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TÜRKİYE FAALİYET KURALLARI 
 
Giriş 
 
Tebrikler! Artık bağımsız bir Herbalife Nutrition Distribütörü olarak, dünyayı daha sağlıklı ve daha mutlu bir 
hale getirmek için uğraşan, bir amaca bağlı, aynı fikirdeki insanlardan oluşan bir topluluğun parçasısınız. 
Beslenme sektöründe küresel liderler olarak, etik ve dürüst çalışmakla yükümlüyüz. Bu nedenle, yolculuğunuz 
hakkında size yardımcı olması için lütfen Faaliyet Kuralları'nı1 gözden geçiriniz. 
 
İşinize başlamadan önce, lütfen her kuralı okuyup anlamak için zaman ayırın. 
 
Bir işi yürütmenin bazı yönlerinin karmaşık olabileceğini bildiğimiz için, Herbalife Nutrition ekibimiz size yardım 
etmek için bekliyor olacak. Sorularınız için; 0216 5427500 no’lu telefonu aramanız yeterli olacaktır. 
 
İşiniz için amacınız ne olursa olsun, umarız distribütörlüğünüzü faydalı bulursunuz. İnsanların hayatını 
geliştirmek için hevesinize ve bağlılığınıza teşekkür ederiz.  
Başarınız için en iyi dileklerimizle, 
 
Herbalife Nutrition Ekibiniz 
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1 Herbalife Nutrition, Faaliyet Kuralları'nı değiştirme ve diğer kuralları, ilkeleri ve rehberi (genel olarak ''Kurallar''ı) zaman zaman yayınlama 

konusunda yegane ve mutlak takdir yetkisine sahiptir. Bununla birlikte, değişiklikler ve yeni Kurallar ileriye dönük olacak ve geçmişteki 
Faaliyetlere uygulanmayacaktır. Herbalife Nutrition, kuralların ihlali konusunda herhangi bir düzenleyici eylem veya yaptırım uygulayabilir 
ve herhangi bir kural ihlalinde kısmen veya tamamen feragat etme hakkını saklı tutar. 
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Bölüm 1 Başlarken 
 
1.1 DİSTRİBÜTÖRLÜK BAŞVURUSUNDA BULUNMAK 
Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü olmak için başvuruda bulunan bir kişi (“Başvuru Sahibi”): 
 

1. Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü’nün (“Sponsor”) sponsorluğunda olmalıdır; 
2. Herbalife Nutrition Uluslararası İş Paketi’ni (IBP) satın almalıdır; 
3. Herbalife Nutrition Distribütörlük Başvurusu ve Sözleşmesi’ni (“Başvuru”) doldurmalı ve ibraz etmelidir; ve  
4. Başvurusu Herbalife Nutrition tarafından kabul edilmelidir2. 

 
 
1.1.1 Satınalma Koşullarına İlişkin Sınırlamalar 
Distribütör olabilmek için satın alınması gereken tek şey, Sponsor’a ek bir ücret ödemeden veya kar amacı 
olmadan maliyeti üzerinden yeni Distribütör’e satılan IBP ’dir.  
 
IBP diğer ürünler, hizmetler veya materyaller ile birleştirilemez. Sponsorlar, Distribütörller’in aşağıda belirtilen 
materyalleri satın almalarını gerekli kılamazlar:  
 

• Herhangi bir ürün. 
• Herbalife Nutrition veya diğer firmalar tarafından üretilen materyaller, ürünler veya hizmetler. 
• Seminerlere, toplantılara veya diğer etkinliklere katılım için giriş biletleri.  

 
 
1.1.2 Borç Teşvik Edilmemektedir 
 

Bir Herbalife Nutrition işinin sunduğu faydalardan biri de bu işin masrafsız olmasıdır: Yapılması gereken tek 
masraf, birIBP ’nin satın alınmasıdır. Distribütörler kendi işlerini borçsuz olarak kurmaya teşvik edilmektedirler. 
Distribütörler perakendeciliğini yapmayı ve/veya Distribütör organizasyonları oluşturmayı tercih eden 
Distribütörler’in büyük stoklara yatırım yapmaları veya külfetli borç altına girmeleri gerekmemektedir.  

 
Herbalife Nutrition, sunulan Herbalife Nutrition fırsatından yararlanmak üzere borç altına girilmesini veya kredi 
alınmasını güçlü bir şekilde önermemektedir. Özellikle Herbalife Nutrition ile ilgili olmayan amaçlarla kredi 
olarak alınan veya hibe edilen meblağlar (eğitim amaçlı krediler veya hibeler dahil) bir Herbalife Nutrition işinin 
yürütülmesi için kullanılamazlar.  
 
 
1.1.3 Bir Distribütörlükle Sınırlı Bireyler 
Bir kişi, Evli Çiftler ve EvlenenDistrübitörler, Ayrılma ve Boşanma ve Veraset Kuralları’nın izin verdiği durumlar 
istisna olmak üzere yalnızca bir Distribütörlük sahibi olabilir, işletebilir ve destekleyebilir. (Bkz. Kurallar 2.1.4, 
2.3 ve 2.4) Bir kişinin birden fazla Distribütörlük Başvurusunda bulunması durumunda, Herbalife Nutrition’a 
ulaşan ve kabul edilen ilk Başvuru, geçerli Distribütörlük olarak kabul edilecektir.  
 
 
1.1.4 Yıllık Distribütörlük Yenilemesi 
Bir Distribütör’ün, orijinal Başvuru’nun yıldönümüne kadar bir Distribütörlük Yenileme Talep Formu sunmaması 
veya bir ürün (literatür hariç) satın almaması durumunda Distribütörlük sonlandırılır.  
 
Herbalife Nutrition bu bakımdan geçerli son tarihi posta/elektronik posta yoluyla Distribütörler’e hatırlatmak için 
çaba göstermektedir. Fakat Distribütörler kendi Distribütörlüklerini zamanında yenilemekten sorumludurlar.  
 
 
1.1.5 Distribütörlük Yenilemesinin Kabul / Reddedilmesi  
Distribütör’ün Kurallar’ı ihlal etmesi durumunda, Herbalife Nutrition Distribütörlüğü yenilemeyi 
reddedebilecektir ve bu durumda Distribütörlük sonlanacaktır.  
 
 
1.1.6 Herbalife Nutrition ile Yapılacak İletişimler 
Distribütörler, Herbalife Nutrition’a daimi bir ev veya iş adresi bildirmeli ve Herbalife Nutrition kayıtlarında yer 
alan kendisine ait bütün irtibat bilgilerin güncel olmasını sağlamalıdırlar. Herbalife Nutrition’a sunulan bütün 
dokümanlar ve beyanlar tam ve doğru olmalı ve zamanında sunulmalıdır.  
 
 
 
 

 
2 Herbalife Nutrition herhangi bir başvuruyu tamamen kendi takdirine bağlı olarak kabul veya reddetme hakkını saklı tutar.  Başvuru 

sahibine, başvuru kabul edilene kadar, Herbalife Nutrition ürünlerini satın almak ve satmak için geri alınabilir bir lisans teslim edilmiştir. 
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1.1.7 Ürünlerin Uygun Şekilde Satın Alınması 
Bütün ürünler doğrudan Herbalife Nutrition’tan satın alınmalıdırlar ve  diğer Distribütörlerden satın 
alınmamalıdırlar. 
 
Distribütörler diğer Distribütörlerin veya Ayrıcalıklı Müşterilerin adına sipariş veremezler veya sipariş ödemesi 
yapamazlar.3  
 
 
1.1.8 Ödeme 
 
Ödemelerin Yapılması 
Distrübütörler, Herbalife Nutrition’a yapılacak bütün ödemelerin onaylı ve yeterli bakiyeye sahip olduğundan 
emin olmalıdırlar.Distribütörler, Herbalife Nutrition’dan satın alınan siparişler için ödeme yapmak üzere 
kendiDistribütörlerine, Ayrıcalıklı Müşterilerine veya perakende müşterilere veya diğer kişilere ait kredi 
kartlarını, şahsi çekleri veya diğer ödeme metodlarını kullanamazlar.  
 
Distribütörler herhangi bir nedenle reddedilen ödemelerden mali olarak sorumludurlar.4 
 
Herbalife Nutrition bu Kural’ın ihlal edilmesi durumunda ilgili Distribütör’ün satınalma imtiyazlarını 
sınırlandırabilecektir ve ihtilaflı ücretleri tahsil etmek üzere puan ve kazanç düzenlemeleri yapabilecektir.  
 
Kabul Edilen Ödemeler 
Online veya mobil ödemelerde, Distribütörler: 
 

- Güvenli ödeme sistemini dahil etmelilerdir. Örneğin: 

• Square, Flint, Spark Pay, iZettle or PayPal5 
 

- Müşteriler kredi kartı veya ödeme bilgilerini6 yetkisi olmayanların erişiminden korumalıdırlar. 
Örneğin: 

• Hiçbir zaman müşteri kredi kartı veya ödeme bilgilerinin email veya mesaj yoluyla 
gönderilmemesi gereklidir. Çünkü bu iletişim yöntemleri kredi kartı veya ödeme bilgilerinin 
iletilmesi içingüvenli değildir. 

• Müşteri kredi kartı veya ödeme bilgileri her zaman merkezi ve güvenli bir yerde 
saklanmalıdır. 

• Müşteri kredi kartı veya ödeme bilgileri müşteri tarafından ihtiyaç duyulmadığında veya 
kullanımına izin verilmediğinde düzenli olarak temizlenmelidir.  

• Müşterilerin kredi kartı veya ödemelerine ait bilgilerinin basılı kopyaları; parçalayarak, 
yakarak veya toz haline getirerek düzenli bir şekilde yok edilmesi gereklidir. 

• Verileri koruma standartları, ilgili kanunda yazılı haliyle güncel olmalıdır.  
 

- Kredi kartları ve hesap kartları en güncel Ödeme Kartları Sektörü Veri Güvenliği Standartları 
(PCI-DSS) ile uyumlu olmalıdır.7 PCI-DSS tarafından talep edilen Güncel Ödeme Kartları 
Endüstrisi Veri Güvenliği Standartları ile uyumlu olarak yapılan ödeme çözümlerinin iletim, işleme 
alınması müşteri hesap kartı ve kredi kartı verisinin sürekli olarak saklanmasını sağlar. 

 
Bütün uygulanabilir veri koruma yasalarına uyumlu olmak Distribütörlerin sorumluluğundadır. Buna; 
Distribütörlerin kendi web sitesi aracılığıyla toplanan hassas kişisel veriler dâhil olmak üzere kişisel verilerin 
işlenmesi ve yasal olarak müşterilerin kişisel verilerinin işlenme yetkisi olması ve gizliliğinin korunmasından ve 
herhangi bir veri ihlalinin raporlanmasından yasal olarak sorumlu olması da dâhildir. 
 
  

 
3 Herbalife Nutrition, diğer bir kişi tarafından yapılacak ödeme için Distribütör’den veya Ayrıcalıklı Müşteri’den yazılı yetkilendirme talep 

etmedikçe ve almadıkça bu kural geçerlidir. Yazılı yetkilendirme yalnızca spesifik bir sipariş için verilebilir. 
 

4 Yetersiz fon mevcudiyetinden ötürü ödemesi geri dönen bir Distribütör’e Herbalife Nutrition tarafından ek bir ücret yansıtılabilecektir. 
 

5 Küçük veya orta ölçekli iş yerlerine, güvenli ödeme sistemi sağlar. 
 

6 Müşteri Kredi kartı veya ödeme Bilgileri: kredi kartı numarası, güvenlik kodu&son kullanma tarihi, banka hesabı numarası, çekler ve 

diğer ödeme bilgileri. Faturalar, kayıtlar dahil bütün bilgiler. 
 

7 Koruyucu güvenlik standartlarına örnek içermesi için PCI gereklidir, fakat güvenlik duvarıyla ve veri şifrelemeyle sınırlı değildir. Daha 

fazla PCI-DSS bilgileri için https://www.pcisecuritystandards.org/ sitesini ziyaret ediniz. 
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Bölüm 2 Distrübütörlüğe ilişkin Bilgiler 
 
2.1 DİSTRİBÜTÖRLÜĞE UYGUNLUK 
 
2.1.1 Distribütörler Gerçek Kişiler Olmalıdırlar 
Herbalife Nutrition yalnızca gerçek kişilerin adına yapılan Distribütörlük Başvurularını kabul etmektedir. 
Distribütörden elde edilen kazançlar, ferdi  Distribütör’ün adı ve vergi sicil numarası kullanılarak bildirilecektir.  
 
 
2.1.2 Çift Distribütörlük  
Herbalife Nutrition, bir Distribütörlüğe katılan bir Distribütör’ün, eşin veya diğer bir gerçek kişinin birden fazla 
başvuruda bulunmuş olduğunu veya diğer bir Distribütörlüğün  geliştirilmesi için çalışmış veya bu yönde 
katkıda bulunmuş olduğunu tespit etmesi durumunda aşağıda belirtilen işlemlerde bulunmak açısından mutlak 
ve münhasır bir takdir hakkına sahip olacaktır: 
 

• Bu Distribütörlükten herhangi birini veya her ikisini sonlandırmak veya bu Distribütörlüklere yönelik 
koşullar getirmek;  

• Distribütörlüklere ve/veya Sponsorlara cezalar veya müeyyideler uygulamak;  
• Distribütörlüğün devredilmesinden veya iptal edilmesinden önceki herhangi bir dönem için Sponsor 

organizasyonlardan birinin veya her ikisinin satış puanlarında veya gelirlerinde ayarlamalar yapmak;  
• Uygun gördüğü diğer bir işlemde bulunmak.  

 
Çift Distribütörlüğün mevcudiyetinde ve benzeri ihlallerin mevcudiyetinde, ilgili Distribütör’ün bir Herbalife 
Nutrition Distribütörü olmaya devam etmesine izin verilebilir fakat bu Distribütör, Herbalife Nutrition’ın belirlediği 
uygun Sponsorluk ilkelerine göre hareket etmelidir. Herbalife Nutrition iptal edilen Distribütörlüğe ait alt ekip 
hattının düzenlenme şekline karar verecektir.  
 
 
2.1.3 Distribütörlük Yaş Sınırı 
Distribütörlük başvurusunda bulunacak veya diğer bir Distribütör’ün Herbalife Nutrition işine katılacak bir kişi 
en az 18 yaşında olmalıdır.8 

 
 
2.1.4 Belirli Mesleklere Sahip Distribütörler  
Spesifik mesleklere (örneğin Hükümet Çalışanları, Hakimler, Avukatlar, Eczacılar, Doktorlar, Askerler gibi) 
sahip kişilerin, bir Herbalife Nutrition Distribütörü olmalarının, kendi mesleklerinin tabi olduğu koşullar ile 
çelişmeyeceğine ilişkin olarak kendi kurumlarından görüş aldığı varsayılmaktadır.  
 
 
2.1.5 Evli Çiftler ve Evlenen Distribütörler  
Evli Çiftler yalnızca tek bir Distribütörlüğe iştirak edebilirler. İki Distribütör’ün birbirleriyle evlenmesi durumunda 
bir Distribütörlükten vazgeçilmelidir. Bu Kural’ın yegane istisnası, evlilik tarihi itibarıyla her iki Distribütörlüğün 
de Süpervizörlük seviyesinde veya daha yüksek bir seviyede olmasıdır. Bu durumda her eş kendi Ferdi 
Distribütörlüğüne  devam edebilecektir.  
 
 
2.1.6 Eşin Takdir Edilmesi 
Bir Distribütör ,eşini kendi Distribütörlüğüne, işine destek olması amaçlı ve takdir9 maksatlı kaydettirebilir. 
 
Distribütör kayıtlı olduğu gibi kalacaktır. Ancak Distribütörün eşinden boşanması durumunda, Distribütörlük 
sahibi veya yetkilisi bundan etkilenebilir.10 
 
 
2.1.7 Bir Eşin Faaliyetleri  
Eşin Distribütörlüğe iştirak edip etmediğine bakılmaksızın ve Distribütör’ün kendi eşinin faaliyetlerini bilip 
bilmediğine bakılmaksızın bir Distribütör kendi eşinin faaliyetlerinden sorumludur. Eş, Herbalife Nutrition işinin 
tabi olduğu Kurallar’a ve yürürlükteki kanunlara göre hareket etmelidir. Örneğin bir Distribütör’ün eşinin diğer 
bir Herbalife Nutrition Distribütör’üne veya müşterisine başka bir Çok Katlı Pazarlama (MLM) veya doğrudan 
satış fırsatı teklif etmesi veya tanıtması durumunda, ilgili Distribütörbundan sorumlu olacaktır.  

 
8 Asgari yaş koşulları ülkeden ülkeye değişmektedir. Diğer ülkelerde geçerli yaş koşullarını öğrenmek için Üye Hizmetleri ile irtibat kurun. 
 

9 Takdir işlemi örneğin Herbalife Nutrition etkinliklerine katılım yapılmasına ve yeni işlerin ve Pazarlama Planı başarılarının takdir 

edilmesine imkan sağlamaktadır. 
 

10 Boşanma/Ayrılma durumunda yasal ve/veya mali yönden Distribütörlük üzerine anlaşmazlığa düşüldüğünde, eşin sisteme kayıtlı olması 
veya olmaması mahkeme kararını etkileyebilir. 
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Herbalife Nutrition’ın takdirine göre, Eşin, Herbalife Nutrition’ın veya ürünlerinin itibarını azaltacak veya 
zayıflatacak veya bunlara zarar verecek faaliyetlerde bulunması durumunda, Herbalife Nutrition 
Distribütörlüğüsonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.  
 
 
2.1.8 Distribütörlüğün Eski Katılımcıları  
Bir Eski Katılımcı (eski bir Distribütör, Ayrıcalıklı Müşteri, eş veya başka bir Distribütörlüğe katılmış kişi) farklı 
bir Sponsor altında Distribütörlük veya Ayrıcalıklı Müşterilik için yeniden başvuruda bulunmadan veya diğer bir 
Distribütörlüğe yardım etmeden önce Faaliyette Bulunmama Dönemi’ne ilişkin koşulları yerine getirmiş 
olmalıdır. (Bkz. Kural 2.1.10) . 
 
 
2.1.9 Eski Distribütörlüklerin veya Ayrıcalıklı MüşterilerinBildirilmesi 
Bir Eski Katılımcı’nın Yeni Distribütörlük veya Ayrıcalıklı Müşterilik başvurusunda bulunması durumunda, bu 
Eski Katılımcı başvuru anında durumu Herbalife Nutrition’a bildirmeli ve eski Distribütörlük ID numarasını 
beyan etmelidir. Distribütör’ün veya Ayrıcalıklı Müşteri’nin diğer bir Distribütörlük altında gerçekleştirilen 
faaliyetleri bildirmemesi veya bu faaliyetlerle ilgili yanlış beyanlarda bulunması durumunda ilgili Distribütörlük 
veya Ayrıcalıklı Müşterilik sonlandırılabilecektir.  
 
 
2.1.10 Aktivitesiz Bekleme Süreci  
Aktivitesiz Bekleme Süreci, Eski Katılımcıların (eski Distribütör, Ayrıcalıklı Müşteri, eş veya Distribütörlüğe 
yardımcı olan başka bir kişi) Sponsor değişikliğinden önce hiçbir suretle Herbalife Nutrition işine dahil 
olmamaları gereken bekleme süresini ifade eder.  
 
Distribütör - Bekleme süresi 

• Süpervizörler ve altı: istifa tarihinden veya yenileme süresinin bitiminden bir yıl sonra (hangisi daha 
geç ise) 

• Dünya Takımı ve üzeri: istifa tarihinden veya yenileme süresinin bitiminden iki yıl sonra (hangisi daha 
geç ise) 

 
Ayrıcalıklı Müşteri - Bekleme Süresi 

• Orijinal başvuru tarihinden, son yenileme tarihinden veya son sipariş tarihinden hangisi daha sonra 
ise, 180 ardaşık gün boyunca faaliyette bulunmama. 

 
Ayrıcalıklı Müşteriye Dönüşen Distribütör - Bekleme Süresi 

• Süpervizör ve altındayken dönüştürme: dönüştürme tarihinden itibaren bir yıl 

• Dünya Takımı ve üzerindeyken dönüştürme: dönüştürme tarihinden itibaren iki yıl 
 
Ayrıcalıklı Müşteriye dönüşen ve Sponsorunu değiştirmek isteyen bir Distribütör, yeni bir Sözleşme 
imzalamadan önce Ayrıcalıklı Müşteri bekleme süresini ve Ayrıcalıklı Müşteriye dönüştüğü sırada 
Distribütörlük seviyesi için geçerli olan bekleme süresini yerine getirmelidir. Bu bekleme süreleri eşzamanlı 
olarak çalışabilir, ancak ikisinin de yerine getirilmesi gerekir (bkz. Örnek 5). 
 
Aktivitesiz Bekleme Süreci zarfında, Eski Katılımcılar şunları yapamazlar;  

• Herhangi bir şekilde Herbalife Nutrition işini icra etmek.  

• Herbalife Nutrition ürünlerini veya Materyalleri satmak.  

• Herbalife Nutrition fırsatını sunmak veya diğer Distribütörlere sponsor olmak.  

• Distribütörlük tanıtımında bulunmak, yardım etmek veya desteklemek.  

• Herbalife Nutrition’ın veya bir Distribütör’ün düzenlediği Herbalife Nutrition eğitimlerine veya 
toplantılarına katılmak.  

• Yalnızca bir müşteri gibi hareket etmedikleri ve herhangi bir şekilde bir Herbalife Nutrition fırsatı ile 
ilgilenmedikleri sürece Beslenme Kulüplerini ziyaret etmek.  

• Kişisel kullanım maksatları haricinde ürün satın almak.  
 
 
Faaliyette Bulunmama Dönemi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

 
Örnek 1: Distribütör İstifası  
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Süpervizör ve altı 

Distribütör istifası 
28 Ağustos 2021 

    

  
POI: 28 Ağustos 2021 – 27 Ağustos 

2022 

  

01 Ocak 2020 
Distribütörlük 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

   
28 Ağustos 2022 
Distribütör yeni bir sponsor altından 
yeni bir lisans imzalayabilir 
 

 
 

Dünya Takımı ve üstü 

Distribütör istifası 
28 Ağustos 2021 

    

  
POI: 28 Ağustos 2021 – 27 Ağustos 

2023 

  

01 Ocak 2020 
Distribütörlük 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

   
28 Ağustos 2023 
Distribütör yeni bir sponsor altından 
yeni bir lisans imzalayabilir 
 

 
 
Örnek 2: Distribütörlüğünü yenilemeyen Distribütör 
 
 

Süpervizör ve altı 

     

Distribütörlüğünü yenilemeyen 
Distribütör  

01 Ocak 2021 

    

  

POI: 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 

  

01 Ocak 2020 
Distribütörlük 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

   
01 Ocak 2022 
Distribütör yeni bir sponsor altından 
yeni bir lisans imzalayabilir 
 

 
 

Dünya Takımı ve üstü 

     

Distribütörlüğünü yenilemeyen 
Distribütör  

01 Ocak 2021 

    

  

POI: 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2022 

  

01 Ocak 2020 
Distribütörlük 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

   
01 Ocak 2023 
Distribütör yeni bir sponsor altından 
yeni bir lisans imzalayabilir 
 

 
 



Page 11 of 68 (İçindekiler'e Geri Dön)  603469-TU-00S (Corporate Ver. 34P) Rev. 05-February-2021 

Örnek 3: Ayrıcalıklı Müşteri İstifası – 180 günlük Aktivitesiz Bekleme Süreci 
 
 

Ayrıcalıklı Müşteri 

     

Ayrıcalıklı Müşteri İstifası 
28 Ağustos 2021 

    

  
POI: 28 Ağustos 2021 – 27 Şubat 

2022 (180 Gün) 

  

01 Ocak 2020 
Ayrıcalıklı Müşteri 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

   
28 Şubat 2022 
Ayrıcalıklı Müşteri yeni bir sponsor 
altından yeni bir lisans imzalayabilir 
 

 
 
Örnek 4: Ayrıcalıklı Müşteriye Dönüşen Distribütör ve İstifası – 180 Günlük Aktivitesiz Bekleme 
Süreci 
 
 

Süpervizör ve altı 

      

 

2 Haziran 2021 
Distribütör 
Ayrıcalıklı 
Müşteri 

statüsüne 
geçiyor 

15 Aralık 2021 
Ayrıcalıklı Müşteri İstifası 

   

  Ayrıcalıklı Müşteri Aktivitesiz Bekleme Süreci 
(180 gün): 

15 Aralık 2021 – 14 Haziran 2022 

  

 Süpervizor ve altı olduğu için 1 yıl Aktivitesiz 
Bekleme Süreci: 2 Haziran 2021 – 1 Haziran 

2022 

 

 

01 Ocak 2020 
Distribütör 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

   
15 Haziran 2022 
Ayrıcalıklı Müşteri yeni bir sponsor 
altından yeni bir lisans imzalayabilir 
 

 
 

Dünya Takımı ve üstü 

 

 5 Haziran 2022 
Distribütör 
Ayrıcalıklı 
Müşteri 

statüsüne 
geçiyor 

15 Aralık 2023 
Ayrıcalıklı Müşteri İstifası 

  

Dünya Takımı 
     

 

15 Eylül 2021  Ayrıcalıklı Müşteri Aktivitesiz Bekleme Süreci (180 gün): 
15 Aralık 2023 – 14 Haziran 2024 

 

 
Dünya Takımı ve üstü olduğu için 2 yıl Aktivitesiz 
Bekleme Süreci: 5 Haziran 2022 – 4 Haziran 2024 

 

 

01 Ocak 2020 
Distribütör 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

 

 
15 Haziran 2024 
Ayrıcalıklı Müşteri yeni bir sponsor 
altından yeni bir lisans imzalayabilir 
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Örnek 5: Ayrıcalıklı Müşteriye Dönüşen Distribütör ve Sponsor Değişikliği İsteyen – 180 Gün 
Aktivitesiz Bekleme Süreci 
 
 

Süpervizör ve altı 

      

 

2 Haziran 2021 
Distribütör 
Ayrıcalıklı 
Müşteri 

statüsüne 
geçiyor  

 15 Aralık 2021 
Ayrıcalıklı Müşteri 180 gün 
aktivitesizliği 

   

  Ayrıcalıklı Müşteri Aktivitesiz Bekleme Süreci 
(180 gün): 

15 Aralık 2021 – 14 Haziran 2022 

  

 Süpervizor ve altı olduğu için 1 yıl Aktivitesiz 
Bekleme Süreci: 2 Haziran 2021 – 1 Haziran 2022   

01 Ocak 2020 
Distribütör 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

   

15 Haziran 2022 
Ayrıcalıklı Müşteri yeni bir sponsor 
altından yeni bir lisans imzalayabilir 
 

 
 

Dünya Takımı ve üstü 

 

 5 Haziran 2022 
Ayrıcalıklı Müşteri 
sözleşmesi kabul 

ediliyor 

15 Aralık 2023 
Ayrıcalıklı Müşteri 180 gün 
aktivitesizliği 

  

Dünya Takımı 
      

15 Eylül 2021  
Ayrıcalıklı Müşteri Aktivitesiz Bekleme Süreci (180 gün): 

15 Aralık 2023 – 14 Haziran 2024 

 

 
Dünya Takımı ve üstü olduğu için 2 yıl Aktivitesiz 
Bekleme Süreci: 5 Haziran 2022 – 4 Haziran 2024 

 

 

01 Ocak 2020 
Distribütör 
Sözleşmesi 
Başlangıç Tarihi 
 

 

 
15 Haziran 2024 
Ayrıcalıklı Müşteri yeni bir sponsor 
altından yeni bir lisans imzalayabilir 

 

 
 
Eski Katılımcı, Aktivitesiz Bekleme Sürecinin sona ermesinin ardından diğer bir Sponsor altında Yeni 
Distribütörlük veya Ayrıcalıklı Müşteri başvurusunda bulunulabilir. 
 
Aktivitesiz Bekleme Süreci’nin İstisnası  
 
Eski Katılımcı’nın orijinal Sponsor altında Yeni Distribütör veya Ayrıcalıklı Müşteri olmak için başvurmak 
istemesi ve Sponsor’un orijinal organizasyon içinde kalmış olması durumunda, Herbalife Nutrition bekleme 
süresi koşulundan feragat edebilecektir. 
 
Bir Ayrıcalıklı Müşteri, Herbalife Nutrition'ın Ayrıcalıklı Müşteri Sözleşmesini kabul etmesinden sonraki 180 gün 
boyunca herhangi bir sipariş faaliyeti göstermezse, Ayrıcalıklı Müşteri farklı bir Sponsor altında yeni bir 
Ayrıcalıklı Müşteri Sözleşmesi imzalayabilir 
 
Not: Bu istisna, Ayrıcalıklı Müşteriliğe dönüştürülen Distribütörlükler için geçerli değildir. 
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2.2 DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜZÜN DEVRİ 
 
2.2.1 Distribütörlüğün Temliki, Satışı veya Devri 
Herbalife Nutrition’ın kendi münhasır ve mutlak takdirine istinaden önceden vereceği yazılı izin olmaksızın, bir 
Distribütörlükten doğan hakların veya menfaatlerin satılmasına veya devir veya temlik edilmesine izin 
verilmemektedir.  
 
Bir Distribütör Kurallar’ı veya kanunları devre dışı bırakmak amacıyla Distribütörlüğünü devredemez. Herbalife 
Nutrition şayet eski Distribütör’ün (Devreden) ve/veya eşinin, devir talebinin kabul edilmesinden sonra 
Kurallar’ı ihlal edecek bir davranışta veya faaliyette bulunmuş olduğunu tespit etmesi durumunda, Herbalife 
Nutrition devredilen Distribütörlüğe yönelik müeyyideler uygulayabilecektir.  
 
2.2.2 Yalnızca Herbalife Nutrition Distribütörü Olmayan Kişilere Devir veya Temlik Yapılabilir 
Kural 2.4’te izin verilen durumlar hariç olmak üzere, bir Distribütörlük yalnızca Distribütör olmayan gerçek bir 
kişiye devir veya temlik edilebilir. Teklif edilen Distribütör’ün (Devralan) son 12 aylık süre içinde herhangi bir 
şekilde Herbalife Nutrition işini icra etmiş olması durumunda, Herbalife Nutrition devir talebini dikkate 
almayacaktır.  
 
 
2.2.3 Statü ve Menfaatler 
Bir Distribütör’ün başarıları kendisine özgüdür ve bir devir veya temlik işleminin onaylanması durumunda, ilgili 
Distribütör’ün sahip olduğu statü ve menfaatler Distribütörlük ile birlikte devredilemez. Devir veya temlik 
işleminin gerçekleştirilmesinin ardından Devralan’ın statü ve kazanç koşullarına ilişkin bütün kalifikasyonlara 
ulaşması gerekebilecektir. Bu gereksinim, Distribütör’ün sahip olduğu Süpervizör statüsünü, TAB Takımı 
statüsünü, tatil kalifikasyonlarını veya geçerli diğer hakları kapsamaktadır.  
 
 
2.2.4 Devir Sonrası Sorumluluk 
Distribütörlüğün devredilmesinin ardından: 
 

• Devralan, Distribütörlüğe ilişkin olarak kendisi tarafından veya adına işlenen bütün kural ihlallerden 
ötürü Herbalife Nutrition’a karşı sorumlu olacaktır.  

 

• Devir işleminin geçerlilik tarihinden sonraki altı aylık bir süre için, Devreden şayet hala bir Distribütör 
olsaydı Kurallar’a yönelik bir ihlali teşkil edecek olduğu üzere Devreden ve/veya eş tarafından 
gerçekleştirilen edimler, sanki Devralan tarafından gerçekleştirilmiş ihlaller olarak ele alınacaktır.  

 
 
2.3 AYRILMA VE BOŞANMA  
 
2.3.1 Bir Yeni Distribütörlük Oluşturmak 
 
Bir Distribütör’ün eşinin boşanma aşamasında veya boşanmasının ardından Herbalife Nutrition işine devam 
etmek istemesi durumunda, ilgili Distribütör ve eşinden her biri, orjinal Distribütör’ün Sponsoru altında ayrı yeni 
bir Distribütörlük oluşturmalıdır. Herbalife Nutrition, orijinal Distribütörlüğün içerdiği satınalma imtiyazlarını 
devre dışı bırakacaktır. Herbalife Nutrition orjinal Distribütörlüğün içerdiği satış aktivitelerini bir “ilişkilendirme” 
aracılığıyla ayrı her yeni Distribütörlüğe geçirebilecektir. (Bkz. Kural 2.3.4) Her bir Distribütör kendi işinde yeni 
ID numarasını kullanmalıdır.  
 

AYŞE YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

B 

 AYŞE YILMAZ/MEHMET 
YILMAZ 

(Orijinal Distribütörlük) 
A 

 MEHMET YILMAZ  
(Ferdi Deistribütörlük) 

C   

 
Ne orijinal Distribütörlük ne de alt ekibi, Distribütör ile eski eş arasında bölüştürülemez. Örneğin; her kişi 
%50’sine sahip olacak şekilde Distribütörlüğü “bölemezler.” 
 
Herbalife Nutrition bir Yeni Distribütör oluşturabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri almış olmalıdır.  

• Hem Distribütör hem de eş için orijinal Distribütörlüğün Sponsoru tarafından sponsor olunmak üzere, 
yeni doldurulmuş ve imzalanmış Sözleşmeler.  

• İmzalı ve noter tasdikli Boşanma ve Ayrılma Formu.  

• Tasfiye Dilekçesi, Sulh Sözleşmesi veya nihai boşanma kararının kopyası 

• Hem Distribütör hem de eşin ID numarasını yansıtacak şekilde yeni doldurulmuş ve imzalanmış TAB 
Takımı İş Hacmi Primi Teyit Formu (yalnızca TAB Takımı seviyesindeki Distribütörlükler için).  

 
Bir Distribütör’ün yeniden evlenmesi durumunda, bu kişinin yeni eşi, işte Distribütörlüğü desteklemek ve takdir 
amaçlı olarak Distribütör’ün sahip olduğu yeni ayrı Distribütörlüğüne eklenebilecektir.  
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AYŞE YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

B 

 AYŞE YILMAZ/MEHMET 
YILMAZ 

(Orijinal Distribütörlük) 

 MEHMET/FATMA YILMAZ 
(yeni eş) 

(Ferdi Distribütörlük) 
C   

 
Birden Fazla Boşanma Durumunda:  
Herbalife Nutrition, boşanan evli çiftler için yalnızca ayrılan Distribütörlerin bir defa ilişkilendirilmesini kabul 
edecektir. Birden fazla boşanma olması durumunda, boşanan eş yeni bir Distribütörlük alabilir, fakat bu yeni 
Distribütörlük hiçbir Distribütörlükle ilişkilendirilemez.  
 
Örnek vermek gerekirse, Mehmet ile Fatma’nın boşanması durumunda, Fatma orijinal Distribütörlüğün 
sponsorluğunda yeni ayrı bir Distribütörlüğe (“D”) başlayabilecektir fakat bu Distribütörlük, Mehmet’in 
Distribütörlüğü (“C”) ile ilişkili olmayacaktır.  
 

AYŞE YILMAZ 
Ferdi Distribütörlük 

(İlk Boşanma/Ayrılma) 
B 

 AYŞE YILMAZ/MEHMET 
YILMAZ 

(Orijinal Distribütörlük) 
A 

 MEHMET YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

(İlk Boşanma/Ayrılma) 
C 

 FATMA YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

(İkinci Boşanma/Ayrılma) 
D 

   

 
Fatma Yılmaz’ın (“D”) Distribütörlüğünün Satış ve Pazarlama Planı seviyesi “C” Distribütörlüğünün iş aktivitesi 
sonucunda belirlenecektir. Örneğin, “C” Distribütörlüğünün iş aktivitesi eğer GET Takımı kazanç 
seviyesindeyse, Fatma Yılmaz’ın yeni Distribütörlüğü de (“D”) GET Takımı seviyesinde oluşturulacaktır. 
 

AYŞE YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

(İlk Boşanma/Ayrılma) 
Başkanlık Takımı 

B 

 AYŞE YILMAZ/MEHMET 
YILMAZ 

(Orijinal Distribütörlük) 
Başkanlık Takımı 

A 

 

MEHMET YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük 

(İlk Boşanma/Ayrılma) 
Başkanlık Takımı 

(GET Takımı seviyesinde 
kazanç 

C 

 FATMA YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

(İkinci Boşanma/Ayrılma) 
GET Takımı 

D 

   

 
 
2.3.2 Orijinal Distribütörlüğü Değiştirme Talepleri 
Herbalife Nutrition orijinal Distribütörlerin değiştirilmesine yönelik talepleri kabul edecektir. Mahkemenin vermiş 
olduğu nihai boşanma kararının tasdikli bir sureti Herbalife Nutrition’ın eline geçmedikçe, bütün talepler her iki 
tarafça imzalanmalı ve notere tasdik ettirilmelidir.  
 
Bir Eşin Adının Silinmesi: Herbalife Nutrition, bir eşin adının Distribütörlük kaydından silinmesine yönelik olarak 
doldurulmuş bir Eş Çıkarma Talep Formu’nu almalıdır.  
 
Ödemeler: Herbalife Nutrition, ödeme değişiklikleri yapmak için doldurulmuş bir Ödeme Talebi Formu’nu 
almalıdır. Müteakip talepler her iki tarafça imzalanmalı ve notere tasdik ettirilmelidir. Her iki taraf imzalı ve noter 
tasdikli bir talimat mektubu sunmadıkça, orijinal Distribütörlüğe ait gelir ekstreleri kayıtta belirtilen adrese 
postalanacaktır.  
 
Transferler: Herbalife Nutrition, bir Distribütörlüğü, Distribütör veya eski bir eş olmayan birine devretmek için, 
doldurulmuş bir Boşanma ve Ayrılma Formu almalıdır.  
 
Bir Distribütör’ün Distribütörlüğünü devretmesi ve bir Yeni Distribütörlük oluşturmaya karar vermesi 
durumunda: 

• Yeni Distribütörlük, orijinal Distribütörlükten bağımsız olarak işletilmelidir. 
• Satış & Pazarlama Planı, Satış Primi, İş Hacmi Primleri ve diğer kazançlar açısından ulaşılan değerler, 

yalnızca Yeni Distribütörlüğün başarılarına bağlı olacaktır.  
 
