BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILIĞI SÖZLEŞMESİ
İş bu Bağımsız Tacir Yardımcılığı Sözleşmesi (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır).
Ömerağa Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No: 57/3 İzmit/KOCAELİ adresinde mukim
YNM Elektronik Yazılım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “şirket” olarak
anılacaktır) ile kullanıcı arasında akdedilmiş bulunan, www.filicha.com internet sitesi
içerisinde yer alan ve icaba davet niteliği taşıyan, müşterinin platforma kayıt olmak sureti ile
kullanıcı sıfatını taşımaya başlaması “kabul” edilen bir sözleşmedir. Tali Satıcılık ilişkisine
temel teşkil eden ve taraflar arasında bu ilişkinin başında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar
iş bu Sözleşme’ nin ayrılmaz bir parçasıdır.
A) TANIMLAR
Şirket
Limited Şirketi’ ni ifade eder.

:
: YNM Elektronik Yazılım Hizmetleri Ticaret

Sözleşme
: Şirket ile bağımsız tacir yardımcısı/kullanıcı
arasında imzalanan iş bu sözleşmeyi ifade etmektedir.
Platform
ifade eder.

: www.filicha.com isimli internet sitesi arayüzünü

Müşteri
:www.filicha.com
isimli
kullanıcı girişi yapmadan platformdan alışveriş yapan kişiyi ifade eder.

internet

sitesine

Kullanıcı
:www.filicha.com
isimli
internet
sitesine
kullanıcı adı ile şifre almak sureti ile kayıt gerçekleştiren ve platformdan yaptığı alışverişler
ile şirket tarafından belirlenen FPP ve FKP puanlarını kazanmaya hak kazanan gerçek kişidir.
Bağımsız Tacir Yardımcısı (Temsilci)
: İş bu sözleşme gereğince kullanıcı sıfatını
üzerinde taşıyan ve şirketin kuruluş gayesi ile yegane hedefi olan “ Türkiye’ de E-Ticaret
Faaliyetinin Geliştirilmesi ile Türkiye’ nin her bölgesine gün içi teslimat hizmeti”
çerçevesinde daha fazla çeşit/sayı/nitelikte ürünün daha fazla kullanıcıya ulaştırılması
hususunda şirkete yardımcı olan ve iş bu yardım karşılığında da ulaştıkları kullanıcılar ile
şirket arasında meydana gelen alışveriş ilişkisi akabinde kazanç sağlayan gerçek kişidir.
Network Marketing
da bilinen satış şeklidir.

: Ağ pazarlama ya da çok katlı pazarlama olarak

Kariyer
: Şirket tarafından belirlenen filicha kariyer
puanlama sistemi içerisinde iş yapan bağımsız tacir yardımcılarının puanlama sisteminde
belirtilen puanları bireysel çabaları ile gerçekleştirmeleri durumunda sistem içinde
kazanacakları ünvanları belirler.
Filicha Kariyer Puanlama Sistemi (FKP) : İş bu sözleşme gereğince bağımsız tacir
yardımcısı sıfatını üzerinde taşıyan gerçek kişilerin kariyer elde etmesi için gereken puan
hesabına esas olmak üzere şirket tarafından iş bu sözleşme içerisinde belirtilen puanlama
sistematiğini ifade eder.

Filicha Prim Puanı (FPP)
: Platform
kazanılan prim miktarını gösteren puana verilen isimdir.

