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WFTO STAN DAR DI E L K İTAB I

WFTO Adil Ticaret Standardı, üyelerin İlkeleri ne 
derece uyguladığını değerlendirmek için kullanılan 
kriterleri içeren Adil Ticaretin 10 İlkesinden oluşur. 
WFTO Standardı, WFTO’nun tüm üyeleri için geçer-
lidir: Adil Ticaret Ürünleri alım satımı yapan tüm 
Adil Ticaret Kuruluşları (FTO), Adil Ticaret Ağları 
(FTN) ve Adil Ticaret Destek Kuruluşları (FTSO).
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GİRİŞ, YAPI 
VE TANIMLAR
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1.1

GİRİŞ

  © Fotoğraf: Diamanta

Uygunluk kriterlerinin çoğu zorunlu 
kriterleridir ve bazı kriterlerin en baştan 
karşılanması gereklidir. Diğer kriterler, 
belirlenmiş bir süre içerisinde tamamlanabilir. 
Ayrıca WFTO üyelerinin zaman içinde 
sürekli iyileşme sergilemesini gerektiren 
uygunluk kriterleri bulunmaktadır.

Üye olarak, WFTO Adil Ticaret Standardı’nı 
uygulamanız, kriterleri titizlikle ve şeffaf 
bir şekilde uygulamanız ve Adil Ticaret 
uygulamalarınızı sürekli olarak iyileştirmeye 
çalışmanız gerekmektedir. Sürekli iyileştirme 
yaklaşımının amacı, zaman içinde WFTO’ya 
üye kuruluşlar arasında en üst düzeyde 
başarıyı teşvik etmek ve Adil Ticaret 

uygulamalarında ölçülebilir, somut 
iyileşmeler sağlamaktır.

Standarda uygunluk, Öz Değerlendirme, 
Akran ziyareti ve İzleme denetimi gibi 
çeşitli yöntemlerle değerlendirilir. Bunlar, 
WFTO Garanti Sistemi El Kitabı’nda 
açıklanmaktadır.

Standart, WFTO’nun gözden geçirme 
politikasında açıklandığı şekilde düzenli 
aralıklarla gözden geçirilmekte ve 
değiştirilmektedir.

Standarda ek olarak, tüm üyeler WFTO’nun 
Uygulama Esasları’na uymak zorundadır.

WFTO Adil Ticaret Standardı, WFTO Garanti 

Sistemi’nin bir parçasıdır. Standartta, WFTO’nun 

benimsediği Adil Ticaretin 10 İlkesi yer almakta ve 

uygunluk kriterleri tanımlanmaktadır. WFTO’nun 

İlkeleri, WFTO üyeleri tarafından belirlenmiştir ve 

ortak Adil Ticaret değerlerine, Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün (ILO) sözleşmelerine, insan haklarına 

ve uluslararası alanda kabul gören diğer ilkelere 

dayanmaktadır.

gezime menüsü 

için tıklayın
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WFTO Adil Ticaret Standardı, Adil Ticaretin 
10 İlkesinden ve üyelerin İlkeleri ne derece 
uyguladığını değerlendirmek için kullanılan 
uygunluk kriterlerinden oluşur. WFTO 
Standardı, WFTO’nun tüm üyeleri için 
geçerlidir: Adil Ticaret Ürünleri alım satımı 
yapan tüm Adil Ticaret Kuruluşları (FTO), 
Adil Ticaret Ağları (FTN) ve Adil Ticaret 
Destek Kuruluşları (FTSO).

“Uygunluk kriterleri” WFTO üyesi 
olabilmeniz için veya üye olarak kalmanız 
için uymanız gereken gerekliliklerdir. 
Uygunluk kriterleri, üyelerin Öz 
Değerlendirme Raporları (SAR) ve İzleme 
Denetimleri için esas teşkil eder. Öz 
Değerlendirme Raporu’nda, uygunluğunuzu 
kanıtlamanız için yapmanız gerekenleri 
anlamanız için bazı ek göstergeler ve 
yönlendirici notlar bulunmaktadır.

Kriterlerin altında “Kimler için uygulanır”
kısmında, ilgili uygunluk kriterinin kimler 

için uygulanacağı belirtilir, örn. Tüm üyeler, 
FTO’lar, Üreticileri veya Gündelik Çalışanları 
Olan FTO’lar, FTN’ler veya FTSO’lar.

Tüm kriterlerin en baştan itibaren 
karşılanması gerekli değildir ve kriterin 
ne zaman karşılanması gerektiği de 
kriterin altında ilke için kullanılan renkte 
gösterilmektedir: “Uygulama için son 
tarih”. Bu, uygunluk kriterinin ne zaman 
uygulanması gerektiğini ve kriterin türünü 
gösterir. “Uygulama için son tarih” olarak 
3 seviye bulunmaktadır; Zorunlu, X Yılına 
Kadar Zorunlu ve Sürekli İyileştirme.
“Zorunlu”, WFTO üyesi olabilmek için 
uygunluk kriterlerinin karşılanması gerektiği 
anlamına gelir.

“X Yılına Kadar Zorunlu”, WFTO tarafından 
Garantili Adil Ticaret Kuruluşu olarak ilk 
onayın verilmesinin ardından en az X yıl 
boyunca kriterlerin karşılanması gerektiği 
anlamına gelir.

1.2

YAPI

“Sürekli İyileştirme”, üyenin gereklilikler 
üzerinde çalışması ve kendi büyüklüğü 
ve yeteneklerine göre ilerleme göstermesi 
gerektiği anlamına gelir; uygunluk kriterleri 
karşılanana kadar en azından kademeli 
iyileşme sağlanması beklenir.

  FTO, tüm üye kuruluşların Adil 

Ticaret performansını Standart 

gerekliliklerin ötesinde sürekli olarak 

iyileştirmesini teşvik eder.

Kuruluşunuz gelecek yıllarda zorunlu hale 
gelecek olan kriterleri henüz karşılamıyorsa, 
İyileştirme Planınızda (Öz Değerlendirme 
Raporu’nda verilen) zorunlu takvim da-
hilinde uygunluğu sağlamak için gerçekçi 
eylemleri belirtmeniz gereklidir. İyileştirme 
planında ayrıca “sürekli iyileştirmeye” yönelik 
ilerleme de planlanmalı ve takip edilmelidir. 
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Standart, tüm üyeler için uygulanır ancak tüm üyelik kategorileri Uygunluk Kriterlerinin 
tamamına tabi değildir. Bu kategoriler Standart içinde Tanımlar bölümünde tanımlanmaktadır. 
Adil Ticaret ürünleri üreten ve/veya bu ürünlerin ticaretini yapan tüm WFTO üyeleri Adil 
Ticaret Kuruluşu (FTO) olarak kabul edilir ve bu kuruluşlar WFTO Adil Ticaret Standardı’nın 
çoğu kriterine tabidir.

Asli misyonu Adil Ticaret Ürünleri ticareti veya üretimi olmayan diğer üyeler de, yani tüm 
Adil Ticaret Destek Kuruluşları (FTSO) veya Adil Ticaret Ağları da (FTN) Standart’taki bazı 
kriterlere tabidir. FTSO’lar veya FTN’ler Adil Ticaret ürünlerinin ticaretini yapıyorsa, ticari 
faaliyetlerinde FTO kriterlerine uymalıdır.

  Bir FTSO veya FTN, WFTO’nun belirlediği ticaret limitinin (yılda 100.000 

€) üzerinde Adil Ticaret ürünü alıp satıyorsa, FTO’lar için belirlenen Uygunluk 

Kriterlerini karşılamaları gereklidir ve FTO’lar için Garanti Sistemi (SAR ile FTO 

izleme döngüsü, akran ziyaretleri, izleme denetimi) onlar için de uygulanır.

1.3

STANDART KRİTERLERE 
KİMLER TABİDİR?
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WFTO Adil Ticaret Standardı’nın FTO’lara 
uygulanabilmesi için farklı tipteki 
FTO’lar arasında ayrım yapılmamaktadır. 
Standart’taki tüm FTO kriterleri, kuruluşun 
Adil Ticaret faaliyetleri için geçerliyse 
uygulanacaktır. Aksi halde, ilgili üye için 
kriter “uygulanamaz” kabul edilir.

Aşağıdaki alt bölümlerde WFTO Standardı’na 
tabi olan “İşçiler”, “Üreticiler” ve “Adil 
Ticaret Ürünü Tedarikçiler,” arasındaki 
ayrım ve WFTO içerisinde “ekonomik 
olarak marjinelleştirilmiş olma” kavramı 
anlatılmaktadır.

İşçiler

İşçiler, FTO ile istihdam ilişkisi olan tüm 
kişilerdir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne 
(ILO) göre, başka hususlarla birlikte, 
aşağıdakilerin söz konusu olduğu durumlarda 
muhtemelen bir istihdam ilişkisi mevcuttur: 
a) İşçi, ürünün sahibi değilse, b) İşçiye
malzeme ve çalışma malzemeleri veriliyorsa,
c) İşçi, üretimle ilgili mali risk üstlenmiyorsa.

İşçiler, FTO için çalışan tüm fabrika 
İşçilerini, ofis ve depo İşçilerini, Gündelik 
işçileri, parça başı çalışan İşçileri, çalışanları, 
sözleşmeli İşçileri, mevsimsel ve yevmiyeli 
İşçileri kapsar.

Ulusal yasalarda genellikle hangi durumlarda 
istihdam ilişkisinin var olduğu konusunda 

bilgi verilmektedir.
Yasalarda böyle bir bilgi yoksa, Uluslararası 
Çalışma Örgütü yukarıda bahsedildiği gibi 
ilave bilgi sunmaktadır. 

  Not: Evinden/köyünden çalışan 

veya FTO’nun tesislerinde çalışan kayıt 

dışı el işi “Üreticilerinin” FTO’larla 

ilişkileri yukarıdaki şekilde analiz 

edildiğinde, bu kişiler “Üretici” olarak 

değil, “İşçi” olarak sınıflandırılabilir. 

Bu durum, bu kişilerin hangi hukuki 

korumaya ve WFTO Standardı’na tabi 

olacağını etkileyebilir.

FTO, Gündelik işçiler dahil olmak üzere 
kendi işçileri arasında WFTO Adil Ticaret 
Standardı’nın uygulanmasından ve takip 
edilmesinden doğrudan sorumludur.

Üreticiler ve Üretici Grupları

Üreticiler, FTO için Adil Ticaret Ürünlerini 
imal eder, yetiştirir veya işler. Üreticilerin, 
WFTO Adil Ticaret Standardı’nın kendileriyle 
ilgili bölümlerine uygunluğu FTO’nun 
sorumluluğundadır ve FTO’nun Üretici 
Dahili İzleme Sistemi’nde (IMS) takip edilir, 
ayrıntılar için bkz.   ayrıntılar için bkz. 
bölüm 3.1.

Üreticiler, ürünün sahibidir ve ürünleri 
FTO’ya satar. FTO ile istihdam ilişkisi 
olmadığı sürece iş yeri, Üreticinin evi, tarlası 

veya fabrikası olabilir (bkz. “İşçi” tanımı). 
Üreticiler, ürünlerini arada tüccar olmadan, 
doğrudan FTO’ya satar (genellikle grup 
halinde).

Üreticiler genellikle Üretici Grupları olarak 
örgütlenir. Grubun örgütlenme derecesi 
grubun üretimdeki rolü, FTO’ya yaptığı 
satışlar ve Standardı uygulaması ciddi 
değişkenlikler gösterebilir. Gruplar iyi 
örgütlenmişse, bazı operasyonel görevler 
veya izleme görevleri. Üretici Grubu’na 

yaptırılabilir ancak nihayetinde uygunluk 
konusunda sorumluluk FTO’dadır.

Üreticiler FTO’nun WFTO üyeliği 
kapsamına girer (normalde Üretici 
Gruplarında toplanırlar) ve FTO, 
Üreticilerin WFTO Adil Ticaret 
Standardı’na uygunluğunu Üretici Dahili 
İzleme Sistemi üzerinden izlemekten ve 
raporlamaktan sorumludur.
WFTO uygunluk kriterlerinin bir 
alt kümesi, doğrudan Üreticiler için 
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uygulanır ve FTO bu kriterlerin (Ek 1’de 
listelenmiştir) karşılanması için.
Üreticilerle birlikte çalışmalıdır. FTO 
ile ilgili WFTO Garanti Sistemi (GS) 
değerlendirmesinde (izleme denetimi 
veya akran ziyareti) FTO’nun Adil Ticaret 
Üreticileri de değerlendirilir.

Üreticiler, Adil Ticaret ürünlerini büyük 
oranda tek başlarına veya ailelerinin 
yardımıyla yetiştirir/üretir. Ürüne bağlı 
olarak Üreticilerin, kendilerine yardımcı olan 
bazı İşçileri bulunabilir.

  Üreticinin ciddi sayıda İşçisi 

bulunuyorsa daha dikkatli olunmalıdır. 

Böyle büyük birimlerde, FTO’nun 

İşçiler için gerekli tüm kriterlere uygun 

şekilde adil iş gücü koşullarını bilmesi 

ve takip etmesi gereklidir.

50’den fazla İşçisi olan “Üreticiler”
– her yıl 3 aydan uzun süre istihdam edilen 
işçisi olanlar – “Tedarikçi” olarak adlandırılır 
ve Adil Ticaret Ürünü Tedarikçileri için 
uygulanan gerekliliklere tabidir. Bkz. 
aşağıdaki kısım ve  bölüm 3.

 

Adil Ticaret ürünleri FTO’nun kendi işleri 
tarafından üretilmiyorsa veya doğrudan 
Üreticilerden/Üretici Gruplarından 
temin edilmiyorsa, bunun yerine bir 
aracı tüccar üzerinden veya Üreticileri 

örgütleyen/sözleşmeyle çalıştıran bir şirket 
üzerinden satın alınıyorsa, bu ürünlerin 
“Tedarikçilerden” satın alındığı kabul edilir 
ve Tedarikçiler için uygulanan Dahili İzleme 
Sistemi gereklilikleri uygulanır. Bkz. aşağıdaki 
bölüm ve  bölüm 3.2.

