırmaların olmadığı bir tedarik 

ağı olan döngüsel ekonomiyi konuştuk. Sosyal girişimlerin döngüsel 

ekonomi ekseninde nasıl konumlanabileceğini hep beraber düşündüğümüz 

etkinliğimizde üreticilerimizin mevcut pratiklerini dinlemek de katılımcılar 

açısından ilham vericiydi.

Moderasyonunu kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi’nin yaptığı panelde 

7’ler Konseyi üyelerimizden Zeynep Bilgi Buluş, üreticilerimizden Gözde 

Şekercioğlu (Önemsiyoruz), Gözde Karatekin (Atölye Ren), Elif Atmaca (Toyi) 

ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Ümit Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

C. BAsINDA GooD4TRusT.oRG

Haziran ayının 10’unda Pelin Cengiz’in Artı TV’de yayınlanan Ekolojik Odak 

programına konuk olduk. Adil bir ekonomiyi, paylaştıkça çoğalan iyilikleri ve 

3. İyilik Şenliği’nin konuşulduğu programda Uygar hoca 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! Bu programa ve daha fazla içeriğe Youtube 

kanalımızdan erişebilirsiniz, takipte kalın!

Yıl içerisinde farklı mecralarda çeşitli röportajlar verdik, onlardan belki de 

en çok ses getirenleri Uygar hocanın Hazal Ocak ile bir ekosistem olarak 

türetim ekonomisi üzerine yaptığı, Cumhuriyet’te yayınlanan ve Digital Age 

dergisinde yayınlanan sohbetler oldu. 

10.06

https://www.youtube.com/channel/UCVoMeHBGbW7VjdJj5WFjREg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCVoMeHBGbW7VjdJj5WFjREg/featured
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/1271708/Orman_yaratmak.html
https://digitalage.com.tr/turetim-ekonomisini-kitlesel-hale-getirmek-icin-yola-cikan-bir-girisim-good4trust/
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Düzenlediğimiz etkinlikler ve üreticilerimizle ilgili hazırladığımız basın duyuru 

ve bültenleri de defalarca basılı ve dijital mecralarda yer buldu.
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D. sosyAL MEDyA

2019 yılını geride bırakırken, sosyal medya kanallarımızdaki topluluğumuz da 

gün gün artıyor.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

TAKİPÇİ/BEğENİ SAYISI

7,956

3,438

12,453

287



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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2. Topluluk İlişkileri ve Türetim Ekonomisi

2019 yılı da tıpkı 2018 gibi 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, 2018 

yılının sonunda 70 olan üretici sayımız 2019’un sonuna geldiğimizde 100’e yaklaştı. 

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 25.848 TL; 

2017’de 55.731 TL; 2018’de 121.441 TL ve 2019’da 165.856 TL oldu. Böylece Çarşı’mız 

açıldığından bu yana toplam 368.875 Tl adil bir ekonomiye aktarılmış oldu. 

Sadece satış ve gelir odaklı bir ekonomi 

olmaktan çok uzak olan türetim 

ekonomisini sağlamlaştırabilmek ve 

muhtemel sorunlarını çözebilmek için 

2019 içinde birkaç kez üreticilerimizle 

bir araya geldik ve onların ihtiyaçlarına 

yönelik çözümler kurgulamaya çalıştık.

Bunlarla da kalmadık, topluluğumuzu 

büyütebilmek, tedarik ağımızı 

https://good4trust.org/carsi
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derinleştirebilmek adına birçok yeni adım attık.

Bunlardan belki en önemlisi bu yıl, Good4Trust.org sosyal girişiminin, sivil toplum 

kolu olan Türetim Ekonomisi Derneği olarak GEF-SGP’den destek aldık. Hedefimiz 

Kazdağı ve Edremit Körfezi bölgesinin tarımsal biyolojik çeşitliliğini desteklemek. 

Ayrıca ekolojik ve sosyal açıdan adil, doğaya ve insana dost üretim yapan 30 üretici 

ile sizlerin buluşmasını sağlayacağız. 

Bu harika projede en önemli ortağımız sizsiniz, yani Good4Trust.org türeticileri. Ayrıca, 

A&B İletişim, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Nusratlı Köyü 

Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği de projede bize destek veren ortaklarımız.

Kısaca “Kuzey Ege Projesi” olarak adlandırdığımız bu çalışmada bölgede 

kimyasallardan korunan tarım alanlarının tespit edilerek çoğaltılmasının yanı sıra 

yöreden en az 30 adet üreticiyle birlikte çalışarak onların ihtiyaçlarına yönelik atölye 

ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Proje vasıtasıyla ulaştığımız üreticilerden koşulları 

uygun olanları belirleyecek, onların Good4Trust.org üzerinde hazırlanan Kuzey Ege 

Çarşısı’na ürünlerini eklemelerini, ekosisteme dahil olmalarını sağlayacağız. Sizlere 

Kuzey Ege Çarşısı açılış haberlerini pek yakında müjdelemeyi hedefliyoruz.

