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Good4Trust.org 2020 Faaliyet Raporu’nu Good4Trust’ı var eden destekçilerimiz, 

türeticilerimiz ve üreticilerimiz için hazırladık. Bu raporla hep birlikte 

başardıklarımızı kutluyoruz. 

Daha fazla umuda, geleceğe ve birbirimize güvenmeye ihtiyacımız olduğunu 

gösteren 2020’de de sarılmalarımıza, güven dolu bir toplum inşası için 

çalışmalarımıza büyüyerek devam ettik. Küçücük bir farkla: Bu yıl çok daha 

uzaktan!

2020’de sıradışı günler geçirdik. Çok da uzak olmayan bir geçmişte 

yüzleştiğimiz salgın hastalıkları unutmuştuk. Covid-19 bize unuttuğumuz 

bir şeyi hatırlattı. Kaynakların sonsuz tüketimine dayanan ve bize hiç sonu 

gelmeyecek bir sahte refah hissi dayatan mevcut ekonomi paradigmasının 

nasıl da yerle bir olabileceğini ve bu türden bir soruna karşı duramayacağını 

gördük. On yıllardır dönüştürülen tüketim alışkanlıklarımızın nasıl da bir anda 

vazgeçilebilecek kadar hayati olmadığını görüyoruz ve yaşıyoruz. 

Karantina günlerini sadece zaruri ihtiyaçlarımızı alarak, fiziksel mesafemizi 

koruyarak birbirimizle sosyal mesafemizi arttıracak imkanları arayarak 

ve kendimizden çok başkalarının yaşamını gözeterek geçirdik. Eminiz, 

pandemiden kısa bir süre önce bunların yarısını bile söyleseler inanmazdık. 

Oysa bugün daha fazlası için bile kendimizi hazırlıyoruz.

Mevcut yıkıcı ekonomi yaşamın kanunu değil, değişecek ve dönüşecek, bu 

kaçınılmaz. Tüketim yerine Türetim Ekonomisi’ni yaygınlaştırarak, tüketimi 

ortadan kaldırmak ve gezegeni önemseyen türetimi yaygınlaştırmak, toplumsal 

alanda huzur ve barışı güçlendirmek mümkün.

Faaliyet raporumuz 2020 yılı içinde bir bütün olarak bu amaç doğrultusunda 

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

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile geçen 2020 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. Bu yıl pandemi 

önlemleri nedeniyle sıklıkla dijital olarak gerçekleştirilen etkinlikler farklı coğrafyalara 

ve farklı kurum ve kişilere ulaşma fırsatı yarattı. Tüm bu çalışmaların sonucu olarak ise 

platforma kayıtlı profil açmış türetici sayımız 2019 yılı sonunda 13.900 iken 2020 sonu 

itibariyle bu sayı 17.921’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:

29 Ocak’ta İzmir’de Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi 

ve Ege Kalkınma Derneği işbirliği ile yürütülen bir çalışmada son dönem 

çekirgelerimizden Merve Kayaokay, 100’den fazla STK temsilcisine “Sivil 

Toplum Kuruluşları için Kaynak Geliştirme Eğitimi” verdi. Eğitim kapsamında 

örnek çalışmalardan biri olarak Good4Trust’i anlattı. Üreticilerimiz Joon ve 

Ravandalı Kadınlar Derneği’nin ilham verici ürün ve hikayesini anlatan Merve, 

sürdürülebilir kalkınma amaçları ile Good4Trust.org’un çalışmaları arasındaki 

paralelliği vurguladı.
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29.01



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



Şubat’ın 10’unda kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi Süleyman Demirel 

Üniversitesi Endüstri ve Kalite Topluluğu ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

“Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması”na katılarak öğrencilere 

türetim ekonomisini ve adil ilişkileri anlattı.