üzerinde

yapılan

alışverişlerde

Filicha Platform Kiralama Sistemi(FPKS): Her kayıtlı kullanıcı tarafından iş bu
sözleşmede belirtilen ücretin şirket banka hesaplarına gönderilmesi ile yahut kullanıcı sıfatı
taşıyan gerçek kişinin yapmış olduğu alışverişler neticesinde elde ettiği Filicha Kariyer
Puanının sözleşmede belirtilen miktara ulaşması ile 1 yıl boyunca kiralanması mümkün olan
sisteme verilen addır.
Kazanç Planı
: Şirket tarafından belirlenmiş olan komisyon
planına verilen isimdir. Bundan böyle “Komisyon Planı” olarak adlandırılacaktır. Komisyon
planı, bağımsız tacir yardımcılarına ürün satışları ve kendi sponsorluklarındaki grubun
satışları için prim ve diğer ödülleri kazanması imkanını tanımaktadır.
Komisyon
: Bağımsız tacir yardımcılarının şirket tarafından
belirlenmiş olan komisyon planına göre bireysel çabaları sonucunda hak ettikleri kazançların
genel adıdır.
Sponsor
: Bağımsız tacir yardımcılarının, bağımsız tacir
yardımcısı olmayı hedefleyen kullanıcılara vermekle zorunlu oldukları iş yapma becerilerini
artırıcı ve yönlendirici çalışmadır. Her bir bağımsız tacir yardımcısı, kendi ekiplerine dahil
ettiği ve bağımsız tacir yardımcısı olmayı hedefleyen diğer kullanıcıların iş yapma becerilerini
geliştirmek adına, onlara sponsorluk yapacağını, başlangıçtan itibaren kabul ve taahhüt
etmiştir.
Temsilci Portföyü
yatay ilişkiler bulunan ağını ifade eder.

: Bağımsız tacir yardımcılarının arasında dikey ve

Alt Temsilci
: Bir temsilciye bağlı olarak temsilci portföyüne
giren ve etkinlikleri ile üst temsilciyi etkileyen bağımsız tacir yardımcılarını ifade eder.
Temsilci Kolu
: Bir temsilciye(bağımsız tacir yardımcısı) bağlı
alt temsilciler ve onlara bağlı alt temsilcilerden oluşan ve üsttekinden alttakilere kadar
birbirlerine dikey çizgiler ile bağlı olan, etkinlikleri birbirlerine eklenebilen temsilci silsilesini
ifade eder.
Dikey Temsilci İlişkisi

: Bir temsilci kolu arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Yatay Temsilci İlişkisi
: Üst Temsilciye bağlı iki temsilcinin kendi
altlarında bulunan ve oluşturdukları etkinlikleri birbirine eklenmeyen iki ayrı temsilci grubu
arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Direkt Satış
satışını tanımlar.

: Doğrudan şirketten satın alınan ürünlerin

E-Ticaret
: Platform üzerinden şirketin tüm bağımsız tacir
yöneticilerine işlerini internet üzerinde de geliştirmelerine yönelik tahsis etmiş olduğu internet
sitesi olan www.filicha.com internet adresinde nihai müşterilere yapmış olduğu satışların
genel adıdır.

B) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

:

İş bu sözleşme kullanıcılar için belirsiz süreli bir sözleşmedir.
C) İYİ NİYET KURALLARI

:

Taraflar bu sözleşme ile yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet kuralları ve dürüst ticaret
ilkelerine uygun hareket edeceklerdir.
Bu sözleşmenin şartları ve bağımsız tacir yardımcıları ile bağlantılı olarak taraflar arasında
düzenlenecek tüm sözleşmeler iyi niyet kurallarını temel alacaktır.
D) SÖZLEŞMENİN KONUSU

:

