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Bu POLİTİKA ASG’LerLe AVruPA'DAKİ AmwAy BAğLı KuruLuşLArı (Bu POLİTİKADA “AmwAy 
BAğLı KuruLuşLArı” OLArAK AnıLAcAKTır) ArASınDA yAPıLAn SözLeşme yüKümLüLüKLerı 
ÇerÇeVeSİnDe uyGuLAnmAKTADır Ve BunA Göre yOrumLAnmAKTADır. Bu POLİTİKA 
1 eyLüL 2020 İTİBArıyLA uKrAynA, İnGİLTere Ve İrLAnDA DışınDA AmwAy cOre PLAnı 
(AmwAy SATış Ve PAzArLAmA PLAnı) uyGuLAyAn AmwAy BAğLı KuruLuşLArı’nın 
FAALİyeT GöSTerDİğİ Tüm AVruPA PAzArLArınDA DAhA önceKİ POLİTİKALArın yerİne 
yürürLüğe GİrmİşTİr. Bu POLİTİKA AmwAy İş KurALLArının, Dığer reSmİ POLİTİKALArın, 
STAnDArTLArın Ve ASG’LerLe AmwAy BAğLı KuruLuşLArı ArASınDA Bu KOnuyLA İLGİLİ 
yAPıLAn SözLeşme hüKümLerİnİn yerİnİ ALmAK İÇİn DeğİL, BunLArı TAmAmLAmAK 
AmAcıyLA uyGuLAmAyA KOnmuşTur.

Bu politikada sözü edilen İş Destek materyali (“İDm”) tanımı şöyledir: 

(a) Adayları, müşterileri ya da Amway ürünleri'nin veya hizmetlerinin muhtemel müşterilerini teşvik etmek ya da eğitmek 

için veya ASG'leri desteklemek, motive etmek ve/veya eğitmek için ya da 

(b)  Amway'in bir ya da birden fazla markasını veya Telif hakkı olan çalışmalarını birleştirmek veya kullanmak için ya da

(c)  Bunların dışında açık veya örtülü olarak sunulan Amway ile bağlantılı ya da ilişkili olarak algılanabilecek tüm ürün ve 

hizmetler (örnek olarak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere iş desteği, kitaplar, dergiler, flipchartlar ve diğer basılı 

reklam materyalleri, ses, video ya da web sitesi, çevrim içi literatür, mobil ya da diğer cihazlar için uygulamalar gibi 

dijital medya ürünleri, toplantılar ve etkinlikler, eğitim seminerleri ve diğer materyal ve hizmet türleri) 

Amway, İDm kullanılmasının bir Amway İşi kurulmasına yardım eden etkili bir araç olduğuna inanmaktadır. Başarılı lider 

ASG'ler ve ASG organizasyonları tarafından geliştirilen ve/veya kullanıma sunulan araçlar ve öğretilerin kullanılması 

Amway İşi'ni anlamlı ve olumlu bir şekilde etkilemektedir. Bu amacı desteklemek üzere Amway tüm İDm’ler ve Amway 

İşlerini yürüten tüm ASG’ler için geçerli koşullar ve standartlar koyan bu İDm Politikasını geliştirmiştir. Bu Politika şunları 

içermektedir:

1. Program Standartları, İDm’lerle ilgili zorunlu işlemleri ve koşulları içermektedir ve

2. İçerik Standartları, konuyla, mesaj içeriğiyle ve İDm içindeki materyallerle ilgili standart ve koşulları detaylı olarak 

açıklamaktadır.   

İDm’lerle ilgili (örneğin üretim, tanıtım, satış ve dağıtım gibi) herhangi bir faaliyete katılan ASG’ler bu faaliyetlerinin bu 

Politikaya (Program Standartları ve İçerik Standartları) ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamalı 

ve gerekli tüm onay ve lisansları bu faaliyetlerin yapılmasından önce almalıdır.

Amway bu İş Destek materyalleri Politikası’nın herhangi bir hükmünü her zaman Amway İş Kuralları'nın 1.3 nolu kuralına  

uygun olarak değiştirme ve düzeltme hakkını saklı tutar.
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A.  PROGRAM STANDARTLARI 

I.  Genel İDM hükümleri 

1. Uygunluk: Genellikle, son 2 performans yılı içerisinde, eğer aşağıdaki kriterlerden biri geçerliyse, yalnızca 

yetkilendirilmiş ASG'lerin İDm göndermelerine ve/veya bu standartlarda tanımlandığı şekliyle ülke içinde büyük 

etkinlikler yapmalarına izin verilmiştir. Bu ASG'ler;

 (1)     ilgili ülkede Gözde elmas yeterliğine sahip olmak veya

 (2)     bir Avrupa ülkesinde Gözde elmas olarak yeterlik elde etmiş ve hedef ülkede önemli ticari ilgisi olan veya

 (3)      herhangi bir Amway ülkesinde Büyük Taç ve aynı zamanda bir Avrupa ülkesinde yıldız zümrüt yeterliğine sahip 

olmak ve hedef ülkede önemli bir ticari ilgisi olan. 

 Bununla birlikte, Amway kimin İDm gönderebileceğini ve/veya büyük etkinlikler düzenleyebileceğini belirlemede takdir 

yetkisi kullanabilir.

2. Başarı Garantisi: İDm kullanılmasından, tanıtılmasından, satışından veya dağıtılmasından kazanç elde eden 

ASG’ler herhangi bir İDm kullanılmasının başarıyı garanti edeceğini ileri süremezler veya ima edemezler. Tüm İDm'ler 

en azından şu beyanları içermelidir:

 (a)    bu materyallerin kullanılması ve satın alınması isteğe bağlıdır,   

 (b)    bu materyallerin kullanılması başarıyı garanti etmez ve 

 (c)    bu materyaller Amway’den bağımsız olarak basılmıştır. 