Şubat’ın 20’sinde ise Türetim Ekonomisi Derneği, Ashoka Türkiye, Açık 

Açık Derneği işbirliğinde hayata geçirdiğimiz “Açık Açık Sosyal Girişimler” 

platformunun tanıtımını yapabilmek için Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın 

düzenlediği etkinliğe konuk olduk.
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10.02

20.02



Nisan 17 akşamı Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri (AGÜ), Gençlik Fabrikası 

(Gençlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama) Merkezi öğrencilerine Türetim 

Ekonomisi ve Good4Trust.org’u anlattık.

Nisan 20’de kurucu ve kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi, Güney Kore’de yer alan 

Woosong University, Endicott College of International Studies’de www.

endicott.ac.kr Sosyal Girişimcilik dersine misafir konuşmacı olarak katılıp 

Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org hakkında bilgiler paylaştı ve soruları 

yanıtladı.

28-29 Nisan’da ise Ashoka Türkiye’nin öncülüğünde düzenlenen Online 

Sosyal Girişimcilik Günü etkinlikleri kapsamında Selin Gören ve Dr. Uygar 

Özesmi İklim Krizi, Aktivizm ve Türetim Ekonomisi ile ilgili ilham verici bir 

sohbet gerçekleştirdi: Elimden Gelenin En İyisini Yapıyorum. Youtube’da 

izlemek için burayı tıklayabilirsin.
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17.04

http://good4trust.org/
https://good4trust.us6.list-manage.com/track/click%3Fu%3D806be8017c5fa8e5aecc533c5%26id%3Da2d0db5113%26e%3D22e8c2929a


Mayıs ayına geldiğimizde artık dijital etkinliklerin sayısı iyiden iyiye artmaya 

başladı. Ekip olarak her ay neredeyse 10 civarı etkinlikte Good4Trust.org’u ve 

Türetim ekonomisi fikrini anlatma fırsatı yakaladık. Mayıs’ın 7’sinde Kagider 

ev sahipliğinde “Yeni Yeşil Düzene Geçiş” konusuyla; 15’inde Kale Talks 

kapsamında “Cesaret” temasıyla konuşurken, Mayıs’ın 21’inde ve 27’sinde 

doğrudan Good4Trust’ı anlatma fırsatı yakaladık. 

Haziran ayına geldiğimizde ise hız kesmeden devam ettik, 4 Haziran’da “Küçük 

Çözümlerden Sistem Dönüşümlerine” başlığıyla, 5 Haziran’da Odtü’lüler ile 

bir arada, 23 Haziran’da “Enerji ve Yaşam Tarzımızın In mi Out mu” olduğunu 

konuşarak, 25 Haziran’da ise “Yeni Dünya Düzeninde Sosyal Sorumluluk ve 

Sosyal Girişimler” temasıyla kitlelerle buluştuk.

Ağustos ayının 5’inde Didem Eryar Ünlü ile 26’sında ise Tamer Durak ile 

görüştük.
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07.05

21.05, 27.05

04.06

05.06

23.06

25.06

05.08, 26.08
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Eylül ayının 9’unda TSGA’nın Köprüler Kurmak etkinliğinde kurucu ve 

kışkırtıcımız Dr. Uygar Özesmi ile konuşmacılar arasındaydık. Yine Eylül ayı 

içinde Ashoka Türkiye ekibiyle de bir araya geldik.

Kasım ayının 17’sinde Ashoka Global’de “Yeni Ekonomik Model” konusunda 

Good4Trust’ı anlattık. .

09.09

17.11
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Yıl sonuna geldiğimizde de durmadık, Aralık ayında Kurucu ve kışkırtıcımız, 

Ashoka Senior Fellow Dr. Uygar Özesmi, Iberdrola İklim Direktörü 

Gonzalo Saenz de Miera ve Ashoka Fellow’u ve Coalfield Development 

kurucusu Brandon Dennison, Ashoka Changemaker Summit’te bir araya 

gelerek, yeni bir ekonomik modelle doğa ile olan ilişkimizi nasıl yeniden 

dengeleyebileceğimizi ve rejeneratif istihdam modellerini paylaştılar.