İş bu sözleşme, kullanıcının şirkete ait www.filicha.com internet sitesinden elektronik ortam
üzerinde yapmış olduğu başvuru üzerine kurulmuştur. İş bu sözleşme bir icaba davet niteliği
taşımakta olup müşterinin platforma kayıt olması daveti kabul anlamına gelecek ve sözleşme
yürürlüğe girmiş olacaktır böylelikle platforma kayıt olan her kullanıcı platformda yer alan iş
bu sözleşmedeki şartları kabul ve beyan etmiş sayılacaktır. Şirket tarafından müşterilerine
platform üzerinden e-ticaret faaliyeti kapsamında satışa sunulan ürünlerin çeşitliliğinin ve
adedinin arttırılması ile niteliğinin geliştirilmesi, Türkiye’ nin her bölgesinden müşteriler
tarafından verilen siparişlerin siparişin verildiği gün içerisinde siparişi veren müşterinin ürüne
ulaşmasının sağlanması ve müşterilere kaliteli hizmet gerçekleştirmek hedefine şirketin daha
hızlı ve daha hatasız bir şekilde ulaşabilmesi için şirkete katkı sağlamak isteyen ve bu katkı
karşılığında da iş bu sözleşmede belirtildiği üzere puan kazanmayı amaçlayan kullanıcı ile
kullanıcı olmak ile birlikte aynı zamanda şirket platformunu şirketin de onayını almak şartı ile
bireysel satışlarını gerçekleştirmek ve sözleşmede belirtildiği üzere puan dışında puana ek
olarak ödül/prim/puan/kariyer/bonus kazanmayı amaçlayan bağımsız tacir yardımcıları ile
şirket arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemek ve tarafların hak ve yükümlülüklerini
belirlemek üzere tanzim edilmiştir.
E) GENEL HÜKÜMLER

:

Şirket platformunun 3. Şahıslara tanıtımı ile şirkete yeni kullanıcıların dahil edilmesi
hususlarına ilişkin maddeler yalnızca bağımsız tacir yardımcılarını (temsilci)
ilgilendirmektedir.
İş bu sözleşme www.filicha.com internet sitesinde yer almaktadır ve icaba davet niteliği
taşımaktadır olup, müşterinin platforma kayıt olup kullanıcı sıfatını alması kabul anlamına
gelmekte olup sözleşme iş bu kaydın gerçekleşmesi ile yürürlüğe girer ve taraflar arasında
bağlayıcı hale gelir. Taraflar arasında ayrıca basılı ve imzalı bir sözleşme yapılmayacaktır.
Kullanıcı ancak sözleşme sayfasında bulunan “yazdır” butonunu kullanarak sözleşmeden
örnek alabilecektir.
Kullanıcıların aynı zamanda bağımsız tacir yardımcısı olmak için iş bu sözleşme kapsamında
gerekli şartları sağlaması halinde bağımsız tacir yardımcısı (temsilci) olma hakkı saklıdır
ancak bu hususta herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Her bağımsız tacir yardımcısı
aynı zamanda kullanıcı sıfatını taşımaktadır ve kullanıcı sıfatını taşıyanların haklarına sahiptir
ancak kullanıcı sıfatına haiz olan her gerçek kişi bağımsız tacir yardımcısının sahip olduğu
tüm haklara sahip değildir, bu noktada bağımsız tacir yardımcısının sahip olduğu haklar daha
geniş kapsamlıdır.