Adil Ticaret Ürünü
Tedarikçileri

Adil Ticaret Ürünü Tedarikçileri, 5050’den 
fazla işçisi olan ve FTO’ya Adil ticaret 
ürünleri sağlayan aracılar, satıcılar veya 
üreticileri ifade eder. Bunlar, kendi üretim/
kaynak, pazarlama ve satış süreçlerini 
kendileri yöneten, bağımsız ve olgunlaşmış iş 
birimleridir. Çeşitli müşterilere satış yaparlar. 
WFTO Adil Ticaret Standardı’na uygunluğu 
yönetebilecekleri kabul edilir.

Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerinin aşağıdaki 
yöntemlerle WFTO Adil Ticaret Standardı’na 
uyduklarını göstermeleri gereklidir:

a) WFTO üyesi olarak veya WFTO’nun 
tanıdığı bir Adil Ticaret programı 
kapsamında belgelendirilerek  bkz. Ek 2 

Taninan programiar.

Bu Tedarikçiler, “Dışarıdan Doğrulanmış Adil 
Ticaret Ürünü Tedarikçisi” olarak adlandırılır.
b) Ya da, Tedarikçi Dahili İzleme Sisteminden 
Adil Ticaret uygulamaları Üreticilere kadar 
doğrulanabiliyorsa, Adil Ticaret Ürünü 

yer imine gimek 

için tıklayın
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Tedarikçileri, FTO’nun Tedarikçi Dahili 
İzleme Sistemi üzerinden izlenebilir.
  Tedarikçi Dahili Izleme Sistemi için 

gereklilikler bölüm 3.2’de anlatılmaktadır.

Ekonomik olarak 
marjinalleŞtirilmiş
WFTO, kendi misyonu çerçevesinde ve üyelik 
ve izleme prosedürlerinde, “ekonomik olarak 
marjinalleştirilmiş” ifadesi için aşağıdaki 
tanımı ve kavramı kullanmaktadır:

  “Ekonomik olarak 

marjinalleştirilmiş olanlar, ekonominin 

alt veya çevre kısımlarına itilmiş, 

kendi kontrollerinde olmayan faktörler 

nedeniyle ana akım ekonomik 

faaliyetlere katılımı engellenmiş olan 

kişi veya toplulukları ifade eder.”

Bir ülkede veya toplumda kişilerin 
“ekonomik olarak marjinalleştirilmesine” 
yol açan faktörler bölgeden bölgeye farklılık 
gösterebilir ancak WFTO’nun tanımı gereği, 
bu kavram asgari olarak aşağıdakilerden 
birini içerir:

 ● İş fırsatlarının olmadığı bir bölgede 
veya ülkede, diğer bir deyişle işsizlik 
oranlarının sürekli yüksek olduğu bir 
yerde yaşayanlar;

 ● Eğitim veya mesleki eğitim olanaklarının 
veya bu olanaklara erişimin (finansal 
nedenlerden ötürü) olmaması;

 ● Zihinsel veya fiziksel olarak farklı şekilde 
yetenekli olma ve bunun geleneksel 
istihdamı engellemesi;

 ● Var olan (onurlu) istihdam veya eğitim/
öğrenim fırsatlarından faydalanmayı 
engelleyecek şekilde ayrımcılığa maruz 
kalma;

 ● Adil olmayan ticaret kuralları, baskın 
tekeller veya siyasi kısıtlamalar nedeniyle 
pazara eşit bir ticaret ortağı olarak 
katılamama.

Bu durum, sınırlayıcı olmamak kaydıyla, 
aşağıdaki grupları veya kuruluşları 
kapsayabilir:

 ● Kooperatifler halinde örgütlenen 
ve aileleri için onurlu bir yaşam 
sağlayamayan ve bu nedenle çiftçiliği 
bırakmak zorunda kalma riski alında 
olan çiftçiler;

 ● Marjinalleştirilmiş/dezavantajlı kişilerin 
ekonomik entegrasyonu için çalışan ve 
bu kişiler için sosyo-ekonomik fırsatlar 
yaratan kuruluşlar;

 ● Aileleri için onurlu bir yaşam 
sağlayamayan el işi üreticileri 

 ● Mülteciler;
 ● (İyileşme sürecinde olan) şiddet 

mağdurları;
 ● Organize suçtan ve yasa dışı ekonomik 

uygulamalardan kaçan kişiler;
 ● Sosyal girişimler ve dayanışma 

girişimleri.

11

WFTO STan dar d Han dbOOk



  © Fotoğraf: WomenCraft

Terim Tanım

Ekonomik olarak 

marjinalleştirilmiş 

kişiler

Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş olanlar, ekonominin alt veya 
çevre kısımlarına itilmiş, kendi kontrollerinde olmayan faktörler 
nedeniyle ana akım ekonomik faaliyetlere katılımı engellenmiş olan 
kişi veya toplulukları ifade eder.   Bölüm 1.3’te “ekonomik olarak 

marjinalleştirilmiş kişiler” kavramı daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Adil Ticaret  

(FT)

WFTO Standardı’na veya tanınmış diğer Adil Ticaret Sistemlerine 
uygun Adil Ticaret uygulamaları.

Adil Ticaret Ağı 

(FTN)

Adil Ticaret taahhüdü vermiş olan kuruluşlardan oluşan, WFTO’ya 
üye bir kuruluş.

Adil Ticaret

Kuruluşu (FTO)

WFTO’nun ticaret yapan tüm üyeleri.

Adil Ticaret Destek 

Kuruluşu (FTSO)

Asli misyonu Adil Ticareti desteklemek ve/veya Adil Ticaret 
Kuruluşu olan veya olmak isteyen kuruluşlara hizmetler sunmak 
olan, WFTO’ya üye bir kuruluş.

Adil Ticaret Ürünü Dışarıdan doğrulanmış tedarikçiler, WFTO üyeleri veya Dahili 
İzleme Sistemindeki Üreticiler ve tedarikçiler tarafından yetiştirilen/
üretilen ürünler.

Gündelik işçi FTO tarafından – tam zamanlı/ yarı zamanlı/parça başı işçi olarak – 
istihdam edilen ancak evinde veya kayıt dışı bir grup ortamında, örn. 
köy atölyesinde çalışan işçiler. Gündelik işçilerin çalışma koşulları 
FTO’nun sorumluluğundadır, bu Standart’ta belirtilen gerekliliklere 
uygun olmalıdır ve takip edilmelidir, örn. düzenli ziyaretlerle.

 

Dahili İzleme 

Sistemi (IMS)

Dahili İzleme Sistemi. 2 tip IMS bulunmaktadır: “Üretici IMS”,
  bkz. bölüm 3.1’deki gereklilikler, ve “Tedarikçi IMS”,   bkz. Bölüm 

3.2.

1.4

TANIMLAR

yer imine 
gimek için tıklayın
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Geçinmeye Yetecek 

Yerel Ücret

Geçinmeye Yetecek Yerel Ücret, belirli bir yerde bir İşçi için standart 
bir çalışma haftası için – 48 saatten fazla olmamak kaydıyla – öde-
nen ve İşçi için ve ailesi için düzgün bir yaşam standardı sağlama-
ya yeterli olan ücreti ifade eder. Düzgün bir yaşam standardının 
bileşenleri arasında, gıda, su, barınma, eğitim, sağlık hizmeti, ul-
aşım, giyim ve beklenmeyen olaylarla ilgili harcamalar dahil olmak 
üzere diğer temel ihtiyaçlar yer alır.

Üretici Üretici

Grubu 

Üreticiler, FTO için Adil Ticaret Ürünlerini üretir veya yetiştirir 
ve FTO tarafından satılana kadar ürünün sahibi sayılır. Üreticiler 
genellikle Üretici Grupları olarak örgütlenir. Üreticilerin Standarda 
uygunluğu FTO’nun sorumluluğundadır ve FTO’nun Üretici Dahili 
İzleme Sistemi üzerinden takip edilir.

İşyeri Üreticinin evi, çiftliği ve hatta FTO’nun binası olabil-
ir ancak herhangi bir istihdam ilişkisi olmamalıdır (bkz. “İşçi” 
tanımı). Üreticiler, ürünlerini doğrudan FTO’ya satar (genellikle 
grup halinde).

Üreticiler, Adil Ticaret ürünlerini büyük oranda tek başlarına 
veya ailelerinin yardımıyla yetiştirir/üretir. Ürüne bağlı olarak 
Üreticilerin, kendilerine yardımcı olan bazı İşçileri bulunabilir. 
50’den fazla İşçisi olan Üreticiler ve FTO’ya satış yapan bağımsız, 
olgunlaşmış Üretici Grupları “Tedarikçi” olarak kabul edilir.

Adil Ticaret Ürünleri

Tedarikçisi

Adil Ticaret ürünlerini bir FTO’ya satan yapılar. Bunlar, kendi üre-
tim/kaynak temini, pazarlama ve satış süreçlerini yöneten bağımsız, 
olgunlaşmış iş birimleridir.

Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerinin WFTO üyesi olmaları 
veya tanınan bir Adil Ticaret Sistemi’nde belgelendirilmeleri 
(“Dışarıdan doğrulanmış Adil Ticaret Ürünü Tedarikçileri”) 
gereklidir. Aksi halde, Tedarikçinin Tedarikçi Bölümü’nde kayıt 
olması ve bir FTO’nun Tedarikçi Dahili İzleme Sistemi’nde “IMS 
Tedarikçisi” olarak bulunması gereklidir (  bkz. bölüm 3.2).

WFTO üyeleri WFTO’ya üye olan tüm kuruluşlar.
WFTO’nun Adil Ticaret İlkelerinde üyeler “kuruluş” olarak ifade 
edilmektedir.

İşçi FTO ile istihdam ilişkisi olan tüm kişilerdir. İşçiler, FTO için çalışan 
tüm fabrika İşçileri, Gündelik işçiler, parça başı çalışan İşçiler, 
çalışanlar, sözleşmeli İşçiler, mevsimsel ve yevmiyeli İşçiler olabilir.

  Not: Üreticilerin aksine İşçiler normalde ürünün sahibi 
değildir, malzeme işçilere temin edilir ve işçiler üretimle 
ilgili finansal risk üstlenmez –   ayrıca bkz. bölüm 1.3.
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İLKELER VE WFTO ÜYELERİ 
İÇİN KRİTERLER

2
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İLKE

Ekonomik Olarak Marjinalleştirilmiş 

Üreticiler için Fırsatlar Yaratmak

1

Kuruluşun amaçlarının önemli bir bileşeni de ticaret aracılığıyla 

yoksulluğun azaltılmasıdır. Kuruluş, dernek, kooperatif veya şirket 

olarak örgütlenen ve Adil Ticaret taahhüdü vermiş aile şirketlerinde 

çalışan veya kayıt dışı/kendi hesabına İşçi veya Gündelik işçi 

olarak çalışan, ekonomik olarak marjinalleştirilmiş Üreticileri ve 

İşçileri destekler. Kuruluş, bu kişilerin gelir güvencesizliğinden ve 

yoksulluktan kurtularak sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini 

sağlamaya çalışır. Kuruluş, bunu gerçekleştirmek üzere bir eylem 

planına sahiptir.

click for 
nativation menu
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1•1 Misyon: Tüzüğünüz, yönetmelikleriniz ve 
esas sözleşmeniz ve diğer yasal belgeler, ticaret 

üzerinden yoksulluğu azaltmayı hedeflediğinizi, ekonomik 
olarak marjinalleştirilmiş Üreticilerin ve ekonomik 
koşullarını iyileştirmeyi taahhüt ettiğinizi ve/veya ticarette 
adalete öncelik verdiğinizi doğrulamalıdır. Yasal veya diğer 
meşru engeller buna imkan vermediğinde, diğer destekleyici 
kanıtlarla sosyal misyonun üstün tutulduğu gösterilmelidir. 

  Zorunlu tüm üyeler

UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

1•2 Üst yönetimin sorumluluğu: Adil Ticaret en 
üst seviyede organizasyonel bir hedef olarak kabul 

edilmelidir ve WFTO Adil Ticaret Standardı’nın uygulanması 
görevi üst yönetime verilmelidir. Tüm yönetim personeli Adil 
Ticaretin İlkeleri’ni anlamlıdır. 

  Zorunlu tüm üyeler

1•3 Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş         

Üreticilere/İşçilere Odaklanma: İşinizde ve 
ticaretinizde çoğunlukla sosyal ve/veya ekonomik olarak 
marjinalleştirilmiş olan veya marjinalleştirilmiş gruplardan 
ürün satın alan Adil Ticaret Ürünü İşçileri, Üreticileri ve 
Tedarikçileriyle çalışmalı veya işinizin merkezi bir parçası 
olarak ekonomik açıdan marjinalleştirilmiş gruplar üzerinde 
pozitif etki yarattığınızı başka bir şekilde göstermelisiniz. 

  Zorunlu tüm üyeler

1•4 Koşulları iyileştirme taahhüdü: Koşulları 
iyileştirme taahhüdü: Eylemleriniz ve ticaret 

faaliyetleriniz, ekonomik olarak marjinalleştirilmiş 
Adil Ticaret Ürünü Üreticilerinin, İşçilerinin ve 
Tedarikçilerinin ekonomik ve sosyal koşullarını 
iyileştirmeye dönük taahhüdünüzü yansıtmalıdır. 

   Sürekli iyileştirme tüm üyeler

1•5 Kârların yeniden yatırıma aktarılması: 

Adil Ticaret taahhüdü veren bir kuruluş olarak 
kârlarınızın büyük bölümünü Adil Ticaret işinize ve Adil 
Ticaret faaliyetlerinizin genişletilmesine yatırmalı ve yönetim 
kademesine orantılı seviyede ödeme yapmalısınız. 

4. yıla kadar karşılanması zorunlu tüm FTO’lar

Uygulama için 

son tarih

Kritere tabi 
olanlar

17



WFTO STAN DAR D HAN DBOOK   © Fotoğraf: Artesana

İLKE

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

2

Kuruluş yönetim ve ticari ilişkilerinde şeffaf olmalıdır. Tüm 

paydaşlarına hesap verebilir olmalı ve ticari bilgilerin hassasiyetine ve 

gizliliğine saygı göstermelidir.

Kuruluş, karar verme süreçlerine İşçileri, Üreticileri ve üyeleri 

dahil etmek için uygun, katılımı teşvik eden yöntemler bulmalıdır. 

Ticaretteki tüm ortaklarına ilgili bilgilerin verilmesini sağlamalıdır. 

Tedarik zincirinin tüm seviyelerinde iletişim kanalları iyi ve açık 

olmalıdır.

