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 ■ UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ASG’ler, Amway iş fırsatı, Amway ürünleri veya Amway 
hizmetleri ile ilgili (doğrudan yada dolaylı olarak) Dijital 
İletişimlerinde ya da  Dijital İletişimlerinin kurallarda 
açıklandığı şekliyle İş Destek Materyali (İDM) teşkil ettiği 
durumlarda, Amway İş Kuralları, Standartları ve Politikaları’na, 
özellikle Avrupa İDM Standartları ve Politikaları’na, Websitesi 
Politikası’na ve bu Dijital İletişim Standartları’na uymak 
zorundadırlar.
ASG’ler kullandıkları dijital platforma ilişkin yürürlükteki 
yasalara ve söz konusu platformu kullanmanın hüküm ve 
koşullarına daima uymak zorundadırlar. ASG’ler tam ve doğru 
olmalı, yanıltıcı olmamalıdırlar.
Amway bir ASG’nin Dijital paylaşımını kaldırmasını, geri 
çekmesini, silmesini, değiştirmesini veya Amway’in istediği 
şekilde düzeltmesini zorunlu tutabilir. Bu dokümanda 
verilen örneklerin sadece örnek olduğunu, izin verilen veya 
verilmeyen her bir durumu kapsamadığını lütfen unutmayınız.

 ■ YASAKLANMIŞ İLETİŞİMLER – SPAM

ASG’ler kesinlikle Spam yapmamalıdırlar.
Spam, ASG’lerin önceden kurulmuş kişisel Amway İşi 
ilişkileri (yani, ASG ile ilgili kişi arasında Amway İş Fırsatı’nı 
veya Amway ürünlerini tanıtmasından önce mevcut olan 
karşılıklı ve doğrudan iş ilişkisi) bulunmayan kişilere 
gönderilen Dijital İletişimler olarak tanımlanır. Spam aynı 
zamanda gönderilen iletişimleri almayı istemeyen kişilere 
veya bunları almamayı seçmiş, yani gelecekte yapılacak 
gönderimlerin listesinden çıkarılmayı özellikle istemiş olan 
kişilere gönderilen iletişimleri de kapsar. İletişimleri almayı 
istemek, kişilerin Dijital paylaşımlarını bulmak üzere arama 
yapmak ve bunları takip etmeyi gönüllü olarak seçmek, 
beğenmek, ilgilenmek, abone olmak veya bunları alma 
isteğini başka bir şekilde göstermek anlamına gelir.

 ■ ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) GRUPLARIN OLUŞTURULMASI

Çevrimiçi gruplar, ilgi alanlarını veya çeşitli konuları ele 
almak üzere Dijital İletişimi kullanan kişilerden oluşan 
gruplardır. ASG’ler Amway İş Fırsatı’nı görüşmek üzere 
“Push (Yönlendirici)” veya “Pull (Çekici)” iletişim kullanmak 
suretiyle çevrimiçi gruplar oluşturabilirler. Aşağıda açıklanan 

“Yönlendirici” ve “Çekici” iletişim yaklaşımlarının kullanılması 
ASG’lerin Spam’i önlemesine yardımcı olabilir. Bir ASG hiçbir 
koşulda kendi grubunun içindeki veya dışındaki başka bir 
ASG’ye Sponsorluk hattını değiştirmesi için doğrudan veya 
dolaylı olarak teklifte bulunmayacak, yardımcı olmayacak, 
ikna girişiminde bulunmayacak ya da teşvik etmeyecektir.

“Çekici” İletişim Kullanarak Çevrimiçi Grubunuzun 
Oluşturulması
ASG’lerin herkese açık veya özel bir ortamda içerik 
paylaşarak, kişilere söz konusu içeriği bulma ve katılma 
olanağını yaratmalarına izin verilmiştir. Bu, “Çekici” 
iletişim olarak bilinir. “Çekici” iletişim yaklaşımında bir 
ASG tamamen kendisine ait veya kontrolünde olan dijital 
hesaplarda içerik oluşturur veya kullanır. Bu durumda kişiler 
söz konusu içeriği arayıp bulurlar ve bununla bağlantılı 
Dijital İletişimi takip etmeyi, beğenmeyi, ilgilenmeyi veya 
buna abone olmayı veya başka bir şekilde Dijital iletişimi 
alma arzusunu açıkça gösterirler ve böylelikle bunu istemiş 
olurlar. Grup oluştururken, bu sayede içeriği görüntüleyen 
kişilere Spam iletilmemiş olur ve bu kişiler bir ASG ile 
bağlantı kurmak üzere seçim yapmış olurlar.

“Çekici” İletişim Örnekleri:
�� Bir kişi, bir ASG’nin Amway İşi ile ilgili blog sayfasına 

ulaşır ve yorum yapar. Söz konusu dijital hesap ASG'ye 
ait veya kontrolünde olduğundan, ASG’nin söz konusu 
kişiyle iletişim kurmasına izin verilmiştir, çünkü bu 
kişi blogu bulmuş, blogda yorum yazmayı seçerek, 
topluluğa girmeyi seçmiştir.

�� Bir ASG, Amway İşi için genele açık bir Facebook sayfası 
oluşturur. Söz konusu dijital hesap ASG’ye ait veya 
kontrolünde olduğundan, buna izin verilmiştir ve kişi 
bu ASG'nin diğer paylaşımlarını görmek için bu gruba 
katılmayı seçebilir.

�� Bir ASG #Amwayileyaşam hashtag’ini oluşturur ve bir 
kişi de Instagram’da arama yaparken bu ASG’yi bulur. 
Söz konusu dijital hesap ASG’ye ait veya kontrolünde 
olduğundan, buna izin verilmiştir, çünkü bu kişi diğer 
paylaşımları görmek için bu gruba girmeyi seçmiştir. 

�� Bir ASG herkese açık Twitter hesabından Artistry Işıklı 
Dudak Parlatıcısı hakkında bir tweet atar. Bir kişi 
Twitter’da arama yapar ve bu tweet’i bulur ve beğenir. 
ASG, bu kişiye tweet atarak onu takip eder. Buna izin 
verilmiştir, Çünkü bu kişi tweet’i beğenerek ASG’nin 
grubuna girmeyi seçmiştir.

DİJİTAL İLETİŞİM STANDARTLARI

Dijital İletişim; herhangi bir sınırlama olmaksızın e-postalar, videolar, canlı yayınlar, dijital 
etkinlikler, podcast’ler, blog paylaşımları, mobil uygulamalar(apps), reklamlar, forumlar, web 
sayfaları ve örneğin Facebook®, YouTube®, Instagram®, Twitter®, WeChat®, VK®, Line®, 
Linkedin®, WhatsApp® veya Snapchat® dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü 
sosyal medya ve mesajlaşma platformu üzerinden veri, görüntü, video, ses ve diğer her türlü bilgi 
dahil dijital ortamda yapılan her türlü gönderi ve paylaşımın (genellikle bilgisayar veya diğer mobil 
cihazlar aracılığıyla) elektronik iletimidir (“Dijital İletişim”).
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�� Bir ASG, herkese açık bir YouTube videosuna yorum 
yaparak kendi Amway web sitesini tanıtan bir bağlantı 
paylaşır. Buna izin verilmez çünkü ASG’nin yorum 
yaptığı dijital hesap (YouTube kanalı) kendisine ait veya 
kontrolünde  değildir.

“Yönlendirici” İletişim Kullanarak Çevrimiçi Grubunuzun 
Oluşturulması
“Yönlendirici” iletişim yaklaşımında bir ASG kişilerle doğrudan 
iletişim kurar veya dijital hesaplardaki içeriklere yönlendirir. 
Grup oluştururken iki tip “Yönlendirici” iletişim söz konusudur. 
Bunlardan birine izin verilir, diğerine verilmez.

“Yönlendirici” İletişim -- İzin Verilen: Bir ASG’nin, önceden 
işsel veya kişisel ilişkisi bulunan kişilere dijital içerik 
göndermesine izin verilir, çünkü bu kişiler zaten ASG’nin 
çevresini oluştururlar. Ayrıca, bir ASG, kendi grubuna dahil 
olmuş ve katılmak için ilgi göstermiş olan kişilere Dijital 
İletişimleri gönderebilir (“Yönlendirici” İletişim).

“Yönlendirici” İletişim – İzin Verilen Örnekler:
�� Bir ASG, kendisini Instagram’da takip eden bir kişiye 

Nutriway ürünlerine ilişkin doğrudan mesajlar gönderir. 
Buna izin verilmiştir, çünkü bu kişi söz konusu ASG’yi 
Instagram grubunda takip etmektedir.

�� Bir ASG, kendi Facebook sayfasında güzellik önerileri 
paylaşır, bir kişi bu paylaşımı görür ve beğenir ve ASG 
de ürünleri anlatmak üzere söz konusu kişiye doğrudan 
mesajlar gönderir. Buna izin verilmiştir, çünkü bu kişi 
Facebook paylaşımını beğenerek ASG’nin grubunda 
bulunmayı tercih etmiştir.

�� Bir ASG aralarında anlaştıkları üzere bir kişiyle bir 
yardım etkinliğinde buluşur ve ardından WhatsApp® 
aracılığıyla kendisine özel mesaj göndererek Amway 
İş Fırsatı hakkında bilgi gönderir. Buna izin verilmiştir, 
çünkü bu kişi söz konusu toplantıda İş Fırsatı hakkında 
kendisine ulaşılmasını istemiştir.

