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Uluslararası Sponsorluk Politikası 

Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları 
bütün Avrupa ülkelerinde (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, İngiltere) 
geçerlidir. 
Amway, bu politikayı, Amway İş Kuralları'nın 1,3 nolu maddesinde tanımlandığı üzere herhangi bir zamanda 
değiştirme hakkını saklı tutar. 
 

Amway Serbest Girişimcileri (ASG) Amway İşleri’ni aşağıdaki yollarla uluslararası alanda 
geliştirebilirler: (I) Başka ASG'lere uluslararası sponsor olarak; veya (II) Kendi uluslararası çoklu 
işlerini kurarak ve onu uluslararası sponsor ederek. 

Başka ASG'lerin ve Çoklu İşlerin uluslararası sponsorluğu ve bunun yanı sıra diğer ülkelerden aday 
arayışı, aşağıda açıklanan spesifik kurallar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler 
ile Amway İş Kuralları, Politikaları ve Ticari Prensipleri çerçevesinde yürütülür. 

 

I. Aday ASG'lerin Uluslararası Sponsorluğu 

Uluslararası Sponsorluk, halihazırda Amway işi olan bir ASG'nin (Uluslararası Sponsor), Amway İşi'ni 
bir başka ülkedeki bir ASG adayına (Uluslararası Sponsor Edilen ASG) tanıtması ve sonra da onu 
sponsor etmesiyle gerçekleşir.  Uluslararası Sponsor, Uluslararası Sponsor edilen ASG'ye yurt dışı 
destek sağlayacak ve ayrıca ona o ülkede de bir sponsor (Vekil Sponsor) sağlayacaktır.      

A. Uluslararası Sponsorun, Uluslararası Sponsoru olduğu ASG'sine (ASG'lerine) karşı gerek 
başlangıç aşamasında gerekse ilerleyen süreçte devam edecek yükümlülükleri vardır.   

1. Uluslararası Sponsorun yapması gerekenler: 

a. Uluslararası Sponsor edilen ASG'yi şahsen tanımalı ve ona işi bizzat tanıtmalı; 
dolayısıyla Uluslararası Sponsor edilen ASG, Amway'e kaydolurken 
Uluslararası Sponsorun adını vermelidir. 

b. Doğrudan veya Amway aracılığıyla, Uluslararası Sponsor edilen ASG'ye yerel 
sponsorluk sağlayacak bir Vekil Sponsor bulunmasını organize etmelidir. 

c. Uluslararası Sponsor edilen ASG ile düzenli olarak iletişim kurar ve onu, işini 
söz konusu ülke için uygun bir tavırla ve Amway bağlı kuruluşu karşısındaki 
sözleşme yükümlülükleriyle tutarlı olacak şekilde yürütmesi için onu teşvik 
etmelidir. 

d. Vekil Sponsor, Uluslararası Sponsor edilen ASG'ye ülke için sürekli destek 
sağlayacağından, Vekil Sponsor ile iletişim kurmalı ve ona destek 
sağlamalıdır.   

2. Uluslararası Sponsorun yapmaması gerekenler: 

a. Vekil Sponsorun, Uluslararası Sponsor edilen ASG'ye sağladığı desteğe ve 
eğitime müdahale etmemeli; 
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b. Söz konusu ülkede yürürlükteki yasalar ile Amway İş Kuralları ve Politikaları 
çerçevesinde izin verilenin ötesinde iş yapmamalı; 

c. Aday ASG'ye söz konusu ülkeye ilişkin Amway Satış ve Pazarlama Planı'nın 
sunumunu yapmamalı (bu Vekil Sponsorun görevidir). 

3. Uluslararası Sponsor, Uluslararası Sponsorluğun gerektirdiği bütün sorumluluklarını 
Uluslararası Sponsor edilen ASG'nin işini yürüttüğü ülkede bulunmasa da yerine 
getirecektir. Uluslararası Sponsor söz konusu yabancı ülkeye ancak yürürlükteki 
yasaların izin verdiği ölçüde seyahat edebilir. 