Herbalife Nutrition’ın transferden sonraki bir yıllık süre içinde yeni başvuruyu kabul edebilmesi için: 

• Orijinal Distribütörlüğün Sponsoru, Yeni Distribütörlüğün sponsoru olmalıdır. 
• Yeni Distribütörlüğün statüsü, transfer zamanı itibarıyla orijinal Distribütörlüğün statüsüne denk 

olacaktır.  
 
Transfer edilecek Distribütörlüğün önceden gerçekleşmiş bir boşanma neticesinde diğer bir Distribütörlük ile 
ilişkili olması durumunda, transfer edilecek Distribütörlük artık söz konusu Distribütörlük ile ilişkili olmayacaktır.  
 
 
2.3.3 Farklı Bir Sponsor Altından Yeniden Katılmak / Diğer Bir Distribitörlüğe İştirak Etmek 
Distribütör veya eş, farklı bir Sponsor altında katılabilmek için aşağıda belirtilen gerekli dokümanları Herbalife 
Nutrition’a sunmalıdır:11 
 

 
11 Formlar ve Başvurular Üye Hizmetleri’nden temin edilebilir. 
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• Yeni doldurulmuş ve imzalanmış  Sözleşme 
• İmzalı ve noter tasdikli Boşanma ve Ayrılma Formu. 
• Tasfiye Dilekçesi, Sulh Sözleşmesi veya nihai boşanma kararı veya evlilik birliğinin sona ermiş 

olduğuna dair ara tespit kararını içerecek şekilde mahkemeden alınmış evrakın kopyası  
 
Ayrıca, Distribütör veya eş Faaliyette Bulunmama Dönemi’ne ilişkin koşullara da riayet etmelidir. Faaliyette 
Bulunmama Dönemi, Kural 2.1.10 (Faaliyette Bulunmama Dönemi)’nde belirtilen tarihten veya alınan 
mahkeme evrakının ibraz tarihinden erken olanına göre tespit edilecektir.  
 
Not: Farklı bir Sponsor altında bir Yeni Distribütörlük Oluşturmak, bir IBP’nin satın alınmasını gerektirmektedir 
ve orijinal Distribütörlük ile birleştirilmemek üzere menfaatler %25 iskonto ile başlayacaktır.  
 
 
2.3.4. Boşanma ve Herbalife Nutrition Satış & Pazarlama Planı 
Toplam Satış Hacmi: Ferdi Distribütörlükler, kendi Satış Puanları ile birleştirmek üzere orijinal Distribütörlükten 
Satış Puanlarını alacaktır (“Birleştirme”). Bu işlem, Satış Priminden, kalifikasyonlardan, kalifikasyon 
yenilemelerinden ve/veya İş Hacmi Primlerinden yararlanma hakkının bulunup bulunmadığını tespit edecektir. 
 
Satış Priminin yüzdesel hakkın belirlenmesi için, orijinal Distribütörlük, satış hacmini Ferdi Distribütörlükten her 
biri ile kendi Satış Hacmini birleştirecektir.  
 
Orijinal Distribütörlük için geçerli İş Hacmi Primi alma hakkı, en yüksek Ferdi Distribütörlüğün ulaştığı başarıya 
bağlı olarak tespit edilecektir.  
 
Örnek: 
 
Satış Puanı 
 

B ve C için geçerli satış hacmi aşağıdaki gibi olacaktır: 
 

B + A ve C + A 
 

B  A  C 

AYŞE YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

 AYŞE YILMAZ 
(Orijinal Distribütörlük) 

 MEHMET YILMAZ 
(Ferdi Distribütörlük) 

  

2,000 TV 
(2,000 TV + 500 TV = 

2,500 TV) 

 500 TV 
(2,000 TV + 500 TV + 
1,500 TV = 4,000 TV) 

 1,500 TV 
(1,500 TV + 500 TV = 

2,000 TV) 

→
  →
  →
 

5% RO   5% RO   4% RO  

 
 
Satış Puanları 
 

İş Hacmi Primi için geçerli Satış Primi Puanları aşağıdaki şekilde birleştirilmektedir:  
 

B + A ve C + A 
 

B  A  C 

BAŞKANLIK TAKIMI 
AYŞE YILMAZ 

(Ferdi Distribütörlük) 

 BAŞKANLIK TAKIMI 
AYŞE YILMAZ 

(Orijinal Distribütörlük) 

 BAŞKANLIK TAKIMI 
MEHMET YILMAZ 

(Ferdi Distribütörlük)   

9,000 RO Puanı  
(9,000 RO + 1,000 S/P = 

10,000 RO) 

 1,000 S/P Puanı  8,000 RO Puanı 
(8,000 RO + 1,000 RO = 

9,000 RO) 

→
  →
  →
 

6% PB  6% PB  4% PB 

 
Koşullar: Her Ferdi Distribütörlük, Satış Primine hak kazanabilmek için 10 Perakende Müşteri Kuralı’na, %70 
Kuralı’na ve geçerli diğer koşullara göre hareket etmelidir. Her Distribütörlük, ayrıca, Süpervizör statüsü için 
uygun niteliklere sahip olan kendi alt ekibi için Satış Hacmi Eşleştirme koşullarının sağlanabilmesi için gerekli 
satış hacmine ulaşmalıdır. Kendi alt ekip kalifikasyonu için geçerli Satış Hacmi Eşleştirme koşullarını 
uyarlayacak şekilde orijinal Distribütörlüğün sahip olduğu satınalma imtiyazları geçici olarak verilecektir.  
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Takdir: Her Distribütörlüğün Satış & Pazarlama Planı kapsamında ulaştığı başarılar takdir edilecektir. Orijinal 
Distribütörlük takdir edilmeyecektir. Orijinal Distribütörlüğün ve bir Ferdi Distribütörlüğün Başkanlık Takımı 
seviyesine ulaşması durumunda, bir boşanma sürecinin parçası olmayan Distribütörlüklereyönelik “elmas” 
paylaşımı ile tutarlı olarak üst hat Başkanlık Takımı üyesine yalnızca bir adet “elmas” verilecektir. Ferdi 
Distribütörlük bir “elmas” alma hakkına sahipse, yalnızca bu Distribütörlük “elmas” statüsü içinde ilerleyecektir. 
 
Etkinlikler: Etkinliklere katılmaya dair Kurallar her etkinliğe özgüdür ve değişiklik gösterebilecektir. 
Konaklamalar, biletler, ulaşım ve diğer etkinlik detayları hakkında bilgi almak için etkinlik materyallerine 
bakınız.  
 
 
2.4 VERASET12 
Vefat eden bir Distribütör’ün Distribütörlüğü, gereksiz bir şekilde tutulmaması hedef alınarak, yürürlükteki 
kanunlara, Kurallar’a ve Herbalife Nutrition’ın onayına tabi olmak üzere bir mirasçısına devredilebilecektir.13. 

 
Bir  Distribütör, azami üç Distribütörlüğe sahip olabilir ve işletebilir: Distribütör’ün kendi Distribütörlüğü  veraset 
yoluyla elde edilen diğer iki Distribütörlük. Verasetle alınan bir Distribütörlük doğrudan bireysel mirasçıya 
devredilebilir veya TAB  statüsüne sahip bir Distribütörlük açısından mirasçının sahip olduğu bir Kuruluşa 
devredilebilir.14  
 
Mirasçı Distribütörlük Faaliyette Bulunmama Dönemi’nden (Kural 2.1.10’da açıklanmaktadır) feraget edilmeli 
ve mirasçının sahip olduğu mevcut Distribütörlük ile verasetle alınan Distribütörlük(ler) arasındaki sponsorluk 
zinciri ilişkisi, dikey (aynı hatta) mahiyette olmalıdır. 
 
Mirasçı, Herbalife Nutrition tarafından tamamen kendi münhasır takdirine istinaden talep edilmiş tüm 
dokümantasyonu sunmalıdır.  
 
Vefat eden bir kişinin Distribütörlüğünün iptal edilmesi için doğrudan Üye Servislerine talepte bulunur.  
 
 
2.5 DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜZÜNSONLANDIRILMASI 
 

Herbalife Nutrition’ın amacı, Herbalife Nutrition ürünlerinin satılması ve/veya sağlam bir bağımsız işin 
kurulması süreçleri ile ilgilenen tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak ve aşmaktır. Benzer şekilde 
bu Bölümün amacı, temel olarak, daha yeni Distribütörler’in başarıya ulaşmalarını sağlamak açısından 
Herbalife Nutrition’ın sahip olduğu kararlılığı anlamalarını sağlamaya ve bu Distribütörler’in Herbalife Nutrition 
ile olan ilişkisinin değerli olduğu yönündeki görüşü paylaşmaya yönelik güvence sağlamaktır.  

 
 
2.5.1 İstifa 
Bir Distribütör, Üye Hizmetleri’ne imzalı bir istifa mektubu sunmak suretiyle bir Distribütörlükten çekilebilecektir. 
Elektronik talepler, kayıtlı e-posta adreslerinden geldiği takdirde kabul edileceklerdir.  
 
 
2.5.2. 90 Gün İçinde İstifa 
Bir Distribütör, Herbalife Nutrition tarafından Distribütörlük başvurusunu ve sözleşmesi kabul edildikten sonraki 
90 gün içinde istifa ederse, istifa eden Distribütörün IBP (Herbalife Nutrition Uluslararası İş Paketi) bedelinin 
tamamını iade hakkı mevcuttur. 
 
 
2.5.3 Stokların Geri Satın Alınması 
Herhangi Nutrition bir zamanda işi bırakan bir Distribütör, son 12 ay içinde Herbalife Nutrition’tan satın almış 
olduğu kullanılmamış ürünleri ve Materyalleri açılmamış ve yeniden satılabilir bir durumda iade edebilecektir. 
Herbalife Nutrition, bu ürünlerin teslim alınmasına yönelik düzenlemelerde bulunacak ve bunların Hebalife’a 
iade edilmesi için tahakkuk edecek nakliye ücretlerini ödeyecektir. Orijinal sipariş için ödenmiş olan nakliye ve 
servis giderleri geri ödenmeyecektir.  
  

 
12 Varlık planlama ve veraset için, Distribütörlüğünüzün devamlılığına destek verebilmesi için İşin Devamlılığı Programı mevcuttur. Daha 

fazla bilgi için lütfen Üye Hizmetleriyle iletişime geçiniz. 
 

13 Devir Yasal Yetki Belgesi  Üye Hizmetleri’nden temin edilebilir. 
 

14 Verasetle geçen Distribütörlükler, her biri, mirasçıların kendi Toplam Satış Hacimlerini verasetle geçen Distribütörlüğün Toplam Satış 

Hacmi ile birleştirmelerine imkan veren ömürboyu satış hacmi başarıları hariç olmak üzere, Satış & Pazarlama Planı’nda belirtilen iş 
aktivitelerine, satış hacimlerine ve tazminata ilişkin koşulları yerine getirmesi gereken ayrı entiteler olarak görülmektedirler. Mirasçı, devam 
ettirilen her Distribütörlükiçin geçerli ücretlerin ve abonelik bedellerinin ödenmesinden sorumludur. 
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Bölüm 3 İş Aktiviteleri 
 

Doğrudan satış, kişisel ilişkiler ve müşteri hizmetleri yoluyla tüketicilere sunulan değeri vurgulamaktadır. 
Müşterinin isteğine göre ürün eğitimi alması ve Herbalife Nutrition topluluğunun bir parçası olmasından 
yararlanıp, çeşitli sosyal ve spor aktivitelerine katılması sadece bu kişisel ilişki aracılığı ile sağlanır. Bunlar işin 
önemli parçalarıdır ve her Distribütörlük için istikrarlı, uzun vadeli perakende iş kurulmasının temelidir. 

 
3.1 İŞİNİZİ YÜRÜTMEK 
 
3.1.1 Genel Uyumluluk  
Distribütörlerin Herbalife Nutrition işini yürüttüğü her ülkede, yasalara ve Kurallara uymaları gerekir, buna 
Herbalife Nutrition işinin yürütülmesine herhangi bir şekilde bağlı tüm yasalar ve Kurallar da dahildir. 
Distribütörler, bu Kuralları alt ekip Distribütörleriyle birlikte incelerler.  
 
Ek olarak, Distribütörler, diğer Distribütörleri veya Ayrıcalıklı Müşterileri sözleşmelerin şartlarını, Herbalife 
Nutrition tarafından yayınlanan kuralları veya kanunları ihlal etmeye teşvik edemez. 
 
 
3.1.2 DistribütörlerSerbest Çalışanlardır  
Bir Distribütör olarak, iş planınıza, işinize ne kadar zaman ayırmak istemenize, giderlerinize ve çalışma 
yöntemlerinize karar veren serbest meslek erbabı, bağımsız bir girişimcisiniz. Bağımsız bir girişimci olarak, 
Herbalife Nutrition 'ın veya herhangi bir Distribütörün, çalışanı, acentesi, imtiyaz sahibi, vekili veya varisi 
değilsiniz. Bağımsız bir girişimci olarak, Herbalife Nutrition çalışanının sahip olabileceği herhangi bir hak veya 
menfaatiniz olmayacak, ne de aksine herhangi bir talepte bulunmayacaksınız. 
 
 
3.1.3 İşletme Ruhsatı & Vergiler  
Aşağıda belirtilen konularda yönetmelikler ve koşullar ülkeden ülkeye farklılık göstermekte ve sıklıkla 
değişmektedir: 

• İşletme ruhsatları; 

• KDV (beyan, tahsilat, kayıt ve bildirim); 

• Diğer vergiler. 
 
Çevrimiçi (online) veya çevrimdışı (offline) mecralarda satış yapılması dikkate alınmaksızın, Distribütörler 
Herbalife Nutrition iş faaliyetleri kapsamında işletme kayıt, ruhsat ve tüm vergi yükümlülüklerine ve bildirim 
gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.  
 
Herbalife Nutrition tarafından talep edildiğinde, Distribütörler işletme ruhsatını ve/veya vergi levhasını ibraz 
etmelidir. Ayrıca, Distribütörler verilen bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği derhal Herbalife Nutrition’a 
bildirmekten sorumludur.   
 
 
3.1.4 Herbalife Nutrition’ın İtibarının ve İmajının Korunması 
Hiçbir Distribütör, sahtekârlık, suç veya ahlaksızlık içeren (Herbalife Nutrition işiyle ilgili olsun yada olmasın) 
veya Herbalife Nutrition’ın tamamen kendi münhasır takdirine istinaden karar verdiği Herbalife Nutrition’ın 
itibarını, imajını, ürünlerini, fikri mülkiyetini, prestijini veya genel Distribütörlüğü ya da söz konusu olan 
Distribütörü etkileyecek, zarar verecek herhangi bir davranışta bulunamaz.  
 
 
3.1.5 Distribütörlüğe Yardımcı Olmak Üzere Başkalarını Görevlendirmek 
Herbalife Nutrition’ın iş modeli, Distribütörlerin müşterilerle birebir ilişki kurmasına dayalıdır ve bu tür 
uygulamaları ödüllendirmektedir. Her ne kadar Distribütörler Herbalife Nutrition işine yardımcı ve destek olmak 
üzere başka kişileri görevlendirebilecek olsalar da (bkz. Kural 3.1.6), bu kişiler yalnızca idari ve ürün siparişi 
teminine destek hizmetlerini yerine getirebilirler. Distribütörler, Kural 4.3.8’de belirtilen müşteri hizmeti 
yükümlülüklerini şahsen yerine getirmelidir. 
 
 
3.1.6 Distribütörlüğe Yardım Eden Diğer Kişilerin Hareket Şekline İlişkin Sorumluluk 
Bir Distribütör, Distribütörlüğünün yürütülmesine yardım eden tarafların hareket tarzından sorumludur.  
 
 
3.1.7 Herbalife Nutrition ile diğer Organizasyonları İlişkilendirme 
Herbalife Nutrition toplantıları veya Herbalife Nutrition ile bağlantılı faaliyetler, Herbalife Nutrition ile ilgisiz 
nitelikteki kişisel inançların ifade edileceği veya diğer ticari veya ticari olmayan organizasyonların, şirketlerin, 
etkinliklerin veya kişilerin tanıtılacağı bir platform olarak kullanılamaz. 
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Herbalife Nutrition eşit fırsat sunan bir iştir ve cinsiyet, ırk, din, vatandaşlık, soy, renk, yaş, medeni durum, tıbbi 
durum / maluliyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsel ifade şekli, emeklilik statüsü veya politik bağlılık 
temelinde ayrımcılıkta bulunamamaktadır. 
 
Aynı şekilde, Distribütörler; Herbalife Nutrition ile herhangi bir ilişkiyi ima eden dini, siyasi, ticari ya da sosyal 
organizasyonun ya da bireyin tanıtımını yapan literatür ve materyal kullanamazlar. 
 
 
3.1.8 Diğer Ürün veya Hizmetlerin Satışının Teşvik Edilmemesi  
Distribütör veya eş, Distribütörlüklerinin devam ettiği süre zarfında, bir Distribütör, Ayrıcalıklı Müşteri veya 
Müşteri için diğer bir MLM’nin veya doğrudan satış şirketinin ürünlerini veya iş fırsatlarını talep etmeyecek veya 
bunlara tanıtımını yapmayacaktır.  
 
 
3.1.9 TAB Takımına İlişkin Sınırlamalar 
Herbalife Nutrition TAB Takımı Distribütörleri, diğer bir MLM veya doğrudan satış şirketinin bir distribütörü veya 
temsilcisi olamazlar veya böyle bir şirket ile ilişkili ürünler, hizmetler veya kazançlara diğer şekillerde iştirak 
edemezler veya bunların tanıtımını yapamazlar.  
 
Herbalife Nutrition TAB Takımı Distribütörleri, doğrudan satış veya MLM işi ile uğraşan bir şirketin yüzde 
beşinden fazlasına sahip olamaz.15 
 
 
3.1.10 Satış & Pazarlama Planı’nın Manipulasyonu  
 

Satış & Pazarlama Planı, Herbalife Nutrition dağıtım sisteminin temel unsurudur ve hem 
Distribütörlerinhem de müşterilerin menfaatlerine hizmet eder. Meşru son tüketiciye satmak üzere veya 
Distribütörlerin kişisel tüketimi amacıyla ürün satın alan kişilerden oluşan bir alt ekip 
organizasyonunun eğitimi, mentörlüğü, liderliği ve gelişimi için Distribütörlerintazmin edilmesini 
amaçlar. Satış & Pazarlama Planının bütünlüğünün, ruhunun ve amacının korunması, Şirket ve 
Distribütörleriaçısından hayati önem taşır. Pazarlama Planı Manipülasyonu yapanDistribütörler, 
Herbalife Nutritionun iş modelinin müşteri odaklı niteliğine ve Distribütör Farkına zarar verir, pazarlama 
planının çok katmanlı yapısını sekteye uğratır ve bir başka Distribütörünhak kazandığı finansal 
teşviklerden mahrum kalmasına yol açabilir. Ayrıca, bu konuda yapılacak usulsüzlükler, Herbalife 
Nutrition ürünlerinin müşterilere teminini ve teslimini sekteye uğratabilir. Herbalife Nutrition 
markasının değerini tüm Distribütörlerinmenfaatine olacak şekilde korunması, yalnızca en üst düzey 
etik, müşteri odaklı standartların desteklenmesi suretiyle mümkün olacaktır. 

 
Distribütörler, doğrudan ya da dolaylı olarak Satış & Pazarlama Planı Manipülasyonu anlamına gelecek hiçbir 
faaliyet, uygulama veya davranışta bulunmayacaktır. Distribütörler, (müşterilere satış veya kişisel kullanım 
amacıyla makul miktarlarda ürün alımının aksine) temelde Satış & Pazarlama Planı kapsamında çok katmanlı 
kazanç veya takdir almak veya başka bir Distribütörün almasını sağlamak amacıyla ürün alımları organize 
etmeyecek veya planlamayacaktır.  
 
Aşağıda Satış & Pazarlama Planı Manipülasyonuna işaret edebilecek davranış türlerine ilişkin 
örneklerin kapsamlı olmayan bir listesi yer almaktadır: 
 
Siparişler 

• Bir başka Distribütörün www.myherbalife.com/tr-TR hesabından sipariş verilmesi ve/veya kredi kartı 
bilgilerinin paylaşılması dahil olmak üzere (Kural 1.1.7 Ürünlerin Uygun Şekilde Satın Alınması kuralında 
açıkça izin verilen durumlar haricinde) başka Distribütörlerin adına ürün satın almak 

• Müşterinin sipariş verdiği Distribütörün yerine sipariş kabul edilmesi ve yerine getirilmesi dahil olmak 
üzere bir başka alt ekip Distribütörü tarafından yerine getirilmesi gereken müşteri sipariş taleplerini 
başka şekilde yönlendirmek  

• Müşteriler açısından karışıklığa neden olmak veya sipariş verdikleri ya da verecekleri Distribütörün 
kimliğiyle ilgili olarak müşterileri kandırmak  

• Satış & Pazarlama Planı kapsamında üst hattın menfaat elde etmesini amaçlayan veya sonuç olarak 
üst hattın menfaatine olacak bir strateji doğrultusunda bir alt ekip Distribütörünü sipariş vermekten 
vazgeçirmek (örneğin, A Distribütörünün kendi organizasyonunda daha yüksek Satış Primleri elde 
etmek için alt ekibindeki B Distribütöründen sipariş vermemesini istemesi) 

• Satış & Pazarlama Planı kapsamında üst hattın menfaat elde etmesini amaçlayan veya sonuç olarak 
üst hattın menfaatine olacak bir strateji doğrultusunda bir alt ekip Distribütörünün sipariş vermesi için 

 
15 Bu, herhangi bir kişi, kuruluş veya hile yoluyla doğrudan satış veya MLM faaliyetleri ile iştigal eden bir şirketin doğrudan veya dolaylı 

iştirakini de içermektedir. 

http://www.myherbalife.com/tr-TR
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talimat vermek ya da bunun için teşvik etmek (örneğin, A Distribütörünün kazanç elde etmek için 
minimum satış hacmi miktarına ulaşılana kadar alt ekibindeki B Distribütöründen sipariş vermesini 
istemesi ve sonrasında, yine kazanç elde etmek için minimum satış hacmi miktarına ulaşılana kadar alt 
ekibindeki C Distribütöründen sipariş vermesini istemesi)  

 
Yanlış kayıt uygulamaları 

• Distribütörlük Başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgiler vermek  

• Gerçekte olmayan veya esasen ve bağımsız olarak Herbalife Nutrition Distribütörlüğü faaliyetlerinde 
bulunmayan bir kişi için Distribütörlük Başvurusu doldurmak  

• Distribütörle veya birbirleriyle önceden ilişkisi olmayan yeni Başvuru sahiplerini birbirlerinin altına 
kaydetmek  

• Bir Başvuru sahibine Distribütör olduğunda Sponsorun veya üst hattın kendisine alt ekip Distribütörleri 
tahsis edeceğini vaat etmek  

• Kendileri ve ailesinin kişisel kullanımı için satın alma yapan gerçek perakende müşteri olmayan kişilerin 
Ayrıcalıklı Müşteri olarak kayıt olması meşru değildir. 

 
Diğer 

• Bir başkasının Satış & Pazarlama Planı Manipülasyonunda bulunabileceğine ilişkin bilgileri Herbalife 
Nutrition ile paylaşmamak  

• Başka Distribütörleri Satış & Pazarlama Planı Manipülasyonunda bulunmaya teşvik etmek veya 
manipülasyon yöntemlerini öğretmek 

 
İhlaller ve Yaptırımlar 
Herbalife Nutrition, Satış ve Pazarlama Planı Manipülasyonunu Bölüm 10’da açıklanan Herbalife Nutrition 
Uygulama Prosedürlerine göre soruşturur. Satış ve Pazarlama Planı Manipülasyonu, Distribütörlük 
Başvurusunun ciddi ihlalini teşkil eder. Bu bakımdan, Herbalife Nutrition önceden yazılı uyarı yapmaksızın 
Distribütörlük Başvurusunun sonlandırılması da dahil olmak üzere mevcut tüm çözümleri uygulayabilir ve 
Distribütör, Satış ve Pazarlama Planı Manipülasyonu sonucunda Herbalife Nutrition’un maruz kaldığı her türlü 
zararı karşılamakla yükümlü olur. Diğer yaptırımlar, (doğrudan veya dolaylı olarak) ilişkili herkesin 
Distribütörlükkazançlarından ve kalifikasyonlarından mahrum bırakılmasını içerebilir. Üst hat 
Distribütörlerininfinansal zarar görmesini engellemek için, Soruşturma safhasında Distribütörlüğünüzle ilgili 
olarak satın alma ayrıcalıklarınızın askıya alınması gibi bazı tedbirlerin uygulanması gerekebilir. 
 
 
3.1.11 Herbalife Nutrition’a Olan Borçlar 
Bir Distribütör’ün Herbalife Nutrition’a borcunun16 olması durumunda, Herbalife Nutrition, borcun tamamen 
ödenmesine kadar, (i) borç meblağını Distribütör’e ödenecek bir meblağdan mahsup etme, (ii) borç meblağının 
ödemesini durdurmak ve (ii) kalifikasyon takdirini askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.  
 
 
3.1.12 Medya’ya Röportaj veya Beyan Verilmesi  
Muhabirler zaman zaman Herbalife Nutrition ürünleri veya işi ile ilgili olarak Distribütörler ile röportaj yapmak 
isteyebilirler. Ürünlere ve işe ilgi gösterilmesinin takdir edilmesine karşın, yalnızca Şirket’in veya temsilcisinin, 
Herbalife Nutrition veya yan kuruluşları ile ilgili olarak basın veya medya ile konuşma veya bunlara yazılı olarak 
hitap etme izni bulunmaktadır.  
 
Bir Distribütör’den Herbalife Nutrition ile ilgili olarak medya ile röportajda bulunmasının veya beyan sunmasının 
istenmesi durumunda, Distribütör medyadan gelen bu talebi Herbalife Nutrition Kurumsal İletişimler 
Departmanı’na (“Kurumsal İletişimler) bildirmelidir.17 
 
Benzer şekilde, Distribütörler’in Kurumsal İletişimler’den önceden onay almaksızın kendileri ile röportaj 
yapılmasını teklif etmelerine veya herhangi bir Herbalife Nutrition etkinliğine veya toplantısına basını veya 
medyayı bilerek davet etmelerine izin verilmemektedir.  
 
 
3.1.13 Taciz etme / ayrımcılık yapma ile ilgili Davranışlar 
Herbalife Nutrition, kendi çalışma yerinde her türlü yasadışı taciz ve ayrımcılığı yasaklamıştır.   
 
 
 
 

 
16 Bu borçlar; ürün alımları, alt ekip Distribütöründen yapılan stok geri alımlarına bağlı kazanç düzeltmeleri, Kurallar’ın ihlal edilmesine 

bağlı para cezaları, yetersiz fon mevcudiyetinden ötürü geri dönen ödemeler ve vadesi geçmiş Ücretler için Herbalife Nutrition’a borçlu 
olunan meblağları içerebilecektir. 
 

17 drturkey@herbalife.com adresine posta gönderilerek Kurumsal İletişimler ile irtibat kurulabilir. 
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3.1.14 Tedarikçilerin Sorumlulukları 
Herbalife Nutrition Distribütörü olmayan bir satıcının hizmetlerini kullanırken, satıcının eylemleri ve ihmalleri, 
bu Kurallara ve yürürlükteki kanunlara uymak amacıyla Distribütörün eylem ve ihmalleri olarak dikkate 
alınacaktır. Distribütörler, satıcının hizmetlerinin bu Kurallara ve yürürlükteki bütün kanunlara uygun olduğunu 
teyit etmelidir.  
 
 
3.1.15 Kendini Tanıtma Gerekliliği 
Tüketicilerin korunması kanunlarına uygun olarak, Herbalife Nutrition ürünlerinin sunulması, satılması veya 
fatura edilmesi sırasında, Distribütörlerin kendilerini aşağıda belirtilen şekilde açıkça tanıtmaları 
gerekmektedir: 
 

• Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörüolduğunuzu belirterek 

• Bireysel/kişisel isminizi yazarak 

• İş adresini yazarak 

• Şahsi veya iş amaçlı e-posta adresi ve telefon numarası yazarak 
 
Kendini Tanıtma gerekliliği, online veya online olmayan kanallar da dahil olmak üzere  ancak bunlarla sınırlı 
kalmamak kaydıyla her türlü platform için gereklidir. 
 
 
3.2 ULUSLARARASI İŞ FAALİYETLERİ 
 
3.2.1 Henüz Açık Olmayan Ülkeler veya Bölgelerdeki Aktiviteler 
Bir Distribütör, Herbalife Nutrition tarafından iş yapmak için henüz resmi olarak açılmamış olan bir ülkede 
Herbalife Nutrition ile ilgili iş faaliyetlerinde bulunmayacaktır.18 
 
 
3.2.2 Açık Ülkelerde veya Bölgelerde Yürütülen Aktiviteler 

Herbalife Nutrition ürünleri her ülkenin kendi ürün ve etiketleme koşullarına göre üretilmekte ve 
etiketlenmektedir. Herbalife Nutrition Distribütörleri kendi ülke sınırlarının ötesinde Herbalife Nutrition 
ürünlerinin satışını veya dağıtımını yapamazlar. Distribütörler her zaman Herbalife Nutrition kurallarına ve 
standartlarına ve ayrıca ürünlerin satıldığı ülkede uygulanan ürün içeriği, ürün tescili ve düzenlemeleri, ürün 
etiketlemesi, gümrük vergileri, harçlar, rüsumlar ve tüketici koruma ve reklamlar ile ilgili olanlar da dahil olmak 
üzere yürürlükteki bütün kanunlara ve mevzuatlara göre hareket etmelidirler.  
 
Distribütörler ister kişisel tüketim amaçlı olsun isterse olmasın (doğrudan veya dolaylı olarak) ürünleri bir 
ülkeden diğer bir ülkeye sevk edemezler veya sevk edilmesine yönelik düzenlemelerde bulunamazlar.  
 
 
3.2.3 Çin’deki Aktiviteler 
Çin vatandaşı olmayan kişiler Çin’de iş yapamazlar. Hiç bir Distribütör, kişisel kullanım veya tüketim için veya 
hediye mahiyetinde olsa dahi bir Herbalife Nutrition ürününü Çin’e sevk edemez (veya sevk edilmesi için 
düzenlemede bulunamaz.)  
 
Çin’de kayıtlı Distribütörler, Herbalife Nutrition ürünlerini Çin dışında satın alamazlar, satamazlar veya 
dağıtımını yapamazlar.  
 
 
3.2.4 Kişisel Tüketim 
Distribütörler, seyahat sırasında yanlarında bulundurmak için Satış Ayı başına muhtelif ürünler için azami 
1,000 Satış Puanı satın alabilirler. Kişisel tüketim için satın alınan ürünler Distribütör’ün kendi kullanımı içindir 
ve diğer birinci dereceden aile üyeleri ile paylaşılabilecektir.  
 
Distribütörler ister kişisel tüketim amaçlı olsun isterse olmasın (doğrudan veya dolaylı olarak) ürünleri bir 
ülkeden diğer bir ülkeye sevk edemezler veya sevk edilmesine yönelik düzenlemelerde bulunamazlar.  
 

 
18 Yasaklı fiiller, çabalar veya girişimler arasında aşağıda belirtilenler bulunmaktadır:  

• Herbalife Nutrition ürünlerinin ithalatı, ihracatı veya dağıtımı konularında resmi makamlarla temasa geçmek. 
• Herbalife Nutrition’a ait Fikri Mülkiyetleri, ürünleri veya Satış & Pazarlama Planı’nı tescil ettirmek veya lisanslamak. 
• Herbalife Nutrition ürünlerini veyaIBP’yi hediye olarak vermek, satmak veya dağıtımını yapmak. 
• Herbalife Nutrition ürünlerinin veya fırsatının tanıtımını yapmak. 
• Herbalife Nutrition, ürünleri veya fırsat ile ilgili toplantılar yapmak.  
• Henüz açık olmayan bir ülkenin mukimlerinin veya ziyaretçilerinin sponsorluğunu üstlenmek veya Distribütör yapmak. 
• Herbalife Nutrition’ın kısa bir süre içinde açılacağına veya Herbalife Nutrition ürünlerinin kısa bir süre içinde mevcut olacağına ilişkin 

yayınlarda bulunmak. Bu; elektronik iletişimler veya literatür dağıtımı yoluyla şahsen müşteriler veya yeni Distribütörler için araştırma 
yapılmasını içermektedir. 
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3.2.5 Yasaklı Ülkeler 
Bir Distribütör Yasaklı Ülke’nin mukimi olamaz.19 
 
Ek olarak, bir Distribütör, Herbalife Nutrition işletme faaliyetlerinden hiçbirini doğrudan veya dolaylı olarak 
aşağıdaki şartları taşığına inanılan bir kişi ile birlikte yapamaz: 
 

1. yasaklı bir ülkedeki bir mukim veya işletme faaliyetinde bulunanlar; 
2. yasaklı bir ülkede ikamet eden kişilere satış yapanlar; 
3. yasaklı bir ülkede bulunan bir kuruluş sahibi olmak yada trafından denetlenmek veya normalde yasaklı 

bir ülkede ikamet etmek. 
 
İş faaliyetleri, aşağıda belirtilenleri içermekte fakat bunlarla sınırlı bulunmamaktadır: 
 

• Herbalife Nutrition fırsatının tanıtımının yapılması;  

• Distribütörler’e, Ayrıcalıklı Müşterilere veya Müşterilere sponsorluk yapma ve işe alma; veya  

• Herbalife Nutrition ürünlerinin tanıtımının veya satışının yapılması.  
 
Bu Kural’ın ihlal edilmesi, Distribütörlüğün sonlandırılması ile sonuçlanacaktır 
 
 
3.2.6 Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Listesi 
Distribütörler, ABD Hazine Müsteşarlığına Bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinde tutulan Özel Olarak 
Belirlenmiş Milletler listesine (“OFAC Listesi”) dahil olan veya listede yer alan bir şahsın mülkiyetinde ya da 
kontrolünde bulunan hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşla iş faaliyetlerinde bulunamazlar (bkz. Kural 3.2.5). OFAC 
Listesine https://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/SDN-List adresinden ulaşılabilir. 
 
 
3.3 İŞ ARAÇLARI 
 

Herbalife Nutrition’ın Distribütörlerce kullanılmak üzere ücretsiz veya pahalı olmayan eğitimler, açıklayıcı 
literatürler ve diğer satış destek materyalleri sunmasına karşın burada kullanılan “İş Araçları” terimi, Herbalife 
Nutrition’ın üretmediği satış destek materyallerine atıfta bulunmaktadır.  İş Araçları, Distribütörlerin doğrudan 
satış faaliyetlerini tanıtmalarına, büyütmelerine ve/veya yönetmelerine yardımcı olabilecek üçüncü şahıs 
eğitimlerini, hizmetlerini veya ürünlerini içerir. İş Araçları, diğer hususların yanı sıra Müşteri kazanmak, başka 
Distribütörler kaydetmek, Müşterilerle veya Distribütörlerle iletişim kurmak ya da finansal yönetim 
faaliyetlerinde bulunmak amacıyla oluşturulabilir.  

 
Bütün İş Araçları ve ayrıca bunları oluşturan, promosyonunu yapan, teşvik eden, satan veya kullanan 
Distribütörler, bütün Kurallar’a ve yürürlükteki kanunlara riayet etmelidirler.20 

 
 
3.3.1 İş Araçlarının Kar Amaçlı Olmadan Satışı 
Distribütörler, eğitim, satılan ürün veya hizmeti imal etme maliyetinden yüksek olmayan bir fiyat karşılığında İş 
Araçları’nı diğer Distribütörlere satabilirler.21 

 
Distribütörler İş Araçları’nı diğer Distribütörler’eyalnızca aşağıda belirtilen maksatlar için satabilirler: 
 

• Herbalife Nutrition ürünlerinin satılması. 
• Herbalife Nutrition işinin oluşturulması. 
• Satın alan Distribütör’ünalt ekibinin eğitilmesi ve motive edilmesi. 

 
İş Araçları’nın Distribütörler tarafından diğer Distribütörler’e satılması, Distribütör’ün Herbalife Nutrition işinin 
yerine veya bu iş ile bağlantılı olarak icra edilen gelir getirici bir girişim niteliğinde olamaz.  
 
NOT: HERHANGİ BİR KAYNAĞA AİT İŞ FIRSATI REHBERLERİNİN VEYA ÜRÜN REHBERLERİNİN 
TANITIMI, SATIŞI VE SATIN ALINMASI YASAKTIR. FAKAT HERBALIFE NUTRITION DİSTRİBÜTÖRLERİ, 
HERBALİFE’IN FAALİYET KURALLARINA VE YEREL MAHREMİYET VE VERİ KORUMA KANUNLARINA 

 
19 Yasaklanan ülkeler listesi zaman zaman güncellenmektedir, www.myherbalife.com/tr-TR adresinde bulunabilir. Yasaklanan Ülke 

dışında ikamet eden Yasak Ülkelerin vatandaşları için ek şartlar geçerli olabilir. Ek bilgi için lütfen Üye Hizmetleriyle 0216-542-75-90 
numaralı telefondan irtibata geçin. 
 

20 Bu; tüketici verilerinin gizliliğine, mahremiyet haklarına, tele pazarlamanın bütün formlarına yönelik kısıtlamalara ve Internet üzerinden 

pazarlama uygulamalarına dair kanunları içermektedir. 
 

21 İş Araçları satan veya bağımsız eğitimler veya toplantılar için ücret tahsil eden Distribütörler’in, Herbalife Nutrition tarafından sunulan 

“Gider ve Kar Yokluğu Takip Çizelgesi”ni kullanmaları ve bu Takip Çizelgesi’nin kopyalarını, ilişkili bütün kayıtları, faturaları, makbuzları 
ve tevsik edici diğer dokümanları en az iki (2) yıl süreyle muhafaza etmeleri gerekmektedir. Herbalife Nutrition bu dokümanların kopyalarını 
talep etme ve bu Kural’a uygunluklarını doğrulama hakkına sahiptir. 

http://www.treasury.gov/resource-
http://www.myherbalife.com/tr-TR
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RİAYET ETMELERİ KAYDIYLA, KENDİ KULLANIMLARI İÇİN REHBERLER OLUŞTURABİLİRLER VE 
AYRICA BU REHBERLERİ ÜCRETSİZ OLARAK KENDİ ALT EKİPLERİNE SUNABİLİRLER.  
 