�� Bir ASG teknelerle ilgili bir Facebook grubunun tek 
sahibidir ve burada teknelerin temizliğine yönelik Amway 
ürünleri hakkında içerikler paylaşır. Dijital platformun 
kurallarına uyulması kaydıyla, buna izin verilmiştir.

�� Bir çevrimiçi gruptaki bir kişi “Amway serbest girişimcisi 
arıyorum” şeklinde bir paylaşımda bulunarak, 
yönlendirme isteğinde bulunur. Grubun bir üyesi bir 
ASG ismi verir ve bu ASG de daha sonra söz konusu 
kişiye özel mesaj gönderir. Buna izin verilmiştir, çünkü 
bu kişi yönlendirme istediğinde bulunarak tercih 
belirtmiştir ve dolayısıyla ASG’nin söz konusu kişiyle 
iletişim kurmasına izin verilir.

“Yönlendirici” İletişim -- İzin Verilmeyen: Bir ASG'nin, 
önceden kişisel veya gerçek ve somut bir iş ilişkisi 
bulunmayan kişilere ya da iletileri almak üzere tercihte 
bulunmamış kişilere Dijital İletiler göndermesine izin 
verilmez. Bunlar Spam sayılır ve dolayısıyla izin verilmez, 
çünkü ilgili kişi ASG’nin grubunun bir parçası değildir.

“Yönlendirici İletişim” – İzin Verilmeyen Örnekler:
�� Bir ASG, grup içinde gördüğü bir kişiye mesaj gönderir. 

Buna izin verilmez, çünkü ASG’nin söz konusu kişiyle 
önceden var olan kişisel bir ilişkisi yoktur ve bu kişi 

ASG’nin iletişiminde veya grubunda olmak üzere 
tercihte bulunmamıştır.

�� Büyük bir profesyonel mühendislik organizasyonunun 
üyesi olan bir ASG, bütün üyelerin eposta listesini 
alır ve onlara eposta göndererek tanıtım toplantısına 
davet eder. Buna izin verilmez, çünkü profesyonel bir 
organizasyonda üyelik ve eposta adreslerinin alınması 
önceden var olan kişisel bir ilişki teşkil etmez ve söz 
konusu kişilerin ASG’nin grubunda olmak üzere tercihte 
bulunduğu anlamına gelmez.

�� Bir ASG mezun olduğu okulun mezunlar grubunun 
şahsen tanımadığı bir üyesine Amway iş fırsatı hakkında 
LinkedIn üzerinden doğrudan mesaj gönderir. Buna 
izin verilmez, çünkü LinkedIn grubu ASG’ye ait ya da 
kontrolünde değildir ve ASG’nin söz konusu kişiyle daha 
önceden kişisel bir ilişkisi bulunmamaktadır; dolayısıyla, 
söz konusu kişi ASG’nin grubuna dahil değildir.

Canlı Yayın Hariç, Sadece ASG’lerin Bulunduğu Özel 
Ortama Yönelik İçerikler:
ASG’lerin, aşağıda belirtilen içerik türlerini gruplarına özel 
olarak yayınlamasına veya göndermesine izin verilir:
�� Mevcut ve kayıtlı/onaylanmış İş Destek Materyalleri 

listeleri.
�� Etkinlik tarihleri ve bilet fiyatları da dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, ASG destek organizasyonu 
tanıtım bilgileri.

Her Türlü Ortamda Yasak Olan İçerikler
ASG’lerin aşağıda sıralanan türde içerikleri özel veya genele 
açık gruplarda paylaşmalarına izin verilmez:
�� Sponsorluk Hattı (LOS) Bilgileri.
�� Lansman öncesi ürün bilgileri, yönetim değişiklikleri, 

tesis kapanışları, satın alımları, vb. da dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, gizli ve/veya iş 
hassasiyeti olan bilgiler/materyaller.

Grup İçinde İletişim
Bir kişi bir ASG’nin grubuna dahil olduğu zaman, Kurallar, 
Politikalar ve Standartlara uyulması kaydıyla, bu kişiyle 
kurulacak olan ister “Yönlendirici” iletişim ister “Çekici” 
iletişim niteliğindeki her türlü iletişime izin verilir. Bununla 
birlikte, ASG grupları oluşturulurken “Yönlendirici” veya 
“Çekici” iletişim yaklaşımları kullanılmalı, aşağıdaki 
bölümlerde belirtilenlere uyulmalıdır.

 ■ AMWAY İŞ FIRSATI’NIN TANITILMASI

Bir ASG, söz konusu kişinin istemesi şartıyla “eylem 
çağrısında (call-to-action)” bulunmak da dahil olmak 
üzere kendisinin sahip olduğu ya da kontrol ettiği dijital 
hesaplarda, Amway İş Fırsatı’nı müşterilerine veya ASG 
adaylarına tanıtabilir (“Çekici” İletişim). Alternatif olarak, 
bir ASG daha önceden iş ilişkisi olan bir kişiye Amway İş 
Fırsatı’nı tanıtabilir (“Yönlendirici” İletişim).

Kullanıcıların Oluşturdukları İçerikler
ASG’ler, beraberinde sunulan metinlerin doğru, tam 
olmaları, yanıltıcı olmamaları kaydıyla, Amway ürünlerinin 
yer aldığı veya almadığı videolar, sesler, görüntüler (ürün, 
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insan veya diğer) ve kendi görüntüleri (selfie/özçekim) de 
dahil olmak üzere kullanıcıların oluşturdukları içerikleri 
paylaşarak Amway İş Fırsatı'nın ve Amway ürünlerinin 
tanıtımını yapabilirler. Ancak, sadece Amway’in sahibi 
olduğu ticari markaları (ürün veya marka adları/logoları) 
içeren, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ya da Amway 
ürün resimleri, dijital hesap üzerindeki profil resimleri, 
kapak fotoğrafları veya benzeri şekilde kullanılamaz.

Amway İşi Tanıtım Örnekleri:
�� Bir ASG, bir Amway ürününü elinde tutarken çekilmiş 

kendi fotoğrafını (selfie/özçekim) paylaşır ve bir ifade 
ekler (“Amway İş Fırsatı hakkında daha fazla bilgi almak 
için bana doğrudan mesaj gönderebilirsiniz”). Buna 
izin verilmiştir, çünkü dijital ortam ASG’ye ait veya 
kontrolündedir ve ASG’ye mesaj göndermek isteyenler, 
ek bilgi almak üzere tercihte bulunmuş olurlar.

�� Bir ASG Amway’in resmi Twitter hesabındaki Amway 
Serbest Girişimcisi olmaya ilişkin bir paylaşımı retweet eder. 
ASG bu retweet’te serbest girişimci olmanın faydalarından 
bahseder ve takipçilerinin Amway’e kaydolmak için 
kendisiyle irtibata geçmelerini ister. Buna izin verilmiştir, 
çünkü ASG’yi takip etmeyi tercih edenler, iş hakkında daha 
fazla bilgi almak üzere de tercihte bulunmuş olurlar.

�� Bir ASG, arkadaşının blogunda Amway İşi için aday 
bulma konusunda bir video paylaşır. Buna izin verilmez, 
çünkü dijital hesap ASG’ye ait veya kontrolünde değildir 
ve dolayısıyla da blogdaki kişiler söz konusu iletişimi 
almayı tercih etmemişlerdir.

 ■ SATIŞ/TİCARET

Bir ASG, bir kişinin ASG’nin grubunda bulunmayı tercih 
etmesi kaydıyla, kendisine ait olan ya da kontrol ettiği dijital 
hesaplarda eylem çağrısında (call-to-action) bulunmak da 
dahil olmak üzere, müşterilere veya adaylara yönelik Amway 
ürünlerinin satışına ilişkin paylaşımlar yapabilir.
ASG, satış işlemini;
�� www.amway.com.tr aracılığıyla sunulan Kişisel ASG 

Sayfaları kanalıyla veya
�� Kendi Amway Onaylı Web Sitesi kanalıyla tamamlayabilir.

ASG, satış işlemini her zaman için çevrimdışı olarak da 
tamamlayabilir.

Fiyatlandırma
Bir ASG, aşağıdaki durumlar haricinde, herhangi bir dijital 
hesap veya dijital iletişim içinde fiyat bilgisi (ürün fiyatı ya 
da ürün fiyatında herhangi bir indirim) paylaşamaz.

 � Kişisel yazışma, kişisel mesajlaşma ya da e-posta gibi 
kişiden kişeye özel dijital iletişimlerde

 � Doğrudan resmi Amway dijital hesaplarından bir 
bağlantı veya gönderi paylaşıldığında

ASG, Amway ürünlerinin perakende satışıyla ilgili aşağıdaki 
dijital iletişimlerde fiyat bilgisi paylaşabilir.

