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ÖZ DEĞERLENDİRME 
RAPORU (SAR)

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU nedir? 

WFTO’nun Adil Ticaret Standardi’na uygunluğu ölçmek için kullanılan bir araçtır.  

Öz Değerlendirme Raporu (SAR), WFTO'nun Adil Ticaret Standardı ve Garanti Sistemi El Kitabı esasında 

hazırlanır. Adil Ticaret Girişimleri tarafından, WFTO'nun Adil Ticaret Standardı’na uygunluğu 

değerlendirebilmeleri için kullanılan bir araçtır.  

Öz Değerlendirme Raporu yedi bölümden oluşur: 

• 1. Bölüm: İrtibat Bilgileri

• 2. Bölüm: Organizasyon

• 3. Bölüm: İşletmeniz

• 4. Bölüm: Çalışanlar, Üreticiler, Tedarikçiler ve Üreticiler

• 5. Bölüm: Dahili İzleme Sistemi

• 6. Bölüm: Uygunluk Değerlendirmesi

• 7. Bölüm: Akranlar

Neden WFTO ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU TALEP EDİYOR? 

WFTO üyelerinin Adil Ticaret uygulamalarıyla ilgili önemli bilgiler toplamak için. 
Öz Değerlendirme Raporu, üyelerin Adil Ticaret Uygulamaları hakkında önemli bilgileri bir araya getirir. 
Bu bilgiler daha sonra WFTO Denetçisi veya Üyeler Aras Ziyaretçi tarafından incelenir ve doğrulanır. Bu 
bilgiler ayrıca WFTO üyelerinin insanlar ve dünya üzerinde yarattığı olumlu etkiyi başkalarına duyurmak 
için WFTO tarafından kullanılır.  
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ÖZ DEĞERLENDİRME 
RAPORU 

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU ne zaman TESLİM EDİLMELİDİR? 

Her 2 veya 3 yılda bir. 

Öz Değerlendirme Raporu, üyelerin izleme programına bağlı olarak iki veya üç yılda bir teslim edilir.  Üyeler bir 

sonraki Öz Değerlendirme Raporu'nu ne zaman sunmaları gerektiğini WFTO Üyeler Bölümü’nde görebilir.   

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 

Öz Değerlendirme Raporu hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize 

ulaşın. 
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ÜYELER ARASI ZİYARETÇİ

Üyeler Arası Ziyaret nedir?

Adil Ticaret gerekliliklerini karşılamak için bir 

araçtır.Üyeler arası ziyaretinin amacı, kuruluşun 
Adil ticaret uygulamalarını benimsediğini 
doğrulamak ve WFTO Ağı’nı geliştirip 
güçlendirmektir. Üyeler arası ziyaret sırasında 
üyeler kendi Adil Ticaret deneyimleri konusunda 
bilgi ve görüş alışverişi yapabilmektedir.

Neden WFTO ÜYELER ARASI ZİYARETİ 
TALEP EDER? 

Güvenilirlik ve İş birliği. 

Garanti Sistemi’nin güvenilirliğini sürdürmek adına 
WFTO, üyelerin WFTO Adil Ticaret Standardı’na 
uygunluğunu değerlendiren bir harici ziyaretçi 
tarafından üyelere düzenli ziyaretler yapılmasını talep 
eder. Üyeler arası ziyaretleri, üyelerin denetim maliyetlerini azaltmanın ve akranlar arasında iş birliğini 
desteklemenin bir yoludur.  

Ne zaman SİZE ÜYELER ARASI ZİYEREYİ DÜZENLENMELİ?

Her 2 veya 3 yılda bir. 

Geçici Üyeler izleme denetimlerine hazırlanmak amacıyla destek olarak kendilerine üyeler arası 
ziyareti düzenlenmesini tercih edebilir. Üyeler arası ziyareti planlarken, geçici üye statüsünün 
verilmesinden sonraki iki yıl içinde izleme denetiminin tamamlanması gerektiği hesaba katılmalıdır. 
Geçici üyeler için üyeler arası ziyaret zorunlu değildir.   
Tüm Garantili Üyeler için izleme programına uygun olarak  üyeler arası ziyareti düzenlenmesi 
zorunludur.  