Şirket ile bağımsız tacir yardımcısının ilişkisi, iki asli taraf arasındaki akdi bir ilişkidir. Bütün
bağımsız tacir yardımcıları bağımsız ürün satış temsilciliği almış kişilerdir. Bağımsız tacir
yardımcıları bireysel işlerini, şahsi zamanlarını kullanarak, kendileri tarafından seçilecek
araçlarla ve kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle (şirket ilkelerine uygun olması şartı ile )
şirketin ve platformun tanıtımını yapacaklardır.
Şirkete ait olan tüm logolar, marka ve amblemler, marka haklarının korunmasına dair üye
ülkelerce imzalanmış Madrid Protokolü, Türk Hukuk Mevzuatı için 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununu ve
her bir ülkenin haksız rekabet ile markalarını koruyan hükümleri ile koruma altındadır. Aksi
belirtilmediği sürece şirketten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve kullanılamazlar.
www.filicha.com internet sitemizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon, video,
bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği
koruma altında olup, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ek
olarak söz konusu logo, marka ve amblemler, şirketin resmi sosyal medya hesaplarında da
mevcut olmakla beraber aynı koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.
Bağımsız tacir yardımcısı ve şirket arasında İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamakta olup, Sözleşme ve
eki sayılan belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz. İş bu sözleşme içeriği uyarınca
şirket platformunun tanıtılması ve şirket platformunda yer alan ürünlerin tanıtımı ile satışının
yapılması, söz konusu ürün satışından elde edilen kar üzerinden sözleşmede belirtilen şartlar
ile maddi kazanç sağlayacak olan bağımsız tacir yardımcısı tarafından üstlenilmiştir.
Gerçek kişi kullanıcı sıfatını haiz olabilmek için “Kayıt Formu” nu doldurmalıdır. Bu formun
şirket tarafından onaylanması akabinde kullanıcının platform üzerinden vermiş olduğu
siparişlerinde belirtilen ürünü/ürünleri temin etmeyi ve katılımcıya göndermeyi, gönderilen
ürün/ürünler neticesinde iş bu sözleşmede yer alan hesaplama yöntemi ile FPP (Filicha Prim
Puanı) ve FKP (Filicha Kariyer Puanı) kazandırmayı, kullanıcının şirket ile yapmış olduğu
anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile kabul eder. Ayrıca www.filicha.com internet sayfasından
bağımsız tacir yardımcıları tarafından yönlendirilerek benzer işlemler tekrarlanarak elektronik
olarak kullanıcı şartları oluşturulur.
Kullanıcılar iş bu sözleşmede yer alan FPKS (Filicha Platform Kiralama Sistemi)’ ni bir
defaya mahsus olmak üzere 1 yıl boyunca kullanmaya (ilk ve tek seferlik kullanım) hak
kazanmak için bireysel alışverişlerinde 1000 FKP toplayabileceği gibi söz konusu FPKS’ yi
1000TL(bintürklirası)+KDV tutarlı bedelini şirkete ait banka hesaplarından herhangi birine
yatırmak sureti 1 yıllık süre ile kiralayabilecektir. Söz konusu kira ilişkisi bir yazılımın
kiralanmasına ilişkindir. Şirket söz konusu kira süresi boyunca mücbir sebepler dışında
yazılımsal nedenlerden kaynaklanan ve kiracıyı zarara uğratan kusurları karşılığında kiracının
uğramış olduğu zararı kusuru oranında karşılayacaktır. Kiralanan ara yüzün kiracı tarafından
kullanılması sonucunda kiracı tarafından 3. Kişilere verilen zararlardan şirket sorumlu
tutulamayacaktır, kiracı söz konusu zararlardan tek başına sınırsız sorumludur.
Kullanıcı, www.filicha.com üzerinden satışa sunulan ürünleri bizzat kendisi almak
zorundadır. Bir bağımsız tacir yardımcısının, bir şahsı, temsilci koluna ilgilinin rızası ve/veya
bilgisi dışında kayıt yapması veya gerçeğe aykırı bilgiler ile kullanıcı girişi yapması halinde
söz konusu bağımsız tacir yardımcısı portföyden derhal çıkartılacaktır.

