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Bu WTFO Adil Ticaret El Kitabında, yukarıda belir-
tilen tarih itibarıyla WFTO Garanti Sisteminde yer 
alan tüm prosedürler ve politikalar anlatılmaktadır. 
Ayrıca, üyelerin, akranların ve denetçilerin kull-
anması için tüm formlar ve kılavuzlar da burada 
yer almaktadır. Tüm prosedürler ve politikalar için 
bu versiyon nihai ve kesin referans kaynağı kabul 
edilir ve bu belgede yer alan hiçbir husus, Standart 
ve Garanti Sistemi komitesinin ve Garanti Sistemi 
Müdürünün ve bazı durumlarda Kurulun veya Yıllık 
Genel Toplantının onayı olmadan değiştirilemez.
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ekler

c) Öz Değerlendirme Raporu - 
çevrim içi form olarak mevcut
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El Kitabı İspanyolca diline de tercüme 
edilecektir. Ancak tüm prosedürler ve 
politikalar için bu İngilizce versiyon nihai 
ve kesin referans kaynağı kabul edilir 
ve bu belgede yer alan hiçbir husus, 
Standart ve Garanti Sistemi komitesinin 
ve Garanti Sistemi Müdürünün ve bazı 
durumlarda Kurulun veya Yıllık Genel 
Toplantının onayı olmadan değiştirilemez. 
Personel ve WFTO kurulları, Standart ve 
Garanti Sistemi komisyonuna revizyon 
önerisinde bulunabilir ve Standart, alınan 
geri bildirimlere göre düzenli aralıklarla 
gözden geçirilecektir.

WFTO tüm üyeler ve denetçiler için kay-
naklar ve eğitim materyalleri geliştirme-
ktedir. WFTO Garanti Sistemine ilişkin 

tüm eğitim materyalleri WFTO tarafından 
onaylanmış olmalıdır ve WFTO global 
ofisinin bilgisi ve onayı olmadan yapılan 
eğitimler WFTO tarafından tanınmay-
acaktır. World Fair Trade Organization 
(Dünya Adil Ticaret Örgütü), 2011’de 
Mombasa’da düzenlenen Yıllık Genel To-
plantısında, üyelerin Adil Ticaret bilgilerini 
garanti etmek için akredite edilebilecek 
yeni bir Adil Ticaret sistemi geliştirme 
kararı almıştır. Toplantıda, iki adımdan 
oluşan bir yaklaşım benimseme kararı 
alınmıştır; ilk olarak sistem geliştirilecek 
ve WFTO’nun üyelik ve izleme sistemi 
olarak yerleştirilecektir, ardından sistemi 
belgelendirmek için ikinci adıma geçilece-
ktir.

1

Gİrİş

Bu El Kitabında, yukarıda belirtilen tarih itibarıyla 

WFTO Garanti Sisteminde yer alan tüm prosedürler ve 

politikalar anlatılmaktadır. Ayrıca, üyelerin, akran-

ların ve denetçilerin kullanması için tüm formlar ve 

kılavuzlar da burada yer almaktadır.
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Çalışma grubu, hiçbir Adil Ticaret Sis-
temi kapsamında doğrulanmamış olan 
tedarikçiler için tedarik zincirinin izlen-
mesi (bkz. Bölüm 6.3) gibi konuları ele 
almış ve aynı zamanda diğer Adil Ticaret 
garanti veya belgelendirme sistemlerini 
kısmen veya tamamen tanımak için bir 
politika geliştirmiştir (7.3.3).

Garanti Sistemi, üyelerin WFTO Stand-
ardına uygunluğunu garanti altına alır ve 
ürünler üzerinde WFTO Ürün Etiketinin 
kullanılması üründen ziyade kuruluşu 
garanti altına alır. FTO’ların tedarik 
zincirlerini izlemek için kullandığı Dahili 
İzleme Sistemlerine vurgu yapılmaktadır; 

bu sistemler, bu ürünlerin
Adil Ticarete uygun olduğu konusunda 
belli derecede garanti sağlamaktadır. 
Ürün Etiketinin kullanılmasıyla ilgili kural-
lar vardır ve WFTO üyesi olmayan bir ilk 
alıcı tarafından FTO’yu tanıyan Etiketi 
sıkı koşullar altında kullanması için bir 
Sözleşme mevcuttur (Bölüm 8 ve 10.2.8).

Son olarak Garanti Sisteminde, üye-
lik onay prosedürleri uygunsuzlukların 
tespit edilmesi durumunda uygulanacak 
yaptırımlar anlatılmaktadır (Bölüm 7.2.1). 
Bu durumda, FTO’nun Adil Ticaret İlke-
lerini ciddi şekilde ihlal ettiği belirlenirse 
üyelik feshedilebilir

En baştan itibaren bunun kapalı bir 
sistem olması gerektiği ve sadece WFTO 
üyelerine açık olacağı ve ürünlerinde 
WFTO Etiketini kullanmak isteseler de 
istemeseler de tüm üyelerin Standar-
da tabi olması gerektiği net bir şekilde 
belirtilmiştir. WFTO üyeliği bir kuruluşun 
Adil Ticaret İlkelerine2, uygunluğunun 
göstergesi olacaktır; dolayısıyla tüm üyel-
er Garanti Sistemimizin itibarı konusunda 
eşit derecede sorumlu olacaktır. Aynı 
mantıkla, WFTO’nun Garanti Sistemi, 
İlkelere uymayan üyelerin üyelikten 
çıkarılması için yeterince katı olmalıdır.

Bir grup uzman ve WFTO’nun izleme 
çalışmalarında deneyimli olan uzmanlar 
2011 sonunda toplanmış ve çalışmalara 
başlamıştır. 2012 sonu itibarıyla sistem, 
Ocak-Mayıs 2013 arasında pilot uygula-
ma yapılabilecek şekilde geliştirilmiş ve 
Mayıs 2013’te WFTO’nun Rio de Janei-
ro’daki iki yılda bir düzenlenen konfer-
ansında sunulmuş ve kabul edilmiştir.

WFTO Standardı, WFTO’nun on ilke-
sinden her biri için uygunluk kriterleriyle 
birlikte geliştirilmiştir ve düzenli olarak 
gözden geçirilecektir. Zorunlu kriterler-
in tanımlanmasının yanı sıra, kriterler 
bir ilerleme unsuru da içermektedir; bu 
sayede üyeler zaman içinde İlkelere tam 
olarak uygun hale gelebilir. Ancak WFTO 
ile kabul edilen bir plan üzerinde ilerleme-
lerini göstermeleri gereklidir (Öz Değer-
lendirme kuralları 10.1.1).

Yeni sistem WFTO’nun eski izleme ve 
üyeli sistemi üzerinden geliştirilmiştir ve 
ticaret yapan üyelerin düzenli olarak yap-
ması gereken temel izleme yükümlülüğü 
olarak Öz Değerlendirme yöntemi belirlen-
miştir. Ancak, bir Etiketi desteklemek için 
artık ilave harici denetimler gerekmekte-
dir ve ticaret yapan her bir üyeye tahsis 
edilmiş bir izleme programı olacaktır.

WFTO Garanti Sisteminde, WFTO’nun 
itibarı açısından farklı risk seviyeleri göz 
önünde tutulmaktadır (örn. büyüklük, 
operasyonların karmaşıklığı veya Etiket 
kullanımı) ve dolayısıyla ticaret yapan tüm 
üyeler düzenli olarak değerlendirilerek bir 
risk seviyesi belirlenecek, bunun üzerinden 
izleme programı (daha yüksek risk olması 
durumunda daha sık izleme) ve İzleme 
denetimlerinin kapsamı belirlenecektir (7.1 
Genel bakış ve 8.3.1 Risk analizi).

Sistemde ayrıca İzleme denetimlerinin 
maliyetlerini azaltmak için Akran ziyaret-
leri eklenmiştir (6.2.4). Birbirini iyi tanıyan 
ve artık WFTO’nun itibarını koruma 
konusunda ortak bir menfaati paylaşan 
üyelerden oluşan, üyeliğe dayalı bir örgüt 
olarak, sistemimizi üyelerimiz için daha 
uygun maliyetli hale getirmek amacıyla 
katılımcı garanti sistemlerinin unsurlarını 
kullanabiliriz. Adil Ticaret Hesap Verebil-
irliği İzleme mekanizması oluşturulmuştur 
ve bu mekanizma üzerinden uygunsu-
zluklar gizli olarak raporlanabilir (6.2.5). 
Ayrıca Şikayet ve İtiraz prosedürleri 
vardır (7.2.2 ve 7.2.3).

2Uygunluk kriterlerinin çoğu niyeti gösterme amaçlıdır ve üyeler bunlara uygunluk sağlamak için sürekli i lerleme
kaydettiklerini göstermelidir.
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Kapsam

WFTO Garanti Sisteminde, WFTO üye-
lerinin tabi olduğu WFTO Adil Ticaret İl-
kelerine uygunluğu göstermek için bir dizi 
prosedür ve kriter belirtilmektedir. Tüm 
üyeler İlkelere bağlı kalmalı ve katılımcı 
izleme ve sürekli iyileşme konusunda 
taahhüt vermelidir.

Tüm WFTO üyeleri Garanti Sisteminde 
belirtilen Standarda göre izlenir ve sis-
temdeki prosedürleri kabul eder. Ticaret 
yapan üyelerin tabi olduğu gereklilikler, 
Garanti Sistem El Kitabında belirtildiği 
gibi, ticaret yapmayan üyelerin tabi old-
uğu gerekliliklerden farklıdır. 

Onaylanmış üyeler olarak FTO’lar (Adil 
Ticaret Kuruluşları) ürünlerinde WFTO 
Ürün Etiketini kullanabilir ve tüm üyeler 
yayınlarında WFTO Üye İşaretini kulla-
nabilir (bkz. Bölüm 8, Beyanlar, etike-
tleme ve İşaret). WFTO Ürün Etiketi, bu 
kuruluşların, WFTO Garanti Sisteminde 
belirtilen Standarttaki belli gerekliliklere 
uygun olduğunu ve ürünlerinin Adil Ticaret 
ilkelerine ve uygulamalarına uygun şekilde 
temin edildiğini ve üretildiğini garanti eder.

Amaç, üyelerin davranışlarıyla ilgili 
Garanti Sisteminin uygulanmasının 
bağımsız üçüncü taraflarca yapılacak 
denetimlere tabi olmasıdır.

WFTO’nun Garanti Sistemi bir dahili kalite yönetim 

sistemidir. Garanti Sistemi, Üretici Grubu Dahili Kon-

trol Sistemlerine (ICS) ve Organik Katılımcı Garanti 

Sistemlerine (PGS), aynı zamanda geçmişteki WFTO 

üyelik sistemi deneyimlerine dayanmaktadır. Sistemde, 

önceden kullanılan bazı üyelik denetim unsurlarının 

yanı sıra yeni unsurlar da kullanılmaktadır ve bunlar 

tanımlanmış bir çerçeveye

oturtulmaktadır. WFTO nihayetinde harici bir üçüncü 

taraf belgelendirmesi için başvuru yapabilir ve bu 

durumda WFTO’nun Garanti Sistemi dahili bir garanti 

sistemi olarak işlev görür.
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Uygulama alanı

Bir kuruluş, faaliyetlerinin merkezine 
Adil Ticareti koymuyorsa WFTO üyesi 
olamaz. Garanti Sistemi, üyenin kaynak 
kullanımı, üretim, imalat, ticaret ve Adil 
Ticareti destekleme konusundaki faali-
yetleri için geçerlidir. WFTO üyelerinin 
yönetim kontrolünde olan veya doğrudan 
nüfuzu altında olan ürün ve faaliyetleri 
için uygulanır. Kuruluş ile Adil Ticar-
et tedarikçileri, Adil Ticaret üreticileri, 
müşterileri, işçileri ve ortakları arasında 
gerçekleşen tüm faaliyetleri kapsar.

WFTO Garanti Sistemi, büyüklüğünden, 
tipinden, faaliyetlerinden ve ürünlerinden 
bağımsız olarak, misyonuna ve uygu-
lamalarına aşağıdaki İlkeleri entegre 
ettiğini kanıtlamak isteyen tüm WFTO 
üyeleri için uygulanabilir 3:

1. Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş
üreticiler için fırsatlar yaratmak
2. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3. Adil Ticaret Uygulamaları
4. Adil Ücret
5. Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırılan İşçi
Kullanmama
6. Ayrımcılıktan Uzak Durma, Cinsi-
yet Eşitliği ve Kadınların Ekonomik
Olarak Güçlendirilmesi ve Örgütlenme
Özgürlüğü
7. İyi Çalışma Koşulları Sağlama

8. Kapasite Geliştirme
9. Adil Ticaretin Yaygınlaştırılması
10. Çevreye Saygı

WFTO üyesi olmak, WFTO’nun bu 
ilkelerine uygun hareket edildiği an-
lamına gelir ve bir kuruluşun sosyal, 
ekonomik, kültürel ve çevresel açıdan 
mantıklı hareket ettiğini gösteren bir dizi 
uygulamaya, prosedüre ve sürece sahip 
olduğunu garanti eder. Kuruluş, tedar-
ikçiler ve diğer kişilerle süren ilişkisinde 
bu İlkeleri net bir şekilde takip eder ve 
günlük uygulamaları bu İlkeleri aktif 
şekilde desteklediğini gösterir. Ayrı-
ca, kuruluş pazar yerinde kimin karar 
vereceğini belirlemek için planlanmış bir 
süreç yürütecektir.

Üyeler ana akım dağıtım kanallarına 
toptan veya perakende satış yapıyor-
sa, ürünlerin etiketlenmesinde Ürün 
Etiketinin kullanımına ilişkin kurallara 
uyulmalıdır (Bölüm 8).

3WFTO İlkelerinin tam metni için bkz. www.wfto.
com websitesindeki WFTO Standardı.
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Terim Tanım

World Fair Trade 
Organization 

(WFTO)

Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO): Adil Ticaret girişimlerinin 
dünya çapındaki ağı ve Garanti Sisteminin sahibi.

WFTO üyeleri 
(Üye/ kuruluş)

WFTO’ya üye olan tüm kuruluşlar. Metinde bu kuruluşlar ‘üye-
ler’ ve ‘kuruluşlar’ olarak anılmaktadır

Adil Ticaret 
Organizasyon 

FTO/Girişim

WFTO’nun ticaret yapan ve brüt gelirinin %50 veya daha 
fazlasını ticaretten kazanan tüm üyeleri; yani tüm Üretici 
FTO’lar ve Pazarlama FTO’lar ve yıllık ticaret hacmi 1 milyon 
Euro’dan fazla olan üyeler.

Adil Ticaret Ağı 
(FTn)

Adil Ticaret kuruluşlarının bir araya getirdiği bir WFTO üye 
kuruluşu.

Adil Ticaret destek 
kuruluşu (FTSO)

Ticaret yapmayan ancak asli misyonu Adil Ticareti destekle-
mek ve Adil Ticaret kuruluşlarına hizmet sunmak olan WFTO 
üye kuruluşları. Bu kuruluşlar ticari unsurlar da içerebilir 
ancak buradan elde ettikleri gelir 1 milyon Euro’nun altında ve 
brüt gelirin %50’sinden az olmalıdır.

WFTO Adil Ticaret  
İlkeleri (Fair Trade 

Principles)

WFTO, Garanti Sisteminin temelini oluşturan on İlkeye 
sahiptir. Bu ilkeler, yıllar içerisinde WFTO üyeleriyle birlikte 
geliştirilmiştir WFTO üyeliği. İlkelerde herhangi bir değişiklik 
yapılması için Genel Toplantıda (GM) onay verilmesi gereklidir.

Geçerli kriterler 
FTO’ların Adil Ticar-
et bu kriterlerin FTO 
tarafından izlenmesi

Standarttan seçilmiş olan bazı Uygunluk Kriterleri üreticileri 
için uygulanmaktadır ve Üretici Dahili İzleme Sisteminde 
gereklidir.

3

SÖZlÜK

Standart ta kul lanı lan başl ıca ter imler in tanımı4

4Standartta kullanılan diğer tanımlar için bkz. WFTO Standardı
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Terim Tanım

Adil Ticaret 
üreticisi

Üreticiler, FTO için Adil Ticaret Ürünlerini üretir veya yetiştirir 
ve FTO’ya satılana kadar ürünün sahibi sayılır. (FTO’ya 
satılana kadar üretici veya FT ürünü. Üreticiler genellikle 
Üretici Grupları olarak örgütlenir.) Üreticilerin Standarda uy-
gunluğu FTO’nun sorumluluğundadır ve FTO’nun Üretici IMS 
üzerinden takip edilir.
İş yeri Üreticinin evi, çiftliği ve hatta FTO’nun binası olabilir 
ancak herhangi bir istihdam ilişkisi olmamalıdır (bkz. “İşçi” 
tanımı). Üreticiler, ürünlerini doğrudan FTO’ya satar (genel-
likle grup halinde).
Üreticiler, Adil Ticaret ürünlerini büyük oranda tek başlarına veya 
ailelerinin yardımıyla yetiştirir/üretir. Ürüne bağlı olarak Üreticiler-
in, kendilerine yardımcı olan bazı İşçileri bulunabilir. 50’den fazla 
İşçisi olan Üreticiler ve FTO’ya satış yapan bağımsız, olgun-
laşmış Üretici Grupları “Tedarikçi” olarak kabul edilir.

Tedarik zinciri 
yönetimi

Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş üreticilerin ticari faali-
yetlerden, ticaret ortakların seçilmesinden ve tedarikçilerin
Adil Ticaret uygulamalarını doğrulamak için bir izleme siste-
minden faydalanmasını sağlamak için WFTO üyelerinin bir 
sistemi bulunmalıdır.

Ham maddeler Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş üreticilerin ticari faali-
yetlerden, ticaret ortakların seçilmesinden ve tedarikçilerin 
Adil Ticaret uygulamalarını doğrulamak için bir izleme siste-
minden faydalanmasını sağlamak için WFTO üyelerinin bir 
sistemi bulunmalıdır.

Malzemeler Bu, gıda ürünlerini ve kozmetik ürünleri oluşturan malzemeleri if-
ade eder. Ürün Etiketi sadece malzemelerinin %50’si (kuru ağırlık 
veya değer olarak) Adil Ticaret kaynaklarından temin edilmiş olan 
gıda ürünlerinde veya kozmetik ürünlerde kullanılabilir.

dahili İzleme 
Sistemi

Bu, doğrulanmamış tüm Adil Ticaret tedarikçilerinin temel 
Adil Ticaret ilkelerine uyduklarını doğrulamak için onları takip 
etmek için FTO’nun kullandığı kendi sistemidir. Üreticilerle ve 
tedarikçilerle çalışan üyelerin iki sistem kullanması gereklidir.

Terim Tanım

WFTO Adil Ticaret 
Standart (Standart)

Bu, WFTO üyelerinin tabi olduğu Standardı tanımlar. WFTO 
Kurulu tarafından oy birliğiyle hazırlanan ve onaylanan 
Standart belgesi, kılavuzlar ve araçlarla birlikte, üyelerin 
faaliyetlerini yöneten kuralları oluşturur. Standartta WFTO’nun 
on İlkesiyle birlikte İlkelere uygunluğu değerlendirmek için 
tanımlanmış uygunluk kriterleri yer almaktadır.

Uygunluk kriterleri 
(CC)

Bunlar, bir kuruluşun WFTO üyesi olarak onaylanması ve 
üyeliğinin devam ettirilmesi için uyması gereken gereklilikler-
dir. Tüm gerekliliklerin en baştan itibaren karşılanması zorunlu 
değildir ve üç farklı gereklilik seviyesi mevcuttur.

Zorunlu kriterler Kuruluşların yeni bir WFTO garantili üye olarak onaylanması 
için uygunluk kriterlerini karşılamaları gereklidir. Mevcut 
üyelerin kriterlere uymaması önemli bir uygunsuzluk olarak 
değerlendirilir ve üyeliğin askıya alınması veya feshedilmesi-
yle sonuçlanabilir.

X yıla kadar
karşılanması zorunlu

Kriterlerin zorunlu olduğu tarihe kadar kritere uygunluğun 
sağlanması için belirlenen zaman sınırı.

