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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

This project is funded by the European Union. 

SOSYAL GİRİŞİMCİLER 
İÇİN AĞLAR KURULUMU: 
ADİL TİCARET TÜRKİYE PROJESİ 
Başvuru sahiplerinin Sık Sorduğu Sorular
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WFTO’YA ÜYELİK BAŞVURUSU 
HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

BAŞVURU AŞAMASI: Gereklilikler, destekleyici dokümanlar, takvim 

WFTO üyesi olmak için ne gereklidir? 

WFTO’ya üyelik için başvurmadan önce aşağıdaki gereklilikleri karşıladığınızdan emin 
olmalısınız: 

1. Kuruluşunuz, Misyona Dayalı bir Girişim olmalıdır; kuruluşunuzun önceliği

ekonomik olarak marjinalleştirilmiş Üreticiler ve İşçiler olmalıdır.

2. Kuruluşunuz WFTO’nun Adil Ticaret İlkelerini gözetmelidir.

3. En az bir yıllık mali hesap grubu ile kayıt belgelerinizi bize sunmanız

gereklidir.

Kuruluşum henüz bir yıllık faaliyet süresini doldurmadı. Ne yapabilirim? 

WFTO üyesi olmak için kuruluşlardan en az bir mali hesap grubunu bize iletmelerini 
istiyoruz. Eğer sosyal girişiminiz henüz kurulmuşsa ve bu üyelik koşulunu karşılamıyorsa, 
yine de bizimle irtibata geçebilirsiniz. Adil Ticaret Kuruluşunuzu WFTO’nun Adil Ticaret 
Standardına uygun şekilde nasıl kurabileceğiniz konusunda size memnuniyetle yol 
gösterebiliriz. Böylece en az bir mali hesap grubunu bize sunmaya hazır olduğunuzda Geçici 
Üyelik başvurusu yapmak için tam olarak hazırlanmanıza yardımcı olabiliriz. 

Adil Ticaret şirketimin tek faaliyeti değil; benim üyelik aidatım nasıl 

hesaplanacak?  
WFTO kuruluşunuzu bir bütün olarak değerlendirir. Başvurunuzu kayıtlı kuruluşunuzun 
tamamı için yapabilirsiniz ve üyelik aidatınız kuruluşunuzun cirosuna göre belirlenir.  

Ürünlerimden sadece bazılarını belgelendirebilir miyim? 

Emtia belgelendirme kuruluşlarının aksine, WFTO bir işletmenin sadece belli bir ürününü, 
malzemesini veya tedarik zincirini değil, işletmenin tamamını değerlendirir. WFTO üyeleri, 
Garantili Üye olduktan sonra, WFTO Ürün Etiketini ilave ücret ödemeden tüm Adil Ticaret 
ürünlerinde kullanabilir. WFTO Adil Ticaret Standardındaki gereklilikleri karşılamanız ve Adil 
Ticaret girişimi olarak kabul edilmeniz için, kuruluşunuzun cirosunun en az %50’si Adil 
Ticaret ürünlerinden gelmelidir. Ek olarak, Adil Ticaret ürünü olabilecek tüm ürünler Adil 
Ticarete uygun olmalıdır. Adil Ticarete uygun olmayan kaynaklardan ürün kullanıyorsanız,  

https://wfto.com/standard-and-guarantee-system/fair-trade-standard


bu ürünlerin neden Adil Ticaret kaynaklarından alınamadığına 
ilişkin sağlam bir gerekçe sunmanız gereklidir. Bu gerekçe 

WFTO tarafından incelenir ve gerekçe kabul edilirse, bu ürünler üzerinde WFTO Ürün Etiketi 
kullanılamaz.  