3. Makul Harcamalar, İDM Kullanımı ve Her Türlü Toplantı/Etkinliğe Katılım: her ASG kendi kişisel Amway İşi'ni 

kurmak için neyin gerekli olduğunu göz önünde bulundurarak İDm satın alma kararını vermelidir. Bununla beraber, 

diğer ASG’lere İDm satış ve tanıtımı her zaman makul düzeylerde olmalıdır. Amway, ASG’nin kişisel hedefleri, ortaya 

koyduğu mali gücü ve iş yetenekleri ile Amway İşi’nden beklediği normal kazançla orantılı ve makul olmayan İDm 

harcamalarının desteklenmesinin, onların çıkarlarına aykırı olduğu, Amway’in itibarına zarar verdiği ve Amway İşi’nin 

kamuoyundaki uzun vadede varlığını sürdürebilme algısını tehdit ettiği kanaatindedir.

 3.1  Adaylara İDM satılamaz

 3.2  Yeni ASG’lere İDM Tanıtımı: Aşağıdaki koşullar Büyük etkinlikler dışında bütün İDm’ler için geçerlidir. ASG’ler 

yeni ASG’lere makul olmayan miktarlarda İDm satamaz veya tanıtamazlar. Amway, ASG işi başına aşağıdaki 

tutarları aşan miktarları makul olmayan tutar kabul eder.

 3.3  ASG'nin Kayıttan Sonra Yapacağı Maksimum İDM Harcaması: İşe girilen ilk üç ay içinde herhangi bir İDm 

abonelik programına katılmaya izin verilmemektedir. ASG’nin istediği zaman çıkabileceği ve tüm kullanılmayan 

malzeme bedelinin tamamen geri ödendiği sürekli abonelik programlarına izin verilmektedir. 

3

Ülke

Avusturya; Belçika; Danimarka; Finlandiya; 

Fransa; Almanya; İtalya; hollanda; norveç; 

Portekiz; İspanya; İsveç; İsviçre

50 Avro 85 Avro 255 Avro

Çek cumhuriyeti; estonya; macaristan; Letonya; 

Litvanya; Polonya; Slovenya; Slovakya
35 Avro 65 Avro 195 Avro

Bulgaristan; hırvatistan; yunanistan; romanya; 

Türkiye
25 Avro 50 Avro 150 Avro

İlk iki hafta
İlk üç ay  
süresince aylık

İlk üç ay süresince, 
toplam

Abonelik: Bir ücret karşılığında sık ve/veya periyodik İDm alma hakkıdır. 

Sürekli abonelik: Belirlenen miktar, fiyat ve takvime göre tekrarlanan İDm siparişidir.
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4. Makbuz: İDm satan ASG’ler, satın alan ASG’ye bir makbuz vermelidir. makbuz üzerinde:

 (a) satışı yapan kişi, 

 (b) satılan ürünün tanımı, 

 (c) satın alınan miktar ve 

 (d) ödenen ücret (KDV dahil) ve 

 (e) varsa yasanın talep ettiği gerekli ek bilgiler bulunmalıdır.

5. Son kullanıcılar için İDM Ücretinin/İDM’nin İadesi: İDm satan ASG’ler son kullanıcılara satıştan önce iade koşullarını 

açıkça bildirmek zorundadır. Bu koşullar yürürlükteki tüm yasalara ve bu İDm Politikası'na uygun olmalıdır. 

 5.1 Amway’in Tatmin Garantisi ve İade Alma politikaları İDm’ler için GeÇerLİ DeğİLDİr. 

 5.2 Son kullanıcı İade Politikaları en az aşağıdaki koşullar kapsamında olmalıdır:

 (a)  Biletler dışındaki İDm’ler, ticari açıdan makul şartlarda İDm’nin satışından itibaren 30 gün süreyle, açılmamış ve 

kullanılmamış olması koşuluyla para iadesini içermelidir. Bir etkinlik için satın alınan biletler etkinlikten 4 hafta 

öncesine kadar iade edildiği takdirde ücreti geri ödenmelidir. 

 (b)  Bir etkinlik için satılmış olan bilet ücretinin tamamı, etkinliğin gerçekleşmemesi durumunda, ne zaman olursa 

olsun iade edilmelidir.

 (c)  ücret iadesi sadece toplantıya/etkinliğe giriş maliyetini kapsamalıdır; bunun dışındaki masrafları kapsamaz; 

(örneğin seyahat, yemekler, otel) konaklama hizmetleri verildiği takdirde bu masraf açıkça belirtilmeli ve ayrı 

tutulmalıdır.

 (d)  Abonelikler: Abonelik satın alan kişiler kullanılmamış, önceden bedeli ödenmiş tüm aylara ait abonelik bedellerini 

geri alabilmelidir.

 (e)  Dijital İçerik: Satın alanlar, yerel yasa ve yönetmeliklere göre ödedikleri tutarı geri alma veya başka bir içerikle 

değişim talep etme hakkına sahiptirler. Toplantının/etkinliğin organizatörü bir anlaşmazlık çözüm prosedürü 

oluşturmalı, geri iadelerden ve ücret iadesinden sorumlu olacak bir kişi belirlemelidir. İade bedelinin ödenmesi için 

satın alan kişinin satın alma işlemini kanıtlaması gerekebilir. 

 5.3  İade Koşullarının İncelenmesi: Amway’in talep etmesi durumunda, Amway’e incelenmesi için iade koşulları 

sunulmalıdır. Belgeye bu politikanın uygulandığını ve uygun bir şekilde duyurulduğunu gösteren kanıtlar da eklenmelidir.