Sürekli 
iyileştirme

Bu kriterlere sürekli olarak bağlı kalması WFTO üyelerinin zam-
an içerisinde ilerleme kaydederek WFTO İlkelerinde hedefle-
nen daha yüksek bir uygunluk seviyesine ulaşması istenir.

Gösterge Göstergeler, Uygunluk Kriterlerinin pratikte yorumlanmasıdır ve 
Öz Değerlendirme Raporunda (SAR) göstergeler bulunmaktadır.

Adil Ticaret tedar-
ikçisi (FT supplier)

Adil Ticaret ürünlerini bir FTO’ya satanlar. Bunlar, kendi 
üretim/kaynak temini, pazarlama ve satış süreçlerini yöneten 
bağımsız, olgunlaşmış iş birimleridir.
Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerinin WFTO üyesi olmaları 
veya tanınan bir Adil Ticaret Sisteminde belgelendirilmeleri 
(“dışarıdan doğrulanmış Adil Ticaret Ürünü Tedarikçileri”) 
gereklidir. Aksi halde, Tedarikçinin Tedarikçi Bölümünde kayıt 
olması ve bir FTO’nun Tedarikçi Dahili İzleme Sisteminde “IMS 
Tedarikçisi” olarak bulunması gereklidir (bkz. Bölüm 3.2).
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Terim Tanım

doğrulanmamış 
tedarikçiler

Bunlar, FTO’nun kendi Tedarikçi veya Üretici IMS’si dışında 
başka bir Adil Ticaret sisteminde takip edilmeyen, FTO tedar-
ikçileri veya üreticileridir.

Hariç tutulan 
tedarikçiler

Beyan edilen nedenlerden dolayı takip edemediğiniz ve başka 
bir tanınmış doğrulaması olmayan, ürünlerinde WFTO Ürün 
Etiketi bulunmayan tedarikçiler.

Birincil üretici Adil Ticaret ürünleri üreten veya yetiştiren bir kuruluş veya 
birey veya bireyler grubu (kooperatif, topluluk grubu, küçük 
ölçekli girişim veya aile işletmesi olabilir).
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Terim Tanım

Profil Tüm yeni başvuru sahipleri tarafından tamamlanmalı ve 
izleme takvimine göre 2 veya 3 yılda bir güncellenmelidir. Bu, 
SAR’da yer alır.

Öz değerlendirme 
raporu (SAr)

Bu raporda irtibat bilgileri, organizasyon ve yaptığı iş, IMS ve 
Uygunluk Değerlendirmesiyle ilgili bir bölüm yer alır. Değer-
lendirmede, kabul edilen İyileştirme planıyla ilgili sorular ve ge-
lecekteki İyileştirme planı için öneriler yer alır. Üyelerden ayrıca 
bir sonraki Akran ziyaretini yapacak akranları önermeleri istenir.

dahili İzleme
Sistemi (iMS)

Tüm FTO’lar, WFTO veya diğer bir tanınmış Adil Ticaret sistemi 
kapsamında doğrulanmamış tedarikçilerin ve/veya üreticilerin
izlenmesini sağlamak için Dahili İzleme Sistemine sahip olmalıdır.

Uygunluk 
değerlendirmesi

Bir üyenin, Standarttaki uygunluk kriterlerine uygunluğunu 
değerlendirmek için Öz Değerlendirme kapsamında yaptığı 
değerlendirme.

İyileştirme planı Öz Değerlendirmede üyeler iyileştirme gereken alanları 
tanımlamalı ve gelecek 2 veya 3 yıl için WFTO ile bir İyileşme 
planı üzerinde anlaşmalıdır.

İzleme denetimi Bu denetim, WFTO Garanti Sistemi kapsamında WFTO 
tarafından onaylanmış bağımsız denetçiler tarafından yapılır. 
Denetçiler, saha ziyaretleri yaparak ve belgeleri gözden geçir-
erek Standarttaki gerekliliklere göre uygunluğu kontrol eder.

doğrulanmamış 
tedarikçiler

WFTO veya başka bir Adil Ticaret sistemi tarafından doğrulanmamış 
olan anca sadece FTO’nun kendi IMS’sinde yer alan tedarikçiler.

Üretici ve Tedarikçi 
doğrulama ziyaretleri

İzleme denetimi kapsamında FTO’nun ana denetçisi 
tarafından veya tedarikçilerin ve/veya üreticilerin farklı ülkel-
erde olması durumunda yerel denetçiler tarafından doğrulan-
mamış tedarikçilerden ve/veya üreticilerden örnek bir gruba 
ziyaretler yapılacaktır.

Terim Tanım

WFTO Garanti Bu, WFTO’nun Mombasa’daki Yıllık Genel Toplantısında 
kabul edilen ve WFTO’nun 2013’teki Rio konferansında WF-
TO’nun Garanti Sistemi olarak tanıtılan doğrulama sistemidir. 
WFTO üyelerinin ürünlerinin üzerinde ‘Garantili Adil Ticaret’e 
uygun olduklarını ifade eden bir etiket kullanmalarına imkan 
veren, sağlam, katılımcı bir izleme ve üyelik sistemidir.

Garanti Sistemi Bu, Garanti Sistemini yöneten tüm konuları içerir. GS El Kitabı 
Belge, internet sitesinin üyeler bölümünde bulunmaktadır. 
Sorumlu WFTO komitesinin ve Garanti Sistemi müdürünün 
veya Kurulun onayı olmaksızın değiştirilemez.

Adil Ticaret 
kuruluşu (FTO)

WFTO’nun ticaret yapan, onaylanmış üyeleri.

WFTO’nun geçici 
üyesi

Başvuranlar ilk olarak WFTO Global Kurulu tarafından Geçici 
üye olarak onaylanır ve bir Öz Değerlendirme Raporu dol-
durmaları istenir ve garantili üye olarak onaylanmadan önce 
İzleme denetiminden geçmeleri gerekir.

Garanti Sistemi 
yükümlülükleri

Tüm üyeler, El Kitabında anlatıldığı şekilde, Garanti Sistemi 
izleme yükümlülüklerine uymalıdır.

Öz değerlendirme Ticaret yapan üyelerin kendilerini değerlendirerek Standart 
esasında kendi uygulamalarını gözden geçirmeleri ve izleme 
takvimine göre Öz Değerlendirme Raporu hazırlamaları 
gereklidir. Geçici üyelerin de tam üye olmak için bir Öz Değer-
lendirme yapmaları gereklidir.

WFTO Garanti Sisteminin başlıca terim ve
bileşenlerinin tanımı
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Terim Tanım
Üyeler Arası Ziyaret WFTO’lar, Standarda göre uygulamalarını kontrol edebilecek 

WFTO Adil 
Ticaret Hesap 

Verebilirlik 
İzleme (FTAW)

üyeleri önermelidir. Bu işlem, sahada neler olduğunu ve Öz 
Değerlendirme Raporundaki beyanları doğrulamak ve bazı 
belgeleri gözden geçirmek için yapılacak saha ziyaretlerini 
içerir. Üyeler ticaret yapan ortaklar, WFTO’nun bölge veya 
ülke ağları veya yerel STK’lar veya diğer uygun kişiler olabilir.

WFTO’nun internet sitesinde, WFTO’nun tek tek üyeleriyle 
ilgili endişe, sorun ve uyarıların iletilebileceği bölüm.
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Terim Tanım

şikayet prosedürü Bu prosedür, WFTO üyelerine yönelik şikayetleri ve WFTO 
Garanti Sisteminin işleyişiyle ilgili şikayetleri kapsar.

İtiraz prosedürü Tüm üyeler, üyelikleriyle ilgili Kurul tarafından verilen karar-
lara itiraz etme hakkına sahiptir.

WFTO Ürün etiketi Bu Etiket, bir FTO’nun WFTO’nun Adil Ticaret Standardına 
uygun bir FTO olarak onaylandığını gösterir. Kuruluşlar üyel-
er, ürünlerinde WFTO Ürün Etiketini, kullanıma ilişkin düzen-
lemelere uygun şekilde ve WFTO ile bir sözleşme imzaladık-
tan sonra kullanabilir.

İlk alıcı etiketi 
(FBl)

Bu, WFTO Ürün Etiketinin, ilk alıcı tarafından kendi markası 
altında en az %95 oranında WFTO üyesinden temin edilen 
ürünlerde kullanabileceği bir versiyonudur. İlk alıcı etiketinin 
kullanımı sıkı koşullara tabidir. Bu koşullar Bölüm 9’da açıkl-
anmıştır. Kullanım için WFTO ile bir sözleşme imzalanmalıdır. 
Etiketin kullanımı ayrıca ücrete tabidir.

WFTO Üye İşareti 
(Mark)

İşaret tek başına üyenin ofis malzemelerinde ve tanıtım materyal-
lerinde, kullanıma ilişkin düzenlemelere uygun şekilde kullanılabilir.

WFTO yetkili 
denetçilerin

WFTO, İzleme denetimlerinde ve Tedarikçi ve Üretici doğrula-
ma ziyaretlerinde kullanılacak denetçi havuzunda yer alacak 
denetçileri eğitecek ve kalifiye edecektir. WFTO denetçisinin 
olmadığı durumlarda kullanılmak üzere geçici olarak kalifiye 
edilmemiş denetçiler listesi de bulundurulacaktır.

Belgelendirme 
organı

WFTO Garanti Sisteminin harici bir organ tarafından belge-
lendirilmesinde üyelere rastgele denetimler yapılacaktır. Bu 
denetimlerde, WFTO’nun kendi İzleme denetimlerinde kullandığı 
denetçilerden farklı denetçiler kullanılacaktır.

Belgelendirme ku-
ruluşunun yapacağı 

denetimler

WFTO Garanti Sisteminin harici bir organ tarafından bel-
gelendirilmesinde üyelere rastgele denetimler yapılacaktır. 
Bu denetimlerde, WFTO’nun kendi İzleme denetimlerinde 
kullandığı denetçilerden farklı denetçiler kullanılacaktır.

Terim Tanım

Başlangıçta Garanti Sistemini denetleyecek olan ana organ 
bu komite olacaktır ancak Onay ve Yaptırım kararlarını Kurul 
onaylayacaktır - zaman içinde Kurul ayrı bir Standart Gözden 
Geçirme komitesi oluşturabilir.

Standart ve 
işletilmesi komitesi 

(GS komitesi)

İşletme Müdürü (GS 
Müdürü)

Garanti Sistemi içindeki tüm süreçlerin yöneticisi.

risk analizi Gerekli İzleme denetimlerinin ve Akran ziyaretlerinin seviye-
sini ve sıklığını belirlemek için, ticaret yapan üyelerin WFTO 
üyelik kategorilerine ve risk faktörlerine göre analiz edilmesi. 
Risk seviyesi, ilk İzleme denetimi sonrasında belirlenir ve son-
rasındaki her bir İzleme denetiminden Sonra gözden geçirilir.

İzleme takvimi Ticaret yapan her üyeye risk seviyesine göre SARS, Akran 
ziyaretleri ve İzleme denetimleri için bir takvim verilir.

Onay prosedürü Ticaret yapan her bir üye, bir Akran ziyareti veya İzleme dene-
timi sonrasında değerlendirilir. Sıklık, risk seviyesine göre 
belirlenir. Garantili statü onayı veya yenilemesi her bir İzleme 
denetiminden sonra değerlendirilir.

Yaptırım prosedürü WFTO’nun İlkelerine uyulmaması, aidatların ödenmemesi 
veya WFTO’nun Garanti Sistemi yükümlülüklerine Uyul-
maması durumunda yaptırım prosedürü işletilir. Yaptırımlar, 
üyeliğin askıya alınmasıyla, statünün düşürülmesiyle veya 
üyeliğin feshiyle sonuçlanabilir.

Uygunsuzluk veya 
uyumsuzluk (nC)

Bir üyenin, Standarttaki bir veya daha fazla uygunluk Kriterler-
ini ihlal ettiğinin belirlenmesi.

düzeltici eylem 
(CA)

Onay sürecinde WFTO, Standarda uygunsuzlukları gidermek 
için FTO’dan belli bir süre içinde düzeltici eylemleri uygu-
lamasını isteyebilir.

Garanti Sisteminin Yönetimi
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WFTO’da iki üyelik kategorisi bulunmaktadır5:

4.1 Geçici üyeler 

Kuruluşlar başlangıçta, Başvuru formunu ve destekleyici belgeleri teslim ettikten sonra 
Geçici üye olarak onaylanır. Ardından garantili üye olmak için Öz Değerlendirme sürecini 
tamamlamaları ve WFTO Garanti Sisteminin denetim prosedürlerine uymaları gereklidir.
Aidatların ödenmemesi, izleme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya WFTO’nun 
Adil Ticaret İlkelerine uyulmaması durumunda yaptırım prosedürü kapsamında üyelerin 
statüsü Geçici üyelik statüsüne indirilebilir.

Geçici üyeler tanıtım materyallerinde WFTO Üye İşaretini veya ürünlerinde WFTO Ürün 
Etiketini kullanamazlar ve WFTO tarafından Adil Ticaret kuruluşu olarak garanti edildikleri 
yönünde reklam yapamazlar.

4.2 Garantili üyeler

WFTO’nun tam üyeleri:
• Ticaret yapan kuruluşlar (FTO)
• Adil Ticaret Destek kuruluşları (FTSO)6

• Adil Ticaret Ağı kuruluşları (FTN)
WFTO Garanti Sisteminin yükümlülükleri çoğunlukla ticaret yapan kuruluşlar için uygu-
lanır. Ancak ticaret yapmayan kuruluşlar da, kendilerinin tabi olduğu kriterlere uymak
zorundadır ve alternatif bir izleme döngüsüne göre takip edileceklerdir. El Kitabında ayrı
bir bölümde (Bölüm 5), Garanti Sisteminin FTN’ler ve FTSO’lar için nasıl uygulandığı
anlatılmaktadır.

Zaman zaman ticari faaliyetlerde bulunan ticaret yapmayan üyeler, FTO’lar için Garanti 
Sisteminde belirtilen gereklilikleri yerine getirmedikleri müddetçe WFTO Ürün Etiketini 
kullanamaz.

  © Fotoğraf: GEPA

5WFTO Adil Ticareti destekleyen veya yaygınlaştıran kuruluş veya bireyler olan Ortaklar için sınırlı haklara sahip
ayrı bir kategori oluşturmuştur. WFTO Garanti Sistemi, bunlar için uygulanmaz.
6Adil Ticaret faaliyetlerini destekleyen ancak doğrudan Adil Ticaret ürünlerinin alım satımını yapmayan kuruluşlar. 
Bunlar, asli misyonu Adil Ticaret üretici lerine ve/veya Adil Ticaret kuruluşlarına teknik, mali, iş danışmanlığı veya 
diğer hizmetleri sağlayarak Adil Ticareti yaygınlaştırmak olan kuruluşlar olabil ir. Bu tanıma uyan kuruluşlar ayrıca
Ortak Kuruluş olmayı tercih edebil ir.
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TİCAreT YAPMAYAn 
kUrUlUşlAr İçİn 
GArAnTİ SİSTeMİ

  © Fotoğraf: Dhaka Handicrafts
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WFTO ticaret yapmayan üyelere de sahiptir. Bunlar, Adil Ticaret Destek Kuruluşları 
(FTSO) veya Adil Ticaret Ağları (FTN) olarak sınıflandırılır. FTO’lar için belirlenen 
Uygunluk Kriterlerini yerine getirmedikleri sürece WFTO Ürün Etiketini kullanamazlar. 
WFTO Üye İşaretini veya Ağ İşaretini tanıtım materyallerinde kullanabilirler ancak Adil 
Ticaret Ağlarının tek tek üyeleri tanıtım materyallerinde WFTO işaretini kullanamaz.

FTSO’lar veya FTN’ler WFTO’ya üyelik başvurusu yaptığında, Başvuru formunu 
doldurmaları ve tabi oldukları tüm uygunluk kriterleri için Öz Değerlendirme Raporu 
hazırlamaları gereklidir. Bunlar aynı zamanda ilk İzleme denetimine de tabi olurlar.
Üyelikleri kabul edildikten sonra Garanti Sisteminde onlar için düşük riskli izleme 
takvimi belirlenir.7

Her yıl WFTO’ya denetlenmiş hesaplarını ve Yıllık Rapor göndermeleri gerekir.

Zaman zaman ticari faaliyetleri olan destek veya Ağ kuru-
luşları 

Bazı kuruluşlar, faaliyetlerinin önemsiz bir parçası olarak zaman zaman ticari faali-
yetlerde bulunsa da FTSO veya FTN olarak kabul edilir.

Bunlar veya mevcut üyeler ürünlerinde WFTO Ürün Etiketini kullanmak isterse, bu 
durumda ticaret yapan üyeler için Garanti Sisteminde belirtilen tüm gereklilikleri yerine 
getirmek zorundadır

  © Fotoğraf: Far Fetched Jewellery
7Daha fazla bilgi için Bölüm 6’ya bakın
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  © Fotoğraf: Green Net
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  © Fotoğraf: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

WFTO Garanti Sistemi, tüm WFTO üyelerinin WFTO Standardında belirtildiği şekil-
de kuruluşun İlkelerine bağlı kalmasını sağlar. Yeni kuruluşların üyelik başvurularını 
Üyelik Başvurusu prosedürlerine göre yapmaları ve WFTO Standardına uyduklarını 
kanıtlamaları gereklidir. Yeni üyeler ve mevcut ticaret yapan üyeler için, üyelerin WFTO 
İlkelerine uygunluğunun değerlendirilmesinde üç ana bileşen incelenmektedir:

1. Öz Değerlendirme: 2 veya 3 yılda bir
2. İzleme denetimi Onaylanmış bir WFTO denetçisi tarafından, risk kategorisine göre 

2 ila 6 yılda bir yapılır
3. Üyeler Arası Ziyaret üyenin önerdiği üyeler tarafından yapılır: risk kategorisine 

göre 2 ila 6 yılda bir

Ayrıca, WFTO Adil Ticaret Hesap Verebilirliği İzleme aracı, WFTO üyeleriyle tüm pay-
daşlar arasında sürekli geri bildirim ve izleme süreçleri için bir mekanizma sunar.
WFTO üyeleri, operasyonlarının karmaşıklığı, ölçeği ve denetimi esasında ve ürünler-
inde WFTO Ürün Etiketi kullanıp kullanmamalarına göre üç risk kategorisinde sınıflan-
dırılır (düşük/orta/yüksek) (bkz. 8.3.1 Üyelerin Risk Analizi). Risk seviyesi başlangıçta 
bir risk değerlendirme aracı kullanılarak belirlenir ve zaman içerisinde denetim ve zi-
yaretlerdeki bulgulara ve Adil Ticaret Hesap Verebilirliği İzleme aracındaki geri bildirim-
lere göre değiştirilebilir.

Bir üyenin risk kategorisi, izleme sıklığını etkileyecektir. Aşağıdaki tablolarda farklı risk 
seviyeleri için izleme sıklığı gösterilmektedir.

6.1

Genel BAkiş Ve
Akiş
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  © Fotoğraf: Last Forest

Yukarıda anlatıldığı üzere, izleme takvimine uygun olarak, her bir üye, Öz Değer-
lendirme Raporuna göre ve en son Üyeler arası ziyareti veya denetim raporuna göre 
izle-necektir. Onay süreci, denetim raporu değerlendirmesiyle eş zamanlı 
yürütülecektir. WFTO’nun denk olarak kabul ettiği diğer Adil Ticaret programlarındaki 
denetim rapor-ları, kısmen veya tamamen, yeterlik denetimi olarak kabul edilebilir 
(Diğer Adil Ticaret sistemlerinin Tanınması için bkz. 7.3.3).