 
3.3.2 Başvuru Yapan Kişiler 
Başvuru sahipleri, ilgili reklamlar, ilan slotları veya karar paketlerinin yanı sıra Herbalife Nutrition ürünlerini ya 
da fırsatlarını değerlendirebileceği öngörülen kişileri ifade eder.  
 
Distribütörler kendileri için Başvuru edinebilirler. Ayrıca Distribütörler, herhangi bir ücret talebinde bulunmadan 
Başvuruları alt ekip Distribütörlerine önerebilirler. Ancak aşağıdaki maddeler sağlanmadığı sürece 
Distribütörler başvuran kişileri otomatik olarak, sistematik olarak veya başka bir şekilde alt hat Distribütöre 
devretmemelidirler: 
 

• Başvuran kişiyle ilişkinin başka bir (alt hat) Distribütörün sorumluluğunda olacağı konusunda başvuru 
sahibine önceden veya aynı anda bilgi verilmeli ve rızası alınmalıdır;  

• Başvuruyu kabul eden Distribütör satış faaliyetlerinden ve müşteri ilişkilerinin takip ve 
muhafazasından tam anlamıyla sorumlu olacaktır;  

• Başvuru edinme süreci, Kurallara ve diğer tüm gizlilik ve veri koruma kanunlarına uygun olmalıdır.  
 
Distribütörlerin, Başvuruları başka Distribütörlere satmasına veya herhangi bir kaynaktan ücret karşılığında 
Başvuru temin etmesine izin verilmeyecektir. 
 
 
3.3.3 İş Araçları için Yazılı İzin  
Distribütörler, üst hatlarında bulunan Başkanlık Takımı Distribütöründen önceden yazılı izin almadıkça, alt ekip 
Distribütörü olmayan kişilere veya Başkanlık Takımı seviyesinin altındaki bir alt ekip Distribütörüne İş 
Araçlarıyla ilgili promosyon, teşvik veya satış faaliyetlerinde bulunamazlar.22  
 
Bu iznin iptal edilmesi durumunda, Herbalife Nutrition kendi münhasır takdirine istinaden durdurma işleminin 
alıcıya  zarar vereceğini (örneğin bir aboneliğin ortasında olunması) tespit etmedikçe, İş Araçlarının 
promosyon, teşvik veya satışı derhal durdurulmalıdır. 
 
 
3.3.4 Satıcıların Sunduğu İş Araçlarının Tanıtımı 
Distribütörler yalnızca aşağıdaki koşulların sağlanmış olması durumunda hizmet sağlayıcıların sunduğu İş 
Araçları’nın tanıtımını yapabilirler:  
 

a. Distribütör, satıcının ve sunmuş olduğu ürünlerin veya hizmetlerin bütün bakımlardan Kurallar’a ve 
yürürlükteki kanunlara uygun olduğunu bağımsız olarak teyit etmiştir.23 
 

b. Distribütör, satıcıdan doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir ödeme almadıklarını ve hiç bir ekonomik 
fayda elde etmeyeceklerini teyit edecek şekilde yetkili bir mali müşavir tarafından düzenlenmiş olan 
sertifikaları ve destekleyici dokümanları Herbalife Nutrition’a sunmaktadır.  

 

Bir satıcı aracılığıyla web hizmetleri sunan bir Distribütör, satıcının adını, adresini, faks ve telefon numaralarını 
ve elektronik posta adresini web sitesini kullanan diğer Distribütörler’e sunmalıdır.  
 
 
3.3.5 İş Araçları’nın Kullanımını veya Satışını Durdurma İhbarı 
Bir İş Aracı’nın Kurallar’ı, kanunları veya üçüncü tarafların kanuni haklarını ihlal ettiğini veya Herbalife 
Nutrition’ın itibarına, markasına veya imajına zarar verme riski içerdiğini Herbalife Nutrition’ın tespit etmesi 
durumunda, Herbalife Nutrition, Distribütör’ün bu İş Aracı’nın satışına veya kullanımına son vermesini 
(herhangi bir mali yükümlülük altına girmeksizin) talep etme hakkına sahip olacaktır.  
  

 
22 HOM, STS veya benzer nitelikte Şirket etkinliklerine ya da Şirketin sponsor olduğu etkinliklere katılım, bu kural açısından istina 

niteliğindedir.  
 

23 Bir Distribütörünün bir satıcıda veya satıcının işlemlerinde ekonomik bir menfaate sahip olması durumunda, bu satıcının işlemleri, 

Kurallar’ın maksatları açısından Distribütör’ün işlemleri olarak görülecektir. Herbalife Nutrition bizzat üretmemiş olduğumuz materyalleri 
tavsiye veya tasdik etmemektedir. 
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İŞ ARAÇLARI VE DİĞER İSTEĞE BAĞLI GİDERLER 
 
Bir Herbalife Nutrition Distribütörü olmanın en önemli hususlarından birisi, Herbalife Nutrition fırsatını kendiniz için nasıl 
takip edeceğinizi seçebilmenizdir. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir Herbalife Nutrition Uluslararası İş Paketi (IBP) 
satın almaktır; diğer bütün satın almalar tamamen isteğe bağlıdır. Herhangi bir ilave harcama yapmadan önce, lütfen 
kendinize şu tür sorular sorunuz:  
 
Borç 
Herbalife Nutrition fırsatını takip etmek için borç almalı mıyım?  
Hiçbir minimum satın alma gerekmediği ve başlangıç maliyetleri düşük olduğu için, Herbalife Nutrition işiniz için borç para 
veya kredi almanıza ihtiyaç yoktur. Herbalife Nutrition işiniz ile ilgili olarak borç almanızdan sizi şiddetle vazgeçirmek 
istiyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen Borçtan Vazgeçme Kural 1.1.2’e bakınız.  
 
İş Araçları  
Herbalife Nutrition işimi yürütmek için bana yardımcı olabilecek hizmetler, ürünler, yazılımlar veya sistemler almalı 
mıyım? 
Doğrudan satış işinizi geliştirmek, büyütmek ve/veya yürütmek için size yardımcı olabilecek hizmetler veya ürünler için 
şahıs “İş Araçlarıdır”. Bunlar diğerlerinin arasında, müşterilere yaklaşma, diğer Distribütörleri işe alma, müşteriler veya 
Distribütörler ile veya diğerleri ile iletişimde bulunma veya mali yönetime yönelik olabilirler.  
 

Amaç ne olursa olsun, bir Distribütör olarak ilerlemeye başlamak veya başarılı olmak veya Sponsorunuzdan ve üst hat 
organizasyonunuzdan eğitim veya destek almak için İş Araçlarına gerek duyulmamaktadır. Hiç kimse size İş Araçlarının 
gerekli olduğunu söyleyemez veya size onları satın almanız için baskı yapamaz. Herbalife Nutrition işinin başarısının özü, 
Herbalife Nutrition ürünlerini müşterilere perakende satışını yapmaktır ve İş Araçları sizi bu ana hedeften uzaklaştırabilir.  
 

Herbalife Nutrition geniş kapsamlı iş yönetim araçlarını ücretsiz veya cüzi bir maliyet karşılığında sunmaktadır. Bizim İş 
Araçlarımız sizlerin ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır ve size Herbalife Nutrition işini başarılı ve uyumlu bir şekilde 
yürütmenize yardım eder.  
 

Maliyeti, işinize getirmesi beklenen yarar ile doğrulanmış İş Araçlarını, yalnızca bir Distribütör olarak makul ve mantıklı bir 
süre geçirdikten sonra Herbalife Nutrition’dan elde ettiğiniz fiili kazanç ışığında karar verdiğiniz takdirde satın almanızı 
şiddetle tavsiye ediyoruz.  
 

İş Araçlarını satın alırsanız, bunların nasıl kullandığınızdan ve onların Herbalife Nutrition Davranış Kurallarına ve Kanunlara 
nasıl uygun kullanılacağından sorumlu olacağınızı da lütfen aklınızda tutunuz. İlaveten, Herbalife Nutrition bu İş Araçları 
Herbalife Nutrition tarafından üretilmediği veya desteklenmediği için bunlardan dolayı hiçbir sorumluluk almamaktayız.  
 

Buna rağmen, bir Distribütör Satıcıdan satın almış olduğunuz İş Araçları konusunda herhangi bir anlaşmalığa düşerseniz 
lütfen 0216 5427590 numaralı telefondan Üye Hizmetleri ile irtibata geçiniz, size yardımcı olmaya çalışacağız.  
 

Lütfen daha fazla bilgi için Davranış Kurallarının Madde 1.1.1 Satın Alma Gereksinimleri Üzerindeki Kısıtlamalar, Madde 
1.1.2 Borç Almamaya Teşvik, Madde 3.3 İş Araçları ve Madde 5.1.1 Organizasyon Liderliği & Eğitim konulu maddelerine 
bakınız.  
 
Ürün Stokları 
Çok miktarda ürün satın almalı mıyım?  
Bizim tavsiyemiz ihtiyaçlarınızın ötesinde ürün satın almamanızdır; bu miktar, Herbalife Nutrition ürünlerinizi satmaya 
başlamayı isteme güvenini kazandıktan sonra makul ve mantıklı bir zaman dilimi içerisinde yeniden satabileceğinize 
inandığınız miktarlardır.  
 

Bununla birlikte, müşterilere satmak veya Beslenme Kulübünüze hizmet vermek için belirli sayıda ürün stoku bulundurmayı 
tercih ederseniz, lütfen yalnızca makul ve mantıklı bir zaman dilimi içerisinde satabileceğinizi bildiğiniz kadar ürün satın 
alın. Daha fazla bilgi için, lütfen Faaliyet Kurallarının Madde 1.1.1 Satın Alma Gereksinimleri Üzerindeki Kısıtlamalar, 
Madde 1.1.7 Uygun Satın Alma ve Madde 4.1.3 Perakende Sipariş Formlarını / Kayıtlarını Verme ve Muhafaza Etme 
konulu maddelerine bakınız.  
 
Ofisler ve Beslenme Kulüpleri 
Bir Beslenme Kulübü veya bir Herbalife Nutrition Ofisi açmak için bir kira sözleşmesi yapmam ve demirbaş eşyalar 
ve diğer ihtiyaç duyulan şeyleri satın almam gerekli mi? 
Bir Beslenme Kulübü açmadan önce, size Herbalife Nutrition ürünleri ve Herbalife Nutrition fırsatı hakkında uygun bir eğitim 
almanızı ve deneyim elde etmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Ürünler hakkında gerekli deneyimi kazanmak ve bunların 
kullanım talimatlarını öğrenmek için kendinize gerekli olan zamanı ayırınız, iyi bir beslenme ve sağlıklı aktif bir yaşam tarzı 
ile elde edilebilecek olası yararları uygun şekilde açıklamak için yeterli bilgi sahibi olunuz ve işinizi yürütmek için büyük 
ölçüde deneyim elde edininiz. Bunlara ilave olarak size Beslenme Kulüplerinin nasıl çalıştığını veya ofislerin nasıl 
işletildiğini gözlemlemenizi ve böyle bir işe kalkışmadan önce büyük bir masrafa kalkışıp kalkışmayacağınızı veya 
akdedeceğiniz bir kira sözleşmesi formu içindeki önemli yükümlülüklerin neler olabileceğini, dikkatle göz önünde 
bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.  
 

Herbalife Nutrition fırsatının hiçbir boyutu bir bayilik/acentelik olarak değerlendirilmez veya değerlendirilemez ve bu 
nedenle sizden kendi Beslenme Kulübünüzü veya ofisinizi açmak veya işletmek için bir “hak” satın almanız için herhangi 
bir ödeme yapmanız talep edilemez. Benzer şekilde, bir Beslenme Kulübünü veya bir ofisi sizin için düzenlemesi için hiç 
kimseye ödeme yapmamalısınız. Bununla birlikte, diğer bir Distribütörün Kulübü veya ofisi ile çalışırsanız, bir alan veya bir 
iş istasyonu için makul ve mantıklı bir kira ücreti veya Kulübün veya ofisin işletme masrafları için makul ve mantıklı bir 
yüzde ile bir ödeme yapmanız normaldir.  
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Herbalife Nutrition Kalite Güvence, Müşteri Hizmeti ve Teknoloji Spesifikasyonu Standartları 
 

Kalite Güvence Standartları 
Tüm Distribütörler, çevrimiçi (online) ya da çevrimdışı (offline) platformlarda Herbalife Nutrition ürünlerinin veya 
iş fırsatının reklamı, promosyonu ya da satış faaliyetleri sırasında aşağıda belirtilen asgari kalite güvence 
standartlarına uymalıdır.  
 

• İçerik: İçerik, ilgili dönemde kullanılan Herbalife Nutrition Materyallerine, ürün etiketlerine ve 
açıklamalarına uygun olmalı ve kaliteli görsel-işitsel veya yüksek çözünürlüklü görseller kullanılmalıdır. 
 

• Alışveriş Sepeti: Müşterilerin ürün ekleyip çıkarabilecekleri ve ayrıca ürün ebadı ve adedi konusunda 
ayarlama yapabilecekleri bir alışveriş sepeti (veya başka bir konteyner) temin edilmelidir.  Siparişin 
gönderilmesinden ve tamamlanmasından önce, müşterinin incelemesi için sipariş özetinin yanı sıra 
gönderim ücretlerinin, işlem ücretinin, KDV ve diğer vergi veya bedellerin yer aldığı tüm nihai bedeller 
gösterilmelidir.  

 

• Sipariş Teyidi: Müşterilerin satın aldıkları ürünleri kişisel müşteri hizmeti aracılığıyla izlemeleri için 
her bir müşteriye bir sipariş teyit numarası tahsis edilmeli ve her durumda Distribütör Farkı ilkesine 
uygun olarak  ürünü satan ve müşteri desteği sunan Distribütörün kimliğinin müşteriye açıklandığından 
emin olunmalıdır. 

 

• Gönderim: Belirtilen ücret ve maliyetler üzerinden siparişin verilmesinden sonra her bir sipariş makul 
bir süre içerisinde işlenmeli ve gönderimi sağlanmalıdır.  

 

• İadeler: Yasal iptal hakkı ve Herbalife Nutrition’un 30 gün para iade garantisinin yanı sıra iade süreci 
hakkında ve ayrıca bağımsız website aracılığıyla ya da çevrimdışı (offline) satış kanallarından satın 
alınan ürünler için nasıl iade yapılacağı konusunda bilgi verilmelidir. 

 

• Envanter: Bağımsız websitelerde veya müşterilere iletilen ürün listesi ya da benzer iletilerde envanter 
ve stok seviyesinin güncel durumu belirtilmelidir. 

 

Müşteri Hizmeti Standartları 
İşinizin yanı sıra Herbalife Nutrition markasının ve ürünlerinin itibarını ve rekabetçi niteliğini korumak için üst 
düzey müşteri hizmeti, destek ve takip standartlarını korumanız gerekmektedir. Distribütörler, çevrimdışı 
(offline) veya çevrimiçi (online) satış faaliyetlerinde aşağıda belirtilen standartları karşılayan veya ötesine 
geçen üst düzey müşteri hizmetleri sunmayı taahhüt etmelidir:  
 

• Müşteri Hizmeti: Kullandığınız bağımsız websitenin ana sayfası da dahil olmak üzere müşterilerinize 
çevrimdışı (offline) veya çevrimiçi (online) olarak sunduğunuz bilgiler çerçevesinde, telefon 
numaraları, adres, e-posta adresi, gönderim ve iade politikaları ve süreçleri dahil olmak üzere müşteri 
hizmeti bilgilerine açıkça yer vermeli veya kolay navigasyon imkanı sağlamalısınız. 
 

• Yanıt Süresi: Müşterilerin sorularına makul bir süre içerisinde şahsen ve doğrudan yanıt vermeli, tüm 
yanıtların doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasını sağlamalısınız. 

 

• Siparişlerin İşlenmesi: Distribütör Farkını korumak amacıyla bağımsız website, telefon, e-posta 
aracılığıyla şahsen ya da diğer şekillerde verilen ürün siparişlerini mutlaka şahsi Herbalife Nutrition ID 
numaranızı kullanarak şahsen işlemeli ve yerine getirmelisiniz. 

 

Teknoloji Spesifikasyonu Standartları 
Müşteri deneyiminin geliştirilebileceği ya da düşük teknik spesifikasyonlardan olumsuz etkilenebileceği için, 
Herbalife Nutrition Distribütörlere ait websitelerin her birinin aşağıda belirtilen asgari teknoloji spesifikasyonu 
standartlarına uygun olmasını şart koşmaktadır. 
 

• Güvenli İşlem: Şifrelenmiş veri akışlarının veya diğer güvenli şifreleme teknolojilerinin kullanılması 
suretiyle satın alma işlemlerinin güvenliği sağlanmalıdır. 
 

• Sürekli Güvenlik: Çevrimdışı (offline) etkileşimlerle alınan kişisel veya finansal veriler ya da diğer 
bilgiler de dahil olmak üzere tüm işlemlerde teknolojide kaydedilen ilerlemelere uygun olarak üst düzey 
işlem güvenliği sağlanmalıdır.  

 

• Hızlar: Tam kapsamlı özellik kullanımı amacıyla sayısal abone hattı (DSL) için mevcut web teknolojisi 
standartlarına göre kabul edilebilir nitelikte web sayfası yükleme hızları mevcut olmalıdır. 

 

• Arama: Bağımsız websitenizde hem anahtar sözcük hem de marka arama özelliği olmalıdır. 
 

• Tarayıcı Uygunluğu: Tüm tarayıcı markalarıyla uyumlu olan ve her bir tarayıcı için güncellenebilen 
bir altyapı oluşturulmalıdır.  

 

• Özel Destek: Kullanılacak website, özel bilgi sistemleri tarafından desteklenmeli ve web programlama 
teknik desteğine erişim imkanı sunmalıdır.  

 

• Esneklik: Herhangi bir arıza olması veya normal faaliyetler açısından bir sorun ortaya çıkması halinde 
kabul edilebilir düzeyde hizmet sağlanmalı ve muhafaza edilmelidir.  

 

• Spam koruması: Tüm iletişimlerin spam korumalı olması sağlanmalıdır. 
 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Faaliyet Kurallarının 4.3.8 sayılı Müşteri Hizmeti kuralını inceleyin.  



Page 25 of 68 (İçindekiler'e Geri Dön)  603469-TU-00S (Corporate Ver. 34P) Rev. 05-February-2021 

Bölüm 4 Satış 
 
4.1 TÜKETİCİLERE SATIŞ 
 

Herbalife Nutrition, bağımsız girişimcilerinin (Distribütörler), Herbalife Nutrition ürünlerini doğrudan müşteriye 
sattığı, onlara ürün rehberliği ve sosyal destek sağladığı doğrudan satış şirketidir.  

 
 
4.1.1 Perakende Tesislere İzin Verilmemektedir 
Bir Distribütör, perakende bir tesiste Herbalife Nutrition ürünlerini, literatürü veya açıklayıcı materyalleri teşhir 
edemez veya satamaz. Bir perakende tesis; reklam, lokasyon, tabela veya görünürlükten ötürü veya diğer 
şekillerde oradan geçenlerin içeri yönlendirildiği ve kişilerin ürünleri satın aldığı bir mağaza veya diğer bir sabit 
yerdir. Örneğin pazarlar (açık veya kapalı), eczaneler, kiosklar veya standlar (geçici veya daimi), pazarlar ve 
ayrıca Herbalife Nutrition’ın kendi münhasır ve mutlak takdirine istinaden doğrudan satış konsepti ile uyumsuz 
olduğunu belirlediği diğer lokasyonlar tesis tanımına dahildir. Aşağıdaki “Doğrudan Satış – Yapılabilecekler ve 
Yapılamayacaklar” şemasına bakınız.  
 

Doğrudan Satış - Yapılabilecekler ve Yapılamayacaklar Tablosu 
 

Lokasyonlar Teşhir Satış 

Ürün 
Satışlarının 

Tanıtımı 
veya 

Reklamı 

Harici 
Tabelalar 

Numune 
Markalı 

Materyaller 

Perakende Lokasyonlar Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

*Alışveris Merkezlerindeki 
ve Outletlerdeki Geçici 

Kiosklar, Standlar  
Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

Bitpazarları, Açık Hava 
Pazarları, Sokak/Satıcı 

Arabaları  
Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Distribütör’ünÖzel Ofisleri Evet¹ Evet Hayır Evet² Evet Evet 

Doktor Ofisleri veya Diğer 
Profesyonel Sağlık 
Hizmetleri Ofisleri 

Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet 

Beslenme Kulüpleri 
(Mesken Amaçlı Olmayan 

Lokasyonlar) 
Evet¹ Evet Hayır Evet² Evet Evet 

Beslenme Kulüpleri 
(ev lokasyonları) 

Evet¹ Evet Hayır Hayır Evet Evet 

Hizmet Tesisleri 
(Sunulan asli hizmet, 
Herbalife Nutrition işi 

değildir) 

Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet 

Ticaret Fuarları, Atletizm & 
Topluluk Etkinlikleri 

Evet Hayır Hayır Evet³ Evet Evet 

 
* Geçici terimi, her zaman değil fakat ara sıra mevcut olan şeklinde tanımlanmaktadır. Daimi lokasyonlara izin verilmemektedir.  
1 Dışarıdan görünür olmamalıdır  
2 İçerik ve büyüklük açısından sınırlamalara tabi (Kural 8.4.3 e bakınız) 
3 Stand tanımlaması için izin verilmektedir. İçerik açısından sınırlamalara tabidir  

 
 
4.1.2 Distribütör’ün Özel Ofisleri  
Satış için reklam yapılmaması ve ofis görünümünün, tabelaların veya lokasyonun oradan geçenleri Herbalife 
Nutrition ürünlerini satın almaya davet etmemesi kaydıyla Herbalife Nutrition ürünleri özel ofislerde satılabilir. 
Doktor veya diğer bir sağlık hizmeti profesyoneli olan Distribütör, Herbalife Nutrition ürünlerini kendi 
profesyonel ofislerinde satabilirler fakat teşhir edemezler.  
 
 
4.1.3 Perakende Satış Formlarının / Kayıtlarının Sunulması ve Saklanması 
Bir Distribütör, bir satış işlemi tamamlandığında, doldurulmuş bir Perakende Satış Formu’nu bütün perakende 
müşterilere ve Herbalife Nutrition’a sunmalıdır.  
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Bu form, satılan ürünleri, satış fiyatını ve Distribütör’ün adını, adresini ve telefonunu ve müşterinin adını 
içermeli ve geçerli kanunlarda belirtilen zorunlu kurallara uygun olmalıdır. Distribütörlerin  bütün Perakende 
Satış Formları’nın kopyalarını ve ürün dağıtımına ilişkin diğer kayıtları üç (3) yıl süreyle muhafaza etmeleri 
gerekmektedir.  
 
 
4.1.4 Ayrıcalıklı Müşteri ve Perakende Müşteri Para İadesi Politikası 
Herbalife Nutrition ürünleri, Herbalife Nutrition Memnuniyet Garantisi olarak da bilinen tüm Müşteriler 
(Ayrıcalıklı Müşteriler veya perakende Müşteri) için 30 gün süreli para iade garantisi içermektedir. Bu 30 günlük 
süre, Müşterinin ürünü teslim aldığı tarihte başlamaktadır. Bir müşteri bu garantiyi kullanmak istediğinde, hızlı 
ve nazik bir şekilde cevap verilmelidir. Müşterinin, vergi, nakliye, taşıma masrafı dahil ürün satınalma fiyatının 
tamamının iadesi ile ödemiş olduğu meblağa eşdeğer diğer Herbalife Nutrition ürünlerini satın alma seçeneği 
sunulmalıdır. Müşterinin yapacağı seçimin gereğini yerine getirmelidir.Müşteriye olumsuz cevap vermeden ve 
cesaretini kırmadan hızlı bir şekilde yerine getirmelidir.24 
 
Müşteriler ayrıca iade talepleri için Herbalife Nutrition ile iletişime geçebilir (02165427580) veya 
Herbalife.com.tr üzerinde yer alan yönergeleri takip edebilirler. 
 
Eğer, perakende Müşteri iade talebi için doğrudan Distribütör ile iletişime geçerse, Distribütör’ün 
www.myherbalife.com/tr-TR’de mevcut olan İade Talep Formunu tamamlaması gerekir. Distribütör, Perakende 
Müşterisinin iade tutarını veya kredi tutarını hesaplamalı, İade Formunu Perakende Müşterisine imzalatmalı 
ve anında Perakende Müşterisine iadesini gerçekleştirmeli veya diğer ürünler için kredisini oluşturmalı. 
 
Distribütör ancak bundan sonra İade Talep Formunu, ve Perakende Müşterisinin orijinal Satış Sözleşmesinin 
bir kopyasını, ürün etiketleri ile birlikte veya ürünün kullanılmamış kısmını veya boş ürün kutusunu Herbalife 
Nutrition’a Perakende Müşterisine iade yaptıktan sonraki 30 gün içerisinde göndermelidir. Bütün gerekli 
evraklar ulaştıktan sonra Herbalife Nutrition ürünün birebir aynısının değişimini sağlıyor olacaktır. 
 
Ayrıcalı Müşterilerin iade talebi ile direkt olarak Herbalife Nutrition ilgileniyor olacaktır.  
 
 
4.2 ÖDEMELER VE DÜZENLEMELER 
Distribütörler, Herbalife Nutrition tarafından sunulan aylık Satış Primleri’ni, İş Hacmi Primleri’ni veya diğer 
ikramiyeleri hak edebilmek için, Satış & Pazarlama Planı’nda ve diğer literatürde ve açıklayıcı materyallerde 
tam olarak açıklanan iş hacmi ve satış puanı koşullarını sağlamalıdırlar. Distribütörler, buna ilave olarak, söz 
konusu ödemeleri hak edebilmek için perakende müşterilere ve ürün dağıtımına ilişkin belirli koşulları 
sağlamalıdırlar ve bu hususu, her ayın birinci gününde Kazanç Teyit Formu’nda teyit etmelidirler.25  
 
 
4.2.1 Ürün Dağıtımı 
Herbalife Nutrition bir ürün dağıtımı şirketidir. Herbalife Nutrition’tan satın alınan ürünlerin müşterilere 
satılmaları veya Distribütörler’in ve birinci derece aile üyelerinin kendi kişisel tüketimleri için kullanılmaları 
öngörülmektedir.  
 
Temel olarak Satış & Pazarlama Planı kapsamında ilerlemek için yapılan ürün satın alma işlemlerine izin 
verilmemektedir. Bu satınalma işlemleri; statünün indirilmesi, ceza tecili, satınalma imtiyazlarının askıya 
alınması, kazançların askıya alınması, ikramiyeye iştirak hakkının kaybedilmesi ve 
Distribütörlüğünsonlandırılması da dahil olmak üzere ciddi müeyyideler ile neticelenebilecektir.  
 
 
4.2.2 10 Perakende Müşteriler 
Bir Distribütör, Herbalife Nutrition tarafından ödenen Satış Primleri’ne, İş Hacmi Primleri’ne ve diğer 
ikramiyelere hak kazanabilmek ve bunları tahsil edebilmek için, herhangi bir Satış Ayı’nda en az on (10) ayrı 
perakende müşteriye şahsen satış yapmalıdır.  
 
Bir Distribütör, bu Kural’a yönelik teyit koşullarının yerine getirilmesi maksadıyla her Satış Ayı’nda aşağıda 
belirtilenlerin tamamını sayabilecektir:  
 

• Bir perakende müşteriye yapılan bir satış; 

• Şirket tarafından bir ilk hat Ayrıcalıklı Müşteriye yapılan satış (Ayrıcalıklı Müşterinin hanehalkının bir 

parçası olması haricinde)    

 

 
24 Müşteri iadeleri hakkında daha fazla bilgi için www.myherbalife.com/tr-TR’da yer alan Herbalife Nutrition Memnuniyet Garantisi 

bildirimini inceleyiniz. 
 

25 Kazanç Tasdik Formları www.myherbalife.com/tr-TR adresinde bulunmaktadır. 

http://www.myherbalife.com/tr-TR
http://www.myherbalife.com/tr-TR
http://www.myherbalife.com/tr-TR
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• Şirket tarafından 200 (Şahsen Satın Alınan) Puana kadar doğrudan bir alt ekibe yapılan satış  (ve bu 
alt ekibin herhangi bir alt ekip Distribütörü bulunmayacak)  ilk üst hat Süpervizörü tarafından bir (1) 
perakende müşteriye yapılan bir satış olarak sayılabilecektir ;ve 

• Bir Satış Ayı içinde bir Beslenme Kulübü’ne yaptığı on (10) ziyaret sırasında ürünleri tüketmiş olan bir 
Beslenme Kulübü Katılımcısı, Beslenme Kulübü operatörü tarafından bir (1) perakende müşteriye 
yapılan bir satış olarak sayılabilecektir. 26 

 
Distribütör’ün belirli bir Satış Ayı içinde en az on (10) perakende müşteriye satış yapmış olduğunu Herbalife 
Nutrition’e zamanında teyit etmemesi durumunda, Satış Primleri, İş Hacmi Primleri ve diğer ikramiyeler 
Distribütör’e ödenmeyecektir.  
 
Kazanç Onay Formuna uygun olarak, Distribütörler müşterilere ait bilgilerin Distribütörün gizlilik politikasına 
uygun olarak Herbalife Nutrition ile paylaşılacağı konusunda müşterilere bilgi vermekten sorumludur. 
 
 
4.2.3 %70 
Herbalife Nutrition’ın ödediği Satış Primleri’ne, İş Hacmi Primleri’ne ve diğer ikrramiyelere hak kazanabilmek 
ve bunları tahsil edebilmek için, bir Distribütör’ün her Satış Ayın’da satın aldığı Herbalife Nutrition ürünlerinin 
toplam değerinin en az %70’i o ay içinde satılmalı veya tüketilmelidir.  
 
Bir Distribütör, bu Kural’a yönelik teyit koşullarının yerine getirilmesi maksadıyla aşağıda belirtilenlerin 
tamamını sayabilecektir:  
 

• Perakende müşterilere yapılan satışlar; ve 
• Beslenme Kulüpleri’nde tüketilen ürünler.27  

 
Distribütör’ün ilgili Satış Ayı içinde satın aldığı ürünlerin %70’ini satmış veya tüketmiş olduğunu Herbalife 
Nutrition’e zamanında teyit etmemesi durumunda, Satış Primleri, İş Hacmi Primleri ve diğer ikramiyeler 
Distribütör’e ödenmeyecektir.  
 
Kazanç Onay Formuna uygun olarak, Distribütörler müşterilere ait bilgilerin Distribütörün gizlilik politikasına 
uygun olarak Herbalife Nutrition ile paylaşılacağı konusunda müşterilere bilgi vermekten sorumludur. 
 
 
4.2.4 Vergi Yükümlülüğünün Bildirilmesi 
Türk kanunlarına göre gerekli olması halinde bir vergi mükellefi olmak, gelir beyannamelerini gereken şekilde 
sunmak ve vergilerini ödemek Türk Distribütörler’in sorumluluğundadır. Kural 4.2.5 Türk Vergi Statüsü, konuyla 
ilgili genel ve özet niteliğindeki bilgileri sunmak üzere hazırlanmıştır. Distribütörler ilave ve detaylı bilgileri ve 
koşulları öğrenmeleri için kendi muhasebecilerine yönlendirilmelidirler. 
 
Vergi ödeyen Distribütör’ünadının, adresinin ve vergi sicil numarasının Herbalife Nutrition bilgisayar sistemine 
doğru şekilde işlenmesi Distribütör’ünsorumluluğundadır.  
 
 
4.2.5 Türk Vergi Statüsü 
01.01.1999 tarihi itibarıyla, Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı 
olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar gelir vergisinden muaftır. Bu 
açıklamaya uyan faaliyetlerde bulunan kişilerin uyması gereken iki kuraldan biri şudur: Bir ofis açmaksızın bu 
faaliyetlerde bulunmak ve ürünleri doğrudan tüketicilere satmak. (Perakende satış) 
 
Ticari, zırai veya profesyonel gelirlerinden – bunların Herbalife Nutrition Distribütörlüklerihariç - ötürü gelir 
vergisi mükellefi olan Distribütörler, gelir vergisi ödemelerinden sorumludurlar.  
 
Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine istinaden Distribütörler’in kazandığı 
komisyonlardan, ikramiyelerden ve diğer ödemelerden bir gelir vergisi kesintisinin yapılacağı varsayılmaktadır. 
 
Bu türden ödemeler için bize bir fatura sunacaklarının varsayılmasından ötürü gelir vergisi mükellefi olan 
Distribütörler’e gelir vergisi kesintisi uygulanmayacaktır.  
 

 
26 Bir Distribütör’ün Beslenme Kulübü’ne devamı uygunluk maksatları için kullanması durumunda, Distribütör; Katılımcı’nın adını, ziyaret 

tarihlerini ve irtibat bilgilerini içerecek şekilde Katılımcı ziyaretlerinin bir kaydını en az iki yıl süre ile tutacaktır ve Herbalife Nutrition 
tarafından talep edilmesi durumunda bu kayıtları doğrulama maksatları için sunacaktır. 
 

27 Bir Distribütör’ün Beslenme Kulübü’ne devamı uygunluk maksatları için kullanması durumunda, Distribütör; Katılımcı’nın adını, ziyaret 

tarihlerini ve irtibat bilgilerini içerecek şekilde Katılımcı ziyaretlerinin bir kaydını en az iki yıl süre ile tutacaktır ve Herbalife Nutrition 
tarafından talep edilmesi durumunda bu kayıtları doğrulama maksatları için sunacaktır. 



Page 28 of 68 (İçindekiler'e Geri Dön)  603469-TU-00S (Corporate Ver. 34P) Rev. 05-February-2021 

Herbalife Nutrition Türkiye’nin, bir vergi mükellefi Distribütör’ün ödenmiş kazancına ilişkin faturayı takip eden 
ayın 5’inci gününe kadar almaması durumunda, Herbalife Nutrition, faturanın eline geçmesine kadar bu 
Distribütör’ün kazançlarının tamamını alıkoymak zorunda kalacaktır.  
Fatura koşullarının yerine getirilmemesi durumunda 90 günün ardından kazançları alıkoyma hakları 
kaybedilecektir. Hatalı bir değerlendirmeden kaçınılması amacıyla vergi durumunuzu bir vergi müşaviri ile 
görüşmenizi tavsiye ediyoruz.  
 
 

4.3 SATIŞ UYGULAMALARI 
 
4.3.1 Marka Elçileri Olarak Distribütörler 
Bir Distribütör her zaman nazik ve düşünceli olacak ve yüksek satış baskılarında bulunmayacaktır.  
 
 
4.3.2 Yeniden Satış İçin Kişilere Yapılan Ürün Satışları 
Hiçbir Distribütör Herbalife Nutrition ürünlerini, onları yeniden satacak olan kişilere, bu kişiler Distribütör 
olsunlar veya olmasınlar satamaz veya başka şekilde veremez ve hiçbir Distribütör, bir kişinin şahsi veya 
ailesinin kullanımı için genel olarak satın aldığı miktardan daha fazla Herbalife Nutrition ürününü bir kişiye 
satamaz.  
 
 
4.3.3 Etiketlerde ve Materyallerde Değişiklikler Yapılması 
Bir Distribütör, Herbalife Nutrition ürünlerine ait etiketlerde, literatürde, materyallerde veya ambalajlarda ve IBP 
dahil literatürde çıkartmalar, eklemeler veya değişiklikler yapamaz.  
 
 
4.3.4 Numunelerin ve Günlük Kullanım Porsiyonlarının Satılmaması 
Ferdi üniteler veya tek porsiyonlar şeklinde ferdi satış için ambalajlanmayan ve etiketlenmeyen ürünlerin 
yeniden satılmasına izin verilmemektedir.  
 
 
4.3.5 Tam Ürün Serisi 
Herbalife Nutrition ürünlerinin reklam, satış ve promosyon faaliyetleri kapsamında, Distribütörler müşterilere 
ürün serisinin tamamı hakkında tüm bilgilerin sunulmasını sağlamalıdır.    
 
 
4.3.6 Sunumlar ve Kullanma Talimatları 
Herbalife Nutrition ürünlerini içeren sunumlar tam ve doğru olmalı ve ürün etiketlerinde ve literatürde yer alan 
bilgiler ile tutarlı olmalıdırlar.  
 
Bir Distribütör, numuneleri satarken veya sunarken, ürün etiketlerinde yer alan kullanma talimatlarını ve varsa 
uyarıları açıklamalıdır. Distribütörler, tıbbi koşullara sahip müşterilere veya halen tıbbi bir tedavi görmekte olan 
müşterilere, diyetlerini değiştirmeden önce doktordan görüş almalarını tavsiye etmelidir.  
 
 
4.3.7 Ürünlerin Depolanması ve Muhafazası 
Distribütörler, Herbalife Nutrition ürünlerinin doğru bir şekilde depolanmasını ve muhafaza edilmesini 
sağlamaktan ve Herbalife Nutrition ürün etiketlerinde yer alan depolama talimatlarına göre hareket 
edilmesinden sorumludurlar.  
 
Ürünlerin gereken şekilde depolanmasına ve muhafaza edilmesine ilişkin aktiviteler aşağıda belirtilenleri 
içermektedir: 
 

• Ürünlerin son kullanma tarihinin geçmediğinden ya da yaklaşmadığından, hasar görmediğinden veya  
kurcalanmadığından emin olmak için ürünleri kontrol etmek; 

• Ürünlerin sızdırmazlık bantlarının koparılmadığından emin olmak; 
• Ürünlerin uygun şekilde etiketlenmiş olarak muhafaza edilmesi;   

• Ürünlerin serin ve kuru bir yerde ve güneş ışığından uzakta saklanması,ve 

• Ürünleri güvenli, doğrudan kontrol altında ve Faaliyet Kurallarında belirtilen ilkelere uygun olarak 
muhafaza etmek.  

