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SOSYAL GİRİŞİMCİLER 
İÇİN AĞLAR KURULUMU: 
ADİL TİCARET TÜRKİYE PROJESİ 
Adil Ticaret Ağları için öneriler 
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1. Adil Ticarette tamamen yeni olan bir ülkede
Adil Ticaret ağı kuran kişiler için öneriler?

Küçük ama net hedeflerle başlayın.

Üst düzey bir danışma grubu oluşturun ve yılda bir veya 
iki kez bu gruba rapor sunun ve gruptan tavsiye isteyin.

Ağınızı desteklemek için basit bir mesaja ve bazı 
somut delillere ihtiyacınız vardır. 1994 yılında 
Adil Ticaret işareti ilk kullanılmaya başlandığında, 
raflarda bu işareti taşıyan sadece 3 ürün vardı. 15 
yıl sonra İngiltere’de satılan her 3 muzdan biri Adil 
Ticaret işaretini taşıyor. Bunun nedeni mesajın çok 
basit olmasıydı (üreticiler için daha fazla avantaj) ve 
herkesin bu mesajı anlaması ve kabul etmesiydi.

Beklentilerinizle finansman bütçenizi aynı seviyede 
tutun.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Farklı konuları alanınıza dahil edin.

İşinizi şehrinizdeki (veya bölgenizdeki/ülkenizdeki) 
daha geniş vizyonla uyumlu hale getirin.

Müttefiklerinizin kimler olduğunu ve onlarla nasıl ilişki 
kurabileceğinizi metodolojik bir şekilde anlamak için 
“Müttefik Çeşitliliği Analizi ” analizi gibi araçlar 
kullanın.

“Proje” ifadesini kullanmayın; bu daha uzun vadeli 
bir inisiyatif olmalı.



Tüm zorlukları birden çözmeyi amaçlayan bir şey 
geliştirmekten ziyade başlarda bazı küçük değerler 
sunmayı hedefleyin.

Ağınızın üyelik yapısını ve üyeliğin faydalarını 
tanımlama.

Birbirinizi desteklemeye odaklanın; ağlar kırılgan 
yapılar olabilir ve herkesin aynı şekilde çalışması 
gerekmese de aynı hedefi benimsemek ve birbirinizi 
nasıl destekleyebileceğinizi anlamak kritik önem 
taşır. Tartışmalara kapılıp gerçek düşmanı (adaletsiz 
sistemi) unutmak bir fayda getirmeyecektir.

Kişiler arasında güçlü ilişkiler kurun. Hep birlikte 
küçük zaferlere ulaşın ve bunları kutlayın. 
Bunları başkalarına da gösterin. Örn. sosyal 
medya üzerinden ve/veya herkese açık şekilde 
(etkinliklerle). Hareketi inşa etmek için geçtiğiniz her 
bir kilometre taşını kutlayın.

a.

b.

c.

d.

2. İlk aylarda/ilk bir yılda nelere odaklanmalısınız?



3. Nasıl bir iş planı yapılmalı?
Hareketteki insanları motive edecek ve kamuoyuna ve 
paydaşlara ilerleme/başarılı olarak sunulabilecek somut, 
küçük ve ulaşılabilir hedefler.

Öncelik sıralaması yapın – her şeyi birden yapamazsınız!

İlk önce kendi kuruluşunuz için sağlam bir temel ve 
yönetişim yapısı oluşturun (çok fazla yayılmadan önce).

Ağın üyeleriyle ne istediklerini/neye ihtiyaç duyduklarını 
konuşarak ihtiyaçlarını tespit edin.

Beklentilerinizle finansman bütçenizi aynı seviyede tutun.

Yapıyı faaliyete geçirdikten sonra, mutlaka işbirlikleri 
oluşturun.

Oldukça basit bir Görev Tanımı belgesi hazırlayın ama 
gereğinden fazla detaya girmeyin ve her olasılığı dahil 
etmeye çalışmayın. Bu belgeler zaman içerisinde değişir. 
Ülkenizde sadece hayır kuruluşlarının bağış toplamasına 
izin veriliyorsa yasal bir yapı kurmak (ve bunun için ne 
yapmanız gerektiğine bakmak) iyi bir fikir olabilir. Kayıtlı 
bir hayır kuruluşu kurma olasılığını değerlendirin. Karar 
vermeniz gereken ilk şey kararları kimin vereceği ve 
bu kişilerin kimlere ve nasıl hesap vereceğidir. Örneğin 
bir Kurula ne kadar yetki vereceksiniz ve üyeler Kurul 
kararlarını nasıl öğrenecek, bu kararları nasıl oylayacak ve 
kararlarla ilgili şikayetlerini nasıl iletecek? Kişiler nasıl karar 
verici olabilir? Bu durumda kimlerin sesi duyulmayabilir? 
Bunlara karar verdikten sonra bir yönetişim yapınız oluşur 
ve böylece yapmanız gerekenleri yapmak çok daha kolay 
hale gelir.

a.

b.

c.

d.

e.

g.

f.