Geçen yıldan beridir gündemimizde olan tedarik zincirini derinleştirebilmek ve 

türetim ekonomisine boyut atlatmak için gerekli gördüğümüz düzenlemelerden bir 

tanesi olan üreticiler arasında tedariğe ve toplu siparişe imkan tanıyacak sistemin, 

B2B sisteminin de kurgusunu neredeyse hazırladık. 
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Mayıs ayında bu konuda Wharton Global Impact Consultants (WGIC), ABD’nin 

en üst sıralarında ve en eski ticaret okulu olan Wharton School’un öğrenci grubu 

ile birlikte çalışmaya başladık. WGIC, Good4Trust.org’a B2B platformu oluşturma 

yolunda yaklaşık 6 hafta yardımcı oldu. İlk adım olarak WGIC ekibi, satılan ürünlerin 

üretiminde yer alan hammaddeleri detaylandırdı. Ayrıca bu ürünler için kullanılan 

paketlemelerin sürdürülebilirlik seviyesini tespit etmemize yardımcı oldu. İkinci adım 

olarak WGIC, üreticiler arasında bir sinerji haritası geliştirmemize destek sağladı. Bu 

çalışmaya 27 üreticimiz katıldı. Üreticilerimizin 10’u ile yüzyüze röportajlar yapıldı.
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Kasım ayından itibaren de çalışmalara 

tekrar hız verdik ve ekip olarak hummalı bir 

çalışmanın içerisindeyiz. B2B sistemini çok 

yakında hayata geçirebileceğiz!

Aralık ayında yine Good4Trust.org sosyal 

girişiminin, sivil toplum kolu olan Türetim 

Ekonomisi Derneği olarak Ekolojik ve sosyal 

açıdan adil iş modellerinin güçlendirilmesi 

için kocaman bir adım attık. TEB ÖZEL ve 

Ashoka Türkiye işbirliğinde yürütülen Fark 

Yaratan Yatırımlar projesi kapsamında 

Türetim Ekonomisi Derneği ve Açık Açık 

Derneği işbirliği ile sürdürülebilir sosyal 

girişim modellerini desteklemek için yeni bir 

platformu hayata geçirdik: Açık Açık Sosyal 

Girişimler.

Sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli olduğu inancıyla hayata 

geçirdiğimiz platformda şimdilik 20 sosyal girişim yer alıyor. Sosyal girişimler, ana 

amacı toplumsal ve ekolojik sorunları çözmek olan ve bu sorunları sürdürülebilir 

şekilde çözmek için ticari faaliyetlerde bulunan yapılar.

Sosyal girişimler, her ne kadar ekonomik ve ticari yaklaşımları kullanarak çözümler 

üretseler de kuruluş amacı, değerler, finansal öncelikler, işleyiş ve sosyal etki 

odağı bakımından ticari girişimlerden ayrılırlar. Ticari girişimler, vasıfları gereği 

kurucuları/ortakları tarafından kâr amaçlı kurulmuş yapılardır, kârlarını maksimize 

ederken sosyal ve ekolojik etkilerini optimize etmeyi amaçlarlar. Sosyal girişimler ise 

toplumsal ya da ekoloji ile ilgili bir sorunu çözmek amacı ile kurulmuş ve bu soruna 

sürdürülebilir bir çözüm bulmak için yeteri kadar kâr etmesi gereken yapılardır. 

Sosyal girişimler sosyal ve ekolojik etkilerini maksimize ederken kârlılıklarını optimize 

etmeye çalışırlar.

Her girişim kendi koşulları içinde varoluş nedenini, gelir modelini, etkisini ve finansal 

bilgileri paylaşarak ve Açık Açık Sosyal Girişim beyanını imzalayarak şeffaflık içinde 

sosyal girişimler ekosistemindeki yerini açık açık kamuoyuyla paylaşarak Açık Açık 

Sosyal Girişim platformuna dahil olabilir. Good4Trust olarak biz ve 7 üreticimiz de şu 

anda platformda yerini aldı.
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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. 2019 yılında da birçok farklı 

alanda yaptıklarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz.  

A. yAZILIM vE yöNETİM

Sağlam temeller üzerine kurulan yazılım ve yönetimsel altyapımız düzenli 

bakımlar ve küçük eklemelerle tüm ihtiyaçlarımıza karşılık verebiliyor. Buna 

ek olarak türetici ve üreticilerimize her zaman çok daha güvenli, stabil ve 

kullanışlı bir altyapı sunabilmek için altyapımızı güncel tutmaya gayret 

ediyoruz. Franmework yazılımızı artık en son versyonuna yani Laravel 5.4’e 

taşıdık.

Sitemizi yayına aldığımız günden bu yana kullandığımız tasarımı biraz 

güncelleme ihtiyacı hissettik ve bu yıl kullanıcı deneyimini göz önünde 

bulundurarak sitenin arayüzünü tamamen baştan tasarladık. Kullanımı 

kolaylaştıran bu güncelleme aynı zamanda göze de daha güzel görünüyor. 