18
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2 •1 Organizasyon ve yönetişim: Tanımlı ve 
fonksiyonel bir organizasyonel ve yönetişim 

yapısına ve güvenilir bir muhasebe sistemine sahip 
olmalısınız.  

  Zorunlu  tüm üyeler 

2 •2 Şeffaflık: Adil Ticaret faaliyetleriniz hakkında, 
ticaret ortaklarınıza ve kamuoyuna (uygun 

şekilde) tedarik zincirleri veya üyelik gereklilikleri dahil 
olmak üzere, şeffaf ve sağlam temelli bilgiler sunmalısınız.

  Zorunlu  tüm üyeler

2 •3 İletişim ve geri bildirim: İşçilerinizle, 
Üreticilerinizle ve/veya üyelerinizle ve ticaret 

ortaklarınızla etkili bir iç iletişim süreciniz olmalıdır. 
İyileştirme planınızı yaparken en az 2 yılda bir bu kilit 
paydaşlardan geri bildirim almalı ve bunları göz önünde 
tutmalısınız. 

  Sürekli iyileştirme  tüm üyeler

2 •4 Katılımcı karar verme süreçleri: Y 
Üreticilerinizi, İşçilerinizi ve/veya üyeleri 

karar verme süreçlerine dahil etmek için uygun katılımcı 
prosedürleriniz olmalıdır. 

  Sürekli iyileştirme  tüm üyeler

UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

2•5 Ürün Etiketleme ve Açıklamalar: Ürün 
Etiketleme ve Beyanlar: Ürünleri doğru 

şekilde etiketlemeli ve sağlam temele dayalı beyanlarda 
bulunmalısınız; sadece kendi İşçilerinizin ürettiği veya 
Adil Ticaret Üreticilerinden veya Tedarikçilerinden 
alınan ürünler için “Adil Ticaret” (WFTO ürün etiketini 
kullanarak veya kullanmadan) ifadesini kullanmalısınız. 

Profilinizde/SAR üzerinde Adil Ticaret Olmayan 
Ürün olarak listelediğiniz ürünler için WFTO Ürün 
Etiketini kullanamazsınız veya Adil Ticaret beyanında 
bulunamazsınız, bkz. Garanti Sistemi El Kitabı. 

  Zorunlu  tüm üyeler

2 •6 FTN üyelerinin Sağlam Temellere Dayalı 

Açıklamaları:  Ticaret ortaklarınız ürünlerle 
ilgili sağlam temellere dayalı olarak Adil Ticaret beyanında 
bulunmalı, sadece Adil Ticaret İlkelerine uygun şekilde 
üretilen ve alınıp satılan ürünleri “Adil Ticaret” ürünü 
olarak etiketlemelidir. FTN üyeleri, kendileri WFTO üyesi 
olmadıkları sürece, pazarlama faaliyetlerinde hiçbir şekilde 
WFTO’ya atıfta bulunamaz.  FTN’lerin ve üyelerinin Adil

Ticaret istemleri ve çok küçük ticari üyelere ilişkin istisnalar ve 

FTN’lerin perakende satış yapan üyelerine ilişkin gereklilikler 

konusunda bilgi için bölüm 4’e bakınız. 

  Zorunlu  tüm FTN’ler

  ©  Fotoğraf: Artesana

Uygulama için 

son tarih 

Kritere tabi 
olanlar
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İLKE

Niyet
Kuruluş, ekonomik olarak marjinalleştirilmiş 
Üreticilerin ve İşçilerin sosyal, ekonomik ve 
çevresel refahını göz önünde tutarak ticaret 
yapmalı ve bu grupların zararına kârını 
maksimize etmemelidir.

Tanımlanmış ticaret taahhütleri
Taahhütlerini zamanında yerine getirme 
konusunda sorumlu ve profesyonel 
davranmalıdır.
Adil Ticaret ürünlerini tedarik edenler, 
sözleşmelere uygun hareket etmeli ve 
ürünler zamanında ve kabul edilen kalite ve 
spesifikasyonlara göre teslim etmelidir.

Ödeme ve Ön Finansman
Adil Ticaret alıcıları, Adil Ticaret ürünlerinin 
Üreticileri ve Tedarikçilerinin karşı karşıya 
olduğu mali dezavantajların farkında olarak, 
siparişlerin ücretinin belge tesliminde 

veya karşılıklı olarak anlaşıldığı şekilde 
ödenmesini sağlamalıdır. 

El işleri veya gıda dışı diğer Adil Ticaret 
ürünleri için, istenirse en az %50 oranında, 
faizsiz ön ödeme yapılmalıdır.

Gıda cinsinden Adil Ticaret ürünleri için 
istenirse makul bir faiz oranıyla en az %50’lik 
ön ödeme yapılmalıdır. Tedarikçilerin 
ödediği faiz oranları, alıcının üçüncü 
taraflardan kredi alma maliyetinden daha 
yüksek olmamalıdır. Faiz uygulaması isteğe 
bağlıdır ve ticaret ortakları arasında kabul 
edildiği şekilde belirlenir.

Adil Ticaret Tedarikçileri alıcılardan ön 
ödeme aldığında, ödemenin Adil Ticaret 
ürünlerini üreten veya yetiştiren Üreticilere 
aktarılmasını sağlamalıdır.

İptal ve sorunların çözülmesi
Alıcılar siparişlerini iptal etmeden veya 
reddetmeden önce Üreticilere veya 

Tedarikçilere danışmalıdır. Üreticilerin veya 
Tedarikçilerin bir kusuru olmaksızın son 
anda iptal edilir veya değiştirilirse, o tarihe 
kadar tamamlanmış olan iş için yeterli ödeme 
yapılmalıdır. Teslimatta bir sorun olursa, 
Tedarikçiler ve Üreticiler alıcılarla görüşmeli 
ve sipariş gecikirse veya teslim edilen ürün 
miktarı ve kalitesi siparişte belirlenenlerle 
uyumlu değilse değiştirilen koşullar üzerinde 
uzlaşmalıdır.

Uzun süreli ticaret ortaklıkları
Kuruluş, Adil Ticaretin desteklenmesine ve 
büyümesine katkı sağlayacak, dayanışma, 
güven ve karşılıklı saygıya dayalı, uzun 
süreli ilişkiler tesis etmelidir. Ticaret 
ortaklarıyla etkili iletişim yürütmelidir. Bir 
ticaret ilişkisinde yer alan taraflar, gelirlerini 
artırmak için aralarındaki ticaret hacmini 
artırmaya ve Üreticiler için Adil Ticareti 
büyütmenin bir yolu olarak sundukları ürün 

çeşitliliğini genişletmeye çalışmalıdır.

Adil rekabet
Kuruluş, ülkesinde bulunan diğer 
Adil Ticaret Kuruluşlarıyla iş birliği 
içinde çalışmalı ve haksız rekabetten 
uzak durmalıdır. İzin almadan başka 
kuruluşlarında tasarımlarını ve desenlerini 
kopyalamaktan kaçınmalıdır.

Kültürel kimlik ve geleneksel 
becerilere saygı
Adil Ticaret, yerli toplulukların el işi 
tasarımlarında, gıda ürünlerinde ve ilgili 
diğer hizmetlerinde yer alan kültürel kimliği 
ve geleneksel becerileri tanımalı, desteklemeli 
ve korumalıdır.

Adil Ticaret 

Uygulamaları

3
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3•1 Ticaret Sözleşmeleri: Adil Ticaret ürünü 
Üreticilerinizle ve/veya Tedarikçilerinizle ilgili ve 

gerekli ayrıntıları içeren yazılı sözleşmeleriniz olmalıdır. 
Örn. ürün spesifikasyonları, teslimat ve gecikme süreleri, ön 
finansman, fiyat ve ödeme koşulları, iptal ve sorunların 
çözülmesi. 

  Zorunlu  tüm FTO’lar

3•2 Sözleşmelere itibar etme: Ticaret sözleşme-
lerinize uygun hareket etmeli ve ürünleri (ya da 

hizmetleri) zamanında, istenen kalitede ve spesifikasyonlar-
da teslim etmelisiniz. Sorun olması durumunda ticaret or-
taklarınızla zamanında iletişim kurmalı ve performansınızı 
iyileştirmek için çalışmalısınız. 

  Zorunlu  tüm FTO’lar

UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

3•3 Ödeme: Adil Ticaret ürünlerini alırken, ürünleri/
belgeleri aldıktan hemen sonra veya kalite kontrol-

leri için kabul edilen kısa bir süre sonra ödeme yapmalısınız. 

  Zorunlu  tüm FTO’lar

3•4 Ön Finansman: Adil Ticaret ürünlerini alırken, 
istenirse aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak ön 

finansman sağlamalısınız: 
 ● El işi ve diğer gıda dışı ürünler: %50 oranında faizsiz ön

finansman.
 ● Gıda ürünleri: %50 oranında faizsiz veya makul faiz or-

anıyla ön finansman, faiz kredi maliyetinden fazla olamaz.
Belli koşullarda, örn. tarımsal üreticilere, hiç ön ödeme yapıl-
mayacağı veya daha az ön ödeme yapılacağı belirlenmişse, bu 
durum ticaret sözleşmesinde veya ilgili belgelerde belirtil-
melidir. 

  Zorunlu  tüm FTO’lar

3 •5 Ön Ödemelerin Kullanılması: Adil Ticaret 
alıcılarınızdan ön ödeme alırsanız, bu ödemeyi 

alıcıyla anlaştığınız şekilde kullanmalısını. 

  Zorunlu  Ön Ödeme alan FTO’lar

3 •6 Kalite Sorunları ve Tazminat: Adil Ticaret’in 
hedefleriyle uyumlu şekilde, kalite sorunlarını ve 

ürün iptallerini yönetmek için, bir iletişim mekanizmasını 
ve tazminat sistemini içeren, adil ve şeffaf bir sisteminiz 
olmalıdır. 

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm FTO’lar

3•7 Uzun Vadeli İlişkiler: Adil Ticaret alıcılarınızla, 
Üreticilerle ve/veya Tedarikçilerle uzun vadeli il-

işkiler kurarak üreticilerin yararına ticaret seviyelerini devam 
ettirmeyi ve mümkünse artırmayı amaçlamalısınız. Uygun 
şekilde bildirimde bulunmadan ve gerekçe göstermeden 
ticaret ilişkinizi sonlandırmamalı veya ürün satın almaya son 
vermemelisiniz. 

  Zorunlu  tüm FTO’lar

3 •8 Haksız rekabet: Diğer FTO’larla (veya 
FTN’lerle, FTSO’larla) haksız rekabete girme-

meli, fikri mülkiyet haklarına ve logo, etiket ve kültürel 
temelli tasarım ve adlar dahil olmak üzere koruma altında-
ki isimlerle/markalarla, tasarımlarla ilişkili haklara saygı 
göstermelisiniz.

Haksız rekabet, rakiplere zarar vermek amacıyla kasıtlı 
yapılan eylemleri, örn. başka FTO’ların alıcılarının tedarikçi 
olarak sizi seçmelerini sağlamak için bu FTO’lar hakkında 
karalayıcı ifadeler kullanmayı ve rakipleri batırmak için 
kasıtlı olarak kısa vadeli/sürdürülemez damping fiyatları 
uygulamayı ifade eder.  

  Zorunlu  tüm üyeler

3•9 Kültürel kimlik: Örn. ürün geliştirme, seçme ve 
etiketleme süreçlerinde kültürel kimlik, yerel mal-

zeme ve becerilerin değerine önem vermelisiniz. Mümkünse, 
güncellenen ürün tasarımlarında geleneksel yerel beceriler, 
malzemeler ve ürünler kullanılmalıdır. 

  Sürekli iyileştirme  tüm FTO’lar

3 •10 Kaynak Kullanım Politikası: Adil Ticar-
et ürünlerinizin ana malzemelerinin, ham 

maddelerinin, bileşenlerinin veya unsurlarının menşeini 
öğrenmeye çalışmalısınız. Özellikle yüksek riskli malzemel-
erden/süreçlerden ve ana bileşenlerden başlayarak, müm-
kün olduğunca ham maddelerinizi/ham malzemelerinizi/
bileşenlerinizi Adil Ticaret yapan kaynaklardan satın almak 
ya da ağırlıklı olarak sürdürülebilir ve etik tedarik zincirler-
inden temin etmek amacıyla Adil Ticaret kaynak kullanım 
politikası (dış kaynakla yaptırdığınız operasyonlarınız varsa 
dış kaynaklar da dahil olmak üzere) geliştirmelisiniz.  Daha

fazla bilgi için bkz. bölüm 5. Kaynak Kullanım Politikası.

  Sürekli iyileştirme  tüm FTO’lar

Uygulama 

için son tarih 

Kritere tabi 
olanlar
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İLKE

Adil Ücret

4

Adil ücret, taraflar arasında sürekli diyalog 
ve katılım aracılığıyla müzakere edilip 
belirlenen, Üreticilerin adil şekilde ödeme 
almasını sağlayan ve aynı zamanda pazar 
için sürdürülebilir olan, kadın ve erkeklerin 
yaptığı eşit işe eşit ücretin verilmesi ilkesi 
gözetilerek belirlenen ücrettir. Amaç her 
zaman Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret’in 
ödenmesidir.

Adil Ödeme, Adil Fiyatlardan, Adil 

Ücretten ve Geçinmeye Yeterli Yerel 

Ücretten oluşur.

Adil Fiyatlar
Adil Fiyat alıcı ve satıcı arasında 
diyalog aracılığıyla, özgür şekilde 
müzakere edilir ve şeffaf fiyat belirleme 
usulüne dayanır. Adil fiyat, adil maaşı 
ve adil kârı da içerir. Adil fiyat, tedar-
ik zincirindeki her oyuncuya nihai 

fiyattan hakkaniyetli bir pay verilmesi 
anlamına gelir.

Adil Maaşlar
Adil Ücret, hakkaniyetli, özgür şekilde 
müzakere edilmiş ve karşılıklı olarak kabul 
edilmiş maaş anlamına gelir ve en azından 
Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret’in ödenmesini 
gerektirir.

Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret
Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret, belirli bir 
yerde bir İşçi için standart bir çalışma haftası 
için (48 saatten fazla olmamak kaydıyla) 
ödenen ve İşçi için ve ailesi için düzgün bir 
yaşam standardı sağlamaya yeterli olan ücreti 
ifade eder. Düzgün bir yaşam standardının 
bileşenleri arasında, gıda, su, barınma, eğit-
im, sağlık hizmeti, ulaşım, giyim ve beklen-
meyen olaylarla ilgili harcamalar dahil olmak 
üzere diğer temel ihtiyaçlar yer alır.
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4•1 Geçinmeye Yeterli Yerel Maaş Merdiveni: 

İşinizin ve IMS’nin kapsamına giren sektörlerde 
ve bölgelerde geçinmeye yeterli yerel ücret tahminleri, asgari 
ücret ve alternatif istihdam imkanlarını “Geçinmeye Yeterli 
Yerel Ücret aracınızda” (WFTO tarafından temin edilir) 
derlemeli ve “Adil Ödeme için Yerel Durum Bilgisi” içinde 
arka plan bilgisi sunmalısınız.

WFTO, bu bilgileri, örn. Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret 
tahminlerini bulmanıza veya hesaplamanıza yardımcı 
olacak araç ve kılavuzları temin edebilir. “Geçinmeye Yeterli 
Yerel Ücret Aracı” güncellenmekte, yerel gerçekliği göz 
önünde tutarak ücret ve fiyatları müzakere etmeniz için bir 
temel olarak İşçilerinizle, Üreticilerinizle ve Ortaklarınızla 
paylaşılmaktadır. 

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm FTO’lar

UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

4•2 Ürün Maliyetlendirmesi:  Ürünleriniz için 
güncel Ürün Maliyetlendirmeleri bulunmalıdır. 

  Bkz. “P4 Kılavuzu: Ürün Maliyetlendirmeleri”. 

4. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm FTO’lar

4•3 Tüketici fiyatından adil pay: Ürünlerinizin 
tüketicilere hangi fiyatlardan satıldığını ve bu 

fiyatın tedarik zincirinde nasıl dağıtıldığını bilmelisiniz. 
Bu bilgiyi ticaret ortaklarınızla paylaşmalısınız.   

4. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm FTO’lar

4•4 Adil Müzakere Süreci: İşçi temsilcileriyle ve 
yönetimle düzenli olarak yapılan ücret müzak-

erelerini ve Üreticilerinizle, Adil Ticaret Tedarikçilerinizle 
ve alıcılarınızla olan fiyat müzakerelerini planlamalı ve 
belgelemelisiniz.  
“P4 Kılavuzu: Müzakere ve Diyalog” ve “P4 Kılavuzu: 
Toplantılar ve Tutanaklar” içinde ilave bilgi verilmektedir. 
Amaç, üyelerin düzenli olarak en yakın ortaklarıyla fiyatlar 
konusunda diyaloğa girdiğini kanıtlamaktır. 

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm üyeler

4•5 Bilgilendirme ve eğitim: Adil ödeme diya-
logunun taraflarının, ücret ve fiyat belirleme 

görüşmelerine eşit temelde katılmak için yeterince bilg-
ilendirildiğinden ve eğitim aldığından emin olmalısınız. 
Burada amaç, iyi niyet ve dürüstlük esasında diyalog 
sürdürmektir. 

  Sürekli iyileştirme  tüm üyeler

4•6 Asgari Ücret: İşçilerinize en azından yasal olar-
ak gereken Asgari Ücreti ödemelisiniz.

Ücret analiziniz, yasal olarak gereken asgari ücreti 
ödemediğinizi gösteriyorsa, Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret’i 
ödeme yolunda öncelik olarak bu sorun giderilmelidir. 

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm üyeler

4•7 Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret: İşçilerinize 
Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret üzerinden ödeme 

yapmalısınız. Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret ödemeyen 
FTO’lar, boşluk analizi yapmalı ve gerçekçi bir takvim ve 
hedeflerle geçinmeye yeterli yerel ücreti ödemek için bir plan 
geliştirmelidir. 

  Sürekli iyileştirme  tüm FTO’lar

4•8 Üreticileriniz için Adil Fiyatlar: Üreticilerinize, 
Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret seviyesinde bir ge-

lir kazanmalarını sağlayacak şekilde Adil Fiyatlar ödenme-
lidir. Producers receive Fair Prices that allow them to earn 
an income on Local Living Wage level. 

Üreticilere Adil Ücret ödemeyen FTO’lar, boşluk ana-
lizi yapmalı ve gerçekçi bir takvim ve hedeflerle (WFTO 
İyileştirme planında yer alan hedefler) geçinmeye yeterli 
yerel ücreti ödemek için bir plan geliştirmelidir. 

  Sürekli iyileştirme  tüm FTO’lar

4•9 Adil Ticaret ürünleri Tedarikçileri için Adil 

Fiyatlar: Adil Ticaret Ürünleri Tedarikçilerinden 
(IMS Tedarikçileri veya Dışarıdan Doğrulanmış Adil Ticaret 
Ürünleri Tedarikçileri) ürün satın alırsanız bu tedarikçilere 
Adil Fiyat ödemeniz gereklidir. 

  Sürekli iyileştirme  FT Ürünü tedarikçilerinden 
ürün satın alan üyeler

Uygulama için 

son tarih

Kritere tabi 
olanlar
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İLKE

Çocuk İşçi ve Zorla 

Çalıştırılan İşçi Kullanmama 

5

Çocuk İşçiliği
Kuruluş, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve çocuk işçi istihdamı konusundaki yerel/ulu-
sal yasalara uygun hareket etmelidir. Üreticilerden/Üretici gruplarından veya Adil Ticaret 
şirketlerinden Adil Ticaret ürünleri satın alan kuruluşlar, Üreticilerin BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne ve çocuk işçi istihdamı konusundaki yerel/ulusal yasalara uygun hareket 
ettiğinden emin olmalıdır. Adil Ticaret ürünlerinin üretiminde çocukların yer alması duru-
munda (geleneksel bir sanat veya zanaatı öğrenmeleri dahil olmak üzere) bu durum açıkl-
anmalı ve takip edilmeli, çocukların iyi olma halinin, güvenliğinin, eğitim ihtiyaçlarının ve 
oyun ihtiyacının olumsuz olarak etkilenmemesine dikkat edilmelidir.

Zorla Çalıştırma ve İnsan Kaçakçılığı
Kuruluş, kendisinin veya Üreticilerinin, Üretici gruplarının veya Gündelik işçilerinin kul-
landığı iş gücünde zorla çalıştırma veya insan kaçakçılığı gibi eylemlerin olmadığından emin 
olmalıdır.

  © Fotoğraf: WomenCraft
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UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

5•1
Çocuk Emeği ve Zorla Çalıştırılmadan 

Uzak Durmak   15 yaş altındaki veya yerel 
yasalarda tanımlanan yaşın 

altındaki (hangisi daha yüksekse) çocukları İşçi olarak 
istihdam etmemelisiniz. Ulusal yasalarda çocuk işçiliğine 
izin verilen belirli durumlarda (örn. okul tatillerinde çocuk-
ların iş deneyimi kazanması amacıyla), BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne göre çalışan çocukların sağlığını, güvenliğini, 
iyi olma halini, eğitimini ve oyun hakkını takip etmeniz 
gereklidir.  

  Zorunlu  tüm üyeler

5•2 Genç işçilerin korunması: Genç İşçi 15-17 yaş) 
çalıştırmanız durumunda you employ young 

Workers (15- 17 years) çalışma koşullarının geçerli ulusal 
düzenlemelere uygun olmasını sağlamalısınız. 18 yaşın 
altındaki İşçileri sağlıklarını, güvenliklerini, ahlaki değer-
lerini veya okula devam etmelerini etkileyebilecek işlerde 
çalıştırmamalısınız.

“Potansiyel olarak zarar verici” işler arasında sağlıksız 
ortamda çalışma, aşırı uzun çalışma saatleri, gece saatler-
inde çalışma, kimyasal maddeler kullanma veya bunlara 
maruz kalma veya tehlikeli ekipman kullanma yer alır. 

  Zorunlu  tüm üyeler

5•3 Üreticilerin üretim sürecine çocukları dahil 

etmesi: Üretim süreçlerinize çocukların dahil 
olmasıyla ilgili riskleri takip etmeli (Üretici IMS sistemi 
üzerinden) ve Üreticilerinizle/ Gündelik işçilerinizle birlikte 
çalışarak:

 ● Bu kişilerin çocukları (15 yaş altı) üretim sürecine
katılıyorsa, bunun katılımının asgari düzeyde old-

uğundan, tehlikeli olmadığından ve okula devamlılığı 
engellemediğinden emin olmalısınız.

● İşçilerin ailelerindeki genç üyelerin (15–17 yaş) veya
istihdam edilen genç işçilerin tehlikeli veya sömürüye 
dayalı iş yapmadığından emin olmalısınız.

● Üreticilerin çocukları (15 yaş altı) işçi olarak istihdam
etmediğinden emin olmalısınız.

Üreticilerinizin/Gündelik işçilerinizin 15 yaş altı çocukları 
belli sınırlar dahilinde olmak kaydıyla üretimde ailelerine 
yardımcı olabilir: Çocukların yaptığı iş çocukların eğitimine 
engel olmamalıdır; yani çocuklar sadece okul dışı saat-
lerde çalışabilir ve çocukların ödevlerini yapmaları ve oyun 
oynamaları için zaman tanınmalıdır. İş, çocukların yaşına ve 
fiziksel durumuna uygun olmalıdır. Çocuklar ebeveynlerinin 
gözetimi altında olmalı ve uzun saatler boyunca ve/veya teh-
likeli veya sömürüye dayalı koşullarda çalıştırılmamalıdır. 13 
yaş altı daha küçük çocukların üretime katılımı en az düzeyde 
olmalıdır. 

2. Yıla Kadar Zorunlu  Üreticileri veya Gündelik
işçileri Olan FTO’lar

5•4 Zorla çalıştırma ve insan kaçakçılışından 

uzak durma: Siz ve Üreticileriniz, işçilerin 
hareket veya istihdam özgürlüğünü engellememeli ve insan 
kaçakçılığına karışmamalısınız. 

Bazen iyi niyetli hizmetler bile istenmeyen bir bağımlılık 
durumu veya özgürlük kısıtlaması yaratabilir; örn. Üreticil-
eri/İşçileri uzun vadeli borca sokan borçlandırma sistemleri, 
İşçilerin orijinal kimlik belgelerinin saklanması, vb. 

  Zorunlu  tüm üyeler

  © Fotoğraf: WomenCraft

Uygulama için 

son tarih

Kritere tabi 
olanlar
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İLKE

Ayrımcılığa Karşı Durma, Cinsiyet Eşitliğini ve

Kadınların Ekonomik Olarak

Güçlenmesini ve Örgütlenme Özgürlüğünü 

Destekleme

6

Ayrımcılık yapmama ve eşit ücret
Kuruluş, işe alım, ücret ödeme, eğitime 
erişim, terfi, işten çıkarma veya emeklilik 
süreçlerinde, ırk, kast, ulusal köken, din, 
engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim, sendika 
üyeliği, siyasi görüş, HIV/Aids durumu veya 
yaş nedeniyle ayrımcılık yapmamalıdır.

Kuruluş içinde kadınlar istihdam 
ediliyorsa, kayıt dışı istihdam durumu söz 
konusu olsa bile, kadınlara eşit iş için eşi 
ücret verilmelidir. Kuruluş, kadınların tam 
istihdam haklarını tanımalı ve kadınların 
yasalardan gelen tüm çalışma haklarından 
faydalanmasını sağlamalıdır. Kuruluş, 
gebe kadınların ve emziren annelerin 
sağlık ve güvenlikle ilgili özel ihtiyaçlarını 
göz önünde tutmalıdır.

Cinsiyet Eşitliği
Kuruluş, kadınların da erkekler kadar verimli 
olmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara 
erişebilme yetisine ve kendi geçim kaynak-
larını ve hayatlarını etkileyen daha geniş 
politika, düzenleme ve kurumsal ortamı 
etkileme yetisine sahip olmasını sağlayacak 
şekilde cinsiyet eşitliğini destekleme politi-
kasına ve planına sahip olmalıdır. Kurumsal 
düzenlemeler ve yönetmeliklerde, kadınların 
toprak veya mülkiyet gibi varlıklara sahip 
olma durumundan bağımsız olarak, kadınlara 
kuruluşun aktif üyesi olma (üyeliğe dayalı 
kuruluşlarda) ve yönetişim yapısında liderlik 
pozisyonunda görev yapma imkanı veril-
melidir.

Örgütlenme Özgürlüğü
Kuruluş, tüm İşçilerin sendika kurma veya 
seçtikleri sendikaya üye olma ve toplu 
sözleşme yapma hakkına saygı duymalıdır. 
Sendikalara katılma ve toplu sözleşme hakkı 
yasalar ve/veya siyasi ortam nedeniyle kısıtl-
anmışsa, kuruluş İşçilerin bağımsız ve özgür 
şekilde örgütlenmesi ve sözleşme yapması için 
imkanlar sağlamalıdır. Kuruluş, İşçi temsilcil-
erinin iş yerinde ayrımcılığa uğramamasına 
dikkat etmelidir.

  © Fotoğraf: Association for Crafts
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UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

6•1 Ayrımcılık yapmama: İstihdam uygulama-
larınızda işe alımda, ücret ödemede, eğitime 

erişimde, terfilerde, disiplin uygulamalarında, işten çıkar-
mada veya emeklilikte belli dezavantajlı gruplara öncelik 
vermek misyonunuzun bir parçası değilse, hiçbir şekilde ırk, 
kast, ulusal köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim, 
sendika üyeliği, HIV/Aids durumu veya yaş nedeniyle ayrım-
cılık yapmamalısınız.  

  Zorunlu  tüm üyeler

6•2 Kadın/erkek için eşit ücret: Kadınlar ve 
erkekler arasında eşit işe eşit ücret, eşit çalışma 

hakları ve sosyal yardımlar sağlamalısınız.. 

  Zorunlu  tüm üyeler

6•3 Üreticilerin/Tedarikçilerin Adil şekilde 

Seçilmesi:  Adil Ticaret Üreticilerini ve/veya 
Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerini seçerken herhangi bir 
ayrımcılık yapmamalısınız.

Misyonunuza uygun olarak belirli dezavantajlı grupları 
tercih etmeniz (örn. kadın grupları veya diğer dezavantajlı 
gruplar) ayrımcılık olarak değerlendirilmez.  