Aralık ayının 18’inde ise bu kez Yaşar Sürdürülebilirllik Günü’nde Good4Trust’ı 

ve türetim ekonomisini anlatma fırsatı yakaladık.

18.12

.12



B. DüZENLENEN vE DEsTEKLENEN ETKİNLİKLER

2020 yılını planlarken bolca fiziksel etkinlik hayal etmiştik. Mart ayında 

Ayvalık’ta bir panel, Nisan’da İzmir, İstanbul ve Kuzey Ege’de eş zamanlı 

türetim buluşmaları, Mayıs ayında İyilik Şenliği ve Sonbaharda Türetim 

Günleri… Bunların hiçbirini fiziksel olarak gerçekleştiremedik. Yine de yeni 

normale ayak uydurmakta geç kalmadık. Kurulduğumuz günden bu yana 

uzaktan çalışıyor olmanın, dijital araçlarla içli dışlı olmanın yararını gördük ve 

Covid-19 sonrası hızlanan dijitalleşmeye hızlıca uyum sağladık. Yıl boyu çeşitli 

mecralarda üretici ve türeticilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, fikirlerimizi 

paylaştık ve dayanışmayı güçlendirdik.

Bu yıl pandemi ruhuna uygun olarak YouTube kanalımız üzerinden canlı 

Türetim Buluşmaları yayınlarına başladık. Mayıs’ın 16’sında Önemsiyoruz; 

Mayıs’ın 23’ünde Kokopelli Şehirde; 
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16.05

23.05



Haziran’ın 10’unda Atölye Delice; Haziran’ın 17’sinde Bego Jeans;  

Temmuz’un 15’inde Buğday Derneği; Temmuz’un 22’sinde Yoga Zero; 

Ağustos’un 26’sında Otama Kırkpınar;
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10.06, 17.06

15.07, 22.07

26.08
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Eylül’ün 2’sinde 7’ler Konseyi üyemiz Zeynep Bilgi Buluş ve üretici ilişkileri 

sorumlumuz Berk Butan;

Ekim’in 14’ünde Kadın ve İklim Proje ekibi;

Aralık’ın 16’sında Empact

Canlı yayın konuğumuz oldu. 

Birbirinden değerli tüm bu sohbetlere 

YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. 

Sadece üreticilerimizle değil, 

türeticilerimizle de buluşmalara 

devam ettik. gönüllümüz Çiğdem 

Şeftalioğlu kolaylaştırıcılığında ilk 

olarak 31 Mayıs’ta “İyilik” üzerine bir 

çember buluşması düzenledik. Yüz 

yüze tanışıp birebir paylaşımlarda 

bulunduk, birbirimizin iyi olma halinden 

beslendik, ve iyilik temasına odaklandık.

02.09

14.10

16.12

31.05

https://www.youtube.com/good4trusttv
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24 Haziran’da türetici olmanın bizler için ve gezegenimiz için ne anlam 

taşıdığına odaklanarak “Türetici Olmak” temalı 2. çember buluşmamızı 

düzenledik.

Ağustos ayında türetici buluşmalarımızın da üçüncüsünü gerçekleştirdik! 

“Küçük Üreticiyi Desteklemek” temasıyla gerçekleşen buluşmada üretici ve 

türeticilerimiz ile bir araya gelerek distopik bir gelecekten sakınmanın yollarını 

konuşma fırsatı yakaladık.

30 Eylül’de dördüncü 

türetici buluşmamızda 

“Alışkanlıklarımızla 

Sürdürülebilir ve Adil 

Bir Dünya yaratmak” 

temasını ele aldık. 

Bir araya gelerek 

alışkanlıklarımızı ve 

onların yarattığı etkileri 

konuşma fırsatı yakaladık.