 � ASG’nin kendisine ait satış websitesi
 � ASG’nin kendisine ait Amway onaylı online mağazası

Kullanıcı İçerikleri ve Ürün Yerleştirme
ASG’ler, beraberinde sunulan metinlerin doğru, tam 
olmaları,  yanıltıcı olmamaları kaydıyla, Amway™ ürünlerinin 

yer aldığı veya almadığı videolar, sesler, görüntüler (ürün, 
insan veya diğer) ve kendi görüntüleri (selfie/özçekim) de 
dahil olmak üzere kullanıcı içeriklerini paylaşarak, burada 
yer alan Dijital İletişim Standartlarına uygun olacak şekilde 
satış yapabilirler. Ancak, sadece Amway’in sahibi olduğu 
ticari markaları (ürün veya marka adları/logoları) içeren 
kullanıcılar tarafından yaratılmış içerik ya da Amway 
ürün görüntüleri, dijital hesap üzerindeki profil resimleri, 
kapak fotoğrafları veya benzer alanlarda kullanılamaz. 
ASG, Amway™ ürün ve hizmetlerini satmak veya ticaretini 
yapmak üzere kendilerinin yerine ASG olmayan kişileri 
(3. taraf satıcılar, ünlü kişiler, müşteriler, vb.) kullanamaz 
veya yetkilendiremez. Buna satışların veya dijital hesapların 
popülaritesini artırmaya yönelik yanıltıcı faaliyetler de 
dahildir.

Satış Örnekleri:
�� Bir ASG, insanları kendisinden ürün satın almaya teşvik 

etmek için Amway Resmi Facebook® sayfasında bir 
paylaşım yapar. Buna izin verilmez, çünkü Amway 
Resmi Facebook® sayfası ASG’ye ait ya da kontrolünde 
değildir.

�� Bir ASG, Amway™ ürünlerini satmak ve Amway İşi’ni 
tanıtmak üzere bir YouTube® vlogger kullanmaktadır. 
Vlogger, hiçbir karşılık almamak kaydıyla, ASG'yi referans 
göstererek Amway ürünlerini tanıtabilir. Bununla 
birlikte, vlogger’ın Amway™ ürünlerini satmasına izin 
verilmez çünkü bu kişi ASG adına hareket eden bir 
üçüncü taraftır ve Amway™ ürünlerini satma yetkisi 
yoktur.

 ■  HARMANLAMA VE DİĞER GRUPLARDAN/İŞLERDEN 
FAYDALANMA 

Harmanlama, bir ASG’nin kişisel dijital hesabında birden 
fazla kişisel ilgi veya işi bir araya getirmesidir. ASG’lerin 
Amway İşleriyle diğer sosyal grupları ve işleriyle bir 
arada paylaşımlar yapmasına ve fayda sağlamasına izin 
verilmiştir. Yani ASG, aidiyeti veya kontrolü kendisinde olan 
harmanlanmış dijital hesaplarda, Amway ürünlerini satmak 
ve söz konusu iş veya grup aracılığıyla ASG adayları bulmak 
üzere Amway dışı işlerden ve gruplardan faydalanabilir.
Bu aynı zamanda, ASG’nin aynı harmanlanmış dijital 
hesapta, Amway grubundan faydalanabileceği, Amway dışı 
ürünleri tanıtabileceği, önerebileceği ve satabileceği ve söz 
konusu Amway grubu aracılığıyla ASG adayları bulabileceği 
anlamına gelir. Bununla ilgili tek koşul ASG’nin daha önce 
Elmas ve üzeri bir rozet seviyesine ulaşmamış olmasıdır. 
ASG’nin harmanlanmış dijital hesabı tek bir ticari işe tahsis 
edilemez veya çevrimiçi perakendecilik amaçlı kullanılamaz. 
Örneğin; sanal alışveriş siteleri.
Bununla birlikte, ASG, Amway’in resmi dijital hesaplarını 
veya sadece Amway İşi’ne tahsis edilmiş dijital hesaplarını 
kendi Amway dışı işi için distribütör veya müşteri, üyeler, 
hizmet veya ürünler bulmak üzere kullanamaz. Buna 
karşılık, ASG, sadece kendi Amway-dışı işine tahsis edilmiş 
olan  hesabını Amway ürün veya hizmetlerini tanıtmak veya 
satmak, ya da Amway İş Fırsatını tanıtmak için kullanamaz. 
Harmanlaşmış bir dijital hesabın, grubun, işin veya hesabın 
şart ve koşullarına uyması gerekir.
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ASG’ler aşağıda sıralanan işler ve gruplarla harmanlama 
yapamaz ve bunlardan faydalanamazlar:

 � Rakip iş fırsatları veya ürünleri, doğrudan satış yada 
çok katlı pazarlama işleri.

 � Online satışı yasak olan ya da satmak için lisans veya 
izin gerektiren ürün veya hizmetler, krediler, finansal 
yatırımlar, hukuki hizmetler, tıbbi hizmetler vb.

 � Örneğin pornografi, tütün, politika, alternatif tıp, din, 
kumar, yatırım planları gibi tartışmalı işler ya da yaşam 
tarzları vb.

 � Mentorluk, yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı, spritüel 
tavsiyeler, topluluk önünde konuşma veya girşimcilikte 
gelişme ile ilgili hizmetler ya da esas olarak insanları 
Amway’e çekmek için bir bahane olarak kullanılan ama 
Amway ürünleri veya Amway fırsatından başka ürün, 
hizmet veya menfaatler sunan herhangi bir hizmet. 

Buna ilaveten, ASGler Amway ürün portföyündeki ürünlerle 
doğrudan rekabet eden ve işlevsel olarak birbirini ikame 
edebilen ürünlerle ilgili harmanlanmış hesap oluşturabilir 
ve onları güçlendirebilir. Ancak, ASGler bu ürünleri 
dijital hesapları aracılığıyla satamaz ve ürünleri tanıtma 
karşılığında herhangi bir parasal bedel alamaz. 
Harmanlanmış gruplarda, Amway ürünlerinin satış işlemleri, 
Amway dışı ürünlerin işlemlerinden bağımsız olmalıdır. 
ASG’lerin promosyon veya kampanya kapsamında Amway 
ürünleri ile Amway dışı ürünleri bir arada paketleyerek 
sunmalarına izin verilmez.

Harmanlama ve Diğer Gruplardan/İşlerden Faydalanma 
Örnekleri:
�� Bir ASG yolda bisiklet sürme meraklısıdır ve kendi 

kişisel, dijital hesabını diğer bisiklet meraklılarıyla 
iletişim kurmak ve fikir paylaşmak üzere kullanmaktadır. 
Dijital hesabını aynı zamanda Nutriway ürünlerini 
kullanarak sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve 
bisiklet aksesuarlarının satışında kullanmaktadır. 
Buna izin verilmiştir çünkü söz konusu dijital ortam 
ASG’ye aittir ve onun kontrolündedir, sadace online 
satış amaçlı değildir ve içeriği görebilen kişi, bunun 
için tercihte bulunmuştur.

�� Gümüş rozet seviyesinde bir ASG; ailesi, Amway İşi 
ve sanatsal mum yapma işi hakkında bilgiler içeren, 
kişisel bir dijital hesaba sahiptir. Yaptığı çeşitli mumların 
fotoğrafını paylaşarak, satın almak isteyenleri kendisiyle 
irtibata geçmeye davet eder. Buna izin verilir çünkü bu 
ASG harmanlanmış dijital hesabını, izin verilen Amway dışı 
işinin Amway dışı ürününü satmak üzere kullanmıştır ve 
Amway İşi’nde de henüz Elmas seviyesine ulaşmamıştır.

�� Bir ASG, blogunda, Artistry’den bir rujun da dahil olduğu 
ilk beş favori rujlarının listesini paylaşır. ASG’nin, Amway 
ile doğrudan rekabet halinde olan bu ürünleri kendi 
dijital hesabı vasıtasıyla satmadığı ya da bu paylaşım 
için maddi bir karşılık almadığı sürece böyle bir karma 
paylaşıma izin verilmiştir çünkü dijital hesap ASG’ye 
ait ve kontrolündedir.

�� Bir ASG, restoranının Instagram hesabında Amway 
işiyle ilgili bilgi paylaşır. Buna izin verilmemiştir, 
çünkü söz konusu dijital hesap, sadece o restoran için 
oluşturulmuş ve o amaçla kullanılmaktadır.

�� Bir ASG müzisyendir ve müziğini tanıtmak ve satmak 
üzere bir web sitesi yürütmektedir. Facebook’taki 

Amway’e tahsis ettiği iş sayfasını yaklaşan turne 
tarihleri hakkında bilgi vermek ve ASG’leri bilet almaya 
teşvik etmek üzere kullanmaktadır. Buna izin verilmez 
çünkü bu ASG kendi Amway’e özel dijital hesabını 
adaylardan Amway dışı  işi için bilet satın almalarını 
istemek üzere kullanmıştır.

�� Bir ASG, kendi yaşam koçluğu şirketi için web sitesi 
oluşturur. Bir kişi bu web sitesini bulur ve ASG ile 
buluşur, ancak ASG’nin Amway Serbest Girişimcisi 
olabilecek adaylar bulmaya çalıştığını anlar. Buna izin 
verilmez çünkü söz konusu şirket ‘sahte’ bir iştir ve 
sağlanan bilgi de yanıltıcı niteliktedir.

 ■ REKLAM VE TANITIM

ASG’ler, Amway tarafından onaylanan aşağıdaki şablonları 
kullanarak (bölgeye göre yerel olan) kendi bölgelerinde eylem 
çağrısını (call-to-action) kullanmak da dahil olmak üzere 
ücretsiz arama motoru sitelerinde reklam yapabilirler. Ücretli 
reklamlar ASG’ler arasında haksız avantaj yaratabileceği ve 
Amway ile doğrudan rekabet oluşturabileceği için destekli, 
sponsorlu, görüntülenen veya arama motoru reklamları 
da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ücretli 
reklamlara izin verilmemektedir.
Örneğin Craigslist®, Facebook Marketplace, vb.’deki küçük 
ilanlar, açık artırma siteleri, ‘kupon ve indirim’ siteleri, sanal 
alışveriş siteleri, alım-satım grupları, örneğin GoFundMe® 
gibi yardım toplama siteleri ve ticaret veya doğrudan satış 
siteleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ücretli 
veya ücretsiz reklama izin verilmemektedir. Bu sitelerdeki 
reklamlar ASG’lerin müşterilere sunduğu hizmet ve Amway 
ve markalarının itibarı açısından tehlike yaratabilir.