  Zorunlu  tüm FTO’lar

6•4 Cinsiyet Politikası: Kadınların erkekler kadar 
üretken olabilmek için gerekli kaynaklara 

erişebilmesi, kuruluşunuzda ve diğer yerlerde karar verme 
süreçlerine katılması ve liderlik pozisyonlarına gelmesi 
için bir politika ve planınız olmalıdır. Politikanızı oluşturma/

güncelleme konusunda bilgi almak için bkz. WFTO Cinsiyet 

Politikası.

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm üyeler

6•5 Kadınları Güçlendirme: Kadınlara, toprak veya 
ekipman gibi varlıkları olmasa bile, kuruluşunu-

za üye olma, Üretici olma veya eğitimlere katılma hakkını 
vermeli, bu konularda onları desteklemeli ve kadınların 
üretimde oynadığı rolü kabul etmelisiniz. 

  Zorunlu  tüm üyeler

6•6 Kuruluşunuzda Şiddet/Cinsel Taciz: Şiddet, 
taciz ve cinsel istismar olaylarının gizli şekilde 

raporlanması için bir sisteminiz olmalı ve bu tür olayları 
takip etmeli ve çözmelisiniz.  

  Zorunlu  tüm üyeler

6•7 Kadınların topluluk içindeki konumu: Kadın-
ların görünür olmasını ve tanınmasını teşvik 

etmeli ve desteklemelisiniz, örn. kadınların üretici gru-
pları içinde resmi şekilde örgütlenmesi, ve topluluk içinde 

kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için 
çalışmalısınız.   

  Sürekli İyileştirme  tüm üyeler 

6•8 İş ve aile: İşçileri, aile ve işle ilgili görevlerini 
birleştirmeleri konusunda desteklemelisiniz. Örn. 

esnek çalışma saatleri, emzirme için zaman verme, hasta 
çocukların bakımı için esneklik tanıma.   

  Zorunlu  tüm üyeler

6•9 Hamile Kadınlar ve yeni anneler: Gebe kadın-
lar ve emziren anneler için tüm yasal gerekli-

liklere uymalısınız. 
Örn. gebe kadınları işten çıkarmama; yasal doğum izni 

verme; doğumdan sonra belli bir süre boyunca kadınların iş 
güvencesinin sağlanması; gebe kadınlar için sağlık ve güven-
lik kısıtlamaları. 

  Zorunlu  tüm üyeler

6•10  Örgütlenme Özgürlüğü İşçilerinizin: İşçi
örgütü kurma ve istedikleri İşçi örgütüne katıl-

ma ve toplu sözleşme yapma hakkına saygı duymalısınız. 
Sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkının 

yasalarla ve/veya siyasi ortam nedeniyle kısıtlandığı durum-
larda, bağımsız ve özgür şekilde örgütlenme ve sözleşme 
yapma konusunda alternatif yöntemleri desteklemelisiniz. 

  Zorunlu  tüm üyeler

6•11  İşçilerin örgütlenmesini destekleme: •
Üreticilerin ve Gündelik işçilerin örgütlenme-

sini, bir araya gelmesini ve sorunları birbirleriyle ve yöntem-
le tartışmalarını desteklemeli ve teşvik etmelisiniz.  

  Sürekli iyileştirme  50’den Fazla Üreticisi veya 
Gündelik işçisi olan FTO’lar

Uygulama için son 

tarih

Kritere tabi
olanlar
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İLKE

İyi Çalışma

Koşulları Sağlama

7

İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik
Kuruluş, İşçiler ve Üreticiler için güvenli 
ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalıdır. 
Asgari olarak, sağlık ve güvenlikle ilgili yerel 
ve ulusal yasalara ve ILO’nun sözleşmelerine 
uymalıdır.

Çalışma saatleri ve koşulları
Çalışma saatleri ve koşulları İşçilerin ve/
veya Üreticilerin (ve varsa Gündelik işçilerin) 
çalışma saatleri ve koşulları yerel ve ulusal 
yasalarda ve ILO sözleşmelerinde belirlenen 
koşullara uygun olmalıdır.

Üreticiler ve Tedarikçiler için güvenli 
çalışma koşulları
Adil Ticaret Kuruluşları, satın alım 
yaptıkları Üretici gruplarının sağlık ve 
güvenlik koşullarından haberdar olmalıdır. 
Sürekli olarak Üretici gruplarında sağlık ve 
güvenlik konularında farkındalık yarat-
maya ve sağlık ve güvenlik uygulamalarını 
iyileştirmeye çalışmalıdır.

  © Fotoğraf: People Tree
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UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

7•1 Sağlık ve Güvenlik Riski Değerlendirmesi 

ve Yönetim: Operasyonlarınızdaki sağlık ve 
güvenlik risklerini güncel şekilde değerlendirmeli, kazaları 
veya işle ilgili sağlık sorunlarını kaydetmeli, tüm olayları 
analiz etmeli ve durumu iyileştirmek için düzeltici adımları 
atmalısınız. 

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm FTO’lar

7•2 Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İşçilerin sürece 

katılımı: İşçileri sağlık ve güvenlik konusunda 
eğitmeli ve iş yerlerindeki riskleri tespit etme ve giderme 
sürecinde işçileri dahil etmelisiniz.  

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm üyeler

7•3 Güvenli Koşullar: İşçilerinize güvenli çalışma 
koşulları sağlamalı ve kimyasal maddelerin ve 

diğer yüksek riskli faaliyetlerin güvenli şekilde yönetilmesi, 
güvenli binalar ve acil durum prosedürleri, yeterli yangın 
önleme ve ilk yardım dahil olmak üzere kaza ve sağlık 
sorunlarını en aza indirmelisiniz. 

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm üyeler

7•4 Üreticilerin Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları: 

Önemli sağlık ve güvenlik risklerini Üretici/
Gündelik işçi düzeyinde takip etmeli ve Üreticilerin/
Gündelik işçilerin kendisi, aileleri ve İşçileri (varsa) için 
güvenlik riski farkındalığı oluşturmak, kazaları engellemek 
ve sağlık risklerini en aza indirmek için onlarla birlikte 
çalışmalısınız.   

  Sürekli iyileştirme  Üreticileri veya Gündelik 
işçileri olan FTO’lar

7•5 Çalışma saatleri: İşçilerinizin çalışma saatlerini 
kayıt altında tutmalı ve çalışma saatleri, fazla 

mesai, yasal izinler ve yıllık izinler konusunda ulusal 
mevzuata uygun hareket etmelisiniz. 

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm üyeler

7•6 Asgari Sosyal güvenlik: İşçilerinize yasaların 
gerektirdiği her tür sosyal hakkı sağlamalısınız 

(örn. emeklilik primi ödemesi, hastalık izni, temel sosyal 
güvenlik, sağlık hizmetleri katkı ödemeleri). 

  Zorunlu  tüm üyeler

7•7 İlave Sosyal Güvenlik: İşçilerinize yasal 
yükümlülüklerin ötesinde, ilave sosyal güvence 

ve yardım, özellikle sağlık sigortası/tıbbi destek, emeklilik 
planı, engellilik veya gelir kazanan kişinin ölümü durumun-
da sosyal güvenlik ve hastalık izni sağlamaya çalışmalısınız. 

  Sürekli iyileştirme  tüm üyeler

7•8 İşçi Ücretlerinin Ödenmesi: İşçilerin ödeme-
lerini belirli Aralıklarla, İşçiler için uygun bir 

şekilde, yasalara uygun olarak ve bordroyla kayıtlı olarak 
yapmalısınız. 

  Zorunlu  tüm üyeler

7•9 7.9 Düzenli İstihdam: Düzenli işçilerle yevmiyeli 
işçilerin oranını takip etmeli,

düzenli istihdam sağlamaya çalışmalı ve İşçilere sosyal 
güvenlik sağlamamak adına sınırlı süreli sözleşmelerle 
veya çırak olarak çalıştırma yöntemini kullanmamalısınız.

  Sürekli iyileştirme  tüm FTO’lar

  © Fotoğraf: Manos del Uruguay

Uygulama için 

son tarih

Kritere tabi 
olanlar
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İLKE

Kapasite Geliştirme

8

Kuruluş, ekonomik olarak marjinalleştirilmiş Üreticiler ve İşçiler 

için Adil Ticaret üzerinden olumlu kalkınma etkisini artırmaya 

çalışmalıdır.

Kuruluş, İşçilerinin ve Üreticilerinin/Üretici Gruplarının beceri ve 

kabiliyetlerini geliştirmelidir. Üreticilerle doğrudan çalışan kuruluşlar, 

bu Üreticilerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve pazarlara 

- yerel/bölgesel/ulusal/Adil Ticaret pazarı ve ana akım pazarlara -

erişimini sağlamak için belli faaliyetler geliştirmelidir.

Adil Ticaret ürünlerini satın alan kuruluşlar, Adil Ticaret Ürün-

leri Tedarikçilerinin birlikte çalıştıkları ekonomik olarak mar-

jinalleştirilmiş Üreticileri desteklemesi için kapasite geliştirmelerine 

yardımcı olur.
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Uygulama için 

son tarih

Kritere tabi 
olanlar

UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

8•1 Eğitim Planı: İşçilerinizin ve Üreticilerinizin/ 
Üretici Gruplarınızın (varsa) kapasitesini, kendi 

ihtiyaçlarına ve kuruluş olarak sizin ihtiyaçlarınıza göre 
geliştirmek için bir planınız olmalıdır.

İşçilerinizin, Üreticilerinizin ve Üretici Gruplarınızın 
kapasitesini bu standardın gerektirdiği şekilde iyileştirmeyi 
amaçlamalısınız. Eğitim planında, ilgili standart bölüm-
lerde gerekli görülen aşağıdaki hususlar asgari olarak yer 
almalıdır:

 ● Üretim, yönetim ve işletme becerilerinin iyileştirilmesi
(İlke 8)

 ● Adil fiyat ve ücret belirleme konusunda temel bilgi (İlke
4)

 ● Cinsiyet eşitliği ve liderlik (İlke 6)
 ● Sağlık ve güvenlik konuları (İlke 7)
 ● İşçiler ve Üreticiler için Adil Ticaret farkındalığı (İlke 9)
 ● Çevre üzerindeki etkinin en aza indirilmesi (İlke 10)

2. yıla kadar karşılanması zorunlu  tüm üyeler

8•2 Adil Ticaret Tedarikçilerinin Desteklenmesi: 

Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerinden ürün satın 
alırken, onların yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini, 
liderliğini, ürün kalitesini ve pazara erişimini iyileştirme 
konusunda desteklemeli ve alıcı olarak ölçeğiniz ve avan-
tajınıza uygun olarak WFTO Standardını karşılamaları 
konusunda onları desteklemelisiniz.

2. Yıla Kadar Zorunlu  Adil Ticaret Ürünü Tedar-
ikçilerinden Ürün Satın Alan FTO’lar

8•3 FTN ve FTSO’ların kapasitesinin geliştirilm-

esi ve eğitim: Ticaret ortaklarınızı Adil Ticaret 
İlkeleri konusunda (ve varsa FTN’lerin kendi Adil Ticaret 
gereklilikleri konusunda) eğitmelisiniz. Özellikle aşağıdaki 
konulara odaklanmalısınız:
● Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş üreticilerin pazara

erişimi.
● Ürünlerin Adil Ticaret ürünü olarak etiketlenmesi (bun-

lar Adil Ticaret İlkelerine göre üretilmeli, alınıp satılmalı
ve WFTO tarafından veya Ek 2’de listelenen bir Adil
Ticaret programı tarafından garantilenmiş olmalıdır).

● Adil fiyatlar dahil olmak üzere sürdürülebilir ve hakkani-
yetli ticaret ilişkileri.

● Düzgün çalışma koşulları.
● Üreticiler ve İşçiler için kapasite geliştirme ve

güçlendirme.
● Tüketicilerde farkındalık artırma ve savunuculuk.

Sürekli İyileştirme  FTN’ler,  FTSO’lar
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İLKE

Adil Ticaretin

Yaygınlaştırılması

9

Kuruluş, Adil Ticaret’in amaçları ve Adil Ticaret üzerinden dünya 

ticaretinde daha fazla adalet sağlanması gerekliği konusunda farkın-

dalık yaratmalıdır. Kuruluş, kendi kapsamına göre Adil Ticaret’in 

hedefleri ve faaliyetlerini savunmalıdır.

Kuruluş, kendisi, pazara sürdüğü ürünler ve Üretici kuruluşları, 

ürünleri üreten veya yetiştiren Üreticiler veya İşçiler hakkında 

müşterilerine bilgi vermelidir. Her zaman dürüst reklamcılık ve 

pazarlama teknikleri kullanılmalıdır.
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UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

b) Üyelerinizin üyelik kriterlerinizi karşıladığını teyit etmek 
için güvenilir bir üyelik sisteminiz olmalıdır ve/veya Adil 
Ticaret ürünleri ürettiğini bildiren ve daha büyük ölçekli 
ticaret yapan üyelerinizden ağa katılmasından sonraki üç 
yıl içinde harici olarak doğrulanmalarını talep edebilirsiniz 
(örn. WFTO üyesi olarak veya Ek 2’de listelenen bir program 
üzerinden Adil Ticaret belgelendirmesi alarak),  ayrıntılar 

için bkz. Bölüm 4.

c) Üyelerinizin üyelik kriterlerini ihlal ettiğine ilişkin somut 
şikayetleri takip etmek için bir sisteminiz olmalıdır
d) Üyelik sisteminizle ilgili dışarıya karşı yaptığınız beyan-
larınız var olan sisteminizle uyumlu olmalıdır. WFTO’ya 
yapılan atıflar ve WFTO logosunun kullanımı sadece sizinle, 
yani FTN ile sınırlı olmalıdır. Ticaret veya perakende satış 
yapan üyeleriniz, WFTO üyesi olmadıkları sürece WFTO’ya 
atıfta bulunamaz veya logoyu kullanamaz.
 FTN üyelik gereklilikleri ve istemleri hakkında daha fazla bilgi 

için bkz. bölüm 4. 

  2. yıla kadar karşılanması zorunlu  FTN’ler

9•5 Üyelik sistemiyle ilgili gereklilikler:  

a) Üyelik sisteminiz bütün Adil Ticaret tedarik 
zinciri için garanti sağlamalıdır.
b) Daha büyük ölçekli üyelerinizin (bölüm 4’te tanımlandığı 
şekilde), WFTO üyesi olarak veya Ek 2’de listelenen bir Adil 
Ticaret programı üzerinden ürün belgelendirmesi alarak 
Adil Ticaret istemlerini dışarıdan doğrulatmalarını sağlam-
ak için WFTO ile birlikte çalışmalısınız.
c) Sisteminizin WFTO tarafından tanınması gereklidir. 