4. İlgi/farkındalık uyandırma?

Farkındalık yaratmak ve kimlik oluşturmak için WFTO 
markasını kullanın.

Ağ/WFTO üyeliği küresel bir topluluğa aidiyet hissi 
vermek için kullanılabilir.

Küresel WFTO topluluğunun, ürün etiketinin/
doğrulamasının faydalarını anlatın ancak gerçekçi 
beklentiler yaratın.

Sosyal medya çok önemlidir ve destekçilerinizle ilişki 
kurmanız gereklidir. Daha büyük kuruluşların sizi 
tanıtması için Dünya Adil Ticaret Günü gibi önemli 
günlerde etkinlikler düzenleyin. 

Sürdürülebilirlikle ilgili sohbetlerin hangi ortamlarda 
yapıldığını öğrenin ve o ortamlara girin. Ağınızdaki 
kişilerin kendi ağlarında bulunan ve sizin kapsama 
alanınızı genişletecek kişileri tespit edin. İlk yola 
çıktığınızda geriden geleceksiniz, lider olmayacaksınız 
ama zamanla herkesin bilgi ve tavsiye almak için 
başvurduğu kuruluş olacaksınız.

İnsanlar yerel olarak nelerle ilgileniyor? Bu alanlarla 
Adil Ticaret arasında bağlantı kurun. Gazeteciler gibi 
düşünün: Neler ilgi çeker? Adil Ticaret genelde uzak bir 
konu olarak görülür, bu da ilginin azalması riskini doğurur.

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

e.

f.

5. Adil Ticaret ile ilgili olası
olumsuz tavırlara veya
farkındalık seviyesinin düşük
olmasına karşı nasıl hazırlıklı
olunabilir?

Farklı kuruluşlarla ortak hareket edin.

Müttefikler spektrumu analizi yaptıysanız, konuyla 
ilgili pasif ve aktif muhalifler olduğunu gördüğünüzde 
şaşırmazsınız. Ama bu muhaliflere odaklanmayın, tarafsız 
kişilerle ve pasif ve aktif müttefiklerinizle hareketi inşa 
etmeye odaklanın.

Başlıca iki şikayet şu şekilde olacaktır: 1. Bu sistem işe 
yaramaz. 2. Ticaret yolsuzluğun çok olduğu bir sektördür 
ve bunu değiştirmek için yapabileceğimiz bir şey yoktur. 
Adil Ticaret sayesinde hayatları değişmiş olan birkaç basit 
kişisel örnek sizin uzun bir yol kat etmenizi sağlayacaktır. 
Bu insanların hikayelerini anlatın, görsellerini kullanın, 
anlattıklarınızı kişiselleştirin. 90 kilogram Adil Ticaret 
ürünü pirinç satışıyla Malavi’de bir çocuğun bir yıllık okul 
masrafının karşılandığını anlattığınızda, insanların konuya 
şüpheyle yaklaşması daha zor olacaktır. 



6. Kimlerle ilişki kurmak önemlidir?

Organik ve Sosyal Ekonomi aktörleri, ticaret odaları, 
ürün bazlı ağlar (el işleri kurulu, pamuk sektörü 
paydaşları, vb.)

Herkes. Ülkenizde başka kimlerin sürdürülebilirlik 
alanında çalıştığını araştırın - gıda veya moda 
sektöründe veya genel çevresel kaygılar konusunda 
çalışanlar olabilir. Onlarla ilişki kurmaya çalışın.  Aynı 
zamanda kamuoyunu yanınıza çekmeniz gereklidir. 
Bu yüzden kimlerin iyi ağlar kurduğunu araştırın ve 
mesajınızı herkese duyurmak için onlarla birlikte 
çalışın. Farklı kişilerin toplantılarına, konferanslarına 
gidin. İş birliği önerilerinde bulunun.

Bu elbette bulunduğunuz bağlama göre değişebilir. 
Ancak elbette konuyla ilgili etkili kişilerle çalışın. 
Konuyu görünür hale getirebilecek siyasetçiler ve 
süpermarketler ve belki de kahveciler, vb. olabilir.