 
 
4.3.8 Müşteri Hizmetleri 
Çok katmanlı pazarlama fırsatına dayalı bir doğrudan satış modeli kullanan bir beslenme şirketi olarak en 
önemli rekabet avantajımız, Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörleridir. Distribütörlerin müşterileriyle ve 
organizasyonlarında yer alan Distribütörlerle kurdukları kişisel ilişkiler, Şirketin müşterilere vaat ettiği değerin 
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gerçekleştirilmesi açısından önemlidir ve Şirketin itibarının ve marka değerinin önemli bir parçasıdır – 
Distribütör Farkı budur. İyi müşteri hizmetine odaklanan Distribütörlerden oluşan bir organizasyon kurmak ve 
daha fazla insana ulaşmak, istikrarlı ve uzun vadeli bir işletmenin temelini oluşturur ve Distribütörlerin, 
organizasyonlarının ve müşterilerinin daha sağlıklı ve mutlu bir dünya hedefimize ulaşmalarına yardımcı olmak 
açısından kritik önem taşır. 
 
Müşterilerin arzu ettikleri sonuçları almalarına ve ürün alımlarının tam değerini tecrübe etmelerine yardımcı 
olmak için, Distribütörler aşağıdaki minimum hizmetleri sunmalı ve/veya temin etmelidir: 
 

• Müşterilere güncel iletişim bilgilerini vermek ve sorularına cevap vermekten, tavsiyelerde bulunmaktan 
ve kaygı uyandıran konularda açıklama yapmaktan memnuniyet duyacağını belirtmek. 

• Ürünleri tanıtırken ve satarken, çevrimiçi ya da çevrimdışı ortamda her bir müşteriyle kişisel ve 
doğrudan ilişki kurmak. Bu, ilk ürün satın alma öncesinde ve sonrasında takip amaçlı olarak (şahsen, 
telefonla, sohbet uygulamasıyla veya e-postayla) kişisel, doğrudan, birebir toplantı ve satış amaçlı 
görüşme imkanı sunulmasını da içerir.  

• Müşterinin ürün kullanımıyla ilgili kişisel hedeflerini anlamak ve kişisel hedeflerine ulaşmak için ürünleri 
nasıl kullanması gerektiğini müşteriye açıklamak. 

• Müşterinin iletişim tercihlerini anlayarak uygun şekilde iletişim kurmak. 
• Her türlü soruya ya da kaygı uyandıran konuya makul bir süre içerisinde kişisel ve doğrudan yanıt 

vermek. 
• Sorulara ve kaygı uyandıran konulara yanıt vermek için müşterinin belirttiği ilgi alanlarıyla ilişkili 

Herbalife Nutrition materyallerini incelemek, mevcut eğitim araçlarından yararlanmak veya doğrudan 
Herbalife Nutrition ile görüşmek. 

• Ürün teslimatıyla ilgili olarak, tüm ürünleri satış sonrasında makul bir süre içerisinde müşterilere teslim 
etmek. 
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Bölüm 5 Sponsorluk ve Liderlik 
 
5.1 SPONSORLUK SORUMLULUKLARI 
 
5.1.1 Organizasyon Liderliği & Eğitim 
Herbalife Nutrition’un çok katmanlı pazarlama yapısına uygun olarak, Distribütörler kişisel olarak sponsor 
oldukları Distribütörleri ve alt ekip organizasyonlarını eğitmekten, mentörlük hizmeti vermekten, geliştirmekten 
ve sürekli iletişim kurmaktan sorumludur. Distribütörlerin alt ekip Distribütörlerine aşağıdaki konularda eğitim 
vermeleri gerekmektedir:  
 

• Müşterilerle ilişki kurulması ve 4.3.8’de açıklanan minimum hizmetlerin sunulması konusunda eğitim 
vermek 

• Herbalife Nutrition Satış & Pazarlama Planı hakkında eğitim ve rehberlik sağlamak 
• Herbalife Nutrition Faaliyet Kuralları hakkında sorumluluk ve yükümlülükleri ve bu Kurallar ve resmi 

Herbalife Nutrition literatürü çerçevesinde Herbalife Nutrition işinin nasıl yürütülmesi gerektiğini açıklamak  
• Ürün satışlarının ve Herbalife Nutrition Fırsat Toplantılarının Faaliyet Kuralları (Herbalife Nutrition 

Memnuniyet Garantisi dahil), Herbalife Nutrition literatürü ve yürürlükteki kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde yürütülmesini sağlamak  

• İletişimi sürekli kılarak sorulara yanıt vermeye ve destek sunmaya hazır olmak  
• Herbalife Nutrition etkinliklerine, toplantılarına ve aktivitelerine katılımı (kalifikasyon elde edildiğinde) 

teşvik etmek 
• Müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Herbalife Nutrition işinin sürdürülmesi 

konusunda hazırlanan çeşitli iş stratejilerini ve araçlarını paylaşmak 
• Herbalife Nutrition ürünlerinin dağıtımına destek olacak Distribütörler haline gelmek amacıyla müşterilerin 

ilerleme kaydetmelerine nasıl destek olunacağı konusunda tavsiyelerde bulunmak28 
 
Bir Sponsor Distribütörün eğitime katılıp katılmama konusunda karar verme hakkı olduğunu ve eğitimin 
maliyetini önceden açıklamadan kişisel olarak sponsor olduğu bir Distribütörden eğitim veya eğitim tesisleri 
için ödeme yapmasını talep edemez. Eğer Distribütör eğitime katılmak istemezse, Sponsor işin öğrenilmesi 
için gereken temel eğitimi ücretsiz olarak vermekle yükümlüdür. 
 
 
5.1.2 Bağımsız İlişki 
Bir Sponsor, alt ekip Distribütörü ile olan bağımsız ilişkisini devam ettirmeli ve pekiştirmelidir. Sponsor, alt ekip 
Distribütörlerinin işlerine iştirak veya müdahale edemez ve alt ekip Distribütörleri ile bir işçi/işveren ilişkisi 
kurmayı öneremez veya böyle bir ilişkiyi geliştiremez.  
 
 
5.1.3 Distribütör Dokümanlarının Hazırlanması 
Sponsor, Başvuruları ve Süpervizör Kalifikasyon formlarını gereken şekilde hazırlamalı ve zamanında 
Herbalife Nutrition’a sunmalıdır.  
 
 
5.2 FIRSATIN TEKLİF EDİLMESİ 
 
5.2.1 Tanımlama ve Açıklama 
Herbalife Nutrition iş fırsatına yapılan bütün referanslar, iş fırsatının ‘tanıtıcısı’ olarak Herbalife Nutrition’a ait 
bilgiler, iş fırsatını sunan veya referans yapan Distribütör’e ait bilgiler ve iş fırsatının mahiyetine ilişkin kısa bir 
açıklama da dahil olmak üzere bir tanımlama ve iş açıklaması beyanı içermelidir. Aşağıdaki beyan bu amacı 
yerine getirmektedir:  
 
Herbalife Nutrition iş fırsatına ilişkin bu teklif, Herbalife Nutrition BağımsızDistribütörleri [Distribütör adı ve 
unvanın kullanıldığı yer] [Distribütör Adresi] tarafından yapılmaktadır. İş fırsatı, HERBALIFE ULUSLARARASI 
ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir ,34752, 
İstanbul/Türkiye (358479 – 306061) ticari unvan ve adresli firma tarafından yönetilmektedir. Satılan ürünler 
beslenme ve kişisel bakım ürünleridirler. İşlemler, ana işlem tarafları olarak hareket eden olarak Katılımcılar 
tarafından gerçekleştirilmektedir.  
 
Ürünlerin yalnızca referans ve teklif konusu yapılması örneğinde olduğu üzere Herbalife Nutrition iş fırsatına 
hiç bir referansın yapılmaması durumunda, aşağıdaki ifade yeterli olacaktır:  
 
Ürünlerin satın alınmasına yönelik bu teklif, Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörleri[Distribütör adı ve 
unvanın kullanıldığı yer] [Distribütör adresi] tarafından yapılmaktadır. Ürünler, HERBALIFE ULUSLARARASI 
ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir ,34752, 
İstanbul/Türkiye, (358479 – 306061)) ticari unvan ve adresli firma tarafından veya adına üretilmektedir.  

 
28 Bkz. Kural 3.3.1 İşletme Araçları’nın Kar Amaçlı Olmadan Satılması 
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Bu beyan, dokümanın veya sunumun herhangi bir yerinde yapılabilir fakat okunaklı veya duyulabilir nitelikte 
olmalı ve yer alan diğer bilgilerle eşit görünürlüğe sahip olmalıdır. Ayrıca okuyucunun kendisine ait kişisel 
bilgileri veya irtibat bilgilerini sunmasından önce veya herhangi bir satınalma işleminde bulunma veya iş 
fırsatından yararlanma taahhüdünde bulunmalarından önce okuyucuya sunulmalıdır.  
 
 
5.3 SPONSORLUK HATLARININ DEVAM ETTİRİLMESİ  
 

Sponsor/Distribütör ilişkisi, Satış & Pazarlama Planı’nın temelidir. Bu Kurallar, Sponsorluk haklarının 
korunması da dahil olmak üzere her iki tarafı da korumaktadır. Sponsorluk Distribütörleri kendi alt ekiplerini 
desteklemek üzere önemli bir zaman, enerji, liderlik ve eğitim yatırımı yapmaktadırlar. Sponsorluk değişiklikleri, 
Herbalife Nutrition işinin bütünlüğünü bozucu niteliğe sahiptir ve teşvik edilmemektedir. Sponsorluk 
değişikliklerine yalnızca nadir durumlarda izin verilmektedir ve daima Herbalife Nutrition’ın mutlak ve münhasır 
takdir hakkına tabidir.  

 
 
5.3.1 Sponsor Değişikliğinin Teşvik Edilmesi 
Hiç bir Distribütör, diğer bir Distribütör ya da Ayrıcalıklı Müşteri  ile  Sponsoru arasındaki ilişkiye müdahale 
edemez. Hiç bir Distribütör diğer bir Distribütör ‘üSponsor değiştirmeye teşvik edemez.  
 
 
5.3.2 Sponsorluk Düzeltmesi  
Bir Sponsorluk Düzeltmesi talep etmek isteyen bir Distribütör, mevcut Sponsordan alınan “Sponsorluk 
Değişikliği İzin” formunu ve teklif edilen Sponsordan alınan  kabul mektubu ile birlikte bir “Sponsorluk Değişikliği 
Talebi” formunu29 doldurmalı ve sunmalıdır. Tüm dökümanlar noter tasdikli olmalıdır. 
 
Sponsorluk düzeltmelerine ilişkin talepler yalnızca aşağıdaki koşulların tamamının sağlanması durumunda 
dikkate alınacaktır:  
 

• Sözleşmede yer alan sponsorluk detayları hatalıdır.  

• Mevcut Sözleşmenin Herbalife Nutrition tarafından kabul edilmesinden sonraki 90 gün içinde söz 
konusu talep yapılmıştır.  

• Mevcut ve teklif edilen Sponsorlar aynı sponsorluk hattı içinde yer almaktadırlar.  

• Mevcut Distribütörlük, Süpervizör seviyesine ulaşmamıştır. 

• Talepte bulunan Distribütör henüz diğer Distribütörler’in sponsorluğunu üstlenmemiştir.  
 
 
5.3.3 Sponsorluk Değişikliği İçin Başvurmak  
 

Çok katlı pazarlamanın temel bir ilkesi olan sponsorluk zincirinin bütünlüğünü korumak amacıyla 
sponsorluk değişikliklerinde bulunulması teşvik edilmemektedir ve bu değişiklikler yalnızca en istisnai 
şartlar altında Herbalife Nutrition tarafından onaylanacaktır.  

 
Distribütörler, yalnızca üst hat Başkanlık Takımı organizasyonu bünyesinde Sponsorluk değişimi talebinde 
bulunabilirler. 
 
Sponsor değişikliği talebinde bulunmak isteyen Distribütörler, durumu görüşmek ve değerlendirmek için 
öncelikle üst hatlarına danışmalıdır. Görüşmenin ardından talepte bulunmaya karar vermeleri halinde, usulüne 
uygun doldurarak noterden tasdik ettirecekleri “Sponsorluk Değişikliği Talebi” Formunu30 ve mevcut 
Sponsorlarından ve üst hatta bulunan tüm Satış Primi ve İş Hacmi Primi kazanç sahiplerinden alacakları noter 
tasdikli “Sponsorluk Değişikliği İzin” Formunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, önerilen Sponsorun 
düzenlediği noter tasdikli Sponsorluk Değişikliği Kabul Formu da Herbalife Nutrition’a iletilmelidir. 
 
Hem mevcut hem de önerilen Sponsorların aynı üst hat sponsorunu paylaşmaları ve her birinin Satış & 
Pazarlama Planı kapsamında eşit statüde ve kazanç seviyelerinde bulunmaları durumunda, değişiklik 
talebinde bulunan Distribütör, yalnızca sponsordan noter tasdikli bir Sponsorluk Değişikliği İzin Formu ve noter 
tasdikli Sponsorluk Değişikliği Kabul Formu almaya ihtiyaç duymaktadır.  
 

 
29 Sponsorluk Değiştirme Talep formu ve Sponsorluk Değiştirme Onay Formu, Üye Hizmetleri Departmanı’ndan temin edilebilir. Talebin 

Herbalife Nutrition tarafından değerlendirilebilmesi için bu form ve belirtilen diğer bütün belgeler, Herbalife Nutrition Üye Hizmetleri 
Departmanı’na sunulmalıdır. 
 

30 Sponsorluk Değiştirme Talep formu ve Sponsorluk Değiştirme Onay Formu, Üye Hizmetleri Departmanı’ndan temin edilebilir. Talebin 

Herbalife Nutrition tarafından değerlendirilebilmesi için bu form ve belirtilen diğer bütün belgeler, Herbalife Nutrition Üye Hizmetleri 
Departmanı’na sunulmalıdır.   
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Herbalife Nutrition’ın değişikliği onaylaması durumunda, talepte bulunan Distribütör’ün alt ekip Distribütörlerini 
ve Ayrıcalıklı Müşterilerini muhafaza etmesine izin  verilmeyecektir. 
 
Bir Sponsorluk değişikliği talebinin reddedilmesi durumunda, Distribütör kendi Distribütörlüğünü geri çekebilir 
ve farklı bir Sponsor altında Herbalife Nutrition Distribütörlüğü için yeniden başvuruda bulunmadan önce 
Aktivitesiz Bekleme Süreci’ne ilişkin koşulları sağlayabilir. (bkz. Kural 2.1.10) 
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Bölüm 6 İşinizi Pazarlamak 
 
6.1 İDDİALAR VE BEYANLAR 
 

Distribütörler kişisel hikayeleri başkalarıyla paylaşırlarken belirli iddialar ortaya koymaktadırlar. Bir Herbalife 
Nutrition ürününün veya programının uygulanmasından elde edilen faydalara ilişkin olarak veya ürünlerin 
satışından elde edilen kazançların ele alınması sırasında yapılan basit ifadeler dahi, ürünlerin nasıl 
çalıştığına, hangi ürünlerin ne için olduğuna veya insanların Satış & Pazarlama Planı vasıtasıyla 
ulaşabileceği şeylere ilişkin olarak başkalarına yapılan beyanlar mahiyetindedir. Müşteriler, ürünlerin ve 
Satış & Pazarlama Planı’nın içerdiği özellikleri ve fonksiyonları bu iddialar temelinde algılayabilirler. 
Kanunlarda ve Kurallar’da ortaya konulan spesifik düzenlemelere riayet etmeleri kaydıyla Distribütörler’in 
iddialarda bulunmalarında sorun bulunmamaktadır. Bu Kurallar’ın, kısmen, Distribütörler’in kanunlara riayet 
etmelerine yardım etmesi öngörülmektedir.  

 
 
6.1.1 Kanuni, Doğru ve Yanıltıcı Olmayacaklardır 
Bütün iddialar ve kişisel hikayeler kanuni ve doğru olacaklardır ve yanıltıcı olmayacaklardır. İddialar:  
 

• Hakiki olmalı ve gerçek insanlara ait olmalıdırlar 
• İddianın fiilen yapılmasından önce yazılı olarak kanıtlanmalıdırlar 
• mevcut Herbalife Nutrition Materyalleri’nde veya ürün etiketlerinde yer alan iddialar ile tutarlı 

olmalıdırlar. 
 
 
6.1.2 Kilo Yönetimine İlişkin İddialar 
Kilo yönetimine yapılan referanslar, Herbalife Nutrition kilo yönetimi programı ile ilgili olmalı ve belirli bir ürün 
ile doğrudan ilgili olmamalıdır. Örneğin ‘Herbalife Nutrition Kilo Yönetimi Programına göre Formül 1’i kullanarak 
kilomu kontrol ettim’ şeklindeki iddia uygundur, fakat “Formül 1 kilolarımı yok etti” iddiası uygun değildir. Hiç bir 
kilo yönetimi beyanı, bir kilo kaybı oranına veya miktarına atıfta bulunamaz. Bu kilo yönetimi referanslarına 
ilave olarak, kilo yönetiminin bir doktorun doğrudan gözetimi altında gerçekleştirildiğine dair bir beyan 
bulunmadıkça, aşırı kiloya sahip bir kişiye referans yapılamaz.  
 
Ürün hikayeleri de dahil olmak üzere bütün kilo yönetimi beyanları aşağıdaki sorumluluk reddi beyanını 
içermelidir:  
 

Kilo kontrolüne yönelik bütün referanslar, diğer hususların yanı sıra dengeli beslenme, düzenli egzersiz, 
yeterli günlük sıvı alımı, gereken zamanlarda yapılacak besin takviyesi ve yeterli dinlenme de dahil olmak 

üzere Herbalife Nutrition Kilo Yönetimi Programı ile ilgilidirler. Ferdi sonuçlar değişiklik gösterecektir. 
 
 
6.1.3 Ürün İddiaları 
 
• Distribütörler: yalnızca ürün etiketinin veya Herbalife Nutrition Materyalleri’nin izin verdiği iddialarda 

bulunmalıdırlar. 
• Kişisel hikayeler ve ürün hikayeleri de dahil olmak üzere bütün iddialar aşağıdaki sorumluluk reddi 

beyanını içermelidir:  
 

Bu ürünün herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmesi veya iyileştirmesi öngörülmemektedir. 
 
• Distribütörler: Herbalife Nutrition ürünlerinin herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis veya tedavi 

ettiğini veya iyileştirdiğini beyan etmemelidirler veya ilaçlara ilişkin herhangi bir deneyimi 
tartışmamalıdırlar.  

• Bir resmi bakanlığın veya makamın adını kullanmamalıdırlar veya bir resmi makam veya kurum tarafından 
herhangi bir onay veya tasdikte bulunulmuş olduğunu iddia etmemelidirler.  

• Herbalife Nutrition ürünlerini kullanmamanın sağlık durumunu etkileyebileceğini ifade etmemelidirler.  
• Herbalife Nutrition ürünlerinin ferdi doktorlar veya sağlık profesyonelleri tarafından tavsiye edildiğine dair 

referanslarda bulunmayacaklardır.  
 
 
6.1.4 Kazanç İddiaları 
Bir Distribütör’ün fiili veya potansiyel geliri ile ilgili bir beyan, “Kazanç İddiası” olarak kabul edilmektedir. “Yaşam 
Tarzı İddiaları” da (arabalar, havuzlar, tatiller ve saire içeren fotoğraflar dahil) Kazanç İddiaları kapsamındadır.  
 
Distribütörler, iş yapmayı düşündükleri her bölgede kazanç iddiaları ve kişisel hikayeler ile ilgili kanunların 
anlaşılmasından ve uygulanmasından sorumludurlar.  
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Satış Primi ve İş Hacmi Primi rakamlarının perakende gelirden ayrı olarak belirtilmeleri durumunda, bunlar 
aşağıda belirtilen şekilde doğru tanımlanmalıdırlar:  

• ‘Şirket’ten yapılan alt ekip ürün satın almalarına bağlı Sponsor Primi.’ 
 
Herbalife Nutrition Markalı Materyaller için Gelir Sorumluluk Reddi: Herbalife Nutrition’tan bahseden 
bütün kazanç iddialarında aşağıdaki sorumluluk reddi metninin bulunması gereklidir:  
 

Gelirler, belirtilen kişiler (veya örnekler) için geçerlidir ve ortalama rakamlar değildir.  
Ortalama mali performans verileri için, herbalife.tr ve www.myherbalife.com/tr-TR adreslerinde yer alan, 

Herbalife Nutrition Tarafından Ödenen Ortalama Brüt Ücret Beyanı’na bakınız. 
 
Herbalife Nutrition Markalı Materyaller için Alternatif Sorumluluk Reddi: Herbalife Nutrition 
Distribütörleri’nin en tepede yer alan %1’i tarafından ulaşılan sonuçlar belirtilirken aşağıdaki sorumluluk reddi 
beyanı da kullanılabilir:  
 
Belirtilen gelirler, Herbalife Nutrition Distribütörleri’nin en tepede yer alan %1’lik kısmı içinde bulunan kişilerin 
ulaştığı gelirlerdir. İlave mali performans verileri için, herbalife.tr ve www.myherbalife.com/tr-TR adreslerinde 

yer alan, Herbalife Nutrition Tarafından Ödenen Ortalama Brüt Ücret Beyanı’na bakınız. 
 
 
6.1.5 Sorumluluk Reddi Metinlerinin Büyüklüğü ve Konumu 
 
Sesli Sunumlar (ister canlı olsun ister önceden kaydedilmiş olsun) 
Sorumluluk reddi, ilgili iddia ile birlikte şifahi olarak yapılmalıdır.  
 
Görsel Sunumlar (ister canlı olsun ister önceden kaydedilmiş olsun) 
Sorumluluk reddi, sahnede veya bir videoda sunulması durumunda okunaklı olmalı ve iddiaya yakın şekilde 
konumlandırılmalıdır. Ekranda görüntülenmesi durumunda, sorumluluk reddini içeren metin, ortalama bir 
okuyucunun tamamen okuyabileceği bir süre boyunca ve yeterince büyük bir yazı tipi ile ekranda kalmalıdır.  
 
Yazılı Sunumlar 

• Sorumluluk reddi, arkaplan rengi ile kontrast yapan bir renkte teşhir edilmelidir (örneğin beyaz üzeri 
siyah); 

• İddiaya yakın bir yere konumlandırılmalıdır (sorumluluk reddini içeren metin, iddia ile aynı sayfada veya 
ekranda görüntülenmelidir); ve  

• Font büyüklüğü 10’dan küçük olmamak kaydıyla, iddia için kullanılan font büyüklüğünün en az %75’ine 
eşit bir font büyüklüğü ve ortalama bir okuyucu tarafından tamamen okunabilmesi için yeterince büyük 
bir yazı tipi  kullanılmalıdır.  

 
 
6.1.6 Ev Bazlı İş İddiaları 
Distribütörler, Herbalife Nutrition fırsatının tanıtımını yaparlarken bir Distribütör’ün kendi faaliyetlerini sadece 
evden yürütebileceği dereceyi yanlış beyan edemezler. Distribütörler, kişisel etkileşimin doğrudan satış 
açısından temel nitelikte olduğunu vurgulamalıdırlar.  
 
 
6.1.7 Herbalife Nutrition ile bağımsız Herbalife Nutrition Distribütörleri Arasındaki İlişkiye İlişkin 
İddialar 
Herbalife Nutrition fırsatı, Distribütörler’e gelir kazanma potansiyeli sunmaktadır fakat hiç bir koşul altında bu 
bir ‘iş’ değildir. Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörleri serbest meslek erbabı olan bağımsız akit 
taraflarıdırlar. Distribütörler, bundan ötürü, Herbalife Nutrition tarafından istihdam edildiklerini, Herbalife 
Nutrition adına konuştuklarını veya Herbalife Nutrition’a herhangi bir türden danışmanlık hizmetleri 
sunduklarını iddia, beyan veya ima edemezler. Distribütörlerne de kendi bağımsız Herbalife Nutrition işlerinin 
bir istihdam işi olduğunu ileri süremezler.  
 
Örneğin, Distribütörler fırsatın tanıtımını yaparlarken, “iş,” “maaş,” “pozisyon,” “istihdam,” terimlerini (veya 
benzeri terimleri) kullanamazlar.  
 
Distribütörler, aşağıdaki koşullar sağlanmadıkça, “Eleman Aranıyor” ilanları, istihdam bülten tahtaları ve 
careerjet.com.tr, indeed.com ve careerbuilder.com gibi internet iş arama motorları dahil olmak üzere temel 
olarak iş fırsatlarının tanıtımını yapmak için geliştirilmiş olan araçları kullanarak Herbalife Nutrition fırsatını 
pazarlayamazlar:  
 

- İlanlar, teklif edilen şeyin bir bağımsız gelir fırsatı olduğunu açıkça görünür bir şekilde ortaya 
koymaktadır.  

- ‘Maaş’ gibi zorunlu alanları içermemektedir ve 
- Distribütör’ün 5.2.1 sayılı Kural’da belirtilen beyanı eklemelerine imkan sağlamaktadır.   

http://www.myherbalife.com/tr-TR
http://www.myherbalife.com/tr-TR
http://www.careerjet.com.tr/
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6.1.8 Fırsat İddiaları  
Distribütörler Herbalife Nutrition fırsatını teklif ederken31, tanıtırken veya onun hakkında konuşurken:  
 

• Herbalife Nutrition fırsatını bir acentelik/bayilik olarak tanıtamaz veya bir Herbalife Nutrition 
Distribütörlüğü ile bağlantılı bir acentelik/bayilik teklif edemez; veya 

 

• Aşağıdaki hususları belirtemez veya ima edemez:  
- Distribütörlere sponsor olma müşterilere satış yapmak kadar önemlidir;  
- Bir Distribütör diğer Distribütörlere sponsor olarak öncelikli olarak fayda elde eder; 
- Bir Distribütörün diğer Distribütörlere sponsor olması gereklidir;  
- Bir Distribütör az bir gayretle veya çaba göstermeden başarılı olabilir;  
- Distribütör Herbalife Nutrition Ürünlerini, materyallerini (IBP’nin yanında) veya İş Araçlarını satın 

almak zorundadır veya 
- Royalty Özel Satışları, Üretim Primleri veya diğer menfaatler öncelikle, ürünleri satmaktan ziyade 

ürünleri satın almak ile elde edilebilir.  
 
 
6.2 HERBALIFE NUTRITION FİKRİ MÜLKİYETLERİ’NİN KULLANILMASI 
 

Herbalife Nutrition markasının bütünlüğünün korunması, Herbalife Nutrition’ın temel sorumluluklarından biridir. 
Bu Bölümün, Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri’nin önemini anlamalarında Distribütörler’e yardımcı olması 
öngörülmektedir. Herbalife Nutrition, ticari markalar, logolar, sloganlar ve telif hakları da dahil olmak üzere 
kendisine ait Fikri Mülkiyetler’in uygunsuz, tutarsız ve sakıncalı kullanım şekillerinin mevcudiyeti açısından 
piyasayı sürekli olarak izlemektedir. Bu kesintisiz izleme faaliyetleri, dünya genelinde beslenme ürünlerinin 
yüksek kaliteli bir üreticisi olarak Herbalife Nutrition’ın zor kazanılmış itibarının korunmasını sağlamaktadır.  

 
 
6.2.1 Tanımlar: 
 
Telif Hakkına Tabi Materyaller: Herbalife Nutrition, kendisi tarafından veya kendisi için üretilmiş olan basılı 
bütün materyallerin, internet içeriklerinin ve sesli ve görüntülü kayıtların bütün telif haklarının sahibidir.  
 

Bir ticari marka, Distribütörleri tarafından satılan ve arz edilen ürünlerin ve hizmetlerin kaynağı olarak 
Herbalife Nutrition kuruluşunu tanımlayan tescilli bir isim veya semboldür. Örneğin Herbalife®, Herbalife 
Nutrition ve Tri-Leaf logosu; Niteworks™ veya Herbalifeline® Max gibi pek çok marka gibi Herbalife Nutrition’a 
ait ticari markalardır.  
 

Bir ticari isim, Herbalife Nutrition’ın münhasır kullanma hakkına sahip olduğu bir işletme adıdır. Örneğin 
Herbalife International of America, Inc. ve Herbalife International Products Trade Ltd isimleri ticari isimlerdir. 
Distribütörler, HERBALIFE, Herbalife Nutriton kelimesini veya diğer Herbalife Nutrition marka isimlerini içeren 
ticari isimleri tescil ettiremezler.  
 

Markalama, ürünün kaynağını tüketiciye yansıtacak şekilde bir ürünün veya ambalajının görsel görünümüne 
ilişkin karakteristikleri içermektedir. Örneğin bazı Herbalife Nutrition ürünlerinin ve ambalajlarının tasarımını 
içermektedir.  
 

Bir ticari sır, Herbalife Nutrition’ın dışında genel olarak bilinmeyen ve ticari bir değeri olan gizli bilgilerdir. 
Herbalife Nutrition’ın sahip olduğu ticari sırlar arasında formüller, satıcı ilişkileri, henüz piyasada bulunmayan 
markalama ve ürün geliştirme projeleri, işletme planları, soy kütükleri dahil diğer Distribütörleri tanımlayan veya 
bunlarla ilgili olan prosesler ve veri derlemeleri bulunmaktadır.  
 

Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri, Herbalife Nutrition Telif Hakkına Tabi Materyalleri, ticari markaları, 
Ticari İsimleri ve Ticari Sırları içermektedir.  
 
 
6.2.2 Telif Hakkına Tabi Materyaller 
Herbalife Nutrition, kendisi tarafından veya kendisi için üretilmiş olan basılı bütün materyallerin, internet 
içeriklerinin ve sesli ve görüntülü kayıtların bütün telif haklarının sahibidir. Distribütörler, download 
talimatlarında veya yazılı diğer dokümantasyonda yer alan koşullara göre hareket etmelidirler.  
 
Bütün Herbalife Nutrition Telif Hakkına Tabi Materyaller ile birlikte aşağıdaki beyana yer verilmelidir:  
 

Herbalife Nutrition’ın izniyle çoğaltılmıştır. Bütün hakları saklıdır. 
 
Herbalife Nutrition, kendi münhasır ve mutlak takdirine istinaden, Telif Hakkına Tabi Materyalleri kullanma 
iznini herhangi bir zamanda geri çekme hakkını saklı tutmaktadır.  

 
31 Herbalife Nutrition’in bölgelere veya acenteleri/bayileri yoktur ve bir Herbalife Nutrition Distribütörlüğü bir bayilik/acentelik değildir. 
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6.2.3 Ticari Markalar, Markalama ve Ticari İsimler 
Distribütörler, Herbalife Nutrition’ın indirilmek üzere sunduğu ticari markaları, ticari isimleri ve diğer markalama 
formlarını kullanabilecektir.  
 

• Herbalife Nutrition’a ait ticari markalar ve ticari isimler yalnızca Herbalife Nutrition’tan elde edilebilir. 
• Distribütörler kendilerini daima açıkça Bağımsız Herbalife Nutrition Distribütörleri olarak 

tanımlamalıdırlar.  
• Distribütörler ticari markaları ve Herbalife Nutrition markalarının diğer formlarını, yeniden 

boyutlandırmak dışında herhangi bir şekilde değiştiremezler. İlgili imajın bütün bakımlardan açık 
olmaya devam etmesi ve Herbalife Nutrition ürünlerinin ve hizmetlerinin algılanma derecesini veya 
kalitesini azaltmaması kaydıyla unsurların boyutlarının değiştirilmesine izin verilmektedir.  

• Distribütörler, Herbalife Nutrition ticari markalarını ve diğer markalarını yalnızca Herbalife Nutrition 
Bağımsız Distribütörleri için hazırlanmış olan geçerli Marka Kullanımı kılavuzuna uygun olarak 
kullanabilirler.32  

• Distribütörler aşağıdaki beyana yer vermelidirler: “Ticari Markalar, tasarımlar ve diğer Fikri Mülkiyet 
hakları, Herbalife International, Inc. kuruluşuna veya lisansörlerine aittir. Herbalife Nutrition’ın verdiği 
izne istinaden kullanılmaktadırlar.”  

 
Herbalife Nutrition, bu unsurları kullanması için Distribütör’e vermiş olduğu izni kendi münhasır ve mutlak 
takdirine istinaden herhangi bir zamanda geri çekme hakkını saklı tutmaktadır.  
 
 
6.2.4 Ticari Sırlar 
Bir Distribütör Ticari Sırları gizli tutacak ve Distribütörlüğünün sonlandırılmasından sonra dahi bunları ifşa 
etmeyecektir.  
 
 
6.2.5 Kullanımın Herbalife Nutrition İşi İle Sınırlı Tutulması 
Distribütörler, Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri’ni yalnızca kendi Herbalife Nutrition işlerini yürütmek için 
kullanabilirler.  
 
 
6.2.6 TV, Radyo, Dergiler veya Gazeteler 
“Herbalife Nutrition” kelimeleri ve herhangi bir Herbalife Nutrition ürününe veya hizmetine ait spesifik bir ifade 
veya resim, izin verilen haller hariç olmak üzere, gazetelerde, dergilerde, radyo ve televizyonda veya Internet’te 
veya diğer ortamlarda yayımlanacak olan yazılı, dijital, sesli ve görsel kayıtlar da dahil medya reklamlarında 
kullanılamaz.  
 
 
6.2.7 Ücretsiz Telefon Numaraları 
Distribütörler ücretsiz telefon numaralarına sahip olabilirler. Fakat bir Distribütör bu numaralarla ilişkili olarak 
Herbalife Nutrition’a ait ticari markaları, ticari isimleri, ürün isimlerini veya sloganları kullanamaz. Distribütörler 
kendilerini yalnızca bir Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü olarak tanımlayabilir ve belirtebilirler.  
 
 
6.2.8 Telefon Rehberleri 
Distribütörler kendilerini telefon rehberlerinde “ Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü” başlığı altında 
listeleyebilirler. Buna ilave olarak kullanılabilecek yegane bilgiler, Distribütör’ün adı, adresi, telefon numarası, 
faks numarası, elektronik posta adresi veya web sitesidir. Teşhir reklamları Herbalife Nutrition’ın bütün reklam 
kurallarına uygun olmalıdırlar.  
 
“Herbalife Nutrition” ismi (“Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü” ibaresi hariç) ve diğer Herbalife Nutrition 
Fikri Mülkiyetleri, Herbalife Nutrition tarafından önceden onaylanmış reklamlarda kullanılmaları hariç olmak 
üzere herhangi bir şekilde kullanılamazlar. Kategori bazında yapılacak listelemelere, aşağıda belirtilenler dahil 
olmak üzere doğru ve kanuni başlıklar altında izin verilmektedir : “Saç Bakımı Ürünleri,” “Cilt Bakımı Ürünleri” 
veya “Beslenme Ürünleri” ve “Kilo Yönetimi/Kontrolü.” 
 
 
6.2.9 Mark Hughes’un İsmi ve İmajı 
Mark Hughes’un (HerbalifeNutrition’ın kurucusu) İsmi ve İmajı reklamlarda kullanılamaz. 
 
  

 
32 Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörleri için geçerli Marka Kullanımı kılavuzu, www.myherbalife.com/tr-TR adresindeki Markalama 

Kütüphanesi’nde ilan edilmektedir. 

http://www.myherbalife.com/tr-TR
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6.2.10 HerbalifeNutrition’ın Adresleri 
Herbalife Nutrition ofislerinin adresleri bir Distribütör tarafından kendi adresi olarak kullanılamaz, 
yayımlanamaz veya tanıtılamaz.  
 
 
6.2.11 Üçüncü Taraf Fikri Mülkiyetlerinin Yasaklı Kullanımı 
Distribütörler, sahiplerinden önceden yazılı izin almadıkça, üçüncü tarafların sahip olduğu veya oluşturduğu 
telif hakkına tabi materyalleri, ticari markaları, ticari isimleri, ürün isimlerini (veya bunların varyasyonlarını), 
metinleri, fotoğraf görüntülerini, videoları veya grafikleri kullanamazlar. Üçüncü taraflara ait bütün fikri 
mülkiyetlerine, ilgili üçüncü tarafa ait mülkiyet olarak gereken şekilde referans yapılmalıdır ve Distribütörler,söz 
konusu fikri mülkiyetlerin sahiplerinin bunların kullanımına getirdiği sınırlamalara göre hereket etmelidirler.  
 
 
6.2.12 Herbalife Nutrition Distribütörlüğünün Sonlandırılması 
Bir Herbalife Nutrition Distribütörlüğü’nün herhangi bir nedenle sonlandırılması durumunda, Distribütör, 
HerbalifeNutrition’ın Fikri Mülkiyetleri’nin kullanımına derhal son vermeli ve artık bir Herbalife Nutrition 
Bağımsız Distribütörü olmadığını ifade edecek şekilde sosyal medya hesaplarında yer alan profil bilgilerini 
güncellemelidir.  
 
 
6.3 REKLAM VE TANITIMLAR 
 
6.3.1 HerbalifeNutrition’ın Reklam Şablonları 
HerbalifeNutrition, Distribütörler’in kendi adlarını veya irtibat bilgilerini eklemek haricinde değiştirmeksizin 
kullanabilecekleri çeşitli reklam şablonları sunmaktadır. Bu şablonlar www.myherbalife.com/tr-TR adresinden 
indirilebilirler.  
 
 
6.3.2 Distribütör Reklamları ve Tanıtım Materyalleri 
Herbalife Nutrition, Distribütörler’in reklamlarda ve Herbalife Nutrition işinin tanıtımında kullanmaları için 
tanıtım literatürü ve satış araçları üretmektedir. Distribütörler kendilerine ait tanıtım materyallerini üretebilirler 
fakat bu materyallerin aşağıda belirtilen niteliklerde olmasını sağlamalıdırlar:  
 

• Doğru ve kesin bilgiler içermelidir; 
• Terapotik, hastalıklara ilişkin veya tıbbi iddialarda bulunmamalıdır; 
• Öncesi ve sonrası resimleri ve karşılaştırmalı fotoğrafları kullanmayın (kilo kontrolünü gösteren 

resimler dahil olmak üzere) 
• Herhangi bir istihdam fırsatını ima etmemelidir; ve 
• Geçerli bütün Kurallar’a ve kanunlara uygun olmalıdır. 