6.  İDM için Tanıtım ve Ödeme: Bir ASG;

 (a)   Amway İş Kurallarına, Avrupa İDm Politikasına ve diğer Amway İş Politikaları ve Standartlarına uygun olmayan 

İDm satışı veya tanıtımı ile ilgili olarak başka bir ASG’yi desteklemeyecek, ona ödeme yapmayacak veya ondan 

ödeme kabul etmeyecek veya herhangi bir menfaat sağlamayacaktır. 

 (b)   yürürlükteki yasalara uygun olmayan veya Amway’in adı ve fikri mülkiyeti ile ilgili ününü ve itibarını zedeleyecek 

veya küçültecek herhangi bir İDm tanıtım, tahsilat veya ödeme sistemine katılamayacaktır. 

 (c)   Bu faaliyetin Amway İşi’nin bir parçası olduğunu belirtmeyecek veya ima etmeyecek veya bu faaliyetten elde 

edilen gelir veya başka faydaların Amway İşi ile yahut Amway core Planı (Amway Satış ve Pazarlama Planı) ile 

elde edildiğini belirtmeyecek veya ima etmeyecektir.

II.  İDM Başvurusu ve İncelenmesi

Lütfen bu bölümün toplantı ve etkinlikler için geçerli olmadığına dikkat ediniz. Toplantı ve etkinlikler için lütfen bu politikanın 

ııı’ncü maddesine bakınız. Dijital medya için lütfen Dijital İletişim Standartlarına da bakınız (www.amway.com.tr). 

1. Başvuru Süreci: Tüm İDm'lerin, tanıtım, satış, dağıtım veya Amway İşi'ndeki herhangi bir kullanımından önce Amway'e 

dijital veya basılı kopya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Talep edilmesi halinde, ASG'ler/ASG Organizasyonları 
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kazanç sağlamayı, tanıtmayı, kullanmayı, satmayı veya dağıtmayı düşündüğü tüm İDm'leri genel bir taslak ile birlikle 

Amway’e sunmalıdır. Amway, talebinde, sunulmasını istediği bilgileri belirtecektir. Amway, tamamen kendi takdir 

hakkını kullanarak pazarlarından herhangi birinde sunulacak İDm sayısını sınırlamayı seçebilir. 

2. İnceleme Süreci: Aşağıda belirtilen tüm İDm'ler Amway tarafından incelenecek ve onaylanacaktır:

 (a) Adayların kullanımına yönelik tüm İDm'ler.

 (b) uygulamalı ürün tanıtımları ve ürün beyanları dahil olmak üzere Amway ürünleri'ni tanıtmayı amaçlayan tüm İDm'ler.

 (c) Amway İş Fırsatı'nı ve/veya Amway core Planı (Amway Satış ve Pazarlama Planı) sunmayı amaçlayan tüm İDm'ler.

 Amway bu politika kapsamında İDm olarak tanımlanan tüm diğer materyalleri tek tek dosya bazında inceleme hakkını 

saklı tutar.

3.  Onay: Başvuru yapıldıktan sonra Amway, ASG’ye/ASG Organizasyonuna kısa zamanda hangi materyalin inceleneceği 

ve onaylanacağı, hangi materyalin incelenip onaylanmadan kullanılacağı konusunda bilgi verecektir.

 3.1 Amway onayları yazılı olacaktır.  Bu onay, Amway ile ilgili fikri mülkiyeti (telif hakları) ve/veya Amway adı veya 

markaları ile bağlantılı olarak İDm tanıtımı için sınırlı, ayrıcalık sağlamayan, başkasına devredilemeyen bir onay olacaktır. 

Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, böyle bir onay ve lisans, onay mektubunda belirtilen ülke(ler) ve süre için geçerlidir.

 3.2 Amway’in onayından sonra, ilgili İDm üzerinde içeriğin Amway tarafından incelendiğini ve onaylandığını belirten 

açıklama ve verilen onay numarası belirgin bir şekilde görünmelidir (Amway tarafından onay yazısında belirtilen yerde 

ve formatta).

 Bu onay, sadece önemli nedenler söz konusu olduğunda geri alınabilir; örneğin bir ürün açıklaması artık kullanılmıyorsa. 

Amway ilgili ASG'yi/Organizasyonu bilgilendirecek ve kararı açıklayacaktır.

 3.3 Amway’in İDm incelemesi ve onayı Amway İş Kuralları'na, Avrupa İş Destek materyalleri Politikası'na ve Amway 

Standartları ile Politikalarına uygun olacaktır.

 İncelenmeyecek ve onaylanmayacak olan İDm'ler Amway onay numarası olmadan kullanılabilir. Amway bu İDm'leri 

inceleme, önemli nedenlerle (örneğin bir ürün açıklaması artık kullanılmıyorsa) değiştirme ve/veya geri çekme hakkını 

saklı tutar. Amway ilgili ASG'yi/Organizasyonu bilgilendirecek ve kararı açıklayacaktır.

  ASG’ler, tanıttıkları veya sattıkları İDm’nin bu Politikaya ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygunluğundan 

sorumludurlar. 

III.  Toplantılar ve Etkinlikler

1. Toplantı Programı ve Şirket Temsilcilerinin Katılımı: Amway herhangi bir zamanda ASG’nin Amway’le ilgili iş 

toplantıları programının bir kopyasını isteyebilir ve bir Amway temsilcisi listedeki herhangi bir toplantıya katılabilir.

2.  herhangi bir Avrupa ülkesinde toplantılara/etkinliklere katılan ASG’ler ve diger konuşmacılar, o ülkede kayıtlı bir 

ASG olup olmadıklarına bakılmaksızın, yürürlükte bulunan yasaların lafzı ve ruhuna, ilgili Amway Bağlı Kuruluşu’nun 

yönetmelikleri, kuralları, politika ve prosedürlerine, özellikle bu Politikanın İçerik Standartları'na uygun bir tutumda 

davranmalıdırlar. Toplantıları/etkinlikleri düzenleyen ASG’ler bu toplantılarda/etkinliklerde konuşan tüm ASG ve diğer 

konuşmacılara bu politikanın İçerik Standartları'nın bir kopyasını vermelidir. 