Başvuru süreci ne kadar sürer? 
Bu süre, sunduğunuz bilgilerin ne kadar eksiksiz olduğuna ve ne kadar takip işlemine gerek 
duyulduğuna bağlıdır. Başvurunun teslim edilmesinden Geçici Üye statüsünün verilmesine 
kadar gereken asgari süre üç haftadır. Başvuru yapan kuruluş ile aynı Ülkede bulunan 
üyelere, Başvuru sahibi hakkındaki görüşlerini (varsa) paylaşmaları için iki hafta süre verilir; 
bu süre içinde WFTO Global Ofisi başvuru formunu inceler ve bir tavsiye hazırlayarak WFTO 
Yönetim Kurulu’na iletir. WFTO Kurulu, bir hafta içinde başvuruyu oylamak zorundadır. 
Başvuru formunda eksik bilgi varsa veya WFTO Ofisi’nin Başvuru sahibine ilave sorular 
sorması gerekiyorsa, süreç biraz daha uzun sürebilir. 

Ürün Etiketini ne zaman kullanmaya başlayabilirim? 

Ürün Etiketini (ve Üye İşaretini) Garantili Üye olduğunuz zaman kullanmaya 
başlayabilirsiniz. İlk olarak, başvurunuz onaylandığında Geçici Üye olursunuz ve bu 
aşamada henüz ürünlerinizde Ürün Etiketini kullanamazsınız. Geçici Üyelerin Garantili Üye 
olması için, Öz Değerlendirme Raporunu (SAR) sunmuş, ilk İzleme Denetiminden geçmiş 
ve üyelik aidatını ödemiş olması gereklidir.  

WFTO’ya üye olmanın faydaları nelerdir? 

Adil Ticaret Girişimleri farklı nedenlerle WFTO’ya katılmaktadır. 

Adil Ticareti tam olarak uygulayan bir sosyal girişimseniz, WFTO’da sizinle benzer düşünen 
bir insan topluluğuyla tanışabilirsiniz; WFTO üyeleri birbirinden bir şeyler öğrenir, iyi 
uygulamaları paylaşır, ticaret fuarlarında birlikte stant açar ve birbirleriyle iş birliği ve ticaret 
yapar. Üyeler ayrıca Dünya Adil Ticaret Günü ve Fashion Revolution Haftası gibi bazı önemli 
günlerde hep birlikte sesini yükseltir ve birbirini kutlar.  

Birçok üye WFTO Ürün Etiketinin ve WFTO İlk Alıcı Etiketinin alıcılarla ilişkilerinde önemli 
bir değer olduğunu düşünmektedir. WFTO'nun Garantili Üyeleri, tüm Adil Ticaret ürünlerinde 
Ürün Etiketini kullanabilir ve bu sayede satış noktalarına Adil Ticaret referans belgesini 
kullanma imkanına kavuşabilirler. Ürün Etiketinde Üyenin adı yer alabilir. Ürün Etiketinin 
kullanımı için lisans ücreti talep edilmez. WFTO'nun Garantili Üyelerinden ürün satın alan 
ancak bunları kendi markaları altında satan kuruluşlara İlk Alıcı Etiketi verilir.  

WFTO, üyelerinin işletmelerini büyütmeleri için faydalı olabilecek eğitici materyallerini, 
ipuçlarını ve etkileşim fırsatlarını paylaşarak Üyelerini desteklemektedir. Bu paylaşımlar 
arasında e-ticaret ve web mağazaları hakkında videolar, uzmanlardan tavsiyeler ve  

http://wfto.com/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/tools-ch-11.2.6-WFTO-Buyer-Contract-nov-2016.doc


fotoğraf çekimleriyle ilgili rehberler yer almaktadır. WFTO aynı 
zamanda Üyelerinin ticaret fırsatlarını ve görünürlüğünü 

artırmayı amaçlayan ve stratejik ortaklıklar geliştirmektedir.  

Ayrıca WFTO’nun web sitesinde tüm üyeler listelenmekte ve bu platformda her ay 3.000 kez 
ürün ve işletme araması yapılmaktadır.   

BAŞVURU FORMU 

Başvuru formunu doldururken yardıma ihtiyacım olursa ne yapmalıyım? 
Her zaman bire bir destek sunmaya hazır olan GS ekibiyle mmteam@wfto.com, adresinden 
iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca WFTO Adil Ticaret Standardı ve Garanti Sistemi El Kitabı da 
başvuru formunu doldururken size faydalı olacaktır. 