 
 
6.3.3 Reklam Materyalleri’nin Asılması 
 
Özel Mülkler. Distribütörler, mülk sahiplerinin önceden vereceği yazılı izne istinaden reklam materyallerini 
Özel Mülklere asabilirler. Distribütörler, bu izni belgelendirmek üzere, Herbalife Nutrition’ın şablonu olan “Özel 
Mülklere Reklam Asılmasına Dair İzin Mektubu”nu kullanabilirler. Bu şablon www.myherbalife.com/tr-TR 
adresinden veya Üye Hizmetleri’nden temin edilebilir.  
 
Reklam materyalleri, özel bir ofiste veya Herbalife Nutrition işinin yürütüldüğü diğer bir lokasyonda kullanıldığı 
durumlarda, sokaktan veya yaya kaldırımından görünür olamaz ve araç kullananların veya yayaların dikkatini 
dağıtacak bir şekilde asılamazlar.  
 
Resmi kurumların, mülk sahiplerinin veya Herbalife Nutrition’ın talep etmesi durumunda materyaller derhal 
kaldırılmalıdır.  
 
Umumi Mülkler. Distribütörler, elektrik direkleri, sokak lambaları, trafik ışıkları, park metreler veya trafik 
işaretleri gibi umumi mülklere reklam materyallerini asamazlar.  
 
 
6.3.4 Yayımlama 
Distribütörler, aşağıdaki reklam hariç olmak üzere, Herbalife Nutrition’ı, ürünlerini veya fırsatı içeren sesli veya 
görsel kayıtları televizyon, uydu veya radyo kanallarında yayımlayamazlar:  
 

Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü 
Ürünler veya fırsat için beni arayın 
(Distribütör İsmi ve telefon numarası veya elektronik posta adresi) 

http://www.myherbalife.com/tr-TR
http://www.myherbalife.com/tr-TR
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Herbalife Nutrition’ın bir televizyon, uydu veya radyo kanalında yayın yapması durumunda, Distribütörler, 
Herbalife Nutrition yayınından bir saat önce ve sonra söz konusu kanalda reklam yayımlayamazlar.  
 
 
6.4 KİŞİSEL İLİŞKİLERİ KORUMA  
 

Doğrudan satış, kişisel ilişkiler ve ürün bilgilerine sahip olunması ve bu her iki unsurun mevcut ve potansiyel 
müşterilere kattığı değer ile ilgilidir. Bu Kurallar, bir Distribütör’ün mevcut ve potansiyel müşterilerle güçlü bir 
bağlantı oluşturma ve bu bağlantıyı devam ettirme kabiliyetini desteklemek suretiyle doğrudan satış kanalını 
korumaktadır. Distribütörler’in başarıya ulaşmalarına yardım eden, diğerlerini de aynısını yapmaya esinleyen 
ve en yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayan şey, müşterilerle ve kişisel olarak sponsorluğu üstlenilen 
alt ekip ile kurulan bu ilişkilerdir.  

 
 
6.4.1 Promosyonların Sunulması ve Reklamı  
Herbalife Nutrition Distribütörleri bağımsız kişilerdir ve Herbalife Nutrition ürünlerini ve Herbalife Nutrition’ın 
ürettiği literatürü ve tanıtım unsurlarını kendi belirledikleri fiyatlardan satabilirler. Herbalife Nutrition, Türkiye’ye 
yönelik perakende fiyatlar tavsiye etmektedir fakat bunlar yalnızca tavsiye niteliğindedir ve Herbalife Nutrition 
Distribütörleri perakende fiyatlarını her koşulda serbestçe belirleme hakkına sahiptir.  
 
Fakat Herbalife Nutrition Distribütörleri sundukları promosyonların her birinin adil ve doğru olmasını ve hiçbir 
şekilde yanıltıcı olmamasını sağlamaktan sorumludur. Yanıltıcı promosyonlar, Herbalife Nutrition markasına 
ve tüm Distribütörlerin iş faaliyetlerine zarar verir. Aşağıda yanıltıcı reklam veya promosyonlar konusunda 
kapsayıcı olmayan örneklere yer verilmektedir:  

• Distribütörün, her zaman aynı fiyattan sattığı bir ürünü ‘indirimli ürün’ olarak promosyonunu yapması. 

• İndirim, ürünlerin yalnızca sınırlı bir kısmı için (%10’dan azı için) geçerli olduğu halde “%X’e kadar 
indirim” ve “20TL’den başlayan fiyatlarla” gibi promosyon sözcüklerinin kullanılması.    

• Bir promosyonun süresinin belirsiz olması. Distribütörler, mutlaka promosyonun ne kadar süreceğini 
belirtmelidir.  

• Distribütörün aslında hiç talep etmediği bir fiyatın üzerini çizerek veya benzer bir işlemde bulunarak, 
tavsiye edilen perakende fiyatı veya ‘genel olarak ürünün satıldığı fiyatı’ teşhir etmek. 

• Distribütör makul bir süre boyunca ve makul miktarlarda belirtilen fiyat üzerinden yeterli ürün temin 
edemeyeceğine makul biçimde inandığı halde promosyonlu ürünlerin reklamını yapmak. Ürün adedi 
bilinmediği ya da sınırlı olduğu takdirde, bu durumu belirtmek için “stoklar tükenmeden satın alın” 
ve/veya “bazı ürünlerde sınırlı stoklar” ve/veya yalnızca [X] gün için” ifadesini kullanın.  

• Müşterilerin ilgisini çekmek veya ürün satın almalarını sağlamak için “sınırlı stok” veya benzer bir 
ifadeyi herhangi bir şekilde gerçeğe aykırı olarak kullanmak. 
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Bölüm 7 Internet’in ve Elektronik Pazarlama’nın Kullanılması 
 
7.1 DİSTRİBÜTÖRLERİN HAREKET ŞEKLİ 
 
7.1.1 Kişisel Hareket Tarzına İlişkin Standart  
Distribütörler, Herbalife Nutrition’ın münhasır ve mutlak takdirine göre hakaretamiz, iftira edici, kötüleyici, 
tehditkar, saldırgan, tacizkar, küfürlü, müstehcen veya pornografik mahiyetteki materyalleri – Herbalife 
Nutrition ile ister bağlantılı olsun ister olmasın – Internet üzerinden veya Internet aracılığıyla yayımlayamazlar, 
ilan edemezler veya dağıtamazlar.  
 
 
7.1.2 Bilgisayarlara Yetkisiz Erişim 
Distribütörler: 
 

• aşağıda belirtilen web sitelerine müdahale edemezler veya böyle bir müdahale ile sonuçlanacak 
işlemlerde bulunamazlar:  

- Herbalife.com.tr 
- www.myherbalife.com/tr-TR 
- Herbalife Nutrition veya Distribütörleri tarafından işletilen diğer web siteleri 

 

• Herbalife Nutrition’ın önceden verdiği yazılı izin olmaksızın, bu sitelere bağlı bilgisayar sistemlerine 
veya ağlarına erişimde bulunamazlar veya erişimde bulunmaya teşebbüs edemezler.  

 
 
7.1.3 Tüketici Verileri 
Distribütörlerin tüketicilere veya website kullanıcılarına ait Kişisel Bilgileri (Bölüm 12’de tanımlanmıştır) 
satmalarına, kiralamalarına ya da ticaret konusu yapmalarına müsaade edilmemektedir. Ayrıca Distribütörler, 
Kişisel Bilgileri yalnızca Herbalife Nutrition ürünleri ya da fırsatlarıyla bağlantılı olarak kullanabilecek ve ilgili 
kişiye bilgi vermedikçe ve kişisel verilerin ilave amaçlar doğrultusunda kullanılması için meşru bir gerekçe 
olmadıkça, söz konusu verileri başka amaçlarla kullanmayacaktır. Kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin meşru 
gerekçelere örnekler aşağıda belirtilmiştir: 

- İlgili kişinin rızasının alınması,  
- Hukuki yükümlülüklere uyum,  
- İlgili kişiyle sözleşme imzalanması (ürün satışı için imzalanan sözleşmeler vs.),  
- İlgili kişiyle imzalanan sözleşmenin ifa edilmesi için verilerin işlenmesine gerek duyulması veya  
- İlgili kişinin gizlilik haklarının öncelikli olduğu durumlar hariç olmak kaydıyla meşru ticari menfaatler. 

 
Herhangi bir kişi veya kuruluş bilgilerinin kullanılmamasını talep ederse, Distribütör bu talebi derhal yerine 
getirmelidir. 
 
 
7.2 DİSTRİBÜTÖR WEB SİTELERİ 
 
7.2.1 Distribütörler, Herbalife Nutrition ile Olan İlişkilerini Belirtmelidirler 
Herbalife Nutrition müşterileri ve kamuoyu açısından karışıklığa yol açmamak amacıyla, Herbalife Nutrition 
ticari markalarının tanıtılması amacıyla kullanıldığı veya Herbalife Nutrition ürünlerinin satışa sunulduğu 
bağımsız websitelerine sahip olan Distribütörler, açık ve belirgin bir şekilde Herbalife Nutrition Bağımsız 
Distribütörü olduklarını ifade etmelidir. 
 
Distribütörler: 
 

• Websitesine her  ziyarette, Herbalife Nutrition tarafından temin edilen giriş ekranının hiçbir değişiklik 
yapılmadan açılır pencere formatında açıkça görüntülenmesini sağlamalıdır; ve 

• “Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü” logosuyla birlikte Distribütörün  adı, adres ve telefon 
numarası da dahil olmak üzere iletişim bilgilerini açıkça belirtmelidir; ve 

• Websitesinin resmi Herbalife Nutrition websitesi herbalife. tr ile aynı ya da benzer bir görünüme sahip 
olmamasını sağlamalıdır. 

 
“Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü” logosu ile birlikte Distribütörün adı, telefon numarası da dahil olmak 
üzere iletişim bilgileri görünür bir yerde (sayfanın aşağıya kaydırılmasına gerek kalmadan görüntülenmesi için 
web sayfasının üst kısmında) ve websitesini ziyaret edenlerin dikkatini çekecek bir puntoyla ve/veya şekilde 
sergilenmelidir. 
 
Logo ve açılır giriş sayfası rehberi için lütfen Üye Hizmetleriyle görüşün veya www.myherbalife.com/tr-TR 
adresini ziyaret edin. 
 

http://www.myherbalife.com/tr-TR
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/2A909F74-311B-4251-8EE8-F3D7762B55CF/Web/General/Original/tr-TR.zip
http://www.myherbalife.com/tr-TR
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Distribütörün işletme adı ve iş adresi,  tek başına kullanılamaz ancak Distribütörün  adı, adres ve telefon 
numarası da dahil olmak üzere iletişim bilgilerinin yanında belirtilebilir ve mutlaka “Herbalife Nutrition Bağımsız 
Distribütörü” logosuyla birlikte kullanılmalıdır: 
 

• Ana sayfada; 

• İletişim bilgilerinin bir parçası olarak ve  

• Kamuoyunun erişiminde olan profil bilgilerinin bir parçası olarak. 
 
İsimsiz paylaşımlarda bulunmak veya takma isim kullanmak yasaktır. 
 
Herbalife Nutrition kendi takdir yetkisi dahilinde Distribütörlerden websitelerini bu Kurala uygun hale getirecek 
değişiklikler yapmalarını talep etme hakkını saklı tutmaktadır. 
 
 
7.2.2 Alan Adları, Elektronik Posta Adresleri ve Web Siteleri 
Distribütörler, Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri’ni kendilerine ait olan aşağıdaki unsurlarda kullanamazlar: 

• Web sitesi alan adı (URL). 
• Kural 7.2.7 kapsamında aksi öngörülen durumlar haricinde, Distribütör’ün web sitesinde yer alan sayfa 

başlıklarında (giriş sayfası dahil fakat bununla sınırlı değildir)  
• Elektronik posta adresleri. 

 
Kullanılamayacak olan Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyeti ibarelerinin örnekleri arasında aşağıda belirtilenler 
bulunmaktadır: 

• Herbalife Nutrition 
• Herbalife Nutrition ürün isimleri 

 
Bu Kural’ı ihlal eden bir Distribütör, Herbalife Nutrition’ın talep etmesinin ardından ve Herbalife Nutrition’a hiç 
bir maliyet yansıtmaksızın ilgili alan adını veya elektronik posta hesabını Herbalife Nutrition’a devretmelidir. 
Herbalife Nutrition sahip olduğu diğer hakları ve çözüm yollarını saklı tutmaktadır.  
 
Distribütörler, kendi bireysel bireysel websitelerinde faaliyet göstermelidir ve birden fazla Distribütörün aynı 
websitesi üzerinden faaliyet göstermesi, sipariş alması ya da herhangi bir işlem yapması kabul edilmeyecektir. 
 
 
7.2.3 Hiperlink Oluşturma ve İlişkiler 
Distribütörler kendi web sitelerini aşağıda belirtilen sitelere linkleyebilirler: 
• Herbalife.com.tr giriş sayfası (veya Herbalife Nutrition’ın oluşturduğu veya işlettiği diğer bir web sitesi)  
• Herbalife Nutrition ürünlerini ve fırsatını tanıtmak üzere Distribütör’ün işlettiği diğer web siteleri  
• Herbalife Nutrition ürünlerinin ve fırsatının tanıtımını yapmasında Distribütör’e yardım eden bir üçüncü 

taraf web sitesi; fakat bu web siteleri 7.2.4 sayılı Kural’a uygun olmalıdır.  
 

Distribütörler, üçüncü taraflara ait ticari markaları, ticari isimleri veya ürün isimlerini kendilerine ait olan 
aşağıdaki unsurlarda kullanamazlar:  

• Web sitesi alan adı (URL). 
• Bir web sitesinde bulunan sayfaların başlıkları (giriş sayfaları dahil). 
• Elektronik posta adresleri. 
• Başlık etiketleri, meta etiketler.33 

 
 
7.2.4 DistribütörWeb Sitelerinde Yer Alan Üçüncü Taraf Reklamları 
Distribütörler, kendi Herbalife Nutrition işleri ile bağlantılı olarak kullandıkları web sitelerinde üçüncü taraf 
reklamlarına yer verebilirler, fakat söz konusu reklamlar, Herbalife Nutrition’ın mutlak ve münhasır takdirine 
göre:  
 

1.  dini, siyasi veya ticari bir organizasyonla ilgili olmamalıdır. 
2.  Herbalife Nutrition’ın veya Distribütörleri’nin itibarına zarar vermemelidir.  
3.  Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri’ni suistimal etmemelidir.  
4.  Doğrudan veya dolaylı olarak aşağıda belirtilen türden diğer unsurların tanıtımını yapmamalıdır:  

 

a. Sunulan ürünlere bakılmaksızın bir doğrudan satış veya MLM şirketi; veya 
b. Aşağıda belirtilenler gibi, Herbalife Nutrition’ın sattığı ürünlerle rekabet eden ürünler:  

 

i.  gıda takviyeleri, 
ii.  besin takviyeleri veya 
iii.  kozmetik 

 
33 Bu Kural’ın tek istisnası, bir Distribütör’ün malikten önceden yazılı izin almış olmasıdır. Bir Distribütör, üçüncü taraflara ait ticari 

markaların, ticari isimlerin veya ürün isimlerinin kullanılmasından doğan veya bu kullanımla ilgili olan tazmin taleplerine karşı Herbalife 
Nutrition’ı tazmin edecektir. 
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7.2.5 Uluslararası İş Faaliyetleri 
Kendilerine veya başkalarına ait web siteleri aracılığıyla uluslararası piyasalarda iş yapan veya iş yapma 
yollarını arayan Distribütörler, yalnızca iletişimlerin yönlendirildiği ülkede satış için onaylanan ürünleri 
satabilirler.  
 
 
7.2.6 Web Sitesi Gizlilik Metinleri ve Uyum 
Distribütörler bağımsız websitlerinde mutlaka görünebilir yerde “Gizlilik Metini” paylaşmalıdır: 
 

• Tüketicilere ait kişisel bilgilerin toplanıp toplanmadığının bilgilendirilmesi gerekir; 

• Bu bilgilerin nasıl kullanılacağı ve kiminle paylaşılacağı (Herbalife Nutrition dahil) tüketicilerin istedikleri 
her an bu bilgilerin kullanımını nasıl durdurabilecekleri, ve 

• Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bağımsız websiteler açısından geçerli bulunan gizlilik ve veri 
koruma kanunları kapsamında ifşa edilmesi gereken ilave bilgilere yer verilmelidir:  
 

o Verilerin toplanması; 
o Pazarlama ve  
o Bilgi güvenliği, gizlilik ve veri ihlallerinin bildirilmesi. 

 
 
7.2.7 Arama Motoru Reklamları ve Optimizasyonu 
Distribütörler, arama motorlarında indeks tercihlerini geliştirmek için yanıltıcı ya da aldatıcı taktikler 
kullanmamalıdır. 
 
Distribütörler, her türlü arama motoru sonucunda sayfa açıklamasında aşağıdaki ifadenin yer almasını 
sağlamalıdır: 
 
“Bu websitesi, Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörüne aittir (Distribütör isminin eklemesi isteğe 

bağlıdır).” 
 

Distribütörler, her türlü arama motoru sonucunda kendilerini tanıtmalı ve “Herbalife Nutrition Bağımsız 
Distribütörü” açıklamasının yer almasını sağlamalıdır.  
 
Distribütörler, (herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla) aşağıdakilerle ilgili kanunlar dahil olmak üzere ilgili 
ülkenin tüm Kural ve yönetmeliklerine uymalıdır: 
 

• Müşteri verilerinin gizliliği, 
• Kişilik hakları,  
• Telepazarlama ile ilgili kısıtlamalar ve 
• İnternet üzerinden pazarlama faaliyetleriyle ilgili kısıtlamalar.  

 
 
7.2.8 Distribütör Web Sitelerinin Devri 
Herbalife Nutrition ürünlerini daha önce başka bir Distribütörün veya eski bir Distribütörün sahip olduğu bir web 
sitesi (“ilgili web site”)34 aracılığıyla satmak isteyen Distribütörler, Herbalife Nutrition işiyle bağlantılı olarak web 
siteyi işletmeye başlamadan önce Herbalife Nutrition’un yazılı onayını almalıdır. Söz konusu onay, makul 
olmayan gerekçelerle alıkonulmayacak veya geciktirilmeyecektir. Distribütör Web Sitesinin Devri için Onay 
Formu (‘’Onay Formu’’) www.myherbalife.com/tr-TR adresinde mevcuttur. 
 
Satış & Pazarlama Planının bütünlüğünü korumak amacıyla, Herbalife Nutrition ilgili web sitenin herhangi bir 
Distribütörün Herbalife Nutrition işiyle bağlantılı olarak işletilmesine onay vermeme hakkını saklı tutmaktadır. 
Onayın reddedilebileceği durumlara ilişkin kapsamlı olmayan bir liste  için lütfen Onay Formunu inceleyin.  
 
Bu Kurala uymamanız halinde, satın alma ayrıcalıklarınızın askıya alınması ve Distribütörlüğünüzün 
sonlandırılması dahil olmak üzere ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğinizi hatırlatırız.  
 
 
7.3 AÇIK ARTIRMA SİTELERİNDE VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ONLINE SATIŞ PLATFORMLARINDA (TÜM 
“ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELER”) SATIŞ YASAĞI 
Herbalife Nutrition ürünlerinin satışı için çevrimiçi (online) veya çevrimdışı olarak yürütülen tüm pazarlama ve 
tanıtım faaliyetlerinin Herbalife Nutrition’un ürün kalitesi standartlarına uygun olması, Herbalife Nutrition 
markasının değerini ve imajını güçlendirmeye odaklanması ve Herbalife Nutrition ürünlerinin pazarlama 
pozisyonuyla tutarlı olması önemlidir. Bu bakımdan, Herbalife Nutrition ürünleri hakkında yasadışı, gerçeğe 
aykırı ya da uygunsuz iddialarda bulunulmamasına veya Herbalife Nutrition ürünlerinin bu tür iddialarda 

 
34 Web Site, Herbalife Nutrition ürünlerini satmak amacıyla kullanılan ve tek bir alan adını veya URL’yi paylaşacak şekilde tasarlanan, 

kamuoyunun erişimine açık ve bağlantılı Web sayfalarının toplamını ifade eder. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UMVNGMVVSVUs0UEszRkFNQjZHQzRNSlEzMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UMVNGMVVSVUs0UEszRkFNQjZHQzRNSlEzMy4u
http://www.myherbalife.com/tr-TR
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UMVNGMVVSVUs0UEszRkFNQjZHQzRNSlEzMy4u
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bulunan başka ürünlerle ilişkilendirilmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca, tüm satış faaliyetleri, 
Distribütörlerin müşterileriyle kuracakları kişisel ilişkiler sayesinde müşteri hizmeti kalitesinin desteklenmesine 
ve güçlendirilmesine yardımcı olacak şekilde yürütülmelidir – bu husus, Distribütör Farkını yaratan temel 
unsurlardan biridir. 
 
Herbalife Nutrition, Distribütörlerin Herbalife Nutrition ürünlerini internet üzerinden satabilmelerini sağlayan bir 
dağıtım kanalı olarak e-ticaretin öneminin her geçen gün arttığının bilincindedir. Bu nedenle, Herbalife Nutrition 
ciddi miktarda yatırım yaparak ilgili bölgelerde Distribütörlerin ücretsiz olarak satış faaliyetlerinde 
bulunabileceği özel ve hukuka uygun bir online satış platformu olan “GoHerbalife.com” adresli websitesini 
geliştirecektir. 
 
Ancak Üçüncü Şahıs Sitelerinde yapılan satışlar, Distribütörlerin müşterileriyle kurmaları gereken kişisel 
ilişkilerin zayıflatabileceği gibi, Herbalife Nutrition markası ve kurumsal imajı ile Herbalife Nutrition’un ürünleri 
için oluşturduğu pazarlama pozisyonu açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu durum, diğerlerinin yanı 
sıra, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır:  
 

(i) Üçüncü Şahıs Sitelerinde Üçüncü Şahıs Site operatörünün ismine ve logosuna yer verilir; 
(ii) Genellikle ürünlerin kalitesi ya da performansı ile ilgili olarak bazı durumlarda gerçeğe aykırı ya 

da yasadışı olarak değerlendirilebilecek bazı yanlış açıklamalar içerir ve  
(iii) Herbalife Nutrition’un ürünlerini Herbalife Nutrition’un ürünleri için arzu ettiği pazarlama pozisyonu 

ve imaja uygun olmayan bir bağlamda konumlandırır.  
 
Bu çerçevede: 
 

◼ Distribütörler, aşağıdaki kanallar aracılığıyla Herbalife Nutrition ürünlerinin satışını online ortamda 
gerçekleştirebilirler: 
 

a) Herbalife Nutrition Kalite Güvence, Müşteri Hizmeti ve Teknoloji Spesifikasyon Standartlarına 
uygun olması kaydıyla Distribütörlerin bağımsız online mağazaları veya  
 

b) GoHerbalife.com35 ve 
 

◼ Distribütörlerin herhangi bir ticari açık artırma websitesinde, online açık artırma platformunda, Üçüncü 
Şahıs Sitede veya bir üçüncü şahsın ismini ya da logosunu barındıran, üçüncü şahıs markası taşıyan 
ya da üçüncü şahıs website olarak tanımlanabilecek herhangi bir başka sitede teklif talep etmek ya da 
almak veya sabit fiyatla satış ilanı vermek suretiyle ya da başka şekillerde Herbalife Nutrition ürünlerini 
(doğrudan ya da herhangi bir şekilde dolaylı olarak) satışa sunmalarına, satmalarına veya tanıtım ya 
da satış faaliyetlerini kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmemektedir. 

 
 
7.4 ELEKTRONİK POSTA 
Bu Kurallar, Herbalife Nutrition ürünleri veya fırsat ile ilgili elektronik postalar gönderen Distribütörler için 
geçerlidir. Bu Kurallar, geçerli kanunlara ilave mahiyettedir.  
 
Distribütörler ayrıca, Herbalife Nutrition işlerinde kullanılan tüm e-posta servis sağlayıcılarının kullanım veya 
hizmet şartlarına uymak zorundadırlar. 
 
 
7.4.1 Uyulması Gereken Şartlar ve Sınırlamalar 
1. Herbalife Nutrition ile ilgili herhangi bir türden elektronik posta mesajları gönderen Distribütörler için 

aşağıdaki sınırlamalar ve yasaklar geçerlidir: 
 
a. Distribütörler bir elektronik posta mesajının orijinini tam olarak belirtmelidirler: 

 

i. Mesaja eklenen kaynak, destinasyon ve rota bilgileri (gönderenin alan adı ve gönderenin elektronik 
posta adresi dahil) doğru olmalıdır.  
 

ii. Her mesajın “Kimden” satırı, mesajı oluşturmuş olan kişinin kimliğini doğru bir şekilde belirtmelidir. 
 

iii. Her mesajın “Konu” satırı yanıltıcı olmamalıdır.  
 

2. İletilerin toplu mesaj olmasına ya da alıcıların şahıs veya kuruluş olmasına bakılmaksızın, Distribütörlerin 
ticari nitelikteki e-posta iletileri aşağıda belirtilen ilave koşullara tabi olacaktır. Ticari amaçlar için işletilen 
website içerikleri de dahil olmak üzere ticari hizmet veya ürün tanıtımı için gönderilen e-postalar, ticari ileti 
olarak değerlendirilir. Ticari e-postalar, Herbalife Nutrition’un tanıtımına yönelik iletileri içerir. Bu tür bir e-posta, 
ticari olmayan başka içerikleri de barındırsa dahi ticari olarak kabul edilir.  

a. Her bir iletide Distribütörün güncel (fiziksel) posta adresine yer verilmelidir.  

 
35 GoHerbalife is available in selected markets. 
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b. Her bir iletide, eğer gönderici kayıtlı işletmeyse Merkezi Kayıt Sistemi numarası ve ticari unvanı ya da 
bağımsız tüccarsa soyadı ve TC kimlik numarası belirtilmelidir. 

c. Bütün elektronik posta mesajları, gönderi listesinden çıkış talebinin nasıl yapılacağına ilişkin açık, 
kolayca görülen bir bildirim içermelidir:  

 

i. Mesaj, bir mesaj alıcısının, ileride gönderenden ticari elektronik postalar almak istemediğine yönelik 
talepte bulunmak için kullanabileceği bir iade elektronik posta adresi veya Internet tabanlı bir mekanizma 
içermelidir. (her bir “ayrılma mekanizması”). Ayrılma mekanizmaları, iletinin gönderildiği tarihten itibaren 
en az 30 günlük süre boyunca ayrılma taleplerini işleme alabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
 
ii. Bir devre dışı bırakma talebini aldıktan sonra, gecikmeden ve en geç 3 iş günü içinde yerine 
getirilmelidir. Distribütörler o zaman bu kişiye ticari e-posta göndermeyi durdurmalı veya bırakmalıdır. 
 
iii. Ayrılma mekanizması zahmetli olmamalı ve alıcının yanıt e-postası göndermesi veya ayrılma işlemleri 
için tek bir websiteyi ziyaret etmesi dışında başka işlemler yapmasını gerektirmemelidir.  Alıcılardan 
ayrılma talebi çerçevesinde e-posta adresi dışında kimliklerinin belirlenmesine yarayabilecek başka bir 
bilgi vermeleri talep edilemez. 
 
iv. Distribütörler, ayrılma taleplerinin işlenmesi için ücret talep edemezler.   
 
v. Her Distribütör, bütün ‘elektronik posta atmayın’ taleplerini izlemek ve gereğini yerine getirmek için 
kendi ‘Elektronik Posta Atmayın’ Listesi’ni (“DNE listesi”) oluşturmalı ve bu maksatla ilgili herhangi bir 
E-Mail Tercihleri Servisi (e-mps) sicilini kontrol etmelidir.  

 
3. Aşağıda belirtilen koşullar sağlanmadıkça, Distribütörler’in ticari elektronik posta mesajları göndermeleri 
yasaktır: mesaj alıcısı ilgili mesajı almak için önceden izin vermiştir. Bu izin, Herbalife Nutrition ürünleri veya 
fırsatı ile ilgili mesajların alınmasına özgü olmalıdır.  

 
4. Distribütörler, adres toplama,dizin saldırıları veya kaba kuvvetle arama yöntemleriyle elektronik posta 
adresleri elde edemezler.  

 

i. “Adres toplama”, bir web sitesinde veya çevrimiçi bir serviste tutulan adresleri, ticari elektronik posta 
mesajlarının gönderilmesi maksatları için diğer bir kişiye vermeyeceğine, satmayacağına veya diğer 
şekillerde transfer etmeyeceğine ilişkin bir bildirimi bu web sitesinin veya çevrimiçi servisin içerdiği 
durumlarda, söz konusu web sitesinde veya çevrimiçi serviste listelenmiş olan elektronik posta 
adreslerini toplamak üzere otomatik vasıtaların kullanılması anlamındadır.  
 
ii. “Dizin saldırısı”; isimleri, harfleri veya numaraları çok sayıda permütasyon halinde birleştirmek 
suretiyle olası elektronik posta adreslerini elde etmek için kullanılan otomasyonlu vasıtalara atıfta 
bulunmaktadır.  
 
iii. “Kaba kuvvetle arama”, e-posta adreslerini belirlemek amacıyla “@” içeren metin dizilerine ulaşmak 
için genel erişime açık web sayfalarının kopyalanması şeklindeki otomatik veya manüel yöntemleri ifade 
eder.  

 
5. Distribütörler’in, ticari elektronik posta mesajlarının gönderilebileceği birden fazla elektronik posta hesabını 
veya çevrimiçi kullanıcı hesaplarını kaydettirmek üzere kodları veya diğer otomatik vasıtaları kullanmaları 
yasaktır.  

 
6. Distribütörler’in, bu şekilde hareket etmek için ilgili kişiden yazılı özel izin aldığı durumlar hariç olmak üzere, 
bir kişiye ait elektronik posta adresini satmaları, kiralamaları, takas etmeleri veya diğer şekillerde devretmeleri 
veya sunmaları yasaktır. İlgili kişinin talep ettiği andan itibaren söz konusu izin geçerliliğini yitirecektir.  
 
 
7.4.2 Elektronik Posta Gönderimlerinin Durdurulmasına Dair Resmi Bildirimler 
Distribütörler, kendi elektronik posta aktiviteleri ile ilgili olarak resmi makamlardan bir bildirim almaları 
durumunda elektronik posta aktivitelerini derhal durdurmalıdırlar. Distribütörler bu bildirimleri aldıktan sonra 24 
saat içinde derhal Herbalife Nutrition’a 0216 5707600 hattından rapor etmelidirler.  
 
 
7.5 SOSYAL MEDYA 
Bu Kurallar, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram ve Pinterest  gibi sosyal ağ sitelerini ve ayrıca bloglar gibi 
çevrimiçi toplulukları kullanan Distribütörler için geçerlidir. Bu Kurallar yürürlükteki kanunlara ilavedir. 
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7.5.1 İlanlara İlişkin Sorumluluk 
Distribütörler, çevrimiçi ilan ettikleri Herbalife Nutrition ile ilgili bütün içeriklerden sorumludurlar. Kendi Herbalife 
işlerini yürütmek için sosyal medya mecralarını kullanan Distribütörler, hem isim olarak hem de birHerbalife 
Nutrition Bağımsız Distribütörü olarak kendilerini açık ve görünür bir şekilde tanımlamalıdırlar.  
 
 
7.5.2 Bir Satış ve Tanıtım Forumu olarak Sosyal Medya 
Satış işlemlerinde bulunmak için sosyal medya siteleri kullanılamaz. Çevrimiçi satışlar yalnızca bir 
Distribütör’ün web sitesinden gerçekleştirilebilir.  
 
 
7.5.3 İlanlar ve İddialar 
Distribütörler’in bütün sosyal medya paylaşımları doğru ve gerçek olmalıdır. Bütün iddialar, beyanlar, kişisel 
hikayeler ve ürün hikayeleri, İddialar hakkındaki Kurallar da dahil olmak üzere  Kurallar’a uygun nitelikte 
olmalıdırlar. Bkz. Bölüm 6.1 İddialar ve Beyanlar. 
 
 
7.5.4 Herbalife Nutrition’ın Fikri Mülkiyetlerinin Kullanımı 
Sosyal medya profil isimleri ve paylaşımları, Distribütörlerin, “Herbalife Nutrition” ticari ismini yalnızca 
kendilerini Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörleri olarak tanımlayan bir tarzda kullanabilme şartı dahil 
olmak üzere, Kural 6.2 Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri’nin Kullanımı şartlarına uyması gerekir. 
 
Herbalife Nutrition ticari isminin sosyal medya profil isimlerinde ve mesajlarındaki kullanımı yasak olan 
örnekler: 

• “Herbalife Nutrition İyi Yaşam Kulübü”  
• “Herbalife Nutrition Sayfası”  
• “Herbalife Nutrition’ı Konuşalım”  

 
Herbalife Nutrition ticaret unvanının sosyal medya profil isimlerinde / mesajlarında kullanımlarına izin verilen 
örnekler şöyledir: 

• "Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü - Wellness Hedefi" 
• "Herbalife Nutrition Sayfası –Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü" 
• "Herbalife Nutrition’ı Konuşalım –Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü" 
• #HerbalifeNutrition 
• #Herbalifeekibi 
• #BenHerbalife 

 
Bununla birlikte Distribütörler, "Herbalife Nutrition" ticari ismini içeren resmi şirket etiketlerini kullanabilir, 
şirketin sosyal medya yayınlarını paylaşabilir veya şirketin resmi web sitelerinin ve sosyal kanallarının 
bağlatısını paylaşabilir. 
 
 
7.5.5 Fotoğraflar, Görüntülü / Sesli Kayıtlar 
Distribütörler, içeriğin Kurallar’a uygun olması kaydıyla, sesli / görüntülü materyalleri YouTube’da ve benzeri 
sosyal medya sitelerinde yayımlayabilirler.  
 
Herbalife Nutrition, kayıtların veya imajların (bunların kullanılma şekilleri dahil) Kurallar’ı ihlal edip etmediğini 
veya Herbalife Nutrition’ın imajına zarar verip vermediğini tespit etme hakkını saklı tutmaktadır. Herbalife 
Nutrition bunun gibi her imajın veya kaydın kaldırılmasını talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Distribütörler, 
sosyal medya sitelerinde diğer kişilere ait imajları veya kayıtları kullanırlarken, bütün mahremiyet kanunlarına, 
Fikri Mülkiyet kanunlarına ve sosyal medya platformlarının politikalarına, kullanım şartlarına, hüküm ve 
koşullarına, klavuz ve diğer şartlarına ve Herbalife Nutrition Kuralları’na göre hareket etmelidirler. 
 
 
7.5.6 Kullanım Koşulları 
Distribütörler, kendilerinin Herbalife Nutrition İşlerinde kullanılan sosyal medya platformlarının kullanım 
koşullarına, koşul ve şartlarına, servis/hizmet koşullarına, geçerli genel kullanım ilkelerine veya benzer şartlara 
ve koşullara uymak zorundadır.  
 
 
7.5.7 Profesyonellik 
Distribütörler; kendileri, diğer Bağımsız Herbalife Nutrition Distribütörleri veya Herbalife Nutrition hakkında 
olumsuz görüşlerde bulunanlara cevap vermemelidirler. Olumsuz görüşler aşağıdaki adrese bildirilebilir: 
decturkey@herbalife.com  
 
 
  

mailto:decturkey@herbalife.com
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7.5.8 Sosyal Medyada Takipçi ve Beğeni Satın Alma 
Distribütörler, kendilerinin sosyal medya hesaplarının veya sayfalarının algılanan popülerliğini arttırmak için 
Takipçi veya Beğeni36 satın alamaz veya diğer yanlış yönlendirici veya aldatıcı taktikleri kullanamaz.  
 
 
7.5.9 Sosyal Medya Platformlarında Takipçi Hedefleme 
Distribütörler, Herbalife Nutrition ürünlerini satmak veya satılmasına yol açmak amacıyla, sistematik olarak 
diğer bir kişinin Takipçilerini hedefleyemez. İlave olarak, diğer Distribütörleri Herbalife Nutrition ürünlerini 
satmak veya kişileri çalıştırmak niyetiyle diğer Distribütörlere sistematik olarak, otomatik yazılım veya 
uygulama (aplikasyon) ve el ile mesaj göndermek yasaklanmıştır.  
 
 
7.5.10 Veri Madenciliği ve İzinsiz Veri Toplama Faaliyetlerine İlişkin Yazılımlar  
Kendi Herbalife Nutrition işlerini yürütmek maksadıyla, sosyal medyayı veya diğer dijital platformları kullanan 
Distribütörler, her bir sosyal medya platformunun ve internet servis sağlayıcısının kullanım politika ve 
talimatlarına uymak zorundadır. Veri madenciliği ve internet sitesi sıyırma taktikleri (web örümcekleri, 
solucanlar ve tıkaçlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) kandırıcı ve yanıltıcı olarak değerlendirilir 
ve yasaklanmıştır.  
 
 
7.5.11 Uygunsuz İletişim Uygulamaları(SPAM)   
Kendi Herbalife Nutrition işlerini yürütmek maksadıyla, sosyal medyayı veya diğer dijital platformları kullanan 
Distribütörler, her bir sosyal medya platformunun iletişim kurallarına ve politikalarına uymak zorundadır. 
İstenmeden verilen ticari iletişimler genellikle yasaklanmıştır. Distribütörler, kişiler ile irtibat kurmak için izin 
aldıklarından emin olmalı ve irtibatın kesilmesi için alabilecekleri her türlü isteğe saygı göstermelidir.   
 
 
7.6 TELE PAZARLAMA 
 

Kanunlar, telepazarlama faaliyetlerini ciddi şekilde sınırlamaktadırlar ve son derece tekniktirler. Bu Kurallar, 
Distribütörler’e bir kolaylık sağlaması için sunulmaktadırlar (fakat bir yasal görüş olarak 
sunulmamaktadırlar). Distribütörler yürürlükteki bütün telepazarlama kanunlarını bilmekten ve bunlara göre 
hareket etmekten sorumludurlar.  

 
Distribütörler, hizmet sağlayıcılar ile sözleşme yapılırken, bu hizmet sağlayıcının yürürlükteki bütün kanunlara 
göre hareket ettiğini teyit etmelidirler. Distribütör’ün kullandığı hizmet sağlayıcısının edim veya ihmalleri, 
Kurallar’a uygunluk maksatları açısından Distribütör’ün kendi edim veya ihmalleri olarak görülecektir. 
 