 Bu kural toplantının/etkinliğin fiziksel veya dijital olup olmadığına bakılmaksızın tüm toplantılar/etkinlikler için 

geçerlidir.

3. ASG Etkinliklerinde Konuşmacıların Kaydedilmesi: etkinliklerde yapılan sunumlara ilişkin kayıtların dağıtabilmesi 

için önceden incelenmesi, onaylanması ve ayrıca konuşmacının rızasının alınması zorunludur.

4. Büyük Etkinlikler: Büyük etkinlikler, Amway işini desteklemek için tasarlanan ve üç ayda bir veya daha seyrek 

aralıklarla düzenli olarak programlanan ve yapılan ve en az 2 gün süren etkinliklerdir.
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 Bir etkinliğin bilet fiyatı KDV hariç aşağıdaki tabloda belirtilen fiyatların üzerinde ise Büyük etkinlik kabul edilir. 

 (a)   Tüm büyük etkinlikler önceden Amway'in onayına tabidir. ASG'ler/ASG organizasyonları bir performans yılı için 

planladıkları tüm büyük etkinliklerinin listesini en geç o performans yılının başlangıcına kadar Amway'e sunmalıdır. 

Amway gerek gördüğü takdirde detaylı bilgi isteme hakkını saklı tutar. Ancak, tekrarlanan şekilde geç onaya 

sunulması veya hiç onaya sunulmaması durumunda Amway büyük etkinliklerin düzenlenip düzenlenmeyeceği 

konusunda takdir yetkisini kullanabilir. 

 (b)  Bütün toplantılar, Amway ve toplantıyı organize eden grubun ortak isimlerini yansıtmalıdır. Bu ortak isimleme 

konuşmaların içeriğinde, ürün sergilenmesinde, marka ve işaretlerde ve başka çeşitli medyalarda açıkça 

görülmelidir. 

5.  Lider ASG'ler için Toplantı Koşulları: İDm Standartları & Politikası'nın genel şartlarına ek olarak, aşağıdaki şartlar, 

Platin ve üzeri ASG'lerin, yetkilendirilmiş bir İDm sağlayıcısı veya ASG Destek Organizasyonu ile çalışmadıkları takdirde 

Amway İş Kuralları Kural 5.4'te belirtilen alt gruplarını eğitme ve motive etme yükümlülüklerini tam olarak yerine 

getirebilmeleri için bir çerçeve sağlar. 

 Genel olarak, toplantılar alt grup ASG'ler içindir ancak aynı sponsorluk hattında olmaları durumunda diğer Platin ve 

üzeri yeterliğe sahip ASG'leri ve alt gruplarını da kapsayabilir.

 Diğer Sponsorluk hatlarından konuk konuşmacıların katılımı Amway'in onayını gerektirir. 

 (a) Süre, Sıklık ve Fiyatlandırma (haftalık toplantılar hariç):

	 	 •						Aşağıda	belirtilen	toplantı	türlerinden,	her	iki	türdeki	toplantıların	4	defadan	fazla	yapılmaması	şartıyla,	yılda	

toplam en fazla 6 toplantı yapılabilir:

         1 tam gün (en fazla 10 saat süreli) ve/veya

         1 yarım gün (en fazla 6 saate kadar)

         örneğin, bir Platin ASG, bir takvim yılı içerisinde 4 tam günlük toplantı ve 2 yarım günlük toplantı yapabilir. 

	 	 			•						Kişi	başı	maksimum	bilet	fiyatı
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Ülke

Avusturya; Belçika; Danimarka; Finlandiya; Fransa; Almanya; İtalya; 

hollanda; norveç; Portekiz; ispanya; İsveç; İsviçre

Çek cumhuriyeti; estonya; macaristan; Letonya; Litvanya; Polonya; 

Slovenya; Slovakya

Bulgaristan; hırvatistan; yunanistan; romanya; Türkiye

Kişi başı bilet fiyatı (KDV Hariç)

100 Avro 

75 Avro 

50 Avro 

Ülke

Avusturya; Belçika; Danimarka; Finlandiya; Fransa; Almanya; 

İtalya; hollanda; norveç; Portekiz; İspanya; İsveç; İsviçre

Çek cumhuriyeti; estonya; macaristan; Letonya;

Litvanya; Polonya; Slovenya; Slovakya

Bulgaristan; hırvatistan; yunanistan; romanya; Türkiye

Maksimum fiyat
Tam günlük etkinlik/yarım günlük etkinlik  
(KDV hariç)

40 / 20 Avro 

25 / 13 Avro 

20 / 10 Avro 



 (b) Onaya Sunma ve Onay:

	 	 •					Toplantının	tanıtımından	1	ay	önce	aşağıdaki	bilgiler	de	dahil	olmak	üzere	Amway'e	yazılı	bir	talep	sunulmalıdır.	

Bilgiler: tarih, şehir, mekan adı, misafir konuşmacılar, gündem konuları ve tedarikçilerin tekliflerinin de yer 

aldığı tüm harcamaların genel bir özeti

	 	 •				Toplantılardan	sonra,	organize	eden	ASG,	kâr	elde	edilmediğini	göstermek	için	tüm	faturaların	birer	kopyalarını	

Amway'e sunmalıdır.

	 	 				Oluşabilecek	herhangi	bir	kârın,	gelecek	toplantının	fiyatının	azaltılmasında	kullanılması	gerekmektedir.	

