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İlkeler & Prosedürler-QNET TÜRKİYE 

 
1) Amaç 
 
Bu İlkeler ve Prosedürler ("İ&P") QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Limited Şirketi 
("Şirket" veya “QNET Türkiye”) ve onun Bağımsız Temsilcileri ("Temsilciler") arasındaki hakları 
ve yükümlülükleri ayrıntılı şekilde açıklamaktadır. İ&P, Şirket tarafından kabul edilen Temsilci 
Başvuru Formu ve Ödeme Planı ile Şirket ve Temsilcileri arasındaki sözleşmeye dayalı tüm 
ilişkileri birlikte yönetmektedir. 

 
2) Tanımlar 
 
"Anlaşma", Temsilci olarak kayıt olma esnasında Şirketimizin www.qnet.com.tr internet sayfası 
üzerinden doldurulmuş olan ve kişisel bilgilerinizi içerir Bağımsız Temsilci Başvuru Formu 
anlamına gelmektedir. 
 
"Yıldönümü Tarihi", bir Temsilcinin, Temsilci olarak kabul edildiği tarihin yıldönümü anlamına 
gelmektedir. 
 
"İş Planlayıcısı", eğitim materyallerini ve Şirket bilgilerini içeren bir paket anlamına gelmektedir. 
 
"Şirket", Ticari merkezi, Büyükdere cad. Likör Fabrikası Sok. Akabe İş Merkezi No:78-80/11 
Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul olan Türk yasalarına göre Limited şirket olarak kurulmuş olan QNET 
Promosyon, Pazarlama ve Turizm Limited Şirketi’dir. 
  
“QNET Türkiye Ödeme Planı“ veya “Ödeme Planı” veya “ComPlan” Ek 1'de ayrıntıları 

verilen, bir Temsilci'nin pazarlama ve tanıtma faaliyeti sonucu ürün ve hizmet satışına dayalı 

komisyon / ikramiye kazanmasına olanak tanıyan QNET Türkiye Ödeme Planı anlamına gelir. 
 
“Ödeme Özeti” Şirket tarafından Temsilcileri için düzenlenen ve ilgili dönem içerisinde her 
Temsilci tarafından kazanılan komisyon ve/veya prim değerlerinin listelendiği dönemsel bir 
beyandır. 
 
"Müşteri" veya “Perakende Müşteri” Şirket'in ürünlerini satın alan ancak Temsilci olarak 
kaydolmayan kişidir. 
 
“Alt sıra” TC veya belirli bir TC altındaki Müşteriler/Temsilciler anlamına gelmektedir. 
 
“Soy Ağacı” ilişki veya TC'lerin Şirket'in veritabanındaki ilişkili konumları anlamına gelmektedir. 
 
“Aktif Olmayan Bağımsız Temsilci” 4.03. madde uyarınca son yıldönümü tarihinden en az 12 
aylık dönem boyunca temsilciliğini yenilemeyen bağımsız temsilci anlamına gelmektedir. 
 
“Bilgilendirme Paketi” Yeni Temsilciler için online İş planlayıcısı ve Ürün portföyünü içeren bir 
dizi multimedia sunumları ve diğer iş geliştirme gereçlerinden oluşmaktadır. 
 

 
 
 
 
 

http://www.qnet.com.tr/
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"Birleşme" iki (2) veya daha daha fazlasının bir (1) altında birleşmesi anlamına gelir. 
 
"OTP Formu" bir kişinin Şirket'in ürünlerini satın alma teklifi yapmasını sağlayan Satın Alma 
Teklifi Formu anlamına gelmektedir. 
 
"İ&P" daha önce de belirtildiği gibi İlkeler ve Prosedürler anlamına gelmektedir. 
 
"Kişi", herhangi bir kişi, şirket (örneğin, limited şirket) veya Şirketleşmemiş kişilikler (örneğin bir 
dernek veya kurum) anlamına gelmektedir. 
 
"Birincil TC", ilk kez Temsilci olunduğunda ilgili Temsilciye verilen ilk TC'dir. Genellikle Temsilci 
Kimlik Numarasından sonraki 001 uzantısıyla belirlenir. 
 
"Ürün Portföyü" Ürün kataloğu içermektedir. 
 
"Ürünler" içerik aksini gerektirmedikçe, hizmetler dahil olmak üzere tüm ürünler anlamına 
gelmektedir. 
 
“Temsilci”, “Bağımsız Temsilci” ya da “BT” Ürün satışı yaparak veya başkalarını direkt 
yönlendirerek bir iş organizasyonu kurmak amacıyla Şirket’e kayıt olan kişi anlamına 
gelmektedir.   
 
“Bağımsız Temsilcilik” bir Temsilcinin sahip olduğu tüm TC'ler ve bir Temsilci olarak sahip 
olduğu tüm diğer kazançlar anlamına gelmektedir. 
 
" Bağımsız Temsilci Kimlik Numarası" veya “BT ID No” Şirketin, kişiyi Temsilcisi olarak kabul 
ettiğinde bu Temsilciye atadığı kimlik numarası anlamına gelmektedir. [Bkz. 4.01] Bir 
Temsilcinin Temsilci Kimlik Numarası her Temsilci için benzersiz bir numaradır ve Şirket'le olan 
tüm Temsilci iş ilişkilerinde bu Temsilciyi tanımlamak için kullanılır. 

 “Sponsor” Perakende Müşterilere satış yapan veya diğer Bağımsız Temsilcilere yardımcı 
olarak, QNET Türkiye Bağımsız Temsilcisi olmalarını sağlayan BT’lerdir. 

“Sosyal Medya Politikası” Bağımsız Temsilcilerin bloglar, Facebook, YouTube, LinkedIn, 
MySpace ve bunun gibi sosyal medya platformlarında işlerini nasıl tanıtacaklarını ve bunları 
nasıl tartışabileceklerini gösteren rehberleri ve şirket politikasını tanımlar ve BT’lerin sanal 
ofisinde bulunmaktadır. 
 
“İzleme Merkezi ” veya “İM” Şirket'in veritabanındaki bir konum anlamına gelir. Komisyonlar 
ve/veya primler her bir İzleme Merkezi (İM) referans alınarak hesaplanır. 
 
“Üst sıra” TC'ler veya belirli bir TC'nin üzerinde olan Temsilciler veya içeriğin gerektirdiği 
şekilde Geçmiş'te yer alan Temsilciler anlamına gelmektedir. 
 

 

 
3) Bağımsız Temsilciler 
 
3.01 Nasıl Bağımsız Temsilci Olunur? 
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Bağımsız Temsilci olmak için aşağıdaki şartları sağlamalısınız:  
 

(a) İkamet ettiği ülkedeki resit yaşa erişmiş olmak, 
 
(b) Bir Sponsor Merkezine Sahip olmak, 

 
(c) Şirketin resmi internet sitesi üzerinden Bağımsız Temsilci Başvuru Formunu doldurmak, 

 
 
3.02 Birden Çok Çevirimiçi Temsilci Başvuru Formu 
Bir başvuru sahibinin farklı Sponsorların listelendiği birden çok çevrimiçi Temsilci Başvuru 
Formu ibraz etmesi durumunda yalnızca Şirket tarafından teslim alınan doldurulmuş ilk 
başvurusu kabul edilecektir. Bu madde QNET Türkiye Ödeme Planına yeni kaydolanlar için 
geçerli değildir ve devam eden sureçte Yerel Ödeme Planına katılım için başvuruda 
bulunulmasının ardından, Yerel Ödeme Planı’nda yer almak için yapılan başvurunun Bağımsız 
Temsilci’nin Sponsorluk çizgisini QNET Türkiye Ödeme Planı bünyesinde değiştirmemesi 
koşuluyla, kabul eder. 
 
3.03 Müşteri Sponsoru 
Şirketin müşterisi temsilci olmak üzere başvurduğunda, Temsilci Başvurusu müşterinin şirketten 
son satın alma tarihinden 6 (altı) ay daha eski değilse ve başvurusunda Sponsor olarak başka 
bir Temsilci belirtmemişse Müşteri’nin son satın alımındaki sponsoru, Temsilcilik durumu için de 
Sponsor olacaktır. 
 
3.04 Kabul 
Başvuru sahibi, yalnızca başvurusunun Şirket tarafından teslim alınarak onaylanması 
durumunda Temsilci olarak kabul edilecektir. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak 
herhangi bir başvuruyu onaylamak veya reddetmek hakkına sahiptir.  
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici 
faaliyetlerde bulunma yasağı bulunmaktadır. Bağımsız Temsilci’nin belirtilen kanuni yasaya 
rağmen Şirkete üyelik başvurusu yaptığı tespit edilirse üyeliği Şirket tarafından derhal 
sonlandırılacaktır.  
 
 
3.05 Hayali veya varsayılan isim 
Bir kişi veya kurum, hayali veya varsayılan bir isim kullanarak bir Temsilci olarak başvuramaz. 
 
3.06 İade ve Geri Alma Garantisi  
Müşteriler ve/veya Temsilciler, kendilerine uygulanan Kayıt ve Şartlar Kiratçığında ifade edildiği 
gibi, cayma hakkı ve iade hakkına tabidirler.  
 
4) Atama 
 

4.01 Temsilci Statüsü 
Şirket, başvuru sahibinin Temsilci Başvuru Formu'nu kabul ettiğinde, başvuru sahibine, yazılı 
bildirimde bulunarak verdiği Ödeme Planı'nın içinde bir Temsilci statüsü verecektir ve başvuru 
sahibi bundan böyle Temsilci olacaktır. Şirket Temsilci'ye bir Temsilci Kimlik Numarası 
verecektir. Temsilci tüm siparişleri ve Şirket'le yazışmalarında Temsilci Kimlik Numarası'nı 
kullanacaktır. 
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4.02  İptal 
Şirket, başvurunun alınmasından altmış (60) gün içinde, söz konusu kabulü yalnızca kendi 
takdir yetkisi ile iptal etme hakkını saklı tutar. Kabulün iptal edilmesi durumunda, Şirket, başvuru 
sahibini bu fesih konusunda bilgilendirmek üzere bir ihbarname gönderecektir. Ancak, Şirket, 
fesih kararı konusunda başvuru sahibine herhangi bir neden göstermekle yükümlü değildir. 
 

4.03  Yenileme ve Fesih 
 

(a) Temsilcilik ataması yalnız bir (1) takvim yılı süre ile geçerlidir. Ödeme Planı kapsamındaki 
şartlara tabi olarak bir Temsilci üyeliğini, Yıldönümü Tarihi'nde ya da öncesinde yıllık olarak 
yenileme hakkına sahiptir.  

(b) Temsilci, Yıldönümü tarihinde veya öncesinde üyeliğini yenilemezse Şirket, Temsilcinin 
üyeliğini yenilemesi için otuz (30) günlük bir ek yenileme süresi bahşeder. Üyelik belirtilen 
otuz (30) günlük ek süre içinde yenilendiği taktirde, Temsilcinin Anlaşması o yılın Yıldönümü 
Tarihi'nde yenilenmiş kabul edilecek ve Temsilci belirtilen 30 günlük ek sürede biriken 
komisyonlara da hak kazanacaktır.  

(c) Bir Temsilci, Temsilciliğini Yıldönümü Tarihi'nde veya öncesinde veya 30 günlük ek süre 
içerisinde yenilemezse, Temsilciliği geriye dönük bir etkiyle (ilgili Yıldönümü Tarihi itibariyle) 
münfesih (sona ermiş) olacaktır. Bir Temsilcilik bir kez sona erdiğinde ilgili BT, bu İ&P'de 
sunulan herhangi bir BT hakkından yararlanamayacak, ilgili Temsilci’nin 30 günlük ek süre 
içerisinde komisyonu birikirse bu komisyonlar Şirket tarafından irat kaydedilecektir. 

 
 

4.04  Şirketi temsil etme hakkı olmaması 
Bir Temsilci, Şirket'in bir imtiyaz sahibi, ortağı, çalışanı, acentası ya da temsilcisi değildir. 
Kendini bu şekilde tanıtmak hakkına sahip değildir ve kendisini bu şekilde tanıtmayacaktır. Bir 
Temsilci ve Şirket arasındaki ilişki bütünüyle bu İ&P tarafından yönetilir. Bu maddenin Temsilci 
tarafından ihlali İ&P'nin ciddi bir ihlali sayılır ve Temsilciliğinin derhal feshiyle sonuçlanabilir. 
 

4.05 Çalışan olmama 
Bir Temsilci, Şirket'in bir çalışanı olmadığından, işini geliştirirken yaptığı herhangi bir harcama 
kendisi tarafından karşılanacaktır. Şirket'ten bu masrafları talep etme hakkına sahip değildir. 
 

4.06  İşçi tazminatı talebi 
Benzer şekilde, Şirket, Temsilciler bakımından ödeme veya kesinti gibi çalışanlara sağlanan 
faydalardan sorumlu tutalamaz. Temsilciler, sağlık, engellilik ve işçi tazminatı sigortasından vs. 
den kendileri sorumludurlar. 
 

5) Temsilcilerin Hakları ve Yükümlülükleri   
 
5.01 Tam yetkiye sahip olmamak 
Bir Temsilci, Şirket ürünlerini münhasır olmamak kaydıyla pazarlama ve tanıtma hakkına 
sahiptir. Sponsorluk yapan ve satıcı olan ülkede hiç bir coğrafi sınırlama yoktur, ancak Şirket, 
hizmet ve ürünlerini herhangi bir eyalette, bölgede ya da ülkede satmama hakkını saklı tutar. 
 
5.02 Sponsorluk Hakkı 
Sadece Temsilcilerin Müşteriler'e sponsorluk etme ve/veya Şirket için başka yeni bir Temsilci'ye 
sponsorluk etme hakkı vardır ve bunu yaparak Ödeme Planı altında sağlanan faydalardan 
yararlanmaktadır. Yeni Temsilciler'e sponsor olunduğunda, sponsor olunan kişilere ŞİRKET 
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İ&P'nin bir kopyasını, bir Temsilci Başvuru Formu ve Ödeme Planı detaylarını verecektir. 
 
 
5.03 İndirimli ücretlerde sipariş verme hakkı 
Bir Şirket Temsilcisi'nin kendi ilk satın almasından önce, Şirket ürünlerinden herhangi birini 
Müşteri'ye tanıtmaması durumunda, Şirket ürünlerinden verdiği ilk siparişi Perakende Ücret(ler) 
üzerinden olacaktır. Yukarıdaki hükme tabi olarak, Temsilci'nin, Şirket ürünlerini indirimli bir 
fiyattan ("BT İndirimli Fiyatı") sipariş etme hakkı olacaktır.  
 
5.04 Şirket kaynakları ve iletişim, vb. hakları; Şirket faaliyetlerine katılma hakkı 
Temsilciler, Şirket'ten dönemsel olarak kaynak ve diğer haberleri alabilir. Mümkün olması 
durumunda, ilgili ücreti ödemek kaydıyla, Şirket sponsorluğundaki destek, hizmet, eğitim, 
motivasyon ve tanıtım çalışmalarına katılmaya davet edileceklerdir. Temsilcileri için Şirket 
sponsorluğundaki tanıtım amaçlı ve teşvik edici yarışmalara ve programlara katılmaya da davet 
edilebilirler. 
 