2019’un sonunda gelinen aşamada tamamlanan tasarımlar yazılımsal olarak 

giydiriliyor. Çok yakında taptaze bir görünümle ve çok daha iyi bir kullanıcı 

deneyimiyle karşınızda olacağız!

B. uLusLARARAsILAşMA

2018 yılında başladığımız uluslararasılaşma maceramız bu yıl da yavaş 

adımlarda yoluna devam ediyor. Çoklu dilli olarak kullanılabilen sitemize ek 

olarak, Good4Trust projesini farklı ülkelere yayacak kişi ve kurumlarla da 

temaslarımız devam ediyor.

En yakın tarihte açılması mümkün olan Güney Afrika klonu için ise çalışmalar 

sona yaklaşıyor. Bettie Van Straaten’in öncülüğünde ilerleyen Güney Afrika 

projesi, yerel 7’ler Konseyinin oluşturulması aşamasında.

C. DEsTEKçİ PRoGRAMI

Geçen yıl mali yükümlülüklerimizi karşılayabilmek için başlattığımız aylık 

e-bülten aboneliğine dayalı Destekçi Programı’na şimdiye kadar 35 kişi 
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katıldı. Bu yıl 36 ayrı destekçimizin aylık e-bülten aboneliği karşılığı olarak 

aktardığı 16.690 Tl ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya çalışarak 

onurlu bir yaşam kurmaya çalışan insanların buluştuğu bu platformun zaruri 

masrafları için kullanılıyor.

D. çEKİRGE PRoGRAMI

Gençlerin sosyal girişimcilik konusunda teorik ve pratik bilgilerini arttırarak, 

uzun vadede ekosisteme nitelikli insanlar kazandırmayı amaçladığımız 

Good4Trust Çekirge Programı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenledik. 

Program kapsamında 11-12-13 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da tam gün 

gerçekleştirilen eğitime 12 çekirge katıldı. Good4Trust, türetim ekonomisi 

felsefesi, toplumsal dönüşüm, sosyal girişimcilik ve iş modelleri, takım 

çalışması, örgütlenme, proje odaklı yenilikçi düşünme gibi alanlar başta olmak 

üzere konunun uzmanlarından 3 günlük bir eğitim alan çekirgeler Good4Trust 

bünyesindeki halkalara dağılarak, iyiliği çoğaltmak için çalışmaya başladılar!

E. öDüLLER

Doğal kozmetik ürünler üreten İva Natura tarafından 17 Aralık’ta 2. kez 

düzenlenen İva Natura Kısa Film Yarışması ödül töreninde Good4Trust ve 

Türetim Ekonomisi Derneği’ne özel geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş 

bir plaket verildi. Üreticilerimizden İva Natura’yı bu güzel çalışma için tebrik 

eder, onurlandırma için teşekkür ederiz.

17.12

11-12-13.10
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4. sayısal veriler 

Güncel verileri her zaman bu linkten takip edebilirsiniz.

Bu yıl da 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; 

koordinatörümüz 

Gamze Nokay; topluluk 

geliştiricimiz Berk 

Butan; kullanıcı deneyimi tasarımcımız Sinem Kumdere; yükselticimiz İbrahim Turgut; 

uluslararasılaşma direktörümüz Bettie van Straaten, Almanya sorumlumuz Kameliya 

Tomova; tasarımcılarımız Uğur Akdemir, Deniz Üçok; etkileşimcilerimiz Sibel Asna, 

Sinan Tekin, Begüm Ünlü, Burak Kaya ve Ayşe Mete; kaynak geliştirmecimiz Arzu 

Beşenk ve Güneş Yıldırım; gönüllülerimiz Orkun Aşa, Selin Gücüm, Gökalp Aslan; 

kıdemli çekirgeler Büşra Yar, Melike Şahin, Hanne Uysal, Yağız Eren Abanus; 

Çekirgeler Fatma Nur Fidan, Kadir Yağız Çetin, Sena Biliş, Sümeyye Kaya, Şafak 

Karaoğlu, Sedef Yağmur Güngör, Gül Çetin, Merve Karaokay, Şeydanur Şahin, 

İrem Yeliz Duman, Safa Kaya ve tabii 7’ler konseyi üyeleri, üreticiler, destekçiler ve 

türeticiler.

Türetici Sayısı

Dükkânı Açık Üretici Sayısı

Toplam Adil Alışveriş 

Destekçi Sayısı

Aralık 2017

9162

40

83.901 TL

22

Aralık 2018

11478

67

203.020 TL

30

Aralık 2019

13853

83

368.875 TL

36

https://good4trust.org/press
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https://good4trust.org/carsi/ureticiler
https://good4trust.org/destek
https://good4trust.org/#tureticiler
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