 (c) Ödenek ve Bilet Geri Satın Alımı:

	 	 •				Toplantıları	tanıtan	ve/veya	bilet	satışlarıyla	destek	veren	ASG'lere	herhangi	bir	ücret	ödenemez.

	 	 •				Bilet	geri	satın	alımı	kuralları	bu	İDM	Politikası	ve	Standartlarında	tanımlandığı	şekilde	geçerlidir.

 (d)  Diğer ASG Destek Organizasyonları/İDm Sağlayıcıları için kaydedilmiş ve/veya onaylanmış olanlar da dahil 

başka hiçbir analog veya dijital İDm türü sunulamaz.

6. Dijital Toplantılar ve Etkinlikler için Özel Koşullar: Toplantıların ve/veya sunumların dijital teknoloji kullanılarak 

yapılması durumunda aşağıdaki özel koşulların dikkate alınması gerekir:

	 •				Kullanılan	tüm	içerik	Amway	İş	Kuralları	ve	Amway	Politikalarına,	özellikle	bu	politikanın	İçerik	Standartlarına	uygun	

olmalıdır.

	 •				Gösterilen	tüm	materyal	ve	içerik,	katılımcıların	kayıtlı	olduğu	pazar	için	uygun	olmalıdır.

	 •				Katılımcılardan	sadece	makul	bir	miktarda	katılım	ücreti	alınabilir.

	 •				Lütfen	Dijital	İletişim	Standartları'nın	(DİS)	ilgili	bölümlerine	de	bakınız.

B. İÇERİK STANDARTLARI

Bu standartlar ASG’lerin ve Amway İşi'ni tanıtan konuşmacıların uygulaması amacıyla düzenlenmiştir. Ayrıca İDm hazırlayan ve 

üreten ASG ve ASG Organizasyonlarını desteklemek amacı da gütmektedir. Bu standartlar çeşitli konuları kapsamakla birlikte her 

muhtemel senaryoyu açıklamak ve o konuda tavsiyede bulunmak mümkün değildir. Görseller, içerik, hitap edilmesi düşünülen 

izleyici, mevzuat sınırlamaları ve bir aday veya ASG üzerinde bırakacağı genel izlenim gibi birçok faktör uygunluğu etkilemektedir.

Genel olarak hiçbir tür İDm yanlış, yanıltıcı veya doğru olmayan ifadeler içermemelidir. 

I.  Amway İş Fırsatı'nın Tanımlanması

Amway İş Fırsatı'nın adaylara nasıl tanıtıldığı konusu, bu sunumu yapan ASG ve genel olarak Amway İşi'nin itibarı ve güvenilirliği 

üzerinde kritik bir sorumluluk yaratmaktadır. Adayların ve ASG'lerin, Amway'in, ASG'nin ve ASG Organizasyonunun rolünü net ve 

doğru olarak anlamaları önemlidir. Adaylar ve diğer ASG'ler hakkındaki açıklamalar tam ve doğru olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. 

Sunum yapan kişilerin, kendilerinin en kısa zamanda bir ASG olarak tanınmalarını sağlayacak şekilde davranmaları gerekir. Bu 

sunumun amacının da belirtilmesi gerekir – yani Amway ürünleri'nin satışı ve/veya adaya işin tanıtılması. Amway core Plan'a 

(Amway Satış ve Pazarlama Planına) davet niyeti gizlenmemelidir - (ayrıca Amway İş Kuralları Bölüm 8’e bakınız).

1. Amway İş Fırsatı'nın Tanıtılması:  Amway İşi ürün satarak ve başkalarına da aynısını yapmak için yardım ederek gelir elde 

edilen bir iş fırsatı olarak tanıtılmalıdır. (ayrıca İş Kurallarının 8.1 maddesine bakınız) Amway İşi, Amway İş Fırsatı dışında başka 

bir şekilde tanıtılmamalıdır.

	 •				Amway	 için	 aldatıcı	 bir	 eş	 anlamlı	 kelime	 kullanılmasına	 izin	 verilmez.	 Amway	 İşi'nin	 nasıl	 tanımlandırılmaması	

gerektiği konusunda bazı örnekler: ücretli iş fırsatı, sosyal etkinlik, pazar araştırması, vergi semineri, finansal 

seminer, yatırım semineri.
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	 •				İşi	esas	olarak	kâr	amaçlı	bir	iş	yerine	kendini	geliştirme,	evliliği	kurtarma	veya	aile	ile	yahut	başkalarıyla	ilişkileri	

düzeltme yöntemi gibi bir kişisel gelişim programı olarak sunmak, bu işte esas faaliyetin kazanç elde etmekten 

başka bir şey olduğu izlenimini yaratmak Amway İşi’ni yanlış tanıtmaktır.  

	 •				Amway	Core	Plan'ın	(Amway	Satış	ve	Pazarlama	Planı)	ve/veya	Amway	İşi'nin	vergi	indirimi	veya	vergiden	kurtulma	

yöntemi olarak tanıtılmasına izin verilmez. 

	 •					Adaya	esas	sözleşme	yapılan	kuruluşun	Amway	olduğu	ve	ASG	organizasyonunun	iş	fırsatını	sunmadığı	fakat	isteğe	

bağlı eğitim ve öğrenim materyalleri ile topluluk desteği sunduğu açıkça belirtilmelidir. 

2. Planın/İş Kurulmasının Gösterilmesi: Amway core Plan (Amway Satış ve Pazarlama Planı) içeriğinde bulunanlar; 

ücret (ve yönetimi), ödüller (ve yönetimi), takdir (ve yönetimi), Amway ürünleri, ürün eğitimi, ürün desteği ve dağıtım. 