Geçici üyelerin üye olarak onaylanması için ilk İzleme denetiminden geçmiş olmalıdır 
(bkz. aşağıdaki başvuru prosedürü).

düşük risk

- FTO’lar en az 2
olumlu denetim-
den sonra düşük
riskli olarak
protokol

- FTN’ler ve
FTSO’lar Düşük
risk seviyesin-
den başlar

Orta risk Yüksek risk

Öz Değer-
lendirme

Her 3 yılda bir Her 2 yılda bir Her 2 yılda bir

İzleme denetimi Her 6 yılda 
bir (Denetim-
le Dönüşümlü 
olarak)

Her 4 yılda 
bir (Denetim-
le Dönüşümlü 
olarak)

Her 2 yılda 
bir (Denetim-
le Dönüşümlü 
olarak)

Üyeler Arası 
Ziyaret

Her 6 yılda 
bir (Denetim-
le Dönüşümlü 
olarak)

Her 4 yılda 
bir (Denetim-
le Dönüşümlü 
olarak)

Her 2 yılda 
bir (Denetim-
le Dönüşümlü 
olarak)

WFTO TİCAreT YAPAn ÜYeler İçİn GArAnTİ SİSTeMİ dÖnGÜSÜ
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6.2

GArAnTİ 
SİSTeMİnİn 

Bİleşenlerİ

6.2.1 Üyelik başvuruları 

WFTO’ya katılmak isteyen kuruluşlar üyelik başvurusu 
yapmalı ve WFTO üyesi olmak için WFTO Standardına 
uygun olduklarını göstermelidir.

Üreticiler veya ticaret yapan kuruluşlar, en az bir mali 
hesap kümesi gösterebilirse, Adil Ticarete bağlılık taah-
hüdü verirse ve WFTO İlkelerine uygun olarak sosyal, 
ekonomik, kültürel ve çevresel davranışlarının makul 
olduğunu kanıtlarsa üyelik başvurusu yapabilir. Adil 
Ticaret Destek Kuruluşları ve Ağları da üyelik başvurusu 
yapabilir. Daha adil ticaret koşulları için kampanya 
yürüten bir bağışçı kuruluş veya ulusal veya uluslarar-
ası ajans Adil Ticaret Kuruluşu/üye olarak tescil edile-
mez ancak Ortak üye olabilir.

FTSO’lar Ortak Kuruluş olarak başvurabilir.
Başvuru sahipleri öncelikle sınırlı haklara sahip Geçici 
üye olur (bkz. Bölüm 4.1). Öz Değerlendirme Raporunu 
teslim ettikten ve ilk İzleme denetiminden başarılı şekilde 
geçtikten sonra garantili üye olarak onaylanabilir.
Üye olarak kabul edilmeyen kuruluşlar 2 yıl sonra, üye-
likle ilgili engellerin giderildiğini kanıtlamaları durumun-
da tekrar başvuru yapabilir. Bu kuruluşların yeni bir öz 
değerlendirme yapması ve yeni bir İzleme denetiminden 
geçmesi gereklidir. Geçici üyelik statüsü, yeniden yapılan 
başvurularda uygulanmaz.

Üyelik Başvurusu
1. Başvuran kuruluştan, gerekli tüm bilgileri WFTO’nun
internet sitesinden indirmesi istenir ya da bilgileri WFTO
Ofisi’nden talep edebilir:

 ● Başvuru prosedürü ve başvuru ücretleri
 ● Üyelik kategorileri ve başvurabilecek kişiler hakkın-

da bilgi
 ● Üyelik aidatı kategorileri
 ● WFTO Uygulama Kuralları
 ● Garanti Sistemi El Kitabının ilgili bölümleri
 ● Yeni üye profili formu (10.1.1a)
 ● WFTO Standardı:
 ● WFTO Üyelik Sözleşmesi (10.2.9) – Onaydan sonra

Global ofis tarafından verilir

2. Başvuru sahibi, WFTO Profil formunu doldurur ve
imzalanmış WFTO Uygulama Kuralları dahil olmak üzere
istenen tüm belgeleri WFTO Ofisi’ne iletir.

  © Fotoğraf: Manos del Uruguay
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Başvurunun İncelenmesi
3. WFTO ofisi her bir başvuru sahibi
için bir dosya açar. Her bir başvuru
sahibi kuruluş için WFTO Global ofisi
tarafından benzersiz bir numara verilir
ve başvuru sahibinden işlem ücreti alınır.

4. Global ofis, başvuru sahibinin üyelik
kriterlerine uygun olup olmadığını ve
WFTO Standardına uygun şekilde faali-
yet yürütüp yürütmediğini teyit eder.

5. Başvuru eksiksizse, başvuru sahibi
bültendeki listede duyurulur, böylece tüm
üyelere başvurudan haberdar olur ve
WFTO’ya olabilecek sorunları bildirebilir.

6. Aynı zamanda ofis, adayın ülkesindeki
diğer tüm WFTO üyeleriyle irtibat kurar-
ak başvuru sahibinin WFTO ilkeleri ve
etik kurallarına ilişkin itibarı konusunda
paylaşmak istedikleri yorumlarını ilet-
meleri için fırsat verir. Bu üyelere yanıt
vermeleri için 2 hafta süre tanınır.

7. Başvuru ofis tarafından incelenir.
Ardından Geçici üye olarak onaylanması
için bir tavsiye yazısı hazırlanır.
Geçici Üyelik ve Üyelik Statüsü Hakkın-
da Karar

8. Yorumlara ve değerlendirmelere göre,

yetkili kişi başvuru sahibi kuruluşun Geç-
ici üye olarak onaylanması veya redded-
ilmesi yönünde tavsiyede bulunur.

9. WFTO Global Kurulu, bu tavsiyeden
sonraki bir ay içinde başvuru sahibini
Geçici üye olarak onaylar veya reddeder
ve başvuru sahibi resmen bilgilendirilir.

10. Kuruluşlar, Geçici üye olmak için
WFTO üyelik sözleşmesini imzalamalı
ve üyelik aidatını ödemelidir. Üyelik ai-
datı, üyenin kabul edilmesinden sonraki
2 ay içinde ödenmezse, Geçici üyelik
kendiliğinden iptal olur.

11. Geçici üyeler WFTO üyesi olduk-
ları şeklinde reklam yapamazlar veya
herhangi bir şekilde WFTO tarafından
Adil Ticaret garantisine tabi olduklarını
iddia edemezler. Aksi halde Geçici üyelik
derhal feshedilir.

12. WFTO, tüm yeni Geçici üyelerin
isimlerini WFTO üyelerine bildirir ve
Geçici üyenin uygulamaları hakkındaki
kaygılar Adil Ticaret Hesap Verebilirliği
İzleme aracı üzerinden iletilebilir (bkz.
aşağıda 7.2.5), böylece sorunlar İzleme
denetiminde kontrol edilebilir.

13. Geçici üyenin Profil formunda yanlış
bilgi verdiği tespit edilirse, Geçici üyeliği
derhal feshedilebilir.

14. Geçici üye, üye olmak için Öz
Değerlendirme Raporu (SAR) hazır-
lamalı ve İzleme denetimi planlanmadan
önce uygulanması gereken eylemleri
uygulamalıdır. SAR, onay tarihinden
itibaren 12 ay içinde iletilmelidir ve ilk
İzleme denetimi SAR’ın kabulünden
sonraki 12 ay içinde yapılmalıdır, aksi
halde Geçici üyelik iptal olur.

15. Denetimde Geçici üyenin WFTO
Standardına uyduğu teyit edilirse,
Garanti Sistemi Müdürü ve uygun
durumlarda Standart ve Garanti Sistemi
komitesi kuruluşu WFTO garantili üye
olarak onaylar.

16. Onaylandıktan sonra kuruluşa ga-
rantili üyelikle ilgili bilgilendirme yapılır
ve bu noktada Etiket ve İşaret veya
İşaret sözleşmesini imzalar.

17. Üye için bir risk analizi yapılır ve
WFTO Garanti Sistemi ekibi üyenin Ga-
ranti Sistemi izleme takvimini belirler ve
kuruluşu buna göre bilgilendirir.
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6.2.2 Öz değerlendirme 

1. Üyeler 2 veya 3 yılda bir, Öz Değer-
lendirme kurallarına uygun şekilde
Öz Değerlendirme yapması gereklidir
(10.1.1). Öz Değerlendirme tarihi,
üyenin kendi izleme takviminde belirtilir.

2. WFTO Global ofisi, üyelere, Öz
Değerlendirmenin
teslim edileceği tarihten 4 ay önce hatır-
latma mesajıyla birlikte değerlendirme
kurallarını, formlarını ve güncellenecek
mevcut üye Profilini gönderir. Üyelere,
yeni bir hatırlatma gönderilerek Öz
Değerlendirme Raporunun teslimi için
bir son tarih bildirilir.

3. Üye kuruluşun yönetimi, Öz Değer-
lendirmeden önceki iki veya üç yıl içinde
tedarikçilerle, üreticilerle ve ticaret or-
taklarıyla yapılan görüşmelerin belgeleri
dahil olmak üzere tüm operasyonlarını
WFTO Standardına göre değerlendirmek
için, tüm gerekli dahili görüşmeleri ve
ziyaretleri gerçekleştirir. Dahili İzleme
Sisteminde tedarikçiler ve/veya üreticiler
için Adil Ticaret koşullarına ilişkin elde
edilen bulgular dahili olarak da gözden
geçirilir (bkz. Standart).

4. Üye kuruluş daha sonra tüm gerekli
formlarla birlikte Öz Değerlendirme
Raporunu tamamlar ve kabul edilen

son tarihten önce WFTO Global ofisine 
gönderir. Öz Değerlendirme Raporu, 
belirlenen son tarihten itibaren 30 gün 
içinde teslim edilmezse, bir hatırlatma 
mesajı gönderilir ve Öz Değerlendirme 
için son teslim tarihinden 60 gün sonra 
yaptırım prosedürü başlatılır (bkz. Bölüm 
7.2.1 Onay ve Yaptırım prosedürü).

5. WFTO ofisi, Öz Değerlendirme
Raporunda eksiklikleri tespit etmek için
inceleme yapar ve Garanti Sistemi ekibi,
Denetim sırasında özellikle dikkat edil-
mesi gereken konuları belirler. Ardından
Öz Değerlendirme Raporu üyenin plan-
lanan onay tarihinden önce teslim edilir
ve bu tarihte rapor, Onay ve Yaptırım
prosedürlerinde belirtildiği şekilde en son
İzleme denetimi veya Akran ziyareti
raporuyla birlikte değerlendirilir.

6. Bir İzleme denetimi veya Üyeler Arası
Ziyaret yapılacağı zaman Öz Değer-
lendirme Raporu izleme denetçisi veya
belirlenen akran ile ziyarete hazırl-
anması için paylaşılır. Denetçinin ve
akranın görevi ziyaret sırasında rapo-
rundaki bilgileri kontrol etmek ve bu kon-
trolleri raporunda belirtmektir. raporunda
belirtmektir.

7. Öz Değerlendirme Raporu daha sonra
Garanti Sistemi ekibi tarafından İzleme
denetimi veya Akran ziyareti raporuyla

birlikte üyeliğin onayı veya reddi için bir 
esas olarak değerlendirilir Öz Değer-
lendirme (Bölüm 7.2.1 Onay ve Yaptırım 
prosedürü). Gerektiğinde sözleşme 
onayı ve yenilemesi, İzleme denetimi 
raporunun değerlendirilmesiyle Eş zam-
anlı olarak yapılır.

8. Herhangi bir sorun varsa, onay
verilmeden önce Standart ve Garanti
Sistemi komitesine danışılmalıdır.
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6.2.3 İzleme denetimi 

Tüm WFTO üyeleri kabul edilen aralıklar-
la İzleme denetiminden geçmek zorun-
dadır. Üyenin risk kategorisine uygun 
olarak istenen sıklıkta değerlendirme 
yapılması için denetimler Akran ziyaret-
leriyle dönüşümlü olarak yapılır (bkz. 
yukarıda Genel Bakış ve Akış kısmındaki 
tablolar).

Her bir üyenin risk kategorisine göre 
önceden belirlenmiş bir İzleme denetimi 
takvimi vardır.

WFTO İzleme denetiminin yerine geçebi-
lecek eşdeğer sistemler
Üye (veya Geçici üye), kendisini 
denetleyen Adil Ticaret programından 
aldığı en son belgelendirme raporunu 
teslim eder. WFTO’nun diğer sistemlerin 
denkliği politikasına göre rapor eşdeğer 
olarak kabul edilirse (bkz. 8.3.3) bu du-
rumda rapor WFTO’nun İzleme deneti-
minin yerine geçebilir veya denetim daha 
az yapılabilir.

Denetçilerin Seçilmesi
1. WFTO, tüm üyelik bölgelerinde WFTO
Garanti Sistemindeki denetçi havuzunu

eğitir ve kalifiye eder. Uygunsa, WFTO 
belli bölgelerde İzleme denetimlerini 
koordine etmek üzere bir denetim kuru-
luşuyla iş birliği yapabilir.

2. Denetçiler, bilgileri gizli tutacaklarını,
çıkar çatışmasına girmeyeceklerini,
gerekli özeni göstereceklerini, iş etiğine
ve davranış kurallarına uyacaklarını ve
günlük ücreti kabul ettiklerini doğrulam-
ak için WFTO ile bir sözleşme imzalar.

3. Her bir denetçinin WFTO denetçileri
için alacağı ücret günlük ücret üzerinden
müzakere edilir ve belirlenir.

4. Denetçilere iş görevlendirmesiyle ilgili
gereklilikler (kapsam, verilen görevler,
hazırlık ve raporun yazılması) net bir
şekilde iletilir.

İzleme denetiminin Düzenlenmesi
5. WFTO, İzleme denetiminin
yapılacağını, önerilen kapsamı ve
süreyi üyeye en az 6 ay önceden
hatırlatır (üyenin kabul edilen izleme
takvimine göre). Üyenin risk düzeyi
veya yapılan şikayetler, denetimin kap-
samını etkileyebilir.
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6. WFTO, seçilen denetçinin çıkar
çatışması olmamasını sağlayacak şekil-
de uygun bir denetçi önerir. Üye makul
gerekçelerle denetçiyi reddedebilir ve bu
durumda başka bir denetçi önerilir.

7. Üye denetçiyle irtibata geçer
ve denetim tarihi üzerinde mutabakat
sağlanır (son tarihten en az 3 ay önce).
Üye, denetim için planlanan tarihi WFTO
Garanti Sistemi Müdürüne bildirir.

8. Üye, denetim hizmetinin ücretini
doğrudan öder. Denetçinin tarafsız
olduğundan emin olmak için kuru-
luşların denetim hizmetlerinin ücretinin
tamamını önceden ödemesi normal bir
prosedürdür. Denetçilerin performansına
ilişkin sorunlar WFTO’ya iletilebilir.

9. İzleme denetimini kabul edilen zaman
içerisinde (son tarihten önce) düzenle-
mek üyenin sorumluluğundadır. İzleme
denetiminin düzenlenememesi durumun-
da önce bir hatırlatma yapılır ve ardından
yaptırım prosedürü başlatılır (bkz. Bölüm
7. 7.2.1 Onay ve Yaptırım prosedürü).

10. Denetim tarihi belirlendikten sonra
WFTO Garanti Sistemi ekibi denetçiyle
Denetim protokolünü, rapor formatını
10. (Ek 10.1.5 ve 10.1.6) ve tüm ilgili
bilgileri, özellikle denetim kapsamını,
güncellenmiş Öz Değerlendirme Rapo-

runu, üyenin Profili, en son İzleme 
denetimi veya Akran ziyareti raporu 
(varsa), önceki onay kararları ve kabul 
edilen düzeltici eylemler ve takip edi-
lecek önemli sorunlar veya endişelerle 
(örn. WFTO Adil Ticaret Hesap Verebil-
irliği İzleme aracından) birlikte paylaşır. 
Karmaşık bir kuruluş söz konusuysa, 
denetçiyle daha detaylı bir denetim planı 
üzerinde konuşulur. Denetçi ilave bilgi 
talep edebilir.

11. WFTO’nun önerdiği denetim kap-
samında denetçi, Profili, Tedarikçi İzleme
formunu ve WFTO tarafından verilen
diğer bilgileri inceleyerek FTO’nun IMS’si
içinde hangi üreticileri/denetçileri ziyaret
etmek istediğini belirlemelidir. Denetçi bir
seçim yapmadan önce FTO’dan bu tedar-
ikçiler hakkında ilave bilgi isteyebilir ve
WFTO, harici ziyaretler veya şikayetler
nedeniyle geçmişte oluşan endişeler so-
nucunda kontrol edilmesini istedikleri belli
tedarikçiler veya üreticiler varsa bunları
belirtecektir.

12. Pazarlama FTO’ları içini tedarikçiler
ve/veya üreticiler farklı bir ülkedeyse
veya ilave ziyaret gerekiyorsa, WFTO
İzleme denetiminden önce veya İzleme
denetimiyle aynı zamanda yerel bir
denetçi tarafından ziyaret edilecek doğru-
lanmamış tedarikçileri ve/veya üreticil-
eri belirlemelidir. WFTO, bu ziyaretleri

yapacak denetçileri belirleyecek ve 
onlara ilgili bilgileri iletecektir. Bu tedar-
ikçilerden ve/veya üreticilerden hangil-
erinin ziyaret edileceği konusunda son 
kararı WFTO verecektir. İzleme denetimi 
gerçekleştikten sonra Doğrulama raporu 
gelirse, pazarlama FTO’sunun denetçi-
si bu raporlara bakarak nihai İzleme 
denetimi raporunu güncelleyecektir ya da 
Garanti Sistemi Müdürü tarafından ayrı 
raporlar değerlendirilecektir.

13. Üyelik sözleşmesine göre, WFTO
herhangi bir zamanda habersiz olarak
İzleme denetimi yapma hakkını saklı tut-

ar. Üyenin ağır bir kusurlu davranışından 
şüphelenilmesi nedeniyle habersiz bir 
İzleme denetimi yapılması gerekiyorsa, 
üyeden bu işlem için ücret talep edilebilir.

İzleme denetimi
14. Denetçi, WFTO Garanti Sisteminin
Davranış Kurallarına ve gizlilik sözleşme-
sine uymalıdır.

15. İzleme denetiminin amacı, bel-
ge kayıtları ve yerinde doğrulama ve
mülakatlar esasında üyenin operasyon-
larının WFTO Standardına göre değer-
lendirilmesidir.
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Tedarikçileri veya üretici gruplarını (1 
grup olarak sayılır) ziyaret ederken grup 
başına yapılacak işçi mülakatı veya tarla 
ziyareti için belli bir sayı yoktur ancak 
denetçi Adil Ticaret üretiminin gerçek-
liklerini ve üreticilerin görüşlerini temsili 
bir şekilde gözlemlemelidir.

Denetçiler, tedarikçileri ve üreticileri 
seçerken aynı zamanda satın alma hac-
mi, işçi sayısı, daha önce yapılan ziyaret 
olup olmadığı, yakınlık, vb. gibi faktörleri 
göz önünde tutmalıdır (bkz. Denetim 
protokolü 10.1.5):

 ● FTO’nun tedarikçi ve üreticiler için
dahili izleme sistemiyle (IMS) ilgili
belgelerin gözden geçirilmesi;

 ● Ödemeler/fiyatlar, istihdam koşulları
(ücretler, çalışma saatleri, güven-
likle ilgili belgeler, vb.) ile ilgili belge
kayıtlarının, proje belgelerinin, dahili
politikaların gözden geçirilmesi;

 ● Ticari personel ile saha personeli ile
mülakatlar;

 ● Ürün etiketlerinin, satış belgelerinin
 ● ve müşterilerle iletişimin gözden

geçirilmesi;
 ● Tanıtım materyallerinin gözden

geçirilmesi/görüşülmesi;
 ● Önemli bulguların ve WFTO Stand-

ardına göre değerlendirmenin
özetlenmesi için WFTO’nun sorum-
lu personeliyle sonuç toplantısı.

Denetçi, üyenin İyileştirme planının-
da değişiklikler yapılmasını öner-
ebilir. Üye, denetçinin bulguları ve 
görüşmeler sonucunda İyileştirme 
planını güncelleyebilir.