5.05 Şirketi bir acentesi ya da çalışanı olarak temsil etme hakkının olmaması  
Bir Temsilci, Şirket adına herhangi bir sözleşme görüşmesinde bulunma ya da sözleşme 
imzalama hakkına sahip değildir. Ayrıca, kendisinde böyle bir yetkisi varmış izlenimi 
uyandıramaz. Kendisini Şirket'in acentesi ya da çalışanı olarak tanıtamaz 
 
5.06 Kişisel tanıtım yükümlülüğü  
Başarı seviyelerine bakılmaksızın, Temsilciler'in, Şirket'e yeni Müşteriler bulmak ve varolan 
Müşterilerine hizmet vermek suretiyle satışları kişisel olarak sürekli arttırmak yükümlülüğü 
vardır. 
 
5.07 Alt Sıraların Yükümlülükleri 
Şirket'e başka bir Temsilci getiren herhangi bir Temsilci'nin, Alt Sıralarının, Temsilcilik işini 
gerektiği şekilde sürdürmesi ve yerine getirmesini sağlamak üzere iyi niyetli destek ve eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirmesi şiddetle önerilmektedir. Temas ve iletişimin sürekli olması hem 
Sponsor Üst Sıraların hem de Alt Sıraların yararına olacaktır. Temsilciler Ödeme Planı'nı 
gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde açıklamalıdır. Muhtemel Temsilciler'e, eski, potansiyel veya 
fiili herhangi bir gelir açıklamasında bulunulamaz. Ayrıca, Temsilciler kendi gelirlerini veya diğer 
Temsilciler'in gelirlerini başarı göstergesi olarak kullanamaz. Komisyon çekleri pazarlama 
malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Temsilciler komisyon garantisinde bulunmayacak veya 
adaylara masraf tahminlerinde bulunmayacaklardır. 
 
 
5.08 Sponsorluk Hattı İhlali 
Madde 9.01 ve madde 9.03'e tabi olarak, hiç bir Temsilci, farklı bir sponsorluk hattındaki diğer 
bir Temsilci'yi, başka bir sponsorluk hattına 'geçmek' konusunda destekleyemez ya da 
destekleme teşebbüsünde bulunamaz. Sponsorluk Hattı İhlali örnekleri şunlardır: 
 

(a) Kendi Birincil TC'si altında olmayan sponsorluğunun kendi sıralarına ait ek TC'ler 
yerleştirmek; 

 
(b) Sponsor Üst Sırasının bildiği birinin ismini kullanan yeni bir Temsilcinin yerleştirilmesi ve 

bunu adı geçen yeni Temsilcinin işlemlerinden kar elde etmeyi planlayarak, Sponsorun 
Üst Sırasının Birincil TC'si altında olmayan sponsorluğun sıralarına yerleştirmek; 

 
(c) Bir Temsilcinin, Birincil TC'sinin altında olmayan sponsorluk hattında Temsilci olan bir 

kurumda hissesinin olması; 
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(d) Daha önce kullanılmış olandan farklı, geçerli bir Temsilci Kimlik Numarası kullanarak var 

olan bir Temsilci adıyla aynı isim altında farklı sponsorluk hatlarına girmek. Bu maddenin 
ihlali sayılmış olan herhangi bir durum (yukarıdaki örnekler ya da başka örnekler) 
dikkatle inceleme altına alınacaktır veya ihlal nedeniyle 200 TL. para cezasına 
hükmedilecek ya da yeni yerleşmiş Temsilci'nin ve söz konusu duruma azmettiren 
Temsilcinin, temsilciliğinin sona erdirilmesi ile sonuçlanabilecektir.  

 
Lütfen bu uygulamanın Şirketin onayına bağlı olduğunu unutmayınız. Eğer talebiniz onaylanır 
ise, mükerrer bağımsız temsilciliğiniz, BV transferi ve sponsor transferi olmaksızın 
düzeltilecektir. 

 
5.09 Altmış (60) Gün Rekabet Etmeme Hükmü 
Temsilci'nin, başarılı olsun ya da olmasın, muhtemel Müşteri'yi/Temsilci'yi Şirket için destekleme 
girişiminde bulunduğunu kanıtlayan herhangi bir yazılı belgeyi muhtemel Müşteri'ye/Temsilci'ye 
imzalatmayı denemesi ve bunu başarmış olması durumunda, muhtemel Müşteri/Temsilci yazılı 
belgeden itibaren altmış (60) gün içinde kendisini başka bir Temsilci'nin sponsorluğu altında 
kaydedemeyecektir. Şirket, bu maddenin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olduğunda, TC'yi 
askıya alma, fesh etme ya da değiştirme hakkına sahiptir. 
 
5.10 Diğer programlara başvurmama yükümlülüğü 
Bir Temsilci başka herhangi bir pazarlama ağı şirketindeki bir Temsilci ya da kişiye sponsor 
olamaz, sponsor olmaya kalkışamaz ya da başka bir Temsilciye sponsor olması için bilerek 
yardım edemez. Ek olarak, hiç bir Temsilci, yaptığı eylemin bir başka Temsilci veya kişinin bir 
diğer ağ pazarlama şirketine sponsor olmasına neden olabileceğini bilerek herhangi bir 
faaliyette yer alamaz.  
 
Temsilcilerin, herhangi bir rakip hizmet, ürün ve/veya iş programının tanıtımını yapmaları 
kesinlikle yasaklanmıştır.  
 
Şirket faaliyetlerinde veya tüm Şirket mallarının üzerinde, hiç bir Temsilci herhangi bir kişinin 
başka bir ağ pazarlama şirketine katılmasını veya herhangi başka bir ağ pazarlama şirketi 
ürünlerinin satışında yer almasını istemeyecektir. 
 
Bu maddenin herhangi bir kısmının ihlali İ&P'nin ciddi şekilde ihlali sayılır ve ihlalde bulunan 
Temsilci'nin Temsilciliğinin derhal askıya alınması hatta sonlandırılması ile sonuçlanabilir.  
 
5.11 Güvenlik İhlali 
Tüm Temsilciler Şirketin ağ bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Şirket'in veritabanında veya 
Şirket bilgisayar sisteminin herhangi bir parçasında (donanım ve/veya yazılım) 'korsanlık yapan' 
veya bunlara müdahale eden veya bunları kurcalayan veya ilgili yetkisi olmaksızın yukarıda 
belirtilenleri herhangi bir şekilde yapmaya çalışan bir Temsilci'nin, Temsilciliği derhal 
sonlandırılacaktır. Ayrıca Şirket’in tüm dolaylı hasar ve kayıplarından da yükümlü olacaktır. 
 
5.12 Yasal uygunluk 
Temsilciler, Temsilcilik işinin yürütülmesine ilişkin tüm yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere ve 
kurallara uymak zorundadır. 
 
5.13 Vergi, masraflar, vs. 
Temsilciler, Temsilci olarak elde ettikleri gelir(ler)e ait yasal ve zorunlu vergileri ödemekten 
bizzat sorumludur. İlgili herhangi bir ülkedeki yasalar, yönetmelikler veya kurallarda 
öngörülmediği sürece,  
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Şirketin, Temsilcileri’nin kazandığı komisyonlar ve/veya primler hakkındaki vergi bilgilerini, 
Temsilciler adına herhangi bir hükümet yetkilisine sağlama ve/veya Temsilcileri’nin vergilerini 
ödemeleri için komisyonlar ve/veya primlerini vermeme yükümlülüğü yoktur.  
 
Şirket tarafından ödenen komisyon ve/veya primler, Şirket tarafından vergilendirilmeyen brüt 
kardır. Komisyonların ve/veya primlerin bir Temsilci’ye ödenmesinden sonra, Şirket o 
komisyonlara ve/veya primlere ilişkin vergiyi kaynağında kesmemekle yükümlü olduğu takdirde, 
Temsilci böyle bir yükümlülükten doğan Şirket zararını karşılayacaktır. 
 
5.14 Şirkete karşı Yükümlülük 
Bir Temsilci Şirket’e daima sadık kalacak ve aşağılayıcı veya Şirket karşıtı yazılı ve/veya sözlü 
herhangi bir muhalif bilgiyi/ifadeyi yayınlamayacaktır. Şirket yönetiminin itibarını daima 
koruyacaktır, aksi takdirde, hakaret veya iftiradan da yükümlü olacağı gibi anlaşması da 
sonlandırılabilir. 
 

6) Komisyonlar ve Primler  
 
6.01 Komisyonlar ve/veya primlere hak kazanmak için gereken şartlar 
 
Bir Temsilci komisyonlara ve/veya primlere hak kazanmak için Anlaşma, İ&P ve Ödeme Planına 
uygun olarak aktif olmalı ve yıllık olarak Üyeliğini yenilemiş olmalıdır. Bir Temsilci, Ödeme Planı 
altında komisyon ve/veya prim alma hakkına sahip olduğu sürece, Şirket, Temsilci’ye 
komisyonları ve/veya primleri Ödeme Planı uyarınca ödeyecektir. Temsilciler, komisyon ve/veya 
prim yapıları ile üyeliğin sağladığı haklar ve bunlarla ilgili şartların ayrıntılı açıklaması için 
Ödeme Planı’na başvurmalıdır.  
 
Komisyonlar ve/veya primler SADECE Şirket ürünlerinin satışında ödenir. Şirket’in satış 
materyalleri, kaynakları, İş Planlayıcısı, Ürün Portföyü’nün siparişinde veya diğer Temsilcilerin 
ve/veya Müşterilerin desteklenmesinde hiçbir komisyon veya prim ödenmez.  
 
Ürün satışından komisyon almak için, bir Temsilci’nin Şirket tarafından alınan ve kabul edilmiş 
olan Temsilci Başvuru Formu’nu satışın yapıldığı Komisyon Dönemi’nin sonundan önce 
doldurmuş olması gerekmektedir.  
 
Komisyonlar ve/veya primler her bir İzleme Merkezi için hesaplanır. Bir Temsilci’nin birden (1) 
fazla İzleme Merkezine sahip olma hakkı vardır. Ek TC’lerin edinilmesi ve TC’lerin yerleştirilmesi 
hakkındaki detaylar için lütfen Ek 1’de açıklanmış olan Ödeme Planı’na bakınız. 
 
6.02 Komisyon Dönemi 
Bir Komisyon Dönemi; komisyonların hesaplandığı ve o dönem için ödeme yapıldığı zaman 
aralığını ifade etmektedir. Bu zaman aralığı, Cuma günü 18:01’den başlayarak bir sonraki (takip 
eden) Cuma günü 17:59’a kadar ya da Cuma 19:01’den başlayarak bir sonraki (takip eden) 
Cuma günü 18:59’a kadar geçen bir haftalık süreyi ifade eder.  Ancak, komisyon hesaplaması 
yalnızca Pazartesi’den Cuma’ya kadar her günün sonunda günlük olarak yapılmaktadır. 
Cumartesi ve Pazar süresince herhangi bir Temsilci için veya Temsilci tarafından biriktirilmiş 
tüm işlemler veya BV ’ler, tüm komisyonların ve/veya primlerin hesaplanmasında Pazartesi 
birikmiş muamelesi görerek değerlendirilecektir. 
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6.03 Komisyonlar ve/veya primlerde yapılan düzenlemeler 
Temsilciler, ürünlerin Müşteriler’e gerçek satışı esas alınarak, Ödeme Planı altındaki 
komisyonları, primleri ve diğer menfaatleri alacaktır. Bir ürün, Şirket’e para iadesi için iade 
edildiğinde veya işlem bir şekilde başarılı biçimde tamamlanmadığında, iade edilmiş veya 
yeniden sipariş edilmiş ürüne ya da başarısız işleme ilişkin komisyonlar, primler ve/veya diğer 
menfaatler geri ödemenin yapıldığı Komisyon Döneminde düşülecek ve komisyonlar, primler 
ve/veya diğer menfaatlerin para iadesi yapılmış veya yeniden sipariş edilmiş ürünün satışından 
komisyon ve/veya prim alan Temsilciler’den tamamen geri alınmasına dek her Komisyon 
Dönemi’nde kesilmeye devam edecektir.  
 
Ek olarak, Şirket'in iade edilmiş bir ürün için bir Temsilci’ye komisyon ve/veya prim ödemiş 
olması halinde, Şirket’in adı geçen komisyon ve/veya primlerin iadesini Temsilci’den talep etme 
hakkı olacaktır ve Temsilci bu tür komisyon ve/veya primleri Şirket’e geri iade etmekle yükümlü 
olacaktır. 
 
Normal Faaliyet Prosedürleri çerçevesinde BV “Yeniden Dağıtım (7 gün içinde dahi olsa)” talebi 
kesinlikle kabul edilememektedir. Ancak çok istisnai durumlarda ve Bağımsız Temsilcinin 
(BT’nin) Şirket Yönetiminin Onayı’nı talep etmesi durumunda, konunun incelemeye alınması ve 
idari ücretlerin ödenmesi şartıyla, Şirket Yönetimin’den onay alınması için inceleme mümkün 
olabilmektedir. Burada özellikle belirtmek isteriz ki bu istisnai durumlar, sadece idari ücretlerin 
ödenmesi koşulunun yerine getirilmesine bağlı olmayıp Şirket Yönetimi’nin bu konudaki 
başvuruyu kabul edip etmeme konusundaki bağımsız iradesi ile vereceği karara bağlıdır.  
 
6.04 Ödeme Özeti 
Şirket, Temsilci tarafından talep edilen elektronik veya matbu bir Ödeme Özeti’ni işleme 
koyduğunda bir işlem ücreti kesme hakkını saklı tutar. 
  
6.05 Komisyonun Ödenmesi ve Kesintiler 
 
Bir Temsilci’nin kazandığı tüm komisyonlar ve/veya primler yasal vergileri ve banka komisyon 
ücreti kesildikten sonra temsilcilerin banka hesaplarına nakden yatırılacaktır. Bağımsız Temsilci 
ödemenin banka hesabı dışında yapılmasına ilişkin talepte bulunamaz. 
 
Q10 pazarlama planı dahilinde kazanılacak komisyonlardan yapılacak banka komisyon kesintisi, 
Temsilci’nin kazandığı komisyon tutarından fazla olursa ilgili hafta komisyon ödemesi 
yapılmayacaktır. Bu halde Q10 pazarlama planı dahilinde kazanılacak komisyonlar 1 (bir) ay 
süre ile biriktirilecektir. Bir aylık sürenin sonunda biriken toplam komisyon tutarı, banka 
komisyon kesintisi tutarını geçmezse komisyonlar birikmeye devam edecektir. Belirtilen 1 (bir) 
aylık süreden sonra herhangi bir zamanda biriken komisyon tutarı, banka komisyon kesinti 
tutarını geçtiği anda biriken komisyonlardan banka komisyon ücreti kesilecek ve bakiye 
komisyon derhal BT’ye ödenecektir.  
 
6.06 Talep edilmeyen komisyonlar ve/veya bonuslar 

 
Doğumundan itibaren beş (5) yıllık süre içerisinde, talep edilmeyen komisyonlar geçersiz hale 
gelecek ve Şirket tarafından irat olarak kaydedilecektir.  
 
6.07 Birikmiş sipariş politikası 
Şirket, stokta bulunan tüm ürünleri süratle gönderecektir. Depoda kalmamış herhangi bir 
malzeme (üretimi bitmediği sürece) sipariş bakiyesine yerleştirilecek ve Şirket'in ek mal stoğu 
alması ile malzemenin dağıtımı yapılacaktır. Böylesi bir üründe kesinti bildirilmedikçe, sipariş 
bakiyesi hazırlanmış mallar gönderildiğinde, Sponsor Temsilcilere komisyon verilecektir. 
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Birikmiş siparişler Müşteri’nin veya Bağımsız Temsilcinin talebi üzerine iptal edilebilir. 
 