B. Vekil Sponsor, Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı Uluslararası Sponsor edilen ASG'ye 
tanıtacak, açıklayacak ve Amway İş Kuralları ve Politikaları çerçevesinde, özellikle de Amway 
İş Kuralları'nın 5. bölümünde belirtildiği gibi, Uluslararası Sponsor edilen ASG'ye eğitim ve 
motivasyon sağlamaya yönelik, devam eden bir sorumluluğu olacaktır. 

C. Uluslararası Sponsor edilen ASG başvurusunu imzalarken, Uluslararası Sponsorun ve Vekil 
Sponsorun adlarını ve ASG numaralarını başvuru formuna yazacak, başvuru formunu 
doldurup, Uluslararası Sponsorunu teyit edecektir. 

1. Bir ASG adayı, ülke içi bir sponsor tarafından Amway İşi ile tanıştırıldığında, herhangi 
bir uluslararası sponsorluk durumu söz konusu olmaz ve söz konusu ASG'nin Amway 
başvurusunda Uluslararası Sponsor tanımlanmaz. 

2. Bir ASG adayı, bir Uluslararası Sponsoru, ancak söz konusu kişi kendisini Amway 
işiyle bizzat tanıştırdıysa Uluslararası Sponsoru  olarak tanımlar.   

3. Uluslararası Sponsor edilen ASG'nin kaydının Amway'e ibraz edilmesi ve Amway 
tarafından kabul edilmesinin ardından, başvuru formunda Uluslararası Sponsora 
ilişkin yapılmak istenen herhangi bir değişiklik ancak Amway'in onayıyla 
gerçekleştirilebilir. 

D. Bir ASG’nin uluslararası bağlantı(lar) kurarken, Amway'in, takdiri tamamen kendine ait olmak 
üzere, bir ülkede iş planının çarpıtılması olarak tanımladığı herhangi bir yapılanmayı 
onaylamayabileceğini ve/veya Amway Satış ve Pazarlama Planı çerçevesinde böyle bir 
yapılanma için ödeme yapmayabileceğini anlaması çok önemlidir.    

 

II. Bir Çoklu İşin Uluslararası Sponsorluğu 

Bir ASG kendi ilk işinin bulunduğu ülkeden farklı bir ülkede ikinci bir iş kurduğunda, ikinci işinin ilk işi 
tarafından uluslararası sponsor edilmesi gerekir. Sonraki işler (üçüncü, dördüncü, vb.) de aynı 
şekilde ilk işine veya diğer işine uluslararası olarak bağlanmalıdır. Amway'in faaliyet gösterdiği bazı 
ülkelerde, yasalar bir yabancının Amway işi kurup işletmesine izin verir. Bu durumda, halihazırda bir 
başka Amway ülkesinde kayıtlı bir ASG, Çoklu İş kurabilir.  Daha sonra bu ASG, Çoklu İşini kendisi 
uluslararası sponsor etmeli ve bu şekilde uluslararası bağlantısını yapmalıdır.  

A. Bir ASG bir başka ülkede Çoklu İş kurabilmek için herhangi bir Amway ülkesinde en az Platin 
rozet seviyesine sahip olmalı ve Çoklu İş Sertifikası testinden geçmelidir. 
Platin rozet seviyesine sahip olma kriterinin istisnaları: 
1) Kendi ülkesi dışında bir ülkede yaşayan bir ASG, eğer o ülkede ikamet ettiğini 
kanıtlayabiliyorsa ve o ülkede bir Amway İşi Kurma ve yürütme hakkına sahipse, ilgili ikamet 
belgelerini gönderebilir. 
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Örneğin pasaport, çalışma vizesi veya çalışma izni fotokopisi, detaylar için lütfen mevcut 
işinizin bağlı olduğu Amway ofisi ile temas kurun. 
2) Çoklu iş kurmak istenen ülkede hali hazırda ikamet eden birinci derece yakını bulunan 
ASG’ler. Çoklu iş kurmak istenen ülkedeki Amway ofisine, mevcut işin bulunduğu ülkenin 
Amway ofisinden yazılı olarak söz konusu aile ferdinin adı ve yakınlık derecesi bildirilmelidir. 
Bu politikaya göre birinci derece yakın, yasalarda ve yönetmeliklerde de tanımlandığı gibi, 
ebeveynler, kardeşler, çocuklar, eş, büyükanne, büyükbaba ve torun gibi kan bağı ve evlilik 
bağı olan veya evlat edinilen kişiler olarak tanımlanmaktadır. 
Evlat edinme durumunda sadece evlat edinen ebeveynler ile büyükanne ve büyükbaba 
geçerli kabul edilir. 