Raporlama ve Takip
17. Ziyaretten sonraki 30 gün içinde
denetçi ön İzleme denetimi raporunu ve
üyenin İyileştirme planına ilişkin tavsi-
yelerini veya düzeltici tedbirleri ziyaret
edilen üyeye gönderir. Üye, raporda
hatalı bilgi veya verilerin düzeltilmesini
talep edebilir veya performansının
yeniden değerlendirilmesi için ilave kanıt
sunabilir.
18. Denetçi buna göre raporunu güncel-
ler. Bazı değerlendirmeler konusunda
mutabakat sağlanamazsa, denetçi üyenin
raporla ilgili yorumlarını ayrı bir bölümde
belirtmelidir. Üye, raporu onaylamalıdır
ancak 15 gün içerisinde herhangi bir
yorum gönderilmezse ve üye raporu im-
zalamazsa, raporun üye tarafından kabul
edildiği varsayılır.
19. Yerel denetçilerin hazırladığı Te-
darikçi doğrulama raporlarının da göz
önünde tutulması gerekiyorsa, tüm
raporlar alındıktan sonra denetim raporu
sonuçlandırılır veya değerlendirilir. Nihai
rapor denetçi tarafından imzalanır ve
WFTO’ya ve FTO’ya gönderilir.
20. İletilen raporda, WFTO Garanti Siste-
mindeki Denetim raporu formatı uygulan-

16. Denetim, WFTO Garanti Sistemindeki
İzleme denetimi protokolüne (Ek 11.1.5)
göre yapılır ve aşağıdaki faaliyetleri
içerir:

 ● Kapsamı ve süreci açıklamak ve
faaliyetlere ilişkin genel bir fikir edin-
mek için açılış toplantısı;

 ● Geçmişteki iyileştirme ihtiyaçlarının
takibi ve organizasyon veya ticari
faaliyetlerdeki son değişiklikler dahil
olmak üzere, yönetimle mülakatlar;

 ● Üyenin denetçi tarafından seçilen
işçileri/çalışanlarıyla gizli mülakatlar;

 ● İş yerlerine, işçilerin veya üyelerin
kullandığı tesislere ve diğer üretim

tesislerine ziyaret;
 ● Bir Adil Ticaret garanti veya bel-

gelendirme programı kapsamında
doğrulanmamış üreticilerin veya
diğer Adil Ticaret tedarikçilerinin
olması durumunda, temsili sayıda
tedarikçi ve/veya üretici ziyaret edin
ve işçilerle görüşmeler yapın (bire bir
ve grup görüşmeleri).

Ziyaret edilmesi gereken doğrulanmamış 
tedarikçi ve/veya üretici sayısı aşağıdaki 
tabloya göre belirlenir8:

doğrulanmamış tedarikçilerin ve/veya 
üretici gruplarının sayısı

Ziyaret edilen tedarikçilerin ve/veya 
üreticilerin sayısı

1 1
2-5 2
6-10 3
10’dan fazla kare kök

8
If there are concerns with the suppliers visited, the auditor or GS manager may decide to include more supplier visits.
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malıdır (Ek 10.1.6). WFTO, denetçiden 
üyenin yorumlarıyla ilgili ilave açıklama 
isteyebilir ancak nihai rapor teslim 
edildikten sonra üye raporla ilgili denetçi-
yle iletişime geçmemelidir.

21. Nihai rapor, kabul edilen değişik-
liklerden sonra ön rapordan sonraki 30
gün içinde son halini almış olmalıdır.

22. WFTO Garanti Sistemi ekibi, teslim
edilen raporu ön incelemeden geçirir
ve 30 gün içinde denetçiyle iletişime
geçerek raporu kabul eder veya ilave
açıklama talep eder. WFTO’nun denetim
raporunu değerlendirmesi sürecinde,
denetimdeki bulgular ve kanıtlarla ilgili
denetçiye ilave sorular yönlendirilebilir
ve raporun teslim edilmesinden sonraki
3 ay içerisinde bu soruların yanıtlanması
istenebilir. Üye raporu sadece WFTO’nun
nihai kabulünden sonra paylaşabilir.

6.2.4 Üyeler Arası Ziyaret

Bu ziyaretler, Öz Değer-lendirme ve 
İzleme denetimiyle birlikte üç izleme ve 
doğrulama mekanizmasından biridir. 
Denetim konusunda deneyimi olmayan 
geçici üyelerin, izleme deneti-minden 
önce bir üyeler arası ziyaretine tabi ol-
maları önerilir ancak bu zorunlu değildir. 
Garantili hale geldikten sonra üyeler

arası ziyareti izleme döngüsünün zorunlu 
bir bileşeni haline gelir.

Üyeler arası ziyaretler normalde WFTO 
Ga-ranti Sisteminin her döngüsünde bir 
kez gerçekleştirilir9. Yüksek riskli veya 
şüphe-li ve ciddi bir uygunsuzluk 
durumunda WFTO Standart ve Garanti 
Sistemi kom-itesi, Üyeler Arası Ziyaret 
de dahil olmak üzere üye için ilave 
izleme faaliyetleri planlaya-bilir. Üyelerin, 
akran ziyareti yapmalarının istenmesi 
durumunda ne yapmaları gerektiği 
konusunda bilgi edinmek için akranlara 
yönelik çevrim içi eğitimleri incelemeleri 
önerilir. 

Üyenin seçilmesi
1. Üyeler arası ziyarette önce hazırlanan
Öz Değerlendirme Raporunda üye, aynı
ülk-ede/bölgede bulunan veya bölge veya
ülke ağlarından olan diğer üyelerden, ticari
or-taklardan (Üyeler arası ziyaret bir alıcı
ziyaretiyle birleştirilecekse) veya yerel
olarak çalışan STK’lardan 2-4 kişinin
isimlerini önerir. Üye, Garanti Sistemi
ekibine önerdiği kişil-erin öz geçmişini
gönderecektir.

2. Garanti Sistemi Müdürü aşağıdaki
kriterlere göre önerilen akranı/akranları
onaylar:
Üyenin, Üyeler arası ziyaretini
gerçekleştirirken nesnel davranmasını
engelleyecek bir ticari nüfuzu veya güçlü
çıkar çatışması olmamalıdır;

9FTO  üyeler arasıiyaretlerinden sonra değerlendirilse de Onay döngüsü tüm Garanti Sistemi döngüsünde bir kez 
gerçekleşir ve onay İzleme denetimi raporu esasında verilir. Bir Akran ziyareti raporunda endişe verici konular belir-
tilmişse, İzleme denetimi daha erken bir tarih için planlanabilir.
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• Üyenin Adil Ticaret ve iş uygulamaları
konusunda eğitimi ve bilgisi olmalıdır.

3. Garanti Sistemi ekibi, akran öneriler-
inin iletilmesinden sonraki 30 gün içinde
kararı üyeye bildirir. Önerilen akranlardan
biri veya birden fazlası onaylanmazsa,
üye Garanti Sistemi ekibinden önerileri
yeniden değerlendirmesini isteyebilir veya
yeni bir aday önermelidir.

4. Üyeler arası ziyareti en az bir
onaylanmış akran tarafından
gerçekleştirilir ancak mümkünse iki
üyeden oluşan bir grubun ziyareti
gerçekleştirmesi önerile-bilir. Büyük ve
karmaşık kuruluşlar söz konusu
olduğunda veya tüm yüksek riskli
operasyonlarda WFTO, ziyaretin iki akran
tarafından yapılmasını isteyebilir.
Üyeler arası ziyaretin düzenlenmesi

5. WFTO, üyeye Üyeler arası ziyareti
yapılacağını, ziyaretin önerilen kapsamıy-
la birlikte, en az 4 ay önceden bildirir.

6. Üye, ziyaret tarihini belirlemek üzere
üyelerle iletişime geçer ve Üyeler arası zi-
yareti gerçekleşmeden en az bir ay önce
Garanti Sistemi Müdürünü bilgilendirir ve
ziyareti yapacak olan  üyenin/aüyelerin
ismini/isimlerini teyit eder. WFTO ofisi,
üyenin en son Öz Değerlendirme Rapo-
runu üyeyle/üyelerle paylaşır.

7. Üyeler arası ziyaretin kabul edilen
zaman içerisinde (son tarihten önce)
düzenle-mek üyenin sorumluluğundadır.
Üyeler arası ziyaretin haklı bir gerekçe
olmadan düzenlenememesi durumunda
önce bir hatırlatma yapılır ve ardından
yaptırım prosedürü başlatılır (bkz. Bölüm
7.2.1 Onay ve Yaptırım prosedürü).

8. Garanti Sistemi ekibi doğrudan bu
üyelerle irtibata geçer ve onlara Üyeler
arası ziyaretin kurallarını ve formlarını
(10.1.3 ve 10.1.4), mevcut çevrim içi
eğitimlerin ayrıntılarını ve üye hakkında
incelenmesi gereken önemli bilgileri,
Üyeler arası ziyaretin-de özellikle dikkat
edilmesi gereken konularla ilgili ilave
yönergeleri paylaşır. Bu ilave
yönergelerden bazıları gizli olabilir ve bu
nedenle akran değerlendi-riciler WFTO ile
bir gizlilik sözleşmesini kabul etmeli ve
imzalamalıdır (10.2.3). İlave bilgi
gerekiyorsa akranlar doğrudan WFTO ile
iletişim kurabilir.

9. Ardından üye değerlendiriciler, kendi
aralarında programın içeriğini, süreci ve
ayrıntıları belirler. Gerekli lojistik destekle
ilgili ve isterlerse ziyaret edilecek yerl-erin
değiştirilmesiyle ilgili olarak üyeyle
doğrudan iletişim kurmaları gerekir ancak
her durumda WFTO’nun talimatlarını izle-
meleri zorunludur. Örn. hangi kritik üretim
sahalarının ziyaret edileceği.

10. Tedarikçileri farklı bir ülkede bu-lunan
FTO’lar için tedarikçilere saha ziyareti
yapılması mümkün olmayacaktır.
FTO’nun doğrulanmamış Adil Ticaret
tedarikçilerinin WFTO tedarikçi zinciri
yönetimi kriterlerine göre (Bölüm 6.3) ye-
terli şekilde izlendiğini kontrol etmek için
özellikle FTO’nun Dahili İzleme Sistemine
dikkat etmeleri gerekecektir.

11. Üyenin, mümkün olduğunca üyeler
arası ziyaretçilerin taleplerini karşılaması
ve işlerini kolaylaştırması beklenir.
Üyeyle/üyelerle iş birliği yapılmaması
önemli bir uyumsuzluk olarak
değerlendirilir ve yaptırım prosedürünün
işletilmesine yol açabilir. Ancak üye,
üyeler arası ziyaretçinin olumsuz
davranışlarıyla ilgili şikayette bulunabilir
ve bu tür şikayetler doğrudan Garanti
Sistemi Müdürüne iletilmelidir.
Üyeler Arası Ziyareti:
12. Üyeler arası ziyareti boyunca
WFTO İzleme Davranış Kurallarına
uygun hareket etmelidir.

13. Ziyarette aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmelidir:
• Üyenin organizasyonla ve Adil Ticaret
operasyonlarıyla ilgili kısa bir arka plan
bilgisi verdiği açılış toplantısı;
FTO’nun tedarikçiler için dahili izleme
sisteminden raporlar, ödemeler/fiyatlar,
satış kayıtları, istihdam koşulları (ücretler,

çalışma saatleri, güvenlikle ilgili belgeler, 
vb.), proje belgeleri, dahili politikalar dahil 
olmak üzere belge kayıtlarının incelen-
mesi;
• Üyenin çalışanları ve üyeler tarafından
seçilen üreticilerle gizli mülakatlar;
• Mümkünse, önemli Adil Ticaret ürün-
lerinin üretildiği belli sayıdaki üretim sa-
hasına (bkz. yukarıda Denetim prosedürü
kısmında 16. maddedeki tablo) veya
akranlar veya denetçiler tarafından daha
önce ziyaret edilmemiş sahalara ziyaret-
ler;
• Ticari personel ile, saha personeli ile
mülakatlar;
• Ürün etiketlerinin, satış belgelerinin ve
müşterilerle iletişimin gözden geçirilmesi;
• Tanıtım materyallerinin gözden geçirilm-
esi/görüşülmesi;
• Üyeler arası ziyaret sırasında
gözlemlenen önemli noktaları özetlemek
ve Öz Değer-lendirme Raporunun WFTO
Standardına uygunluğu doğru şekilde
yansıtıp yansıt-madığını görüşmek için
üyenin sorumlu personeliyle kapanış
toplantısı. Üyenin İyileştirme planınında
değişiklikler yapıl-ması önerilebilir. Üye,
Üyeler arası ziyaretin-deki bulgular ve
görüşmeler sonucunda İyileştirme planını
güncelleyebilir. Bunun dışında üye, bu
aşamada SAR’da her-hangi bir değişiklik
yapamaz.
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Raporlama ve takip
14. Akranlar birlikte bir Akran ziyareti
raporu Hazırlayacak, bunun için WFTO
tarafından verilen rapor formatını ve
destekleyici kanıtları kullanacak ve raporu
Akran ziyaretinden sonraki 30 gün içinde
WFTO’ya ve ziyaret edilen Üyeye ilete-
cektir.

15. Üye rapora itiraz ederse veya raporla
ilgili yorumda bulunmak isterse, raporun
ulaşmasından sonraki 15 gün içinde
WFTO’ya doğrudan yazarak itiraz ve
yorumlarını iletebilir. WFTO, akranlardan
üyenin yorumlarıyla ilgili ilave açıklama
talep edebilir.

16. Garanti Sistemi Müdürü, teslim edilen
raporu inceler ve değerlendirir ve 30 gün
içinde akran ile iletişime geçerek raporu
kabul eder veya ilave açıklama talep
eder. WFTO’nun Akran ziyareti raporunu
değerlendirmesi sırasında, tespit edilen
bulgular ve kanıtlarla ilgili akranlardan
ilave sorulara yanıtlar istenebilir.

6.2.5 Adil Ticaret Hesap Ver-
ebilirliği İzleme (FTAW)

1. WFTO çevrim içi bir izleme sistemine sa-
hiptir10 bu sistem üyelerin, ilgili paydaşların 
ve kamuoyunun, bir WFTO üyesinin WFTO
Standardına uygunluğu konusundaki soru
ve kaygılarını dile getirmesini sağlar.

2. Bu platform, WFTO üyelerinin veya
kamuoyu mensuplarının Adil Ticaret
uygulamaları ve WFTO üyelerinin WFTO
Standardına uygunluğu konusundaki
yorum ve endişelerini dile getirmelerini
sağlar. Yorumlar çevrim içi sistemde
saklanır ve sistem üzerinde kayıtlı bir
şekilde yönetilir.

3. Bir üyeyle ilgili bir endişesini dile
getirmek isteyen kişiler veya kuruluşlar
yorumlarını çevrim içi olarak WFTO Adil
Ticaret Hesap Verebilirliği İzleme aracı
üzerinden iletebilir. Bu işlem sırasında
isimlerini belirtmeleri önerilir ancak
şikayet edilen kuruluş ile isimlerinin
paylaşılmamasını talep edebilirler.
WFTO, anonim olarak yapılan şikay-
etler hakkında inceleme başlatmama
hakkına sahiptir.

4. Yorum bırakmak için şikayette bulunan
kişinin ilgili WFTO İlkesini belirtmesi ve
mümkün olduğu kadar fazla veri ve kanıt-
la endişeyi tanımlaması gereklidir. WFTO
Adil Ticaret İlkelerine veya prosedürl-
ere atıf yapılmayan şikayetler, WFTO
tarafından önemli görülmezse WFTO
bunları dikkate almama hakkına sahiptir.
Şikayette bulunan kişiye, konunun gerekli
süre içinde değerlendirileceğini belirten
bir yanıt gönderilir.

5. Alınan her bir şikayet otomatik olar-
ak WFTO Garanti Sistemi Müdürüne
ve Garanti Sistem komitesine gönder-
ilir. Garanti Sistemi Müdürü, standart
prosedür olarak, iddiaya yanıt verilebilm-
esi için şikayeti olduğu gibi ilgili kuruluşa
iletir. Garanti Sistemi Müdürü, Garanti
Sistemi komitesiyle birlikte, şikayetçiyi
tehlikeye atabilecek kritik vakalarda, örn.
işçilerin güvenliğini veya sağlığıyla ilgili
bildirimlerde, özgün şikayetin detaylarını
paylaşmama yönünde karar alabilir
ve şikayetçinin kimliğini korumak için
şikayetin başka kelimelerle ifade edilm-
esi konusunda şikayetçiyle mutabakata
varmalıdır. WFTO, konunun WFTO’yu ilg-

ilendirmediğine karar vermesi durumunda 
vakaları incelememe hakkına sahiptir.

6. İyi niyetli endişeler ve şikayetler
WFTO’nun şikayet prosedürüne göre
incelenir (8.2.2). Konunun ağır bir hatalı
davranış veya ciddi bir uygunsuzluk olar-
ak görülmeyen konularda alınan bilgiler
bir sonraki değerlendirme ziyaretinde
(Akran ziyaretinde veya İzleme deneti-
minde) kontrol edilir.

7. Şikayet ve şikayetle ilgili takip bilgileri
çevrim içi sistemde kaydedilir.

10Sistem, uzun yıllar boyunca sosyal belgelendirme alanında kullanılan ve en iyi uygulama olarak kabul edilen ve
SAI gibi uluslararası kuruluşlar tarafından ilave bir uygunluk aracı olarak kullanılan örnek sosyal izleme platformları-
na göre tasarlanmıştır.
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Yönetim Kurulu, kendi takdirine göre, 
farklı görevler için uygun komiteler veya 
çalışma grupları oluşturabilir:

1. Standardın periyodik olarak gözden
geçirilmesi;
2. Diğer Adil Ticaret Belgelendirme ve
Garanti Sistemlerinin tanınması;
3. WFTO Adil Ticaret Hesap Verebilirliği
İzleme ve Şikayet prosedürünün gözden
geçirilmesi;
4. Denetçilerin kalifikasyonu ve kayded-
ilmesi;
5. İzleme denetimleri ve Akran ziyaretleri
için Kılavuz Protokolünün hazırlanması/
revize edilmesi;
6. Standardın uygulanması (WFTO Ürün

Etiketinin kullanılmasının ve tasarımının 
onaylanması dahil).

Sistemin yönetişiminin bir parçası olarak 
Garanti Sistemini iyi bilen kişilerden 
oluşan bir Standart ve Garanti Sistemi 
komitesi oluşturulmuştur. Zaman içer-
isinde Standarttaki revizyonları yönet-
mek için özel olarak belgelendirme 
uzmanlarından ve farklı kişilerden oluşan 
bir Standart Gözden Geçirme komite-
si oluşturulabilir; aynı şekilde Garanti 
Sistemi komitesi onaylar, yaptırımlar ve 
prosedürlerle ilgili gündeme gelen diğer 
konularla ilgilenecektir. Kurul ayrıca farklı 
komiteler oluşturmaya karar verebilir.

7.1

STAndArdin 
YÖneTİşİMİ Ve 

GArAnTİ SİSTeMİ

WFTO Standardının sahibi World Fair Trade 

Organization (Dünya Adil Ticaret Örgütü).

Standart, bir garanti sistemi yaklaşımına dayalı, kapalı 

bir standarttır ve yönetişim sistemi ile yapı, Standardın 

sahibi olan WFTO’da bulunmaktadır. WFTO’nun 

Yönetim Kurulu, üyelerle istişare içinde, Standart ile ve 

buna göre WFTO Ürün Etiketinin kullanımı ile ilgili tüm 

kararları alma yetkisine sahiptir. Standardın bir 

parçası olan Adil Ticaret İlkelerinde herhangi bir 

değişiklik yapılması için Genel Toplantının onayı 

gereklidir.
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7.1.1. Standardın Gözden 
Geçirilmesi ve revize edil-
mesi

WFTO Yönetim Kurulu, Garanti Sis-
teminin ve destekleyici teknik kılavuz 
dokümanlarının revizyon sürecini en az 5 
yılda bir başlatır. Standart belirleme süre-
cinde devam eden ve çatışan görüşler 
ve Standardın sahada uygulanmasıyla 
ilgili ciddi ve meşru şikayetler konusunda 
ara buluculuk etme yetkisine sahiptir. Bu 
amaçla, Standardın gözden geçirilmes-
ine ve revize edilmesine yardımcı olmak 
üzere bir Standart Gözden Geçirme 
komitesi11 oluşturabilir. Komite, Stand-
ardı, gözden geçirme süresi boyunca 
üyelerden ve diğer kişilerden gelen geri 
bildirimlere göre gözden geçirir ve Kurula 
gerekli değişiklikleri veya revizyonları 
tavsiye olarak iletir.