6.08 Mahsup 
Şirket bir Temsilci’nin Şirket’e borçlu olduğu herhangi bir borcu (borçları) komisyon ve/veya 
primlerinden mahsup etme hakkına sahip olacaktır.  
 
7) İstifa, Askıya Alınma ve Fesih  
 
7.01 İstifa ve /veya Fesih 
Bir Temsilci, herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak istifasını veya üyeliğinin sona 
erdirmek istediğini bildirerek, Temsilcilikten istifa edebilir ve/veya sona erdirebilir.  
 
7.02 Askıya alınma 
Bir Temsilcilik, Anlaşma’da, İ&P’de, Ödeme Planı’nda ve/veya Şirket tarafından düzenlenmiş 
ilgili diğer belgelerdeki herhangi bir maddenin ihlal edilmesiyle askıya alınabilir. Bir Temsilci’yi 
askıya alma kararı alındığı zaman Şirket, kararın yazılması, geçerli askıya alma tarihi, askıya 
alınma neden(ler)i ve söz konusu askıya alınmayı ortadan kaldırmak için gereken sebepler 
(şayet varsa) konusunda Temsilci’yi bilgilendirecektir. Askıya alınma bildirimi İ&P’de yer alan 
bildirim hükümleri uyarınca hazırlanarak, Temsilcinin dosyadaki adresine gönderilecektir. Söz 
konusu askıya alınma, Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak belirlendiği üzere, Temsilci’nin 
feshine yol açabilir veya açmayabilir. Temsilci, Şirket’ten kararı yeniden gözden geçirmesini 
isterse, askıya alınma bildiriminin alınmasının ardından on beş (15) gün içinde söz konusu isteği 
Şirket’e yazılı olarak bildirecektir. Şirket, Temsilci’nin yazılı talebinin alındığı tarihten itibaren 
otuz (30) gün içinde, askıya alınmayı gözden geçirip değerlendirecek ve görüşünü yazılı olarak 
Temsilci’ye bildirecektir. Şirket bundan sonra kendi kararını daha fazla incelemeyecektir. Şirket, 
askıya alınma süresi boyunca aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı kalmamak üzere 
belirli eylemlerde bulunabilir:  
 

(a) Temsilci’nin kendini Temsilci olarak tanıtmasını veya Şirket’in patentli markalarının 
ve/veya materyallerinin herhangi birini kullanmasını yasaklamak; 

 
(b) Temsilci’nin askıya alınma sürecinde olması nedeniyle komisyonların ve/veya primlerin 

kesintiye uğraması; 
 

(c) Temsilci’yi Şirket’e ürün ve hizmet siparişi vermekten men etmek; 
 

(d) Temsilci’yi yeni Temsilciler’in sponsorluğunu yapmaktan, mevcut Temsilciler’le temas 
kurmaktan veya Temsilciler toplantılarına katılmaktan men etmek; 

 
(e) Eğer Şirket, askıya alınmaya neden olan ihlalin sürdüğünü ve başarılı şekilde 

çözülmediğini ya da askıya alınmış Temsilci’nin yeni bir ihlalini belirlerse, askıya alınan 
Temsilciliği, kendi takdirine bağlı olarak fesh edilebilir.  

 
7.03 Fesih 
İhlalin ciddiyetine bağlı olarak, bir Temsilcilik, Anlaşma, İ&P, Ödeme Planı ve/veya Şirket 
tarafından hazırlanmış herhangi bir belge hükümlerinin ihlali nedeniyle hiç vakit kaybetmeden 
feshedilebilir. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, ihlalde bulunan Temsilci’yi askıya almaksızın 
fesh edebilir. Bir Temsilci’yi fesh etme kararı verildiği zaman, Şirket, yazılı olarak, Temsilci’nin 
dosyasındaki adresine feshin gerçekleştiğine dair bir bildirim gönderecektir.  
 
Temsilci, Şirket’ten fesih kararını yeniden gözden geçirmesini isterse, fesih bildiriminin 
alınmasının ardından on beş (15) gün içinde söz konusu isteği Şirket’e yazılı olarak bildirecektir. 
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On beş (15) günlük süre içerisinde şirket tarafından böyle bir talep alınmazsa, fesih 
kendiliğinden sonuçlanmış kabul edilecektir. Temsilci, yazılı bir taleple vaktinde talepte 
bulunursa, Şirket, Temsilci’nin talebinin alınmasından otuz (30) gün içinde kararını gözden 
geçirecek ve Temsilci’yi incelemenin sonuçlarından haberdar edecektir. Şirket bundan sonra 
kendi kararını daha fazla incelemeyecektir. Fesih kararının geri dönülemez olduğu durumlarda, 
fesih orijinal fesih ihbarnamesinde belirtilen tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. 
 
7.04 İstifanın, askıya almanın ve feshin etkileri 
İstifanın ardından, önceki Temsilci artık kendini Şirketin Temsilcisi olarak tanıtamayacak ve 
herhangi bir Şirket ürününe, planına veya programına işaret eden veya bunlara ilişkin ticari 
marka, hizmet markası, ticari adlar ve herhangi işaret, etiket, malzeme veya reklamı 
kullanmaktan kaçınacaktır. Anlaşma, İ&P ve/veya Ödeme Planı altındaki herhangi bir 
menfaatten yararlanma hakkı olmayacaktır.  
 
Bir Temsilcilik askıya alınırsa, askıya alınma durumunun kaldırılmasından önce, kendisini bir 
Şirket Temsilcisi olarak tanıtamaz veya sunamaz. Şirketin herhangi bir ürünü, planı veya 
programına ilişkin ya da bunlara işaret eden herhangi bir işareti, etiketi, malzemeyi veya reklam 
ürününü ve ticari markaları, hizmet markalarını, ticari isimleri taşıyan herhangi bir materyali de 
kullanamaz. Anlaşma, İ&P ve/veya Ödeme Planı altındaki herhangi bir menfaatten yararlanma 
hakkı olmayacaktır. Ancak, durumu hakkında nihai karar verilene dek TC’lerini tutmasına 
müsaade edilecektir. Kendisine ödenmesi gereken ve askıya alınmamış olan herhangi bir 
komisyon ve/veya prim Şirket tarafından muhafaza edilecektir. Temsilci’nin askıya alınma 
durumunun daha sonra kaldırılması halinde, askıdaki tüm komisyonlar ve/veya primler 
Temsilci’ye ödenecektir. Ancak, Temsilciliğin sona erdirilmesi durumunda, fesih askıya alınma 
tarihinden itibaren geçerli kabul edilecektir ve yukarıda belirtildiği gibi Şirket tarafından 
muhafaza edilen tüm komisyon ve/veya primler derhal ceza olarak kaybedilecektir.  
 
Sözleşmesi feshedilen Temsilci, fesihten hemen sonra: 
 

(a) Ticari markaların, hizmet markalarının, ticari adların ve Şirketin ürün, plan veya 
programına ilişkin veya işaret eden herhangi bir işaret, etiket, malzeme veya reklam 
ürününün kullanımını kalıcı olarak bırakacak ve bunları kaldıracak; 

 
(b) Kendisini Şirketin Temsilcisi olarak tanıtmaya son verecek; 

 
(c) Ödeme Planı’ndaki Temsilci konumundan gelen tüm hakları ve gelecekteki bundan 

kaynaklanan tüm komisyonları ve kazançları kaybedecek; 
 

(d) Şirket’in gizli bilgilerinin korunmasına ilişkin Şirket tarafından gerekli görülen tüm 
eylemleri uygun şekilde yerine getirecektir. Şirket, işbu madde 11.15'ten doğacak olan 
herhangi bir tazminat yaptırımı da dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmamak 
şartıyla Temsilci tarafından Şirket’e borçlu olunan herhangi bir miktarı, komisyonlardan 
ve/veya primlerden veya Temsilci’ye ödenmesi gereken diğer tazminatlardan mahsup 
etme hakkına sahiptir. 

 
7.05 Yeniden Başvuru 
İstifa etmiş ya da Temsilciliği yenilememe sebebiyle sona ermiş bir Temsilci, yeni bir Temsilci 
olarak yeniden başvuru yapabilir ancak söz konusu yeniden başvuru, istifa veya yenilememe 
nedeniyle soan erme tarihinden itibaren ancak on iki (12) ay sonra değerlendirmeye alınacaktır.  

Bununla birlikte, Şirket tarafından belirlenen İlkeler ve Prosedürler ve / veya Etik Kurallar ihlali 

nedeniyle Temsilciliği fesh edilmiş bir Temsilci ancak on iki (12) ay sonra yebiden başvuru 
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yapabilecek ve Temsilcinin yeniden başvurusunun kabulü yalnızca Şirket’in kendi takdirine bağlı 
olarak gerçekleşecektir. 
 
 
8) Temsilciliğin Devri 
 
8.01 Temsilcilik Kazanma 
 

(a) Burada açıkça belirtilen durumlar dışında, bir Temsilci, Temsilciliğini (ya da onunla ilgili 
herhangi bir hakkı) başka bir Temsilci’ye ya da herhangi bir kişiye satamaz, atayamaz 
veya başka şekilde devredemez. Yukarıda ve madde 8.01(c)’de yer alan hükümlere 
bakılmaksızın ancak madde 8.01(d)’ye tabi olarak, bir Temsilci Temsilciliğini, kişisel 
sponsoruna veya beş (5) kişisel sponsorluk seviyesine dek kişisel sponsorunun kişisel 
sponsoruna devredebilir. Söz konusu durumda, sponsorun Temsilciliği ve devreden 
Temsilci’nin Temsilciliği tek bir tüzel kişide birleşecektir. 

 
(b) Temsilci’nin kayıt tarihinden itibaren altı (6) aylık bir süre içerisinde Temsilcilik devrine 

hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Bir devir söz konusu olduğunda, bir Temsilci tüm 
TC’lerini, ör. Temsilcilik ilişkilerinin tamamını, devralana istisnasız olarak devretmek 
zorundadır. 

 
(c) Başka bir Temsilci’nin Temsilciliğini veya buna ilişkin herhangi bir faydayı elde etmeyi 

isteyen herhangi bir Temsilci, ilk olarak Temsilciliğini fesh etmeli ve söz konusu satın 
alma bakımından uygun duruma gelmek için on iki (12) ay beklemelidir. Söz konusu tüm 
işlemler bütünüyle açık olarak gerçekleştirilmeli ve Şirket tarafından önceden 
onaylanmış olmalıdır. 

 
(d) Temsilciler, Temsilci ilişkilerini (ya da ilgili haklarını) aşağıdaki şartlara uygun olacak 

şekilde ve Şirket'in yazılı onayı olmaksızın, satamaz, atayamaz, birleştiremez veya 
devredemezler:  

 
(d.1) Şirket herhangi bir Temsilcilik satışı, ataması, aktarması veya birleştirmesi söz 
konusu olduğunda ilk reddetme hakkını elinde bulundurur. Temsilciliğini satmak, atamak 
veya devretmek isteyen bir Temsilci ilk teklifini beklenilen veya niyetlenilen herhangi bir 
teklifteki aynı şartlar ve koşullarda, yazılı olarak Şirket’e yapmalıdır. Şirket, teklifi kabul 
ya da reddetme kararını, bildiriminin alınmasından sonraki on beş (15) gün içinde 
Temsilci’ye bildirecektir. Şirket on beş (15) günlük süre içinde yanıt vermez ya da söz 
konusu teklifi reddederse, Temsilci aynı teklifi Temsilci olmayan herhangi birine yapabilir 
veya Şirket’e yaptığı teklifle aynı şart ve koşullara sahip iyi bir teklifi kabul edebilir; 
 
(d.2) Satan Temsilci ve/veya muhtemel alıcı, satın alan kişinin adını, satın alma fiyatını 
ve satın alma ve ödeme koşullarını kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan devir 
detaylarına dair tüm belgelerin bir kopyasını Şirket’e sunmalıdır. 
 
(d.3) 200TL, devir ücreti olarak, devir belgeleri ile birlikte sunulmalıdır. 
 
(d.4) Temsilcilik devir anlaşması, satış yapan Temsilci tarafından önerilen alıcının 
çıkarına, önerilen alıcıyla rekabet etmemek veya satış ya da devir tarihinden itibaren bir 
(1) yıllık bir dönem içinde var olan herhangi bir Temsilci’yi desteklemek veya 
değiştirmeyi denemek için konulan bir şartı içermek zorundadır.  
 
(d.5) Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmış bir satış, devir veya atama sonrasında, 
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satın alan kişi Temsilcilik konumu ile satış anlaşmasının şartlarının yükümlülüğünü 
üstlenmeli ve Şirket tarafından istenen tüm diğer belgeleri ve geçerli bir Temsilci 
Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. 
 
(d.6) Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, planlanan satış veya devrin onayı öncesi ek şart 
ve koşullar ileri sürme hakkını saklı tutar. Şirket herhangi bir satış veya devri reddetme 
hakkını saklı tutar. 

 
8.02 Şart veya koşulların değişmesi 
Bir Temsilcinin, teklifin şart ve koşullarını herhangi bir zamanda değiştirmesi durumunda, teklif 
işlemleri Şirket’e teklif edilmesi ile birlikte yeniden başlamalıdır. 
 
8.03 Şirket gerekliliklerini karşılama 
Yukarıda bahsedilen gereklilikleri karşılamayan herhangi bir Temsilcilik satışı, ataması, devri ya 
da herhangi bir menfaat, Şirket tarafından kabul edilmeyecek ve tanınmayacaktır. 
 
8.04 Tam ödeme yapılmayan ürünler 
Devreden, atayan veya satan Temsilci Şirket’ten sipariş ettiği ürünler için tam ödeme 
yapmadıkça, hiçbir Temsilcilik devri, ataması ya da satışına izin verilmeyecektir. 
 
8.05 Birinin Alt sırasının devredilmesi 
Bir Temsilciliğin, kişinin kendi Alt Sırasına devredilmesi mümkün değildir. 
 
8.06 Anlaşma, İ&P ve/veya Ödeme Planı’na Uymaktan kaçınma 
Bir Temsilciliğin, Anlaşma, İ&P ve/veya Ödeme Planı’na uymaktan kaçmak amacıyla 
devredildiğinin saptanması halinde, Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak, devir hükümsüz ve 
geçersiz ilan edilecektir. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Temsilci’nin Temsilciliğini iptal 
etmek de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla gerekenleri yapabilir. 
 
9) Yetki Devri 
 
9.01 Ölüm 
Bir Temsilci ölümü üzerine herhangi bir kişiyi Temsilciliğini devredeceği aday olarak gösterme 
hakkına sahiptir. Temsilci, Şirket’e yazılı bildirimde bulunarak yaşadığı süre içerisinde adayını 
değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, Şirket, aday ya da son aday geçerli bir Temsilci Başvuru 
Formu doldurup, Temsilci’nin ölüm belgesinin onaylanmış suretlerini Şirket’e teslim etmediği 
sürece böylesi bir devri kabul etmeyecektir. Aday, ancak bu durumda son Temsilci’nin 
Temsilciliğini devralma hakkına sahip olacak ve ondan sonra birikmiş olan tüm komisyonlara, 
primlere ve öteki menfaatlere hak kazanmış olacak ve/veya bir Şirket Temsilcisi olarak tüm 
yükümlülüklerden sorumlu kılınacaktır. Eğer bir Temsilci yaşadığı süre içinde herhangi bir aday 
göstermezse, ölümü ile birlikte Temsilciliği derhal fesh edilecektir. Temsilciliğin bu madde 
kapsamında devredilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir sınır aşımı, bir İ&P 
ihlali olarak işlem görmeyecektir. 
 