Amway core Plan (Amway Satış ve Pazarlama Planı) açıklanırken dengeli bir işin oynadığı rol tam ve doğru olarak 

ve Amway kurallarına, yönetmeliklerine, prosedürlerine ve politikalarına uygun olarak anlatılmalıdır. Dengeli bir iş 

şunlardan oluşur;

 (a)     ASG Ürün Satışları: Müşterilere	ürün	satışının,	kâr	marjı	ile	hemen	kazanç	sağlama	yöntemi	ve	aynı	zamanda	ek	

primler kazanmak için bir gereklilik olduğu belirtilmelidir.

 (b)     Kişisel Kullanım: Kişisel kullanım, ürünler hakkında bilgi edinmenin ve ürünlerin satışında yararlı olabilecek kişisel 

deneyimler geliştirmenin bir yolu olarak tanımlanmalıdır.  Kişisel kullanımla tasarruf edilen para bir gelir değildir 

ve	bu	şekilde	sunulmamalıdır.	İşin	bir	toptan	alışveriş	kulubü	olduğunu	imâ	etmeye	izin	verilmemektedir.	Başarılı	

bir	Amway	İşi'nin	sadece	kişisel	tüketimle	kurulabileceğini	imâ	etmek	Amway	İş	Kuralları'na	aykırıdır.	Amway	Core	

Plan'in (Amway Satış ve Pazarlama Planı) temel bileşenlerinden biri müşterilere sahip olmaktır.

 (c)     Sponsorluk: Sponsorluğun, Amway core Plan'in (Amway Satış ve Pazarlama Planı) fırsatlarını maksimize etmeye 

izin verdiğini fakat gelirin sadece sponsorluk yapmakla elde edilmediği vurgulanmalıdır. Bir ASG’ye, sadece 

başkalarına sponsorluk yaparak başarılı olabileceğinin veya gelir elde edebileceğinin söylenmesi ya da ima 

edilmesi doğru değildir ve buna izin verilmez. Sponsorluk bağı kurulurken, sponsorla aday arasında eski veya 

mevcut bir kişisel iletişimin kurulmuş olmasının önemi vurgulanmalıdır. 

3. Zaman ve Çaba: Başarının garanti olduğu şeklinde bir tanıtıma izin verilmez. her ASG çalışılacak saat ve bu saatlerin 

programlanması konusunda tamamen özgürdür. zorunlu randevu, telefon görüşmeleri vs. kotalarına izin verilmemektedir. 

4. Bilgiler ve Rakamlar: Genel olarak açıklanan bilgiler, bahsedilen ülke ve kaynaklar için geçerli olmalıdır. 

 (a)  Şirket Bilgisi: şirket istatistikleri, sıralamalar, ve tarihçe bilgisi Amway veya Alticor A.ş. tarafından sunulanlarla 

uyumlu olmalı, bunlardan farklı olmamalıdır. Amway veya Alticor A.ş.’ye ait fikri mülkiyet ve/veya gizli bilgilerin 

kullanılmasına izin verilmez. Amway İşi'ni veya Amway ürünlerini tanıtmak için kullanılan beyanlar, istatistikler, 

direkt alıntılar ve diğer bilgiler daima doğru ve tam olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. Buna ek olarak konuşmalar ve 

sesli kayıtlar dışında istatistik içeren tüm İDm'ler istatistiğin kaynağını ve tarihini belirtmelidir.

 (b)  Kurucu Aileler: DeVos ve Van Andel ailelerine yapılan atıflar sadece Amway ve Alticor ailesindeki şirketlerin 

mülkiyeti ile bağlantılı olarak yapılabilir. DeVos ve Van Andel ailelerine ait özel projeler, işler ve hayır işlerine ilişkin 

atıflar daima tam ve doğru olmalı ve bunlarla Amway ve Alticor şirketler arasındaki ayrım açıkça yapılmalıdır.

 (c)  İstatistiksel Bilgiler: İstatistiksel verilere ait grafikler, görseller, alıntılar ve referanslar, doğası gereği tarihsel 

olanlar dışında, kabul edilen, itibarlı ve güncel bir kaynakla (3 yıldan eski olmamak kaydıyla) doğrulanmalıdır. 

5. Materyalin Kalitesi: Tüm İDm, kullanıcı için profesyonel ve güzel bir görsel, dokunsal ve/veya ses deneyimine sahip 

olmalıdır. 

6. Amway’in Ürettiği Materyaller:  Amway tarafından üretilen tüm materyaller, telif hakkına sahiptir ve Amway’in onayı 

olmadan bütün olarak ya da kısmen kullanılamaz veya kopyalanamaz. Amway tarafından üretilen materyaller İDm ile 

birleştirilmiş ise Amway tarafından üretilen materyalden sonra üretim yılı ve üreten bağlı kuruluşun/ülkenin adı İDm'in 

içine dahil edilmelidir.
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7. Ortak Mağazalar: Ortak mağaza logoları veya ürün resimleri kullanılmadan önce Amway aracılığı ile Ortak mağazadan 

kullanım amacına yönelik izin alınmalıdır. 

8. Ürünlerin Tanıtılması: Amway ürünlerine ait beyanlar resmi Amway kaynaklarıyla harfi harfine aynı olmalıdır 

ve herhangi bir şekilde değiştirilmemelidir. Amway ürünleriyle ilgili beyanlar harfi harfine ilgili ülkede kullanılmak 

amacıyla hazırlanmış ve onaylanmış resmi Amway literatüründen ve resmi Amway web sitelerinden alınmalıdır (Ayrıca 

Amway İş Kuralları madde 4.4’e bakınız).