Standart Gözden Geçirme komitesi, WF-
TO’nun mevcut üyelerinden, teknik uz-
manlardan ve isteğe bağlı olarak WFTO 
üyesi olmayan tüketicilerin ve alıcıların 
temsilcilerinden paydaş geri bildirimi 
alınmasına imkan veren bir prosedür 
geliştirir. Tüm revizyon önerileri WFTO 
ağı platformundan duyurularak WFTO 
üyelerinden ve harici paydaşlardan geri 
bildirim alınması sağlanır ve 30 gün 
içinde alınan geri bildirimler WFTO Kuru-

luna yapılacak nihai tavsiyeler için komite 
tarafından değerlendirmeye alınır.

WFTO Kurulu, Standart Gözden Geçirme 
komitesinin tavsiyelerini değerlendirir ve 
bunları olduğu gibi veya uygun gördüğü 
değişiklikleri yaparak kabul eder. WF-
TO’nun 10 İlkesiyle ilgili önerilen her 
tür değişikliğin WFTO’nun Yıllık Genel 
Toplantısında onaylanması gereklidir.

7.1.2. denetçilerin kali-
fikasyonu

The Board may from time to time review 
the process of qualification of auditors 
and their empanelment, and prescribe 
appropriate training programmes for such 
qualification.

7.1.3. diğer standartların 
ve Adil Ticaret sistemler-
in tanınmasının gözden 
geçirilmes

Kurul ayrıca zaman zaman diğer sis-
temlerin tanınmasını gözden geçirir ve 
gözden geçirme dönemi boyunca edi-
nilen deneyimlere göre gerekli olduğu 
düşünülen değişiklikleri önerir. Diğer Adil 
Ticaret sistemlerinin Tanınmasıyla ilgili 
WFTO’nun politikası için bkz. Bölüm 7.3.3.

11Başlangıçta bu görev Standart ve Garanti Sistemi komitesi tarafından üstlenilecektir.
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7.1.4. İzleme denetimleri ve Üyeler Arası ziyaretleri için 
kılavuz protokolün gözden geçirilmesi

WFTO Kurulu en az 5 yılda bir12 İzleme denetimleri ve Üyeler arası ziyaretleri için 
kılavuz protokolleri yine daha önceki denetimlerde ve Üyeler arası ziyaretlerde alınan 
geri bildirim-lere göre gözden geçirir. Bu konuyla ilgili tavsiyeler Standart ve Garanti 
Sistemi komitesi tarafından yapılır ve Kurul bu önerileri derinlemesine incelemek ve 
tavsiyel-erde bulunmak üzere ayrıca bir özel Komite görevlendirebilir. Komite, Garanti 
Sistemi Müdürü ve Standart ve Garanti Sistemi komitesiyle iş birliği içinde çalışır.

Standart ve Garanti Sisteminin Yönetişim yapısı aşağıdaki şekilde görülebilir:

WFTO Kurulu

Standart ve Garanti
Sistemi komitesi

Standart Gözden Geçirme
komitesi

Kurulun takdirine
göre diğer komiteler

12Başlangıçta Sistem test edileceğinden bu işlem daha sık olacaktır.

38

WFTO GaranTi  S iSTemi  el K iTabi  –  ağuSTOS 2019  Güncellendi
eTKil i  WFTO adil T icareT STandardi :  Sürüm 4 .2



  © Fotoğraf: Mitra Bali

7.1.5. Belgelerin gözden geçirilmesi

Garanti Sistemi komitesi, Garanti Sistemini güçlendirmek ve prosedürlerle tutarlılığı 
sağlamak için El Kitabı dokümantasyonunda yapılan gözden geçirmeleri değerlendi-
rebilir. Aşağıdaki listede hangi bölümlerin Garanti Sistemi komitesi tarafından, hangi 
bölümlerin Kurul tarafından onaylanması gerektiği gösterilmektedir.

Belge nihai Onay
1. GİRİŞ Komite ve GS müdürü

2. KAPSAM VE
UYGULAMA

Kurul

3. SÖZLÜK Kurul

4. ÜYELİK
KATEGORİLERİ

Kurul

5. GARANTİ SİSTEMİ VE
TİCARET YAPMAYAN

KURULUŞLAR

Kurul

6. WFTO STANDARDI Kurul

7. GARANTİ SİSTEMİNE
GENEL BAKIŞ

Komite ve GS müdürü

8. GARANTİ SİSTEMİNİN
İŞLETİLMESİ

8.1. Standardın Yönetişimi ve 
Garanti Sistemi

Kurul

8.2. Garanti Sisteminin 
Araçlar

8.2.1. Onay ve Yaptırım 
prosedür

Kurul

8.2.2. Şikayet prosedürü Komite ve GS müdürü

8.2.3. İt iraz prosedürü Kurul

8.3. Garanti Sisteminin 
Araçlar

8.3.1. Üyelerin risk analizi Komite ve GS müdürü
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Belge nihai Onay
8.3.2. Operasyonel prosedürl-

er
Komite ve GS müdürü

8.3.3. Diğer Adil Ticaret pro-
gramlarının tanınması

Kurul

8.4. Garanti Sisteminin tam 
uygulamaya geçişi

Komite ve GS müdürü

9. BEYANLAR, ETİKETLEME
VE ÜYE İŞARETİ

Kurul

9.2.1 ve 9.2.2 dışında) Committee

10. DENETİCİLER Kurul

11. EKLER

11.1. Garanti Sistemi için
Araçlar

Komite ve GS müdürü

11.1.1. Öz Değerlendirme artı 
formlar için kılavuz

Komite ve GS müdürü

a, b) Profi l Komite ve GS müdürü

c) Öz Değerlendirme Raporu Komite ve GS müdürü

11.1.2. Tedarik zinciri izleme 
soruları

Komite ve GS müdürü

11.1.3. Akran ziyaretleri için 
kurallar

Komite ve GS müdürü

11.1.4. Akran ziyareti raporla-
ma formu

Komite ve GS müdürü

111.1.5. İzleme denetimleri 
için protokol

Komite ve GS müdürü

11.1.6. İzleme denetimi 
raporlama formu

Komite ve GS müdürü

Belge nihai Onay
11.1.7. Tedarikçi doğrulama 

ziyareti raporlama formu
Komite ve GS müdürü

11.1.8 İzleme denetimi için
akışlar

Komite ve GS müdürü

11.2. İşleti lmesi Dahil i 
Belgeleri

11.2.1. Risk analizi aracı Komite ve GS müdürü

11.2.2. Gizli l ik polit ikası Komite ve GS müdürü

111.2.3. Akranlar/denetçiler 
için davranış kuralları sö-

zleşmesi

Komite ve GS müdürü

11. 1.4 WFTO Uygulama
Kuralları

Yıllık Genel Toplantı

11.2.5. Denetçiler için 
sözleşme

Kurul

11.2.6. FTO’lar için etiket  
kullanım sözleşmesi

Kurul

11.2.7. Üyeler için Üye İşareti 
Kullanım sözleşmesi

Kurul

11.2.8. WFTO üyesi olmayan 
Alıcılar için sözleşme

Kurul

11.2.9. Üyelik sözleşmesi Kurul

11.2.10. Standart ve Garanti 
Sistemi Komitesi için Görev 

Tanımı belgesi

Kurul

11.2.11. İtiraz Komitesinin 
Görev Tanımı belgesi

Kurul
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7.2.1 Onay ve Yaptırım prosedürü

Genel bakış
Üyelerin WFTO Standardına uygunluğu, üyenin izleme takvimine göre düzenli 
aralıklarla değerlendirilir ve bunun sonucunda kuruluş onaylanabilir veya yaptırıma tabi 
tutulabilir. Onay ve Yaptırım süreci İzleme denetiminden sonra gerçekleşir; süreçte 
İzleme denetiminin yanı sıra kuruluşun güncellenmiş Öz Değerlendirme Raporuna 
bakılır13. (Onay döngüsüyle ilgili bilgi için bkz. Bölüm 7.1 Garanti Sistemine Genel 
Bakış.)

Orta veya yüksek risk kategorisindeki üyeler için onay süreci en az 4 yılda bir, en az 
iki başarılı denetimden sonra düşük risk kategorisine alınan üyeler ise sadece 6 yılda 
bir onay sürecinden geçer. Onay ve yaptırım kararları WFTO Garanti Sistemi Müdürü 
tarafından, gerektiğinde WFTO Standart ve Garanti Sistemi komitesiyle istişare 
edilerek verilir. 

7.2

GArAnTİ SİSTeMİnİn 
İşleTİlMeSİ

13FTO ayrıca Akran ziyareti raporu döneminde değerlendirilerek İzleme 
denetiminin yapılacağı tarihten önce dikkat edilmesi gereken ciddi bir konu 
olup olmadığı kontrol edilir.
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Onay ve Yaptırım Süreci
1. WFTO Garanti Sistemi ekibi, denetçiden gelen raporu
ve en son Öz Değerlendirme Raporunu inceler. Üyenin
Öz Değerlendirme sürecinde belirlediği ve denetçiyle
birlikte son halini verdiği İyileştirme planı da incelenir.
WFTO Adil Ticaret Hesap Verebilirliği İzleme aracı üze-
rinden alınan geri bildirimler de göz önünde tutulur. Bu
değerlendirmenin ana hedefleri şunlardır:

 ● Standarda göre uygunsuzluklarla ilgili tüm kritik
hususların değerlendirme bulgularında yer almasını
sağlamak;

 ● Önerilen İyileştirme planının tespit edilen zayıflıkları
veya uygunsuzlukları gidermek için yeterli old-
uğundan emin olmak;

 ● Ciddi uygunsuzluklar olması durumunda Standart
ve Garanti Sistemi komitesinin katılımıyla ve Kurul
onayıyla üye için belli bir süre içerisinde uygulan-
acak düzeltici eylemlerin belirlenmesi;

 ● Kuruluşun onaylanması (kabul edilen iyileştirici
tedbirlerle birlikte veya bu tedbirler olmaksızın) veya
yaptırım prosedürünün başlatılması yönünde öneride
bulunma (bkz. aşağıda);

 ● Kritik vakalar, herhangi bir onay veya yaptırım kararı
alınmadan önce WFTO Standart ve Garanti Sistemi
komitesine iletilir.

2. Üyelere tüm üyelik gerekliliklerini karşıladıkları zaman 
yıllık olarak WFTO Garanti Sistemi sertifikası gönderilir.
Sertifikalar, ilgili yılın aidatını ödeyen ve izleme gereklilikler-
ini güncel şekilde karşılayan üyelere her yıl Şubat ayından 
itibaren dağıtılır. Ayrıca izin verilen beyanlar ve etiketle ilgili 
sınırlamalar (örn. varsa, ürün kısıtlaması) ve kabul edilen 
İyileştirme planı konusunda bilgilendirilirler. Daha ciddi
uygunsuzlukların olması durumunda, onay öncesinde ilave 

bir harici ziyaret veya rapor gerekiyorsa, üyeye düzeltici 
eylemlerle birlikte bir takvim gönderilir.Üye nihai İyileştirme 
planını teyit eder ve halihazırda uygulanmış olan düzeltici 
eylemlerle ilgili bir güncel bilgileri paylaşır.

3. Gerekli süre içinde düzeltici eylemlerin uygulan-
maması veya uygunsuzluğun beklenemeyecek kadar
ağır olması durumunda, kuruluşa yaptırım prosedürünün
başladığına ilişkin yazılı bir bildirim gönderilir.

4. Üye, onay kararına (örn. üyeliğin askıya alınması,
derecesinin düşürülmesi veya feshedilmesi) itiraz etme
hakkına sahiptir. Bkz. İtiraz prosedürü (7.2.4).

Onay İçin Gereklilikler
Üye, WFTO Standardındaki zorunlu uygunluk kriterler-
ini karşılıyorsa ve üyenin önceki İyileştirme planınında 
kabul edildiği gibi ilerleme kriterlerine uyum sağlamada 
yeterli ilerleme kaydettiğini gösterirse, garantili üye olar-
ak yeniden onaylanabilir.

Standarttaki zorunlu bir kritere uyulmaması, ‘uygunsuzluk’ 
olarak değerlendirilir.
Garanti Sistemi Müdürü tarafından önceki vakalara göre 
karara bağlanamayan ciddi bir uygunsuzluk durumunda, 
konu Standart ve Garanti Sistemi komitesine yönlendirilir 
ve komite, kuruluşun geçmişinin tekil olarak değerlendirilm-
esi, özel durumu, uygunsuzluk seviyesi ve üye tarafından 
alınacak tedbirlere göre karar verir. Komite, kuruluşun 
kabul edilen bir İyileştirme planına veya düzeltici eylemlere 
tabi olarak onaylanabileceğine veya yaptırım prosedürünün 
bir parçası olarak Kurula yönlendirilmesi gerektiğine karar 
verir. Basit vakalarda, Garanti Sistemi Müdürü konuyu 
komiteye yönlendirmek yerine onay kararı alabilir. 

  © Fotoğraf: Sabahar

42



WFTO GaranTi  S iSTemi  el K iTabi  –  ağuSTOS 2019  Güncellendi
eTKil i  WFTO adil T icareT STandardi :  Sürüm 4 .2

Durumun tekil olarak değerlendirilmesinde aşağıdaki 
hususlar göz önünde tutulur:

 ● Uygunsuzluk seviyesi (hiçbir gereklilik karşılanmıyor veya
gerekliliklerin neredeyse tamamı karşılanıyor olabilir)

 ● Genel durumun şiddeti.
 ● Üyenin durumdan haberdar olması (örn. Öz Değer-

lendirme, önceki İyileştirme planları) ve geçmişte so-
runu çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuş olması.

 ● Önerilen düzeltici eylemler - bunlar, yeterli kaynakla
ve uygunsuzluğu gidermeye yönelik bir zihniyetle
desteklenen gerçekçi planlar mı?

 ● Zorunlu kriterler açısından uygunsuzluk sayısı ve
bunların kabul edilen sürede makul şekilde düzeltilip
düzeltilemeyeceği. Birkaç zorunlu kritere uygunluk
sağlanamaması, WFTO İlkelerine uyma konusunda
genel bir zayıflığa işaret eder ve normal koşullarda
yaptırım uygulanmasına yol açar.

Yaptırım Prosedürü
İyileştirme planıyla çözülemeyecek kadar ciddi olan 
sorunlar söz konusu olduğunda veya gerekli düzeltici 
eylemler uygulanmadığında yaptırım prosedürü işletilir. 3. 
Adım için Kurul kararı gereklidir.
1. Adım: Sorunlar ve acil olarak gereken düzeltici eylemler
konusunda resmi haberleşme
2. Adım: Yaptırım prosedürü hakkında bildirim – resmi uyarı
3. Adım: Konunun ciddiyetine göre, yaptırımlar aşağıdak-
ileri içerebilir:

 ● Üyeliğin geçici olarak askıya alınması
 ● Ürün Etiketi kullanımında kısıtlama getirilmesi
 ● Üyenin statüsünün geçici üyeliğe düşürülmesi
 ● Üyeliğin iptali – WFTO’nun internet sitesinde üyeliğin

3 aya kadar iptal edildiği belirtilir ve konuyla ilgili bir
itiraz varsa bu da belirtilir.

Uygulandığı iddia edilen düzeltici eylemleri kontrol etmek 
için herhangi bir zamanda denetim istenebilir. Bu dene-
timin masrafları WFTO üyesi tarafından karşılanır. Üye, 
3. Adımda üyelik statüsüyle ilgili alınan kararlara itiraz
edebilir (bkz. İtiraz prosedürü).

Kuruluş, üyeliğin iptalinden iki yıl sonra sorunların 
çözüldüğünü kanıtlayabiliyorsa tekrar üyelik başvurusu 
yapabilir. Bu kuruluşların yeni bir öz değerlendirme yap-
ması ve yeni bir İzleme denetiminden geçmesi gereklidir. 
Geçici üyelik statüsü, yeniden yapılan başvurularda 
uygulanmaz.

Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda 
uygulanan yaptırımlar Yaptırım prosedürü, üyelik yüküm-
lülüklerini yerine getirmeyen üyeler için de işletilebilir an-
cak böyle bir durumda üyenin itiraz hakkı olmayacaktır. 
Üyelerin yükümlülükleri arasında 2 veya 3 yılda bir Öz 
Değerlendirme Raporunun iletilmesi, masrafların karşıl-
anması dahil olmak üzere Akran ziyaretleri ve İzleme 
denetimleri için iş birliği yapma ve tüm üyeler için üyelik 
aidatının ödenmesi ve (denetlenmiş) mali kayıtların her 
yıl teslim edilmesi yer alır.

  © Fotoğraf: Taller Maya

Öz Değerlendirme 
Raporu veya değer-
lendirme ziyaret için 
son tarih

+30 gün +30 gün

(yani son tarihten 
itibaren 60 gün)

Son tarihten 4 ay 
önce hatırlatma me-
sajları gönderilmeye 
başlanır.

Yaptırım 
prosedürüyle ilgili 
gayriresmi iletişim. 
Göz önünde tutulan 
bir durum var mı?

Yaptırım 
prosedürünün 
başladığına ilişkin 
bildirim (yukarıdaki 
gibi).
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1.2 FTAW üzerinden yapılan tüm şikayetlerde WFTO 
Garanti Sistemi Müdürü’ne otomatik bir bildirim gider 
ve Müdür normal koşullarda şikayeti ilgili üyeye ileterek 
üyenin yanıt vermesi için fırsat verir14. Şikayet sahibi 
isminin açıklanmasını istemezse, üye şikayetçi kişinin 
kimlik bilgileri konusunda bilgilendirilmez ancak şikay-
etçilerin FTAW üzerinden şikayetlerini iletirken isimlerini 
ve irtibat bilgilerini WFTO’ya iletmeleri tercih edilir.

1.3 Şikayet sahibi kimlik bilgilerinin ilgili üyeye iletilmem-
esini isterse, şikayetçinin kullandığı kelimelerin kimliğini 
açık edebileceği düşünülür ve Garanti Sistemi Müdürü 
şikayetçiyle şikayetin farklı kelimelerle ifade edilmesine 
karar verebilir.

1.4 Şikayet sahibine, şikayetinin alındığı ve şikayet 
prosedürüne göre işleme alınacağı konusunda bir 
bildirim gönderilir.

1.5 Verilen bilgiler Garanti Sistemi Müdürü tarafından 
uygun şekilde değerlendirilir ve WFTO tarafından risk 
tabanlı bir yaklaşımla takip edilir. Tüm şikayetler, tav-
siye ve önerilerde bulunması için Standart ve Garanti 
Sistemi komitesiyle paylaşılır. Kurul da alınan şikayetler 
konusunda bilgilendirilir. Standart ve Garanti Sistemi 
komitesiyle birlikte Garanti Sistemi Müdürü, şikayetin 
önemsiz veya önemli olduğuna karar verir ve buna uy-
gun şekilde hareket eder:
● Önemsiz iddialar (tekil olarak, ciddi bir bilgi veya

veri olmadan gündeme getirilen ve/veya denetim
bulgularıyla çelişen iddialar) kısaca incelenir ve
sonraki düzenli denetim sırasında takip edilerek
göz önünde tutulur ve işçilerle mülakatlar, sahadaki
incelemeler ve belge incelemeleriyle doğrulanır.

8.2.2 WFTO Garanti Sistemi Şikayet prosedürü
Kapsam

2 tip şikayet bulunur:
1. WFTO’nun bir üyesinin Adil Ticaret’e uygunluğuna ilişkin 
şikayetler.

2. WFTO Garanti Sisteminin işleyişiyle ilgili şikayetler.

WFTO’nun yaptırım kararlarıyla ilgili şikayetler İtiraz 
prosedüründe değerlendirilir (bkz. aşağıda 7.2.3’te İtiraz 
prosedürü).