9.02 Ortaklığın iptali  
Bir Temsilcilik iki (2) ya da daha çok kişi tarafından kaydedildiği takdirde, Anlaşma ve İ&P 
kapsamında ortaklık olarak değerlendirilecektir. Ortaklığın iptali durumunda, ortaklığın iptaline 
ilişkin bildirimin yapılmasından itibaren otuz (30) günlük süre içerisinde Şirket, Temsilciliklerinin 
düzenlenmesine ilişkin olarak, tüm ortaklar tarafından imzalanmış geçerli ve yasal olarak 
yaptırımı olan bir anlaşma almadığı sürece, bunların Temsilcilikleri belirtilen otuz (30) günlük 
sürecin bitiminden sonra otomatik olarak feshedilmiş olacaktır. 
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9.03 Evlilik ve boşanma 
Ayrı sponsorluk hatlarındaki iki (2) Temsilci’nin evlenmesi durumunda, bu kişiler kendi bireysel 
Temsilciliklerini sürdürebilirler. Temsilciliklerini birleştirmelerine de izin verilir ancak Geçmiş’teki 
TC’lerinin konumlarını değiştirmelerine veya devretmelerine müsaade edilmez. Bu, madde 5.08 
kapsamında sınır aşımı olarak değerlendirilmeyecektir. Evli bir çiftin, her ikisinin de eşit sahipler 
olarak yansıtıldığı tek bir Temsilcilik oluşturmaya karar vermesi ve bu iki (2) kişinin daha sonra 
boşanması veya ayrılması halinde, Şirket, her iki tarafın imzalamış olduğu ve noter tarafından 
tasdik edilmiş olan yazılı bir bildirim veya gelecekteki komisyonların nasıl ödeneceğini belirleyen 
bir mahkeme kararı alıncaya dek, kazanılan komisyonu boşanma öncesinde olduğu şekilde 
ödemeye devam edecektir. 
 

10) Kişisel Bilgi 
 
10.01 Gizli Bilgi 
Anlaşma süresince, Şirket, Temsilciler’e geçmiş ve Alt Sıra raporları, Müşteri listeleri, Şirket 
tarafından geliştirilmiş ya da Temsilcilikler tarafından Şirket için ve Şirket adına geliştirilmiş 
Müşteri bilgileri (kredi verileri, Müşteri ve Temsilci profilleri ve ürün sipariş bilgileri ile sınırlı 
olmaksızın), Temsilci listeleri, üretici ve tedarikçi bilgileri, iş raporları, komisyon ya da satış 
raporları ve Şirketin gizli olarak belirlediği böylesi diğer finansal ve iş bilgileri dahil olmak üzere 
ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla gizli bilgiler sağlayabilir. Tüm bu bilgiler (ister yazılı 
ister elektronik formatta olsun) kişiye özeldir ve Şirket için gizlidir ve ancak Temsilci’nin Şirket’le 
çalışması sırasında "bilinmesi gerekli" olduğu düşünüldüğü takdirde kesin bir güvenle 
Temsilcilere aktarılır.  
 
Temsilciler söz konusu bilgileri gizli tutmak konusunda ellerinden gelenini en iyisini yapmalı ve 
Temsilci oldukları sürece bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamalı ya da doğrudan veya dolaylı 
Şirket dışı çalışmalarda kullanmamalıdır. Temsilciler bilgileri Şirket’le rekabet etmek veya Şirket 
programını ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak dışında hiçbir amaçla kullanmamalıdır. 
Anlaşmanın sınırlanması, yenilenmemesi veya feshedilmesi halinde, Temsilciler söz konusu 
gizli bilgilerin kullanımını durdurmalı ve Şirket malı olan herhangi gizli bir bilgiyi derhal iade 
etmelidirler. 
 
10.02 Çevrimiçi ve telefon raporları 
Şirket, Temsilci’nin talebi üzerine, çevrimiçi ve telefon alt sıra etkinlik raporları gibi fakat bununla 
sınırlı kalmamak kaydıyla; Temsilcilere, kişisel ve grup satış miktarları (veya bunların herhangi 
bir kısmını) gibi konularda ve alt sıraya sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi sağlayabilir. Ancak, 
dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla doğal insan ve makine hataları, bilgi 
teknolojilerindeki başarısızlıklar, siparişlerin doğruluğu, eksiksizliği ve zamanlılığı, kredi kartı 
reddi, iade edilen ürünler, kredi kartına bedel iadesi gibi herhangi çeşitli faktörler nedeniyle; bu 
bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, yeterliliği, zamanlılığı Şirket tarafından veya bilgileri oluşturan 
veya ileten herhangi bir kişi tarafından garanti edilemez. 
 
10.03 Şirket adı, logosu veya ticari adlarının kullanımı 
 

(a) Şirket adı, logosu, ticari adı, ticari markalar, ürün adları, broşürler, kataloglar, satış 
malzemeleri, sözleşmeler ve satış eğitimi oturumları, kaynaklar, sesli ve görüntülü 
materyaller, sunumlar ve etkinlikler, tüm dünyada Şirket'in telif hakkı ile korunan 
mülkiyetidir ve Şirket tüm içeriğin mülkiyet hakkını ya da özel lisanslarını elinde tutar. 
 

(b) Temsilciler bu tür materyallerin versiyonlarını herhangi bir koşul altında çoğaltamaz veya 
dağıtamaz. Temsilciler şirketin logosunu, ticari adını, ticari markalarını, program adlarını 
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veya ürün adlarını herhangi bir şekil veya biçimde kullanamaz.  
 

 
10.04 Telif hakkı kısıtlamaları 
Şirketten ürün satın alımlarıyla ilişkili olarak, Temsilciler tüm üreticilerin kısıtlamalarına veya telif 
hakkı korumalarına uymak zorundadır. 
 
Şirketten öncesinde yazılı onay alınmadıkça, hiçbir Temsilci Şirket'in toplantılarını, 
konferanslarını ve/veya eğitim oturumlarını ya da herhangi bir konuşmayı bir videoya veya bir 
ses kayıt cihazına kaydedemez. 
 
10.05 Sağlayıcı gizliliği 
Şirketin sağlayıcılarıyla, üreticileriyle veya tedarikçileriyle olan iş ilişkisi gizlidir. Temsilciler 
tedarikçinin Şirket talebinin söz konusu olduğu durumlar haricinde, doğrudan veya dolaylı olarak 
Şirket'in herhangi bir tedarikçisiyle veya üreticisiyle iletişim kurmamalı, konuşmamalı ya da 
anlaşma yapmamalıdır. 
 

11) Temsilcinin İş Tanıtımı 
 
11.01 Tanıtım ve reklam materyalleri 
Bir Temsilci'nin işinin reklamı veya tanıtımını yapması ya da Şirket'in ürünlerini ve hizmetlerini 
satması için yalnızca Şirket tarafından üretilmiş ya da önceden yazılı olarak onaylanmış olan 
tanıtım ve reklam materyalleri kullanılabilir. Şirket kaynakları ve materyalleri, önceden yazılı izin 
alınmaksızın kopyalanamaz, yeniden yazdırılamaz veya kişiselleştirilemez.  
 
Şirket'in adını ve logosunu taşıyan tüm tanıtım kalemleri, Şirket tarafından yazılı bir izin 
alınmadığı sürece yalnızca Şirket'ten satın alınmalıdır.  
 
Temsilci, Şirket'in onayladığı veya kendisine sattığı promosyon materyallerine adını, adresini, 
Bağımsız Temsilci unvanını, telefon numarasını ve Temsilci Kimlik Numarasını ekleyebilir. 
 
11.02 Gelir iddiaları 
Herhangi bir muhtemel Bağımsız Temsilciye geliri hakkında yalnızca matematiksel tahminler ya 
da Ödeme Planının "ideal tahminleri"ne dayanacak şekilde herhangi bir gelir tahmininde 
bulunulamaz. Herhangi bir Bağımsız Temsilci diğerlerinin güvenini kazanmak için kendi gelirini 
bir gösterge olarak kullanamaz çünkü gelir başarısı pek çok değişkene bağlıdır. Bağımsız 
Temsilciler ücretleri, çekilişleri, harcamaları, ödenekleri vb. ilişkin garanti veremez. Hiçbir 
Bağımsız Temsilci kazandığı komisyonun veya prim çekinin orijinalini veya kopyasını muhtemel 
Bağımsız Temsilcileri ikna etmek amacıyla gösteremez veya sergileyemez. 
 
11.03 Temsilcilerin Ünvanı 
Temsilciler kendilerini yalnızca, Şirkete SGK bağı ile bağlı olmayan “Şirketin Bağımsız 
Temsilcisi” olarak tanıtabilirler. 
 
11.04 Kırtasiye malzemeleri ve iş kartları 
 

(a) Yalnızca onaylı Şirket grafik sürümünün ve ifadelerinin kullanılmasına izin verilir. 
 

(b) Şirket'in Yasal İşler Departmanından önceden onay alınmadıkça, Temsilcilerin Şirket 
adının veya ticari markalarının yer aldığı kendilerine ait kırtasiye malzemelerini, iş 
kartlarını veya mektup başlığı grafiklerini 'oluşturmalarına' izin verilmez. 
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(c) Temsilcilerin, kendi iş kartlarına, kırtasiye ürünlerine veya antetli kağıtlarına Şirket'in ve 

yan kuruluşlarının herhangi bir ofisinin adresini, iletişim numarasını veya e-posta 
adreslerini eklemesine izin verilmez. 

 
11.05 Elektronik reklam 
Temsilciler, Şirket’in işinin, ürünlerinin veya pazarlama planının reklamını yapamaz veya 
tanıtamazlar ya da Şirket'in Yasal İşler Departmanından önceden onay almadıkça, web sitesi ve 
bunun gibi elektronik ortam veya iletişim kanallarında Şirket'in adını kullanamazlar. Mesaj 
sağanağı (spam) ve otomatik telefon araması sistemleri yasaktır. Bu maddenin ihlali İ&P'nin 
ciddi ihlali sayılır ve ihlalde bulunan Temsilci'nin Temsilciliğinin derhal askıya alınmasıyla veya 
hatta feshi ile sonuçlanabilir.  
 
11.06 Telefon listesi 
Şirket'in Yasal İşler Departmanından yazılı onay almadıkları sürece, Temsilcilerin, Şirket'in 
üretmediği veya onaylamadığı ürünler üzerinde kendi telefon ve faks numaralarının reklamını 
yaparken Şirket'in ticari adını kullanmalarına izin verilmez. 
 
11.07 Medya görüşmeleri 
Temsilcilerin, Şirket'in önceden açık yazılı iznini almaksızın Şirket'i, ürünlerini veya Şirket işlerini 
halka tanıtmak için radyo, televizyon, gazete, tabloid ya da dergi röportajları yapmaları ya da 
halka açık tanıtımlar, halka açık konuşmalar yapmaları veya herhangi bir türde basın açıklaması 
yapmaları yasaklanmıştır. Tüm medya soruşturmaları için Şirket’in İstanbul’daki merkezine 
başvurulmalıdır. 
 
11.08 Onay 
Şirket görevlisi veya müdürü ya da üçüncü taraflarca yapılan hiçbir açıklama Şirket kaynakları 
veya haberlerinde açıkça yer almadığı sürece onaylanamaz. Ülke, bölge ve Devlet düzenleyici 
kurumları, doğrudan satış programlarını kabul etmez veya onaylamaz. Bu nedenle, Temsilciler, 
Şirket’in programlarının, ürünlerinin veya hizmetlerinin bir ülke veya devlet kuruluşu tarafından 
kabul edildiğini veya onaylanmış olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak ima edemez. 
 
11.09 Bağımsız iletişim 
Bağımsız yükleniciler olarak Temsilciler, bilgileri kendi Alt Sıralarına iletme ve onları 
yönlendirme konusunda teşvik edilir. Ancak, Temsilciler kendi Alt Sıraları ile iletişim kurarken 
kendi kişisel bilgileriyle Şirket'in resmi iletişimini birbirinden ayırmalı ve bunları doğru 
tanımlamalıdır. 
 
11.10 Şirket ürünlerinin gösterimi 
Ödeme Planının bütünlüğü kişiden kişiye, bire bir ve kapıda satış yöntemi sunumu olarak 
oluşturulmuştur. Temsilciler Şirket'in herhangi bir ürününü veya herhangi bir Şirket ürününü, 
Şirket adını, ticari markaları, literatürleri veya promosyon malzemelerini bilerek süpermarket, 
gıda dükkanları, pazar, kalıcı restoran ekranları, bar, gece kulüpleri gibi yerler veya mahalle 
bakkalları veya petrol ofisleri dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi 
bir toptan satış mağazasında satamaz ya da sergileyemez. İstisnalar, Şirketin Yasal İşler 
Departmanı tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.  
 
Temsilciler, başka bir doğrudan satış veya ağ oluşturma şirketiyle ilişkili bir başka planla birlikte 
gösterilmemesi veya sergilenmemesi şartıyla, Ödeme Planını kendi ofislerinde, fuarlarda veya 
ticari sergilerde sergileyebilirler. 
 
11.11 Ürün ve hizmet iddiaları 
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Temsilciler Şirket tarafından veya İ&P gibi Şirket'in yazılı materyallerinde yazılı olarak açık bir 
şekilde belirtilmediği takdirde, Şirket'in herhangi bir ürünüyle ilgili iddiada bulunamaz, temsilini 
yapamaz veya garantide bulunamaz. 
 
11.12 Faks patlamaları ve spam 
Faks patlamaları ve istenmeyen e-posta (spam) yasaklanmıştır.  
 
11.13 Kayıt tutma 
Şirket, tüm Temsilcileri kendi iş ilişkilerini eksiksiz ve doğru kaydını tutma konusunda teşvikeder. 
 
11.14 Yasal uygunluk 
Bir Temsilci tarafından Şirket'in iş kavramını, ürünlerini ve/veya Ödeme Planını tanıtmak için 
kullanılan bir araç veya sunum tekniği kendi ülkesinin/eyaletinin/bölgesinin Temsilci Hakları 
kapsamındadır. Yapılan herhangi bir beyanatın veya uygulanan herhangi bir tanıtım tekniğine 
kendi ülkesinde/eyaletinde/bölgesinde yasal olarak izin verilmesini sağlamak tamamen 
Temsilci'nin sorumluluğu altındadır. Belirli bir bölgede, söz konusu beyanlarda bulunmak veya 
bu gibi sunumları yasal olarak gerçekleştirmek için özel bir lisans veya mesleki kıdem 
gerekiyorsa, söz konusu gerekli lisansları, diplomayı veya izni sağlamak Temsilci'nin 
sorumluluğundadır. 
 