Formda İşçilerimin ve Üreticilerimin sosyo-ekonomik tanımını yapmam 

isteniyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor?  
Bu soruyu yanıtlarken İşçilerinizi ve/veya Üreticilerinizi neden marjinalleştirilmiş veya 
dezavantajlı bir grup olarak değerlendirdiğinizi açıklamanız gerekmektedir. Kısa bir tanım 
yapmanız yeterlidir. Ayrıca Başvuru Formunda Uyum Kriteri 1.3’te “İşçilerinizin, 
üreticilerinizin ve tedarikçilerinizin ekonomik olarak marjinalleştirilmiş olduğunu 
düşünüyorsunuz çünkü bu kişiler: Elişi üreticileri, mülteciler, vb.” kısmında listelenen 
kategorileri de kullanabilirsiniz. 

IMS ne anlama gelir ve nedir? 

Dahili İzleme Sistemi (IMS), WFTO Üyelerinin, Adil Ticaret ürünü Üreticilerini ve 
Tedarikçilerini izlemek için kullandığı mekanizmadır. WFTO Üyeleri, ticaret ortaklarının 
WFTO Adil Ticaret Standardının kendileriyle ilgili kısımlarına uygun hareket ettiğini doğrular 
ve böylece Adil Ticaret ilkelerinin tüm tedarik zincirinde uygulanmasını sağlar. Bu İzleme 
Sistemi, Öz Değerlendirme Raporu ve İzleme Denetimi aracılığıyla gözden geçirilir. İzleme 
Denetiminde, bu sistem kapsamında tedarikçilerden örnek bir gruba ziyaretler düzenlenir.  

Henüz Üreticilerimiz ve Tedarikçilerimiz için resmi bir IMS’miz (Dahili 

İzleme Sistemi) bulunmuyor. Başvuruda bu bir sorun teşkil eder mi? 

Hayır, bu sorun olmaz. Başvuru formunuzda IMS gerekliliklerini karşılamak için 
çalışacağınızı belirtebilir ve mevcut uygulamalarınızı kısaca anlatabilirsiniz. İlk izleme 
denetimi yapılana kadar, ileride uygulayacağınız Dahili izleme Sistemi için, tedarikçi  

ziyaretlerini özetleyen bir takvimi de içeren bir çerçeve hazırlamanız gereklidir. Ancak bu 
durumda dahi sistemi tam olarak uygulamak için iki yıl süreniz olacaktır. 

mailto:mmteam@wfto.com
https://wfto.com/sites/default/files/WFTO_Standard_Handbook_November%202020%20digital_72%20medium.pdf
https://wfto.com/sites/default/files/WFTO%20Guarantee%20System%20Handbook%20-%20updated%20August%202019.pdf


Başvuru formunu doldurdum. Şimdi ne yapmalıyım? 

Başvuru formunuzu WFTO web sitesine yüklemeniz gereklidir. Lütfen formla birlikte 
aşağıdaki belgeleri de iletmeyi unutmayın: 

• Kuruluş Sözleşmenizin bir kopyası ve Hedef Tanımınız (mümkünse İngilizce
veya İspanyolca);

• Varsa, en son Yıllık Raporunuzun bir kopyası;

• En az bir Mali Hesap grubu;

• WFTO Uygulama Kurallarının imzalı bir kopyası (bu belgeyi Başvuru Formu
sayfasından indirebilirsiniz).

Hedef tanımı nedir? 

Hedef Tanımı, kuruluşunuzun bir Hedefe Yönelik Çalışan Girişim olduğunu kanıtlayan 
belgedir. Hedef tanımı mümkünse resmi bir belge biçiminde olmalıdır (Kuruluş 
Sözleşmenizin bir parçası olabilir). Mümkün değilse, hedef tanımı, sosyal ve ekonomik 
olarak marjinalleştirilmiş gruplara öncelik verdiğinizi ciddi şekilde kanıtlayan bir belge 
olmalıdır. Hedef tanımı belgelerinin uygulamalı örneklerini görmek için WFTO Üyelerinin 
internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. WFTO Üyelerinin ve internet sitelerinin listesine 
ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://wfto.com/who-we-are#members%27-
directory. 

BAŞVURU AŞAMASINDAN GARANTİLİ ÜYE STATÜSÜNE GEÇIŞ 

Nasıl Garantili üye olabilirim ve bu süreç ne kadar sürer? 