Üyeler arası ziyareti düzenlenmeden önce üyeler Öz Değerlendirme Raporu’nu tamamlamalı ve Üyeler 
Arası Ziyareti’nden üç ay önce raporu teslim etmelidir.  

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 

Üyeler arası ziyaret hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize 
ulaşın. 

Garanti Sistemi Bilgilendirme Formarı 
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İZLEME DENETİMİ 

İZLEME DENETİMİ nedir? 

WFTO’nun Adil Ticaret Standardı’na uygunluğu teyit etmek için bağımsız bir denetçi tarafından 
düzenlenen harici bir ziyarettir.  
Garanti Sistemi kapsamında, Adil Ticaret uygulamalarının doğrulanmasını sağlayan bir izleme denetimi tüm 

üyeler için uygulanmalıdır. İzleme denetimi sırasında bağımsız bir üçüncü şahıs denetçi, kuruluşu ziyaret ederek 

kuruluşun Öz Değerlendirme Raporu'nu ve kuruluşun WFTO'nun Adil Ticaret Standardı’na uygunluğunu inceler. 

Üyenin izleme denetimi raporu başarılı şekilde incelendikten sonra, üye garantili üye statüsü alır veya var olan 

garantili üyelik statüsü devam ettirilir.  

İZLEME DENETİMİN MALİYETİ nedir? 

Maliyetler duruma göre değişebilir.  

Denetimin maliyeti her kuruluşa göre farklı olabilir ve kuruluşun büyüklüğü ve karmaşıklığı gibi bir dizi farklı 

nedene bağlı olabilir. Bir üye Öz Değerlendirme Raporu'nu teslim ettikten sonra, WFTO Ofisi denetçiden bir 

fiyat teklifi talep edebilir. Denetimin tüm maliyetleri üye tarafından karşılanır.  

DENETİM ne zaman VE NE SIKLIKLA YAPILIR? 

Her 2, 4 veya 6 yılda bir. 
Üyeler risk kategorisine göre bir izleme denetimine tabi tutulmalıdır. Risk kategorileri hakkında daha fazla bilgi 
almak için lütfen sekiz numaralı belgeye bakın. 

Üyeler bir sonraki denetimin ne zaman olacağını WFTO Üyeler Bölümü’nde görebilir. 
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İZLEME DENETİMİ 

Kim NE YAPAR? 

Üye ve WFTO Global Ofisi. 

İzleme Denetimi’ne hazırlanmak için, Öz Değerlendirme Raporu’nda istenen tüm belgelerin hazır edilmesi 

önemlidir. Ayrıca iyileştirilmesi gerektiği belirlenen alanları görmek için iyileştirme planını dikkatli şekilde 

incelemek önemlidir. Denetimden önce denetçi, görmek ve incelemek istediği belgelerin bir listesini 

gönderecektir.  

Tedarikçileriniz varsa, kimlerin ziyaret edileceğine karar vermek için rastgele seçim yapılacaktır. Ziyaret sayısı 

aşağıdaki formül kullanılarak belirlenir:  

Başka üreticilerden Adil Ticaret ürünleri alan tedarikçiler için tam denetim yapılacaktır. Ayrıca üreticilere de 

ziyaretler düzenlenecektir. Ziyaret edilecek üreticilerin sayısı da yukarıdaki hesaplama yöntemiyle 

belirlenecektir.  

İzleme denetimi tamamlandıktan sonra, denetçi ziyareti esasında bir rapor yazacaktır. Bu rapor üyeyle 

paylaşılacak, üye raporu inceleyecek, geri bildirim verecek ve raporu imzalayacaktır. Rapor üye ve denetçi 

tarafından imzalandıktan sonra incelenmek üzere WFTO Ofisi’ne gönderilir. WFTO Ofisi raporu ve üyenin 

Garantili Statüsü’nü gözden geçirecektir. Bu aşamada üyeden bir iyileştirme planı oluşturması veya var olan 

planı güncellemesi istenebilir.   

