
KÜRESEL SIFIR 
TOLERANS POLİTİKALARI 



AÇILMAMIŞ OLAN PAZARLARDA İZİNSİZ 
DİSTRİBÜTÖR VEYA ASG FAALİYETLERİYLE  
İLGİLİ KÜRESEL SIFIR TOLERANS POLİTİKASI
ÖNEMLiDiR! İşlerini uluslararası boyutlara genişletmek isteyen ASG’ler/DİSTRİBÜTÖRLER Amway tarafından 

açılmamış olan pazarlarda izin verilmemiş faaliyetler yürütmemelidir. İzinsiz faaliyetler için verilen cezalar Amway 

İşi'ni sürdürmenizi ciddi bir şekilde tehlikeye sokabilir.

Amway halen aşağıdaki ülke ve bölgelerde faaliyettedir:

Amerikan Samoa’sı, Anguilla, Antigua, Arjantin, Aruba, 

Avustralya, Avusturya, Azor Adaları, Bahama Adaları, Barbados, 

Barbuda, Belçika, Bermuda, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, 

İngiliz Virgin Adaları, Brunei Sultanlığı, Kanada, Kanarya 

Adaları, Ceuta, Cayman Adaları, Channel Adaları, (Guernsey, 

Jersey Adası), Chatham Adaları, Şili, Kolombiya, Kostarika, 

Hırvatistan, Curaçao, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominika, 

Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Fransız Antilleri, (Martinik, Guadalop), Fransız Ginesi, Almanya, 

Grenada, Yunanistan, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İrlanda 

Cumhuriyeti, Man Adası, İtalya, Jameika, Japonya, Kazakistan, 

Kore, La Reunion, Letonya, Leeward Adaları, Litvanya, Makao, 

Madeira, Malezya, Melilla, Meksika, Mikronezya, Monserrat, 

Namibya, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Mariana Adaları, 

Norveç, Palau Adaları, Panama, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, 

Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, Singapur, 

Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, St. 

Barthelemy, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Martin/St. Maarten, 

St. Vincent, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Trinidad ve Tobago, 

Pasifik Trust Bölgeleri, (Mariana, Marshall, ve Caroline Adaları), 

Türkiye, Turks ve Caicos Adaları, Ukrayna, İngiltere, Amerika 

Birleşik Devletleri, A.B.D. Virgin Adaları, Uruguay, Venezuela ve 

Wake Adaları.

Uluslararası sponsorluk çalışmalarıyla ilgili işlemler konusundaki en 

yeni bilgileri almak için ASG’ler / Distribütörler her zaman Amway’e 

başvurmalıdır. Buna ek olarak, ASG’ler / Distribütörler her pazara ait 

yasa ve yönetmelikleri iyice öğrenmeli ve bu yasal mevzuata uygun 

davranmalıdır. Ayrıca o ülkeye ait sosyal ve kültürel geleneklerin 

öğrenilmesi ve anlaşılması da son derece önemlidir.

UYARI: AMWAY TARAFINDAN RESMEN AÇILMAMIŞ OLAN 

PAZARLARDA YÜRÜTÜLEN HERHANGİ BİR ASG / 

DİSTRİBÜTÖR FAALİYETİ KONUSUNDA AMWAY SIFIR 

TOLERANS POLİTİKASI BENİMSENMİŞTİR.

Amway ASG / Distribütör faaliyetini, Amway İşi'ni tanıtmak ve 

kurmak için tasarlanan her türlü faaliyet olarak tanımlamaktadır. 

ASG’lerin / Distribütörlerin, Amway İşi ile ilgilenecek bir veya daha 

fazla ASG/Distribütör adayı ile temasa geçmek amacıyla, açılmamış 

yeni bir pazar ülkeyi ziyaret etmeleri yasaktır. Amway, açılış tarihi ve 

açılış planları ilan edilmeden önce, o ülkede toplantılar 

düzenlenmesine (birebir toplantılar dahil) izin vermemektedir.

Açılmamış bir pazarda web siteleri aracılığı ile adaylara yönelik 

tanıtım yapmak da uygun olmayan ASG/ Distribütör faaliyeti olarak 

kabul edilecektir. 

Distribütör olmayan bir kişinin Amway İş Fırsatı konusunda 

eğitilmesi ve kendi ülkesine dönerek o toplumda bu işe karşı ilgi 

uyandıracak faaliyetlerde bulunmaya teşvik edilmesi, bu kuralların 

“ruhuna” tamamen aykırıdır ve kuralların çiğnenmesi demektir. 

Amway’in yeni bir pazarda resmen faaliyete başlaması  

durumunda, Amway her zaman olduğu gibi, bunu resmi şirket 

iletişim kanalları aracılığı ile duyuracaktır. Bu duyurularda açılış 

tarihi, açılış öncesi izin verilen faaliyetlerin niteliği ve distribütörlerin 

bu pazarda başarılı bir başlangıç yapmaları için gerekli diğer  

bilgiler olacaktır. Eğer Amway bir pazarda açılacağını resmen  

ilan etmemiş ise, o pazarda hiçbir ASG / Distribütör faaliyetine  

izin verilmeyecektir. 