Prosedür
1 WFTO üyeleri hakkındaki şikayetler
1.1 Şikayetler WFTO’ya herhangi bir formatta iletilebilir 
ancak bunun için WFTO ADil Ticaret Hesap Verebilirliği 
İzleme (FTAW) aracının kullanılması şiddetle tavsiye 
edilir. Şikayetler FTAW üzerinden iletilmezse (Bölüm 
7.2.5 Genel Bakış), Garanti Sistemi Müdürü tarafından 
siteye yüklenecektir. Şikayetler herhangi bir kişi 
tarafından iletilebilir, örn.:

 ● Aynı ülkede veya farklı bir ülkede bulunan WFTO
üyeleri, aralarındaki ilişkiyi belirtmek suretiyle;

 ● WFTO üyesinin çalışanları ve eski çalışanları;
 ● WFTO üyesinin üreticileri ve eski üreticileri;
 ● WFTO üyesi olmayan kişiler, şikayet ettikleri üyeyle

ilişkilerini belirtmek suretiyle;
İzleme denetimleri ve Akran ziyaretleri sırasında akran-
lara veya denetçilere şikayetler iletilebilir; bu kişiler 
şikayetleri WFTO’ya iletmelidir.
Gayriresmi olarak personele veya Kurul üyelerine 
yapılan şikayetler, uygulanması gereken adımları öner-
mesi için Garanti Sistemi komitesine iletilebilir.

  © Fotoğraf: GreenNet
14Şikayet temelsizse veya WFTO’yu ilgilendirmiyorsa üye bilgilendirilmeyebilir.
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harici bir danışman tarafından veya WFTO’nun kendi 
personeli tarafından yapılabilir. Bu, düzenli bir İzleme 
denetimi olabilir veya şikayetleri incelemek için özel 
bir Görev Tanımı kapsamında yapılabilir. Denetimle 
ilgili masraflar ilgili üye tarafından karşılanacaktır.

1.8 WFTO bir soruşturma veya İzleme denetimi yapmaya 
karar verirse, bunu 6 ay içinde yapmalıdır. Kuruluş 
bu konuda iş birliği göstermezse, WFTO Yaptırım 
prosedürüne göre üyeliğin iptaline karar verebilir.

1.9 Bir denetim veya soruşturma raporu alındığında 
rapor WFTO Global ofisi tarafından soruşturmaya tabi 
olan üyeye gönderilerek yorumları alınır ve WFTO 
Kurulu, Standart ve Garanti Sistemi komitesinden aldığı 
tavsiyelerle aşağıdaki kararlardan birini alabilir:

 ● Şikayetlerin doğruluğuna ilişkin kanıtların yetersiz
olması nedeniyle herhangi bir adım atılmaz ve
prosedür sonlandırılır;

 ● Kuruluşun belli bir süre içinde uygulaması istenen
tedbirler belirlenir (değişikliklerin yapıldığına ilişkin
kanıtları içeren bir rapor sunulacağı zaman - bu
durumda WFTO hiçbir adım atamaz - veya aşağıda
belirtildiği şekilde)

 ● Tedbirler uygulanana ve revize edilmiş bir Öz
Değerlendirme Raporu sunulana kadar üyenin
statüsü geçici üyeliğe düşürülür (bunun ardından
üyeye başka bir İzleme denetimi yapılabilir);

 ● Üyelik askıya alınabilir ve yaptırım prosedürü
işletilebilir. (Bkz. yukarıda 7.2.1 Onay ve Yaptırım
prosedürü);

 ● Üyelik feshedilebilir.

1.10 Şikayet sahibi, herhangi bir önemli adım veya nihai 

 ● Önemli iddialar (birkaç paydaş veya işçi tarafından
gündeme getirilen VEYA denetim bulgularıyla ciddi
şekilde çelişmeyen ve zorunlu uygunluk gereklilikleriyle 
ilgili olan iddialar) mutlaka ayrıntılı şekilde takip edilir
ve tüm soruşturmalar ve bulgular tam olarak belgelenir.
İlave bir soruşturma denetimi ayarlanabilir.

1.6 Şikayet, ilave soruşturma yürütmek için yeterince 
ciddiyse, hakkında şikayette bulunulan üye, WFTO’nun 
şikayeti soruşturduğu konusunda bilgilendirilir ve ilave 
bilgi sunma hakkı tanınır. Talep edilirse, şikayete konu 
olan kişiyle olan iletişimde, bilgi veren kişilerin kimliği 
kesinlikle gizli tutulur.

1.7 Önemli iddialar konusunda WFTO aşağıdaki adımları 
atabilir: Şikayetin uygun ulusal ve/veya bölgesel komit-
eye iletilerek ilgili kişilerin bilgisine dayalı olarak yorum-
larını almak;

 ● Şikayet sahibinin ve/veya hakkında şikayette bu-
lunulan tarafın 30 gün içinde paylaşması gereken
belge niteliğindeki kanıtları belirtmek;

 ● Ulusal/bölgesel komiteden gelen yanıta ve/veya
belge niteliğindeki kanıtlara göre WFTO herhangi bir
adım atmama kararı alabilir veya aşağıdaki şekilde
karar alabilir:

 ● Kuruluşun belli bir süre içinde uygulaması gereken
tedbirleri belirlemek (değişikliklere ilişkin belgesel
kanıtları içeren bir raporun sunulacağı zaman);

 ● WFTO içinde üye kuruluşun yapması gereken
değişiklikleri belirleyecek bir kişi tayin etmek;

 ● Her iki tarafın uzlaşma sürecini kabul etmesi duru-
munda bir uzlaştırıcının atanmasını tavsiye etmek;

 ● Şikayetlerin ve ilgili İlkelerin incelenmesi için bir
soruşturma veya denetim yaptırmak - bu işlem,

karar sonrasında 15 gün içinde, sürecin ilerlemesi ve 
WFTO’nun nihai kararı.

1.11 Üyeliğin askıya alınması, üyelik statüsünün 
düşürülmesi veya üyeliğin iptali durumunda kuruluşun 
karara itiraz hakkı bulunur. (Bkz. aşağıda 7.2.3 İtirazlar.)

1.12 Üyeliğin feshedilmesi durumunda üyeler karar 
hakkında bilgilendirilir. Bu esnada kuruluşun diğer üyeler 
tarafından hala Adil Ticaret üretici olarak görülüp 
görülemeyeceğine ilişkin bilgilendirme de yapılır. Kurul, 
üyenin Uygunluk Kriterlerinin bir alt kümesine 
uymadığına karar verirse, üye Adil Ticaret üreticisi olarak 
kabul edilemez ve ürünlerinde Ürün Etiketi kullanılamaz. 
Kurul, Adil Ticaret üreticisi olarak aleyhte bir karar 
almazsa, kuruluşun üreticiler için kriter alt kümesine 
uygun olduğunu doğrulayan bir üretici ziyareti yapılana 
kadar Etiket kuruluşun ürünlerinde kullanılamaz.

1.13 Üye, yaptırım prosedürüne 1 ay içinde itiraz 
etmezse, üyelik feshedilebilir.

1.14 Üyeliği iptal edilen bir WFTO üyesi, 2 yıl sonra,
sorunların giderildiğini tatmin edici şekilde kanıtlayabilirse 
yeniden üyelik başvuru yapabilir. Kurul onayıyla yeniden 
üyeliğe kabul edilmeden önce kuruluşun yeniden İzleme 
denetiminden geçmesi gereklidir.
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Standart ve Garanti Sistemi komitesi tarafından sistem 
gözden geçirilirken düzeltilir.

2.8 Şikayet sahibi, herhangi bir önemli adım veya nihai 
karar sonrasında 30 gün içinde, sürecin ilerlemesi ve 
WFTO’nun nihai kararı hakkında bilgilendirilir.

7.2.3 İtiraz süreci

Garanti Sistemi Onay veya Yaptırım prosedürü ned-
eniyle WFTO’nun üyelikle ilgili bir kararında haksızlığa 
uğradığını düşünen üyeler (üyeliğin geçici olarak askıya 
alınması veya askıya alınması, statüsünün geçici üyeliğe 
düşürülmesi, üyeliğin iptali) karara itiraz edebilir. Tüzükte 
Madde IX 2’de anlatılan nedenlerle Kuruldan çıkarılan 
üyeler de bu süreci kullanarak karara itiraz edebilir.

Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesiyle ilgili 
yaptırımlar (aidatların ödenmemesi, izleme yüküm-
lülükleri, mali hesapların iletilmesi) itiraza açık değildir. 
Üyeler ayrıca bir soruşturmaya veya denetime tabi 
olacak kararlara itiraz edemez.

Bir İzleme denetimi sonrasında üye olarak kabul edil-
meyen Geçici üyeler karara itiraz edebilir ancak üyelik 
başvurusu yapan ancak Geçici üye olarak kabul edil-
meyen kuruluşlar İtiraz sürecine başvuramaz. Ancak 
bu kuruluşlar, haksız yere başvurularının reddedildiğini 
düşünüyorlarsa, Garanti Sistemi Müdürü üzerinden 
WFTO Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz komitesinin üyeleri 
WFTO genel toplantısında onaylanır. (Bkz. 10.2.11 İtiraz 
komitesi için Görev Tanımı belgesi).

2 WFTO Garanti Sisteminin işleyişiyle ilgili şikayetler

2.1 Şikayetler WFTO’ya herhangi bir formatta iletilebilir.

2.2 Şikayetler global ofisteki personelle veya WFTO’nun 
Garanti Sistemi süreçlerinde yer alan kişilerle ilgili olabilir.

2.3 Şikayetler WFTO’nun hizmet sağlama şekliyle ilgili 
olabilir ve sınırlandırıcı olmamak kaydıyla, aşağıdaki 
kapsayabilir:

 ● Makul bir süre içinde kayıtla ilgili bir yazışmaya
yanıt verilmemesi,

 ● WFTO’nun bir personeli veya denetçisinin profesy-
onellik dışı davranması.

WFTO’nun yaptırım kararlarıyla ilgili şikayetler İtiraz 
prosedüründe değerlendirilir.

2.4 Şikayetlerde, mümkünse, aşağıdaki detaylar dahil 
olmak üzere, soruşturma yürütülmesini mümkün kılacak 
yeterli bilgiler yer almalıdır:

 ● Olaya karışan kişiler,
 ● Şikayete yol açan olaylar,
 ● Şikayetle ilgili yazışmalar eklenmelidir.

2.5 Şikayet WFTO Kurulu tarafından değerlendirilir. 
Şikayet WFTO Kurulunun işleyişiyle ilgiliyse, İtiraz Kom-
itesi toplanır. (Bkz. aşağıda 8.2.3 İtiraz prosedürü ve Ek 
11.2.11 İtiraz Komitesinin Görev Tanımı belgesi).

2.6 Bir personelin veya denetçinin kusurlu olduğu tespit 
edilirse uygun düzeltici eylemler uygulanır.

2.7 Sistemde eksiklik olduğu tespit edilirse bu durum 
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ziyaret etmek üzere temsilciler göndermek. Belli 
durumlarda itiraz eden kuruluştan ziyaretin mas-
raflarını karşılaması istenebilir.

 ● İtiraz komitesi tüm kararlarında, Garanti Sisteminin
kurallarına atıfta bulunmalıdır. Komite, bir üyenin
Standartta ilgili gerekliliklere uygunluk sağladığını
kanıtlayamadığı müddetçe, bir üyenin Standarda
uygunsuzluğu konusunda Kurul kararını iptal edemez.

7. Herhangi bir saha ziyareti gerekli değilse, İtiraz
komitesi, 60 itiraz yazısını aldıktan sonra en fazla 60
gün içinde bir rapor hazırlar. Saha ziyareti gerekirse, bu
rapor 90 gün içinde hazırlanmalıdır.

8. Kurul, İtiraz komitesinin kararını aldıktan sonra:
 ● Kararda mutabık kalırsa veya kararı kabul ederse

kararı onaylar.
 ● Asıl kararını yeniden doğrular:

a. İtiraz komitesi, Kurul kararının aleyhine ve üyenin
lehine bir karar verirse, İtiraz komitesinin kararı
geçerli sayılır.
b. İtiraz komitesi üyeye uygulanan yaptırımı kabul
ederse, bu durumda Kurul kararı geçerli sayılır.

9. Üyeler, itiraz sürecinin sonucu hakkında nihai
karardan sonraki 1 hafta içinde bilgilendirilir.

10. WFTO üyeleri İtirazın sonucu ve kuruluşun üye-
lik statüsüyle ilgili bilgilendirilir. WFTO, denetim veya
soruşturma raporlarını üyelerle paylaşmayabilir ancak
bunlar ilgili kuruluştan talep edilebilir. Ancak raporun
herhangi bir bölümü ilgili kuruluşlar tarafından yanıltıcı
şekilde alıntılanırsa, WFTO üyelerle raporun tamamını
paylaşma hakkına sahiptir.

İtiraz prosedürü
1. Haksızlığa uğrayan üye, karara itiraz için Garanti
Sistemi Müdürüne yazı yazar. İtiraz, ilgili kararın alın-
masından sonraki bir ay içinde yapılmalıdır. Üye, itirazla
birlikte itiraz hakkında net bilgileri ve varsa belgeleri
iletmelidir. İtirazı destekleyecek bir gerekçe sunulmazsa,
itiraz kabul edilmeyebilir.

2. Garanti Sistemi Müdürü, itirazın alınmasından sonraki
15 gün içinde üyeye yazı yazarak itirazın alındığını bildirir.

3. Garanti Sistemi Müdürü, itirazın alınmasından sonraki
15 gün içinde Kurulu ve Standart ve Garanti Sistemi komi-
tesini itirazın alındığı konusunda bilgilendirir ve itirazın
kaydını İtiraz komitesinin üyeleri için internet sitesinin
güvenli kısmına kaydeder.

4. Bu noktada Kurul, Standart ve Garanti Sistemi komi-
tesine danışarak ve üyenin sunduğu belge niteliğindeki
kanıtlara dayanarak kararı yeniden değerlendirebilir.

5. Eğer Kurul, itirazın yapılmasından sonraki 15 gün
içinde 15 kararını yeniden değerlendirmezse, Garanti Sis-
temi Müdürü, itirazın alınmasından sonraki 30 gün içinde
itirazı yazılı olarak İtiraz komitesinin başkanına (veya
başkan yoksa başkan yardımcısına) iletir. Yazı (e-posta
ile gönderilebilir) Kurul tarafından onaylanmış olmalıdır.
İtirazla ilgili tüm belgeler yazıya eklenmelidir.

6. İtiraz komitesi itirazla ilgili bilgileri ve belgeleri gözden
geçirir. İtiraz komitesi işini yaparken aşağıdakileri yapabilir:

 ● İlgili taraflardan ilave bilgi isteyebilir.
 ● Olayı ilgili taraflarla görüşmek veya tartışmak.
 ● Maddi imkanlara bağlı olarak, etkilenen tarafları
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7.3

GArAnTİ SİSTeMİnİn
İşleTİlMeSİ

7.3.1 yelerin rik analizi15

WFTO Garanti Sisteminde, üyelerin farklı risk seviyelerinin Garanti Sisteminin güvenil-
irliği üzerindeki etkisi göz önünde tutulur (örneğin büyüklük veya operasyonların kar-
maşıklığı) ve bu nedenle tüm üyeler düzenli olarak değerlendirilir ve izleme takvimler-
ini belirlemek için bir risk seviyesi seçilir. Daha yüksek risk kategorisindeki üyeler için 
daha sık izleme yapılır (7.1 Genel Bakış). Burada amaç, tüm üyelerin maddi olarak 
karşılayabileceği bir sistem yaratmaktır.

Gerekli denetimlerin sıklığı risk seviyesine göre belirlenir. Örneğin tümünde Etiket 
kullanılan birçok ürün hattı olan büyük bir FTO, işçileriyle doğrudan bağlantısı olan 
birincil bir üretici kuruluşa göre sistemimiz açısından daha büyük risk teşkil eder ve bu 
durum izleme takvimine yansıtılır.

Risk seviyesi başlangıçta bir risk değerlendirme aracı (Ek 10.2.1) kullanılarak belirle-
nir ve zaman içerisinde denetim ve ziyaretlerdeki bulgulara ve WFTO’nun Adil Ticaret 
Hesap Verebilirliği İzleme aracındaki geri bildirimlere göre değiştirilebilir.

15Risk Analizi Aracı şu anda gözden geçirilmektedir. 
Yeni araç yürürlüğe girmeden önce Kurul tarafından onaylanmalıdır.
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Risk analiz aracının uygulanmasıyla WFTO üyeleri üç risk kategorisine ayrılır (düşük/
orta/yüksek). Araç, potansiyel risklerin tespiti için bir başlangıç yöntemi sağlar, 
böylece İzleme denetimlerinde potansiyel olarak riskli görülenle işin bir risk değer-
lendirmesi yer alabilir.

Ön değerlendirmede ‘yüksek risk’ tespitinin yapılması, risk olduğu anlamına gelmez. 
Bir denetimle potansiyel olarak riskli bir FTO’nun çok uygun olduğu ancak görünürde 
düşük riskli olan küçük bir FTO’nun, ciddi uygunsuzluklar olması durumunda EF-
TO’nun itibarını ciddi şekilde sarsabileceği belirlenebilir; bu nedenle her bir FTO için 
bu puanlamalar gözden geçirilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Ön analiz için sadece bu analize esas teşkil edecek en önemli faktörler seçilmiştir. 
Tespit edilen başlangıç risk faktörleri ve üyelik kategorileri (risk değeri hesaba katılar-
ak) aşağıdaki gibidir:

risk faktörleri
1. Ürün satın alınan (üretici) kuruluşların sayısı
2. Farklı ürün çeşitlerinin sayısı
3. Ürün akışı ve tedarik zinciri kontrol seviyesi
4. Etiket kullanımı
5. WFTO üyesi olmayan veya Adil Ticaret olduğu doğrulanmamış kaynaklardan satın
alınan birincil ürünlerin (değer) yüzdesi
Ve ardından aşağıdakiler eklenerek düzeltilir:
6. Ciddi uygunsuzluk, denetim sonucu, Akran ziyareti veya şikayetler üzerinden ak-
tarılan sorunlar.

FTO kategorileri
A Üretici
B Pazarlamaya yönelik iç pazar ve ihracat kuruluşu
C Adil Ticaret İthalat Kuruluşu
D Adil Ticaret perakendecisi – bu risk analizine dahil edilmemiştir zira bunlar için ayrı 
bir Standart hazırlanmaktadır)

7.3.2 Operasyonel Prosüdürler 

1. Giriş
WFTO Garanti Sistemi WFTO üyelerinin Adil Ticaret uygulamalarıyla ilgili olarak nasıl
yönetildiğine ve işletildiğine odaklanır. Sistem, WFTO’nun İlkeleri ve Uluslararası İş
Örgütü’nün (ILO) sözleşmelerine göre belirlenmiş bir dizi kritere dayanmaktadır.
Üyelerin WFTO İlkelerini ve Standardı titizlikle ve şeffaf bir şekilde uygulaması ve Adil
Ticaret uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeye çalışması gerekmektedir. Standarda
uygunluk, Öz Değerlendirme, Akran ziyareti ve İzleme denetimi gibi çeşitli yöntemlerle
değerlendirilecektir. Bunlar, WFTO Garanti Sistemi El Kitabında açıklanmaktadır.
Bu bölümde, sistemin uygulamasında Küresel ofisin gerçekleştirmesi gereken bazı
sorumluluklar ele alınmaktadır.

2. Sorumluluklar ve Görevler
WFTO Kurulu ve Global ofisi, Garanti Sisteminin tamamından sorumludur. Sistemin
gelişimini ve uygulamasını denetleyen bir Standart ve Garanti Sistemi komitesine
sahiptir. Bir Garanti Sistemi Müdürü ve Üyelik ve İzleme ekibi bulunmaktadır. Garanti
Sistemi Müdürü, rutin işlemlerin ve onayların çoğunluğundan sorumludur ancak kritik
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vakaları Standart ve Garanti Sistemi komitesine iletir.