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 

İzleme denetimi hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize ulaşın. 
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Üretici Dahili 
İzleme Sistemi (IMS) 

ÜRETİCİ DAHİLİ İZLEME SİSTEMİ nedir? 

Üreticinin Adil Ticaret uygulamalarını izlemek için bir sistem. 

Üyeler sadece kendi Adil Ticaret uygulamalarını değil, birlikte 

çalıştıkları üreticilerin de Adil Ticaret uygulamalarını izlemekten 

sorumludur. Üreticilerin Adil Ticaret uygulamalarını izlemek için 

WFTO Üyeleri Dahili İzleme Sistemi (IMS) kurmalıdır. IMS’de, 

üreticilerin WFTO Adil Ticaret Standardı’nın Ek 1’inde belirtilen 

kriterleri anlaması ve bunlara uyması sağlanmalıdır.  

Alıcıdan bağımsız olarak çalışan, farklı alıcıları olan ve/veya kendi 

markası olan üreticiler Adil Ticaret ürünü tedarikçisi olarak 

sınıflandırılır. Tedarikçi İzleme Sistemi hakkında daha fazla bilgi için 

lütfen beş numaralı bilgilendirme formuna bakın. 

ÜRETİCİ DAHİLİ İZLEME SİSTEMİ nasıl KURULUR? 

Seçilen kriterlerin izlendiğinden emin olun. 

Üreticilerin üretimde dikkat etmesi gereken bazı önemli kriterler 

bulunmaktadır. Bunlar:  

• 1.3 Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş üreticiler/çalışanlar

• 4.8 Adil Fiyatlar

• 5.3 çocuk işçiler

• 5.4 Zorla çalıştırma

• 6.1 Ayrımcılık yapmama

• 7.4 Sağlık ve Güvenlik

• 10.3 Çevresel Etkilerin En Aza İndirilmesi.

Tüm üreticiler için izlenmesi gereken kriterler olarak bu kriterler seçilmiş olsa da, üreticileri ilgilendiren ancak 

Üretici Dahili İzleme Sistemi’nde sistemli şekilde kontrol edilmesi gerekmeyen birçok WFTO Standardı kriteri 

de bulunmaktadır. Bunlar, bir üye kuruluşun çalışma biçiminin bir parçasını oluşturur.  

Kim NE YAPAR? 

Üye ve WFTO Global Ofisi  

Üyeler, üreticilerin tabi olduğu kriterleri karşılamak ve üreticilerin Adil Ticaret uygulamalarını sistemli 
olarak kaydetmek için kendi üreticileriyle ve/veya üretici gruplarıyla birlikte çalışmalıdır. Üyeler üretim 
sahalarında en az üç yılda bir belgelenmiş bir saha ziyareti düzenlemelidir. Üretici Dahili İzleme 
Sistemi'nin etkinliği, WFTO İzleme Denetimi ve Üyeler Arası Ziyaret ile doğrulanacaktır.

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 
Üretici Dahili İzleme Sistemi hakkında sorunuz varsa, lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize ulaşın.

Garanti Sistemi Bilgilendirme Formarı 
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Tedarikçi Dahili 
İzleme Sistemi (IMS) 

TEDARİKÇİ DAHİLİ İZLEME SİSTEMİ nedir? 

Adil Ticaret Uygulamalarının büyümesini izlemek için 
bir araçtır. 

Bağımsız tedarikçilerden Adil Ticaret ürünleri alan üyeler, 

tedarikçilerin WFTO Adil Ticaret Standardı’na uygunluğunu 

izlemelidir. Tedarikçi farklı gruplardan Adil Ticaret ürünleri 

satın alıyorsa, bu grupların uygunluğu da izlenmelidir.  

