
WFTO Broşürü



Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO), Adil Ticareti
eksiksiz olarak uygulayan sosyal girişimleri

doğrulamakta ve desteklemektedir.

Bu doğrulama, söz konusu sosyal girişimlerin, tüm
operasyonlarında ve tüm tedarikçileriyle Adil
Ticaretin 10 İlkesini gözettiği anlamına gelir.

WFTO üyeleri, Garantili Adil Ticaret Girişimi
olmaktadır.

Bu işletmeler, işçilere, çiftçilere ve zanaatkarlara
azami sosyal fayda sağlamaya odaklanan iş

modellerine sahip, gerçek sosyal girişimlerdir.

Üyeler doğrulandıktan sonra, bu etikete sahip olur
ve ürünlerinin ayırt edilmesi için bu etiketi kullanır.
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WFTO Garantili Adil
Ticaret doğrulama

sistemine güvenmek 
için 6 neden

1

Sistem, Adil Ticaretin bütüncül
olarak (girişimin tüm alanlarında)

uygulandığını doğrular

Sosyal girişimlerle Adil Ticaret
doğrulamasını bir araya getirir

3

Her dört yılda bir bağımsız
denetim düzenlenir, denetimler

arasındaki dönemlerde bilirkişiler
tarafından incelemeler yapılır

4

5

Belli bir misyon için çalışan zanaatkarlar (ve 
küçük ölçekli üreticilere fayda sağlamak için 
oluşturulmuş olan girişimler) tarafından ve 

yararına geliştirilmiştir

Dünyada 2500’den fazla mağazada
güvenilen bir doğrulama aracı

olarak kullanılmaktadır

6

Tüm girişimler Adil Ticaret uygulamalarını
sürekli olarak geliştirmekte ve üst

seviyeye taşımaktadır



WFTO
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Bütüncül Adil Ticaret 

+
1989’dan bu yana 
Sosyal Girişimciler

Garantili Adil Ticaret Girişimleri hakkında önemli bilgiler

Kadın liderliği: CEO’ların %52’si kadındır
Bir gayeye hizmet eden kâr: Girişimlerin %92’si kârlarının tamamını sosyal
misyonları için kullanıyor
Dirençli ve güvenilir: Sıradan KOBİ’lere göre 4 kat daha dirençlidir
Etki: 86 ülkede 1 milyon geçim kaynağı destekleniyor (%74’ü kadın)

Jüt, organik pamuk, alpaka ve bambu gibi doğal lifler
Atık kumaş, cam ve diğer malzemelerin ileri dönüştürülmesi
Plastik malzemelerin yeni malzemelere geri dönüştürülmesi
Plastik malzemelere alternatifler ve diğer innovasyonlar
Yerli teknikler ve beceriler
El yapımı ürünler ve artizan üretim kalitesi

Garantili Adil Ticaret Girişimleri arasında öne çıkan trendler

86 ülke, 400’den fazla üye



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 paydaşlarını bir araya getirmek, bir
topluluk kurmak ve Adil Ticaret konusunda farkındalık 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.