Reklam Örnekleri:
�� Bir ASG, Amway İşi’nin reklamını yapmak için bir Google 

My Business (Benim İşim) listesi oluşturur. Buna izin 
verilmiştir çünkü bu ücretsiz bir arama motoru sitesidir 
ve ASG’nin bulunduğu coğrafi bölgeyi kullanır. Ayrıca, 
reklam yaparken Amway’in onayladığı bir şablonun 
kullanılması gerekmektedir. 

�� Bir ASG, Facebook’ta sponsorlu bir Artistry reklamı 
oluşturur. Ücretli reklamlar ASG’ler arasında haksız 
avantaj yaratabileceği ve Amway ile doğrudan rekabet 
oluşturabileceği için buna izin verilmez.

�� Bir ASG, Google Adwords’de anahtar sözcük satın alarak 
reklam kampanyası oluşturur. Buna izin verilmez çünkü 
bu reklamlar Amway’in reklam girişimleriyle rekabet 
edebilir ve ASG’ler arasında haksız rekabet yaratabilir.

�� Bir ASG, XS Power Drink enerji içeceklerinin reklamını 
yapmak için bir Craigslist paylaşımı oluşturur. Craigslist 
seriilanlar hizmeti kapsamında olduğu ve Amway ve 
markalarının itibarına zarar verebileceği için, buna izin 
verilmez.

 ■  İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLÜ YAYIN,  
SES YAYINI VE CANLI YAYIN

Dijital İletişim kapsamındaki internet üzerinden görüntülü 
yayın, ses yayını ve canlı yayın (görüntü ve ses canlı yayını) 
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eğer ASG'ye ait veya kontrolünde olan dijital hesaplarda ise 
Amway’in ön yazılı onayını gerektirmez. ASG’ler paylaşım 
öncesinde danışma ve inceleme amaçlı olarak her 
zaman için görüntü ve ses kayıtlarını Amway’e sunabilirler 
(dokümanın sonundaki Onaya Sunma bölümüne bakınız). 
İçerikler daima Amway’in Kuralları, Standartları ve 
Politikaları’na uymalıdır.
İnternet üzerinden görüntülü yayın, ses yayını ve canlı yayın 
aşağıdakileri içermemelidir:

 � İş Destek Materyalleri Üretenler ve ASG destek 
organizasyonlarınca oluşturulan içerikler.

 � Sponsorluk Hattı (LOS) Bilgileri.
 � Resmi olmayan beyanlar.
 � Mevcut İş Destek Materyalleri ve fiyatlarının (bilet 

fiyatları dahil) listeleri.
 � Lansman öncesi ürün bilgileri, yönetim değişiklikleri, 

tesis kapanışları, satın alımları, vb. da dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, Amway ile ilgili gizli ve/
veya iş hassasiyeti olan bilgiler/materyaller.

 � Amway’in Kuralları, Standartları ve Politikaları’nı ihlal 
eden her türlü materyal. 

Canlı yayın akışı kayda alınmadığı takdirde aşağıdakileri 
içerebilir;

 � Amway ile nasıl para, kazanç, yeterlik, ödül ve prim 
kazanılabileceği de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere, zorunlu açıklamalarla birlikte, Amway Satış ve 
Pazarlama planı bilgileri,  

 � Adaylar için onaylanmış İDM’ler,
 � Etkinlik tarihleri ve bilet fiyatları dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere ASG organizasyonu tanıtım bilgileri.
Bununla birlikte, dağıtım ve satışa sunulan veya çevrimdışı 
toplantılarda kullanılan, kaydedilmiş canlıyayın da dahil 
olmak üzere, görüntü ve ses materyalleri için önceden 
Amway'in ön yazılı onayı gerekmektedir.
Ayrıca, aşağıda sıralananları içeren görüntü, ses ve 
kaydedilmiş canlı yayınlar da ASG’nin Amway’den ön yazılı 
onay almasını gerektirir:

 � Plan: Amway ile nasıl para, kazanç, yeterlik, ödül ve 
prim kazanılabileceği de dahil, ancak bunlarla sınırlı 
olmaksızın  Amway Satış ve Pazarlama Planı’nı adaylara 
veya ASG’lere anlatırken kullanılan içerikler.

 � Ürün açıklamaları: Ürünlerle ilgili Amway tarafından 
onaylanmış açıklamalardan farklı içerikler.

 � Amway İşi için adaylar bulma: Amway İşi için aday 
bulma, şirkete kaydettirme ve sponsorluk tekniklerinin 
öğretilmesine ilişkin içerikler.

 � Gelir açıklamaları.
 � Müzik, işaretler, logolar, grafikler ve resimler de dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü taraf fikri 
mülkiyet hakları (üçüncü tarafın da onayını gerektirir).

 ■  WEB SİTELERİ, MOBİL UYGULAMALAR, 
PODCAST’LER VE BLOGLAR

ASG’ler web siteleri, mobil uygulamalar, podcast’ler ve bloglar 
için Amway’den ön inceleme ve onay istemek zorundadırlar. 
URL bağlantıları aldatıcı ya da yanıltıcı olmamalı, Amway 
İş Kurallarını ihlal etmemelidir (örneğin, kolaypara.com, 
simdiemekliol.com,satisgerekmiyor.com gibi).

ASG Web Siteleri
Bir ASG’nin Amway İşi’ni desteklemek üzere web sitesi 
oluşturmaya karar vermesi durumunda, bu ASG sadece Amway 
İş Kuralları’na değil, aynı zamanda ve özellikle bu Dijital İletişim 
Standartları'na da uymalıdır. ASG web siteleri, siteyi kimin 
oluşturduğu veya kimin evsahipliği yaptığına bakılmaksızın, 
Amway İşi’nin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak 
oluşturulan bütün web siteleri anlamına gelmektedir.
Bütün web sitelerinin lansmandan önce incelenmek 
ve onaylanmak üzere mutlaka Amway’e sunulması 
gerekmektedir. Bu aynı zamanda onaylanmış bir web 
sitesinde yapılacak herhangi bir değişiklik için de geçerlidir.
Amway, içeriklerin doğruluğundan ve onaylanmış 
olduğundan emin olmak ve web siteleri bu dokümanda 
veya diğer geçerli kurallar çerçevesinde yer alan hükümlere 
uymayan ASG’lere karşı gerekli işlemleri başlatmak üzere 
tüm ASG web sitelerini izleme hakkını saklı tutar. Amway’in 
incelemesi ve onayı, Amway İş Kuralları, Politikaları ve 
Standartları’na uygunluğuna bağlıdır. Amway, web sitesi 
veya web sitesinde yapılacak herhangi bir değişikliğe 
ilişkin onayını makul olmayacak şekilde geciktirmeyecektir. 
ASG’ler web siteleriyle ilgili olarak yürürlükteki her türlü yasa 
ve yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler.
ASG web sitelerinin Amway tarafından incelenmesi ve 
onaylanması, başta Amway İş Kuralları, Politikaları ve 
Standartları ve Bağlantılı Dokümanlarla ilgili olarak, 
içeriklerinin bazı hususlarıyla sınırlıdır; web sitesi için geçerli 
tüm yasa ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol edemez ve 
böyle bir amacı da yoktur. Dolayısıyla, bu açıdan ASG kendi 
sorumluluğundan muaf olmaz.

Kurumsal Olmayan Ürünler, Hizmetler ve İş Fırsatları: ASG 
web sitelerinde, doğrudan veya dolaylı olarak reklam başlığı, 
bağlantısı veya çerçevesiyle Amway tarafından sunulan ürün 
ve hizmetler dışında hiçbir ürün veya hizmet tanıtılamaz, 
sunulamaz ve satılamaz.

Müşteri, Alt Grup ve Site Kullanıcısı Bilgileri: ASG’ler 
Amway Gizlilik Politikası ve geçerli yasa ve yönetmelikler 
uyarınca web sitelerinde uygun gizlilik bildirimini 
paylaşmalıdırlar; ASG’lerin, gizlilik bildirimlerinin yürürlükteki 
yasalara uygun olduğundan emin olabilmeleri için hukuki 
danışmanlık almaları gerekebilir. Bir web sitesi, siteyi ziyaret 
eden herhangi bir kişiye sadece site operatörlerine e-posta 
gönderme olanağını sunabilmek için gerektiği ölçüde kişisel 
bilgi sağlama zorunluluğu getirmelidir. ASG websitesinin, 
siteyi ziyaret edenlere, site sahibine eposta gönderme fırsatı 
sunması halinde, webstesi bu eposta hizmetini kullanmakla 
geri dönüş için bu mail adresini ASG’ye sağladığını açıkça 
belirtmelidir ve bu mail adresi yalnızca ziyaret edenin 
sorularını yanıtlamak için kullanılacak, başka herhangi bir 
amaçla ziyaret edenin izni olmadan kullanılmayacaktır.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi: ASG’ler web siteleri ve 
web siteleri uyarınca gerçekleştirilen işlemler için geçerli 
olan yasa ve yargı yetkisini açıkça belirtmelidirler. Yanda bir 
damga (web sitesinin sahibine ilişkin hukuken zorunlu bilgi) 
bulunmalı ve müşteri tarafından kolayca bulunabilmelidir.