TEDARİKÇİ DAHİLİ İZLEME SİSTEMİ nasıl 
KURULUR? 

Bir eylem planı ve takvim oluşturma. 

Adil Ticaret Kuruluşları’nın tabi olduğu tüm zorunlu WFTO 

Uygunluk Kriterleri, üyenin Tedarikçi Dahili İzleme 

Sistemi’nde izlenmelidir. Bu nedenle üyeler, kendi tedarikçilerini izlemek için WFTO'nun Öz Değerlendirme 

Raporu’nu veya eşdeğer bir aracı kullanmalıdır.   

Kim NE YAPAR? 

Üye ve WFTO Global Ofisi. 

Üyeler, tedarikçilerinin Adil Ticaret uygulamalarını sistemli bir şekilde belgelendirmelidir. Bu, aşağıdaki 
yöntemlerle yapılabilir:  

• Bir üyenin Dahili İzleme Sistemi'nde bulunan tüm tedarikçilerin Öz Değerlendirme Raporu doldurmasını

sağlamak

• En az üç yılda bir tedarikçiyi, tedarikçinin üretim alanlarını ve üreticilerini ziyaret etmek. Ziyarette ayrıca

üreticinin alanları da ziyaret edilmeli ve üreticilerle toplantılar düzenlenmelidir.

• Ziyaret tercihen WFTO izleme öz değerlendirme raporu ve rapor formatı kullanılarak belgelenmelidir.

Üyeler her seferinde tüm üretici alanlarının ziyaret edemese de, zaman içerisinde tedarikçinin tüm 

alanları/grupları ziyaret edilmelidir. Tedarikçinin üretici grupları fazla karmaşık ve çeşitliyse veya tedarikçinin 

Dahili İzleme Sistemi üreticilere ulaşarak Adil Ticaret uygulamalarını doğrulayamıyorsa, Adil Ticaret tedarikçi 

onayı verilmez ve tedarikçinin harici doğrulama yaptırması istenir (örn. WFTO üyesi olmalı veya WFTO’nun 

tanıdığı diğer programlar üzerinden doğrulama yaptırmalıdır). WFTO’nun tanıdığı programların listesi için lütfen 

WFTO Adil Ticaret Standardı’nda Ek 2’ye bakın. 

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 
Tedarikçi Dahili İzleme Sistemi hakkında sorunuz varsa, lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize ulaşın.

5 



Garanti Sistemi Bilgilendirme Formarı 

Everything you need 
to know about the 

GUARANTEE SYSTEM 

Garanti Belgesi Bilgilendirme Formu 

İYİLEŞTİRME 
PLANI 

İYİLEŞTİRME PLANI nedir? 

Adil Ticaret Uygulamalarının büyümesini izlemek için 
bir araçtır. 
İyileştirme planı, üyelerin WFTO Adil Ticaret Standardı’na 

uygunluk açısından iyileştirmeleri gereken ve/veya 

iyileştirmek istedikleri alanları tespit etmek için kullanılan 

bir araçtır. İyileştirme planı sayesinde üyeler önerilen 

iyileştirme adımlarını ve eylemlerin uygulanacağı tarihleri 

kolaylıkla takip edebilir.  

İYİLEŞTİRME PLANI nasıl DOLDURULUR? 

Bir eylem planı ve takvim oluşturma. 

WFTO Üyelik ve İzleme Ekibi, üyelerin Öz Değerlendirme 

ve İzleme Denetimi Raporlarında verilen bilgiler esasında iyileştirme planlarını oluşturmak için üyelerle birlikte 

çalışır. İyileştirme planında ilave iyileştirmelerin yapılabileceği uygunluk kriterleri tespit edilir ve belli bir takvime 

göre eylem planı oluşturulur. Bu plan esasında üyeler WFTO Adil Ticaret Standardı’na uygunluklarını sürekli 

olarak ölçebilir.   