Üst düzey işbirlikleri oluşturun – mevcut ve yerel 
karar verme yapılarına, BM kuruluşlarına, vb. 
entegre olmak için en az birkaç üst düzey sponsor/
destekçiniz olsun – ör. belediye başkanı, belediye 
başkan yardımcısı, vb.

a.

a.b.

c.

d.

7. Diğer ülkelerde başarılı olmuş
faaliyetler/kampanyalar ve eylem
biçimlerinden somut örnekler:

2020’nin yaz aylarında Nestle, KitKats ürününde 
Adil Ticaret ürünü kakao ve şeker satın almayı 
bırakacağını açıkladı. Biz de bir imza kampanyası 
başlattık ve Adil Ticaret Vakfı’nın yardımı ve WFTO 
üyelerinin, BATFS’nin, İskoç Adil Ticaret Forumu’nun 
ve diğer kuruluşların desteğiyle 285 bin imza 
topladık. İmza sayısı 200 bine ulaşınca Nestle 
panikledi ve bir toplantı talep etti. Firma Adil Ticaret 
fiyatını iki yıl boyunca uygulamayı ve ödeyecekleri 
tam tutarın detaylarını ayrıntılı olarak açıklamayı 
kabul etti. Bu adım, 2 milyon çiftçinin hayatını olumlu 
şekilde etkileyecek. Bu örnek, hep birlikte basit bir 
amaç için çalıştığımızda neleri başarabileceğimizi 
gösteriyor.



8. Bu yıllarda WFTO’dan nasıl bir
desteğe ihtiyacınız oldu/nasıl bir
destek aldınız?

WFTO’nun bir parçası olmak muazzam bir şeydir 
çünkü bu sayede WFTO’nun pazarlama ve sosyal 
medya araçlarını, videolarını ve bilgilendirici 
görsellerini kullanarak Adil Ticaretin On İlkesini 
herkese anlatabilirsiniz.

Dünya Adil Ticaret Günü gibi uluslararası kampanya 
günlerini (ve bunlarla ilgili materyalleri) kullanmak 
başlamak için iyi bir yol olabilir (ve yine yerel 
etkinliklerle ve ağlarla küresel hareket arasında bağ 
kurun)

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

9. Başka öneriniz var mı?

Unutmayın, herkes saygı çerçevesinde farklı 
fikirlere sahip olabilir. Hiçbir kuruluş, sadece bir 
kişinin egosuna hizmet ederek hayatta kalamaz. 
Tevazu gösterin ve nazik olun.

Her zaman bütüncül düşünün. Adil Ticaret başlı 
başına son derece güçlü bir harekettir ancak yerel 
ve güncel konularla birleştirildiğinde çok daha güçlü 
olabilir.

İlk aşamalarda küresel/ulusal adil ticaret 
kuruluşlarıyla ve diğer adil ticaret şehirleriyle irtibat 
kurun ancak…

Kendiniz için faydalı olacak bir model bulun, genel 
bir şablon her zaman işe yaramaz.

Eğer ağınız yerel aktörlere WFTO üyeliği tanıtımı 
yapıyorsa, raporlama ve denetleme gibi ilave 
sorumluluklar alabilmeleri açısından halihazırda 
kurulmuş ve oturmuş olan kuruluşlar/işletmeler için 
üyelik daha uygun olacaktır.



Proje Hakkında
Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye Projesi; Türk sivil toplum 
kuruluşları ile Avrupalı muadilleri arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde 
uzun vadeli iş birliği kurmak için oluşturulmuştur. Proje kapsamında kurulacak 
Adil Ticaret Türkiye için Sosyal Girişim Ağı, Türkiye`deki tüm sosyal ekonomi pay-
daşlarını bir araya getirmek, bir topluluk kurmak ve Adil Ticaret konusunda farkın-
dalık yaratmayı amaçlamaktadır. Adil Ticaret Türkiye için Sosyal Girişim Ağı, sosyal 
girişimlerin Adil Ticaret iş uygulamalarını ve üretimini yaygınlaştırmasına ve bunları 
küresel Adil Ticaret topluluğu ve pazarlarına bağlamasına yardımcı olmaktadır. 

Bu program, AB Başkanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu 
Altıncı Dönem Hibe Programı (CSD VI) kapsamında desteklenmektedir.



Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla INOGAR ve 
World Fair Trade Organization sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 