Sitenin Güncellenmesi: Tüm ASG web siteleri düzenli 
olarak veya olaylar gerektirdikçe güncellenmeli ve sitenin 
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en son güncellendiği tarihe ilişkin bir açıklama yer 
almalıdır. Yapılacak her türlü değişiklik yayınlanmadan önce 
incelenmek ve onaylanmak üzere Amway’e gönderilecektir.

Online Mağazalara Özel Kalite Hükümleri
Amway’in kalite standartları, Amway ürünlerinin profesyonel 
ve elverişli bir şekilde sunulmasını sağlamak ve Amway 
markasının ve ürün markalarının güvenilirliğini artırmaktır. 
Resmi Amway web sitelerinde Amway ürünlerinin sunumu 
ve satışıyla ilgili olarak Amway tarafından belirlenen kalite 
standartlarının tutarlılığını sağlamak için, ASG’lerin Amway, 
Amway İş Fırsatı ve Amway Ürün ve Hizmetlerine ilişkin 
bir web sitesi oluşturmaya karar vermesi durumunda 
aşağıda tanımlanan kalite hükümlerinin yerine getirilmesi 
gerekir. Söz konusu hükümler resmi bir Amway web 
sitesi oluştururken Amway tarafından belirlenen kalite 
standartlarını yansıtırlar.
1. Bir ASG’ye ilişkin kişisel bilgiler, bu ASG'nin Amway 

İşi’yle ve Amway İşi’nde elde ettiği kişisel başarılarla 
ilgili olmalıdır.

2. Kişisel fotoğraflar ve görüntülü/sesli karşılama mesajları 
iş ortamına uygun ve Amway İşi’yle ilgili olmalıdır.

3. Resmi Amway web sitelerinin profesyonel tarzıyla 
uyumlu, profesyonel ve elverişli bir sayfa düzeni, stil 
ve görünüme sahip, net ve iyi düzenlenmiş bir internet 
alanı yaratılmalıdır.

4. “Amway İş Fırsatı’nın sunumuna yönelik Kalite 
Standartları” -kriterler aşağıda sıralanmıştır:
�◆ Amway ve Amway İş Fırsatı’na ilişkin bilgiler doğru, 

tam ve gerçeklere dayalı olmalıdır.
�◆ Ekonomik durum ve genel iş ortamına ilişkin genel 

ve istatistiki bilgiler ve geleceğe dönük tahminler 
tanımlanabilir ve doğru kaynaklara dayalı olmalıdır.

�◆ İş Fırsatı Bilgi Siteleri giriş şifresiyle korunmalıdır.
5. “Amway ürünlerinin sunumuna yönelik Kalite 

Standartları” -kriterler aşağıda sıralanmıştır:
�◆ Amway ürünlerine ilişkin yanlış, yanıltıcı ve uygun 

olmayan beyanların ve diğer yürürlükteki yasa 
ihlallerinin önlenmesi amacıyla, ASG’ler:
(a) sadece Amway tarafından belirli bir kullanım 

için lisansı alınmış Amway Ürünlerinin resmi 
fotoğrafları ya da şekil ve kalite açısından 
benzer fotoğraflar kullanılabilir,

(b) Ürün bilgileri ve açıklamaları, sadece ilgili 
ülkedeki müşterilere yönelik olarak kullanımı 
amaçlanmış Amway literatüründe veya resmi 
Amway web sitelerinde yayınlandığı şekilde 
kullanılabilir. Sitede yer alacak Amway 
ürünlerine ilişkin görüntülerin Amway 
tarafından açık bir biçimde onaylanmış ve 
lisanslı olması gerekmektedir.

�◆ Zorunlu ve gerekli tüm ticari marka ve telif hakkı 
işaretleri sitede net bir biçimde görünür olmalıdır.

�◆ Aşağıda örneklerle sıralanan tüm hukuki 
koşullar yerine getirilmelidir: İnternet aracılığıyla, 
gerçekleştirilecek bir satıştan önce, net ve kolayca 
erişilebilir bir şekilde spesifik ve doğru bilgiler 
müşterilere sağlanmalıdır. Buna (örnek olarak) 
aşağıdakiler de dahil olabilir:
(a) Tüm bilgiler web sitesinin yer aldığı ülkenin 

dilinde sunulmalıdır;

(b) Ürünlerin tedarikçisi olarak ASG’nin kimliği, 
ve aynı zamanda bir müşterinin herhangi bir 
şikayetini iletebileceği iş yerinin adresi;

(c) ASG’nin web sitesinde satışa sunulan malların/
hizmetlerin tanımı;

(d) bütün vergiler (örneğin KDV) de dahil olmak 
üzere mal veya hizmetlerin fiyatları;

(e) varsa, teslimat ücreti ve teslimat şekli;
(f) ödemenin ne şekilde yapılması gerektiğinin 

tanımı;
(g) müşterinin iki hafta içinde herhangi bir müeyyide 

olmaksızın, hatta bazı durumlarda, sadece 
malları satıcıya iade etmenin doğrudan maliyetini 
ödeyerek satın almaktan vazgeçebileceğine 
ilişkin bildirim (“cayma hakkı bildirimi”);

(h) cayma hakkının ne şekilde kullanılabileceğine 
ilişkin bilgi;

(i) mevcut satış sonrası hizmet ve garantilere 
ilişkin bilgi.

Avrupa Birliği Uzaktan Satış Yönergesi veya benzeri 
bir ulusal mevzuatın kurallarını uygulayan ulusal 
yönetmelikler, müşterilere sağlanması zorunlu 
kesin bilgilerde belli bir ölçüde değişiklik yapabilir.
ASG’ler, web sitelerinin, ulusal yasaların 
gerektirdiği tüm gerekli bilgileri içerdiğinden 
emin olmak için her zaman yerel yasal tavsiye 
almalıdır.

�◆ Genel kalite standartlarında tanımlandığı şekliyle 
kalite; örneğin,

�◆ Net görsel hiyerarşi açısından temel seviyede 
kullanılabilirlik, fark etmesi kolay başlık seviyeleri, 
anlaması kolay ve tutarlı navigasyon.

�◆ Uygun dilin kullanımı
�◆ Sitenin performansı, yapısı ve sayfa düzeni
�◆ Kullanıcılar için erişilebilirlik
�◆ Cihazlar itibariyle erişilebilirlik - sitenin yazıcıdan 

çıktı alırken , elde taşınan cihazlarda veya farklı 
tarayıcılarla kabul edilebilir seviyede çalışabilmesi.

�◆ Veri transferi ve ödemelerin güvenliğini sağlamak 
üzere güvenli bir mağaza sistemi kullanılmalıdır.

6. Diğer uygun içerikler:
�◆ Alıcıların siparişlerinde olabilecek herhangi bir hatayı 

teşhis edip düzeltebilmelerini veya siparişlerini 
değiştirebilmelerini, satın alım için planlanmış ve 
bilinçli onay verebilmelerini ve satın alımlarının 
tam ve doğru kaydını tutabilmelerini sağlayacak, 
yürürlükteki ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun 
çevrimiçi formlar ve çevrimiçi sipariş işlemleri.

�◆ Tümü yürürlükteki veri koruma yasa ve 
yönetmeliklerine uygun, benzer sistemlerin 
sağlayabildiği güvenlik seviyesinde, kullanımı kolay 
ve güvenli ödeme sistemleri ve bilgileri.

 ■ DİJİTAL ETKİNLİKLER

ASG’ler, kendilerine ait veya kontrolünde olan dijital 
hesaplarda Kural, Standartlar ve Politikalara uyulması 
kaydıyla, kendi işleriyle bağlantılı dijital veya sanal etkinlikler 
gerçekleştirebilirler. Dijital etkinlikler, ortak bir tema ve 
spesifik bir grup veya toplulukla, belli bir süre boyunca 
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sanal ortamda gerçekleştirilen etkinlikler olarak tanımlanır. 
ASG’lere ait veya kontrolünde olmayan ortamlardaki Dijital 
Etkinliklere ancak Amway’in ön yazılı onayı ve etkinlik 
sahibinin onayıyla izin verilir.
Tüm Dijital Etkinlikler aşağıdaki şartlara uymalıdır:

 � Ürün satışı olacaksa, etkinliğin temasıyla tutarlı 
olmalıdır.

 � Etkinlik sırasında yapılan herhangi bir online satış, 
ASG’nin Kişisel Perakende Web Sitesi veya yetkili 
Amway Web Sitesi kanalıyla yürütülmelidir.

 � Satışlar çevrimdışı olarak da yapılabilir.
 � Amway, etkinlik sırasında kullanılacak veya başka 

şekilde sağlanacak her türlü materyali önceden 
onaylamalıdır.

 � Mevcut ve kayıtlı/onaylı İş Destek Materyalleri listesi ve 
ASG organizasyonu etkinlikleri ve bunlara ait biletlerin 
tanıtımı sadece ASG’lerden oluşan bir grupta yapılabilir. 
Amway Satış ve Pazarlama Planı bilgilerinin ASG’lerden 
oluşmayan bir grupta paylaşılması gerekiyorsa, bunun 
için Amway’in onayı alınmalıdır.

 � Üçüncü taraf içeriği, söz konusu tarafın ve Amway’in 
önceden yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz.