 
7.6.1 Tele Pazarlama Koşulları  
Distribütörler, hükümetin uyarladığı aranmayacak numaralara ilişkin kurallar ve geçerli ‘aranmayacak 
numaralar’ listeleri de dahil olmak üzere tele pazarlama faaliyetlerinin tabi olduğu yürürlükteki bütün kanunlara 
ve düzenlemelere riayet edilmesinden sorumludurlar. Bu koşul, standart telefonlardan yapılan canlı aramalar 
ve ayrıca diğer bütün tele pazarlama formları için de geçerlidir.  
 
Distribütörler, hükümet tarafından düzenlenen ‘aranmayacak numaralar’ listelerinde numaraları bulunan kişi 
veya kuruluşlarla telefon veya faks yoluyla irtibat kuramazlar. Distribütörler, YALNIZCA, aranmak üzere 
önceden açıkça izin vermiş olan kişi ve kuruluşlarla telefon veya faks yoluyla irtibat kurabilirler.  
 
Telepazarlama faaliyetlerinde bulunan Distribütörler: 
 

• Faaliyette bulundukları ülkede resmi kurumlarca düzenlenen ‘aranmayacak numaralar’ listelerini satın 
almalı ve gözden geçirmelidirler.  

• Asgari olarak 28 günde bir ilgili sicillere erişimde bulunmalı ve yeni kaydedilmiş numaraları kendi çağrı 
listelerinden çıkartmalıdırlar;  

• Aranmayacak Numaralar Sicilinde kendi iş hesaplarını oluşturmalıdırlar (Distribütörler’in tanımlayıcı 
bilgileri sunmaları gerekecektir ve Satıcı tanımlama bilgisi olarak kendi kişisel veya kurumsal isimlerini 
kullanmalıdırlar37);  

• Bir aranmayacak numaralar veritabanına erişimde bulunulması ile ilişkili ücretleri ödemelidirler.  

 
36 Bir Takipçi, güncellemeleri almak için bir sosyal medya hesabına üye olan kişidir. Facebook’da bir sayfayı beğenen bir kişi bir Takipçi, 

Arkadaş veya Hayrandır. Bir beğeni işlemi bir Facebook, Twitter veya Instagram kullanıcısı ile yapılabilen bir eylemdir. Bir postayı yazı 
yazmak veya yorum yapmak veya paylaşmak yerine kullanıcı kendi onayını çabuk bir şekilde ifade etmek için bir Beğeni (Like) Düğmesini 
tıklayabilir.  
 

37 Distribütörler Herbalife Nutrition’ı “Satıcı” veya “Müşteri” olarak tanımlayamazlar. 
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• Kişilerin veya kuruluşların iletişim ağından ayrılmalarını mümkün kılmak için açık bir yöntem 

geliştirilmelidir.  

• Ayrılma talepleri 3 iş günü içerisinde yerine getirilmelidir. 

• Kendileri ile irtibat kurulmaması talebinde bulunan kişi veya kuruluşların numaralarını içeren kendi 

“aranmayacak numaralar” listelerine sahip olmalıdırlar; 

• Aranmayacak numaraların ve diğer telepazarlama koşullarının tabi olacağı yazılı bir politika 
uygulamalıdırlar;  

• Bir Distribütör’ün adına telefonla teklif sunan bütün personeli bu Kurallar hakkında eğitmelidirler;  
• Distribütörler, ilgili telefon numarasının resmi aranmayacak numaralar listelerinde yer alması veya 

telefon numarasının Distribütör’ün kendi aranmayacak numaralar listesinde yer alması durumunda, 
telepazarlama faaliyetleri için kullanılmak üzere üçüncü bir tarafın sağladığı bir telefon numarasını 
kullanamazlar.  

 
Bir Distribütör’ünülke içinden veya dışından arama yapıyor olmasına bağlı olarak ilave veya diğer koşullar 
geçerli olabilecektir. Aranmayacak numaralar listeleri ile ilgili kanunların ve düzenlemelerin içerdiği koşulları 
belirlemek ve bu koşullara göre hareket etmek Distribütör’ün sorumluluğundadır.  
 
 
7.6.2 Otomatik Çeviriciler 
Distribütörler bir Herbalife Nutrition işi, ürünleri veya fırsatı ile bağlantılı olarak otomatik çeviriciler 
kullanamazlar.  
 
 
7.6.3 Önceden Kaydedilmiş veya Yapay Sesli Mesajlar 
Distribütörler bir Herbalife Nutrition işi ile bağlantılı olarak önceden kaydedilmiş veya yapay sesli mesajlar 
kullanamazlar.  
 
 
7.6.4 Talep Edilmemiş Fakslar 

• Distribütörler, faks mesajlarını göndermek için bir Faks Yayını veya Toplu Faks Gönderimi hizmetini veya 
benzeri hizmetleri kullanamazlar.  
 

• Distribütörleryalnızca Distribütör’ün kendisine faks mesajlarını göndermesi için önceden açıkça izin 
vermiş olan EBR’lere faks gönderebileceklerdir.  
 

• Distribütör, EBR’lere faks mesajları göndermek için faks numarası aşağıda belirtilen şekillerde almış 
olmalıdır: 

- Mesaj alıcısının gönüllü iletişimi veya  
- Yİİ’nin faks numarasını gönüllü olarak sunmayı kabul etmiş olduğu bir rehber, reklam veya web 

sitesinden  
 

• Bütün faks mesajları aşağıda belirtilen unsurları içermelidir: 
- Faks alıcısının ileride kendisine faks gönderilmemesi için gönderene talepte bulunabileceğine 

(“Faks Göndermeyin talebi”) ve 30 gün içinde bu talebin gereğinin yerine getirilmemesinin 
yasadışı olduğuna ilişkin olarak birinci sayfada yer alacak açık ve göze çarpan bir bildirim.  

- Bir yurtiçi irtibat telefon numarası ve bir faks numarası (faks alıcısının ‘Faks Göndermeyin’ 
talebinde bulunması için)  

- Bir ‘Faks Göndermeyin’ talebini Distribütör’e göndermek için faks alıcısının kullanabileceği en 
az bir adet maliyetsiz mekanizma, örneğin bir web sitesi adresi, elektronik posta adresi veya 
ücretsiz numara.  

 

• Distribütörler, günde 24 saat ve haftada 7 gün ‘Faks Göndermeyin’ taleplerini kabul etmeli ve işleme 
koymalıdırlar ve bütün talepler 30 gün içinde tam olarak yerine getirilmelidir.  
 

• Bütün faks mesajları aşağıda belirtilen unsurları içermelidir (faksın her sayfasında veya ilk sayfasında üst 
veya alt kenar boşluğunda): 

- Faksın gönderildiği tarih ve zaman; 
- Gönderenin kimliği (Distribütör’ün şahsi adı veya unvanı olmalıdır); ve 
- Gönderen faks makinesinin ve Distribütör’ün telefon numarası. 

 
 
7.6.5 Resmi Soruşturmalar 
Distribütörler, yürüttükleri tele pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak resmi bir makamdan bir ihbar almaları 
durumunda tele pazarlama faaliyetlerini derhal durdurmalıdırlar. Distribütörler bu ihbarların tamamını derhal 
Herbalife Nutrition’a bildirmelidirler.  
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Bölüm 8 Beslenme Kulüpleri 
 

Pek çok Distribütör iş yapmanın başarılı bir yolu olarak Beslenme Kulüpleri’ni kullanmaktadır. Beslenme 
Kulüpleri, Herbalife Nutrition’ın ürünlerini yeni ve mevcut müşterilere sunmak ve perakende olarak satmakla 
birlikte aktiviteler sunma fırsatı yakalamak amacıyla işletilmektedirler. Beslenme Kulüpleri’nin işleyiş şekli ile 
ilgili kısa bir açıklamanın bu Bölümde sunulmasına karşın, bu bilgilerin, Distribütörler’in Beslenme Kulübü 
programı kapsamında alacağı kapsamlı eğitimin yerini alması öngörülmemektedir. 

 

Bir Beslenme Kulübü (‘’Kulüp’’) aşağıdaki etkinlikler için rahat bir ortam sağlar; 

• Muhtemel Distribütörleri Herbalife Nutrition ile tanıştırma; 
• Herbalife Nutrition ürünlerine ilişkin tarifler ve kullanım yöntemleri paylaşma; 
• Sağlıklı aktif bir yaşam tarzı için hedefler belirleme; 
• Sağlıklı faaliyetlere katılma; 
• Sosyalleşme; 
• İyi beslenme hakkında konuşmak; 
• Düzenli egzersiz yapmanın değerini öğrenmek; ve 
• Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye yönelik stratejiler planlamak. 

 
Bir Kulüp bu Kurallar’a göre işletilmelidir. Herbalife Nutrition, bir Kulüp’ün bu Kurallar’a göre işleyip işlemediğini 
belirlemek açısından münhasır ve mutlak bir hakka sahiptir. 
 
 
8.1 GENEL KURALLAR  
 
 
8.1.1 İncelemeler 
Distribütörler, Kulüplere yönelik olarak Herbalife Nutrition’ın periyodik olarak yapacağı incelemelerde işbirliğine 
gitmelidirler. 
 
Distribütörler, Herbalife Nutrition’ın Beslenme Kulüpleri’ne yönelik bir inceleme gerçekleştirirken, gizli 
ziyaretçilerin kullanılması da dahil olmak üzere, bu incelemenin yapılmasına katkıda bulunmak üzere üçüncü 
taraflarla sözleşme yapılabileceğini kabul etmektedirler. 
 
 
8.1.2 Eğitim 
Bir Kulüp işletmecisi, bilgili bir üst hat Distribütör tarafından veya yerel Herbalife Nutrition eğitim etkinlikleri 
aracılığıyla eğitime tabi tutulmalıdır. Bir işletmecinin eğitilmesine ilişkin nihai sorumluluk, birinci üst hat TAB 
Takımı Distribütörüne aittir. 
 
Distribütörler belirli bir ücret karşılığında isteğe bağlı eğitim programları sunabilirler ancak söz konusu ücret, 
Distribütörün eğitim vermek için cepten yaptığı harcamaların tutarından fazla olmamalıdır.38 
 
 
8.1.3 Çalışanlar 
Kulüpler yalnızca Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörleri tarafından işletilebilirler. Distribütörler Kulüp 
faaliyetlerine yardım etmeleri için çalışanlar kullanamazlar.  
 
 
8.1.4 Kulüplerin Franchise Olmaması 
Distribütörler, Kulübün franchise olduğunu ifade veya ima edemezler ve ayrıca Kulüp açılışı ya da işletmesi 
konusunda yardımcı olmak veya tavsiyede bulunmak için (8.1.2 Eğitim Kuralı) başka bir Distribütörden ücret 
veya ödeme alamazlar. 
 
Kulüpler franchise değildir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok bakımdan franchise işletmelerinden 
farklıdır: 

• Herbalife Nutrition, Distribütörlerden Kulüp açılışı için ücret almaz ya da sürekli franchise ücretleri talep 
etmez. 

• Distribütörlerin Herbalife Nutrition’dan ürün satın almaları şart koşulmaz. 

• Kulüpler, başka bir çok hususun yanı sıra potansiyel alıcılara franchise açıklama dokümanı 
sunulmasını gerektiren franchise kanunlarına tabi değildir. 

 

 
38 Distribütörler, cepten yaptıkları harcamaları ve aldıkları ücretleri gösteren ayrıntılı kayıtları ve destekleyici dokümanları iki (2) yıl süreyle 

muhafaza etmelidir. Herbalife Nutrition, 3.3.1 İş Araçlarının Kar Amaçlı Olmadan Satışı ve 5.1.1 Organizasyon Liderliği & Eğitim 
kurallarının doğrulanması amacıyla bu belgelerin fotokopilerini talep edebilecektir. Söz konusu kurallar çerçevesinde, Distribütörlerin İş 
Araçlarından, eğitimlerden veya toplantılardan kar elde etmeleri yasaktır. 
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8.1.5 Bağımsız İş Operasyonları 
Distribütörler, bağımsız iş yapan insanlardır ve Kulüpler de Herbalife Nutrition’dan bağımsızdır. Herbalife 
Nutrition herhangi bir Kulübün mesuliyetini, yükümlülüklerini veya sorumluluklarını kabul etmemekte, tasdik 
etmemekte, yetkilendirmemekte, garanti etmemekte veya üstlenmemektedir. 
 
 
8.1.6 Ana Kulüp İşletmecisi 
Bir Distribütör ana Kulüp işletmecisi olarak belirlenmeli ve bu konuda tam sorumluluk üstlenerek tüm Kulüp 
faaliyetlerini denetlemelidir.39 
 
Birden fazla Distribütörün bir araya gelerek aynı mekanda Kulüp işletmeleri durumunda, ana Kulüp işletmecisi 
Kulüpte hazır bulunmadığı durumlarda kendisinin yerine sorumluluk üstlenmesi için başka bir Distribütör 
belirlemelidir. 
 
 
8.1.7 İyi Komşu Politikası 
Kulüp operatörleri (özellikle kendi evlerinin dışında faaliyette bulunurlarken) iyi ve düşünceli komşular olarak 
hareket etmelidirler. Operatörler, bu bakımdan, Kulübe yapılan devamı sınırlandırmalıdırlar ve Kulüp 
toplantılarının makul olmayan düzeyde gürültüye, trafik sıkışıklığına veya diğer umumi rahatsızlıklara neden 
olmamasını sağlamak üzere diğer tedbirleri alacaklardır.  
 
 
8.1.8 Kanunlara Riayet 
Başka iş faaliyetlerinde olduğu gibi, Distribütörler işletme ruhsatları, gıda izinleri, yangın ve güvenlik 
gereklilikleri, gıda güvenliğine ilişkin kurallar, hijyen standartları, sağlık iddiaları ve beslenme iddiaları ile ilgili 
yönetmelikler ve ticari reklam mevzuatı, tüketicilerin korunması, gizlilik & veri koruma kanunları ve vergi 
yükümlülükleri40 dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kulübün işletilmesini ilgilendiren tüm 
kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmelidir. Resmi makamlarla ilişkilerde, muhtemel ve mevcut Kulüp 
işletmecileri işbirliğinden yana olmalı ve öngörülen ya da fiili faaliyetlerini doğru bir şekilde açıklamalıdır. 
 
 
8.1.9 Tahsis Edilmiş veya Münhasır Bölgelerin Yokluğu 
Kulüpler’e yönelik bölgesel tahsisler veya münhasır bölgeler bulunmamaktadır: Yasal olarak izin verilen 
yerlerde Kulüpler açılabilir ve işletilebilir.  
 
 
8.1.10 Çoklu Kulüpler 
Bir Distribütör, aşağıdaki istisnaya tabi olmak kaydıyla, ikiden fazla lokasyonda Beslenme Kulübü 
işletemeyecek veya Kulüp işletmek için ikiden fazla kira sözleşmesi imzalayamayacaktır.41 
 
Bir Distribütör, aşağıdaki hususlarla ilgili yeterli kanıt olması halinde, Herbalife Nutrition’un mutlak takdir 
yetkisine bağlı olarak Beslenme Kulübü işletmek amacıyla ikiden fazla kira sözleşmesi akdedebilir: 
 

• Beslenme Kulübü bir franchise değildir (bkz. Kural 8.1.4). 

• Kulüp, kar amacıyla satılmayacaktır (bkz. Kural 8.2.12). 

• Kulüp tesislerinin kullanımı için diğer Distribütörlerden alınan kira bedeli veya tesis ücretleri, diğer 
Distribütörlerin tesisi kullanımıyla doğrudan ilişkili olan masrafları aşmamaktadır (bkz. Kural 8.1.11). 

• Kulüp sahibi veya işletmecisi, kalifikasyonları kolaylaştırmak amacıyla Distribütörlere Satış Hacmi 
tahsis etmeyecek veya Satış ve Pazarlama Planı Manipülasyon Kuralını ihlal edecek başka bir 
faaliyette bulunmayacaktır (bkz. Kural 3.1.10). 

 
 
8.1.11 Kulüp Tesislerinin Paylaşılması 
Kulüp tesislerinin kullanımı için başka Distribütörlere ücretlendirme yapan bir Kulüp işletmecisi, söz konusu 
Distribütörlerin tesisi kullanımıyla doğrudan ilişkili olan masrafları aşmayacak bir tutarı kira bedeli veya tesis 
ücreti olarak tahsil edebilecektir. Kulüp işletmecisi, diğer Distribütörlerin Kulüp tesislerini kullanımından kar 
etmemelidir. Kulüp içerisinde herhangi bir mekanı alt kiralama yoluyla paylaşan tüm Distribütörler Kural 
8.4.1’de öngörülen kayıt gerekliliklerini tamamlamalıdır. 
 

 
39 Kulübe asılacak olan Beslenme Kulübü İşletmecisi Duyurusunda sorumlu Distribütörün ismi ve iletişim bilgileri mutlaka belirtilmelidir. 

Sorumlu Distribütör Kulüpte bulunmadığı durumlarda tüm Kulüp faaliyetlerini şahsen denetlemesi için (bizzat eğitim verdiği) bir başka 
Distribütörü görevlendirmelidir. Bu durumda, Duyuru metninde yer alan ismin ve iletişim bilgilerinin uygun şekilde güncellenmesi gerekir. 
 

40 ÖNEMLİ NOT: Distribütörler, Beslenme Kulübü açmadan önce şahsi hukuk ve vergi danışmanlarıyla görüşerek ilgili konularda tavsiye 

almalıdır. 
 

41 Bu Kural, şahsen, herhangi bir tüzel kişi vasıtasıyla ya da başka şekillerde faaliyet gösteren Distribütörleri ilgilendirir.  
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8.1.12 Gerekli Duyurular 
Her Kulüp işletmecisi, Beslenme Kulübü İşletmecisi Bildirimini ve Beslenme Kulübü İşletmecisine yönelik 
Hijyen ve Sterilizasyon Uygulamaları Bildirimini Kulüpte göz önünde bir yere asmalıdır.  
 
Bildirimler en az 21 x 29,7 santimetre (A4) ve yazı tipi boyutu en az 17 punto olmalıdır.42 
 
 
8.1.13 İyi Hijyen 
Kulüp Katılımcılarına Herbalife Nutrition ürünleri sunmak isteyen bir Kulüp işletmecisi, hijyen kurallarına dikkat 
etmeli ve Kulübün temiz ve hijyenik olmasını sağlamalıdır. Aşağıdaki hijyen uygulamalarına riayet edilmesi 
gerekmekle birlikte, Herbalife Nutrition’un bu uygulamaların yerel kanunlara uyum açısından yeterli olacağını 
garanti etmesi söz konusu değildir. Bu bakımdan, Kulüp işletmecileri yürürlükteki gıda güvenliği kanunlarının 
tamamını anlamaktan ve uygulamaktan sorumludur: 
 
Yiyecek Temini, İşleme ve Hazırlama  

• Meyveler ve sebzeler ve Herbalife Nutrition kaynaklı olmayan diğer içerikler gıda temizliği ve güvenliği 
için yüksek standartları koruyan saygın tedarikçilerden temin edilmelidir. 

• İçeriklerin tazeliğini ve kalitesini bunların teslim edilmesi sırasında ve ayrıca kullanmadan önce kontrol 
edin. 

• Kulüpte servis edilen içecekler için kaliteli su (veya kaynamış su) kullanın. 

• Blenderler ve kesme tahtaları da dahil olmak üzere mutfak ekipmanlarını her kullanımdan önce ve 
sonra iyice temizleyin ve sterilize edin. 

• Soğutma ünitelerini haftada en az bir kez temizleyin. 

• İçecekleri servis etmek için tek kullanımlık bardaklar kullanın. 
 
Dayanıklı ve Dayanıksız Ürünler 

• İlk olarak daha eski tarihli ürünleri kullanın. Son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri kullanmayın.  

• Sebzeleri ve meyveleri kullanmadan önce yıkayın. 

• Dayanıksız ürünleri, hasardan, bozulmalardan veya kontaminasyondan koruyacak şekilde depolayın.  

• Herbalife Nutrition ürünleri ve dayanıklı içerikler serin, temiz ve iyi havalandırılan bir yerde 
saklanmalıdır. 

 
Kişisel Hijyen 

• Ellerinizi ve kollarınızı sık sık sabun ve sıcak suyla yıkayın ve her zaman:  
- Tuvaleti kullandıktan sonra 
- Gıda maddelerini işlemeden önce ve sonra. 
- Aksırdıktan, öksürdükten veya burnunuzu sildikten sonra 
- Sigara içtikten, bir şey yeyip içtikten veya Kulüp mekanlarından ayrıldıktan sonra 
- Saça veya diğer vücut kısımlarına dokunduktan sonra 
- Diğer bir kişiye dokunduktan sonra 
- Kullanılmış veya kirli mutfak ekipmanlarına veya kapkacakları dokunduktan sonra yıkayın.  

• Giysilerinizi ve saçınızı her zaman temiz ve tertipli tutun. 

• Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, Kulüp kapalı olsa dahi Kulüp mekanlarından derhal ayrılın. Mümkün 
olan durumlarda, Beslenme Kulübü’nün operasyonları hakkında gerekli eğitimi almış diğer bir 
Distribütör, Kulüp aktivitelerini desteklemek için yokluğunuzda görev yapabilecektir. 

 
Kulüp Mekanları  

• Dökülen materyalleri derhal temizleyin ve temizlik işlemi tamamlanana kadar etkilenen alanlardan 
uzak durmaları için misafirleri uyarın. 

• Kulüpteki kapalı çöp kutularına yüksek kaliteli çöp torbaları yerleştirin ve bunları sık sık boşaltın. 
 
 
8.2 KULÜP OPERASYONLARI 
 
8.2.1 Ücretler 
Bir Kulüp işletmecisi, uygun bulduğu fiyat üzerinden Beslenme Kulübü ücreti alabilir. Bu ücretler, yeni 
Distribütör kaydı için kullanılmayacaktır. İlave ayrıcalıklar için kademeli Beslenme Kulübü ücretlerinin 
uygulanmasına izin verilmektedir.43 
 

 
42 Bu Bildirimlerin kopyaları www.myherbalife.com/tr-TR'da mevcuttur. 
43 Eğer Kulüp işletmecisi vergiye tabi bir satış yapıyorsa, satış vergisini bizzat tahsil etmeli ve yatırmalıdır. Kulüp işletmecileri, Beslenme 

Kulübü ücretleri ve ürün alımları için düzenlenen makbuzların suretlerini Kulüp müşterilerine ibraz etmelidir. 
 

Beslenme Kulübünüz için satış vergisi beyannamesi düzenlenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin sorularınız için lütfen şahsi vergi 
danışmanınızla görüşün. 
 

http://www.myherbalife.com/tr-TR
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Kulüp işletmecisi, yasal gereklilikleri ve vergi mevzuatını anlamaktan ve bunlara uygun hareket etmekten 
sorumludur. 
 
 
8.2.2 Kulübe Devamın Zorunlu Olmaması 
Kulübe devam, Katılımcı veya misafir tarafından verilen kişisel bir karardır (Distribütör veya Ayrıcalıklı Müşteri 
olsun ya da olmasın). Kulüp operatörleri devam yükümlülüğünün olduğunu asla beyan veya ima etmemelidir.  
 
 
8.2.3 Kulüp Aktiviteleri ve Hizmetleri 
Beslenme Kulüpleri kendi Katılımcılarına aşağıda belirtilenleri sunmalıdırlar: 

• Sosyalleşmeye yönelik düzenli fırsatlar. 
• Beslenme ve kilo yönetimine ilişkin (grup bazında veya bire bir sunulan) sık bilgiler. 

 
 
8.2.4 Katılımcı Yönlendirme Teşvikleri 
Kulüp operatörleri, yeni Katılımcıların yönlendirilmesi maksadıyla ücretsiz ürünler gibi makul ödüller 
sunabilirler. Fakat Kulüp operatörlerinin bu yönlendirmeler için nakit veya nakde eşdeğer varlıklar ödemeleri 
yasaktır.  
 
 
8.2.5 Yalnızca Yetkili Herbalife Nutrition Ürünleri  
Bir Kulüpte yalnızca Herbalife Nutrition ürünleri servis edilebilir, satılabilir, tanıtılabilir veya başka bir şekilde 
dağıtılabilir.44 
 
 
8.2.6 Ürün Tüketimi & Sunumu 
Kulüp işletmecileri shakeler, çaylar ve Herbal Aloe içecekleri gibi ürünleri ve Kurallara uygun diğer Herbalife 
Nutrition ürünlerini sunabilirler. 
 
Tüm Herbalife Nutrition ürünleri basılı ürün etiketlerinde yer alan talimatlara uygun olarak hazırlanmalıdır ve 
Distribütörler ürünlere alkollü içki veya ilaç katmamalıdır. Ayrıca, Kulüplerde açık tabletler servis edilmemelidir. 
 
Tüketim amaçlı shake, çay ve Bitkisel Aloe içecekler veya başka Herbalife Nutrition ürünleri hazırlarken, 
Distribütörler:  
 

• Herbalife Nutrition shake’lerine, içeceklerine ve sunulan diğer ürünlere başka bir ürün eklenmişse 
müşteriye mutlaka bilgi vermelidir; 

• Kulüpte sunulan gıdalarda veya ürünlerde mevcut olabilecek alerjenler hakkında Katılımcılara bilgi 
vermelidir; 

• Katılımcıların ürün ambalajlarını/etiketlerini incelemelerine müsaade etmelidir; 

• Herbalife Nutrition ürünlerinin tüketimi hakkında soru soran müşterilere tıbbi tavsiye almasını 
önermelidir. 

 
Herbalife Nutrition ürünlerini tüketip tüketmeme kararı tamamen müşteriye bırakılmalıdır. 
 
 
8.2.7 Ürünleri Dışarıya Götürme 
Sosyal etkileşimin Kulüp deneyiminin değerli bir parçasını oluşturduğu dikkate alındığında, sunulan ürünlerin 
Kulüpte tüketilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, müşteriler her ziyarette shake, çay, aloe veya 
Beslenme Kulübünde tüketilen başka bir üründen maksimum iki (2) tam porsiyonu dışarıda tüketmek üzere 
yanlarında götürebilirler. 
 
 
8.2.8 Ürün Perakendesi 
Kulüp işletmecileri, Kulüp içinde hizmet vermek ve Herbalife Nutrition ürünlerini perakende olarak satmak için 
ellerinde yeterli stok muhafaza edebilirler. 
 
Bütün Herbalife Nutrition ürünleri açılmamış olarak kendi orijinal Herbalife Nutrition ambalajları içinde 
satılmalıdırlar. 
 
Kulüp işletmecileri: 

• Numune olarak satılamayan ve sunulamayan açık tabletler dahil olmak üzere, ferdi kullanım için 
ambalajlanmamış ve etiketlenmemiş ürünleri ferdi üniteler veya tek porsiyonlar olarak satamazlar. 

 
44 Sadece Türkiye'de satışına izin verilen Herbalife Nutrition ürünleri Türkiye Kulüplerinde servis edilebilir veya satılabilir. Ancak meyveler, 

sebzeler ve aromalar gibi sallama eklentilerine izin verilir. 
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• Ürün, tüketim veya içerik fiyatlandırmasını asamazlar.  

• Yüksek baskı içeren satış tekniklerini kullanamazlar. 

• Kulüp’e girmek, Kulüp’e devam etmek veya Kulübün bir Katılımcısı olmak veya Katılımcı olarak kalmak 
için ürün satın alınmasının gerekli olduğunu beyan veya ima edemezler. 

 
 
8.2.9 Numune 
Tek porsiyon olarak dağıtılabilecekleri etikette belirtilmedikçe, Ürünler numune olarak verilemez. 
 
Herbalife Nutrition tarafından ambalajlanan ancak tek tek etiketlenmeyen ürünlerin Katılımcılar tarafından 
numune olarak tadılması için, Katılımcılara kullanım talimatları, besin değeri, içerikler (alerjenlere dikkat 
çekilmelidir) ve ürün için hazırlanan etikette yer alan veya broşür, el ilanı ya da benzer bir doküman aracılığıyla 
ürünle birlikte sağlanan diğer bilgiler sunulmalıdır.  
 
 
8.2.10 Ürün Ambalajı ve Teşhiri 
Kulüp işletmecileri, orijinal ambalajındaki Herbalife Nutrition ürünlerini, ürünlerle ilgili literatürü, ve promosyon 
ögelerini Kulüp dışından görülmemesi koşuluyla sergileyebilirler. 
 
 
8.2.11 Ürün Kutularının Gereken Şekilde Tasfiye Edilmesi 
Herbalife Nutrition ürünlerini taklit edebilecek olanlara karşı koruma sağlamak üzere, Kulüp operatörlerinin boş 
ürün kutularını tasfiye etmeden önce ürün etiketlerini ve kutuları tahrif ve imha etmeleri gerekmektedir.  
 
 
8.2.12 Kulüplerin Satışının Yasak Olması 
 
Kira Sözleşmesinin Devri: Bir Kulüp işletmecisi kendi kulübünü diğer bir Distribütör’e satamaz. Bir Kulüp 
işletmecisinin kendi Kulübünü işletmeye devam etmek istememesi durumunda, Kulübün kira sözleşmesini 
diğer bir Distribütör’e devretmesine izin verilmektedir. Diğer bir Distribütör, kira sözleşmesini imzalamadan 
önce en az 90 gün süreyle bir Herbalife Nutrition Distribütörü olmalıdır ve o zaman itibarıyla kayıt sürecini 
tamamlamış olmalıdır. Kulüp işletmecisi bundan sonra, mal sahibine karşı kira ödeme yükümlülüğünün 
üstlenilmesi hariç olmak üzere hiç bir külfet olmaksızın olarak kira sözleşmesini başka bir Distribütöre 
devredebilecektir. Kira sözleşmesinin devredilmesinin ardından, Devralan taraf Beslenme Kulübü Bildirim 
Sürecini tamamlamalıdır. 
 
Kulüpte Kullanılan Unsurların Satışı: Devralan’ın bunları satın almak istemesi durumunda, Kulüp 
işletmecisi, Kulübün işletilmesi için kullanılan mobilyaları, demirbaşları ve ekipmanları Devralan’a 
satabilecektir. Kiracının yaptığı iyileştirmeler, mobilyalar, demirbaşlar ve ekipmanlar için başka bir Distribütör 
tarafından ödenecek satınalma fiyatı, bunların amortismana tabi tutulmuş maliyetini geçemez. 
 
 
8.2.13  Gezici Kulüpler 
Kulüp işletmecileri, başka bir bina içerisinde ya da açık havada olması dikkate alınmaksızın, Beslenme 
Kulübünün dışında bir mekana şahsen davet ettiği müşterilere Herbalife Nutrition ürünleri hazırlayabilir ve 
servis edebilir (“Gezici Kulüpler”) ancak söz konusu lokasyonlarda gıda ürünlerinin hazırlanması ve servis 
edilmesi için, eğer varsa, gerekli izin(ler)in45 alınmış olması gerekmektedir. 
 
Ürünler, ürün etiketinde yer alan talimatlara uygun olarak tek porsiyonlar halinde hazırlanmalıdır. Gıdaların 
herhangi bir etkinlikte anında tüketilmek üzere veya önceden hazırlanması dikkate alınmaksızın, Kulüp 
İşletmecilerinin yürürlükteki sağlık mevzuatına uyması gerekmektedir. Düzenlenen izinde öngörülen şartların 
yanı sıra hazırlanan gıda ürünlerinin servis edilmesine ve saklanmasına ilişkin yönetmeliklere uyulması son 
derece önemlidir. 
 
Ayrıca, Gezici Kulübü lokasyonlarında servis amaçlı kamyon türü araçların, stantların, kabinlerin ve benzer 
kurulumların kullanılması uygun değildir ve müsaade edilmemektedir. 
 
 
  

 
45 Bulunulan şehre/bölgeye bağlı olarak izin gerekebilir. 
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8.3 PAZARLAMA, TANITIM VE REKLAM 
 
8.3.1 İddialar ve Beyanlar 
Kulüp Katılımcıları kendi deneyimlerini paylaşabilirler. Fakat bütün iddialar, beyanlar ve kişisel hikayeler 
kanunlara ve Kurallar’a uygun olmalıdırlar. Kimin yaptığı dikkate alınmaksızın, Kulüplerde dile getirilen tüm 
iddialar ve beyanlar, Kulüp işletmecilerinin sorumluluğundadır. 
 
Kulüp işletmecileri, her zaman gerekli sorumluluk reddi beyanlarını kullanmalı ve Kulüplerinde yapılan 
beyanlardan kanun ya da Kurallara uygun olmayanları düzeltmek için makul çaba göstermelidir.46 
 
 
8.3.2 Katılımcılara ve Misafirlere Bilgilendirmede Bulunmak 
Kulüp operatörleri, ürün etiketleri ve Herbalife Nutrition Materyalleri ile tutarlı genel bilgiler verebilir ama 
kesinlikle beslenme uzmanı veya diyetistyen imajı vermemelidir. Bilgiler arasında ürünler, kullanım şekilleri ve 
kilit nitelikteki menfaatler ile ilgili kılavuzlar da bulunmaktadır. Operatörler ayrıca doğru olan ve gerçek 
insanların deneyimlerine bağlı olan uygun nitelikteki ürün ve kilo yönetimi hikayelerini yazılı ve şifahi olarak 
(Herbalife Nutrition’ın gerekli kıldığı sorumluluk reddi beyanları ile birlikte) sunabilirler.  
 
Kulüp operatörleri, ürünlerin kullanılmasının bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis veya tedavi edeceğini veya 
önleyeceğini veya iyileştireceğini beyan veya ima edemezler ve Kulüp Katılımcılarına ve misafirlere sunulan 
bilgilerin tamamı, Herbalife Nutrition ürün etiketlerinde ve Materyallerde bulunan bilgiler ile tutarlı olmalıdır. 
 
 
8.3.3 Kulüp Reklamı ve Tanıtımı 
Kişisel etkileşimin doğrudan satışı desteklediği dikkate alındığında, Kulüplerde “yoldan geçenlerin” ağırlanması 
amaçlanmamaktadır. Bu nedenle, genel kamuoyuna yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetleri aşağıdakilerle 
sınırlı kalacaktır: 
 

• Aktif Yaşam Tarzı Merkezi gibi Kulüpte sunulan hizmetlere ilişkin tanıtım faaliyetleri;  

• Kulübün47 ve Kulüp işletmecisinin isminin belirtilmesi ve  

• Kulübün telefon numarasının ve Kulüp işletmecisinin e-posta adresinin verilmesi.  
 
Reklamda, Kulübün adresi ve açık olduğu saatler belirtilmemelidir. Bu bilgiler yalnızca daha önce Kulüp 
işletmecisiyle şahsen iletişim kuran kişilere iletilebilir.  
 
Distribütörler, yalnızca Herbalife Nutrition tarafından temin edilen davetiyeleri kullanabilirler.48 
 
Doğrudan satışın birebir iletişime dayalı özelliklerini muhafaza etmek ve müşterilerle kurulan ilişkileri korumak 
amacıyla, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı iletişimlerde yukarıda belirtilen ilkelerin uygulanması 
gerekmektedir.49 
 
Fonksiyonellik bakımından özel iletişimlere izin verilmesi durumunda, Distribütörler (Kulüp adresi gibi) ilave 
bilgiler paylaşabilecek ve ekleyebilecektir. Aksi durumlarda, genel kamuoyuna yönelik iletişimlerde Kulüp 
adresinin açıklanması mümkün olmayacaktır. 
 
 
8.3.4 Kişisel Kulüp Davetleri  
Doğrudan satışın temel niteliklerine uygun olarak, Distribütörler bir sohbet sırasında Kulüp davetinde 
bulunabilir veya sohbetin ardından (e-posta dahil) yazılı olarak davet gönderebilirler. Kulüp davetleri aşağıdaki 
bilgileri içerebilir:  
 
 

• Kulübün ve Kulüp işletmecisinin ismi; 

• Telefon numarası; 

• Kulüp adresi; 

• Kulüp işletmecisinin e-posta adresi; 

• Kulübün faaliyet saatleri ve 

• Kurallar kapsamında izin verilen diğer tüm içerikler. 

 
46 Bkz. Kural 6.1 İddialar ve Beyanlar. 
 

47 Kulüp isminde Beslenme Kulübü veya diğer Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyet unsurları kullanılamaz. Bkz. Kural 8.4.3 ve Madde 6.2. 
 

48 Herbalife Nutrition, Distribütörünün isimlerini, iletişim bilgilerini ve zamanını eklemek dışında değişiklik yapmadan kullanılması için 

mevcut davetiye kartlarını sunar. Şablonlar, www.myherbalife.com/tr-TR adresi üzerinden indirilebilir veya Üye Hizmetleri departmanından 
temin edilebilir. 
 

49 Ayrıca Bkz.Bölüm 7.4 Elektronik Posta ve Bölüm 7.6 Tele Pazarlama.  
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Distribütörler, pazarlama iletişimi almak için önceden izin vermeyen alıcılara (e-posta dahil) yazılı davet 
göndermemelidir. 
 
Umumun erişim imkanına sahip olduğu web sitelerinde yayımlanan ve Kulüplere özgü olan diğer bilgilere izin 
verilmemektedir. 
 
 
8.3.5 Sosyal Medya Açıklamaları  
Beslenme Kulübünün adresi sosyal medyada aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 
 

• Paylaşımlarda 

• Distribütör sayfasında veya Beslenme Kulübünün Facebook sayfasında  

• Beslenme Kulübü sayfasının ziyaret edilmesi üzerine, müşterinin kaydolması ile birlikte 

• Facebook, Instagram ve Google’da “Yerler” sayfası veya listesi oluşturularak  
 
 
8.3.6 İş yeri dışında Açılan Beslenme Kulübü’nde Tabela Yasaktır 
Meskun lokasyonlardan faaliyet gösteren kulüpler herhangi bir türden harici tabelalar kullanamazlar. Mesken 
dışı Kulüp Tabelası Kuralları için 8.4.3 sayılı kurala bakınız. 
 