İş bu sözleşme gereğince bağımsız tacir yardımcısı sıfatına haiz olan gerçek kişinin ölmesi
durumunda, veraset ilamının bir örneğinin şirkete gönderilmesi akabinde bağımsız tacir
yardımcısının birikmiş bonus/puan/prim ve hakları yasal mirasçılarına teslim edilir. Yine
bağımsız tacir yardımcısının FPKS’ si de yasal mirasçıları tarafından yönetilecektir.
Kazanılan bonus/puan/primler nedeni ile doğacak vergisel yükümlülükler tamamen bu hakları
kazanmış olan bağımsız tacir yardımcısına aittir. Şirketin vermiş olduğu maddi kazançları,
ticari ve yasal kayıtlarında göstermek ve puan/bonus/prim ödemelerini finans kuruluşları
aracılığı ile gerçekleştirmek dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla
birlikte şirket, kamu maliyesine karşı sorumlulukları nedeniyle prim/puan/bonuslar üzerinde
gerekli vergisel kesintileri gerçekleştirerek, ilgili kurumlara yatırma hakkına sahiptir.
Yapılacak ödemeler, brüt değerleri ifade etmekte olup, ulusal mevzuatlar nedeni ile
doğabilecek vergi ve harçlar başta olmak üzere, gönderme masrafları ve sair giderler, ödeme
içinden karşılanır. Şirket komisyon planında dürüstlük, gelişmiş ülkeler ticari teamülleri ve
bütünlük ilkeleri esas alınmış olup, herkese başarıya ulaşılması için eşit ve adil imkanlar
azami oranda sunulmaktadır.
Verilecek puan/prim/bonuslar, brüt değerleri ifade etmekte olup, ulusal mevzuatlar nedeni ile
doğabilecek vergi ve harçlar başta olmak üzere, gönderme masrafları ve sair giderler, ödül
içinden karşılanır. Puan/prim/bonus kazanan kullanıcının, tabi olduğu mevzuat ve sözleşme
uyarınca puan/prim/bonus alma hakkına sahip olmadığı anlaşılır ise, şirket, puan/prim/bonus
vermeme veya geri alma hakkını haizdir.
Şirket komisyon planı, şirketin tanıtımı ve potansiyel müşteri ve kullanıcılara ulaşılabilmesi
üzerine kurulmuştur. Bağımsız tacir yardımcısı, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel
çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir. Şirket, komisyon planının önemli
amacı, şirketin tanınırlığını arttırarak potansiyel müşteri ve kullanıcılara daha hızlı
ulaşılabilmesini ve şirketin profesyonel e-ticaret hizmetini gerçekleştirmek sureti ile Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ ne sektörel katkıda bulunmasını sağlamaktır.
Şirket ürünleri bağımsız tacir yardımcıları ve üçüncü kişilerin ya da başkaca gerçek ve/veya
tüzel kişilerin oluşturduğu web sitelerinde, kataloglarında veya her türlü elektronik ve/veya
basılı görsel olgularda tanıtılamaz ve bu şekilde satışa arz edilemez. Bunun yapılması
durumunda hukuki işlem başlatılarak ürünler toplatılacak ve uğranılan zararın giderilmesi
sağlanılacaktır. Bağımsız tacir yardımcıları söz konusu şirket ürünleri üzerinde herhangi bir
hak sahibi olmamak ile birlikte şirket yetkilisi de değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan bu
markalar hiçbir mecra üzerinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bağımsız tacir yardımcılarının
potansiyel kullanıcılara yapmış olduğu tanıtımlar esnasındaki hataları neticesinde doğacak
zararlardan şirket mesul tutulamaz. Bağımsız tacir yardımcıları, resmi makamların belirlemiş
olduğu çerçeve ve şirketin kendileri ile yapmış oldukları bağımsız tacir yardımcı sözleşmesi
başta olmak üzere tüm sözleşmelere uymak şartı ile her türlü tanıtım, reklam ve benzeri
faaliyetle ticaretlerini genişletme haklarına sahiptirler.
www.filicha.com internet sitesinde bulunan kayıt formunu dolduran ve şirket tarafından kaydı
onaylanan herkes kullanıcı sıfatını haiz olmuştur, tüm kullanıcılar yapmış olduğu alışverişler
neticesinde toplamda 1000 FKP’ ye ulaştıkları taktirde veya şirketin belirlemiş olduğu şirket
banka hesaplarından herhangi bir tanesine 1000TL(bintürklirası)+KDV tutarlı ücreti yatırması
halinde bağımsız tacir yardımcısı olma hakkını üzerinde taşır ve aynı zamanda 1 yıl boyunca