2.1 Küresel Sorumluluklar
 ● Sistemin yönetimi

 ● Tüm üyelerin izleme yükümlülüklerinin bir takvimini tutmak
 ● Üyelerin risk analizi
 ● Sistemle ilgili üç aylık ve yıllık yönetim raporları hazırlamak
 ● Standart ve Garanti Sistemi komitesine Global ofis hizmetlerini sunmak
 ● Standardın ve politika belgelerinde, işletme kılavuzlarında ve diğer belgelerde

yer alan araçların, prosedürlerin ve sistemlerin gözden geçirilmesi için Stan-
dart ve Garanti Sistemi komitesiyle birlikte çalışmak

 ● Standart ve Garanti Sistemi komitesine ve WFTO Kuruluna rapor vermek
Tüm belgelerin yedeklenmesini ve dosyalanmasını sağlamak

 ● Üyeler için Garanti Sistemi hakkında çevrim içi eğitimler, DVD’ler, vb. hazır-
lamak

 ● Başvuruları işleme almak ve Geçici üye olarak yeni üyeler önermek

 ● Öz Değerlendirme Raporları
 ● Öz Değerlendirme Raporu teslim takvimini hazırlamak

 ● Üyelerle Öz Değerlendirme Raporu takvimini paylaşmak
 ● Üyeleri Öz Değerlendirme Raporuyla ilgili yükümlülükleri konusunda bilg-

ilendirmek
 ● Öz Değerlendirme Raporlarını değerlendirerek raporların gerekliliklere uygun

olduğundan emin olmak
 ● Üyelerden ilave bilgi alınması için takip sürecini yürütmek
 ● Standart ve Garanti Sistemi komitesiyle kritik Öz Değerlendirme Raporlarını

paylaşmak
 ● Standart ve Garanti Sistemi komitesinin kararlarını uygulamak
 ● Belgeleri dosyalamak
 ● İzleme denetimleri (planlanmış denetimler ve soruşturma amaçlı incelemeler)
 ● Üyelerin İzleme denetimlerini planlamak

● İzleme denetimleri konusunda üyelere bildirim göndermek
● Denetçileri (onaylanmış denetçi havuzundan) belirlemek ve görevlendirmek
● Gerekli belgeleri denetçilere göndermek ve faaliyetleri takip etmek
● İzleme denetimi raporlarını işleme almak
● Garantili statüyü onaylamak veya yenilemek ve Standart ve Garanti Sistemi komi-

tesini üç ayda bir onaylar hakkında bilgilendirmek
● Sorun varsa denetim raporlarını Standart ve Garanti Sistemi komitesiyle pay-

laşmak
● Raporları dosyalamak

● Üyeler Arası Ziyaret
● Üyelerin Üyeler Arası ziyaretlerini planlamak
● Üyeleri Üyeler arası ziyareti takvimi konusunda bilgilendirmek
● Üyelerin önerileri doğrultusunda Üyeler arası ziyareti yapacak üyeleri

onaylamak Gerekli belgeleri üyelere göndermek ve Üyeler arası ziyareti ilgili
faaliyetleri takip etmek

● Üyeler arası ziyareti raporlarını işleme almak ve sorun olup olmadığını
belirlemek

● Sorun varsa Üyeler arası ziyareti raporlarını Standart ve Garanti Sistemi
komitesiyle paylaşmak

● Standart ve Garanti Sistemi komitesinin kararlarını uygulamak
● Dosyaların teslimi

● Şikayetler ve Yaptırımlar
● Şikayet prosedürlerine göre şikayetlerin çözülmesi
● Standart ve Garanti Sistemi komitesiyle birlikte, uygunsuzluklardan kaynaklı

yaptırımlar konusunda WFTO’ya önerilerde bulunmak
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3. Genel Prosedürler
Garanti Sistemi Müdürü, WFTO Garanti Sisteminin uygulanmasından sorumludur. Stan-
dart ve Garanti Sistemi komitesiyle yakın bir şekilde çalışır. Genel prosedürler şunları
içerir:

Bir İzleme takviminin oluşturulması
Her bir üye için bir İzleme takvimi oluşturulur. Bu sayede üyenin izleme yükümlülükleri 
hakkında bilgiler bir araya toplanır.

 ● Garanti Sistemi Müdürü, her bir üye için, Öz Değerlendirme Raporunu, Akran
ziyaretlerini ve İzleme denetimi tarihlerini içeren bir İzleme takvimi hazırlar.

 ● İzleme takvimi üyelerle paylaşılarak izleme yükümlülükleri üyelere hatırlatılır.
 ● Güncellenmiş İzleme takvimleri Standart ve Garanti Sistemi komitesi tarafından her

yıl onaylanır.
 ● Mevcut üyelerin risk statüsünün değişmesi sonucu İzleme takvimi kapsamındaki

izleme yükümlülüklerinde yapılan değişiklikler Standart ve Garanti Sistemi komitesi
tarafından onaylanmalıdır.

Denetçi Havuzunun Oluşturulması
Garanti Sistemi Müdürü bir Denetçi havuzu oluşturur.

 ● Tüm denetçiler Bölüm 10.2’de belirtildiği şekilde kalifikasyon süreciyle onaylanır
ve Standart ve Garanti Sistemi komitesi havuzdaki denetçiler hakkında bilgilendi-
rilir.

 ● İzleme denetimler tercihen havuzdaki denetçiler tarafından yapılır.
 ● Yerel bir denetçinin olmadığı durumlar için geçici bir denetçi listesi de bulunduru-

labilir.
 ● Her denetimden sonra denetçilerin performansını değerlendirmek için kriterleri

içeren bir form kullanılır.
 ● Paydaşlar tarafından ciddi kaygılar iletilirse, Standart ve Garanti Sistemi komi-

tesinin kararıyla denetçiler havuzdan veya geçici listeden çıkarılabilir.

Sistem, aşağıdaki durumlarda havuz dışından denetçilerin kullanılmasına izin verebilir:
 ● Havuzdaki denetçilerin üyeye hizmet vermek için uygun olmaması veya hizmet

vermeyi istememesi;
 ● Havuzdan denetçi kullanma masrafının çok yüksek olması;
 ● Denetçinin üye için ücretsiz veya maddi destekli bir denetim yapmayı istemesi;
 ● Standart ve Garanti Sistemi komitesinin kabul edebileceği diğer gerekçeler.

Ancak kullanılan denetçilerin sistem kapsamında denetçiler için belirlenen asgari 
gereklilikleri karşılamalıdır (Bölüm 9.1) ve denetçiler için Davranış Kurallarında belirtil-
diği şekilde tarafsızlık veya çıkar çatışması sorunu olmadığını kanıtlamalıdır (10.2.3).
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7.3.3 WFTO Adil Ticaret Sistemi denklik politikası

kapsam
 ● Tanıma konusunda yaklaşım
 ● Standartların tanınması
 ● Sistemlerin tanınması

Yetkili kişiler
 ● Kurul, bu politikadan ve yorumlanmasından sorumludur.
 ● Bu politika, WFTO’nun dahili bir belgesidir ve sadece Kurul ve komiteleriyle

paylaşılabilir. Üyeler ve harici kişiler Global ofis ile irtibat kurarak bu belgenin bir
nüshasını talep edebilir.

Politika
a) WFTO, standartlarını ve garanti sistemlerini inceleyerek diğer Adil Ticaret ve sosyal
belgelendirme programlarını tanıyabilir. Bu tanıma, denklik kavramına dayanır; bu
kapsamda farklı bir Adil Ticaret belgelendirme programının standartları ve garanti

sistemi eşdeğer olarak kabul edilir. Bunun için WFTO Standardının ve WFTO Garanti 
Sisteminin tüm önemli hedeflerinin diğer belgelendirme programında yer alması gereklidir.
b) Tanıma, kısmı veya tam tanıma şeklinde olabilir16.

c) Tanınan belgelendirme programlarının bir kaydı yayınlanacak ve WFTO Garanti
Sisteminde veya tanınan belgelendirme programlarında ciddi bir değişiklik olursa
kayıtlar gerektiği şekilde güncellenecektir.

Üyeler için Standartların Tanınması
d) Standartların denkliğinin belirlenmesi, WFTO Standart ve Garanti Sistemi komitesi
tarafından atanan bir uzman veya uzman ekibi tarafından üstlenilir.
e) WFTO Standart ve Garanti Sistemi komitesi ayrıca farklı programların standart-
larını karşılaştıran, üçüncü taraflara ait uzman ekibi tarafından yapılan bir çalışmanın
sonuçlarını da kabul edebilir.
f) Programın WFTO tarafından nihai olarak onaylanmasına karar verilmeden önce
tanınacak diğer standartların sahiplerinden yorum veya açıklama talep edilebilir.

Sistemin Tanınması
g) Sistem denkliğinin belirlenmesi, WFTO Standart ve Garanti Sistemi komitesi
tarafından atanan bir uzman veya uzman ekibi tarafından veya üçüncü bir taraf
tarafından üstlenilir.
h) Programın WFTO Standart ve Garanti Sistemi komitesi tarafından nihai olarak
onaylanmasına tavsiye edilmeden önce tanınacak diğer sistemin sahibinden yorum
veya açıklama talep edilebilir.
i) WFTO Standart ve Garanti Sistemi komitesi, WFTO Kuruluna tavsiyede bulunur ve
Kurul diğer sistemin tanınması konusunda nihai kararı verir.

Tedarikçiler için Standartların tanınması
j) WFTO ayrıca FTO’ların tedarikçilerini izleme konusunda kullanabileceği diğer Adil
Ticaret belgelendirme programlarını tanımaktadır. Bu Adil Ticaret programlarının bir
listesi El Kitabında Bölüm 6.3.2’de verilmektedir ve FTO’lar tedarikçiler için kul-
landıkları Dahili İzleme Sistemlerine bu tedarikçileri dahil etmek zorunda değildir.

16Eşdeğer: WFTO’nun sistemiyle tamamen eşdeğer olarak görülen bir Adil Ticaret standardı ve garanti sistemi 
tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar WFTO tarafından eşdeğer olarak kabul edilir ve diğer sistemlerde hazırlanan 
denetim raporları WFTO tarafından kabul edilir ve WFTO’nun İzleme denetimlerinin yerine geçebilir.

Kısmen eşdeğer: WFTO sistemi tarafından kısmen eşdeğer olarak görülen bir Adil Ticaret standardı ve garanti 
sistemi tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar sadece İzleme denetiminde eksik kısımlar kontrol edilirse ve WF-
TO’nun sistemine uygun olduğu belirlenirse WFTO tarafından tanınabilir.
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8

BeYAnlAr, eTİkeTleMe 
Ve WFTO ÜYe İşAreTİnİn 
kUllAniMi ÜYe İşAreTİ

  © Fotoğraf:  Weave
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8.1

Gİrİş

WFTO Üye İşaretinin sahibi WFTO’dur ve işaret, aşağıdaki kurallarda tanımlandığı 
şekilde üyeler tarafından işletmeler arasındaki iletişimlerde, antetli kağıtlarda, tanıtım 
materyallerinde ve internet sitesinde kullanılabilir.
WFTO Garanti Sisteminin kullanılmasıyla birlikte İşaret, WFTO Ürün Etiketi içinde 
ürün Etiketlerinde ve ürün kartlarında, bu politikada açıklanan koşullara
ve gerekliliklere tabi olarak kullanılabilir.

WFTO İşareti sadece WFTO Ürün Etiketi içinde ürünler üzerinde17 ve aşağıdaki koşul-
lara uymak kaydıyla kullanılabilir:
a) Ürün, garantili bir WFTO üyesi tarafından etiketleniyorsa, etiket sadece WFTO
Standardına göre yapılan ilk İzleme denetiminden sonra kullanılmaya başlanabilir.
WFTO Ürün Etiketi ayrıca tam üyelerin doğrudan alıcıları tarafından kullanılabilir – bu
kullanım 8.3.2’de listelenen koşullara tabidir.
b) Grafik sunumda (bağlam kutusu) Bölüm 8.2.2’DE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE.
c) FTO’nun Profilinde ve Tedarikçi İzleme formunda gösterilen (Öz Değerlendirme
Raporunda) ve doğrulanmış Adil Ticaret tedarik zincirlerinden (bkz.
Bölüm 6.3 Adil Ticaret Tedarik Zincirinin Yönetilmesi) veya FTO’nun kendi IMS’si altın-
da temin edilen Adil Ticaret ürünleri üzerinde.
d) Etiketi kullanan FTO, WFTO ile bir etiket sözleşmesi imzalamak zorundadır.
e) FTO, Adil Ticarete uygun malzemelerin ve ürünlerin belirlenen Adil Ticaret
tedarikçilerinden temin edildiğini kanıtlayabilmelidir (eğer FTO için geçerliyse).

17İşarette yer alan şekiller, önceden bu konuda WFTO ile mutabık kalan WFTO üyeleri tarafından ürünlerde grafik 
tasarım özelliği olarak kullanılabilir.
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WFTO Ürün Etiketi mutlaka, WFTO üyeliğine dahil olan ürünlerle net ve yanıltıcı 
olmayacak şekilde kullanılmalıdır. Hiçbir surette aynı FTO’nun sattığı (ve operasy-
onel profilde Adil Ticaret ürün gamının dışında olan) ürünlerin WFTO’nun Adil Ticaret 
Standardına uygun olduğu izlenimi yaratılmamalıdır. Dolayısıyla ürün etiketleri ve 
tanıtıcı kartlar raflara, çubuklara veya diğer teşhir sistemlerine değil ürünün üzerine 
kalıcı şekilde yerleştirilmelidir.

Ayrıca WFTO Ürün Etiketi hiçbir şekilde WFTO’nun, üyeliğin ve WFTO Garanti Sis-
teminin dışındaki FTO’nun diğer faaliyetlerine onay verdiği, katıldığı veya bu faali-
yetlerden sorumlu olduğu izlenimini verecek şekilde kullanılamaz. Ürün Etiketi, WFTO 
Standardına dahil olmayan kalite özelliklerinin tanıtımında kullanılamaz.
WFTO’ya referans yapan ve WFTO Ürün Etiketini taşıyan tüm ürün etiketleri WFTO 
tarafından onaylanmış olmalıdır. Etiketler İzleme denetimi sırasında kontrol edilir.

8.2

WFTO ÜYe 
İşAreTİ Ve ÜrÜn 

eTİkeTlerİ

8.2.1 Temel Huular

WFTO, WFTO Üye İşaretinin sahibidir ve işaretin “WFTO Ürün Etiketi” içinde kul-
lanımını ve bu bölümde belirtildiği şekilde iletişimde ve halkla ilişkilerde kullanımını 
düzenler.

Bir bağlam kutusu içinde bulunan WFTO İşaretinden oluşan WFTO Ürün Etiketi, 
ürün etiketlerinde kullanılabilen kurumsal bir etikettir. Etiket, WFTO tarafından etiket 
sözleşmesiyle üyelere lisanslanır. WFTO Ürün Etiketi, üyeler tarafından toptan ve 
perakende ürün ambalajlarında ve tanıtım amacıyla kullanılabilir.

WFTO Ürün Etiketi sadece WFTO ile etiket sözleşmesi imzalamış olan FTO’lar 
tarafından kullanılabilir. WFTO ile WFTO üyesi olmayan alıcılar için Sözleşme ve 
etiket sözleşmesi imzalamış olan ve FTO’nun çalıştığı doğrudan alıcıların, FTO ile 
işlemlerinde kilit Adil Ticaret İlkelerine uyacaklarını taahhüt etmiş olması18 ve ücret 
ödemeyi kabul etmesi kaydıyla kullanması için ikinci bir Ürün Etiketi versiyonu hazırla-
nacaktır (Bölüm 10.2.8).

WFTO Ürün Etiketi sadece Bölüm 8.2.2’de belirtilen grafik kurallarına uygun olarak ve 
Bölüm 8.3’te listelenen etiketleme gerekliliklerine uygun olan ürünlerde kullanılabilir. 
WFTO Garanti Sistemine yapılan referanslar ve WFTO İşaretinin işletmeler arası 
iletişimde ve internet sitesinde kullanımı Bölüm 8.4’te düzenlenmektedir.

18Etiketi kullanmak için geçerli bir sözleşmelerinin olması ve gerekli ücretlerin ödenmiş olması gereklidir.

  © Fotoğraf: Taller Maya
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8.2.2 etiket Versiyonları ve Grafik kurallar19

WFTO Üye İşareti 3 grafik bileşenden oluşur: Yeşil ve mavinin farklı tonlarında 5 
kişinin oluşturduğu bir küre şekli, “World Fair Trade Organization (Dünya Adil Ticaret 
Örgütü)” Dairesel Metni ve Üye veya Ağ (FTN’ler için) kelimesi. WFTO Üye İşareti 
ürünlerde kullanılamaz ancak üyeler tarafından antetli kağıtta veya tanıtım materyal-
lerinde veya internet sitesinde kullanılabilir (bkz. Bölüm 8.3.3 ve 8.4’te kurallar).

WFTO İlk Alıcı Etiketi bir FTO’nun İlk Alıcılarının marka/perakende marka ürünlerinde, 
ürünü tedarik eden FTO ile Etiket kullanımı konusunda açık bir etiket sözleşmesi 
imzalanmışsa (bkz. 9.3.2 ve 9.5’teki ayrıntılar) WFTO ile bir etiket sözleşmesi imzal-
anmışsa kullanılabilir. Ambalaj için mutlaka WFTO’nun onayı gereklidir.

Sadece WFTO tarafından sunulan ve yayınlanan grafikler Ürün üzerinde kullanılabilir. 
Farklı bileşenlerin renkleri ve orantıları değiştirilemez. Etiket döndürülemez veya ayna 
görünüşü olarak kullanılamaz. Yatay veya dikey olarak uzatılamaz veya efektli olarak 
kullanılamaz.

WFTO Ürün Etiketi renkli versiyonuyla veya gri tonlarda veya siyah-beyaz olarak, 
marka kurallarına uygun şekilde kullanılabilir (aşağıda 8.6).

FTO, etiket kurallarına uyulmasını sağlamaktan sorumludur; ürün etiketlemesi İzleme 
denetimleri ve Akran ziyaretleri sırasında rastgele olarak kontrol edilecektir.

WFTO Ürün Etiketi FTO üyelerinin ürünlerinde (ürün kartları dahil) (bkz. 8.3.1’deki 
ayrıntılar) gösterilen yerleşim ve ifadeyle kullanılabilir20.

19Ayrıca bkz. aşağıdaki tasarım ve marka kılavuzları (8.6)
20Tüm şemalarda tasarım değil içerik gösterilmektedir, tasarım WFTO tarafından sağlanacaktır.
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8.2.3 Ürünlere Yerleştirme

WFTO Ürün Etiketi, düzenlemelere uygun şekilde, ortak marka (WFTO Ürün Etiketinin 
ürünü piyasaya süren girişimin ticari markasıyla ilişkili olarak kullanılması) olarak 
kullanılmalıdır. Ürün Etiketinin ürünler üzerinde kullanımı isteğe bağlıdır ve diğer ürün 
kalitesi etiketleriyle birlikte kullanılabilir.

WFTO Ürün Etiketi ürünler üzerinde kullanılırsa aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
 ● Ürün açıklaması ve marka adı WFTO Ürün Etiketinden bağımsız olarak yazıl-

malıdır.
 ● Boyut en az 15 mm, en çok 50 mm olmalıdır; münferit durumlar incelenerek istis-

nalara izin verilebilir.
 ● WFTO Ürün Etiketi ürün üzerinde net bir şekilde görülebilmelidir; bu nedenle

Etiketin çevresinde boş bir alan bırakılmalıdır.

8.2.4 Metin kullanımı ve Tipografi

Ürünler üzerinde WFTO üyelik statüsüne metin olarak yapılan referanslar (WFTO 
Ürün Etiketi üzerindeki referanslar dışında) herhangi bir font veya renkte basılabilir 
ancak mutlaka aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 ● WFTO’nun tam adı “World Fair Trade Organization (Dünya Adil Ticaret Örgütü)”
olarak yazılmalı ve her kelimenin baş harfi büyük olarak yazılmalıdır.

 ● “WFTO” kısaltması farklı dillere çevrilmemelidir.