 
8.4 İKAMET EDİLMEYEN BESLENME KULÜPLERİ 
 

İkamet edilmeyen lokasyonlarda Aktif Yaşam Tarzı Kulübü, Beslenme Kulübü, Wellness Merkezi, Aktif 
Yaşam Tarzı Grubu veya ürün tüketimi için davet edilen müşterilerin düzenli olarak ağırlandığı ve 
Herbalife Nutrition ürünlerini tanıtmaya yönelik sosyal veya toplumsal faaliyetlerin yürütüldüğü bir ofis 
olarak faaliyet gösterilmesi mümkündür.   
 
Herhangi bir ikamet edilmeyen lokasyondan yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için hazırlık 
yapılması durumunda, açılış öncesinde ilgili ikamet dışı lokasyon için öngörülen Kayıt işleminin 
tamamlanması gerekecektir (bkz. Kural 8.4.1). İkamet dışı lokasyonun binanın giriş katında veya üst 
katlarında olması dikkate alınmaksızın mutlaka kayıt yaptırılması gerekir.   

 
Eğer ikamet edilmeyen bir lokasyon münhasıran Distribütör ofisi olarak kullanılıyorsa,50 söz konusu lokasyonun 
Herbalife Nutrition nezdinde kaydedilmesine gerek olmayacaktır. 
 
 
8.4.1 Kayıt Süreci 
Bir Beslenme Kulübü'nü işletmek için herhangi bir yeri devralmadan veya fiziksel bir yer satın almadan önce, 
bir Distribütör şunları yapmalıdır: 
 

• En az 90 gün süreyle bir Herbalife Nutrition Distribütörü olmalıdır.  

• Lokasyon konumu, teklif edilen tabela, giydirme, çalışma planı, eğitim51 ve diğer hususlar ile ilgili olarak 
Herbalife Nutrition’ın o zaman için gerekli kıldığı süreci tamamlamalıdır.  

• Kulübü çevrimiçi olarak www.myherbalife.com/tr-TR üzerinden kayıt etmelidir.  
 
Distribütörlerin yerel kurallarla, yasalarla ve düzenlemelerle uyumunu sürdürmesi gerekir.  
 
Beslenme Kulübü işleten Distribütörler, Beslenme Kulübü açmadan önce (ve faaliyet süresince), vergi 
mükellefi olmalıdır. Bunun için ihtiyaç duyulabilecek bazı belgeler aşağıda belirtilmiş olup, Distribütörler bu 
konuda profesyonel danışmanlardan tavsiye almalıdır: 
 

• İş yeri açma ve çalışma ruhsatı 
• İşletme Kayıt Belgesi  
• Vergi numarası 
• Mesleki faaliyet belgesi  
• Hijyen sertifikası 

 
Distribütörler, Beslenme Kulübü açmak ve/veya işletmeye devam etmek için Herbalife Nutrition’un kayıt 
şartlarının yanı sıra yerel kanunlarda öngörülen ruhsat ve kayıt koşullarına uymakla yükümlüdür.  
 

 
50 Örneğin telefon görüşmelerinin yapılması gibi yalnızca işletme merkezi olarak kullanılan ve ikamet edilmeyen bir lokasyonda bulunan 

bir işyeri. 
 

51 Eğitime www.myherbalife.com/tr-TR üzerinden erişebilirsiniz. 
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8.4.2 Perakende/Servis İşletmelerinin Olmaması 
 

Perakende İşletmeler: Kulüpler, perakende işletmelere ait mekanlarda faaliyet gösteremezler. Perakende 
işletmeler, ana faaliyet konusu, malların tüketicilere yerinde satışı ve teslimatı olan sabit lokasyonlar olarak 
tanımlanmaktadırlar.  
 
Servis İşletmeleri: Kulüpler, ana faaliyet konusu hazırlanmış yiyecekleri sunmak olan servis işletmelerine 
(restaurantlar, kafeler, dondurma dükkanları ve saire dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ait mekanlarda 
faaliyet gösteremezler. Fakat Kulüp aktiviteleri ve bütün tabelalar, geçen kişilerin veya servis tesisinde bulunan 
kişilerin görmediği ve bir sokağa / caddeye, galeriye, alışveriş merkezine veya ticari perakende alanına 
açılmayan kapalı bir oda ile sınırlı olmak kaydıyla güzellik salonları, berber salonları, spor salonları ve sağlık 
kulüpleri gibi servis işletmeleri içinde faaliyette buunulmasına izin verilebilecektir.  
 
 
8.4.3 Beslenme Kulübü Tabelası 
 

Kulüpler perakende işletme, kafe, restoran veya paket servis noktası değildir. Kişisel ilişkiler doğrudan satışın 
temelini oluşturduğu için, Kulüp katılımcılarının Kulübe şahsen davet edilmeleri gerekmektedir. Kulübün dış 
cephesinde görünürlüğün sınırlı düzeyde tutulması, doğrudan satış faaliyetlerinin bir parçası olarak 
Distribütörlerin geliştirmek için gayret gösterdiği birebir ilişkilerin desteklenmesini sağlar. Kulübün dış 
cephesiyle ilgili sınırlamalar, dışarıdan geçenlerin Kulübe gelmesinin önlenmesine yardımcı olur.  

 
Bir Beslenme Kulübü, bulunduğu lokasyonun dış kısmında bulunacak veya içerdiği mekanları çevreleyecek 
şekilde Kulübü tanımlayan tabelalara sahip olamaz. Fakat Distribütörü ve/veya kulübün ismini içeren bir 
tabelanın kulüp kapısına bitişik olarak bulunmasına, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla izin 
verilmektedir: 
 

• Kullanılması teklif edilen tabelanın tasarımı ve içeriği, bir mağaza, restoran, franchise veya benzeri bir 
işletme veya diğer bir perakende lokasyonu olarak algılanmamalıdır ve oradan geçen kişileri ürün satın 
almaya davet etmemelidir.  

• Tabela, A4 ila A1 boyutları arasında olabilir ancak 594 x 841 mm’den (A1)52 daha büyük olmamalıdır. 
• Kayıt işlemi sırasında, Distribütörlerden kullanmayı tasarladıkları tabelanın (içerik ve ebat) ve dış 

cephenin ayrıntılarını bildirmeleri talep edilir. 
• Mesken harici lokasyonlarda faaliyet gösteren iki ayrı Kulüp, 160 kilometrelik bir yarıçap içinde özdeş 

veya esaslı bakımlardan benzer isimlere veya tabelalara sahip olamazlar.53 
• Tabelalar, numaralar içeren mükerrer isimleri (örneğin İyi Yaşam #3, İyi Yaşam #4) içeremezler.  
• Beslenme Kulüpleri zincirinin bir parçası ya da Franchise olarak kabul edilmelerini sağlayacak şekilde 

belirli bir gruba (Coğrafi Lokasyon, Distribütör Organizasyonu, Beslenme Kulüpleri vs.) ait tanıtıcı 
sözcükler kullanılmamalıdır. Aşağıda, belirli grupları tanımlayacak şekilde kullanılması yasaklanan 
tabelalara bazı örnekler verilmiştir: 

o “Mutlu Beslenme - İstanbul” 
o “Mutlu Beslenme - İzmir” 
o “Mutlu Beslenme - Ankara” 
o “Ayşe’nin Aile Kulübü” 
o “Mehmet’in Aile Kulübü” 
o “Zeynep’in Aile Beslenme Yeri” 

• Tabelalar, kulübü işleten kişinin Bağımsız Herbalife Nutrition Distribütörü olduğunu belirtemez, ima 
veya işaret edemez (veya diğer şekillerde bir Herbalife Nutrition işine işaret edemez).  

• Tabelalar, Kulüpte sunulan hizmetlerin reklamını yapamaz (örneğin “Wellness değerlendirmesi” vs.)  
• Tabelalar, Herbalife Nutrition ürünlerinin mekanlarda satın alınabileceğini beyan veya ima etmemelidir.  
• Tabelalar, Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetlerini, ürün isimlerini veya markalarını, “shake” kelimesini 

veya Herbalife Nutrition ürünlerinin lokasyonda mevcut olduğunu ima veya işaret eden aşağıda 
belirtilenler gibi diğer kelimeleri içermemelidir: 
- Beslenme Kulübü  
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Liftoff® 
- Formul 1 vs. 

• “Açık/Kapalı” tabelaları dışarıdan görünür olamaz.  
 

 
52 Bazı durumlarda, tabelanın formatında/tasarımında değişiklik yapılabilir (oval veya daire gibi), ancak tabelanın toplam ebatı 100x100 

cm’yi aşmamalıdır. Örnek kullanımlar için lütfen www.myherbalife.com/tr-TR adresini ziyaret edin.   
 

53 Bu, lokasyonun bir franchise olduğunu ima edecek şekilde dışarıdan görülebilen herhangi bir şeyi içerecektir.   
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Tabelaların içerebilecekleri ve içeremeyecekleri ibarelere ilişkin bir kaç örnek aşağıda sunulmaktadır: 
 

İçerilebilecek İbareler İçerilemeyecek İbareler 

“Ayşe’nin İyi Yaşam Merkezi” 
“Aktif Yaşam Merkezi ” 
“İyi Hissetme Bölgesi” 

“Ayşe’nin Shake Kafesi” 
“Sağlıklı Beslenme Barı” 

“Herbalife Nutrition Kilo Kaybı Dükkanı” 

 
Şu koşulla ki Kulüp operatörünün yukarıda belirtilen hususlara riayet etmesi kaydıyla aşağıda belirtilen 
terimlerin veya benzeri terimlerin kullanılması kabul edilmektedir: “kulüp,” “merkez,” veya “toplantı”; Kulüp 
operatörleri ayrıca kendi işletme isimlerini veya ferdi veya grup ismini kullanabilirler. 
 
 
8.4.4 Beslenme Kulübü Dış Görünümü 
Kulüpler perakende işletmeler, kafeler, restoranlar veya al-git işletmeler değildir. Dışarıdan geçenler tarafından 
yanlış anlaşılmaları önlemek için, Kulüplerin dışarıda masaları, sandalyeleri veya başka koltukları olmamalıdır. 
 
Mesken harici Kulüplerin kapıları ve pencereleri kaplanmış olmalıdır. Alternatif olarak, kapı ve pencereler 
kısmen kapatılarak pencerenin/kapının üst kısmının açık kalması sağlanabilir ancak Kulübün içinin dışarıdan 
geçenler tarafından görülmemesi sağlanmalıdır.  
 
Kaplamalar buzlu veya opak olmalıdır. Ayrıca sade ve markasız kaplamalar kullanılmalıdır ya da alternatif 
olarak aşağıdaki kurallar çerçevesinde kaplamalarda metin, grafik, renk şemaları veya resimler/görüntüler 
kullanılabilir. 
 
Kapı ve Pencere Kaplamalarında: 
 

• Hiçbir Herbalife Nutrition markası (isimler, logolar, ürünler vs.) teşhir edilmemeli veya Herbalife 
Nutrition Fikri Mülkiyet Unsurları kullanılmamalıdır. 

• “Öncesi & Sonrası” fotoğrafları ya da karşılaştırmalı görseller yer almamalıdır. 
• “Shake” sözcüğü ya da (markasız dahi olsa) shake veya diğer ürünlerin resimleri teşhir edilmemelidir.  
• İçeride Herbalife Nutrition ürünlerinin satışa sunulduğu ya da Herbalife Nutrition işini yapan bir kişi 

olduğu belirtilmemeli, ima edilmemeli veya (sözcükler kullanılmadan bile olsa) ifade edilmemelidir.  
• Kulüpte sunulan hizmetler belirtilmemelidir (örneğin “Aktif Yaşam Tarzı Kulübü”). 
• Aynı organizasyon dahilinde mesken harici lokasyonlarda işletilen iki kulüpte, aynı ya da büyük ölçüde 

benzer kaplamalar kullanılmamalıdır. 
 

• Kulübün dış görünümünde aşağıda belirtilen unsurların da bulunmalarına izin verilmemektedir:  
- Kredi kartı kuruluşu çıkartmaları veya tabelaları.   
- Shakelerin, blenderlerin, yiyeceklerin veya ürünlerin resimleri. 
- Telefon numaraları.  
- “.com,” “www.” “.net” şeklindeki web sitesi referansları. 
- Logolar, reklam sloganları veya sloganlar (Bir reklam sloganı, bir Kulübün ismi ile birlikte kullanılan 

betimleyici bir ibaredir.)  
 
Kulüp İşletmecileri, Herbalife Nutrition’un Faaliyet Kurallarına aykırı uygulamalar için masraf yapmaktan 
kaçınmak amacıyla Kulübün açılış tarihinden önce kapı ve pencerelerle ilgili önerilerini incelenmek üzere 
Herbalife Nutrition’a sunmalıdır. 
 
 
8.4.5 Yazarkasalar 
Kulüplerin perakende işletmeler olmamalarından ötürü yazarkasalar, kasalar ve benzeri unsurlar Kulüp 
Katılımcıları tarafından görünür olmamalıdırlar.  
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Bölüm 9 Rekabete Dayalı Yarışmalar 
 

Rekabete Dayalı Yarışmalar (bu metinde “Yarışmalar” olarak anılacaktır), Herbalife Nutrition Bağımsız 
Distribütörleri (“Distribütörler”) tarafından kullanılan, işletilen ve yönetilen opsiyonel bir faaliyet yöntemidir. 
Yarışmalar, Distribütörlerin yeni müşteriler kazanabilmeleri için mükemmel bir fırsat sunar. Aktif Yaşam Tarzı 
Kulüpleri , Değişim Yarışmaları, Fit Maratonlar veya benzer Yarışmalar, müşterilerin arzu ettikleri bedensel 
hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir ve çoğunlukla kilo kontrolünün dışındaki hedeflere da odaklanır. Bu 
bakımdan, bedensel değişim, kendini geliştirme veya aşamalı olarak performans artırma gibi hedefler belirlenir.  

 
Her ne kadar bu Yarışmalar Katılımcıların Herbalife Nutrition ürünleri hakkında bilgi edinmeleri ve 
kişisel hedeflerine ulaşmaları için eğlenceli bir yöntem sunsa da, her durumda Kurallara  uyulması 
zorunludur.  
 
9.1 Piyangolar (Çekilişler vs.) 
 
9.1.1 Piyango Yasağı  
Piyango düzenlenmesi kesinlikle yasaktır. Aşağıdaki uygulamalar piyango olarak kabul edilir: 
 

a. katılımcılardan ücret talep edilen uygulamalar,  
b. ilgili sınıfın bir ya da daha fazla üyesine bir ya da daha fazla ödül dağıtılan uygulamalar ve  
c. ödüllerin yalnızca şansa dayalı olarak dağıtıldığı uygulamalar.  

 
Çekilişler de piyango kapsamındadır ve bu nedenle yasaktır.   
 
 
9.2 Rekabete Dayalı Yarışmalar (Aktif Yaşam Tarzı Kulüpleri ve Değişim Yarışmaları) 
Aktif Yaşam Tarzı Kulüpleri, Değişim Yarışmaları, Fit Maraton veya benzer Yarışmalar, Katılımcıların yalnızca 
becerisine veya performansına dayalı olarak düzenlenen ödüllü müsabakalar veya tanıtım amaçlı 
yarışmalar olarak tanımlanır.  
 
Tüm Katılımcılara minimum düzeyde müşteri hizmetlerinin sunulabilmesi açısından, Yarışma düzenleyen 
Distribütörlerin Yarışmaya kabul ettikleri Katılımcıları belirli bir sayıya kadar sınırlamaları önerilmektedir. 
Katılımcı sayısının sınırlı tutulması, her bir Katılımcı ile kişisel ilişki geliştirilmesi ve “Distribütör Farkı” 
yaratılması açısından faydalı olacaktır. (Bkz. Kural 4.3.8 Müşteri Hizmetleri.) 
 
Kazanan şansa veya talihe göre değil, objektif ve adil kriterlere göre belirlenmelidir. Rekabete Dayalı 
Yarışmalar, aşağıdaki kurallara uygun olarak işletilecektir.   
 
 
9.2.1 Kar Amacı Olmayan Katılım Ücreti 
Distribütörler, Yarışmaya katılım için makul bir katılım ücreti54 talep edebilirler ancak:  
 

• Toplanan paranın tamamı, Yarışmaya ilişkin ödüller için kullanılmalıdır.  

• Toplanan para (ürün satışları hariç) kar olarak değerlendirilmemelidir55 

• Toplanan para, Distribütör olan herhangi bir Katılımcı için teşvik veya ödül olarak kullanılmamalıdır.  
 
Ayrıca, Distribütörlerin ücret almak yerine ödüle el koymalarına müsaade edilmez.   
 
Yarışma Şartları ve Koşulları kapsamında öngörülmediği ve Katılımcıya Yarışmaya katılmadan önce bilgi 
verilmediği müddetçe, Katılımcı tarafından başka bir ödeme veya alım yapılmayacaktır.  
 
 
9.2.2 Ödül Limiti 
Verilebilecek Ödül sayısına56 ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ödüller aşağıdakilerden herhangi biri 
olabilir: 
 

• parasal olmayan ödül (kuponlar, hediye kartları, ürünler vs.) veya  

 
54 Katılım ücreti (ilgili durumlarda) KDV’ye tabi olabilir. Distribütörler, Yarışma organizasyonundan önce bu konuları kişisel hukuk ve vergi 

danışmanları ile görüşmelidir.  
 

55 Distribütörler, cepten yaptıkları harcamaları ve aldıkları ücretleri gösteren ayrıntılı kayıtları ve destekleyici dokümanları iki (2) yıl süreyle 

muhafaza etmekle yükümlüdür. Herbalife Nutrition, Distribütörlerin İş Araçlarından kar etmesini yasaklayan Kural 3.3.1 İş Araçlarının Kar 
Amaçlı Olmadan Satışı başlıklı kurala uyumunu doğrulamak için söz konusu dokümanların kopyalarını talep edebilir. 
 

56 Ödül değeri, (ilgili durumlarda) KDV ve gelir vergisine tabi olabilir. Distribütörler, Yarışma organizasyonundan önce bu konuları kişisel 

hukuk ve vergi danışmanları ile görüşmelidir. 
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• takdir  
 
Yarışmanın süresiyle ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır ancak belirlenen süre katılımcıların sağlıksız ve 
güvenli olmayan uygulamalarda bulunmasını önleyecek şekilde güvenlikli ve sağlıklı bir ortam tesis edilmesini 
sağlamalı (Bkz. Kural 9.2.7 Sağlıksız Uygulamalarda Bulunulmaması (Distribütör Sorumlulukları)) ve 
Yarışmaya katılan kişilere hedeflerine ulaşmak için çalışırken aynı zamanda bedensel olarak dengeli bir 
değişim için öngörülen kurallara uyabilmeleri için yeterli süre tanımalıdır. 
 
 
9.2.3 İade Sunulması  
Katılım ücreti alınan durumlarda, Distribütörler kayıt işlemini tamamladıktan ve ödeme yaptıktan sonraki ilk 14 
gün içerisinde (gerekçeli veya gerekçesiz olarak) talepte bulunan Katılımcılara katılım ücretinin tamamını iade 
etmelidir. Eğer iptal talebinde bulunulan dönemde hizmetler sunulmuşsa, Distribütörler kısmi iade yoluna 
gidebilirler.  
 
Katılımcılar iyi hissetmedikleri veya sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları takdirde istedikleri zaman (ör. 
ilk 14 gün içinde olsun veya olmasın) Yarışma üyeliğini sonlandırabilir ve tam para iadesi talebinde 
bulunabilirler.   
 
Herhangi bir nedenden ötürü Katılımcı Yarışmayla bağlantılı olarak satın aldığı herhangi bir Herbalife Nutrition 
ürününden tam anlamıyla tatmin olmazsa, Katılımcı ürünü aldıktan sonra 30 gün içerisinde tam para iadesi 
veya ürün değişimi talebiyle ürünü iade edebilir (Bkz. Kural 4.1.4 Ayrıcalıklı Müşteri ve Perakende Müşteri Para 
İadesi Politikası). 
 
 
9.2.4. Reklam Materyalleri  
Distribütörler, Reklam materyalleri hazırlarken aşağıdaki kurallara uymalıdır:  
 

• Distribütörler, Yarışmaya giriş ve katılım ile ilgili olarak uygulanan koşulların veya bilgilerin (Yarışma 
Şartları ve Koşulları) tamamını paylaşmalı ve erişime açık tutmalıdır. Tüm önemli şartlar ve koşullar 
(ör. bu tür hüküm ve koşulların belirtilmemesinin Katılımcıyı yanıltma olasılığı varsa) ilk Reklam 
materyalinde belirtilmelidir; alternatif olarak, yer sınırlaması olan durumlarda, Distribütörler mümkün 
olduğunca fazla bilgiye yer vermeli ve potansiyel Katılımcıların koşulların tamamının açıkça fark 
edilecek şekilde belirtildiği alternatif bir kaynağa (ör. bir link aracılığıyla) kolaylıkla erişmesini 
sağlamalıdır.  

 

• Yarışma, Katılımcıların mümkün olduğunca fazla miktarda kilo vermeyi hedefledikleri bir yarışma gibi 
tanıtılmamalıdır çünkü bu durum, Katılımcıların sağlıklı olarak değerlendirilenden daha fazla kilo 
vermeye teşvik edildikleri şeklinde yorumlanabilir.  

 

• Distribütörler, sağlıksız uygulamaları veya aşırıya kaçan bedensel değişim sonuçlarını tanıtmamalı 
veya reklam aracı olarak kullanmamalıdır.  

 

• Yarışma materyallerinde yer verilen içerikler veya Yarışma sırasında Katılımcılara verilen tavsiyeler, 
tıbbi tavsiye niteliği taşıyamaz ya da tıbbi tavsiye veya tedavi yerine kullanılamaz.  

 

• Reklam materyalleri, yanıltıcı olamaz ve her durumda aşağıdakiler de dahil olmak üzere Faaliyet 
Kurallarına ve yürürlükteki yerel kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır (aşağıdaki Maddeleri 
inceleyin): 

 
o 6.3 Reklam ve Tanıtımlar,  
o 6.1 İddialar ve Beyanlar ve  
o 7.5 Sosyal Medya 

 

• Doktor, diş hekimi, veteriner, eczacı veya sağlık kurumunun herhangi bir sağlık iddiası ile ilgili ya da 
bunu ima eden hiçbir görsel, ifade  veya referans reklamlarda yer alamaz. Sağlık çalışanları, bir ürünün 
sağlıklı olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamalı veya ima etmemeli veya Herbalife Nutrition 
ürünlerini dolaylı olarak önermemeli veya tanıtmamalıdır. 

 

• Distribütörler, insanlarla iletişim kurmak için izin almalı ve iletişimin sonlandırılması için aldıkları 
taleplerin gereklerini yerine getirmelidir. İstenmeyen ticari iletişimlerde bulunulması genel olarak 
yasaktır. Bu yasak, Sosyal, Medya, e-postalar, telefon görüşmeleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı 
kalmamak kaydıyla tüm elektronik iletişimler için geçerlidir (aşağıdaki Maddeleri inceleyin):  

 
o 7.4 Elektronik Posta  
o 7.5.11 Uygunsuz İletişim Uygulamaları(SPAM) 
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o 7.6 Telepazarlama  
o Bölüm 12 Gizlilik ve Verilerin Korunması 

 

• Reklamlarda, Yarışma programının şirket tarafından değil, Distribütör tarafından sunulduğu 
açıklanmalıdır. (Bkz. Madde 6.2 Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri’nin Kullanılması.)  

 
Yarışma tanıtımı yapan Distribütörler, tanıtımlara ilişkin tüm hususlardan ve aşamalardan bizzat sorumludur 
ve Yarışmayı kaçınılmaz sorunlarla karşı karşıya kalmadan yönetmek ve işletmek için yeterli kaynağın 
bulunmasını sağlamak amacıyla önceden planlama yapmakla yükümlüdür. 
 
 
9.2.5 Ödüllerin Reklamı  
Verilebilecek ödül sayısıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, reklamlar tek bir kişinin kazanabileceği 
toplam ödülü belirten açık ve görünür bir sorumluluk metni içermelidir. (Bkz. Kural 9.2.2 Ödül Limiti.) 
 
 
9.2.6 Beslenme Kulübünde Düzenlenen Yarışma Programlarının Reklamı  
Kulüp İşletmecileri, bir Beslenme Kulübünde düzenlenen Yarışma programlarını tanıtırken yalnızca aşağıdaki 
Kulüp bilgilerini paylaşabilirler: 
 

• Kulübün ve Kulüp İşletmecisinin adı 

• Telefon numarası 

• Kulübün adresi   

• Kulüp işletmecisinin e-posta adresi  

• Kulübün faaliyet saatleri ve  

• Kurallar gereğince izin verilen diğer içerikler.  
 
 
9.2.7 Sağlıksız Uygulamalarda Bulunulmaması (Distribütör Sorumlulukları) 
Katılımcıların sağlıksız ve güvenli olmayan kilo verme girişimlerinde bulunmasını engelleyen güvenli ve sağlıklı 
bir ortam tesis edilmesi bakımından, Yarışma programları düzenleyen Distribütörler:  
 

• Katılımcılara zarar verebilecek (örneğin kısa süre içerisinde ulaşılması gereken zorlayıcı kilo verme 
hedefleri veya başka sağlıksız değişim amaçları gibi) hedefler belirlememeli ve Katılımcıların 
Yarışmalara sorumsuz bir şekilde katılmamalarını ve özellikle de herhangi bir müşterinin sağlığına 
tehdit oluşturacak bir durumun yaşanmamasını sağlamalıdır. Distribütörler, Katılımcıları doktor ve 
diyetisyen tavsiyesi almaya yönlendirmeli ve ayrıca dengeli beslenmenin ve kontrollü kilo vermenin 
önemine değinmelidir.  

 

• Katılımcılarla düzenli iletişim kurarak Katılımcıların kişisel hedeflerini anlamalı ve kaydedilen 
ilerlemenin izlenmesini sağlayacak şekilde destek sunmalıdır.  

 

• Sağlıksız kilo kaybı / bedensel değişim girişimlerinde bulunan (veya bulunduğu değerlendirilen) kişiler 
dahil olmak üzere sağlıksız uygulamalarda veya davranışlarda bulunan kişileri diskalifiye etmelidir. Bu 
husus, Yarışma Şartları ve Koşullarında ve tüm reklam materyallerinde belirtilmelidir. 

 
Bilgi ve tavsiye sunulması:  
 

• Distribütörler profesyonel diyetisyen veya beslenme uzmanı değillerse, herhangi bir sağlık, 
wellness ve beslenme bilgileri paylaşamazlar.57 Profesyonel diyetisyen ya da beslenme uzmanı 
olan Distribütörler, belirli bir ürün veya markanın tanıtılmaması kaydıyla yalnızca genel sağlık, 
wellness ve beslenme bilgileri sunabilirler.  

 

• Bununla birlikte, Distribütörler ürün etiketlerine, Herbalife Nutrition Materyallerine ve yerel kanuna 
uygun olarak genel bilgiler verebilirler ancak kalifiye beslenme uzmanı veya diyetisyen oldukları 
izlenimi vermemeliler. Ürünler, kullanım ve temel faydalar hakkında açıklamalar bu bilgiler arasında 
yer alır.  

 

• Distribütörler, ürünlerin herhangi bir hastalığın ya da sağlık durumunun teşhisinde, tedavisinde, 
önlenmesinde veya iyileştirilmesinde kullanılabileceğine ilişkin bir beyan veya imada bulunmamalı ve 
Herbalife Nutrition ürün etiketlerinde ve Materyallerinde yer alan bilgilerle tutarlı açıklamalar 
yapmalıdır. 

 

 
57 Özel sağlık, wellness ve beslenme tavsiyelerinin verilmesi için belirli profesyonel niteliklere ve gerekli izne sahip olunması şarttır. 

Distribütörlerin söz konusu şartları öğrenmek için yetkili yerel makamlarla görüşmeleri önemle tavsiye edilir. 
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9.2.8 Satın Alma Gereklilikleri  
Distribütörler, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı olmadığı takdirde, herhangi bir Yarışma programına 
katılacak kişilerin ürünleri satın almalarını talep edebilirler.  
 
Ürün satın alınması talep edildiğinde: 
 

• Katılımcılara Yarışmaya katılmadan önce bilgi verilmelidir (Bkz. Kural 9.2.11 Yarışma Şartları ve 
Koşulları). 

• Distribütörler, Müşteri İade Kuralına uymalıdır (Bkz. Kural 4.1.4 Ayrıcalıklı Müşteri ve Perakende 
Müşteri Para İadesi Politikası). 

• Distribütörler, Katılımcılara yalnızca makul miktarda ürün satabilirler. 

• Ürün, Yarışma dışında uygulanan fiyat üzerinden satılmalıdır.  

• Ürün alımı, katılım ve Üyelik ücreti olarak gösterilemez. (Bkz. Kural 1.1.1 Satınalma Koşullarına İlişkin 
Sınırlamalar.) 

 
 
9.2.9 Minimum Katılım Yaşı 
Yarışmaya katılacak kişilerin en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir.  
 
 
9.2.10 Yürürlükteki Kanun, Kural ve Yönetmeliklere Uyum  
Tüm faaliyet yöntemlerinde olduğu gibi, Distribütörler işletme lisansları, tüketicilerin korunması, gizlilik & 
verilerin korunması kanunları ve vergi yükümlülükleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla 
Yarışmaların düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra Herbalife Nutrition’un 
Faaliyet Kurallarına uymakla yükümlüdür. Distribütörler, Yarışma organizasyonu yaparken mutlaka hukuk, 
vergi veya iş danışmanlarından tavsiye almalıdır.   
 
Ayrıca, Distribütörler üçüncü şahıs platformların şartlarına uymakla yükümlüdür.  
 
 
9.2.11 Yarışma Şartları ve Koşulları 
Distribütörler, tüm Katılımcılara resmi Yarışma Şartlarını ve Koşullarını açıklamalıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, 
kayıt öncesinde veya anında açıkça belirtilmelidir ve Yarışma organizasyonu süresince kolaylıkla erişilebilir 
olmalıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla aşağıdaki bilgileri içermelidir:  
 

• Organizatörün (Distribütörün) tüm bilgileri (iletişim bilgileri dahil) 

• Katılım şartları  

• Yarışma programına ilişkin bilgiler (başlangıç ve bitiş tarihi, online veya offline katılım vs.) 

• Her türlü masraf dahil olmak üzere giriş şartları ve talimatları 

• Sınırlama veya kısıtlamalar (yaş vs.) 

• Ödül bilgileri 

• Objektif değerlendirme kriterleri (kazananı belirleme yöntemi) 

• Şikayet prosedürü  

• İptal ve İade 

• Gizlilik bildirimi   

• Geçerli yasa kapsamında gerekli olan diğer bilgiler. 
 
 
9.2.12 İletişim  
Distribütörlerin, Katılımcıların fotoğrafları dahil olmak üzere sonuçlarını paylaşabilmek için öncesinde 
Katılımcıların yazılı rızasını almaları gerekmektedir.  
 
Ayrıca, Katılımcıların Yarışma sırasında elde ettikleri sonuçları paylaşmaları veya Distribütörlerin kendi 
sonuçlarını açıklamaları durumunda, Distribütörler söz konusu açıklamaların Madde 6.1 İddialar ve Beyanlar 
başlıklı madde hükümlerine ve yerel kanuna uygun olmasını sağlamalı ve uygun sorumluluk reddi metinlerini 
eklemelidir. 
 
 
9.2.13 Verilerin Korunması ve Gizlilik  
Kişisel bilgilerin toplanması ve muhafaza edilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 12 Gizlilik ve Verilerin 
Korunması. 
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Bölüm 10 Yaptırım Prosedürleri 
 

Kurallar, Herbalife Nutrition fırsatını ve markasını korumaktadırlar. İhlaller;  mevzuat kurumlarının, medyanın 
ve kamuoyunun; Herbalife Nutrition, ürünleri ve  Distribütörleri hakkındaki görüşlerini etkileyebilir. Birçok Kural 
ihlali, Distribütörleri Kurallar ve ticari uygulamalar hakkında eğiterek çözülebilir olsa da, Kurallar’a yönelik 
ihlallerin daha ciddi cezaların uygulanmasını gerektirdiği durumlar bulunmaktadır.  

 
Distribütörler, Herbalife Nutrition’ın ve Distribütörleri’nin sahip olduğu şerefiyenin ve itibarın korunabilmesi için 
Kurallar’a yönelik olası ihlalleri derhal Herbalife Nutrition’a bildirmeye teşvik edilmektedir. Herbalife Nutrition, 
genel olarak, yalnızca ilgili  Distribütör’ün ihlali öğrendiği veya öğrenmesinin gerektiği tarihten sonraki bir yıllık 
süre içinde yapılan şikayetleri ele alacaktır fakat herhangi bir zamanda soruşturma başlatma hakkını saklı 
tutmaktadır.58 
 
 
10.1 ŞİKAYET PROSEDÜRÜ 
Distribütörler şüphe ettikleri ihlalleri bir Resmi Şikayet Formu59 kullanarak bildirmelidirler. Sunulması gereken 
bilgiler arasında şikayetin mahiyeti ve bu yöndeki iddiaları destekleyen olgulara ilişkin bilgiler60 bulunmaktadır. 
Resmi Şikayet Formu imzalı olmalı ve bildirimde bulunan Distribütör’ün Herbalife Nutrition ID numarasını 
içermelidir.  
 
 
10.1.1 Soruşturma 
Herbalife Nutrition’ın şayet kendi münhasır takdirine istinaden iddiayı destekleyen yeterli bilgilerin bulunduğunu 
tespit etmesi durumunda, bir Herbalife Nutrition temsilcisi, şikayetin konusu olan Distribütör’ün cevap 
sunmasını sağlamak üzere Distribütör ile temas kuracaktır.  
 
Belirli durumlarda, soruşturmanın devam ettiği süre zarfında Distribütörlüğe sınırlamalar getirilmesi gerekli 
olabilecektir. Bu sınırlamalar arasında, Herbalife Nutrition etkinliklerine katılımın yasaklanması ve aşağıda 
belirtilen unsurların askıya alınması veya sunulmalarının reddedilmesi bulunabilecektir:  
 

• Satınalma imtiyazları. 
• Satış Primi ödemeleri. 
• TAB Takımı İş Hacmi Primi ödemeleri. 
• Ödüller veya menfaatler (örneğin tatiller, rozetler vesaire). 
• Herbalife Nutrition’ın sponsorluğunu yaptığı Eğitim Seminerlerinde veya diğer toplantılarda konuşma 

yapma  
• Yürürlükte bulunan kalifikasyonlar. 
• Kendisini bir Herbalife Nutrition Distribütörü olarak tanıtma hakkı  

 
Herbalife Nutrition, ihlalde bulunan Distribütör’ün ismini, ihlali ve verilen cezayı yayımlama hakkını saklı 
tutmaktadır.  
 
 
10.1.2 Yaptırımlar 
Kurallar’a yönelik ihlaller, Herbalife Nutrition açısından kanuni veya mevzuatsal sorunlar ile sonuçlanabilir ve 
bütün Distribütörler’inişini tehlikeye atabilir. Bu nedenden ötürü, verilecek cezalar esaslı nitelikte olabilecektir. 
Herbalife Nutrition, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, ihlalin mahiyetine ve ortaya çıkmış veya 
çıkabilecek neticelerine bağlı olarak verilecek cezayı belirlemek açısından tam ve mutlak bir takdir hakkına 
sahip olacaktır:  
 

• Bütün Distribütör haklarının ve imtiyazlarının askıya alınması  
• Parasal müeyyidelerin uygulanması 
• Herbalife Nutrition’ın maruz kaldığı kanuni cezaları tazmin etme yükümlülüğü 
• Herbalife Nutrition sponsorluğunda düzenlenen etkinliklere katılmanın veya konuşmacı olarak yer 

almanın yasaklanması; 
• Yıllık Mark Hughes Bonusu’na iştirakten diskalifiye edilme  
• İş Hacmi Primi programına iştirakten diskalifiye edilme 
• Sponsorluk zincirinin daimi olarak kaybedilmesi 

 
58 Herbalife Nutrition’ın Kuralları yaptırıma tabi tutması, kar, şerefiye ve dolaylı kayıpları için tazminat ödenmesine yönelik bir mali 

mesuliyet oluşturmayacaktır. 
 

59 Form, Üye Hizmetleri’nden veya www.myherbalife.com/tr-TR adresinden alınabilir. 
 

60 Olgulara ilişkin bilgiler arasında ilgili kişilerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları ve ayrıca tarihler, zamanlar, yerler ve saire 

bulunmaktadır.  

http://www.myherbalife.com/tr-TR
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• Hacim ve kazanç ayarlamaları;61 ve/veya 
• Distribütörlüğün sonlandırılması (Aşağıda yer alan “Bir Distribütörlüğün Sonlandırılması veya 

Silinmesi” bölümüne bakınız). 
 
Herbalife Nutrition’ın, diğer Distribütörler’in de bir ihlalin işlenmesine yardım ettiği, işlenmesini teşvik ettiği veya 
işlenmesine taraf olduğu sonucuna varması durumunda, Herbalife Nutrition bu Distribütörler’i de ihlalden 
sorumlu tutabilecektir.  
 
Herbalife Nutrition, ihlalde bulunan Distribütörün ismini, ihlale ilişkin bilgileri, koşulları ve uygulanan cezai 
yaptırımı açıklama hakkını saklı tutmaktadır. 
 
 
10.1.3 Tekrar Değerlendirme Talepleri (DistribütörlükSonlandırması dışındakiler) 
Distribütörler, karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Herbalife Nutrition’ın yeniden değerlendirmesi için bir 
talepte bulunabilirler. Bir yeniden değerlendirme talebi yapılırken, Distribütör göz önünde bulundurulması 
gerektiğine inandığı ilave bilgileri sunabilir ve araştırma esnasında bu bilginin niçin verildiğini de belirtmelidir. 
Bir yeniden değerlendirme talebi 15 gün içerisinde verilmezse, talep reddedilecektir; buna rağmen Herbalife 
Nutrition yalnızca kendi takdir yetkisi içerisinde, sunulan bir kanıtı 15 günlük sürenin ötesinde göz önünde 
bulundurma hakkınız saklı tutmaktadır.  
 
 
10.1.4 Bir Distribütörlüğün Sonlandırılması 
Bir Distribütör Kuralları ihlal ettiğinde, Herbalife Nutrition yalnızca kendi takdir yetkisi içerisinde bir 
Distribütörlüğü feshedebilir62. 
 