24.06

.08

30.09



Gönüllülerimizden Çiğdem Şeftalioğlu kolaylaştırıcılığında gerçekleşen 

online türetici buluşmalarımızın beşincisinde ise bu kez kurucu ve kışkırtıcımız 

Dr. Uygar Özesmi ile Good4Trust.org ve türetim ekonomisi ile ilgili merak 

edilenleri konuştuk.

26 Aralık’ta bu kez “2020’ye Veda” başlığıyla son kez bir araya geldik ve online 

türetici buluşmalarımızın altıncısında 2020’ye hep birlikte veda ettik.

C. BAsINDA GooD4TRusT.oRG

2020 yılında da basın bültenlerimiz ve röportajlarımızla ulusal ve dijital 

basında yer bularak henüz bizden habersiz olan kitlelere de ulaşma 

fırsatı yakaladık. 2020 yılı sonunda özellikle İzmit Çarşısı’nın açılmasıyla 

yoğunlaştırdığımız basın iletişimi oldukça etkili oldu. İşte bu yıl basına 

yansıyanlardan birkaç kare.
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26.12



- 16 -

24 Temmuz’da Haftalık Gazete’de yayınlanan bu röportajın tamamına buradan 

erişebilirsiniz.

Aşağıda detaylarını bulabileceğiniz İzmit Çarşısı Aralık ayında özellikle bölge 

basınında geniş bir yer buldu.

24.07

https://twitter.com/Good4Trust/status/1286638629289439233%3Futm_source%3DDestek%C3%A7iler%26utm_campaign%3D37f7be7887-DESTEKCI_BULTENI_06_03_2020_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_e35d982065-37f7be7887-99634273
https://good4trust.org/carsi-izmit
https://www.seskocaeli.com/haber/5912591/izmit-carsisi-turkiye-ile-bulusuyor
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D. sosyAL MEDyA

2020 yılını geride bırakırken, sosyal medya kanallarımızdaki topluluğumuz da 

gün gün artıyor.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Youtube

TAKİpÇİ/BEğEnİ SAYISI

7,951

3,757

15,200

604

245



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 bunun için bir topluluk olarak hareket eden ve 

örgütlenen 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

2020 yılı da tıpkı 2019 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 

sonunda 70, 2019’un sonunda 100’e yaklaşan üretici sayımız 2020’nin sonunda 

119’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 24.116 TL; 

2017’de 52.201 TL; 2018’de 113.415 TL; 2019’da 144.469 ve 2020 yılında 580.651 Tl 

oldu. Böylece Çarşı’mız açıldığından bu yana toplam 914.855 TL adil bir ekonomiye 

aktarılmış oldu.

http://good4trust.org/carsi
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Sadece satış ve gelir odaklı bir ekonomi olmaktan çok uzak olan türetim ekonomisini 

sağlamlaştırabilmek ve muhtemel sorunlarını çözebilmek için 2020 içinde pek çok kez 

üreticilerimizle dijital olarak bir araya geldik ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler 

kurgulamaya çalıştık.

Bunlarla da kalmadık, topluluğumuzu büyütebilmek, tedarik ağımızı derinleştirebilmek 

ve gezegenin geleceği için mücadele edebilmek adına birçok yeni adım attık.

Bunlardan belki en önemlisi İzmit Belediyesi geliştirdiğimiz işbirliği kapsamında 

ortaya çıkan ve çok yakında satışa açılacak olan İzmit Çarşısı. 2020 içinde İzmit 

Belediyesi ile bölgede yerel ve adil ekonominin güçlenmesi için bölge üreticilerine 

yönelik bir Çarşı kurmak üzere yollarımız kesişti. 2021’in ilk aylarında türeticilerle 

buluşacak olan İzmit Çarşısı, yerel kalkınma ve dayanışmayı artıracak bu sistemi 

benimserken ekolojik sürdürülebilirliğe ve bölgesel ekonominin canlanmasına katkıda 

bulunacak. 

https://good4trust.org/carsi-izmit
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2020 yılı içerisinde, son iki yıldır 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 hazırladık, gönüllü kullanıcı deneyimi uzmanımız Sinem 

Kumdere tarafından tasarımları hazırlanıyor. 