Bu süre, Garantili üye statüsüne ne kadar hızlı şekilde ulaşmak istediğinize bağlıdır. WFTO 
sadece Garantili üye statüsüne ulaşmanız için en son tarihi belirler. Geçici Üyeliğinizin 
onaylanmasının ardından WFTO Garanti Sistemi gereğince onaydan sonraki 12 ay içinde 
Öz Değerlendirme Raporu (SAR) hazırlamanız gereklidir. Bundan sonra, 12 içinde İzleme 
Denetimine hazırlanıp denetimi tamamlayarak tam üyelik haklarına sahip olabilir ve Garantili 
Üye olabilirsiniz. 

Halihazırda başka bir Adil Ticaret kuruluşu tarafından denetlenmişsem 

yine de WFTO’nun denetiminden geçmem gerekir mi? 

Evet. Üyelerimizin tedarikçileri için bazı belli başlı mekanizmaları tanıyor olsak da üye 
kuruluşlar için mutlaka bir denetim yapılmasını istiyoruz. Ancak yakında bir denetimden 
geçecekseniz lütfen bize haber verin, böylece iki denetimin birleştirilmesi olasılığını 
araştırabiliriz. Ayrıca sizi denetleyen ve WFTO'nun diğer sistemlerle ilgili denklik politikası 
gereğince denkliği kabul edilen bir Adil Ticaret programı kapsamında verilen en son 
belgelendirme raporunuzu bize iletirseniz, denetim kapsamı daraltılabilir.  



ÜYELİK ÜCRETLERİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA 

Üyeliğin maliyeti nedir? 

Tek seferlik başvuru ücretine ek olarak, Geçici Üyeliğe kabul edilmenizin ardından sizden 
yıllık üyelik aidatı alınacaktır. Bu aidat, kuruluşunuzun türüne, cirosuna ve bulunduğu 
bölgeye göre belirlenir. Bu yapı her yıl gözden geçirilir ve AGM tarafından onaylanır. Konuyla 
ilgili en güncel bilgiler için lütfen buraya tıklayın. Ayrıca aidatınızı hesaplamak için Aidat 
Hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz. Her 4 yılda bir yapılan izleme denetimiyle ilgili maliyetler de 
üye tarafından ödenir. 

İzleme denetiminin maliyeti nedir? 

Denetim masrafları kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilir. Doğru bir maliyet tahmini 
verebilmemiz için bize detaylı bilgi iletmeniz faydalı olacaktır. Denetim masraflarında farklı 
etmenler göz önünde tutulur: Örn. üye kuruluşun büyüklüğü, operasyonlarının karmaşıklığı 
(tedarik zincirlerinin sayısı), ziyarete hazırlanmak, ziyareti gerçekleştirmek ve bulguları 
raporlaştırmak için gerekli tahmini süre, seyahat masrafları. Denetimin maliyeti, denetimin 
yapıldığı yılda üyenin elde ettiği yıllık cironun %1-2’sinden daha fazla olamaz. Genelde, 
özellikle büyük kuruluşlarda, maliyet bunun çok daha altında olur. Başvuru sahibi hakkında 
daha fazla bilgi olmadan maliyetle ilgili daha kesin bir tahmin yürütmek mümkün değildir. 

Üyeler Arası Ziyaretin maliyeti nedir? 

Üyeler arası ziyareti için herhangi bir maliyet öngörülmemektedir. Ancak Üyeler arası 
Ziyaretçi, üyenin Üyeler arası Ziyaretiyle ilgili oluşan seyahat masraflarını karşılamasını 
talep edebilir. Üyeler arası Ziyaretçi WFTO Üyesiyse, masrafları kendi karşılayabilir ve 
buna karşılık ziyaret ettiği Üyenin gelecekte kendisine Üyeler arası Ziyareti 
gerçekleştirmesini talep edebilir. 

https://wfto.com/sites/default/files/WFTO%20Membership%20Fee%20Policy.pdf
https://wfto.com/join-us#fee-calculator
https://wfto.com/join-us#fee-calculator


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

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



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