11.15 Tazminat anlaşması 
Tüm Temsilciler, Şirketi, hissedarlarını, memurlarını, acentelerini, doğrudan veya dolaylı olarak 
herhangi bir şekilde ilgili olan veya mevcut iddialarla ilişkili olarak ortaya çıkmak suretiyle 
aşağıdakiler söz konusu olduğu takdirde, iddiaya, isteğe, hasara, makul miktardaki avukatlık 
ücreti de dahil olmak üzere dava masraflarına ve giderlere karşı müdafaa ve tazmin etmekle 
yükümlü olacaktır: 
 

(a) Temsilci olarak Etkinlikler, 
 

(b) Anlaşma hükümlerinin ihlali, 
 

(c) Yürürlükteki yasaların, yönetmeliklerin veya kuralların ihlali veya bunlara uyulmaması. 

 
12) Genel Koşullar 
 
12.01 Şirket'in çalışanlar yasağı 
Şirket çalışanlarının ve çalışanla aynı evde yaşayan kendi aile üyelerinin (örneğin eş, anne, 
baba, erkek kardeş, kız kardeş vb.) Ödeme Planında yer alması yasaklanmıştır. Bu politikanın 
ihlali önem taşımakta ve çalışanın işten çıkarılmasına ve Şirket'in tüm kredi ağından men 
edilmesine neden olabilmektedir. Şirket'in isteğiyle Şirket'in maaşlı hizmet kısmına geçirilen 
Temsilciler, hizmetlerine başlamadan önce, Şirket'e mülkiyet devri bildiriminde bulunmalı ve 
TC'lerinin tüm mülkiyet haklarından ve ayrıcalıklarından vazgeçmelidirler. 
 
12.02 Sorumluluk 
 

Şirket’in websitesini, hizmetlerini, yazılımını, fonksiyonlarını, bilgilerini, uygulamalarını ve 
araçlarını (bundan sonra hepsi birlikte “Hizmetler“ olarak anılacaktır) kullanan Temsilciler tüm 
riskleri göz önünde bulundurarak, Hizmetler’in “OLDUĞU GİBİ” “KULLANILABİLİR OLDUĞU HALİ 
İLE” “TÜM HATALARI İLE” her daim kesintisiz veya sürekli sağlanacağı dahil fakat bununla sınırlı 
olmaksızın herhangi bir garanti taahhüdü olmaksızın sağlandığını kabul ve beyan ederler.  
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Yasaların en geniş manada izin verdiği ölçüde, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir kar 
kaybından, dolaylı, doğrudan özel tesadüfi cezai veya sonuç olarak meydana gelen zararlardan 
veya Temsilciler tarafından telafi edilmeyen kayıptan veya Temsilci'nin herhangi bir kayıp ve 
zararından Şirket yükümlü değildir ve her bir Temsilci Şirket'i bu gibi durumlardan muaf tutar ve 
tüm talep haklarından vazgeçer: 
 

(a) Başka bir temsilcinin kendi Anlaşmasını, İ&P'nin herhangi bir hükmünü veya şartını 
ve/veya Ödeme Planı'nı ihlal etmesi, 

 
(b) Başka bir Temsilci'nin işinde çalışması, 

 
(c) Şirket tarafından herhangi bir dikkatsiz, doğru olmayan, yanlış veri veya bilginin 

sağlanması, 
 

(d) Temsilcinin iş ilişkilerine ilişkin kayıtları tam ve doğru şekilde tutulmasında Şirket’in 
başarısız olması;  
 

(e) Herhangi bir sistem, sunucu veya bağlantı hatası, güvenlik ihlali, hata, tahrifat, onaysız 
müdahale dolandırıcılık, slime, ayıp, ihmal, kesinti, işletimde veya iletimde gecikme, 
bilgisayar virüsü, arıza veya diğer bir zarar verici veya bozucu mahiyette kod, acenta 
programı veya makro veya herhangi bir teknik ya da diğer bir tür kullanım dışı durum,  
 

(f) Temsilcinin Hizmetlere erişememesi veya kullanamaması; ve 
 

(g) Şirketin bu hususta uyarılması veya bu tür bir kayıp ve/veya zarardan haberdar olması 
gerekliliğinden bağımsız olarak, Temsilcilere, Şirket'in ürünlerini pazarlama ve tanıtma 
ve/veya Müşterilerin/Temsilcilerin Şirket'te tanıtılması veya sponsor olmaları dahil olmak 
üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, kendi işlerini yürütmeleri için gerekli olan 
herhangi bir bilgi veya verinin sağlanması konusunda Şirket’in başarısız olması, 

 
Yukarıda belirtilen tazmin, zarar veya sorumluluğa ilişkin istisnaların Kanun tarafından 
yasaklanması veya kısıtlanması, ve Şirket’in herhangi bir nedenle Temsilci’ye karşı sorumlu 
tutulması halinde, Şirket’in her türlü kayıp, zarar, masraf (avukatlık ücretleri dahil), maliyet, 
iddia, talep, dava, yasal işlem, idari karar, Mahkeme kararı vb. nedenlerle Temsilci’ye karşı 
sorumluluğu 12 500 TL ile sınırlıdır.  
 
 
12.03 Mücbir sebep 
Şirket, grevler, iş gücü zorlukları, yangın, sel, deprem ve diğer doğal afet olayları, savaş, 
hükümet kararları veya emirleri, kötü amaçlı yazılımlar sebebi ile  güvenlik açıklarından kaynaklı 

bilgi teknolojilerindeki (donanım ve yazılım dahil) başarısızlıklar veya bir tarafın genel tedarik 
kaynağında kesintiler gibi, Şirket'in kontrolü dışında gerçekleşen durumların neden olduğu 
gecikmelerden veya hatalardan sorumlu tutulamaz. 
 
12.04 İhlaller 
İ&P'ye uymak ve bunun bütünlüğünü korumak tüm Temsilciler için zorunludur. Bir Temsilci 
başka bir Temsilci'nin bir ihlalini gördüğünde, bu durumu ihlal eden Temsilciyle doğrudan 
görüşmelidir. Temsilci söz konusu durumu Şirket'e bildirmek istediğinde, ihlali yazılı olarak 
ayrıntılarıyla açıklamalı veya musteri.iliskileri@qnet.com.tr adresine e-posta göndermelidir. 
 
12.05 Değişiklikler 
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Şirket, gerekli görülmesi halinde, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın İ&P'ye, perakende 
fiyatlarına, ürünlere ve hizmet erişebilirliğine ve/veya Ödeme Planına ekleme yapma veya 
bunları değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, resmi Şirket yayınları veya Şirket'in resmi 
internet sitesi olan www.qnet.com.tr aracılığıyla Temsilcilere bildirilir. Değişiklikler, Şirket web 
sitesinde yayınlanmasından sonra yürürlüğe girerek bağlayıcılık kazanır. Orijinal belgeler veya 
politikalar ile söz konusu bu değişiklikler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, 
değişiklik geçerli olacaktır. 
 
12.06 Atama / Yenileme / Devir 
 
Şirket, herhangi bir zamanda, Temsilcinin izni olmaksızın, bu Anlaşma kapsamında, üçüncü bir 
tarafa fayda, haklar ve zorunluluklar atayabilir, yenileyebilir ya da devredebilir ve Temsilci, 
Şirketin söz konusu bu atama, yenileme ve devri iyileştirmek ve tamamlamak üzere 
isteyebileceği her şeyi yerine getirmeyi ve yapmayı taahhüt eder. 
 
12.07 Feragat etmeme koşulu 
Şirket'in İ&P'de belirtilen bir yaptırımı uygulayamaması veya Temsilcinin burada belirtilen tüm 
yükümlükleri ve hükümleri yerine getirmesi konusunda ısrar etmesi ve tarafların İ&P'deki 
değişiklikleri uygulamaması, Şirket'in Anlaşma'ya ve/veya İ&P'ye kesin uyumluluk talep 
hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.  
 
Şirket'in bir Temsilci tarafından yapılan belirli bir ihmale istisnai işlem uygulaması, sonraki 
ihlaller bakımından Şirket'in haklarını etkilemeyecek veya zayıflatmayacaktır. Herhangi bir 
Temsilci ile ilgili haklarını veya yükümlülüklerini de herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Bir 
yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle herhangi bir hakkın Şirket tarafından 
uygulanmasında gerçekleşen herhangi bir gecikme veya erteleme Şirket'in daha sonra veya 
gelecekte bununla ilgili haklarını etkilemeyecek ya da zayıflatmayacaktır. Şirket tarafından 
yapılan bir feragat yalnızca Şirket'in yetkili bir görevlisi tarafından yazılı olarak bildirildiğinde 
yürürlüğe girer. 
 
12.08 Geçerli kanun 
Anlaşma, İ&P ve Ödeme Planı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir.  
 
12.09 Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkemeler 
 
Anlaşmadan, İ&P'den ve/veya Ödeme Planından kaynaklı veya bunların ihlali, feshi veya 
bunlara aykırılıktan doğan herhangi bir iddia veya ihtilaf (bundan sonra “İhtilaf”) öncelikle ilgili 
Temsilci ve Şirket arasında barışçıl şekilde çözülmeye çalışılacaktır. 
 
İhtilafın, taraflardan biri tarafından diğerinin dikkatine sunulduğu tarihten itibaren 60 gün 
içerisinde çözümlenmemesi halinde, Şirket ve Temsilci arasındaki ihtilafın çözümü bakımından 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
12.10 Anlaşmanın Tamamı 
Anlaşma, İ&P ve Ödeme Planı bir Temsilci ve Şirket arasındaki tüm Anlaşmaların tamamını 
oluşturur. 
 
12.11 Bölünebilirlik 
Anlaşma ve/veya İ&P koşullarının herhangi birinin herhangi bir yasa veya yargı uyarınca yasa 
dışı, geçersiz veya uygulanamaz duruma gelmesi halinde, Anlaşmanın ve/veya İ&P'nin geri 
kalan koşullarının yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliği ilgili yasa veya herhangi bir yargı 
uyarınca veya bu koşulun yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliği yasa veya herhangi bir yargı 
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uyarınca herhangi bir koşulda etkilenmeyecek veya yaptırım gücü azalmayacaktır. 
 
12.12 Bildirimler ve iletişim 
Anlaşma, İ&P ve/veya Ödeme Planı kapsamında Şirket tarafından bir Temsilciye yapılacak olan 
her tür bildirim, talep veya diğer iletişimler yazılı olarak yapılacak ve ilgili tarafın bilinen en son 
adresine veya dosyadaki e-posta adresine gönderilecektir. Şirket'e yapılacak herhangi bir 
bildirim, talep ya da diğer iletişimler, Şirket'in İstanbul’daki merkezindeki Müşteri İlişkileri 
Departmanına postalanacak ya da musteri.iliskileri@qnet.com.tr adresine e-postayla iletilecektir. 
İlgili tarafa gönderilen herhangi bir bildirim, talep ya da diğer iletişim, verildiği ya da 
yapıldığından itibaren on beş (15) gün sonra, söz konusu tarihin gönderildiği yerde çalışma 
günü olmaması kaydıyla adı geçen bildirim, talep ya da diğer iletişimin söz konusu yerdeki 
izleyen çalışma gününde teslim edileceği varsayılacaktır. Söz konusu bildirimlerin, taleplerin 
veya iletişimlerin e-posta ile gönderilmesi halinde, diğer tarafın e-posta alındı onayı yapması 
halinde ulaştı kabul edilecektir. 
 
12.13 Başlıklar ve İçindekiler 
Anlaşmadaki, İ&P'deki ve Ödeme Planındaki Başlıklar ve İçindekiler kısmı yalnızca kolaylık 
sağlamak amacıyla verilmiştir ve söz konusu belgelerin bir parçası değildir. Bu gibi belgelerin 
yorumlanmasında veya oluşturulmasında ve tarafların niyetinin bir göstergesi olarak esas 
alınmaz. 
 
12.14 İsim cinsi vb.  
İçerik aksini gerektirmediği sürece, tek sayıları ifade eden kelimeler çoğul sayıları ve erkil 
kelimeler dişil kelimeler veya isimlerin cinssiz halini ya da tam tersini kapsayacaktır, aynı 
zamanda kişilere yapılan atıflar, şirketleri ve tüzel veya bağımsız kurumları kapsayacaktır.  
 
12.15 Türkçe Verisyonun Geçerliliği 
İlkeler ve Prosedürlerin ("İ&P") başka bir dile çevrilmesi ve Türkçe sürümle İ&P'nin başka bir dile 
çevrilmiş sürümü arasında herhangi bir koşulda uyuşmazlık olması durumunda, her zaman 
Türkçe sürüm geçerli ve öncelikli olacaktır. 
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İLKELER & PROSEDÜRLER 

 

EK 1  ÖDEME PLANI 

 
01 Başlık 
 
Bu, QNET Türkiye İlkeler ve Prosedürler ("İ&P") kısmında atıfta bulunulduğu gibi "QNET 
Türkiye Ödeme Planı" veya "Ödeme Planı" olarak adlandırılır. Bu Ödeme Planı, QNET Türkiye 
Bağımsız Temsilcilerinin komisyonlarının ve/veya primlerinin yetkilendirilmesini ve 
hesaplanmasını sağlar. 
 
02 Tanımlar ve Yorumlama 
 
Aşağıda belirtilmediği sürece, bu ödeme planındaki terimlerin tümü İ&P'de tanımlananlarla aynı 
anlamlara sahiptir. 
 
“Aktif BT” Perakende Satışlar veya Kişisel Tüketime yönelik herhangi bir QNET Ürünü satın 
alarakmevcut seviyesi için belirlenen Aylık minimum RSP gereksinimine ulaşan BT’lerdir.  
 
 
“Aktif TC” Bir Kalifiye BT’nin izleme merkezlerinin herhangi birisinin her iki tarafına da minimum 
500 BV konumlandırmış olmasını ifade eder.  
 
 “İkili Kod Periyodu” Türkiye yerel saati ile Cuma 18:01’den başlayarak bir sonraki Cuma 
17:59’a kadar ya da Cuma 19:01’den başlayarak bir sonraki Cuma 18:59’a kadar geçen bir 
haftalık periyodu ifade eder.  

 “İş Hacmi” veya “BV” Adım Komisyonlarını hesaplamak ve TC’ leri kalifiye etmek için kullanılan 
ürünün puan değerini ifade eder.  

 “BV Bankası” BT tarafından kazanılan BV’lerin biriktirildiği yeri ifade eder.  

“Komisyon Periyodu” veya “ Komisyon Haftası” bir önceki periyodun veya haftanın satışlarına 
bağlı olarak hesaplanan ve ödenen komisyonun sürecini ifade eder.  

“Ödeme Seviyesi” Bağımsız Temsilcilerin ödeme seviyesini ifade eder. Komisyonlar ve/veya 
bonuslar BT’lerin ödeme seviyesine göre ödenir ve EK-1’deki Çizelge-1’e göre sağlanmasını 
ifade eder. 

“Kompresyon” Bir BT, mevcut seviyesi için belirlenen Aylık minimum RSP gereksinimini 
sağlamadığı taktirde, alt sırasında yer alan Aktif BT’ler kendi Alt Sırasındaki BT’lerden veya 
sponsor oldukları BT’lerden Tekrar Satış Puanı (“RSP”) kazanmak için komisyon ödeme 
planında geçici olarak onun konumuna yükselirler. 
 
 “Sayaç” Her bir TC’nin hem sağ hem de sol tarafında bulunan, TC hesaplama mekanizmasıdır 
ve Alt Sıra Grubu tarafından toplanan Adım Komisyonunun hesaplanmasında İş Hacmi (BV) 
bakiyesini yansıtır. Sayaçlar aşağıda madde 8.03.’te belirtilen kurallara gore ya açık ya da 
kapalıdırlar.  
 