Dijital Etkinlik Örnekleri:
�� Bir ASG Facebook’ta sanal bir Artistry partisi düzenler. 

Buna izin verilmiştir, çünkü etkinlik ASG’ye ait ya da 
kontrolündeki bir dijital ortamdadır.

�� Bir ASG, yaklaşmakta olan Amway yemek pişirme 
etkinliğini tanıtmak üzere Facebook’ta herkese açık 
bir etkinlik daveti oluşturur. Buna izin verilmiştir çünkü 
söz konusu dijital ortam ASG’ye ait veya kontrolündedir.

�� Bir ASG, Amway İşi ve Amway ürünleriyle olan deneyimini 
anlatmak üzere bir podcast’te röportaja davet edilir. 
Buna ancak Amway’in ön yazılı onayıyla izin verilir, 
çünkü etkinlik ASG'ye ait ya da kontrolündeki bir dijital 
ortamda değildir.

�� Bir ASG, bir arkadaşının genele açık olan grubunda 
bir sanal güzellik Facebook partisine katılır ve kendi 
Amway İşi’ni tanıtmaya başlar. Buna izin verilmez çünkü 
etkinlik ASG’ye ait veya kontrolünde olan bir dijital 
ortamda değildir ve ASG Amway’den ön yazılı onay ve 
partiyi düzenleyenden onay almamıştır.

 ■ AMWAY HAKKINDAKİ BEYANLAR

Amway Satış ve Pazarlama Planı, Amway İş Fırsatı, 
Amway tarafından veya Amway aracılığıyla sunulan ürün 
ve hizmetler hakkındaki beyanlar gerçek ve tam olmalı, 
yanıltıcı olmamalı, reklamla ilgili ulusal yasalara uygun 
olmalıdır. Amway ürün ve hizmetlerine ilişkin beyanlarda 
özellikle Amway tarafından onaylanan dil kullanılmalı ve 
değiştirilmemelidir.

Gelir ve Yaşam Tarzı
Doğrudan ve dolaylı her türlü gelir beyanında gerçekçi ve 
abartısız gelir düzeyleri ve yaşam tarzı beklentileri ifade 
edilmelidir. Amway İşi’nden nasıl para kazanılacağını 
gösteren, kazançlara, yaşam tarzına ve Plana ilişkin 
materyaller, gerekli ön açıklamaların kullanılmasını 
gerektirebilir. 

Gelir ve Yaşam Tarzı Örneği:
Bir ASG, kendi kişisel instagram hesabında Amway’den 
kazandığı primin fotoğrafını paylaşır ve bu yıl için 
hedeflerinden birine ulaştığını ve sıkı çalışmasının takdir 
edilmesinden mutlu olduğunu bildirir. ASG’nin kendi kişisel 
deneyimlerine ait beyanların doğru ve tam olması, yanıltıcı 
olmaması kaydıyla böyle bir paylaşım yapmasına izin 
verilmiştir.

Onay ve Referanslar
Onay ve referanslar, kişinin samimi görüşünü, fikrini veya 
deneyimini yansıtmalıdır.
Onay veya referansta, Amway’in hukuken yapamayacağı bir 
beyan kullanılmamalıdır. ASG’ler, onay, referans ve olumlu 
görüşler karşılığında, ürün numuneleri vermenin dışında 
hiçbir şekilde başka karşılık veremezler.
ASG’ler, takipçi veya beğeni kazanmak için hiçbir şekilde 
karşılık veremezler. Onay veya referans veren kişi ile 
Amway arasında bir maddi bağlantı mevcut ve söz konusu 
maddi bağlantı hedef kitle tarafından bilinmiyorsa veya 
beklenmiyorsa, söz konusu bağlantı açıklanmalıdır.
Örneğin, maddi bağlantı, söz konusu kişinin onay veya 
referans karşılığında ücretsiz ürün almış olmasını veya 
onay veya referansı veren kişinin ASG olmasını kapsayabilir. 
Açıklamalar net, belirgin, dikkat çekici, okunaklı ve beyana 
yakın olmalıdır.

Onay ve Referans Örnekleri:
�� Bir ASG, Satinique™ şampuanın ücretsiz numunesini 

kullandıktan sonra saçının ne kadar harika göründüğüne 
dair referans veren bir müşteriyi retweet eder. Buna 
izin verilmiştir çünkü ürünün ücretsiz olduğu tweet’te 
açıklanmıştır ve müşteri başka ek bir karşılık almamıştır.

�� Bir ASG bir vlogger’a iki kutu SA8™ verir ve karşılığında 
vlog’da olumlu görüş paylaşmasını ister. Buna izin 
verilmez çünkü ürün miktarı numune niteliğinde 
değildir.

“Öncesi ve Sonrası” Fotoğrafları ve Videoları
“Öncesi ve sonrası” fotoğrafları ve videoları, içinde ASG ya 
da bir başkası da olsa, bir çeşit referanstır. Bir referansta 
Amway’in yasal olarak yapamayacağı bir beyan yer alamaz.
ASG’ler, Amway ürünlerini veya bunların kullanımını içeren 
“öncesi ve sonrası” fotoğrafları veya videoları için Amway’in 
ön yazılı onayını almalıdırlar. Ancak, aşağıda belirtilen 
“öncesi ve sonrası” görüntü veya videoları ön yazılı onay 
gerektirmez:

 � Gerekli beyanlar da dahil olmak üzere, Amway’in 
sağladığı “öncesi ve sonrası” görüntü ve videoları.

 � Amway renkli kozmetiklerinin uygulamaları (makyaj 
ürünleri – cilt bakım ürünleri buna dahil değildir) 

 � Görüntü ya da video, söz konusu ürün için Amway’in 
beyanını aşan herhangi bir başlık, metin veya sesli ifade 
içeremez.

 � Görüntü veya videoda üçüncü taraf ürünleri yer alamaz, 
sergilenemez ve bunlardan bahsedilemez.

Onay veya referans veren kişi ile Amway arasında bir maddi 
bağlantı mevcut ve söz konusu maddi bağlantı hedef kitle 
tarafından bilinmiyorsa veya beklenmiyorsa, söz konusu 
bağlantı açıklanmalıdır. Açıklamalar net, belirgin, açık, 
okunaklı ve beyana yakın olmalıdır.



9Ocak 2019

Uygulamalı Ürün Tanıtımları
Uygulamalı ürün tanıtımları, Amway ürünlerinin işlevlerinin 
veya ürünün kullanımı sonucunda elde edilen sonucun fiilen 
gösterildiği sunumlardır.
ASG’ler, Amway ürünlerini veya bunların kullanımını içeren 
uygulamalı ürün tanıtımları için Amway’in ön yazılı onayını 
almalıdırlar. Ancak, aşağıda belirtilen uygulamalı ürün 
tanıtımları ön yazılı onay gerektirmez:

 � Amway tarafından yayınlanan talimatlara harfiyen 
uyulan tanıtımlar.

 � Amway tarafından sağlanan uygulamalı ürün tanıtımları.
 � Amway renkli kozmetiklerinin (makyaj ürünleri; bunlara 

cilt bakım ürünleri dahil değildir) ASG tarafından 
uygulandığı uygulamalı ürün tanıtımları.

 � Amway pişirme setlerini amaçlarına uygun (yani yemek 
hazırlamak ve pişirmek üzere) kullanan ASG’lerin 
görüntülendiği uygulamalı ürün tanıtımları.

Uygulamalı ürün tanıtımları, söz konusu ürün için Amway’in 
beyanını aşan herhangi bir başlık, metin veya sesli 
ifade içeremez. Uygulamalı ürün tanıtımlarında üçüncü 
taraf ürünleri yer alamaz, sergilenemez ve bunlardan 
bahsedilemez.

 ■ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Fikri Mülkiyet, üzerinde hak sahibi olunan yaratıcı işler olup, 
patent, telif hakkı, ticari marka, vb. için başvurulabilir. Bir 
ASG, Amway’in veya bir başkasının fikri mülkiyetini ancak 
bunu kullanma hakkını elde ettikten sonra kullanabilir. Fikri 
mülkiyet müzik, görüntü, ses, video, metin, ticari marka, 
logo ve diğer eserleri kapsar.

Telif Haklı Materyal
Müzikler, kitaplar, dergiler, makaleler ile alıntılar ve çeviriler 
de dahil olmak üzere diğer yazılar, konuşmalar, fotoğraflar 
ve online görüntüler, web siteleri, bloglar ve diğer sosyal 
medya paylaşımları, videolar, filmler, gösteriler, heykeller, 
binalar ve 3D formlar ile bilgisayar yazılımları da dahil ve 
sanat eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
telif haklı materyallere örnektir.

Amway Tarafından Yaratılan Materyallerin Kullanımı
Bir ASG, Amway tarafından belirlenen onaylanmış 
kaynaklardan elde etmediği sürece, öncesinde izin 
almaksızın, Amway tarafından üretilen telif haklı materyalleri 
kullanamaz (lütfen www.amway.com.tr’ye bakınız). ASG’ler, 
Amway’in resmi dijital hesaplarından paylaşımda bulunmak 
ya da bağlantı paylaşmak için izin almak durumunda 
değildirler.

Amway Tarafından Oluşturulmuş Materyallerin Kullanımına 
İlişkin Örnekler:
�� Bir ASG Amway’in resmi Facebook sayfasından 

bir görüntüyü kendi sayfasında paylaşarak, L.O.C. 
markasının tanıtımını yapar. Bu kişi söz konusu 
paylaşımı yapabilir çünkü Amway’in resmi dijital 
hesaplarından paylaşımda bulunmak için izin alması 
gerekmemektedir.