2020 yılında pandemiyle birlikte bazı alışkanlıklarımızda da radikal değişiklikler 

oldu. Özellikle okulların kapanması ile birlikte tüm öğrenciler uzaktan eğitim almaya 

başladı. Ancak toplumsal adaletsizliklerin bir uzantısı olarak her çocuk dijital araçlara 

erişmekte yeterince şanslı değildi. Bunu görerek üreticilerimizden Empact ile bir 

işbirliği geliştirdik ve “Uzaktan Eğitime Teknoloji Desteği” isimli projemizi başlattık. 

Good4Trust ve Empact işbirliğinde başlayan, eski elektronik eşyaların geri 

dönüşümüne dayanan bu proje ile Covid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitim 

almak zorunda olan fakat bilgisayarı olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı 

hedefliyoruz. Dahil olmak isteyenlerin katılımı da kolay; ev ve işyerlerindeki her 

türden eski elektronik eşyaları EMPACT Uygulamasını indirerek, ve hesap oluştur 

bölümünde yer alan kurum koduna G4T yazarak bağışlayabilirsiniz. Evinizde bozuk 

veya kullanılmayan elektronik eşya yoksa Çarşı’daki EMPACT dükkanından öğrencilere 

destek ürünü satın alabilirsiniz.



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. 2020 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. Framework yazılımızı artık en son versiyonuna yani Laravel 6’ya 

taşıdık.

Geçtiğimiz yıl sitemizi yayına aldığımız günden bu yana kullandığımız tasarımı 

biraz güncelleme ihtiyacı hissettik ve bu yıl kullanıcı deneyimini göz önünde 

bulundurarak sitenin arayüzünü tamamen baştan tasarlayıp yayına aldık! 

Kullanışlı ve sade olması için uğraştığımız ve 6 ay süren bu çalışmada Sinem 

Kumdere tamamen gönüllü olarak tasarımlarımızı yaptı. Attila Erbilir ve Ahmet 

Helvacı üstün bir gayretle kodlamasını yaptı.

Bu yıl önemli bir yazılım geliştirmesi daha yaptık ve özel çarşılar ismini 

verdiğimiz alt çarşı fonksiyonunu yayına aldık. Bu sayede farklı bölgeler için, 
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farklı üretici grupları ya da kategorileri için özel çarşıları kolaylıkla hayata 

geçirebileceğiz. Çok yakında açılacak olan Kuzey Ege Çarşısı ve İzmit Çarşısı 

bunun ilk örnekleri.

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.

Ekim ayını geride bırakırken, Good4Trust’ı yaygınlaştırmak için bir adım daha 

attık. Good4Trust.org Şili’nin resmi kuruluşu gerçekleşti.

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

2018 yılında mali yükümlülüklerimizi karşılayabilmek için başlattığımız aylık 

e-bülten aboneliğine dayalı Destekçi Programı’na şimdiye kadar 62 kişi katıldı. 

Bu yıl 36 ayrı destekçimizin aylık e-bülten aboneliği karşılığı olarak aktardığı 

14.460 TL ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya çalışarak onurlu bir 

yaşam kurmaya çalışan insanların buluştuğu bu platformun zaruri masrafları 

için kullanılıyor.

D. sİvİL ToPLuM İLİşKİLERİ

2020 yılında da başta Good4Trust.org sosyal girişiminin, sivil toplum kolu 

olan Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen çeşitli projelere ve 

sivil toplum alanında faaliyet yürüten ve adil bir gelecek için çabalayan diğer 

kurumlara destek olmaya devam ettik. 