“Komisyon Döngüsü” Altı (6) Adım Komisyonu anlamına gelir. 
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“Adım Komisyonu” Kısa hacim kolunda 3000 BV’ye karşılık gelen komisyon döngüsünün ilk 
kısmını ifade eder.  
 
“Müşteri” veya “Perakende Müşteri” Bağımsız Temsilci olarak kayıtlı olmayan ancak şirketin 
ürünlerinden satın alan kişi anlamına gelir. 
 
“Alt Seviyeye İndirme Politikası” BT’nin Ana Plan veya RSP Planda mevcut seviyesinin Aylık 
dönemler içerisinde talep edilen minimum seviye koruma gereksinimlerini yerine getirmemesi 
halinde BT mevcut seviyesini korumakla birlikte ilgili aylık dönemde ulaştığı tutara karşılık gelen 
alt seviyedeki gibi komisyon ödemesine hak kazanmasını ifade eder. 
 
 

“Direkt BV” Bir Temsilcinin doğrudan yönlendirilen perakende müşterilere veya doğrudan 

yönlendirmelere QNET Ürünleri sattığı zaman kazandığı BV'yi ifade eder. 

 

“Direkt Sponsor” Mevcut bir Bağımsız Temsilci (BT) tarafından doğrudan QNET işine katılmak 

üzere yönlendirilen ve kendisini yönlendiren BT'nin yönlendirilmesi hattına yerleştirilen bir kişi 

anlamına gelir. 
 
 
“Alt Sıra Grubu” madde 7.02’de sağlanan alt koşulla aynı anlamdadır.  
 
“Erken Ödeme Opsiyonu” veya “EÖO” verilen zaman dilimi içinde birincil TC’sinin herhangi 
bir Kısa Hacim Kolunda Grup İş Hacmi için gerekli birikimi yapması üzerine kalifiye ve aktif 
olmuş yeni BT’ye vade başında ödenmek üzere 1.Adım Komsiyonu olarak yapılan kısmi 
ödemedir. Bu ödeme yeni BT ne seviyede olursa olsun 1.Döngü’nün 1.Adım Komisyonu olarak 
yapılır ve toplam ödeme Plan 1’e uygun olmalıdır. Erken Ödeme prosedürü aşağıda madde 
7.03 te belirtildiği gibidir.  
 
“eVoucher Puanı (EP)” Her Komisyon Döngüsü’nün 6.Adımında kazanılan ve BT’lerin Qnet 
Puan İle Öde eMağazası’nda  ürün alımında değerlendirebileceği puanları ifade eder.  
 
“İlk Satış Karı” Yeni bir BT’nin ilk satın alma fiyatı ile BT İndirimli Fiyatı arasındaki farktır.  
 
“Taşma” veya “Taşmış” Komisyon Dönemi içerisinde, BT maksimum Ödeme Seviyesini 
aşması sonucu, arta kalan BV’lerin eliminasyonu anlamına gelir.  
 
“Grup İş Hacmi” ya da “GBV” bir TC’nin sağ ve sol Alt Gruplarının her ikisinde birikmiş olan 
toplam BV miktarıdır. 
 
“Grup Performansı”  

 
“Grup Tekrar Satış Puanı” veya “Grup RSP” bir BT’nin tekrar satışlarından ve kendi Alt 
Sırasındaki BT’ler veya kendisinin sponsor olduğu BT’lerin yaptığı kişisel ürün alımlarından 
kazanılan Tekrar Satış Puanıdır (RSP).  
 
"İç Kol", ilgili TC'nin hemen Üst Sırasının sağ Alt Sıra kolu üzerindeyse TC'nin sol Alt Sıra 
koluya da ilgili TC bir Üst Sırasının sol Alt Sırası üzerindeyse TC'nin sağ Alt Sıra kolu anlamına 
gelmektedir. TC'nin altında bulunduğu Kolun ters tarafı anlamına gelmektedir. 
 
"BT İndirimli Fiyat" veya BT Fiyatı”  Ana Plan veya RSP Plan’da yapacakları ilk kalifiye edici 
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kişisel satın alma sonrasında,  Şirketin BT'lere, sattığı Şirket ürünlerinin fiyatı anlamına 
gelmektedir. 
 
“Kısa Hacim Kolu ” Binary Komisyonların hesaplandığı, Binary Soyağacı’nda daha düşük 
hacim içeren, daha zayıf olan taraftır. 
 
 
“Seviye Koruma” Ek-1 3 no.lu tablodaki mevcut pozisyonlara ulaşması veya pozisyonların 
korunması gereken seviye için ihtiyaç duyduğu gereksinimdir.   
 
“Ay/Aylık” en az dört (4) Satış Dönemini ifade eder. 
 
“Dış Kol” İç Ayak’ın diğer tarafında yer alan TC’ye ait Alt Sıra kolunu ifade eder. 
 
“Alt Seviyeye Uygun Ödeme” – Bir  Temsilcinin Ödeme Planındamevcut seviye gereksinimini 
yerine getiremezse, söz konusu BT’ye ilgili dönem süresince hak kazandığı alt seviye’ye uygun 
olarak ödeme yapılır. Bu bağlamda, ilgili BT’nın mevcut seviyesi örneğin Diamond Star ise fakat 
Diamond Star gereksinimlerini yerine getiremezse ve sadece Gold Star gereksinimlerini yerine 
getirebilmişse, ilgili BT’ye alt seviye olan Gold Star seviyesine (hak kazandığı Seviyeye) uygun 
ödeme yapılır. Tereddüte mahal vermemek için, bu kural her bir Seviyeye ve Mutabık Seviyeye 
uygulanacaktır. 
 
“Ödeme Seviyesi” – Aktif bir temsilcinin Ödeme Planı içerisinde kazanmaya hak kazandığı 
pozisyonu ifade eder.  
 

“Ödeme Seviyesi Koruma” Ödeme Sıralaması, temsilcinin belirli bir ay içindeki başarısına 

dayalı olarak Seviye Düşürmeye tabidir. 
 
“Kişisel İş Hacmi” veya “PBV” Bir BT’nin, Kişisel kullanım amacıyla satın alma işlemi 
gerçekleştirerek veya Perakende Satış yaparak toplamakta yükümlü olduğu puanı ifade eder. 
 
“Kişisel Satın Alım”  Bir Temsilcinin kendi kişisel tüketimi için Qnet Ürünlerini satın alması 
anlamına gelir. 
 

“Kişisel RSP” Bir Temsilcinin kişisel / perakende satın alımlarından kazandığı RSP'yi ifade eder. 
 
“Yerleştirme” TC’lerin Şirket’in jenolojisini gösteren veritabanında yerleştirilme biçimleri 
anlamına gelir. 
 
“Birincil TC ” Yeni Bir BT’ye, Bağımsız Temsilcilik başvurusunun onaylanması üzerine tahsis 
edilen ilk TC’dir. Genellikle temsilci kimlik numarasından sonra 001 uzantısı ile ifade edilir. 
 
“Kalifiye” Bir TC’nin Kalifiye olması için öngörülen minimum BV tutarına ulaşması ve 
konumlandırması anlamına gelir (Birincil TC-001,TC-002 ve TC-003’ün her biri için 500 BV’dir ). 
 
“QNET Türkiye eStore” Parakende Müşteriler ve BT’lerin kişisel tüketimine yönelik QNET 
internet sitesi üzerinden, BT’lerin Sanal Ofislerinde (VO) yer alan Hızlı Tüketim ürünleri ile 
kalifiye ürünlerinin bulunduğu ulaşılabilir ürün satış yeridir. 
 
“QNET Türkiye Puan İle Ödeme eStore’u” Bağımsız Temsilcilerin kazandıkları EP’ler ile 
ödeme yapabildikleri Sanal ofislerinde mevcut ve erişilebilir ödeme eStore anlamına gelir.  
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“Çeyrek/ 3 Aylık Dönem” 13 Komisyon haftasını kapsar. 
 
“Seviye ” Bağımsız Temsilciler’in Ödeme Planı’nda yer aldıkları konumdur. Unvan Seviyesi ve 
Ödeme seviyesi olacak şekilde her üyenin iki seviyesi mevcuttur. 
 
“Seviye Yükseltmesi” Sabit bir ay dönemi içerisinde, BT’nin yeni seviye için Ek-1 Çizelge- 3’te 
belirtilen gereksinimleri yerine getirdiği taktirde bir üst seviyeye yükseltilmesini ifade eder. 
 

QNET Türkiye Ödeme Planında yeni kayıtlı bir temsilci için varsayılan sıralamadır. 
 
Bronze Star Aktif ve Kalifiye olan BT’lere verilen Unvan ve Ödeme seviyesidir. 
 
Silver Star Ek-1’de yer alan Çizelge 3 ve Çizelge 4’de belirtilen hususların yerine getirilmesi 
halinde Bronze Star’dan yükselinen seviyedir. 
 
Gold Star Ek-1 Çizelge 3 ve Çizelge 4’de belirtilen hususlar yerine getirildiği taktirde Silver 
Star’dan yükselinen seviyeyi ifade eder. 
 

Sapphire Star, Ek 1'in Çizelge 3'te belirtildiği gibi, sabit bir süre içinde tüm Sapphire Star 

Seviye gereksinimlerini yerine getirildiği takdirde Gold Star seviyesinden yükselinen seviyedir. 
  
Platinum Star Ek 1 Çizelge 3 ve Çizelge 4’te belirtilen hususlar yerine getirildiği taktirde 
Sapphire  Star’dan yükselinen seviyedir.  
 
Diamond Star Ek 1 Çizelge 3 ve Çizelge4’te belirtilen hususlar yerine getirildiği taktirde 
Platinum Star’dan yükselinen seviyedir. 
 
Blue Diamond Star Ek 1 Çizelge 3 ve Çizelge4’te belirtilen hususlar yerine getirildiği taktirde 
Diamond Star’dan yükselinen seviyedir. 
 
“Referans olma” Perakende Müşteri ve/veya Ödeme Planına dahil olmak üzere Yeni BT’lere 
referans olmayı ifade eder. 
 “Tekrar Satışlar” Şirket ürün ve hizmetlerinin tekrar eden bir şekilde satılmasını veya satın 
alınmasını ifade eder.  
 
“Tekrar Satış Puanları ” veya “RSP” RSP Planda maksimum on (10) Ödeme Seviyesinden 
Aktif bir BT’nin kazanabileceği her bir QNET Ürününe bağlanan puanları ifade eder.  
 
“Tekrar Satış Komisyonu” Biriken Tekrar Satış Puanlarından elde edilen komisyondur.  
 
“Perakende Fiyatı “Şirketin, Müşterilere sattığı Şirket ürünlerinin fiyatıdır ve BTlerin Ana Plan 
veya RSP Plan’da ilk kalifiye edici kişisel satın almalarında geçerli olan fiyattır. 
 
 “Perakende Kar” Bir Şirket ürününün, Perakende Fiyatı ile BT İndirimli Fiyatı arasındaki farktır. 
Sadece Şirket ürününü Perakende Müşteriye satan BT’ye ödenir.  
 
“Perakende Satış” Şirket ürünlerinin müşterilere satışını ifade eder. 
 
“Haftalık Satış Süresi” veya “Satış Süresi (Periyodu)” Cuma günü 18:01’den başlayarak bir 
sonraki (takip eden) Cuma saat 17:59’a kadar ya da Cuma günü 19:01’den başlayarak bir 
sonraki (takip eden) Cuma saat 18:59’a kadar geçen bir haftalık periyodu ifade eder.  
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"İkincil İzleme Merkezi" BT’lere Bağımsız Temsicilik başvurularının onaylanması üzerine 
verilen doğrudan ilk TC’ye bağlanan sağ ve sol izleme merkezlerini ifade eder. Bağımsız 
Temsilci Kimlik Numarası (BT Formu) sonrasında genellikle Sol TC “002” uzantısı, sağ TC ise 
“003” uzantısı olarak tanımlanır.  
 
“Kendi kendini Aktifleştirme” BT’nin QNET Türkiye ürünlerini Kişisel Tüketimi için almasından 
yada Perakende Satışlarından elde ettiği BV’ler ile Bağımsız Temsilciliği’nin aktifleştirilmesi 
yöntemidir. 
 
“Adım Komisyonu” BT’nin Ödeme Planı’nda yer aldığı seviyeye göre komisyon ödemesidir.  
 
“Unvan Seviyesi” 
 
“İzleme Merkezi” veya “TC” Şirket veritabanındaki bir konum anlamına gelir. Komisyonlar 
ve/veya primler, her bir İzleme Merkezi göz önüne alınarak hesaplanır. 
 
 
03 TC’lerin Elde Edilmesi 
 
3.01 İzleme Merkezleri 
 
Bir BT'ye, BT olarak ilk kabul edildiğinde üç (3) TC verilecektir. Üç (3) TC, Geçmiş'te şu 
yapılandırmayla görülecektir: En üstteki TC olan Birincil TC-001, hemen solundakine bağlı olan 
TC-002 ile hemen sağındaki TC-003'e sahiptir. 
 
3.02 TC’leri Kalifiye Etmek 
 
Bir BT, ek TC'ler elde etmek için, tüm TC'lerini Kalifiye etmek zorundadır. 
 
3.03 Minimum BV 
 
Ek TC’ler elde etmek ve ayrıca TC’leri Kalifiye etmek amacıyla, TC-001, TC-002 ve TC-003 için 
tek bir TC’de biriktirilmesi gereken minimum BV miktarı 500 BV dir. 
 
3.04 Ek TC’ler Elde Etme 
 
Madde 3.05'e tabi olmak üzere, bir BT başlangıçta mevcut üç (3)TC'sininin her birini  minimum 
500 PBV ile kalifiye hale getirdikten sonra (1000) BV Kişisel İş Hacmi biriktirerek ek TC elde 
edebilir. Bundan sonra, her 1000 BV’lik Kişisel İş Hacmi ile (1) yeni TC açabilir. 
 
3.05 Tek bir işlemde maksimum ek TC 
 
Bir BT, Şirket Ürünlerini satın alarak biriktirmiş olduğu BV miktarı iki (2) TC oluşturmak için 
gerekli olan minimum BV miktarını geçmiş olsa bile, tek bir işlemle en fazla iki (2) ek TC 
oluşturabilir.  
 
 
04 Yerleştirme 
 
4.01 Yerleştirme Hakkı  
 
Bir Sponsor, aşağıda belirtilen Sipariş Kurallarına tabi olmak üzere, kişisel sponsoru olduğu bir 
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BT'nin Birincil TC'sini veya kendisine ayrılmış diğer ek TC'leri yerleştirme hakkına sahiptir (yani 
herkes, kendi 004 ve takip eden TC uzantılarının yerleştirme konumuna buradaki 3.04 maddesi 
altında açıklandığı şekilde karar verir). 
   
 
05 Yerleştirme Kuralları 
 
5.01 Bağlı TC’lerin sınırı 
 
Birincil TC’nize doğrudan bağlı olarak yalnızca iki (2) TC’ye sahip olabilirsiniz. 
 
5.02 En Yakın Üst Sıra TC’si 
 
Her TC, en yakın Üst Sırasında yalnızca bir (1) TC'ye sahip olabilir.  
 