9. Açıklamalar ve Görüşler: Dürüst fikirleri, inançları veya deneyimleri yansıtmalıdır. Bunlar Amway’in yasal olarak 

yapamayacağı beyanları içermemelidir. ürün numuneleri sağlama haricinde, bir onay, referans veya olumlu yorum 

karşılığında herhangi bir şekilde ödeme yapılmamalıdır. referans veren veya tanıklık yapan kişi ile Amway arasında 

maddi bağlantı varsa ve bu maddi bağlantı bilinmiyorsa veya izleyiciler böyle bir bağlantıyı beklemiyorlarsa bu ilişki 

açıklanmalıdır. maddi bir bağlantı, kişinin onay veya referans vermek için ücretsiz ürünler aldığı ya da onay veya 

referans veren kişinin bir ASG olduğu gerçeğini içerebilir. Açıklamalar açık, bariz, belirgin, önemli, okunaklı ve beyana 

yakın olmalıdır. 

10. Kazanç Açıklamaları

 (a)  Gelir: Doğrudan ve dolaylı kazanç açıklamaları doğru ve tam olmalı, yanıltıcı olmamalı ve yalnızca Amway core 

Plan (Amway Satış ve Pazarlama Planı) ve Amway tarafından sunulan diğer teşvik programları aracılığı ile elde 

edilebilen gelir ve kazançları yansıtmalıdır. 

	 •	 	Kazancın	garanti	 veya	güvence	altında	olduğu	 şeklindeki	 hiçbir	açıklamaya	 izin	 verilmez.	 İçeriğe	bağlı	 olarak	

“finansal güvence”, “zenginlik”, “refah içinde” ve "milyoner" gibi ifadeler kabul edilemez. 

  Kabul edilebilir ifadeler “finansal hedeflerinize ulaşmak”, “mali esneklik” veya “mali büyüme”dir. 

	 	•	 	Sürekli	çalışma	ve/veya	yeterlik	elde	etme	koşulu	olmaksızın,	geliri	sürekli	(veya	eş	anlamlı	herhangi	bir	sözcük)	

olarak tanımlamaya izin verilmemektedir. Kabul edilmeyen ifadeler “kalıcı gelir”, “artan gelir”, “pasif gelir”, “telif 

geliri” veya “telif hakları”dır. 

   Kabul edilebilir terimler “sürdürülebilir” ve “devam eden” dir.

 (b)  Emeklilik: ASG’ler Amway İş'lerini tam zamanlı olarak yürütmeleri için, Amway İş'lerini geleneksel mesleklerini 

bırakabilecekleri bir seviyeye çıkarabilirler. Amway core Plan (Amway Satış ve Pazarlama Planı) ile gelir elde 

etmek için bu işe zaman ve çaba harcamak gerektiği açıkça anlaşılmalıdır. Amway İş Fırsatı ömür boyu gelir 

garantisi vermez. Amway geleneksel anlamda “emeklilik” sunmaz çünkü kazançları sürdürmek için yeterlik 

kazanmayı gerektirir. Amway İşi, satış hacmi üretildiği süre boyunca gelir sağlar.

 (c)  Miras: Amway core Plan'in (Amway Satış ve Pazarlama Planı) özelliklerinden biri, bir ASG’nin sağlam bir iş kurup 

o işi güçlendirdikten sonra bu işi varislerine bırakabilmesidir. 

11. ASG Organizasyonuna Katılım ve İDM Satın Alınması: Bir İDm programına katılım ve İDm satın alınması isteğe 

bağlı olarak sunulmalı ve Amway İşi kurmak için gerekli bir şart olmadığı açıklanmalıdır. Böyle bir katılım başarılı bir iş 

kurulmasına yardım edebilir, fakat bu bir garanti değildir. yeni sponsor edilen ASG’lere kullanmaları için resmi Amway 

materyali dışında herhangi bir materyalin zorunlu satışına izin verilmez.

12. Diğer İş Fırsatları: İDm, Amway İşi'nden başka herhangi bir iş fırsatını tanıtmak için kullanılamaz.
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II. Amway İş Ortamı

Sunum yapan kişiler, Amway İşi’ni eşit bir iş fırsatı olarak tanıtmalıdır – bu  herkese açık bir iştir.  herkese açık iş; kişisel inançları, 

politik eğilimleri, milliyetleri, etnik geçmişleri ırk ve kökenleri ne olursa olsun bütün insanların kabulü anlamına gelmektedir.

1. Ruhani/Dinsel İletişim: Sunum yapan kişiler şunları yapmamalıdır:

	 •	 Sahneyi	dinsel	ve/veya	kişisel	sosyal	inançları	tanıtmak	için	bir	platform	olarak	kullanmak.

	 •	 Başarının	bazı	inançlara	sahip	olmaya	bağlı	olduğunu	savunmak.

	 •	 Bazı	dinsel	veya	ruhani	yazıları	ve	uygulamaları	tavsiye	etmek.

	 •	 Tapınma	toplantıları	yapmak.

2. Ahlaki/Sosyal İletişim: Amway, Alticor A.ş. veya bunlara bağlı kuruluşlardan herhangi biri hakkında ya da 

çalışanları, ASG’ler veya diğer ASG organizasyonları hakkında karalayıcı beyanlara izin verilmez. Başkalarının 

inançlarını küçümseyen kişisel inançları ifade etmek için iş platformunun kullanılmasına izin verilmez. ASG’nin ailesi ve/

veya arkadaşlarıyla olan ilişkisini sınırlamaya veya ilişkisini kesmeye teşvik edilmesine izin verilmez. 

3. Politik İletişim:  Sunum yapan kişiler şunları yapmamalıdır: 

	 •	 Sahneyi	politik	görüşleri	tanıtmak	için	bir	platform	olarak	kullanmak.	

	 •	 Belirli	politik	görüşe,	partiye,	adaya	veya	seçilmiş	görevlilere	yönelik	tercih	beyanları	yapmak.