2019 yılında başlayan ve Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen 

Kuzey Ege Çarşısı projesi kapsamında, Good4Trust.org özel çarşılar alt yapısını 

kullanan Kuzey Ege Çarşısı açılmaya hazır. GEF-SGP’den alınan destekle 

yürütülen projede çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz Kazdağı ve Edremit 

Körfezi bölgesinin tarımsal biyolojik çeşitliliğini desteklemek. Ayrıca ekolojik 
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ve sosyal açıdan adil, doğaya ve insana dost üretim yapan 30 üretici ile sizlerin 

buluşmasını sağlayacağız. 

Bu yıl sıklıkla öne çıkardığımız bir diğer proje de “İklim ve Biyoçeşitlilik 

Krizlerine Karşı Kadın Emeği” projesi. Kısa ismiyle Kadın ve İklim projesi (KAD.

İM); kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle nasıl 

mücadele ettiğini tüm dünyayla paylaşmak; bu grupları bir araya getirerek 

mücadeleyi ortaklaştırmak ve zorlukları dayanışmayla aşmanın önünü açmak; 

bu grupların ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak; çekilecek 

belgesel film ile mücadeleyi görünür kılmak; yayınlanacak akademik-bilimsel 

nitelikli makale ile çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalışmalara 

kaynak oluşturmayı hedefliyor. ⠀

KAD.İM Hrant Dink 

Vakfı Hibe Programı 

kapsamında Avrupa Birliği 

tarafından destekleniyor, 

Kazdağı Koruma Derneği 

ortaklığında yürütülüyor.

2020 yılı içerisinde aktif olarak desteklediğimiz ve katkı sunduğumu iki 

önemli çalışma daha vardı. İlki Buğday Derneği öncülüğünde sofralarımızı 

pestisitlerden arındırmayı amaçlayan Zehirsiz Sofralar Kampanyası ve ikincisi 

Gıda Hareketini Birlikte Büyütmek ismiyle bir araya gelen, bizim de içinde yer 

aldığımız bir grup sivil inisiyatif tarafından başlatılan ve 22 bine yakın insanın 

desteklediği “Gıdada Sansüre Hayır” kampanyası oldu. 

2019 yılında açılan Açık Açık Sosyal Girişimler platformu bu sene de sosyal 

girişimleri bünyesinde toplamaya devam etti. Türetim Ekonomisi Derneğinin 

kurucuları arasında olduğu ve Good4Trust.org olarak ilk üyelerinden biri 

olduğumuz platform, Sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli 

olduğu inancıyla sosyal girişimciliği güçlendirmeyi amaçlıyor.
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4. sayısal veriler 

Güncel verileri her zaman bu linkten takip edebilirsiniz.
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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

Aralık 2020

17.921

105

597.433 TL

36

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; İletişim 

koordinatörümüz 

Gamze Nokay; Yazılım 

babası Attila Erbilir 

ve kod arımız Ahmet 

Helvacı; Kullanıcı 

deneyimi tasarımcımız 

Sinem Kumdere, 

Çiğdem Şeftalioğlu; Serap Enes; Hakan Henri Menahem; topluluk geliştiricimiz Berk 

Butan; üretici ilişkileri sorumlularımız Büşra Yar ve Hanne Uysal; yükselticimiz İbrahim 

Turgut; uluslararasılaşma direktörümüz ve Güney Afrika kurucumuz Bettie van 

Straaten, Şili kurucumuz Ricardo Scheleff; tasarımcılarımız Uğur Akdemir, Deniz Üçok; 

etkileşimcilerimiz Sibel Asna, Sinan Tekin, Begüm Ünlü, Burak Kaya, Kamer Oğur, 

Yağmur Kutlar, gönüllülerimiz Orkun Aşa, Selin Gücüm, Cemile Avşar, Elif Ekin Kılıç, 

Gökalp Aslan; kıdemli çekirgeler Melike Şahin, 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.

https://good4trust.org/press
https://good4trust.org/council
https://good4trust.org/carsi/ureticiler
https://good4trust.org/destek
https://good4trust.org/iyilikler
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