�� Bir ASG, Amway’in ürün bölümündeki bir görüntüyü 
kaydeder veya ekran görüntüsünü alır ve bunu Twitter 

profilinde paylaşır. Buna izin verilmez çünkü söz konusu 
görüntünün hakları sadece şirketin web sitesine 
aittir (örneğin, web sitesindeki fotoğraflarda yer alan 
modeller) ve ASG’nin kullanımına sunulmamaktadır. 
Ayrıca, görselin kalitesi de zarar görebilir. ASG, 
yüksek kaliteli ve onaylı bir görsel kullandığından 
emin olabilmek için, bu görseli izin verilen bir Amway 
kaynağından elde etmelidir.

Üçüncü Taraflarca Yaratılan Materyallerin Kullanımı
Yürürlükteki yasalar uyarınca kullanım izni olmadığı 
sürece, bir ASG öncelikle telif hakkı sahibinden gerekli 
yazılı devir, lisans veya diğer izinleri almaksızın, üçüncü 
bir tarafın telif haklı materyallerini kullanamaz. Bir ASG, 
telif hakkı materyallerin kullanımı için aldığı her türlü yazılı 
izni saklamalı ve talep edilmesi durumunda Amway’e ibraz 
edebilmelidir. ASG, Dijital İletişimlerinde tüm telif hakkı 
yasalarına uymalıdır.
Paylaşılan bağlantı, Amway ürünlerine veya Amway İş 
Fırsatı’na referansta bulunulmadığı sürece, üçüncü bir 
tarafın yazdığı bir makale, blog paylaşımı veya sosyal 
medya paylaşımının bağlantısı paylaşılabilir veya paylaş 
seçeneği kullanılarak paylaşım yapılabilir. Ayrıca, paylaşılan 
bağlantıdaki yorumlarda da Amway ürünlerine veya Amway 
İş Fırsatı’na referansta bulunulmamalıdır.

Üçüncü Taraflarca Yaratılan Materyallerin Kullanımı 
Örnekleri:
�� Bir ASG, balık yağı ile kalp hastalığı riskinin azalması 

arasındaki potansiyel bağlantının tartışıldığı bir makaleyi 
internet üzerinden okur. ASG bu makaleyi Facebook 
hesabında aşağıdaki metinle birlikte paylaşır: Balık yağı 
ile kalp hastalığı riskinin azalması arasındaki potansiyel 
bağlantıya ilişkin gerçekten ilginç bir makale.” Buna 
izin verilmiştir çünkü ASG’nin yorumlarında Amway 
ürünlerine referans yer almamaktadır.

�� Forbes® resmi Facebook sayfasında web sitesindeki 
bir makalenin bağlantısını paylaşır. Bir ASG bu 
makaleyi Facebook’taki takipçileriyle paylaşır. Forbes’in 
orijinal paylaşımında “Paylaş” özelliği var ise, Amway 
bu ASG’nin söz konusu makaleyi paylaşmasını 
yasaklamaz. ASG tarafından eklenen yorum bu Dijital 
İletişim Standartlarının diğer bölümlerine de uygun 
olduğu sürece, buna izin verilir. Örneğin içerik Forbes’in 
ASG’yi veya Amway’i tanıttığını veya bunlarla herhangi 
bir şekilde ilişkili olduğunu ileri sürmemelidir.

�� Bir ASG bir üçüncü tarafın Amway ürünleriyle ilgili bir 
makalesini kendi Twitter hesabında paylaşır ve şu 
yorumu yazar: “Bu makaleye bakmadan geçmeyin!” 
ASG’nin yorumlarında Amway ürünlerine referans yer 
almaması kaydıyla, buna izin verilmiştir.

�� Bir ASG Forbes dergisine abone olur, burada Amway 
İş Fırsatı hakkında bir makale görür ve makalenin 
kapağındaki ve sayfalarındaki fotoğrafları Instagram’da 
paylaşır. ASG’nin Forbes’ten yazılı izin almamış olması 
durumunda buna izin verilmez.

�� Bir ASG, YouTube’da bir başka ASG tarafından 
oluşturulmuş bir video görür. ASG videoyu indirir 
ve sonrada da bunu Facebook’a yükleyerek bütün 
takipçileriyle paylaşır. ASG videonun orijinal sahibinden 
yazılı izin almadıysa, buna izin verilmez.
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�� Bir ASG çevrimiçi bir New York Times® makalesini 
Facebook hesabında aşağıdaki metinle birlikte 
paylaşır: “D vitamini ile depresyon arasındaki potansiyel 
bağlantıya ilişkin gerçekten ilginç bir makale. Yeni 
takviye edici gıda ürünümüz Nutriway Vitamin D 
hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz benimle 
irtibata geçin!” Buna izin verilmez çünkü paylaşımda 
bir Amway ürününe referans yapılmıştır ve bu da 
Nutriway Vitamin D’nin depresyon riskini düşürdüğünü 
veya düşürebileceğini ima etmektedir. Amway böyle bir 
beyanda bulunmak için yeterli kanıta sahip değildir.

�� Bir ASG Google resim aracılığıyla en çok satan kitaplar 
listesinden bir kitabın görüntüsünü kopyalar ve bir 
sosyal medya sitesinde paylaşır. Buna izin verilmez 
çünkü Amway söz konusu görüntünün haklarına sahip 
değildir.

Müzik
Internet aracılığıyla çoğaltılan, değiştirilen, oynatılan, 
icra edilen, kaydedilen, yayınlanan veya canlı yayınlanan 
müzik, sahibinin uygun yazılı devri, lisansı veya diğer 
bir izin veya yürürlükteki yasalarca verilen kullanım 
izni olmaksızın kullanılamaz. KAYDEDİLMİŞ MÜZİĞİN 
KULLANILABİLMESİ İÇİN ÇOĞUNLUKLA BİRDEN FAZLA 
LİSANS GEREKMEKTEDİR. ASG yazılı izni saklamalı ve talep 
edilmesi durumunda Amway’e ibraz edebilmelidir.

Müzik Örnekleri:
�� Bir ASG, Artistry ürünlerini kullanarak 20 saniyelik bir 

makyaj uygulama tanıtımı kaydeder. Bunu Facebook’ta 
paylaşmadan önce arka plan müziği olarak popüler bir 
şarkının 20 saniyesini ekler. ASG bu parça için gerekli 
lisansı almamış ise, bu paylaşıma izin verilmez.

�� Bir ASG, Amway’in bir etkinliğinde 30 saniyelik canlı 
müzik performansı kaydeder ve Facebook’ta paylaşır. 
Etkinlik yetkilileri bu aktiviteyi açık bir biçimde 
onaylamadığı veya ASG söz konusu performansı bu 
şekilde kullanmaya yönelik hakları bağımsız olarak elde 
etmediyse, buna izin verilmez.

Reklam Hakları
Bir kişinin “reklam hakkı”, ismi, görüntüsü, sesi veya 
kimliğinin diğer unsurları da dahil olmak üzere kendisinin 
ticari kullanımı üzerinde kontrole sahip olma ve bundan 
yararlanma hakkıdır. Bir ASG’nin başkalarının reklam 
haklarına saygı göstermesi ve Dijital İletişimi itibariyle 
yürürlükte olan tüm yasalara ve ayrıca kişilerin kendi 
resimlerini kullanmaya son verilmesine yönelik taleplerine 
uyması beklenir. Bir ASG, öncelikle söz konusu kişinin yazılı 
iznini almaksızın, kendi işini tanıtmak üzere bir başka kişinin 
reklam haklarını kullanamaz.
Amway, bir ASG’nin, ilgili kişi(ler)den yazılı onay almaksızın 
veya Amway’in onayı olmaksızın, bir başka kişinin resminin 
yer aldığı veya bir üçüncü tarafın belirgin bir şekilde 
göründüğü bir içeriği paylaşmasını yasaklamaktadır.

Reklam Hakları Örnekleri:
�� Bir ASG plajdadır ve elinde XS Power Drink Enerji İçeceği ile 

bir selfie (özçekim) çeker. Arka planda bir grup insan vardır 
ancak kamera ASG’ye odaklanmıştır ve arka plandaki 
kişilerin hatları ve kimlikleri kolayca anlaşılamamaktadır. 

ASG bu fotoğrafı, “XS markasının enerjisiyle plajda harika 
bir gün!” XS ürünlerinizi nasıl alabileceğiniz hakkında daha 
fazla bilgi için biyografideki bağlantıya bakınız!” mesajıyla 
paylaşır. Buna izin verilir ancak Amway, fotoğraftaki 
kişilerin tanınır şekilde görüntülenmiş ve paylaşımın 
kaldırılmasını istemiş olmaları durumunda, ASG’den 
paylaşımını kaldırmasını bekler.

�� Bir ASG, bir Amway etkinliğine konuşma yapmak ve 
kitaplarını imzalamak üzere ücretli olarak davet edilmiş 
ünlü bir yazarın arka planda belirgin olarak göründüğü 
bir selfie (özçekim) çeker. Etkinlik rehberinde etkinlik 
sırasında yazarın fotoğrafının çekilmesine izin verilmiş 
ise, buna izin verilir. İzin verilmesi halinde, ASG, yine de 
yazarın Amway ile bağlantılı olduğunu ya da Amway’i 
desteklediğini ima edemez.