Bununla beraber, söz konusu ASGler yine de Çoklu İş Sertifikası testinden geçmelidirler. 
 
Bölüm A, Avrupa'da Amway İşlerini yürüten ve bir başka Avrupa ülkesinde Çoklu İş kurmak 
isteyen ASG'ler için geçerli değildir.  

 
B. ASG, yabancı bir ülkede Çoklu İş kurarken, başvuru sırasında mevcut işlerinden birini 

Uluslararası Sponsor olarak belirlemelidir (Amway İş Kuralları - Kural 4.32).  

C. Yabancı ASG'ler, Çoklu İş kurmadan önce, hem Amway İş Kuralları ve Politikaları’nı, hem de 
yerel yasa ve yönetmelikleri anladıklarından ve bunlara uyduklarından emin olmalıdırlar.  
Özellikle, Çoklu İş sahipleri yabancı ülkede sponsorluk sorumluluklarını yerine getirmelidirler; 
dengeli Çoklu İşler kurmalı, bu çerçevede alt sıra ASG'lerine bizzat eğitim ve destek 
sağlamalı, veya alternatif olarak, bunu sağlayabilmek için gerekli düzenlemeleri 
yapmalıdırlar. 

D. ASG'lerin, Çoklu İş kurarlarken, faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde Amway İş Kuralları ve 
Politikaları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmekle ilgili sorumlulukları devam 
eder.   

 

III. Uluslararası Aday Arayışı  

ASG'ler Amway'e kayıt olurken, bir sponsor ve/veya Uluslararası Sponsor belirlemek üzere kendileri 
karar verirler ve bütün ülkelerde aynı sponsorluk sıralamasında yer almaları zorunlu değildir.  
Bununla birlikte, mevcut ASG'lerin (ve bunun yanı sıra ASG adaylarının) davet edilmesi Amway İş 
Kuralları ve Politikaları’na tâbidir ve kurallara aykırı aday bulma faaliyetleri Amway tarafından 
düzeltici önlemlerin alınmasını gerektirir.   

A. ASG'ler şahsen tanıdıkları diğer ASG'leri uluslararası sponsor etme veya kendi Çoklu İşlerini 
kurma girişiminde bulunurken, ancak bizzat sponsor ettikleri ASG'lere teklif götürebilirler. 
Kendi bizzat sponsor ettiği ASG'lerin alt sıraları olsun, bir başka Sponsorluk hattındaki 
ASG'lerin alt sıraları olsun, başka ASG'leri kendinize çekme girişimleri Amway İş Kuralları ve 
Politikaları’na aykırıdır.  

B. Böyle bir durumda daha kısıtlayıcı Amway İş Kuralları ve Politikaları uygulanabilir.  Örneğin, 
bazı ülkelerde Çoklu İş kuran ASG'ler, bizzat sponsor ettikleri ASG'ler de dahil olmak üzere 
hiçbir ASG'ye davette bulunamazlar.  Her ASG yerel Amway İş Kuralları ve Politikaları ilgili 
olarak yerel Amway bağlı şirketine danışmaktan sorumludur.  
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IV. Kurallara Aykırı Hareket 

Amway İş Kuralları ve Politikaları’nın potansiyel ihlali durumunda veya şikayet halinde, Amway İş 
Kuralları’nın 11 ve 12. bölümleri çerçevesinde Amway konuyu araştıracaktır.  

Amway İş Kuralları’nın 12. bölümü çerçevesinde uygulanacak düzeltici önlemlere ek olarak, Amway 
aşağıda belirtilen önlemi alma hakkına da sahiptir: 

Bir Çoklu İşin kurulmuş ama yukarıda belirtildiği üzere Kural II kapsamındaki koşulları yerine 
getirmiyor olması durumunda, söz konusu Çoklu İş Amway tarafından geriye dönük olarak sona 
erdirilebilir.  
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