5.03 Sponsor Üst Sıranın Yerleştirme Hakkı 
 
5.08 maddesine tabi olmak üzere, bir Üst Sıradaki Sponsor, kişisel olarak sponsoru olduğu bir 
BT'nin Birincil TC'sini yerleştirme imtiyazına sahip olacaktır. Yukarıda bahsedilen hükme tabi 
olarak, bir BT, kendisine ayrılmış her TC'yi yerleştirme hakkına sahip olacaktır. 
 
5.04 Bir BT’nin Yerleştirilme Hakları 
 
5.07 maddesine tabi olmak üzere, bir BT, Alt Sırasında bulunan TC'lerin altına yerleştirme 
hakkına sahip olduğu herhangi bir TC'yi, Birincil TC'si (TC-001) altındaki herhangi bir yerden 
başlayarak yerleştirebilir. Ancak başka bir TC tarafından işgal edilen bir konuma bir TC 
yerleştiremez. 
 
5.05 Birincil TC Üzerine Yerleştirme 
 
Bir BT'nin, kendi Birincil TC'si üzerine herhangi bir TC yerleştirmesine izin verilmez. 
 
5.06 Birincil TC Altına Yerleştirme 
 
Bir BT, yerleştirme hakkına sahip olduğu hiçbir TC'yi Birincil TC'si altında olmayan bir konuma 
yerleştiremez. Diğer bir deyişle, bir TC'yi, 5.08 maddesini ihlal edecek biçimde yerleştiremez. 
 
 
5.07 TC-003’ü Takip Eden TC Uzantıları 
 
Madde 5.01 gereğince, TC-003'ü takip eden (yani TC-004 ve devamı) bir BT'ye ait tüm TC 
uzantıları, doğrudan aynı BT'nin varolan TC lerine yerleştirilmeyecektir/bağlanmayacaktır. 
 
5.08 Varsayılan Yerleştirme 
 
Sponsor BT'den gelen yerleştirme talimatı anlaşılmaz, hatalı, İ&P'ya aykırı (Ödeme Planı dahil) 
olduğunda ya da herhangi bir yerleştirme talimatı vermediğinde, Madde 6 Varsayılan 
Yerleştirme Yöntemi başlığı altında öngörülmüş olan varsayılan yerleştirme uygulanacaktır. 
 
 
06 Varsayılan Yerleştirme Yöntemi 
 



27 

 

6.01 Bir TC’nin Varsayılan Yerleştirmesi 
 
Varsayılan olarak yerleştirilen bir TC yalnızca, Geçmiş'te, kendi TC'sinin ya da sponsorun 
TC'sinin Dış Ayağındaki ilk boş konuma yerleştirilecektir. 
 
 
07 Komisyonlar ve/veya Primler 
 

(a) Tüm BT'lere, Satış Karı verilir. Satın almaları için bir TC yerleştirilecek olsa bile hiçbir 
Müşteri prim ve/veya komisyon alma hakkına sahip olamaz. 

 
(b) Satış Karı dışındaki komisyonlar ve/veya primleri almaya yalnızca Aktif BT'ler hak 

kazanabilir. 
 

(c) Aktivasyondan önce biriken herhangi bir BV, aktivasyon aynı Komisyon Döneminde 
meydana gelmediği sürece, aynı BT'ye komisyon olarak verilmez. 

 
(d) Bu Ödeme Planı altında ödenmesi gereken tüm komisyonlar ve/veya primler, kişilerin 

Şirkete tanıtılmasını değil, Şirketin ürünlerinin satışını esas alır. 
 
7.01 Satış Karı 
 

(a) Bir BT, bizzat ve başarıyla tanıtım yaptığı Müşterinin Şirketten satın aldığı her ürün için 
Satış Karına hak kazanacaktır. 

 
(b) Bir Sponsor da, kişisel olarak sponsor olduğu Alt Sıralarıyla, Satış Fiyatından ilk kişisel 

satın alımından (bir üründen fazlasını içerebilir) Satış Karı almaya hak kazanacaktır. 
 
7.02 Adım Komisyonu 
 

(a) Adım Komisyonları, Müşteriler ya da BT'ler tarafından ürün satışlarından biriken BV temel 
alınarak BT'lere ödenir. Adım Komisyonuna, yalnızca Aktif ve kalifiye BT hak kazanabilir. 

 
(b) BV, her ürün türüne atanacaktır ve aynı ürün türleri, faklı BV birimlerine atanabilir. 

 
(c) Bir ürünün satışı üzerine, Şirket, o ürünün BV’sine eşit olacak belirli bir BV sayısını, 

TC'lerden birine (1) veya ürünü kendisi almış olan ya da Müşteriye ürünü satın alması için 
başarılı şekilde tanıtım yapan bir BT'nin BV bankasına verir. Herhangi bir ürünün 
Müşteriye satılması durumunda, Şirket, bu ürüne atanmış BV’yi, ürün satışını başarıyla 
teşvik eden BT'nin BV bankasına verecek ve BT bu şekilde elde edilmiş olan BV’yi yedi 
(7) gün içinde TC'sine ayıracaktır. 

 
(d) Geçmiş'te, belirli bir TC'nin İç Ayağındaki TC'ler, bu TC'nin Alt Sıradaki Grubunu temsil 

eder. Dış Ayaktaki TC'ler, diğer Alt Sıra Grubunu temsil eder. Başka bir deyişle, her TC, 
İç Ayağında ve Dış Ayağında birer (1) Alt Sıra Grubuna sahip olmalıdır.  

 
(e) Her TC için, her Alt Sıra Grubunun BV’ lerinin birikimini kaydeden bir (1) Sayaç vardır. 

 
(f) Komisyon, her bir TC için, TC'nin Sayaçlarında gösterilen ve Çizelge 1'e göre her iki Alt 

Sıra Grubunda biriken toplam BV esas alınarak hesaplanacaktır. 
 

(g) Komisyon, günlük olarak hesaplanır ve haftalık olarak ödenir. Bir TC'ye ödenmesi 
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gereken komisyon, Komisyon Döneminin sonunda hesaplanacak ve komisyonlanmayan 
BV için kalan tüm bakiye bir sonraki Komisyon Dönemine taşınacaktır. 

 
(h) Maksimum haftalık adım komisyonu, daha önce Çizelge 1'de açıklandığı gibi, Bağımsız 

Temsilcilerin her ödeme düzeyi için tamamlanacaktır. Bir Komisyon Döneminde, o 
Komisyon Dönemi için karşılık gelen haftalık maksimum adım komisyonuna ulaşıldıktan 
sonraki tek bir haftada biriken BV’ler, BT'ye ödenmesi gereken herhangi bir adım 
komisyonunun hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 
 

7.03 Erken Ödeme   
 
Yeni BT’ler Birincil TC’lerinin Kısa Hacim Kolunda Kalifiye olmak için gerekli olan yeterli BV 
miktarını kısa bir süre içerisinde tahsis etmeleri halinde erken bir komisyon ödemesi 
kazanabilirler. Bu ödeme, 1.Döngü ilk Adım Komisyonu olarak değerlendirilir ilk basamak 
komisyon döngüsü 1’e uygulanır ve yeni BT’nin seviyesine, toplam ödeme Çizelge 1’e göre 
gerçekleştirilir.   

Kalifiye ve Aktif yeni bir BT, kayıt tarihini takiben ilk 4 hafta içerisinde, kısa hacim kolunda 1000 
BV’yi biriktirmiş olması durumunda, karşılık gelen Erken Ödeme miktarına hak kazanacaktır.  

Kalifiye ve Aktif yeni bir BT, kayıt tarihini takiben 6 hafta içerisinde, kısa hacim kolunda ikinci 
1000 BV’yi biriktirmiş olması durumunda, karşılık gelen Erken Ödeme miktarına hak 
kazanacaktır.  
 
Erken Ödeme prosedürüne bir örnek: Kalifiye ve Aktif bir BT, ilk seviyeden (Bronze Star 
seviyesinden) giriş yaparak kayıt tarihinden itibaren ilk 4 hafta içerisinde, kısa hacim kolunda 
1000 BV’yi biriktirerek 135 TL almaya hak kazanacaktır. Sonrasında takip eden haftalar 
içerisinde (kayıt tarihinden itibaren 6 hafta içerisinde) ikinci 1.000 BV’sine ulaştığında ikinci 135 
TL almaya hak almaya hak kazanacaktır. 1. Adım komisyonunu tamamlamak için geri kalan 
üçüncü 1000 BV’ye ulaştığında ise geri kalan 275 TL’lik ödemeyi almaya hak kazanacaktır.   
 
Diğer bir deyişle; Bronze Star seviyesinde 1.Döngü, 1.Adım Komisyonu için, Kısa Hacim 
Kolunda gerekli olan toplam 3,000 BV, ilk  1,000 BV için 135 TL, ikinci 1,000 BV için 135 TL ve 
son 1,000 BV için 275 TL' lik dilimler halinde olmak üzere, 1.Adım Komisyonu olan toplam 550 
TL ödeme kazanacaktır. Lütfen Çizelge 2‘ye göz atınız. 
 
7.04 Tekrar Satış Puanları ve Tekrar Satış Komisyonu 
 
Bir BT kazanmış olduğu Tekrar Satış Puanlarını, 10.000 RSP: 825 TL oranı üzerinden nakde 
dönüştürebilir.  
 
Tekrar Satış Puanları Aktif bir BT’nin kendi güncel seviyesi dayalı alınarak maksimum on (10) 
Ödeme Seviyesinden kazanabileceği her bir QNET ürününe yüklenen puanları ifade eder.  
 
RSP’den kazanılan nakit Tekrar Satış Komisyonu olarak adlandırılır.  
 
Bir BT, mevcut seviyesini muhafaza etmek ve maksimum on (10) Ödeme Seviyesinden RSP 
kazanmak için, perakende satış ile veya hızlı tüketime yönelik herhangi bir QNET ürünü alımı ile 
minimum Aylık RSP gereksinimini karşılaması gerekir.  
 
7.05 Prim ve/veya Komisyon Değişikliği 
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Şirket, tamamen kendi takdiriyle, bu Ödeme Planındaki Çizelgeleri değiştirebilir veya buradaki 
yöntem ya da miktarı değiştirmek üzere bunlarda düzenleme yapabilir ya da Çizelgelere 
herhangi bir şey ekleyebilir ya da çıkarabilir.  
 
Şirket, Ödeme Planındaki Çizelgeleri yenileme, değiştirme ya da silme kararı verdiğinde, sözü 
edilen değişikliği resmi web sitesinde yayınlayarak, BT'lere önceden bildirim için makul bir süre 
verecektir. Yeni yerleştirme, değiştirme ya da silme, makul süreli bildirim periyodunun bitmesi 
üzerine hemen geçerlilik kazanacaktır. 

 
 
08 Aktivasyon ve Kalifiye Olma 
 
8.01 Kalifiye Olma 
 

(a) Bir TC’yi Kalifiye hale getirmek için, BT yalnızca kişisel olarak satın aldığı veya 
Müşteriye başarıyla tanıttığı bir ürüne atanmış BV’yi kullanabilir. 

 
(b) Bir BT, diğer TC’lerini kalifiye etmeden önce, ilk olarak Birincil TC’sini (TC - 001) kalifiye 

hale getirmek zorundadır. 
  

(c) Birincil TC’sini kalifiye hale getirdikten sonra, arta kalan BV’leri diğer TC uzantılarına 
yerleştirebilir. Diğer bir deyişle, BT, Birincil TC’sine yeterli BV’yi yerleştirdikten sonra, 
Birincil TC Kalifiye TC olarak işleme alınır ve diğer TC’lerine yeterli BV’yi yerleştirdiği 
taktirde, diğer TC uzantıları da Kalifiye TC haline gelirler.  

 
8.02 Aktivasyon 
 

Kalifiye bir BT, kendi birincil TC’sinin her iki tarafında ya da ikincil TC’lerinin herhangi 
birinde her iki tarafında minimum 500 BV biriktirerek ya da yerleştirerek bağımsız 
temsilciliğini aktifleştirebilir. 
 
Kalifiye BT 3 şekilde temsilciliğini aktifleştirebilir: 
 
(a) Perakende Satış- BT, perakende satışlarından BV biriktirerek ikincil TC (002) ve TC 

(003)’lerinin her birine beşyüz (500) BV yerleştirmesi 
 

(b) Perakende Satış ve Kişisel Satın Alma Kombinasyonu- perakende satış ve kişisel 
tüketime ilişkin Qnet Promosyon ürünlerinin satın alımından kazanılan BV’lerin, 
BT’nin TC 002 ve TC 003’ne her birine en az 500 BV yerleştirmesi  

 
(c) Direkt Yönlendirme - Bir BT’nin TC’sinin herhangi birisinin her iki tarafına en az bir 

kalifiye direkt yönlendirme bulundurmasıdır. 
 
8.03 TC Sayaçlarını Açma 
 
TC Sayaçları ancak BT’nin aktivasyonu sonrası açılacaktır.  
 

 
09 Promosyon 
 
9.01 Ödeme Düzeyleri 
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Çizelge 1’de de bahsedildiği gibi; BT'lerin, Adım Komisyonu kazanmasına yönelik beş (5) 
Ödeme Düzeyi vardır.  
 
9.02 Daha Yüksek Seviyeye Yükselme 
 
BT'ler, düzenli aylık periyodlar içerisinde her bir seviye için belirlenen gereklilikleri yerine 
getirerek Qnet Türkiye Ödeme Planında daha yüksek Ödeme Düzeyine yükseltilebilir.  
 
Yedi (7) adet seviyenin mininum aylık seviye ilerlemesi ve korunması gereksinimleri çizelge 3’te 
verilmiştir. 
 
 
 
9.03 Daha Düşük Bir Seviyeye Gerileme 
 
BT’ler içinde bulundukları mevcut seviyeye karşılık gelen minimum gereksinim koşullarını 
sağlayamadıklarında, mevcut seviyelerini muhafaza ederler ancak bu BTlere elde ettikleri 
başarıya karşılık gelen alt seviyede ödeme yapılır. 
 
22 July 2017 19:01 itibariyle kayıt olan yeni BT’ler Bronze Star seviyesinde yer alacaklardır ve 
gerekli ön koşulları sağladıklarında sırasıyla Silver, Gold, SapphirePlatinium, Diamond Star ve 
Blue Diamond Star seviyelerine terfi edeceklerdir. Bununla beraber BTler içinde bulundukları 
dönemde mevcut seviyelerinin gereksinimleri yerine getiremezlerse, ilgili BTler mevcut 
seviyelerini muhafaza ederler ancak bu BTlere elde ettikleri başarıya karşılık gelen alt seviyede 
ödeme yapılır. 
 
Başka bir deyişle, Gold Star, Sapphire Star,Platinium Star, Diamond Star ve Blue Diamond Star 
seviyesine ulaşmış yeni BT’lere alt seviyede ödeme yapılacak ancak her halukarda Silver Star 
seviyesi altında olmayacaktır  
 
22 July 2017 (saat 19:01) tarihinden önce kayıt olmuş ve belirli bir seviyeye ulaşmış olan BT’ler 
mevcut seviyelerini koruyacaktırlar.. Bununla birlikte Qnet Türkiye Ödeme Planı’nda BT’ler belirli 
bir zaman dilimi içerisinde mevcut seviyelerini muhafaza için gerekli gereksinimleri yerine 
getiremezlerse ilgili BT’ler mevcut seviyelerini muhafaza ederler ancak bu BT’lere elde ettikleri 
başarıya karşılık gelen alt seviyede ödeme yapılır. 
 