Not: WFTO Garanti Sistemi hakkında ürün ve iletişim beyanlarında izin verilen 
hususlar Bölüm 8.3 ve 8.4’te açıklanmaktadır.
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8.3

eTİkeTleMe 
kUrAllAri

8.3.1 FT’lar iin WFT rn etiketi

Sadece ilk Garanti Sistemi İzleme denetiminden geçmiş, WFTO Standardına göre
onaylanmış ve WFTO ile etiket sözleşmesi imzalamış olan garantili WFTO üyeleri

WFTO Ürün Etiketini kullanabilir:
WFTO İşareti, 8.2.2 ve 8.3.1’de gösterildiği gibi WFTO Ürün Etiketinin bir parçası 
olarak kullanılmasının dışında (FTO versiyonu) ürünlerde kullanılamaz.
WFTO Ürün Etiketi sadece üye WFTO ile etiket sözleşmesini imzaladıktan sonra ve sadece 
FTO’nun Profilinde (Öz Değerlendirmenin bir parçası) kayıtlı olan ürünlerde kullanılabilir.

Ürün Etiketi sadece malzemelerinin %50’si (kuru ağırlık veya değer olarak) Adil Ti-
caret kaynaklarından temin edilmiş olan gıda ürünlerinde kullanılabilir. Yani kullanılan
malzemeler WFTO üyelerinden veya eşdeğer Adil Ticaret programları kapsamında 
doğrulanmış tedarikçilerden veya üreticilerde veya FTO’nun Dahili İzleme Sistemi
kapsamında izlenen tedarikçilerden veya üreticilerden temin edilmiş veya bunlar 
tarafından üretilmiş olmalıdır. Ayrıntılar için bkz. WFTO Adil Ticaret Standardı.
Çoklu malzeme içeren ürünlerde Adil Ticaret içeriği veya asgari Adil Ticaret içeriği 
ürün ambalajında (ana teşhir alanı veya yan/arka alan) veya ürün kartında belirtil-
melidir. İzlenen Adil Ticaret tedarikçilerinden (doğrulanmış veya IMS’de izlenen) temin 
edilen tüm malzemeler Adil Ticaret içeriğine dahil edilir.
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8.3.2 FTO’lar için WFTO Ürün etiketi

WFTO Ürün Etiketi, pazarlayan FTO’nun adı belirtilerek FTO’ya uyarlanabilir. Belirtilen 
ad WFTO’ya üye olan kuruluşun tam adından farklıysa, bu durumda WFTO’nun onayı 
gereklidir. Ürün Etiketinde üye adı için ayrılan alan 10 karakterdir.

Alternatif olarak, ürün ağırlıklı olarak başka bir WFTO üyesinden temin edilen malze-
meleri içeriyorsa, tedarik eden FTO’da yer alan kuruluş belirtilebilir; bunun için etiket 
metnine pazarlamayı yapan FTO’nun bilgisi eklenir. Bu konuda mutlaka tedarikçi 
FTO ile mutabakat sağlanmalıdır. WFTO, ürün ambalajı etiketinde ürün menşesinin 
şeffaf olarak belirtilmesini ve Adil Ticaret üreticisi olan kuruluşların tanıtılmasını teşvik 
eder. Ancak WFTO Ürün Etiketi kutusunda sadece bir FTO’nun ismi belirtilebilir (hem 
pazarlama yapan hem de üretici olan FTO’nun ismi belirtilemez).

Ürün etiketlerindeki metin açıklamaları, ürünün WFTO tarafından belgelendirildiği 
izlenimini uyandırmamalı, FTO’nun üyelik statüsü belirtilmelidir. Önerilen ifade “XX 
World Fair Trade Organization (Dünya Adil Ticaret Örgütü) üyesidir. WFTO Garanti 
Sistemi, üyelerin WFTO Adil Ticaret İlkelerine uyduğunu doğrulamaktadır.” şeklindedir.

8.3.3 FTO’ların Alıcıları için WFTO Ürün etiketi

FTO’lardan doğrudan alım yapanlar en az %95 oranında FTO’dan temin edilen ürün-
lerde WFTO Ürün Etiketini (FTO alıcısı versiyonunu) kullanabilir:

Ürün Etiketi (FTO alıcısı versiyonu) WFTO Ürün Etiketini, FTO’nun WFTO statüsü ve 
ürünün menşesi olan ülke hakkında standart bir metin kutusuyla birleştirir ve sadece 
bu formatta kullanılabilir.

WFTO İlk Alıcı Etiketi sadece FTO’ların doğrudan alıcıları (bir aracı üzerinden ürün 
satın alanlar dahil) tarafından ve sadece FTO, alıcı ile, FTO hakkında bilgileri içeren 
Ürün Etiketini kullanmak üzere bir sözleşme imzalamışsa kullanılabilir. Eğer alıcı 
WFTO üyesi değilse, alıcı olan kuruluş WFTO ile bir etiket sözleşmesi imzalamalı 
(10.2.8 WFTO üyesi olmayan alıcılar için sözleşme) ve Etiket kullanımı için her yıl 
küçük bir ücret ödemelidir. Bu etiketlerin her biri WFTO tarafından onaylanmalıdır.

Ürün açıklaması metninde ürünün Adil Ticaret menşesi hakkında verilen tüm bilgiler 
doğru olmalı ve tüketicilerde ürünün WFTO tarafından belgelendiği izlenimi yarat-
mamalıdır.

8.3.4 WFTO Üye İşareti

Üyelik kurallarında açıklandığı gibi, tüm üyeler WFTO üye işaretini tanıtım materyal-
lerinde, kuruluşun internet sitesinde ve antetli kağıtlarda kullanmaya devam edebilir. 
WFTO Üye İşareti Bölüm 8.2.2’de gösterildiği gibi Ürün Etiketi bağlam kutusunda 
kullanılmasının dışında ürün üzerinde kullanılamaz.
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8.4

İleTİşİMde Ve İnTerneT
SİTelerİnde 

WFTO’YA YAPilAn 
ATiFlAr

8.4.1 İşletmeler Arası İletişimde WFTO’ya Yapılan Atıflar

Üyeler WFTO Üye İşaretini ofis malzemelerinde ve broşürlerde kullanabilir ancak 
işaretin pozisyonu, yayında temsil edilen kuruluşun veya ürünlerinin WFTO tarafından 
onaylandığı izlenimini verecek şekilde belirgin olmamalıdır.

WFTO Üye İşareti ve Ürün Etiketi kurumsal işaretler olduğundan FTO, WFTO 
üyeliğini, alıcılara, sattıkları ürünlerin WFTO tarafından belgelenmiş olduğu izlenimi 
verecek şekilde sunmamalıdır.

WFTO üyeliği ve Garanti Sistemi hakkında önerilen ifade “XXX WFTO üyesidir ve 
WFTO üyelik Garanti Sistemi kapsamında doğrulanmıştır.” şeklindedir.
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8.4.2 İnternet Sitelerinde WFTO’ya Yapılan Atıflar

Sadece WFTO üyeleri internet sitelerinde Üye İşaretini kullanabilir. WFTO üyelerin-
den ürün satın alan ama kendisi üye olmayan şirketler internet sitelerinde WFTO Üye 
İşaretini kullanamaz. Ancak bir ürünün çevrim içi ürün açıklamasında yan bir konum-
da belli bir tedarikçi ve tedarikçinin WFTO üyeliğiyle ilgili metin şeklinde bir referans 
kullanılabilir.

FTO’dan ürün satın alan şirket, nihai tüketicileri hedefleyen çevrim içi ürün 
açıklamasında ürünün menşesinin WFTO garantili olduğunu baskın bir şekilde belir-
tiyorsa, bu durum ürün etiketi olarak değerlendirilir ve ürünü tüketicilere pazarlayan 
şirketin WFTO ile sözleşme imzalaması ve bu bölümde 8.3.2’de belirtilen etiketleme 
kurallarına uyması gereklidir.

Onaylanmış bir WFTO üyesi Etiketi tanıtım materyallerinde kullanmak isterse, bu 
durum etiket sözleşmesinde yer almalıdır ve Etiketi tanıtım materyallerinin (internet 
sitesi, broşür, vb.) ürün açıklaması kısmında, onaylanmış adil ticaret ürünleriyle görsel 
olarak yakın bir şekilde kullanabilir.

8.5

WFTO AliCiSi
OlMAYAnlArin WFTO

ÜrÜn eTİkeTİnİ
kUllAnMASi İçİn 

kUrAllAr

Bir FTO bir ürünü bir WFTO üyesi olmayan bir ilk alıcıya satıyorsa ve bu alıcı da kendi 
markasını WFTO’nun İlk Alıcı Etiketiyle birlikte kullanmak istiyorsa, FTO da bu durumu 
kabul ediyorsa, ilk alıcının WFTO üyesi olmayan alıcılar için etiket kullanımı sözleşm-
esi (10.2.8) imzalaması gereklidir. Bu sözleşmenin FTO tarafından da imzalanması 
gereklidir. FTO alıcının WFTO etiketiyle marka ismini değiştirmesini isterse, alıcının 
Etiket kullanmasını kabul etmek zorunda değildir. Etiket sadece en az %95 oranında 
FTO’dan temin edilen ürünlerde kullanılabilir.

WFTO İlk Alıcı Etiketi ve Etiketin kullanımıyla ilgili koşullar için lütfen yukarıda 9.3.2’yi 
okuyun. Etiketi sadece FTO’nun ilk alıcıları kullanabilir ve ilk alıcı ürünlerin markasının 
WFTO Etiketiyle değiştirilerek farklı alıcılara satılmasına izin vermeyebilir.
Eğer ilk alıcı WFTO üyesiyse, bu durumda ticaret ortakları kendi aralarında kimin 
markasının ve hangi Etiketin kullanılacağına (Ürün Etiketi veya İlk Alıcı Etiketi) karar 
verebilir. Ancak tüm WFTO üyeleri, WFTO Ürün Etiketini kullanmadan önce WFTO ile 
Etiket kullanım sözleşmesi (10.2.6) imzalamak zorundadır.
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  © Fotoğraf: Trade Aid

WFTO üyesi olmayan alıcının WFTO ile imzaladığı sözleşmede alıcı, WFTO üyesi 
olmayan alıcıların Etiket kullanması için sözleşmede belirtilen İlkelere uygun olar-
ak, FTO ile adil ticaret yapacağını kabul etmelidir. Bu ticaret uygulamalarının ihlal 
edilmesi durumunda durum FTO tarafından WFTO’ya bildirilmelidir ve WFTO, alıcının 
WFTO Ürün Etiketini kullanma iznini geri çekebilir. FTO’nun bu sözleşmenin ihlalini 
WFTO’ya bildirmemesi ve Etiketin yanlış şekilde kullanılmasına izin verilmesi ciddi bir 
kusur olarak kabul edilir. İmzalanan sözleşmenin bir nüshası FTO’ya verilecektir.

Açıklanan İlkelere ek olarak, alıcının Sosyal veya Çevresel standartlara ve ILO 
standartlarında belirtilen genel kurallara uygun olmayan ticari uygulamaları olduğu 
belirlenirse, alıcının WFTO Ürün Etiketini kullanmasına izin verilmez.

WFTO üyesi olmayan alıcıdan her sipariş emri için, sipariş emrinin değerine göre (%1 
oranında veya en az 100 Euro tutarında) bir lisans ücreti alınır. FTO her yıl geçmiş 
yıldaki tüm sipariş emirlerinin toplam tutarını WFTO’ya bildirmelidir.

Lütfen ETİKET VE İŞARETLEME REHBERİ’ne bakın

8.6

eTİkeT TASAriMi 
Ve

MArkA kUrAllAri
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9

deneTçİlerİn
kAlİFİkASYOnU

  © Fotoğraf: Bethlehem Fair Trade Artisans
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9.1

WFTO GArAnTİ SİSTeMİ 
deneTçİleRİnİn YeTkİnİğİ 

WFTO, WFTO Garanti Sisteminin bir parçası olarak üyelerin İzleme denetimlerini 
gerçekleştiren denetçilerden oluşan bir havuzu bulunur. Bu havuzda tek tek denetçil-
erin yanı sıra akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu üzerinden gelen denetçiler 
bulunur. Başvurusu kabul edilen denetçiler bir eğitim kursunu tamamlar ve sonunda 
bir webinara katılır. WFTO, belli bir dönemde denetçilere ihtiyaç duyulan bölgelerde 
denetçilerin eğitimine öncelik verme hakkını saklı tutar.

Başvuru süreci

Başvuru sahipleri, öz geçmişleriyle birlikte aşağıdakileri içeren bir ön yazı gönder-
melidir: a) aşağıdaki gereklilikleri nasıl karşıladıkları ve b) özel olarak WFTO üyeleri 
için denetimleri gerçekleştirmede, özellikle başvuru sahibiyle aynı coğrafi bölgede 
bulunan Adil Ticaret kuruluşları açısından mevcut veya olası bir çıkar çatışması 
olup olmadığı (ortaya çıkabilecek diğer çıkar çatışması durumları daha sonra beyan 
edilebilir). Öz geçmiş ve ön yazı e-postayla gs@wfto.com adresinden Garanti Sistemi 
Müdürüne gönderilmelidir.

Başvuru sahibinin gereklilikleri karşıladığı değerlendirilir ve eğitime katılmak üzere 
seçilirse, potansiyel denetçiler çevrim içi eğitim kursuna davet edilir. Eğitmenler, atan-
an tüm görevleri puanlar. Katılımcılar kalifiye edildikten sonra WFTO’nun Davranış 
Kurallarını ve sözleşmesini imzalamalıdır. Ayrıca Garanti Sisteminde değişiklik yapıl-
ması durumunda eğitimlerini güncellemeleri istenebilir.

  © Fotoğraf: Township Patterns
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deneyim

Zorunlu:
2 yılı ilgili bir iş alanında olmak üzere en az 5 yıl iş 
deneyimine sahip olma.

Tercihen:
En az 2 yıl denetçi olarak deneyim sahibi olma. Böyle 
bir deneyimi olmayan ancak başka açılardan son derece 
kalifiye olan kişiler Denetçi havuzu için kalifiye edilmek 
üzere gönüllü olarak kalifiye bir denetçiye eşlik etmek ve 
öncelikle bir üretici ziyaretini tamamlamak üzere başvuru 
yapabilir.

Beceriler

Kişiler arası iletişim becerileri.
Başkalarıyla saygılı ilişkiler kurma.
Sosyal, kültüre, siyasi, dini ve çevresel koşullar
hakkında duyarlı olma.
Raporlama ve analiz becerileri.

WFTO Garanti Sistemi eğitimi için 
denetçilerin karşılaması Gereken

koşullar

Üniversite veya daha yüksek düzeyde diploma veya 
eşdeğer eğitim seviyesi ve 5 yıl iş deneyimi.
Daha yüksek bir eğitim seviyesi olmayan başvuru sahip-
lerinin 8 yıl iş deneyimine sahip olması gereklidir.

Zorunlu:
İngilizce dilinde iyi yazma becerisi zorunludur.
Denetlenecek kuruluşların yerel dillerinin iyi derecede 
bilinmesi.

Tercihen:
Denetim kalifikasyonu.

Bilgi

Zorunlu:
Adil Ticaret standartları veya en azından sosyal ku-
rumsal sorumluluk standartları konusunda denetim veya 
bilgi sahibi olma.
Adil Ticaret, sosyal, ekonomik konular, kalkınma konular 
ve işçi hakları konusunda iyi bilgi sahibi olma.

  © Fotoğraf: Selyn
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9.2

WFTO deneTçİ 
HAVUZU İçİn 

kAlİFİkASYOn 
SÜreCİ

WFTO, denetçileri WFTO Garanti Sistemi Denetçi 
havuzuna girmek üzere kalifiye etmek için bir çevrim 
içi eğitim hazırlamıştır. Eğitime seçilenlerden, eğitim 
masrafını karşılamak üzere küçük bir ücret ödemesi 
istenir. Yerel denetçilerin kullanılması açısından WF-
TO’nun amacı her bölgede WFTO üyeleriyle orantılı 
sayıda denetçiyi eğitmektir. WFTO, havuzda kalifiye 
edilmiş denetçiler için iş sağlamaya çalışacaktır. Sadece 
havuzda yerel bir denetçi olmaması durumunda diğer 
denetçiler kullanılacaktır.

denetçilerin eğitimi

Yukarıda Bölüm 9.1’de belirtilen gereklilikleri karşılayan 
ve eğitim kursuna başlamak üzere kabul edilen denetçil-
erden öncelikle belli bir süre içinde önemli belgeleri 
okuması ve belli sayıda görevi tamamlaması istenir; 

ardından görevler puanlanır, denetçi bir webinara katılır 
ve burada son bir sınava tabi tutulur. Sadece son sınavı 
başarılı şekilde geçen denetçiler WFTO’nun Denetçi 
havuzuna girebilir. Denetçiye kendi bölgesindeki bir 
sonraki Denetim görevi verilir ve WFTO Denetçisi olarak 
nihai kalifikasyonu, ilk denetim raporunun eğitmenler 
tarafından onaylanmasıyla tamamlanır. Denetimin değer-
lendirilmesi, deneyimli bir denetçinin denetime eşlik 
etmesi suretiyle de yapılabilir. Bazı durumlarda denetçid-
en, ilk denetimini yapmadan önce kalifiye edilmiş bir 
denetçiye gözlemci olarak eşlik etmesi istenebilir.

Denetçi adayları, görev üstlenmeden önce aşağıdaki 
belgeleri okumalıdır. Bu belgeler WFTO Garanti Sistemi 
internet sayfasında bulunmaktadır ve görevler denetçi 
eğitimi görevlisi tarafından verilecektir. WFTO tarafından 
verilen tüm GS eğitim materyalleri WFTO’nun mülki-
yetindedir ve başkalarıyla paylaşılamaz.

• GS El Kitabı
• WFTO Standardı
• WFTO Garanti Sistemine Genel Bakış (El Kitabı Bölüm 6)
• Denetim protokolü (10.1.5)
• İzleme denetimi akışı (10.1.8)
• WFTO İzleme denetimi rapor formatı (10.1.6)
• Tedarikçi Doğrulama ziyareti rapor formatı (10.1.7)
• Boş Üye Profili ve Öz Değerlendirme Raporu.
• Garanti Sistemi hakkında açıklamalı sözlük
• ISO 19011 (WFTO tarafından verilmez)

Son sınav öncesi gönderilmesi gereken belgeler:
• Beyanlar, Etiket ve Üye İşareti (El Kitabı Bölüm 8)

  © Fotoğraf: Maquita
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Başvuru sahipleri için ilk görev – tüm belgeleri okumak. Eğitime katılanlar bu 
aşamada e-posta, Skype veya telefon üzerinden sorularını sorabilir.

Belgelerin anlaşıldığına ilişkin yazılı sınav (belge kullanımı)

İkinci görev – Bazı gerçek/kurmaca örnekler içeren senaryolar

Üçüncü görev - Farazi denetim

Yukarıdaki görevler denetçiye uygun zamanlarda yapılabilir. Eğitime katılan kişi, 1. 
görev için yazılı sınavı geçemezse eğitimin kalan kısımlarına devam edemez ancak 
1. görevi tekrar deneyebilir. Eğitime katılan kişi diğer sınavları geçemezse, zorlayıcı 
koşullar söz konusu olmadığı ve WFTO tarafından ikinci kez kursa katılması onaylan-
madığı sürece 2 yıl içinde tekrar eğitime katılamaz.

Webinar
Webinar aşağıdakileri içerir:
WFTO Garanti Sisteminin tanıtılması
Yukarıdaki sınavlar ve vaka incelemelerine dayalı tartışma. Vaka incelemeleri için 
nihai çözümler.
Son sınav
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İleTişiM

WFTO Adil Ticaret El Kitabı ile ilgili soru-

larınız için lütfen iletişime geçin: 

standard@wfto.com

 

World Fair Trade Organization 

(Dünya Adil Ticaret Örgütü)

Godfried Bomansstraat 8 – 3,

4103 WR Culemborg,

The Netherlands

Genel e-posta: info@wfto.com

Garanti Sistemi: mmteam@wfto.com

© Telif Hakkı 2021 WFTO – Tüm Hakları Saklıdır

Home of Fair Trade 
Enterprises

  © Fotoğraf: Ojoba Collective
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Proje Hakkında

Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye Projesi; Türk 
sivil toplum kuruluşları i le 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, Türki-
ye`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.
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