�� Bir ASG, ünlü bir snowboard sporcusunun XS power 
drink enerji içeceği içerken çekilen fotoğrafını, 
“Bunu kaçırmayın! En iyi sporcular XS™ markasına 
güveniyor!” başlığıyla re-tweet eder. ASG, bu snowboard 
sporcusundan yazılı izin almadıysa, buna izin verilmez.

�� Bir ASG plajdadır ve elinde XS power drink enerji 
içeceği ile bir selfie (özçekim) çeker. Gelişigüzel iki 
kişi de başparmaklarıyla çok iyi işareti yaparak, arka 
planda fotoğrafa dahil olurlar. ASG bu fotoğrafı, “Plajda 
harika bir gün! XS™ power drink enerji içeceklerine 
herkes bayılıyor! XS™ ürünlerinizi nasıl alabileceğiniz 
hakkında daha fazla bilgi için biyografideki bağlantıya 
bakınız!” başlığıyla paylaşır. Fotoğrafa giren iki kişi 
ASG’ye paylaşım için izin vermediği takdirde, buna izin 
verilmez, çünkü fotoğraftan söz konusu iki kişinin XS 
ürünlerinin tanıtımını yaptığı izlenimi edinilebilir.

Ticari Marka Kullanımı
Bir ASG, Amway’in önceden yazılı onayını almaksızın, Amway 
veya Aliticor ticari markalarını kopyalayamaz, dağıtımını 
yapamaz ve başka bir şekilde kullanamaz. Amway veya 
Alticor kurumsal ticari markaları ve logo çizimleri, ürün 
fotoğrafları ve kurumsal görüntüleri ancak Amway tarafından 
belirlenen onaylanmış kaynaklardan alınabilir.
Bir ASG, ticari marka sahibinin gerekli yazılı onayı, lisansı 
veya başka şekildeki izni olmaksızın, üçüncü bir tarafa ait 
ticari markaları kopyalayamaz, dağıtımını yapamaz ve başka 
bir şekilde kullanamaz.

Amway’in Ticari Markaları
Amway™, Nutriway™, Artistry™, XS™ ve diğer markalar, 
logolar veya halen kullandığı ve gelecekte kullanabileceği 
isimler de dahil olmak üzere Amway’in ticari markaları 
Amway için son derece değerlidir.
Amway, ASG’lerinden, Amway’e ait olan  ticari marka ve logo 
çizimlerini, ürün fotoğrafları ve kurumsal görüntüleri sadece 
Amway tarafından belirlenen onaylanmış kaynaklardan 
elde ettikleri takdirde kullanmak suretiyle, haklarına saygı 
göstermelerini bekler. Bir ASG, Amway’in önceden onayını 
almaksızın bu kaynakları değiştirmeden kullanabilir.
ASG’ler, bir dijital hesap (Facebook veya Instagram hesabı 
veya web sitesi gibi) oluştururken, ön onay almaksızın, dijital 
hesabın “hakkında”, “biyografi” veya uygun bir kısmında 
Amway’le bağlantılarını tanımlamak üzere Amway’e ait olan 
bir marka ismini (sadece metin formatında) kullanabilirler. 
Bir ASG, Amway’den yazılı izni olmadığı takdirde, Amway’e 
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ait ticari markaları (ürün veya marka adları), marka logoları 
veya ürün görüntülerini, alan adında, hesap kullanıcı adında, 
dosya aracında, rumuz, hesap adı, görüntü adı, sayfa adı, 
e-posta adresi, profil resimleri veya arka planlar veya benzer 
ilgili alanda kullanamaz.
Onaylanan kaynaklardan elde edilen materyaller ve bu 
bölümde tanımlananlar haricinde, bir ASG, Amway’in 
önceden yazılı onayını almaksızın, Amway ticari markalarını 
kopyalayamaz, dağıtımını yapamaz ve başka bir şekilde 
kullanamaz.

Amway’in Ticari Markaları Örnekler:
�� Bir ASG, bir Facebook sayfası oluşturur ve biyografi 

bölümünde kendini şöyle tanımlar: “Amway Serbest 
Girişimcisi. BodyKey ve kilo yönetimi konusuna tutkun. 
Daha fazla bilgi için doğrudan mesaj gönderin.” 
Buna izin verilmiştir çünkü Amway markası biyografi 
bölümünde kullanılabilir.

�� Bir ASG, @amwayking kullanıcı adıyla bir Instagram 
hesabı oluşturur. Buna izin verilmez çünkü ASG 
“Amway”i kullanıcı adı bölümünde kullanmıştır.

�� Bir ASG, “Nutriway Hesabım” hesap adıyla bir Twitter 
hesabı oluşturur. Buna izin verilmez çünkü bu ASG 
Amway’e ait bir marka olan Nutriway’i hesap adında 
kullanmıştır.

Üçüncü Taraf Ticari Markaları
ASG'ler, kendi Dijital İletişimlerinde üçüncü tarafların ticari 
markalarını ihlal etmemekle yükümlüdürler. Bir ASG, bir 
üçüncü tarafın ticari markasını, kendisi veya Amway ile 
söz konusu üçüncü taraf arasında gerçekte olmayan bir 
bağlantı veya sponsorluk olduğu izlenimine neden olacak 
şekilde kullanamaz.

Üçüncü Taraf Ticari Markaları - Örnekler:
�� Bir ASG, kendi Instagram hesabında, ASG Organizasyonu 

logosunun bulunduğu bir görüntü paylaşır. ASG 
Organizasyonu, ticari markalı logosunun kullanımını 
onaylaması durumunda, buna izin verilir.

�� Bir ASG, Facebook’ta Amway ürünlerinin mutfakta nasıl 
kullanıldığını gösteren (ürün açıklamaları kurallarına 
tamamen uygun) bir video paylaşır. ASG, tezgahtaki 
Amway ürünlerinin yanına ünlü bir aşçının yemek 
kitabını koymuştur ve kendi üzerine de bu kişinin 
logosunun işlenmiş olduğu bir bluz giymektedir. Buna 
izin verilmez çünkü bu videonun paylaşılması, ASG ile 
bu aşçı arasında veya Amway ile bu aşçı arasında bir 
bağlantı olduğu izlenimini verebilir.
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İş Destek Materyalleri çoğunlukla, ASG’leri, müşterileri 
ve müşteri adaylarını desteklemeye, eğitmeye ve motive 
etmeye yönelik kitaplar, broşürler, CD’ler, vb. olarak 

düşünülür (bkz. Amway İş Kuralları, Kural 7 ve Avrupa 
İş Destek Materyalleri Kalite Güvence Standartları ve 
Politikası). İş destek materyallerine ayrıca uygulamalar, 
web siteleri, podcast’ler ve videolar da dahildir. Tüm dijital 
İş Destek Materyalleri, Amway’in Kuralları, İDM Standartları 
ve Politikaları’na uymalıdır.

Söz konusu Kurallar çerçevesinde, İş Destek Materyalleri, 
kullanım öncesinde incelenmek ve onaylanmak üzere 
mutlaka Amway’e sunulması gerekmektedir. İş Destek 
Materyali olan ve yapı itibariyle spontane olan Dijital 
İletişimler, bu Dijital İletişim Standartları kapsamında spesifik 
olarak belirtilmediği sürece, ön onay gerektirmeyecektir.

Aşağıda, kullanım öncesi Amway’in ön yazılı onayını 
gerektiren Dijital İletişimlerin listesi yer almaktadır:

 � Amway, Alticor ve üçüncü taraf fikri mülkiyet hakları.
 � “Öncesi ve sonrası” görüntü ve videoları (kullanıcıların 

ürettiği; renkli kozmetikler hariç).
 � Blog konseptleri.
 � Üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının kullanımının söz 

konusu olduğu dijital etkinlikler.
 � ASG’ye ait veya kontrolünde olmayan ortamlardaki 

dijital etkinlikler.
 � ASG’lerden oluşmayan bir toplulukta Amway Satış ve 

Pazarlama planı bilgilerinin kullanımıyla ilgili dijital 
etkinlikler

 � Mobil uygulamalar
 � Podcast’ler.
 � Ürün tanıtımları (kullanıcı tarafından üretilen; renkli 

kozmetikler, pişirme setleri ve pişirme hariç).
 � Aşağıda sıralananları içeren video, ses ve kaydedilmiş/

saklanmış canlı yayınlar: Plan, Ürün Açıklamaları, ASG 
Aday Arayışı, Kazanç Açıklamaları ve Üçüncü Taraf Fikri 
Mülkiyeti.

 � Web siteleri.

ASG’ler tüm inceleme ve onay taleplerini İş Kuralları 
yetkililerine göndermelidirler. Taleplerde ASG’nin adı ve 
numarası, içerik ve kullanım amacı mutlaka belirtilmelidir.

Facebook®, Facebook, Inc.’in; YouTube, Google Inc.’in; 
Instagram®, Instagram, LLC’nin; Twitter®, Twitter, Inc.’in; 
Wechat®, Tencent Holdings Ltd.’in; VK®, “V Kontakte”’nin; 
Line®, Line Corporation’ın; WhatsApp®, WHATSAPP INC.’in; 
SnapChat®, SNAP INC’in tescilli ticari markalarıdır.

LinkedIn®, LinkedIn Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.

Forbes®, Forbes LLC’nin; The New York Times®, The New 
York Times Company’nin tescilli ticari markalarıdır.