 
10. Özel BT durumlarda BV’lerin Silinmesi 
  
Eğer bir BT’nin durumu aşağıdaki gibi belirtilmiş ise, sağ ve sol kollarında birikmiş olan iş hacmi 
ve BV Bankasında yer alan tüm BV’ler süresi geçmiş olarak sayılacak ve sıfırlanacaktır. 
 

(a) “Fesih (Sonlandırılma)”; veya 
(b) “Hükümsüzlük”. 

 
İlgili BT’den hak kazanılmış olan iş hacmi Üst sıralarından kesilmeyecektir. 
 
Bu maddede tabii olduğu üzere: 
 

(a) “Fesih(Sonlandırma)” bir BT’nin QNET İlkeler & Prosedürlerini veya Etik Kurallarını ihlal 
etmesi üzerine Temsilciliğinin QNET tarafından sonlandırılmasıdır. 
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(b) “Hükümsüzlük” bir BT’nin ürün iadesi ve üyelik iptali talebi üzerine Temsilciliği 
sonlandırılmasıdır.  

 
 
11.  Geliştirilmiş Ödeme Planı veya “Q10” 

 
22 July 2017 tarihinden (saat 19:01’den) itibaren geçerli olmak üzere, Şirket Ödeme Planında 
geçerli olacak geliştirilmiş bir Ödeme Planı hayata geçirecekir. Tüm mevcut ve yeni BT’ler 
belirtilen tarih itibariyle otomotik olarak aşağıda belirtilen İş Planına tabi olacaktır: 

 
(a) Tüm mevcut ve yeni BT’ler Geliştirilmiş Ödeme Planında komisyon kazanma 

imkanına haiz olacaktır. 
 

(b) Bir Temsilci, Qnet Türkiye Ödeme Planı’ndan yedi (7) farklı şekilde komisyon / 

ikramiye kazanabilir. 
 

1. Perakende Kar 
2. Erken Ödeme 
3. Adım Komisyonu 
4. Tekrar Satış Komisyonu 
5. Seviye İlerlemesi 
6. Seviye Gereksinimi 
7. Yıl boyunca Teşvikler 

 
 

(c)  Temsilci, sırasıyla Ek 1'in Çizelge 1 ve Çizelge 5'te belirtildiği üzere, QNet 

Türkiye Ödeme Planında belirtilen Ödeme Seviyesi ile yedi (7) seviyeye 

geçebilir. Belirtilen Yedi (7) Seviye şunlardır: 
 
 

 

1. Bronze Star 
2. Silver Star 
3. Gold Star 
4. Sapphire Star 
5. Platinum Star 
6. Diamond Star  
7. Blue Diamond Star 
 

(d)  

(e) Çizelge 1 Ek 1'de belirtildiği gibi, BT Ödemeleri Seviyesine dayalı olarak, her TC 

için Haftada maksimum bir ödeme yapılmaktadır. Maksimum Ödeme BT’nin 

Ödeme Seviyesine göre değişir.   

 

Ek 1'deki Çizelge 3'te belirtildiği gibi, Temsilci sıralamada ilerlemek için, bir 

sonraki ay içerisinde bir üst seviyenin ön koşul ve Aylık Gereksinimleri yerine 

getirmelidir.  Daha yüksek bir seviyeye yükselirken,  temsilcinin seviye 

atlamasına izin verilmez.  
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(f)   Temsilci, Aylık Koruma gereksinimlerini, mevcut seviyesi ve Ödeme Seviyesini 

korumak için belirli bir aylık süre içerisinde yerine getirmelidir. 
 

 

(g)    Gold Star İçin Aylık Seviye Gereksimini ve üstünü başaramayan bir BT, 

başarılarına bağlı olarak daha düşük bir Ödeme Seviyesine indirilecek ancak 

Silver Star Seviyesinin altına düşürülmeyecektir. 

(h) Aktif bir BT, kişisel satın alımı, perakende satışı ve kendi alt sıralarına göre 

tekrarlanan on adet (10) sıra RSP Ödeme Düzeyine kadar geçerli RSP kazanma 

hakkına sahip olacaktır. Komisyon kazanabilmek ve Aktif kalabilmek için , en az 

50 Kişisel RSP sağlamalıdır. 

(i) Sabit bir aylık süre içerisinde 50 Kişisel RSP'yi sağlayamayan BT, Kompres 

olacak ve Alt Sıralarının tekrar satışlarından elde edilen tüm RSP, 

kaybedilecektir. 

(j)  Aktif bir BT'nin RSP Ödeme Seviyesi, Ek 1'in 5.Çizelgesinde belirtilen güncel 

Ödeme Seviyelerine dayanmaktadır. RSP Ödeme Seviyesine göre 2. sıradan 

alınan RSP'nin değeri iki katına çıkmaktadır. 

(k)  Kazanılan RSP,  bir dönüşüm oranı kullanılarak haftada bir kez otomatik olarak 

nakit haline dönüştürülür: 10,000 RSP = 825 TL 

(l)  Diamond Star ve Blue Diamond Star, 6 ay üst üste geçerli Seviye ve Ödeme 

Seviyelerini korudukları takdirde, Ek 1, Çizelge 4’de  yer alan Seviye Koruma 

Bonusu kazanma hakkına sahip olacaklardır.  

(m) Bronze Star’dan ve Silver Star'a seviye ilerleme durumunda , Seviye aynı hafta 

içinde derhal yürürlüğe girer. Ancak yürürlüğe giren seviye, 6. Çizelgede 

belirtildiği gibi Web Sitesinde daha sonradan aynı ayın 3. haftasında 

yansıtılacaktır. 

(n) Gold Star ve üstü seviyesine ilerleme, sonraki Ayın ilk haftasında etkindir, ancak 

Sıra, web sitesinde daha sonradan Çizelge 6'da belirtildiği gibi 3. haftada 

yansıtılır. 
 
 
 
 
 
ÇİZELGE 1 
 
SEVİYELER İÇİN ÖDEME ORANLARI 
ADIM HERHANGİ BİR 

KISA HACİM 

KOLUNDAKİ GRUP 

İŞ HACMİ, (BV) 

SEVİYE 

BRONZE 

STAR 

SILVER 

STAR 

GOLD 

STAR 

PLATINUM 

STAR 

DIAMOND 

STAR 

1 3.000 BV 550TL 620TL 685TL 755TL 825TL 

2 3.000 BV 550TL 620TL 685TL 755TL 825TL 

3 3.000 BV 550TL 620TL 685TL 755TL 825TL 

4 3.000 BV 550TL 620TL 685TL 755TL 825TL 
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5 3.000 BV 550TL 620TL 685TL 755TL 825TL 

6 3.000 BV 10 EP 10 EP 10EP 10 EP 10 EP 

 
*eVoucher Puanları (EP) 6. Adımda hesaplanmaktadır ve yalnızca Puan ile Öde eMağaza’sında 
kullanılabilmektedir. 
 
 
 
ADIM KOMİSYONLARI 
 
Her TC için Haftalık Maximum Adım Komisyonları 
 
SEVİYE BRONZE STAR SILVER STAR GOLD STAR PLATINUM 

STAR 

DIAMOND 

STAR 

Adım 

Komisyonu 

550TL 620TL 685TL 755TL 825TL 

Haftalık 

Maksimum 

Adım Sayısı 

40 50 60 70 80 

Haftalık 

Maksimum 

Ödeme Tutarı 

18.700TL+ 60 

EP 

25.985TL+ 80 

EP 

34.375TL + 

100 EP 

44.615TL + 

110 EP 

55.275TL+ 

130 EP 

 

 

SEVIYE 

BRONZE 

STAR 

SILVER 

STAR 

GOLD STAR SAPPHIRE 

STAR 

PLATINUM 

STAR 

DIAMOND 

STAR 

BLUE 

DIAMOND 

STAR 

Adım 

Komisyon

u 

550 TL 620 TL 685TL 715 TL 755 TL 825 TL 893 TL 

Haftalık 

Maksimu

m Adım 

Sayısı 

40 50 60 65 70 80 90 

Haftalık 

maksimu

m Ödeme 

Tutarı 

18.700TL 25.985 TL 34.375TL 39.325 TL 44.615TL 55.275TL 67.031 TL 

+ 60 EPs + 80 EPs + 100 EPs + 100 EPs + 110 EPs + 130 EPs + 150 EPs 
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ÇİZELGE 2: ERKEN ÖDEME 
 
Herhangi bir Kısa Hacim 
Kolun’nda Grup İş Hacmi 
(GBV) 

Erken Ödeme (TL) Zaman Aralığı 

1.000 BV 135 TL Bağımsız Temsilcinin 
kaydoluşundan sonraki ilk 4 
hafta içinde 

1.000 BV 135 TL Bağımsız Temsilcinin 
kaydoluşundan sonraki ilk 6 
hafta içinde 

1.000 BV 275 TL - Yok - 

 
 
Bu açıklama Bronze Star seviyesi baz alınarak, birincil TC adım 1, döngü 1’e göre yapılmış olup 
her adım için ödeme seviyesinin tamamı 550TL’dir. 
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Gereksinimler Bronze Star Silver Star Gold Star 
Sapphire 
Star 

Platinum Star Diamond Star Blue Diamond Star 

Ön Koşul 
Kalifiyelik ve 
Aktiflik 

Bronze Star 
seviyesine sahip 
olmalı 
 

Silver Star 
Seviyesine 
Sahip olmalı 

Gold Star 
Seviyesine 
Sahip olmalı 

Sapphire Star 
Seviyesine Sahip olmalı 

Platinum Star 
Seviyesine Sahip 
olmalı 

Diamond Star 
Seviyesine Sahip 
olmalı 

Kişisel RSP *50 RSP  *50 RSP *50 RSP  *50 RSP  *50 RSP  *50 RSP  *50 RSP  

Kalifiye Direkt 
Yönlendirme 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Her biri 500 
BV’lik 3 Kalifiye 
Direkt 
Yönlendirme  
YA DA  
Her biri 1,000 
BV’lik 2 Kalifiye 
Direkt 
Yönlendirme 
(Sadece tek bir 
seferlik 
gereksinim) 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Direkt BV**** - - 500 1000 1000 2000 3000 

Grup RSP - - 1200** 2000** 

5000** 
Minimum 2 alt sıradan 
(downline)**  5,000 
GRSP ve her birinden 
maksimum 2,500 GRSP 
 

Minimum 2 alt 
sıradan**  15,000 
GRSP ve her 
birinden maksimum 
7,500 GRSP 
 

Minimum 3 alt 
sıradan**  20,000 
GRSP ve her 
birinden maksimum 
7,500 GRSP 
 

İş Hacmi - - 2 40 120 200 320 

Grup Performası - - - 

Gold Star 
veya üzeri 
seviyeye 
sahip olan 5 
alt sıra 

Sapphire Star ve üzeri 
seviyeye sahip 5 alt sıra 
VE Gold Star ve üzeri 
seviyeye sahip 10 alt 
sıra** 
 

Sapphire Star 
seviyesine sahip 30 
alt kol 
(TC 001’in herhangi 
bir tarafında 
maksimum 21 adet)    
VE  Platinum Star 
veya üzeri seviyeye 
sahip 1 alt sıra** 
 

Platinum Star ve 
üzeri seviyeye sahip 
olan 10 alt sıra (TC 
001’in herhangi bir 
tarafından 
maksimum 7 adet) 
VE Diamond Star ve 
üzeri seviyeye sahip 
olan 2 alt sıra (TC 
001’in herhangi bir 
tarafından en az 1’I 
referans sırasına 
göre) 
 

 Ödeme Seyiyesi 
Korunması 

- - - - 

Birbirini takip eden 2 AY 
boyunca Platinum Star 
Seviyesi 
gereksinimlerinin 
tamamlanması 
gerekmektedir 
 

Birbirini takip eden 2 
AY boyunca Diamond 
Star Seviye 
gereksinimlerinin 
tamamlanması 
gerekmektedir 
 

Blue Diamond Star 
seviye 
gereksinimlerini 
birbirini takip eden 3 
AY’lık süre boyunca 
korumak  
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ÇİZELGE 3:  SEVİYE İLERLEMESİ VE KORUNMASI GEREKSİNİMLERİ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BT’ler, RSP Komisyonu kazanabilmek için her ay Kişisel olarak 50 RSP*lik ürün satın 

almalıdır. 

**Alt sıralardan Sponsorluk sırasına göre sağlandı.  

*** Sadece mevcut seviye Gereksinimi için bir ay içinde şartları yerine getirin 

**** Direkt BV, Doğrudan Tavsiye Edilen Perakende Müşterilerden ve Direkt Referanslardan 

birikebilmektedir. 

(Yeni ve mevcut). DBV, işlem tarihinden itibaren bir yıla kadar taşınabilmektedir. 

 
ÇİZELGE 4:  SEVİYE KORUMA BONUSU 

 

 

 
 

Mevcut Seviyenizi  

Birbirini izleyen   

6 ay boyunca Koruma 

27,500 TL  82,500 TL 

SEVİYE 
DIAMOND  

STAR 

BLUE DIAMOND  

STAR 
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ÇİZELGE 5: RSP SEVİYE İLERLEME VE KORUMA BONUSU 
 

 
 
 
 
 
 
ÇİZELGE 6: SEVİYE KAZANMA VE SEVİYE İLERLEME TABLOSU 
 
 

Ödeme Seviyesi Seviye ilerleme 
Geçerlilik Süresi 

Ödeme Seviyesi 
Kazanma 
ve İlerleme Programı 

Güncel Yeni Ödeme 
Seviyesi ve Ödeme 
Programı 

BRONZE STAR Hemen Seviyenin 
Tamamlandığı Hafta 

Aynı ayın 3. Haftası 

SILVER STAR Hemen Seviyenin 
Tamamlandığı Hafta 

Aynı ayın 3. Haftası 

GOLD STAR 1 Ay Takip eden ayın 
birinci Haftası 

Aynı ayın 3. Haftası 

SAPPHIRE STAR 1 Ay Takip eden ayın 
birinci Haftası 

Aynı ayın 3. Haftası 

PLATINUM STAR 2 Ay Takip eden ayın 
birinci Haftası 

Aynı ayın 3. Haftası 

DIAMOND STAR 2 Ay Takip eden ayın 
birinci Haftası 

Aynı ayın 3. Haftası 

BLUE DIAMOND 
STAR 

3 Ay Takip eden ayın 
birinci Haftası 

Aynı ayın 3. Haftası 

 
*İşlemler yeni ödeme Seviyesine göre hesaplandığında 

      ** Yeni Ödeme Seviyesi güncellenip web sayfasında gösterildiğinde, yeni ödeme 
uygulanır.  

 
 
Telif Hakkı © QNET Promosyon, Pazarlama ve Turizm Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır. 
Son Güncelleme 8 Nisan 2017. Yeni bir güncelleme yapılana kadar geçerlidir. 
 
 
 

 ÖDEME SEVIYELERI 5 5 5 6 7 8 9 10 

 RSP GEREKSINIMI 
*50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP 

DIAMOND  
STAR 

BLUE DIAMOND  
STAR IR GEREKSINIMLER BRONZE  

STAR 
SILVER  

STAR 
GOLD  
STAR 

SAPPHIRE  
STAR 

PLATINUM  
STAR 

      AYLIK MINIMUM  



38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