  6. yıla kadar karşılanması zorunlu  FTN’ler

9•1 Adil Ticaretin Yaygınlaştırılması: Adil Ticareti 
ve Adil Ticaret İlkelerini kuruluş içinde (İşçiler-

inizle ve Üreticilerinizle) ve ticaret ortaklarınıza ve kamuo-
yuna (tüketiciler, yerel topluluk) kuruluşunuzun kapsamına 
göre tanıtmalı ve farkındalık yaratmalısınız, örn. iş tanıtım 
faaliyetlerinin parçası olarak veya web sitenizde bilgi olarak. 
Sadece tüketicilerle, FTN’lerle ve FTSO’larla doğrudan 
bağlantısı olan FTO’ların tüketicileri eğitmesi istenmektedir. 

  Zorunlu  tüm üyeler

9•2 Adil Ticaret konularında Savunuculuk ve 

WFTO’ya katılım: Ortaklarınızla veya yerel Adil 
Ticaret ağlarınızla birlikte, operasyonlarınızın ölçeğine 
göre önemli Adil Ticaret konularında farkındalık artırma, 
eğitim, kampanya veya savunuculuk çalışmaları yapmalı 
(örn. kadınlar için daha güçlü roller, yoksulluğun ortadan 
kaldırılması; ayrımcılık) ve WFTO topluluğuyla ilişki kur-
malısınız (örn. bölgesel organizasyonel düzeyde, konfer-
anslarda veya çalışma gruplarına katkıda bulunarak). 

  Sürekli iyileştirme  tüm üyeler

9•3 Beyanlarda belirtilen hususları yerine get-

irme: Dürüst ve ahlaki reklamcılık ve pazarlama 
teknikleri kullanmalısınız. 

  Zorunlu  tüm FTO’lar

9•4 Güvenilir üyelik sistemi ve Adil Ticaret 

Ağı’nın Beyanları: Güvenilir üyelik sistemi ve 
Adil Ticaret Ağları’nın istemleri:
a) Ticaret yapan üyelere ilişkin üyelik kriterleriniz arasında, 
Adil Ticaret ilkelerine uygun olarak Adil Ticaret uygulama-
larına ve kurallarına bağlılık da yer almalıdır.

Uygulama için son 

tarih

Kritere tabi
olanlar
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İLKE

Çevreye Saygı

10

Sürdürülebilir kaynak kullanımı
Adil Ticaret ürünleri üreten kuruluşlar, ürün 
gamlarında sürdürülür şekilde yönetilen 
ham maddelerin kullanımını en üst seviyeye 
çıkarmalı, mümkünse yerel satıcılardan ham 
madde satın almalıdır. 

Üretim teknikleri
Enerji tüketimini azaltan üretim teknolojileri 
kullanmalı ve mümkün olduğunca sera gazı 
emisyonlarını en aza indiren yenilenebilir 
enerji teknolojilerini kullanmalıdır. 

Atık yönetimi
Atık akışının çevre üzerindeki etkisini en 
aza indirmelidirler. Tarımsal Adil Ticaret 
emtia Üreticileri mümkün olduğunca organik 
veya az miktarda pestisit kullanılan üretim 

yöntemlerini kullanarak çevresel etkilerini en 
aza indirmelidir.

Satın alma politikası
Adil Ticaret ürünlerini satın alanlar ve ithal 
edenler, sürdürülebilir şekilde yönetilen 
kaynaklardan elde edilen ham maddelerden 
üretilmiş ve çevre üzerinde en az seviyede 
etki yaratan ürünleri satın almaya öncelik 
vermelidir. 

Ambalajlama ve nakliye
Tüm kuruluşlar ambalajlama için mümkün 
olduğunca geri dönüştürülmüş veya kolayca 
doğada bozunabilen malzemeler kullanmalı 
ve mümkünse ürünlerini deniz taşımacılığıy-
la taşımalıdır.

34

D o ğ a y a  s a y g ı  
d u y m a k



WFTO STan dar d Han dbOOk   © Fotoğraf: Ten Senses Africa

UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

10•4 Çevre konularında Eğitim ve Destek:

Adil Ticaret ürünü Tedarikçilerinizi çevresel 
etkilerini en aza indirme konusunda eğitmeli ve destekle-
meli, enerji tüketimini ve suya, havaya, toprağa yönelik emi-
syonları ve atıkları en aza indirmek konusunda en iyi üretim 
uygulamalarını yaygınlaştırmalısınız. 

  Sürekli iyileştirme  tüm üyeler

10•5 Ambalajlama ve Taşıma: Ambalajlama
için geri dönüştürülmüş veya doğada kolayca 

bozunan materyal kullanmalı ve mümkün olduğunda enerji 
verimli taşıma yöntemlerini tercih etmelisiniz. 

  Sürekli iyileştirme  tüm üyeler

10•1 Yasal çevresel gerekliliklere uyma:

Çevrenin korunmasına ilişkin yasal gerekli-
liklere uymalısınız. 

  Zorunlu  tüm üyeler

10•2 Etkilerin En Aza İndirilmesi: Operasyon-
larınızın ölçeğine ve yarattığınız etkinin şid-

detine göre, su tasarrufu, su kütlelerinin ve doğal ekosistem-
lerinin korunması, biyolojik çeşitlilik, enerji kullanımı, hava 
kirliliği ve atık gibi konularda faaliyetlerinizden kaynak-
lanan başlıca olumsuz etkileri anlamak ve en aza indirmek 
için yazılı bir politikanız olmalıdır.

Bu, Adil Ticaret Ürünü Tedarikçileriyle etkilerin en aza 
indirilmesine yönelik ortak projeleri içerebilir. Ağır çevresel 
sorunların olması durumunda WFTO üyeliğin sürdürülmesi 
için iyileştirici tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirebil-
ir. 

  Sürekli iyileştirme   tüm üyeler

10•3 Üreticilerin Etkilerini En Aza İndirmesi:

Üreticileriniz ve/veya gündelik işçilerinizle 
birlikte çalışarak iyi çevresel uygulamalar konusunda eğitim 
almalarını (üretimleriyle ilgili alanlarda) ve ekosistemlerini 
korumaya ve su, hava ve toprağın kirlenmesini önlemeye 
çalışmalarını sağlamalısınız. 

  Sürekli iyileştirme  all members

Uygulama için 

son tarih

Kritere tabi 
olanlar
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FTO’NUN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE 
WFTO ÜRÜN ETİKETİNİN KULLANIMI

3

  © Fotoğraf: Prokritee
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3.1

ÜRETİCİLERİN
DAHİLİ
TAKİBİ

(ÜRETİCİ IMS)

WFTO Öz Değerlendirme Raporunuzda, tüm Üreticiler 
(normalde Üretici grupları olarak örgütlenen) listelenir. Kendi 
operasyonlarınızın ve Adil Ticaret üreticilerinizin WFTO 
standardına uygunluğundan siz sorumlusunuz. Üreticilerin, 
Adil Ticaret Üreticileri olarak sorumluluklarını yerine getir-
melerini sağlamak üzere onlarla birlikte çalışmalısınız. Benzer 
şekilde, seçilen bazı kriterleri Üretici Dahili İzleme Sistemi-
nizde (Üretici IMS) takip etmelisiniz.

Üretici IMS için WFTO gereklilikleri, WFTO üyesi olmayan 
ve Ek 2’de listelenen bir Adil Ticaret programına göre belge-
lendirilmemiş olan bağımsız, olgun Adil Ticaret ürünü Te-
darikçilerinden ürün satın alan FTO’lar için Tedarikçi IMS’de 
uygulanan gerekliliklerden daha sadedir. Tedarikçi IMS için 
gereklilikler aşağıda bölüm 3.2’de açıklanmaktadır.
Doğrudan Üreticilerden (veya Üretici gruplarından) değil 
aracı tüccarlar üzerinden ürün satın alıyorsanız, “Adil Ticaret 
ürünü Tedarikçilerinden” ürün satın aldığınız varsayılır. 

Üretici IMS’de takip edilmesi gereken 
kriterler

Üreticileri olan FTO’lar için Uygunluk Kriterlerinin çoğu, siz, 
FTO ve Üreticileriniz arasında adil bir ilişki olmasına odakl-
anmaktadır. Ancak Üreticilerinizin (ve üretici gruplarınızın) 
uyması gereken, seçilmiş bazı önemli kriterler vardır, örn. 
çocuk işçiliği, sağlık ve güvenlik. Bu gerekliliklere uymak için 
Üreticilerinizle/Üretici gruplarınızla birlikte çalışmalı ve bunu 
Üretici IMS’de takip etmelisiniz.

Bu seçilen Üretici Kriterleri daha kolay incelemeniz için Ek 
1’de tekrarlanmıştır: 1.3 Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş 
üreticiler/işçiler; 4.8 Adil ücretler; 5.3 çocuk işçiliği; 5.6 Zorla 
çalıştırma; 6.1 Ayrımcılık yapmama ve 7.4 Sağlık ve Güvenlik; 
10.3 Çevresel Etkilerin En Aza İndirilmesi.

Ek olarak, kendi performansınızı ve Üreticileriniz nezdindeki 
sorumluluklarınızı kontrol etmek için Üretici izleme ziyaretleri 
kullanılmalıdır. Örn. Üreticilere kabul edilen ürün fiyatının 
verilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması. Üreticiler, FTO 
tarafından uygulanan kalite derecelendirme prosedürlerinde 
mutabık kalmalıdır/kabul etmelidir. Eğitim Planına uygun 
olarak seçilen Üreticilere/Üretici gruplarına eğitim verilmiştir. 
Cinsiyet programları veya özel Adil Ticaret projeleri istendiği 
şekilde Üreticilere ulaşmış olmalıdır.

Üreticilerinizden (veya Üretici gruplarınızdan) biri 50 veya 
daha fazla İşçi çalıştırıyorsa daha da özenli olunmalıdır. 
Üretici IMS’de adil çalışma koşulları, ilgili Üretici ünitelerinde 
adil çalışma koşulları için WFTO’nun tüm kriterlerine uygun 
şekilde takip edilmelidir.

  © Fotoğraf: Manos del Uruguay
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Ciddi sayıda işçisi olan (yılda 3 aydan fazla süre 50 veya daha 
fazla işçi çalıştıran) Üretici grubu veya “Üretici”, “Adil Ticaret 
Ürünü Tedarikçisi” olarak sınıflandırılmalı (  bkz. aşağıdaki 

3.2’deki uygulamalar) ve bu tür operasyonlarda tüm işçilere 
adil koşullar sağlamak için Tedarikçi IMS’de tüm WFTO Adil 
Ticaret Standardı’na göre izlenmelidir.

Üretici IMS için Gereklilikler 

 ● En az 3 yılda bir üretim alanlarında saha ziyareti (kar-
maşık/yüksek riskli üretim için 2 yılda bir) ve Üreticiler-
le toplantılar ve mülakatlar. Bu iş, farklı bir FTO’ya, yerel 
araştırmacıya veya yerel bir STK’ya yaptırılabilir ancak 
izleme ziyaretini yapan kişinin uygulanacak kriterleri 
anladığından emin olmalı ve bulguları kendiniz değer-
lendirmelisiniz;

 ● Ziyaretler bir rapor halinde belgelenmeli (her üretici 
grubu için bir rapor) ve raporda Üreticiler için geçerli 
Adil Ticaret kriterleri (bkz. Ek I) ve ilgili hususlar yer 
almalıdır.

 ● ● Sorun tespit etmişseniz, sorunları takip etmeli 
ve Üreticilerinizle iyileştirmeler konusunda birlikte 
çalışmalısınız (örn. eğitim, farkındalık).

SAR’ın ilgili bölümlerinde Üreticilerinizin performansını 
belirtmeli ve her Üretici Grubu için yürüttüğünüz izleme 
faaliyetleri ve bunların sonuçları hakkında temel bilgiler 
vermelisiniz. 

Gündelik işçileriniz varsa, güvenli ve adil çalışma koşulları 
sağlamak ve geçerli kriterlere uyduğunuzu göstermek için 
benzer bir izleme yaklaşımı benimsemelisiniz.

  © Fotoğraf: Manos del Uruguay
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3.2

TEDARİKÇİ IMS’DE 
ADİL TİCARET 

ÜRÜNÜ
TEDARİKÇİLERİNİ

İZLEME

Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerinden, örn. bağımsız satıcılardan (bkz. giriş ve tanımlar 
bölümü) ürün satın alıyorsanız, Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerinizin WFTO Adil Ticaret 
Standardı’na uygun olduğundan emin olmalısınız. 
 
Tedarikçiler, “harici olarak doğrulanmış Adil Ticaret Ürünü Tedarikçileriyse” (WFTO üyesiyse 
veya Ek 2’de listelenen bir Adil Ticaret programı kapsamında ilgili ürünler için belgelendirilm-
işse) sadece üyeliğin/belgelendirmenin hala geçerli olduğunu doğrulamanız yeterlidir. 

Harici Adil Ticaret doğrulaması olmadan Adil Ticaret Ürünü Tedarikçilerinden ürün satın 
alıyorsanız, bunların WFTO Adil Ticaret Standardı’na uygunluğunu Tedarikçi Dahili İzleme 
Sisteminiz (Tedarikçi IMS) üzerinden izleyebilirsiniz ancak bunun için aranızda yeterli ölçüde 
doğrudan ilişki olmalı ve Üretici düzeyinde standarda uygunluğu etkin şekilde izleme kapasit-
eniz olmalıdır. Tedarikçi IMS’nizde bulunan Adil Ticaret ürünü Tedarikçileri “IMS Tedarikçi” 
olarak adlandırılır. 

Bu bölümde IMS Tedarikçiler ve Tedarikçi IMS için gereklilikler tanımlanmaktadır.

  © Fotoğraf: Far Fetched Jewellery
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Dahili İzleme Sistemi Tedarikçileri için

IMS Tedarikçileri WFTO üyeleri (Üreticiler ve İşçiler ve muhtemelen Tedarikçiler) kadar 
kompleks ve büyük ölçekli olabileceğinden, WFTO Standardının tamamı Tedarikçi IMS’de 
izlenmelidir, yani FTO’lar için geçerli tüm WFTO uygunluk kriterleri. 