Amway’in bir ülkede halkla ilişkiler konusunda yaptığı çalışmalar sonucu 

çıkan haberler veya Amway’in yeni bir pazara girerken yapması zorunlu 

olan yasal ilan ve duyurular, Amway’in yeni bir pazarda faaliyete 

geçeceğini resmen ilan etmesi şeklinde yorumlanamaz.

YAPILMASI HER ZAMAN YASAK OLAN FAALİYETLER

Açılmamış pazarlarda, izin verilmiş ASG / Distribütör faaliyetleri 

konusunda Amway Sıfır Tolerans Politikası benimsenmiştir. 

Faaliyetler açılmamış bir pazarda da yapılsa, Amway tarafından 

resmen açılmış bir pazarda da yapılsa Sıfır Tolerans Politikası 

kapsamına giren davranışlar / faaliyetler aşağıda bir liste halinde 

sunulmuştur. 

Şirkete, kanıta dayanan herhangi bir şikayet yapıldığı takdirde, 

Şirket, ilgili ASG’ye karşı derhal önlem alma veya diğer yaptırımları 

uygulama hakkını saklı tutar.

1.  ASG’ler/Distribütörler yeni bir pazarda kendi Sponsorluk  

Hatları veya Kişisel Grupları dışında başka ASG’lere/

Distribütörlere sponsorluk yapamazlar veya onlardan 

kendilerine aday temin etmelerini talep edemezler. Böyle 

bir davranış, Amway ile ASG’ler/Distribütörler arasındaki 

sözleşmenin ve o ASG’nin/Distribütörün faaliyette bulunduğu 

ülkede geçerli olan Amway İş Kuralları’nın ve/veya Ticari 

İlkelerin doğrudan ihlali demektir. Yeni bir pazarda çalışmak 

için onay almak amacıyla başvurduklarında, Amway ASG’leri/
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Distribütörleri ilk sponsorluk hatlarına bağlı hareket etmeleri 

için teşvik etmektedir. 

2.  Amway İşi'yle ilgili olarak, belirli bir ülkede/her ülkede kullanılmak 

üzere daha önceden Amway tarafından incelenmemiş ve 

onaylanmamış, özel olarak hazırlanmış literatür, teyp ve benzeri 

Eğitim ve Öğretim Materyalleri'nin (web siteleri, e-posta ve başka 

elektronik reklam veya iletişim araçlarının kullanılması dahil) ithali, 

kullanılması ve satışına izin verilmeyecektir. Eğitim Öğretim 

Materyalleri'ne herhangi bir pazar için onay verilmiş olması, bu 

materyallerin BÜTÜN pazarlarda ve özellikle yeni veya açılmamış 

pazarlarda otomatik olarak onaylandığı anlamına gelmez.

3.  Herhangi bir Amway Ürünü'nün herhangi bir nedenle bir ülkeye 

ithal edilmesi (kişisel tüketim dışında), satılması, demonstrasyonu, 

veya sergilenmesi kesinlikle yasaktır. Gerekli ithal izinleri, tescilleri 

ve etiketleri olmaksızın ürün ve promosyon materyallerinin ithali,  

bu kurallara uymayan ASG’nin / Distribütörün ve Amway’in önemli 

para, hapis cezalarına çarptırılmalarına, materyal ve ürünlere el 

konulmasına ve Amway ticari isimlerinin, markalarının adına leke 

sürülmesine ve Amway’in imaj ve itibarına zarar verilmesine yol 

açabilir. Böyle bir davranış ileride Amway’in o ülkede pazar 

açmasını ciddi olarak tehlikeye sokabilir veya o pazarda Amway’in 

bütün ürünlerinin satılmasına izin verilmeyebilir.

4.  Aday ASG’ler / Distribütörler bulmak için yeni bir pazarda veya 

distribütörün kendi ülkesinde reklam yapılması yasaktır. Bu 

yasak, afiş, pankart, broşür, bildiri, ilan tahtaları, kartvizitlerin 

yanlış şekilde kullanılması, toplantı gündemlerinin yayınlanması, 

ve basına haber malzemesi verilmesi çabalarını da kapsar. 

ASG’ler / Distribütörler telefon rehberleri, profesyonel derneklerin 

üye adres listeleri vb. kaynaklar kullanarak “rasgele üye adayı 

arama”sı yapamazlar. ASG’ler / Distribütörler, Amway İş 

Fırsatının reklamını yapmak için hiçbir koşulda spam (istenmeyen 

e-posta), televizyon satış ve reklam kanalları veya bilgisayar 

ağları gibi kitle iletişim yöntemleri kullanamazlar. 

5.  ASG’ler / Distribütörler, Amway İşi'ni asla az çabayla zenginlik 

vaat eden, perakende  satış yapılmayan, vergiden koruyan, 

yaşam boyu artan gelir garanti eden, vb. şekillerde yanlış 

tanıtamazlar. Bu ve benzeri iddialar bütün ülkelerde yasaklanmıştır. 