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 
İyileştirme planı hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize ulaşın. 
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Adil Ticarette Hesap 
Verebilirliği İzleme (FTAW) 

FTAW nedir? 

Çevrimiçi bir hesap verebilirlik sistemidir. 
FTAW, Garanti Sistemi’nin güvenilir ve sağlam olmasını sağlamak amacıyla, üyelerin ve ilgili 

paydaşların bir WFTO üyesinin WFTO Adil Ticaret Standardı’na uygunluğu hakkında soru ve 

kaygılarını dile getirmesini sağlar. 

UYARILAR nasıl İLETİLİR? 

WFTO’nun internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak iletilebilir. 
WFTO'nun internet sitesi üzerinden uyarılar gönderilebilir. Şikayetler isimsiz olarak iletilebilir 

ancak isimsiz olarak gönderilen şikayetler daha az etkilidir zira WFTO Global Ofisi, bu 

şikayetlerle ilgili ilave bilgi toplayamamaktadır.  

BİR UYARI GÖNDERİLDİKTEN SONRA ne OLUR? 

WFTO Global uyarıyı inceler.  

Bir üye aleyhinde uyarı alındığında, WFTO iddialara yanıt vermesi için ilgili üyeye ulaşır. Uyarı 

isimsiz olarak gönderilse de uyarının doğası gereği kimin şikayette bulunduğu üye tarafından 

FTAW sistemi dışındaki yollardan öğrenilebilir. Böyle bir risk varsa, uyarı gönderilirken bu 

durum belirtilmelidir.  

Uyarının şiddetine bağlı olarak farklı adımlar atılabilir. Zorunlu olmayan gerekliliklerle ilgili önemsiz uyarılar söz 

konusuysa veya uyarının temelsiz olduğuna ilişkin yeterli delil varsa, FTAW üzerinden iletilen endişeler, 

planlanan bir sonraki denetimde ele alınacaktır. Uyarı önemli bir kaygıya yol açacak nitelikteyse, bir denetim 

planlaması yapılabilir. Bu denetimle ilgili masraflar denetime tabi olan üye tarafından karşılanacaktır.  

Garanti Sistemi Komitesi, WFTO Ofisi ile istişare ederek, şikayet prosedürünün tüm aşamalarını yönetecektir. 

Ciddi durumlarda WFTO Yönetim Kurulu devreye girebilir ve nihai kararı verebilir. 

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 
İyileştirme planınızla ilgili desteğe ihtiyacınız varsa lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize ulaşın.
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RİSK KATEGORİSİ VE 
İZLEME 

RİSK KATEGORİSİ nedir? 

Risk kategorisi, izleme gerekliliklerinin ne sıklıkla karşılanması gerektiğini belirler. 

Garanti Sistemi, WFTO Adil Ticaret Standardı’na uygunluk konusunda farklı kuruluşların karşılaştığı karmaşık 

zorluklara çözüm üretmek için farklı risk kategorilerini içerir. WFTO, bu farklı risk kategorileri sayesinde, WFTO 

Garanti Sistemi'nin güvenilir ve sağlam olmasını sağlarken üyeler için maliyetleri olabildiğinde düşük seviyede 

tutar. 

RİSK KATEGORİSİ nasıl BELİRLENİR? 

Kuruluşun karmaşıklığı ve kuruluşun WFTO Standardı’na uygunluğu değerlendirilerek.  
Bir üyenin risk kategorisi hesaplanırken, kuruluşun karmaşıklığı ve WFTO Adil Ticaret Standardı’na uygunluğu 

gibi birçok farklı etmen göz önünde tutulur.  