  Not: IMS Tedarikçileri ile örneğin WFTO üyesi olan ve standardın tamamına uy-

ması gereken ve GS için gerekli maliyetleri üstlenmek zorunda kalan doğrulanmış FT 

Ürünü Tedarikçileri arasında haksız rekabeti engellemek açısından bu önemlidir.

Standardın tamamı uygulanacağından, Tedarikçi IMS’de tüm geçerli Uygunluk Kriterleri esası-
na göre belgeler kullanılmalıdır, yani WFTO SAR formunun ilgili bölümleri ve WFTO izleme 
raporu formu veya aynı derecede ayrıntılandırılmış belgeler. 

Tedarikçi Dahili İzleme Sistemi için Gereklilikler

a) Öz Değerlendirme Raporu: Her bir IMS Tedarikçisi için bir SAR formunuz bulunmalıdır. 
Bazı IMS Tedarikçiler, sizin yardımınız olmadan formu doldurabilir ancak bazı durumlarda 
Tedarikçiyle birlikte formu sizin doldurmanız gerekebilir, örn. izleme ziyareti sırasında. Her 
durumda SAR’daki tüm bilgileri dikkatle kontrol etmeli ve doğrulamalısınız çünkü bu bilgilerin 
gerçeği yansıtması sizin sorumluluğunuzdur.

İsterseniz, doğrudan Adil Ticaret ilkelerine dayanan ve aynı derinlikte bilgi içeren farklı 
bir uyarlanmış form kullanabilirsiniz. Böyle durumlarda, formun tüm kriterleri kapsadığını 
doğrulamak için denetçiye ilave süre verilmesi gerekecektir.

b) İzleme Ziyareti: Tedarikçi IMS’de her bir IMS Tedarikçi için, en az 3 yılda bir, üretim 
alanlarını ve Üreticileri içeren bir izleme ziyareti yer almalıdır. Bu iş, farklı bir FTO’ya, yerel 
araştırmacıya veya yerel bir STK’ya yaptırılabilir ancak izleme ziyaretini yapan kişinin Adil 
Ticaret İlkelerini ve uygulanacak uygunluk kriterlerini anladığından emin olmalı ve bulguları 
kendiniz değerlendirmelisiniz; Ziyarette üreticinin bazı alanları da ziyaret edilmeli ve üreticilerle 
toplantılar düzenlenmelidir. Ziyaret tercihen WFTO izleme denetim raporu formatı kullanılarak 
belgelenmelidir.

Tedarikçi IMS her seferinde tüm üretici alanlarını ziyaret edemese de zaman içinde tüm 
alanlar/gruplar ziyaret edilmelidir. Üretici grupları fazla karmaşık ve çeşitliyse veya Tedarikçi 

IMS’si üreticilere ulaşarak Adil Ticaret uygulamalarını doğrulayamıyorsa, IMS Tedarikçi 
onayı verilmez ve tedarikçinin harici doğrulama yaptırması istenir örn. WFTO üyesi olması 
istenebilir.

Tedarikçi IMS’niz, tüm ilgili belgelerle birlikte, WFTO Garanti Sistemi akran ziyareti ve 
izleme denetimleri sırasında doğrulanacaktır. Tedarikçilerinizden bir örneklem de ziyaret 
edilerek Tedarikçi IMS’nizin etkinliği kontrol edilecektir.

 Not: Tedarikçi IMS’nizi kademeli olarak bu yeni gerekliliklere uygun hale getirmek 

için size bir geçiş süresi tanınacaktır ancak başka şekilde dışarıdan doğrulanamayan 

IMS Tedarikçileriniz için SAR’leri (veya aynı derinlikte ayrıntı içeren belgeleri) topla-

maya başlamanız gereklidir.

  © Fotoğraf: Sasha
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3.3

WFTO ÜRÜN 
ETİKETİNİN

KULLANIMI VE ADİL 
OLMAYAN

TİCARET ÜRÜNLERİ

WFTO FTO üyesi olup ilk İzleme denetiminden geçtikten ve 
WFTO ile etiket kullanım sözleşmesi imzaladıktan sonra, işçil-
eriniz tarafından üretilen veya aşağıdaki kaynaklardan elde 
edilen tüm Adil Ticaret ürünlerinizde WFTO Ürün Etiketini 
kullanmaya başlayabilirsiniz:

 ● Üretici IMS’nizde izlenen Adil Ticaret Üreticileriniz/
Üretici grupları.

 ● Doğrulanmış Adil Ticaret Ürünü Tedarikçileri, yani diğer 
WFTO üyeleri veya Ek 2’de listelenen bir Adil Ticaret 
programı kapsamında belgelendirilmiş Tedarikçiler

 ● Tedarikçi IMS’nizde kayıtlı olan IMS Tedarikçiler  bkz.
bölüm 3.2.

WFTO Garanti Sisteminin kapsamına girmeyen, Adil 
Olmayan Ticaret Ürünü Tedarikçileriyle çalışıyorsanız, bu 
durumu WFTO Öz Değerlendirme Raporunuzda (SAR) 
belirtmelisiniz. Bu tür Adil Ticaret ürünü olmayan ürünlerde 
WFTO Ürün Etiketi kullanılamaz ve bunlar için Adil Ticaret 
isteminde bulunulamaz. 

 Lütfen FTO’ların ürünlerinin çoğunluğunu Adil 

Ticaret Kaynaklarından alması gerektiğini unutmayın. 

Adil Ticaret ürünü olarak sunulan tüm ürünler Adil 

Ticaret kaynaklarından temin edilmiş olmalıdır.

Adil Ticarete uygun olmayan kaynaklardan gelen ürünler için 
gerekçeler, Adil Ticaret perakendecilerinin Adil Ticaret ürünü 
olmayan ürün çeşitleri için kullanılan kriterlere göre değer-
lendirilecektir (çevre dostu ürünler, kitaplar/müzik/eğitim 
materyalleri, yerel küçük ölçekli üreticilerden alınan ürünler, 
Kuzey’deki ekonomik olarak marjinalleştirilmiş üreticiler için 
dayanışma amaçlı ticaret projelerinde üretilen ürünler, Adil 
Ticaret ürün gamını tamamlamak için seçilmiş ürünler/ak-
sesuarlar). 

Adil Ticaret ürünlerinin üretimi için satın aldığınız malze-
meler/bileşenler ve ham maddeler için Adil Ticaret Kaynak 
Kullanım Politikası Bölüm 5’te anlatılmaktadır. 

WFTO Ürün Etiketinin kullanımına ilişkin kurallar Garanti 
Sistemi El Kitabı Bölüm 6’da (Beyanlar, Etiketleme ve WFTO 
logosunun kullanılması) anlatılmaktadır.

GUARANTEED 
FAIR TRADE

  © Fotoğraf: Gebana
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ADİL TİCARET 
AĞLARI İÇİN
GEREKLİLİKLER

  © Fotoğraf: The Loyal Workshop
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Adil Ticaret Ağları (FTN) Adil Ticaret taahhüdü veren kuruluşların bir araya getirerek 
oluşturduğu bir WFTO üyesidir. Bu, örneğin, Adil Ticaret Mağazalarından oluşan bir çatı dernek 
(World Shops) veya ticaret yapan kuruluşların oluşturduğu bir ağ yapılanması (ithalatçılar, 
ihracatçılar, üretici kuruluşları) veya destek kuruluşları - veya farklı tipte üyelerin bir karışımı 
olabilir. Tüm WFTO üyeleri için geçerli birkaç seçilmiş uygunluk kriterine ek olarak, WFTO’nun 
tam üyesi olmak isteyen veya tam üyeliğini devam ettirmek isteyen tüm Adil Ticaret Ağları üç 
uygunluk kriterini karşılamalıdır: 

 ● Üyelerinin sattıkları ürünlerle ilgili sadece sağlam temellere dayanan Adil Ticaret 
istemlerinde bulunduğundan emin olmalıdırlar (uygunluk kriterleri   2.6)

 ● Üyelerini Adil Ticaret konusunda eğitmelidirler (uygunluk kriterleri   8.3) 
 ● Ticaret ve perakende satış yapan üyelerinin, üyelik kriterlerinde (WFTO Adil Ticaret 

ilkelerine dayalı olarak) belirtilen gereklilikleri yerine getirmesini zorunlu hale getiren 
bir üyelik sistemi olmalı (uygunluk kriteri   9.4) ve üyelerin Adil Ticaret uygulamaları ve 
beyanlarına ilişkin şikayetleri takip etmelidir. 

  Not: FTN’ler için bu yeni uygunluk kriterleri muhtemelen üyelik sistemleri için bazı 

düzenlemeleri gerektirecektir. Var olan FTN’ler için her bir vaka esasında uygun ve 

geçici çözümler bulunacaktır.

4.0

ADİL TİCARET AĞLARI 
İÇİN GEREKLİLİKLER
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FTN’ler, ticaret yapan üyelerinin ürünler hakkında sağlam 
temelli Adil Ticaret beyanında bulunmalarını ve tüm tedarik 
zincirinde sadece Adil Ticaret İlkelerine uygun olarak üretilen 
ve alınıp satılan, güvenilir bir sisteme göre doğrulanmış olan 
ürünlerde “Adil Ticaret” etiketi kullanmalarını zorunlu hale 
getirmelidir. Dolayısıyla, kendi güvenilir garanti sistemine 
sahip olmayan FTN’ler tüm ithalatçı veya ihracatçı tüccar 
üyelerinin böyle bir doğrulamayı temin etmelerini teşvik 
etmelidir.

WFTO, Adil Ticaret ağlarında, ihracatçılar için 100.000 Eu-
ro’dan ve ithalatçılar için 250.000 Euro’dan fazla yıllık cirosu 
olan üyelerin Adil Ticaret beyanlarını üçüncü taraflara doğru-
latmaları konusunda Adil Ticaret ağlarıyla birlikte çalışacaktır 
(WFTO üyesi olarak veya Ek 2’de listelenen bir Adil Ticaret 
programı üzerinden ürün belgelendirmesi alarak).

4.1

FTN’LERİN TİCARET 
VEYA PERAKENDE 

SATIŞ YAPAN
ÜYELERİNİN SAĞLAM 
TEMELLİ BEYANLARI

Adil Ticaret ürünlerinin cirosu daha az olan ticari üyeler ve 
ürünleriyle ilgili Adil Ticaret beyanında bulunmayan üyeler 
bu gerekliliklerden muaf tutulabilir. Tekil, seçilmiş vakalarda, 
WFTO bir FTN’nin ticari üyeleri için kullandığı üyelik izleme 
sistemini onaylayabilir,   bkz. Ek 2’deki kılavuz. 

Bir Ağın ticari üyesi kendi başına garantili WFTO üye-
si değilse, ağın üyesi kendisinin veya ürünlerinin WFTO 
tarafından tanınmış, doğrulanmış veya garantilenmiş olduğu-
na ilişkin beyanda bulunamaz; bunun için ürünlerin WFTO 
Garantisi olan bir üyeden temin edilmiş olması ve ilgili WFTO 
üyesinin Ürün Etiketini veya İlk Alıcı Etiketini taşıması gerek-
lidir. İthalatçı/ihracatçı WFTO Logosunu (veya WFTO Ürün 
Etiketini) kullanamaz ve FTN’nin WFTO üyeliği konusunda 
pazarlama amaçlı beyanlarda bulunamaz. 

FTN, sağlam temelli beyanlarda bulunma taahhüdünün bir 
parçası olarak (uygunluk kriterleri   2.6), ağ içerisindeki tüm 
perakendecilerin, sattıkları FT ürünleriyle ilgili sağlam temelli 
ve doğrulanmış Adil Ticaret beyanlarında bulunmalarını 
ve adil ticaret ürünü olmayan ürünleri net bir şekilde ayır-
malarını zorunlu hale getirmelidir. WFTO ile FTN arasında 
konuyla ilgili özel bir ikili anlaşma yoksa, mağazalarda WF-
TO’ya herhangi bir atıf kullanılamaz (Adil Ticaret Ürünlerinin 
üzerindeki WFTO ürün etiketleri dışında).
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FTN’ler, FTN’ler için geçerli tüm WFTO Standardına uygunluk kriterlerine uygun olmalıdır. 
FTN’nin profili ve SAR’ı her 3 yılda bir güncellenmeli ve değerlendirmede FTN’nin üyelik sis-
temine odaklanılmalıdır. 

FTN’lerle ilgili yeni gerekliliklerin uygulandığını doğrulamak için bir ilk izleme denetimi yapıl-
malıdır. FTN’ler, FTO’lara göre Garanti Sistemi açısından daha düşük risk oluşturmaktadır; bu 
nedenle FTN’lere düşük risk faktörü atanır ve başlangıçtan itibaren 6 yıllık bir izleme döngüsüne 
tabi olurlar. Ancak WFTO risk faktörünü artırabilir veya ilave bir denetim isteyebilir.

FTN aynı zamanda yılda 100.000 Euro olan “ticaret eşiğinin” üstünde Adil Ticaret Ürünü ticareti 
yapıyorsa veya WFTO Ürün etiketini kullanmak istiyorsa, bunlar hem FTO hem de FTN olarak 
kabul edilir (ve FTO’lar ve FTN’ler için belirlenen tüm gerekliliklere tabi olurlar) ve düzenli Akran 
Ziyaretlerine ve İzleme Denetimlerine tabi olurlar. Bu ziyaret ve denetimlerde FTO ve FTN kriterl-
erine göre değerlendirme yapılır.

4.2

ADİL TİCARET AĞLARI
İÇİN WFTO GARANTİ SİSTEMİ 

GEREKLİLİKLERİ
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  ©  Fotoğraf: Green Net
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  © Fotoğraf: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

WFTO üyesi olarak, Adil Ticaret kapsamında halihazırda var olan tüm ürünleri FT 
Üreticilerinden, Doğrulanmış Adil Ticaret Ürünleri Tedarikçilerinden veya Tedarikçi IMS’niz 
üzerinden izlenen IMS (Dahili İzleme Sistemi) Tedarikçilerden satın almalısınız. Bölüm 3.3’te, 
varsa, Adil Ticaret kapsamında olmayan ürün gamınızla ilgili bilgiler verilmektedir. 

Adil Ticaret ürünleri üretiyorsanız, Adil Ticaret ürünlerinizin ham maddelerinin, 
malzemelerinin, bileşenlerinin ve öğelerinin çoğunluğunu Adil Ticaret kaynaklardan temin 
etmek veya en azından mümkün olduğunda sürdürülebilir/sorumlu tercihler yapmak için 
makul çaba göstermeniz beklenir.