6.  ASG’ler / Distribütörler asla kendilerinin Amway Corporation 

veya ona bağlı bir Amway Şirketi'nin çalışanları veya temsilcileri 

olarak tanıtamazlar veya bu anlama gelecek imalarda 

bulunamazlar. Aynı şekilde, kendilerinin herhangi bir ülkede 

Amway’in tek temsilcisi olduklarını söyleyemezler.

7.  Bir distribütör adayını herhangi bir distribütörlük hattına bağlamak 

amacıyla distribütörler tarafından hazırlanmış “ön-başvuru” formu 

veya benzeri belgeler düzenlenmesi yasaktır. Bir distribütörün 

kendi özel kullanımı için düzenlediği ve aday ASG’ler / Distribütörler 

hakkında bilgi toplamayı amaçlayan “Bilgi Formları” ASLA bir “ön 

başvuru” formu olarak kullanılmamalıdır ve bu türden davranışlar 

yasal olarak bağlayıcı değildir. Bu Bilgi Formu distribütör adayı 

tarafından imzalanmamalı ve bu formun bir kopyası distribütör 

adayına verilmemelidir. Bilgi Formu ve formun kullanılış şekli 

herhangi bir şekilde distribütör adayını bağlayıcı veya onu 

zorlayıcı bir belge olmamalıdır.

8.  Amway’in bulunmadığı ülkelerde oturan ASG/Distribütör adayları, 

Amway’in bulunduğu veya bulunmadığı pazarlarda distribütörler 

veya şirket tarafından düzenlenen faaliyetlere çağrılamazlar.

9.  Açılmamış pazarlarda, Amway Satış ve Pazarlama Planı’nın 

gösterilmesine, Amway’in ürettiği veya sunduğu ürünlerin ithalatı 

ve satışına izin verilmemektedir.

AMWAY’İN OLMADIĞI ÜLKELERDE İZİN VERİLMEMİŞ OLAN 

FAALİYETLER İÇİN UYGULANAN CEZALAR:  

AMWAY UYGUN GÖRDÜĞÜ HER TÜRLÜ CEZAYI UYGULAYABİLİR.   

DÜZELTME EYLEMİ, KURALLARA AYKIRI DAVRANAN BİR GRUBUN 

YENİDEN EĞİTİME ALINMASI, VE / VEYA KURALLARI 

ÇİĞNEYENLERİN AMWAY İŞİNİN GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMASI 

HATTA TAMAMEN SONA ERDİRİLMESİNE KADAR ÇEŞİTLİ CEZALARI 

İÇEREBİLİR. DÜZELTME EYLEMİ KURALI ÇİĞNEYENİN YILLIK 

PRİMLERİNİ, ÖDÜLLERİNİ VE SATIŞ TEŞVİK PLANI, PARASAL 

OLMAYAN ÖDÜLLER VE KURUCULAR YILLIK ÖDÜLLERİ GİBİ 

DİĞER TEŞVİKLERİNİ OLUMSUZ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR.

1.  Kurallara uymayan davranışlarla ilgili şikayetler yetkili Satış/

Müşteri İlişkileri Departmanı’na yazılı olarak sunulmalıdır. 

Departman personeli her şikayeti ayrı ayrı inceleyecektir. Amway 

eğer  gerekli görürse bildirilen bir faaliyetin doğruluğuna ve 

geçerliğine karar vermek amacıyla durumu araştırabilir.

2.  Cezalar Amway’in uygun gördüğü tüm eylem ve önlemleri 

kapsar. Bunlara Amway Serbest Girişimciliği'nin geçici olarak 

askıya alınması veya tamamen iptali de dahildir. Amway, 

açılmamış bir pazarda, onaylanmış faaliyetlerden doğan ödül ve 

takdirlere yaptırım uygulayabilir ve kuralları ihlal eden ASG’lerin/ 

Distribütörlerin yeni pazarlara girmesini yasaklayabilir. 

3. Amway Serbest Girişimciliği'nin sona erdirilmesi eyleminde, o 

Amway şirketinde geçerli Amway İş Kuralları, Ticari İlkeler veya 

geçerli politikalara ilişkin Uygulama Prosedürleri uyarınca, ilgili 

ASG /Distribütör kararın düzeltilmesi için başvuru hakkına sahiptir.

4.  Platin ve üzeri ASG’ler/Distribütörler kendi gruplarında bulunan 

ve uluslararası faaliyetler yürüten tüm ASG’lerin / Distribütörlerin 

bu kuralları öğrenmesinden ve anlamasından sorumludur. Her 

ASG / Distribütör bu politikaya uymak zorundadır.

5.  Kuralları çiğneyen kişilerden, bu yasak faaliyetler sonucunda 

ASG / Distribütör adayı olarak bilgi verdikleri/ temas ettikleri tüm 

kişilerin adlarını ve adreslerini kapsayan bir adres listesini 

Amway’e vermeleri istenebilir.
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