WFTO ofisi, risk kategorisini belirlemek için Öz Değerlendirme Raporu’nda verilen bilgileri ve İzleme 

Denetimi’nde elde edilen sonuçları kullanır. Bir kuruluşun risk seviyesi belirlenirken değerlendirilen bilgiler 

aşağıdakileri içerir:  

• Kuruluşun türü

• Doğrulanmış ve doğrulanmamış tedarikçilerinin sayısı

• Ürün sayısı

• Dahili Izleme Sistemi’ndeki denetim seviyesi

• WFTO Adil Ticarette Hesap Verebilirliği Izleme sistemi üzerinden iletilen ciddi bir uyarı olup olmadığı.

• Zorunlu kriterlere uygunluk konusunda üyeler arası ziyaretçi veya denetçi tarafından belirtilmiş bir
endişe olup olmadığı.

RİSK KATEGORİSİ ne zaman BELİRLENİR? 

Izleme denetiminin ardından, üyeler arası ziyaretin ardından veya FTAW üzerinden bir uyarı gelirse.  
Üyeye Garantili Statüsü verildikten sonra risk faktörü belirlenir. Ticaret yapan çoğu üye için bu orta seviyede bir 

risk döngüsü anlamına gelir. Bazı üyelere yüksek bir risk faktörü tayin edilebilir. Bunun nedeni kuruluşun çok 

yeni olması ve tüm kriterleri karşılayamaması veya başvuru sürecinde tespit edilen kaygıların henüz tamamen 

giderilememiş olması olabilir. Ticaret yapmayan üyeler düşük riskli olarak sınıflandırılır.  

Üç durumda garantili bir üyenin risk kategorisi yeniden değerlendirilebilir: 

1. Denetçi izleme denetimi raporunu teslim ettikten sonra

2. Üyeler arası ziyaretçi, üyeler arası ziyareti raporunu teslim ettikten sonra
3. WFTO Adil Ticarette Hesap Verebilirliği Izleme sistemi üzerinden bir uyarı

iletildiğinde.

Her izleme denetiminin ardından risk kategorisi yeniden gözden geçirilir ancak üyeler arası ziyaretlerinde 
tespit edilen bulgulara veya WFTO'nun Adil Ticarette Hesap Verebilirliği İzleme sistemi üzerinden iletilen 
uyarılara göre yeniden belirlenebilir. 
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Garanti Sistemi Bilgilendirme Formarı 

Everything you need 
to know about the 

GUARANTEE SYSTEM 

RİSK KATEGORİSİ İZLEME TAKVİMİNİ nasıl ETKİLER?

Öz Değerlendirme Raporu, Üyeler Aras�   Ziyareti ve İzleme denetimlerinin sıklığı risk faktörüne göre 

belirlenir. Öz Değerlendirme Raporu, Üyeler Arası Ziyareti ve İzleme denetimlerinin sıklığı tespit edilen 
risk faktörüne göre belirlenir. Tüm üyeler, WFTO’ya katıldıkları zaman orta veya yüksek risk kategorisine 
alınırlar ve daha sonra daha düşük bir risk kategorisine geçebilirler. Farklı risk kategorileri bir üyenin 
farklı Garanti Sistemi izleme bileşenlerini ne sıklıkla tamamlaması gerektiğini belirler:  



Garanti Sistemi Bilgilendirme Formarı 

Everything you need 
to know about the 

GUARANTEE SYSTEM 

Garanti Belgesi Bilgilendirme Formu 

RİSK KATEGORİSİ VE 
İZLEME 

DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR? 
Risk kategorileri hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen mmteam@wfto.com adresinden bize ulaşın. 
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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 kur-
mak için oluşturulmuştur. Proje kapsamında 
kurulacak Adil Ticaret Türkiye için Sosyal Gi-
rişim Ağı, Türkiye`deki tüm sosyal ekonomi pay-
daşlarını bir araya getirmek, bir topluluk kurmak 
ve Adil Ticaret konusunda farkındalık yarat-
mayı amaçlamaktadır. Adil Ticaret Türkiye için 
Sosyal Girişim Ağı, sosyal girişimlerin Adil 
Ticaret iş uygulamalarını ve üretimini yaygınlaştır-
masına 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. 
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