WFTO, kaynak kullanımı konusunda daha fazla kılavuz belge geliştirmektedir ancak her bir 
üye, Adil Ticaret olmayan ham madde/bileşen tedarik zincirlerindeki (varsa) başlıca sorunları 
anlamalı ve Adil Ticarete uygun bir kayak kullanım politikası geliştirmelidir. Uygunluk 
Kriterleri 3.10’da özetlendiği gibi:

a) Adil Ticaret ürünlerinizin başlıca malzemelerinin/ham maddelerinin/bileşenlerin-

in/öğelerinin menşeini tespit etmeniz gereklidir

 ● Adil Ticaret ürünlerinizin üretiminde kullanılan ve Adil Ticaret kapsamında olmayan 
başlıca malzemelerin/ham maddelerin/bileşenlerin menşeini tespit etmeniz gereklidir, 
örn. endüstriyel kumaşlar, kağıt, deri, cam ürünler, boncuklar, ahşap, vb.

5.0

KAYNAK
KULLANIM
POLİTİKASI   
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 ● Endüstriyel malzeme/bileşen vb. satın alıyorsanız, tedarikçinizi tanımalı ve ürün menşei/
üretim yöntemleri hakkında ilave bilgi almaya çalışmalısınız.

 ● Adil Ticaret kapsamı dışında çok miktarda malzeme/bileşen vb. satın alıyorsanız, öncelikli 
olarak yüksek miktarda kullanılan malzemelere/bileşenlere veya önemli ürün bileşenlerine 
(örn. el yapımı kolyelerdeki boncuklar, “baobab el kremi” içindeki baobab yağı) ve bilinen 
“yüksek riskli” malzemelere (örn. deri, madencilik ürünleri palm yağı, vb.) odaklanın.

 ● Ana bileşen olarak kullanılan ve zirai/doğal/yabani doğadan toplanan ürünler için tedarik 
zincirleriyle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmalıdır.

b) Bu tedarik zincirlerindeki önemli sürdürülebilirlik risklerinden/potansiyel etik dışı uygu-
lamalardan ve daha sürdürülebilir alternatiflerden haberdar olmalısınız.

 ● Malzemelerinizin/ham maddelerinizin/bileşenlerinizin gerçek tedarik zincirini bilmiyor-
sanız, ilk olarak araştırmanızda en önemli ham maddelere/malzemelere/bileşenlere ve belli 
malzemeler ve/veya endüstrilerle ilgili bilinen, ciddi, çevresel ve sosyal risklere odaklan-
malısınız. Örn. Madencilikle elde edilen ham maddeler: Ciddi sağlık ve güvenlik sorunları, 
çocuk işçiliği Deri: İşçilerin sağlığı ve güvenliği, su kayaklarının kirlenmesi Boyama: Çevre 
kirliliği, zehirli maddelere maruz kalma, vb. El dokuması/dikiş: Çocuk işçiliği 
Palm yağı: Doğal ekosistemlerin tahrip edilmesi. Kereste: Sürdürülebilir olmayan 
ormancılık, yasa dışı ağaç kesimleriyle ekosistemlerin tahrip edilmesi.

 ● En önemli ham maddeleriniz için daha iyi alternatifler bulmaya çalışın, örn. Adil Ticaret 
ürünü Üreticisi/Tedarikçisi olarak kayıt olabilecek ham madde tedarikçileri veya yerel üret-
iciler, organik belgelendirme gibi ürün belgelendirme programları, FSC, belli endüstriler 
için güvenilir sürdürülebilirlik programları (örn. ISEAL Alliance üyeleri).

 ● WFTO, uygun alternatif kaynakları tespit etmede size yardımcı olmak için faydalı pro-
gramlar ve ağlar hakkında tavsiyeleri içeren ilave bilgileri size sunmaya çalışacaktır.

c) Adil Ticaret ürünlerinizdeki başlıca ham maddeler/malzemeler/bileşenler için, 

mümkün olduğunda Adil Ticarete uygun kaynaklar kullanarak veya bu mümkün 

değilse var olan daha sürdürülebilir, etik veya sorumlu üretim kaynaklarını kullanar-

ak bir kaynak kullanım politikası geliştirmeniz gereklidir.

 ● Bu politikada, üretiminizde taşeron olarak yaptırdığınız birimleri seçerken sorumlu seçim-
ler yapılmasını da içermelidir. Risk tabanlı bir yaklaşım izlenerek, öncelikle yüksek riskli 

faaliyetler, örn. boyama, baskı, ele alınmalıdır.
 ● Yüksek hacimli ve yüksek riskli malzemelerden başlayarak, kaynaklarınızı daha sürdürüle-

bilir ve etik kaynaklara dönüştürmek için kademeli şekilde öncelikler belirleyin.
 ● Gıda ürünleri için ve her tür zirai/yabani doğadan toplanan malzemeler/ham maddeler 

için, hazırda Adil Ticarete uygun olarak ticari miktarlarda mevcut olan her şeyin Adil Ti-
caret üretiminde kullanılması gereklidir ve tüm istisnaların sağlam gerekçelere dayanması 
gereklidir. 

 ● Kaynak kullanım uygulamalarınızın değerlendirirken, daha sürdürülebilir malzemeler kul-
lanma konusunda karşılaştığınız kısıtlamaları (sipariş büyüklüğü, ithalat kısıtlamaları, vb.) 
hesaba katmalı ancak yine de ticaret ortağınızla birlikte, diğer üyelerle veya benzer düşünen 
diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözmeye başlamalısınız.

ANA bileşenlerinizi/ham maddelerinizi Adil Ticarete uygun kaynaklardan veya sürdürülebilir-
lik ürün tanıtma belgesi olan malzeme/bileşen Tedarikçilerinden ALMIYORSANIZ (veya ana 
süreçlerinizi doğrulanmamış birimlere yaptırıyorsanız), en azından mevcut kaynak kullanım 
uygulamalarınızı gerekçelendirmeli ve kaynak kullanım politikanız, bu bileşenlerden/ham 
maddelerden/taşeron hizmet sağlayıcılarından daha sorumlu, sürdürülebilir tercihlere nasıl 
geçebileceğinizi göstermelisiniz.
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EK
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6.1

EK 

1
WFTO Standardı’nın aşağıdaki uygunluk kriterleri tüm Üreticiler için 

geçerlidir ve Üretici IMS’de izlenmelidir. (  ayrıntılar için bkz. bölüm 

3.1). Bu kriterlere uymak için Üreticilerinizle birlikte çalışmaktan 

sorumlusunuz.

  © Fotoğraf: Yabal Handicrafts
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5•3 Üreticilerin üretim sürecine çocukları dahil 

etmesi: Üretim süreçlerinizde çocukların yer 
almasıyla ilgili riskleri (Üretici IMS’de) takip etmeli ve Üret-
icilerinizle/Gündelik işçilerinizle birlikte çalışarak aşağıdaki 
konuları güvence altına almalısınız:

 ● Üretime çocuklarını (15 yaş altı) dahil ediyorlarsa bunun 
asgari düzeyde olduğundan, tehlikeli olmadığından ve 
okula devamlılığı engellemediğinden emin olmalısınız.

 ● İşçilerin ailelerindeki genç üyelerin (15–17 yaş) veya isti-
hdam edilen genç işçilerin tehlikeli veya sömürüye dayalı 
iş yapmadığından emin olmalısınız.

 ● ● Üreticilerin çocukları (15 yaş altı) işçi olarak istih-
dam etmediğinden emin olmalısınız.

Üreticilerinizin/Gündelik işçilerinizin 15 yaş altı çocukları 
belli sınırlar dahilinde olmak kaydıyla üretimde ailelerine 
yardımcı olabilir: Çocukların yaptığı iş çocukların eğitimine 
engel olmamalıdır; yani çocuklar sadece okul dışı saat-
lerde çalışabilir ve çocukların ödevlerini yapmaları ve oyun 
oynamaları için zaman tanınmalıdır. İş, çocukların yaşına ve 
fiziksel durumuna uygun olmalıdır. Çocuklar ebeveynlerinin 
gözetimi altında olmalıdır. Uzun saatler boyunca ve/veya teh-
likeli veya sömürüye dayalı koşullarda çalıştırılmamalıdır. 13 
yaş altı daha küçük çocukların üretime katılımı en az düzeyde 
olmalıdır. 

  2. Yıla Kadar Zorunlu  Üreticileri veya Gündelik 
işçileri Olan FTO’lar

5•5 Zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığından 

uzak durma: Siz ve Üreticileriniz İşçilerin 
hareket veya çalışma özgürlüğünü engellememeli ve insan 
kaçakçılığına karışmamalısınız. Bazen iyi niyetli hizmetler 

1•3 Ekonomik olarak marjinalleştirilmiş Üreticil-

ere/İşçilere odaklanma: çoğunlukla sosyal ve/
veya ekonomik olarak marjinalleştirilmiş olan veya 
marjinalleştirilmiş gruplardan ürün satın alan Adil Ticaret 
Ürünü İşçileri, Üreticileri ve Tedarikçileriyle çalışmalı veya 
işinizin merkezi bir parçası olarak ekonomik açıdan 
marjinalleştirilmiş gruplar üzerinde pozitif etki yarat-
tığınızı başka bir şekilde göstermelisiniz. 

  Zorunlu tüm üyeler

4•8 Üreticileriniz için Adil Fiyatlar: Üreticilerinize 
Geçinmeye Yeterli Yerel Ücret düzeyinde bir gelir 

kazanabilecekleri şekilde Adil Fiyat verilmelidir. 
Üreticiler için Geçinmeye Yeterli Ücret hesaplamaların-

da, çalışılan sürenin ne kadarının Adil Ticaret Ürünlerinin 
üretimine harcandığı göz önünde tutulur ve hanenin diğer 
gelirleri dahil edilebilir. Üreticilere Adil Fiyat ödemeyen 
FTO’lar, boşluk analizi yapmalı ve gerçekçi bir takvim ve 
hedeflerle geçinmeye yeterli yerel ücreti ödemek için (WFTO 
İyileştirme planında yer alan) bir plan geliştirmelidir. 

  Sürekli iyileştirme  tüm FTO’lar

bile istenmeyen bir bağımlılığa veya özgürlük kısıtlamasına 
yol açabilir, örn. Üreticileri/İşçileri uzun vadeli borca sokan 
borçlandırma sistemleri, İşçilerin orijinal kimlik belgelerinin 
saklanması, vb. 

  Zorunlu  tüm üyeler 

6•1 Ayrımcılık yapmama: İstihdam uygulamalarınız-
da işe alım, eğitime erişim, terfi, disiplin uygulama-

ları, işten çıkarma veya emeklilik süreçlerinde, belli deza-
vantajlı gruplara öncelik vermek misyonunuzun bir parçası 
değilse, hiçbir şekilde ırk, kast, ulusal köken, din, engellilik, 
cinsiyet, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi görüş, HIV/
Aids durumu veya yaş nedeniyle ayrımcılık yapmamalısınız. 

  Zorunlu  tüm üyeler

7•4 Üreticilerin Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları: 

Sağlık ve güvenlik risklerini Üretici/Gündelik işçi 
düzeyinde takip etmeli ve Üreticilerin/Gündelik işçilerin 
kendisi, aileleri ve İşçileri (varsa) için güvenlik riski farkın-
dalığı oluşturmak, kazaları engellemek ve sağlık risklerini en 
aza indirmek için onlarla birlikte çalışmalısınız. 

  Sürekli iyileştirme  Üreticileri veya Gündelik işçil-
eri olan FTO’lar

10•3 Üreticilerin Etkilerini En Aza İndirmesi: 

Üreticileriniz ve/veya Gündelik işçilerinizle 
birlikte çalışarak iyi çevresel uygulamalar konusunda eğitim 
almalarını (üretimleriyle ilgili alanlarda) ve ekosistemlerini 
korumaya ve su,  hava ve toprağı kirletmemelisiniz. 

  Sürekli iyileştirme  Tüm üyeler

UYGUNLUK 
KRİTERLERİ

Uygulama için son 

tarih

Kritere tabi olanlar
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WFTO, Adil Ticaret Kuruluşlarına (FTO’lara) Adil Ticaret Ürünü Tedarik edenleri izlemek 
için aşağıdaki Adil Ticaret belgelendirme sistemlerini tanımaktadır:

 ● ECOCERT / IMO - Fair For Life 
 ● FLO Cert 
 ● SPP (FUNDEPPO)
 ● Naturland Adil Ticaret standartları
 ● FTO’ların denetim raporları dosyada mevcutsa ve sonuçlar incelenmiş ve tedarikçinin 

temel Adil Ticaret ilkelerine uyması için izleme süreci tamamlanmışsa diğer sosyal belge-
lendirme kurumları da kısmen denk olarak kabul edilebilir. 

WFTO, üyelerin denetlenmesi için bir sistem ve tedarik zincirlerinde Adil Ticaret uygulama-
larından örneklerin alınması dahil olmak üzere benzer düzeyde güvence içeren FTN üyelik 
doğrulama sistemlerini de tanıyabilir.

6.2

ANNEx 

2

  © Fotoğraf: Sasha
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İLETİŞİM

WFTO Adil Ticaret Standardı hakkındaki sor-

ularınız için, lütfen bizimle irtibat kurun: 

standard@wfto.com

 

World Fair Trade Organization

Godfried Bomansstraat 8 – 3,

4103 WR Culemborg,

Hollanda

Genel e-posta adresi: info@wfto.com

Garanti Sistemi: mmteam@wfto.com

© Telif Hakkı 2020 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 muadil leri arasında yerel, bölgesel 
ve ulusal düzeylerde uzun vadeli iş birliği kurmak için oluşturulmuştur. 
Proje kapsamında kurulacak Adil Ticaret Türkiye için Sosyal Girişim Ağı, Türkiye` 
deki tüm sosyal ekonomi paydaşlarını bir araya getirmek, bir topluluk 
kurmak ve Adil Ticaret konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. 
Adil Ticaret Türkiye için Sosyal Girişim Ağı, sosyal girişimlerin Adil Ticaret iş 
uygulamalarını ve üretimini yaygınlaştırmasına ve bunları küresel Adil 
Ticaret topluluğu ve pazarlarına bağlamasına yardımcı olmaktadır. 

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