Fesih işlemi, Herbalife Nutrition’ın Distribütöre yazılı tebligatta bulunduğu tarihte yürürlüğe girer. Fesih üzerine, 
Distribütörün bu Fesih işleminin sonucu olarak Herbalife Nutrition aleyhine hiçbir hak talebi olmayacaktır.  
 
Feshedilen bir Distribütör, fesih tarihinden itibaren artık63 
 

- İşini bir Distribütör olarak yürütemez;  
- Kendisini Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü olarak tanıtamaz;  
- Herbalife Nutrition’ın ticari unvanını, logosunu, ticari markalarını ve diğer fikri mülkiyetini 

kullanamaz ve  
- Herbalife Nutrition eğitimlerine, toplantılarına, sosyal etkinliklerine katılamaz ve olası Kural ihlalleri 

için bir araştırma altında iken Herbalife Nutrition işini sair surette terk edemez.  
 
 
10.1.5 Distribütörlük Sonlandırılmasına İtiraz Etme  
Distribütörler, bir sonlandırma kararının verilmesinden sonraki 15 gün içinde, bu kararın Herbalife Nutrition 
tarafından yeniden değerlendirilmesine yönelik bir talepte bulunabileceklerdir.  
 
Distribütör, yeniden değerlendirme talebinde bulunurken, göz önünde bulundurulması gerektiğine inandığı 
ilave bilgiler sunmalıdır ve ayrıca bu bilginin neden soruşturma sırasında sunulmamış olduğunu da 
belirtmelidir. Yeniden değerlendirme talebinin bu 15 günlük süre içinde yapılmaması durumunda talep 
reddedilecektir, fakat HerbalifeNutrition, kendi münhasır takdirine istinaden 15 günlük sürenin sona 
ermesinden sonra da sunulan delilleri göz önünde bulundurma hakkını saklı tutmaktadır.  
 
Satış Departmanı, Üye Hizmetleri Departmanı ve Hukuk Departmanı’ndan her birinin atadığı bir temsilciden 
oluşan bir komite (“İnceleme Komitesi”) tarafından temyiz talebi gözden geçirilecektir. İnceleme Komitesi 
alacağı çoğunluk kararına istinaden sonlandırma işlemini onaylayabilecek, Distribütörlüğü iade edebilecek 
veya iddia edilen ihlaller için alternatif bir ceza uygulanmasını tavsiye edebilecektir. İnceleme Komitesi, bir 
sonlandırma kararını gözden geçirirken, iddia edilen ihlalin esaslı nitelikte olup olmadığını göz önünde 
bulunduracaktır.  
 
Bu karar, maruz kalınabilecek kar veya şerefiye kayıpları için tazminat ödeme yükümlülüğü oluşturmayacaktır.   

 
61 Çifte Distribütörlük, Satış & Pazarlama Planı Manipülasyonu ve Açık Artırma Sitelerinde & Üçüncü Şahıs Online Satış Platformlarında 

Satış Yasağı ihlallerinin çözümlenmesine yönelik düzeltici tedbirlerden kaynaklanan hacim ve kazanç ayarlamaları, şikayetin Herbalife 
Nutrition’a iletildiği tarihten en geç iki yıl öncesine kadar uygulanacak ve daha eski bir tarihte gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamayacaktır. 
Hacim ve kazanç ayarlamaları aynı zamanda Satış & Pazarlama Planı Manipülasyonu ve Açık Artırma Sitelerinde & Üçüncü Şahıs Online 
Satış Platformlarında Satış Yasağı ihlallerinin çözümlenmesine ilişkin düzeltici tedbirleri de kapsamaktadır.  
 

62 Sonlandırma, bir Distribütörlüğün tamamen iptal edilmesi ve Distribütör’ünHerbalife Nutrition işini yürütme hakkının geri alınması 

anlamındadır. Sonlandırma tarihinden ister önce isterse sonra tahakkuk etmiş olsun, Distribütörlükten ilave gelir elde etme hakkının iptalini 
de içermektedir. 
 

63 Bu yasaklar istifa eden veya ve olası Kural ihlalleri için bir araştırma altında iken Herbalife Nutrition işini sair surette terk eden 

Distribütörlerede uygulanır 
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Bölüm 11 Ek Kanuni Hükümler 
 

“Sözleşme” altındaki başvuru kaynakları / referanslar Distribütör ve Herbalife Nutrition arasındaki 
Uygulama ve Sözleşmeye Dayalı İlişkiye girme / Akdi İlişki anlamındadır. 

 
11.1 ZARARLAR 
Yürürlükteki kanunlar tarafından tamamıyla izin verilmedikçe ne Herbalife Nutrition ne de Distribütör, her türlü 
firma değeri, iş fırsatları, pazarlıklar, kar veya gelir kayıpları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her 
türlü dolaylı, arızi, özel, emsal niteliğinde veya cezai zarardan dolayı, hiçbir hukuki veya eşdeğer varsayım 
kapsamına ve bu tür bir zararın tarafların herhangi birisi tarafından bilinme olasılığına bakılmaksızın, bir 
diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. 
 
 
11.1.1 Feragat ve Gecikme 
Herbalife Nutrition, Kurallar’a yönelik ihlalleri veya bir Distribütör ile imzalanmış olan herhangi bir anlaşmaya 
yönelik diğer ihlalleri kendi münhasır takdirine istinaden belirleyeceği şekillerde ele alabilecektir. Herbalife 
Nutrition’ın bir Distribütör ile imzalanmış olan bir anlaşmadan doğan bir hakkını, yetkisini veya opsiyonunu 
kullanmaması, kullanmayı reddetmesi veya ihmal etmesi durumu, Herbalife Nutrition’ın ilgili hükümlerden 
yaptığı bir feragati veya ilgili anlaşmadan doğan haklarından yaptığı bir feragati teşkil etmeyecektir.  
 
 
11.1.2 Ayrılabilirlik 
Herbalife Nutrition ile Distribütör arasında imzalanan bir anlaşmanın içerdiği bir hükmün herhangi bir bakımdan 
geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğuna hükmedilmesi durumunda, söz konusu hüküm anlaşmadan 
çıkartılacaktır ve anlaşmanın diğer hükümleri üzerinde hiç bir etkiye sahip olmayacaktır ve anlaşmanın diğer 
hükümleri aynen geçerli ve yaptırımda olmaya devam edecektir. Ayrıca anlaşmadan çıkartılmış olan hükme 
mümkün olduğunca benzer ve ayrıca yasal, geçerli ve uygulanabilir nitelikteki diğer bir hüküm kendiliğinden 
anlaşmaya eklenecektir.  
 
 
11.1.3 Hukuk Seçimi ve Yargı Yetkisi  
Herbalife Nutrition ile Distribütörler arasındaki ilişkiden doğan bir ihtilaf, kanun ihtilaflarına ilişkin ilkelerine 
bakılmaksızın Türkiye kanunlarına tabi olacaktır.  
 
Bu türden ihtilaflar, Türkiye, İstanbul yetkili mahkemeleri tarafından münhasıran çözüme kavuşturulacaktır.  
 
 
11.1.4 Tazminat 
Distribütör, imzalamış olduğu anlaşmayı ihlal etmesinden veya Distribütör’ün Herbalife Nutrition işini sevk ve 
idaresinden kaynaklanan davalara, taleplere, takibatlara veya tazmin taleplerine ve tüm maliyet ve mali 
yükümlülüklere karşı Herbalife Nutrition’ı tazmin edecek, savunacak ve zarar getirmeyecektir. Herbalife 
Nutrition, diğer şeylerin yanı sıra, bu tazminat kapsamında doğan yükümlülükleri yerine getirmek için 
Distribütör’e ödemesi gereken meblağları mahsup edebilir. 
 
 
11.1.5 Distribütörler Arası Tazmin Talepleri 
Herbalife Nutrition, bir Distribütör’ün bir edimi, ihmali, beyanı veya garantisi neticesinde başka bir Distribütör’ün 
doğrudan veya dolaylı olarak maruz kaldığı maliyetler, kayıplar, zararlar veya giderler için herhangi bir 
Distribütör’e karşı sorumlu olmayacaktır.  
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Bölüm 12 Gizlilik ve Veri Koruma 
 
Aksi belirtilmedikçe, Herbalife Nutrition “Kişisel Bilgileri” (adınız ve soyadınız, yazışma adresiniz, şehir, bölge, 
posta kodu bilgileriniz, telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı ve banka bilgileriniz) 
https://www.herbalife.com.tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Gizlilik Politikasına uygun olarak toplayacak, 
kullanacak ve paylaşacaktır.  
 
Çok katmanlı pazarlamanın kendine özgü doğası nedeniyle, Distribütörler başkalarına ait Kişisel Bilgileri 
doğrudan Herbalife Nutrition’dan alabilirler. Örneğin, bir Distribütörün alt hattında yer alan diğer Distribütörler 
ve Ayrıcalıklı Müşteriler, Herbalife Nutrition ürünleri veya hizmetleri ile ilgilenen referans isimler ya da 
Müşteriler, online varlıklarımızı ve mobil uygulamalarımızı (“Siteler”) kullanan kişiler hakkında bilgiler alabilirler. 
(Alt hat organizasyon, belirli bir Distribütörün şahsen sponsor olduğu tüm Distribütörler ve Ayrıcalıklı 
Müşterilerin yanı sıra müteakip Distribütörlerin sponsor olduğu diğer tüm kişileri içerir.) Herbalife Nutrition 
herhangi bir Distribütöre Kişisel Bilgiler ilettiğinde, Distribütör söz konusu bilgilerden sorumlu olacak ve mutlak 
suretle gizli tutacaktır.   
 
Distribütörler, veri sorumlusu olarak bu Kişisel Bilgileri yalnızca alt hatlarıyla, Müşterileriyle veya referans 
isimleriyle Herbalife Nutrition iş ilişkisini geliştirmek için kullanabilirler. 
 
Distribütörler, ilgili kişiye bilgi verdikleri ve ilave kullanım için uygun yasal zemini oluşturdukları takdirde, bu 
Kişisel Bilgileri başka amaçlar için kullanabilirler. İlave kullanım için uygun yasal zemine ilişkin örnekler aşağıda 
belirtilmiştir. 
 

- kişinin rızası, 
- yasal yükümlülüğe uyulması,  
- ilgili kişiyle bir sözleşmenin imzalanması (ürün satışına ilişkin sözleşme vs.) veya 
- ilgili kişinin gizlilikle ilgili menfaatlerini zedelememesi kaydıyla meşru iş menfaatleriniz. 

 
Verilerin pazarlama amaçlarıyla kullanılması için ilgili kişinin açık rızası alınmalıdır.  
 
Herbalife Nutrition, Distribütörlerle bilgileri paylaşmak için Hat Raporlarını kullanabilir. Bu raporlar bir 
Distribütörün alt hattında yer alan diğer Distribütörler ve Ayrıcalıklı Müşteriler hakkında bazı bilgileri içerebilir. 
Örneğin söz konusu kişilerin adı ve iletişim bilgileri, Herbalife Nutrition ID Numaraları ve seviye veya kıdem, 
satış hacmi ve satış istatistikleri gibi iş metrikleri paylaşılabilir. Hat Raporları, Distribütörlere mutlak gizlilik 
esasıyla sunulur ve yalnızca Distribütörlerin Herbalife Nutrition işini geliştirmelerine yardımcı olmak için 
düzenlenir. Hat Raporları, içerdikleri tüm Kişisel Bilgiler ve diğer verilerle birlikte, Herbalife Nutrition’un gizli ve 
özel ticari sırlarını teşkil eder. 
 
Kendi alt hatlarını ilgilendiren ve yalnızca Herbalife Nutrition işinin desteklenmesini amaçlayan ve alt hattın 
yönetimi, motivasyonu ve eğitimi için kullanılacak olan bilgiler hariç olmak kaydıyla, Distribütörlerin başka 
Herbalife Nutrition Distribütörleri, bu kişilerin Müşterileri veya Ayrıcalıklı Müşterileri hakkında gizli bilgileri, 
kişisel veya toplu bilgileri toplamalarına, dağıtmalarına veya derlemelerine izin verilmeyecektir. 
 
Distribütörler Kişisel Bilgileri doğrudan ilgili kişilerden alabilir veya ürün siparişlerinin işleme alınması sırasında 
Müşterilerden iletişim ve ödeme bilgilerinin alınması gibi farklı şekillerde toplayabilirler.  
Distribütörler, Herbalife Nutrition işiyle bağlantılı olarak (Herbalife Nutrition’dan ya da başka şekillerde) aldıkları 
Kişisel Bilgilerle ilgili olarak uluslararası veri aktarımı kısıtlamaları da dahil olmak üzere yürürlükteki gizlilik ve 
verilerin korunması kanunlarına uymakla yükümlüdür. Bir Distribütör Kişisel Bilgiler topladığı ve/veya bunları 
Herbalife Nutrition’la paylaştığı takdirde, gerekli tüm bildirimleri sunmayı ve yürürlükteki kanunda öngörülen 
tüm izinleri almayı kabul etmektedir. İlgili kişi açıkça izin vermediği veya ilave kullanım için yukarıda belirtilen 
şekilde uygun yasal zemin oluşmadığı takdirde, Distribütörler Kişisel Bilgileri toplanma amacı dışında hiçbir 
amaçla kullanamazlar.  
 
Ayrıca, Distribütörler aldıkları Kişisel Bilgilerin güvenliğini temin etmekten ve söz konusu bilgilerin, hangisi daha 
uzunsa, yalnızca toplanma amacı için gereken veya kanunda öngörülen süre boyunca muhafaza edilmesini 
sağlamaktan sorumludur. 
 
Yürürlükteki kanunlara dayalı olarak, ilgili kişiler Kişisel Bilgilerine erişme, düzeltme, işlenmesini sınırlandırma 
veya işleme faaliyetlerine itiraz etme, başka bir veri sorumlusuna aktarma ve bilgilerin silinmesini talep etme 
gibi çeşitli haklara sahip olabilirler. Bu haklar kanunda öngörülen sınırlamalara tabidir.   
 
Gizlilik ve verilerin korunması hakkında yürürlükte bulunan kanunlarda sağlık ve wellness verileri, biyometrik 
veriler ve çocuklar/reşit olmayan kişiler ile ilgili veriler gibi özel nitelikli Kişisel Bilgiler için genellikle daha sıkı 
rıza, güvenlik ve muhafaza tedbirleri öngörülmektedir. Örneğin, Distribütörlerin (Çekilişler, Aktif Yaşam Tarzı 
Kulüpleri gibi Wellness Değerlendirmeleri veya yarışmalar ile bağlantılı olarak ve benzer durumlarda) vücut 
ağırlığı, ölçümler ve yaşam tarzı gibi sağlık ve wellness bilgilerini toplayabilmeleri için açık rıza almaları 
gerekmektedir. İlgili kişi, söz konusu rızayı herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahip olacaktır.  

https://www.herbalife.com.tr/gizlilik-politikasi
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Bölüm 13 Tanımlar 
 
Başvuru Sahibi: Bir Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü olmak için başvuruda bulunan bir kişi  
 
Başvuru: Herbalife Nutrition Distribütörlük Başvurusu ve Sözleşmesi. 
 
İlişkilendirme: Bir boşanma durumunda, kazanç yüzdesi hesaplanması açısından boşanan çiftin orijinal  
Distribütörlüğü ile ayrı Distribütörlüğü arasında satış hacminin birleştirilmesi. 
 
Otomatik Çevirici: Makinenin numaraların bir listesi kullanılarak önceden programlanıp programlanmadığına 
veya numaraları gelişigüzel olarak çevirip çevirmediğine bakılmaksızın, çevirme fonksiyonunu yerine getiren 
bilgisayarlı ekipmanlar da dahil olmak üzere telefon numaralarını otomatik olarak çeviren ekipman  
 
Faks Yayını veya Toplu Faks Gönderimi: Çoklu alıcılara çoklu fakslar gönderme özelliğine sahip ekipmanlar 
da dahil olmak üzere, faks talebinde bulunmamış olan alıcılara bir faksın gönderilmesi  
 
İş Aracı: Herbalife Nutrition tarafından sağlanmamış olan bir satış destek materyali.  
 
Kulüp: Aktif Yaşam Tarzı Kulübü. 
 
Kulüp: Beslenme Kulübü.  
 
Müşteri: Ayrıcalıklı Müşteriler veya perakende müşteriler 
 
Elektronik Posta Atmayın Listesi (“DNE listesi”): Elektronik posta gönderilmemesi taleplerini takip etmek 
ve bu taleplerin gereğini yerine getirmek için bir Distribütör’ün oluşturduğu ve devam ettirdiği bir liste.  
 
Kazanç İddiaları: Bir Distribütör’ün fiili veya potansiyel geliri ile ilgili bir beyan.  
 
Yerleşik İş İlişkisi (Yİİ): Aşağıda belirtilen hususlara bağlı olarak bir Distribütör ile bir telefon abonesi arasında 
önceden var olan bir ilişki : (1) Söz konusu ilişkinin şayet daha önceden sonlandırılmamış olması durumunda 
telefon çağrısının tarihinden önceki 18 aylık süre zarfında abonenin yapmış olduğu bir satınalma veya işlem 
veya (2) söz konusu ilişkinin şayet daha önceden sonlandırılmamış olması durumunda telefon çağrısının 
tarihinden önceki üç aylık süre zarfında ürünler veya hizmetler ile ilgili olarak yapılan bir bilgi istemi. Abonenin 
bir  Distribütör’e “Aramayın” talebinde bulunması durumunda, abone, Distribütör ile iş yapmaya devam etse 
dahi söz konusu talep Yİİ’yi sonlandırmaktadır.  
 
Yenileme: Yıllık Distribütörlük Yenilemesi. 
 
Eski Katılımcı: Bir Distribütörlüğe iştirak etmiş olan eski bir Distribütör, Ayrıcalıklı Müşteri, eş veya başka 
herhangi biri.  
 
Herbalife Nutrition Fikri Mülkiyetleri: Herbalife Nutrition’ın telif hakları ile korunan materyallerini, ticari 
markalarını, ticari isimlerini, markalarını ve ticari sırlarını içermektedir. 
 
IBP: Uluslararası İş Paketi 
 
Örnekler: Herbalife Nutrition ürünlerine veya Herbalife Nutrition fırsatına ilişkin gelecekteki beklentileri ve 
ayrıca örneklerle ile ilgili reklamları, reklam slotlarını veya karar paketlerini içermektedir.  
 
YaşamTarzı İddiası: Bir Kazanç Talebi formu.  
 
Hat Raporları: Bu raporlar distribütörlerin alt ekiplerindeki diğer distribütörlerin ve ayrıcalıklı müşterilerin 
bilgilerini içerir. Örneğin; isimleri, iletişim bilgileri, Herbalife Nutrition kimlik numaraları, ve seviye, sıralama, 
hacim, satış istatistikleri gibi iş verileri. 
 
Materyaller: Herbalife Nutrition’ın ürettiği literatür ve satış destek materyalleri. 
 
Üye Hizmetleri: (216) 542 75 90 hattından ulaşılabilecek olan Herbalife Nutrition Üye Hizmetleri Departmanı  
 
MLM: Çok Katlı Pazarlama. 
 
Aktivitesiz Bekleme Süreci: Eski Katılımcının Sponsor değişikliğinden önce hiçbir suretle Herbalife Nutrition 
işine dahil olmaması gereken bekleme süresidir. 
 
Daha fazla bilgi için 2.1.10 Aktivitesiz Bekleme Süreci kuralına bakınız. 
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Ayrıcalıklı Müşteri: Ayrıcalıklı bir müşteri Herbalife Nutrition ürünlerini direkt olarak Herbalife Nutrition’dan 
indirimli olarak alma yetkisine sahiptir. (1) Herbalife Nutrition satış ve pazarlama planı dahilinde Herbalife 
Nutrition ürünlerini ya da hizmetini satmak; (2) Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü veya Ayrıcalıklı Müşteri 
olmaları için başkalarını alt ekibine katmak ya da sponsorluklarını yapmak; ya da (3) Herbalife Nutrition satış 
ve pazarlama planı dahilinde herhangi bir kazanç sağlamak için Ayrıcalıklı Müşterinin Herbalife Distribütörü 
olması gerekir. Ayrıcalıklı Müşteri olmanın herhangi bir maliyeti yoktur ve Ayrıcalıklı Müşterilikleri yenilemek 
için herhangi bir yıllık ücret gerekmez. 
 
Önceden Verilmiş Açık İzin: Tüketici’nin Herbalife Nutrition ürünleri veya fırsatları ile ilgili olarak 
Distribütör’ünkendisi ile temas kurmasını kabul edecek ve irtibat için kullanılacak telefon veya faks numarasını 
açıkça belirtecek şekilde bir Distribütör ile tüketici arasındaki yazılı bir anlaşma veya elektronik posta.  
 
İnceleme Komitesi: Bir Distribütörlük sonlandırma kararına ilişkin temyizi gözden geçiren komite. Satış 
Departmanı, Üye Hizmetleri Departmanı ve Hukuk Departmanı’ndan her birinin atadığı bir temsilciden 
oluşmaktadır.  
 
Kurallar: Herbalife Nutrition Faaliyet Kuralları ve Herbalife Nutrition’ın halihazırda uyguladığı veya ileride 
zaman zaman uygulayabileceği diğer bütün kurallar, politikalar ve istişareler.  
 
Satış & Pazarlama Planı: Herbalife Nutrition Satış & Pazarlama Planı.  
 
Sponsor: Diğer bir kişiyi Distribütör olarak Herbalife Nutrition’a getiren Distribütör. 
 
Tele Pazarlama: Bir telefon, cep telefonu, metin mesajı, faks makinesi, otomatik çevirici, önceden kaydedilmiş 
veya yapay ses kaydı veya benzeri cihazlar vasıtasıyla bir ürünü veya hizmeti satma, teşvik etme, pazarlama, 
tanıtımını yapma veya ürün veya hizmetle ilgili bilgi sağlama eylemi. 
 
Üçüncü Şahıs Siteleri: Açık Artırma ve Üçüncü Şahıs Online Satış Platformları 
 
Devralan: Bir Distribütörlüğün devredildiği Distribütör. 
 
Devreden: Distribütörlüğünü  bir başkasına devretmekte olan eski Distribütör. 
 
Beslenme Kulübü İşletmecisi: "İşletmeci" olarak da bilinir, bir Beslenme Kulübü işleten bir Herbalife Nutrition 
Bağımsız Distribütörüdür.  
 
Yarışmalar: Aktif Yaşam Tarzı Kulüpleri, Değişim Yarışmaları, Fit Maraton ve benzer yarışmalar.  
 
Rekabete Dayalı Yarışmalar: Tüm Distribütörlere sunulan opsiyonel bir faaliyet yöntemidir. Rekabete Dayalı 
Yarışmalar, ödülü kazananın değerlendirme kriterlerine göre belirlendiği Yeteneğe Dayalı Yarışmaları (Aktif 
Yaşam Tarzı Kulüpleri, Değişim Yarışmaları, Fit Maraton ve benzer yarışmalar) içerebilir. 
 
Piyango: Piyango düzenlenmesi kesinlikle yasaktır. Piyango, bir ödülün sunulduğu ya da verildiği, kazananın 
yalnızca şansa dayalı olarak belirlendiği ve katılmak için para ya da bilgi gereken bir tanıtım şeklidir. Çekilişler 
de piyango kapsamındadır ve bu nedenle yasaktır. 
 
Maratonlar: Maratonlar, küçük ancak istikrarlı ve kalıcı olacak şekilde aktif yaşam tarzı değişiklikleri yaratmak 
için son derece uygun bir yöntemdir. Bir Maraton takımı ile diğer takımlar rekabet eder ve en iyi sonuca ulaşan 
takım belirlenir. Bir Maraton aralarında bir kaptanın da bulunduğu 9 kişiden oluşur ve genellikle 10 gün sürer. 
Katılımcılar arzu ettikleri beslenme sonucuna ulaşana kadar veya elde ettikleri sonuçları muhafaza etmek için 
Maratona tekrar katılabilirler. Genel olarak, Maratonlar kısa süreli olduğu için, takdir niteliğinde ve nakdi 
olmayan ödüller verilir.  
 
Katılımcı: Bir Yarışmaya katılan kişi. 
 
Ödül (Rekabete Dayalı Yarışmalar): Tüm katılımcılara sunulan ve Yarışmayı kazanan(lar)a verilen değerli bir 
unsur.  
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Davranış İlkelerimiz 
 

 
 
1. DOĞRUDAN SATIŞ DAVRANIŞ İLKELERİ 
Türkiye Doğrudan Satış Derneği üyesi olduğu Dünya ve Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri 
Federasyonları’nın kabul ettiği Doğrudan Satış Davranış İlkeleri’ne bağlıdır. Doğrudan Satış Derneği’nde 
temsil edilen firmalar da bu Davranış İlkeleri’ne uymayı taahhüt etmektedirler. 
 
1.1 Kapsamı: Müşterilere yönelik olarak üyelerin doğrudan satış hususunda davranış ilkelerini içeren iş 
bu yönetmelik (ki bundan böyle “İlkeler” olarak anılacaktır) Doğrudan Satış Derneği (DSD) tarafından 
yayınlanmıştır. Bu ilkeler, Doğrudan Satış Derneği’nin hem üyeleri arasındaki hem de tüketiciler ile olan 
ilişkilerini düzenler. Bu ilkelerin hedefi, tüketicileri tatmin etmek ve korumak, serbest teşebbüs ortamında 
adil rekabeti teşvik etmek ve Doğrudan Satış Sistemi’nin kamuoyundaki imajını yükseltmektir. 
 
1.2 Tanımlar: Bu ilkelerde geçen tanımlar, karşılarında yer alan anlamları taşır: 
 

Doğrudan Satış: Tüketim ürünlerinin müşterilere, kendi evlerinde, başkalarının evlerinde, iş 
yerlerinde veya daimi perakende satış noktası olmayan yerlerde, genellikle doğrudan satış yapan bir 
satıcı tarafından açıklama ve tanıtımı yapılarak doğrudan doğruya pazarlanmasıdır. 
 
Şirket: Bir doğrudan satış şirketi, kendi ticari markası, hizmet markası ya da başka tanımlayıcı 
sembolleri taşıyan ürünleri pazarlamak için doğrudan satış organizasyonunu kullanan ve en az bir 
çalışanı DSD’ye üye olan bir işletmedir. 
 
Doğrudan Satış Yapan Satıcı: En az bir çalışanı DSD üyesi olan doğrudan satış şirketindeki 
distribütörlük sisteminin üyesi olan kişidir. Doğrudan satış yapan kişi, ticari acente adına ya da kendi 
adına çalışan bir temsilci ya da imtiyaz sahibi bir kişi de olabilir. 
 
Ürün: Ürün kavramı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını ve hizmetlerini kapsar. 
 
Satış: Satış kavramı, potansiyel müşterilerle temas kurma, ürünleri sunma ve gösterme, sipariş 
alma, malları teslim etme ve mal bedelini tahsil etme faaliyetlerinin tümünü kapsar. 
 
Parti Satışı: Dernek üyesi olan doğrudan satış şirketindeki doğrudan satış yapan kişinin, bir grup 
müstakbel müşteriye ürünler hakkında açıklama ve tanıtım yaparak satış yapmasıdır. Müşteriler, 
kendilerini bu amaçla davet eden ev sahibinin evinde toplanırlar. 
 
Sipariş Formu: Basılı ve yazılı sipariş makbuz ve sözleşmeyi kapsar. 
 
İlkelere Uygunluk İdarecileri: Çalışanları DSD üyesi olan şirketlerin, davranış ilkelerini 
uygulamalarını izlemek ve şikayetleri bu ilkelere bağlı kalarak çözümlemek amacıyla DSD tarafından 
görevlendirilen bağımsız şahıs ya da organlardır. 

 
1.3 Üyeler: Doğrudan Satış Derneği üyeleri, DSD ilkelerinin özünü oluşturan davranış ilkelerini 
benimseyeceklerini taahhüt ederler. 
 
1.4 Şirketler: DSD’ye üye olabilmenin ve bu üyeliği koruyabilmenin bir şartı olarak, DSD’ye üye olan 
şahsın işvereni olan her şirket bu ilkelere uyacağını kabul eder. 
 
1.5 Doğrudan Satış Yapan Satıcılar: Bu ilkeler, doğrudan satış yapan kişileri direkt bağlamaz. Ancak, 
DSD üyesi çalışanı olan şirketler, distribütörlük sistemine üye olabilmenin bir şartı olarak doğrudan 
satıcıların bu ilkelere uygun davranış içerisinde olmalarını gerekli görürler. 
 
1.6 Özel Denetim: Bu ilkeler, doğrudan satış sektörü tarafından özel denetim için benimsenen 
önlemlerdir. Getirdiği yükümlülükler mevcut kanuni şartların üzerinde ahlaki davranışlar gerektirebilir. 
Çalışanının DSD üyeliği feshedilen bir şirket, bu ilkelere bağlı kalmak zorunda tutulamaz; ilkelerde yer 
alan kişiler, sadece şirketin çalışanının DSD’ye üye olduğu süre boyunca meydana gelen olay veya 
işlemlerden sorumludur. 
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1.7 Kanunlara Uyma: DSD üyesinin işvereni olan şirketlerin ve doğrudan satış yapan satıcıların tüm 
kanuni yükümlülüklere uydukları kabul edilir, bu yüzden tüm kanuni yükümlülükler bu ilkelerde ayrıca 
yeniden tanımlanmıştır. 
 
1.8 Standartlar: Bu ilkeler, DSD üyesi çalıştıran doğrudan satış şirketleri ve bu şirketlerdeki doğrudan 
satış yapan satıcılarla ilgili bazı ahlaki davranış standartlarını da içerir. 
 
1.9 Yasak Olan Uygulamalar: Dernek üyesi olan şahsın bağlı bulunduğu şirkette doğrudan satış yapan 
satıcılar, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız satış yapmayacaklardır. 

 
2. MÜŞTERİYE YÖNELİK DAVRANIŞLAR 
DSD’nin de üyesi olduğu Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (WFDSA) tarafından en son 
şekli 7 Ekim 2008’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde tüketicilerin korunması için uygulanan kurallar 
aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. Doğrudan Satıcılar yanıltıcı, aldatıcı veya haksız satış 
uygulamalarında bulunmayacaktır. 
 
2.1 Kendini Tanıtma: Doğrudan Satıcılar satış sunumlarının başlangıcında sorulmadan kendilerini doğru 
ve açık bir şekilde tanıtacak; ayrıca Şirketlerinin kimliğini; Ürünlerinin genel özelliğini; ve Tüketici adayına 
orada bulunma amaçlarını açıklayacaktır. 
 
2.2 Açıklama ve Gösterim: Doğrudan Satıcılar Tüketicilere Ürün hakkında açıklamalar ve gösterimler 
yaparken fiyat ve uygulanıyorsa kredili satış koşulları; ödeme koşulları; iade politikaları dahil sipariş iptal 
süresi; garanti koşulları; satış sonrası hizmetler; ve teslimat tarihleri ile ilgili doğru ve tam bilgi vermelidir. 
Doğrudan Satıcılar Tüketicilerin tüm sorularını doğru ve anlaşılır şekilde cevaplayacaktır. Ürünün 
verimliliği ile ilgili iddialar konusunda Doğrudan Satıcılar ancak Şirket tarafından onaylanan sözlü veya 
yazılı ürün iddialarında bulunacaktır. 
 
2.3 Sipariş Formu: İlk satış anında veya öncesinde Tüketiciye yazılı bir Sipariş Formu teslim veya temin 
edilmelidir. Posta ile, telefonla, internet üzerinden veya benzeri yüz yüze olmayan ortamlarda yapılan 
satışlarda Sipariş Formunun bir kopyası tüketiciye önceden temin edilmelidir veya bu kopya İnternet 
aracılığı ile yazıcıda basılabilir veya bilgisayara yüklenebilir şekilde hazır bulunmalıdır. Sipariş Formu, 
Şirketi ve Doğrudan Satıcıları tanıtmalı ve Şirketin veya Doğrudan Satıcıların tam ismini, daimi adresini 
ve telefon numarasını içermelidir. Garanti koşulları; satış sonrası hizmetlerin ayrıntıları ve sınırlamaları; 
garantiyi verenin adı ve adresi; garanti süresi; ve Tüketiciye sunulan tazmin ve telafi olanakları Sipariş 
Formunda veya Ürün ile birlikte verilen yayınlarda açıkça belirtilmelidir. 
 
2.4 Yayınlar: Tanıtıcı yayınlar, reklamlar ve posta gönderileri aldatıcı veya yanıltıcı ürün tanımları, 
iddialar, fotoğraflar veya resimler içermeyecektir. Tanıtıcı yayınlar şirketin adını ve adresini veya telefon 
numarasını taşımalıdır, doğrudan satıcının telefon numarası da yayınlarda bulunabilir. 
 
2.5 Tanıklıklar: Şirketler ve Doğrudan Satıcılar yetki verilmemiş, doğru olmayan, eskimiş veya geçerliği 
olmayan, teklifle ilgisi olmayan veya Tüketiciyi yanıltıcı şekilde sunulan tanıklıkları veya onayları 
kullanmayacaktır. 
 
2.6 Karşılaştırma ve Karalama: Şirketler ve Doğrudan Satıcılar yanıltıcı karşılaştırmalar yapmayacaktır. 
Karşılaştırma noktaları kanıtlanabilir gerçeklere dayanmalıdır. Şirketler ve Doğrudan Satıcılar herhangi 
bir Şirketi, işi veya Ürünü doğrudan veya ima yoluyla haksız şekilde karalamayacaktır. Şirketler ve 
Doğrudan Satıcılar başka bir Şirketin, işin veya Ürünün ticari markası ve sembolü ile ilişkili itibarından 
haksız avantaj sağlamayacaktır. 
 
2.7 Cayma Hakkı ve Ürünlerin İadesi: Yasal zorunluluk olsun olmasın Şirketler ve Doğrudan Satıcılar, 
belirlenmiş, makul bir zaman aralığı içinde müşterinin siparişinden vazgeçmesini sağlayacak bir düşünme 
süresi sunacaktır. Cayma süresi açıkça belirtilecektir. Belirli koşullara bağlı olarak veya kayıtsız şartsız 
bir iade hakkı sunan Şirketler ve Doğrudan Satıcılar bunu yazılı olarak belirtecektir. 
 
2.8 Özel Yaşama Saygı: Doğrudan Satıcılar kişisel veya telefonla yapılacak temasları müşterileri 
rahatsız etmemek için makul bir şekilde ve makul saatler içinde yapacaktır. Bir Doğrudan Satıcı, 
Tüketicinin isteği üzerine, bir gösterimi veya satış sunumunu derhal kesecektir. Doğrudan Satıcılar ve 
Şirketler bir Tüketicinin, Müşteri adayının veya bir Doğrudan Satıcının verdiği tüm özel bilgileri korumak 
için gerekli önlemleri alacaktır. 
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2.9 Dürüstlük: Doğrudan Satıcılar Tüketicilerin ticari deneyim eksikliğine saygı gösterecektir. Doğrudan 
Satıcılar tüketicilerin güvenini kötüye kullanmayacak veya bir Tüketicinin yaşlılığından, hastalığından, 
anlama güçlüğünden veya iyi dil bilmemesinden yararlanmayacaktır. 
 
2.10 Referanslı Satış: Şirketler ve Doğrudan Satıcılar bir Tüketiciye benzer satışlar için müşteri adları 
verdiği takdirde satın aldığı ürünün fiyatının düşürüleceği ve hatta bedavaya geleceği gibi vaatlerde 
bulunarak müşteriyi mal veya hizmet satın almaya ikna eden bir sunum yapmayacaktır. 
 
2.11 Teslimat: Şirketler ve Doğrudan Satıcılar Tüketici siparişlerini zamanında teslim edecektir. 

 
3. İLKELERİN UYGULANMASI 
 
3.1 Şirketlerin Sorumluluğu: Bu ilkelerin uygulanmasından, öncelikle DSD üyesi ve onun nitelikli 
işvereni sorumludur. Bu ilkelerin ihlal edilmesi durumunda, bu şirketler şikayet sahiplerinin şikayetini 
giderebilmek için gereken her şeyi yapacaktır. 
 
3.2 DSD’nin Sorumluluğu: DSD, şikayetlerin sonuçlandırılması için sorumlu bir kişi atayacak, 
şikayetlerin çözümlenmesi için her türlü çabayı gösterecektir. 
 
3.3. Davranış İlkeleri Denetçisi: DSD, bağımsız bir kişi ya da organı, davranış ilkeleri denetçisi olarak 
görevlendirecektir. Anılan davranış ilkeleri denetçisi, DSD üyesinin çalıştığı şirketin DSD ilkelerine uygun 
olarak davranıp davranmadığını gerektiği şekilde takip etmeli, tüketicilerin bu ilkelerin ihlali konusunda 
çözümlenmemiş şikâyetleri varsa, bunları sonuçlandırmalıdır. 
 
3.4 Müeyyide: DSD ya da davranış ilkeleri denetçisinin kararıyla, siparişlerin iptal edilmesi, satın alınan 
malın iadesi, geri ödemelerin yapılması, doğrudan satış yapan satıcılara uyarı verilmesi, doğrudan satış 
yapan satıcıların şirketle olan sözleşme ya da diğer ilişkilerinin iptal ya da feshedilmesi, şirketlere uyarı 
verilmesi, şirketlerin çalışanlarının DSD üyeliğinden ihraç edilmesi ve bu tip önlem ve cezaların 
yayınlanması gibi eylemler yapılabilir. 
 
3.5 Şikâyetlerin Çözümlenmesi: DSD üyesinin işvereni şirketler, DSD ve davranış ilkeleri denetçisi, 
şikâyetleri çözümlemek üzere bazı prosedürler belirleyecek, en kısa sürede, gelen tüm şikayetlerden 
haberdar olduklarını teyit edecek ve makul bir süre içinde karara bağlanmasını sağlayacaklardır. Tüketici 
şikâyetlerinin giderilmesi karşılığında tüketiciden herhangi bir ücret alınmayacaktır. 
 
3.6 İlkelerin Yayınlanması: DSD bu ilkeleri yayınlayacak ve mümkün olduğu kadar çok kişiye 
ulaştıracaktır. Herkes, basılan bu yayınları ücretsiz olarak alacaktır. 
 