III.  Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet, birinin hak sahibi olduğu ve patent, telif hakkı, ticari marka vb. başvurularda bulunduğu yaratıcı bir 

çalışmadır. Bir ASG ve ASG Organizasyonu Amway veya başka birinin fikri mülkiyetini ancak kullanma hakkı edindikten 

sonra kullanabilir. Fikri mülkiyet; müzik, resim, ses, video, metin, ticari marka, logo veya diğer işleri içerebilir.

1. Telif Hakkı Olan Materyalin Kullanılması: Telif hakkı olan materyaller, bunlarla sınırlı olmamak üzere müzik, kitaplar, 

dergiler, çeviriler dahil olmak üzere, makaleler ve alıntılar, diğer yazılar, konuşmalar, fotoğraflar, çevrim içi görüntüler, 

web siteleri, bloglar ve diğer sosyal medya duyuruları, videolar, filmler, oyunlar, heykeller, binalar ve 3D (üç boyutlu) 

şekiller  ve bilgisayar yazılımlarıdır. 

 (a)  Amway Tarafından Oluşturulan Materyalin Kullanılması: Amway tarafından üretilen telif hakkı olan materyal, 

Amway tarafından belirtilmiş kaynaklarca onaylanmadıkça önceden izin alınmadan kullanılamaz.

 (b)  Üçüncü Taraflarca Oluşturulan Materyalin Kullanılması: üçüncü bir tarafa ait telif hakkı olan materyal, 

önceden telif hakkı sahibinden yazılı bir tahsis, lisans veya başka tür bir izin alınmadan kullanılamaz. Bunun 

istisnası kullanma hakkına yürürlükteki yasalar ile izin verilmesidir. Telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımı 

için elde edilen yazılı izin saklanmalı ve talep ederse Amway’e verilmelidir.

 (c)  Müzikle İlgili Özel Bir Not: Çoğaltılan, değiştirilen, çalınan, icra edilen, kaydedilen veya internet aracılığı ile 

yayınlanan müzik, sahibinden önceden yazılı olarak tahsis, lisans veya başka çeşit bir izin alınmadan veya 

yürülükteki yasa ile izin verilmedikçe İDm ile birlikte kullanılamaz. KAyıT eDİLmİş müzİK KuLLAnıLırKen BİrDen 

FAzLA LİSAnS ALınmASı GereKeBİLİr. Alınan yazılı izin saklanmalı ve talep ederse Amway’e verilmelidir.

 Telif hakkı sahibi, telif hakkı olan materyalle ilgili olarak sadece sınırlı haklar verebilir. Bu haklar zaman, kullanım şekli, 

bölge veya medya gibi çeşitli şekillerde sınırlandırılmış olabilir. Bu nedenle telif hakkı olan materyalin bir durumda 

alınan kullanma izni başka bir durumda geçerli olmayabilir. Telif hakkı olan materyalin kullanılması için, telif hakkı 

sahibi tarafından izin verilmesi ile ilgili sorumluluk ASG/ ASG Organizasyonuna aittir.
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2. Tanıtım Hakları: Bir kişinin “tanıtım hakkı” o kişinin adı, görüntüleri, sesi, kimliği dahil olmak üzere ilgili tüm özellikleri 

kendisinin kontrol etme ve bunların ticari kullanımından kazanç sağlama hakkıdır. Bir ASG’nin/ASG Organizasyonunun, 

başkalarının tanıtım hakkına saygı duyması, yürürlükteki tüm yasalara uyması ve kişilerin tasvirleriyle, yani resimleri, 

çizimleri veya bir kişinin modeli vb. malzemeyle ilgili olarak bunları kullanmama veya kullanılmasını durdurma taleplerine 

uyması gerekmektedir. Bir ASG/ ASG Organizasyonu kendi işlerini tanıtmak için başka bir kişinin tanıtım haklarını önceden 

o kişiden yazılı iznini almadan kullanamaz ve istek üzerine Amway'e göndermelidir.

3. Uygun Ticari Marka Kullanımı: ASG/ ASG Organizasyonu, üçüncü bir tarafa veya Amway'e ya da Alticor A.ş.'ye ait 

ticari markaları, uygun yazılı tahsis, lisans veya başka şekilde bir izin almadan kopyalayamaz, dağıtamaz veya başka bir 

şekilde kullanamaz. yazılı izin saklanmalı ve talep ederse Amway’e verilmelidir. Amway veya Alticor mülkiyetindeki ticari 

marka ve logo çalışmaları, ürün fotoğrafları ve şirketle ilgili görüntüler, yalnız Amway tarafından belirtilen onaylanmış şirket 

kaynaklarından alınabilir.

C.  MUHTELİF

1.  Amway’in talebiyle, bir ASG bu kurallara uyulduğunu kanıtlamak amacıyla Amway’in gerekli gördüğü belgeleri 

hazırlayacaktır. Buna ASG’lerin İDm sağlamak veya desteklemek için yararlandığı ASG olmayan tedarikçilerden, 

yayıncılardan, üreticilerden ve distribütörlerden sağlanan bilgiler de dahildir.

2.   Bu politikanın hükümleri kapsamına giren hiçbir kişi, başka bir kişiyi, bu politikayı ihlal etmek için desteklemeyecek veya 

yardımcı olmayacaktır. ASG’ler, doğrudan veya başkaları aracılığıyla dolaylı olarak bu politikayı veya yürürlükteki yasaları 

ihlal eden İDm üretmeyecek, tanıtmayacak, satmayacak veya satışından kazanç elde etmeyecektir.

3.   Bu politikanın ihlal edildiğine dair olası durumlar ortaya çıkarsa veya bu konuda şikayetler alınırsa, Amway bunları Amway 

İş Kuralları'nın 11 ve 12 no.lu bölümleri doğrultusunda inceleyecektir.