FPKS sistemini kiralama hakkına haiz olur. Tüm kullanıcılar şirket tarafından belirlenen kural
ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Şirket herhangi bir zaman diliminde bağımsız tacir yardımcılarını denetleme ve/veya uyarı
verme hakkını saklı tutmaktadır.
Kullanıcı, www.filicha.com üzerinden bizzat kendisi kayıt formunu doldurmak zorundadır.
Bir bağımsız tacir yardımcısının, bir şahsı ilgilinin rızası ve/veya bilgisi dışında kayıt yapması
veya gerçeğe aykırı bilgiler ile kullanıcı girişi yapması halinde söz konusu bağımsız tacir
yardımcısı “FKP/FPP” cetvelinden derhal çıkartılacak ve bu hususta hiçbir hak talep
edemeyecektir.
Her bir kullanıcı şirkete vermiş olduğu elektronik posta, sabit telefon, cep telefonu ve tebligat
adresinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Gerek hukuki, gerekse iş akışı
açısından yapılacak bütün yazışma ve haberleşmenin doğru bir şekilde sürmesi, kişilerin
beyan edecekleri muhtelif iletişim bilgilerine muhtaçtır. Doğru verilmeyen iletişim
bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, kullanıcının kendisi
sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir zararda şirketin nihai
olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Kullanıcı başlangıçta doğru ve eksiksiz vermiş olduğunu kabul ettiği iletişim bilgilerinin
zaman içinde değişmesi (örnek taşınma vb.) durumunda, şirketi ivedilikle yazılı olarak
haberdar edeceğini ve yeni iletişim bilgilerini şirket ile paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.
Herhangi bir bağımsız tacir yardımcısı, hakkaniyete uygun zorunlu durumlar dışında ve şirket
tarafından uygun görülmediği sürece, haklarını üçüncü bir kişiye devir edemez. Sadece zaruri
durumlar ve şirketin nihai kararında uygun görmesi durumunda (Şirketin uygun görme
zorunluluğu yoktur.) hesap devir işlemleri yazılı olarak gerçekleşir. Bu devir gerçekleştikten
sonra eski bağımsız tacir yardımcısının ilgili hesapla alakalı geleceğe dönük hiçbir hakkı
kalmamış olmasına rağmen, geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlere dair hukuki
sorumluluğu devam etmektedir.
Şirket tarafından yayınlanan ve taraflar arasında akdedilmiş iş bu sözleşmede zaman
içerisinde değişiklikler meydana gelebilir. Yapılacak bu değişiklikler kullanıcılara
www.filicha.com sitesi üzerinden duyurulacaktır. Kullanıcı ilgili değişiklikleri incelemek ve
talepte bulunmadan önce bu değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde yeni bir
ürün
siparişi
gerçekleştiremeyecek/FPKS
sisteminden
yararlanma
talebinde
bulunamayacaktır. Kullanıcı, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi
bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.
Şirket komisyon planı, ürünlerin satışları ve platforma kayıt gerçekleştiren kullanıcılar
tarafından verilen siparişler üzerine kurulmuştur. Bağımsız tacir yardımcısı, başarı veya
başarısızlığı kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir.
Şirket, komisyon planının önemli amacı, ürün satışlarını yükseltmek ve şirketin yüksek
kalitedeki ürünlerini bağımsız tacir yardımcıları, kullanıcılar ve nihai müşteriler ile
paylaşmaktır.
Aile bütünlüğü prensipleri gereği, 1.derece aile birliği bulunan bireyler, aile içinde bağımsız
tacir yardımcılığı sıfatını ilk kazanan bireyin üst sponsorluğu altında, birinci derece aile
bireyinin sponsorluğunda işi yapabilir.
Aksi durumların tespiti halinde şirket, durumu düzeltmek adına, söz konusu hesaplar için her
türlü kararı alma yetki ve hakkına sahiptir.

Bağımsız tacir yardımcısı, ilgili mevzuat ve şirket tarafından hazırlanan dokümanlara uygun
olmak şartıyla, kendi temsilci kolunu oluşturmak amacıyla potansiyel kullanıcı olan üçüncü
kişilere, şirketin tanıtımını iş bu sözleşmede belirtilen çerçevede yapabilir. Bağımsız tacir
yardımcısı, yaptığı bu tanıtım sonucunda veya herhangi bir üçüncü kişinin bu tanıtımlardan
bağımsız talebi doğrultusunda, Şirket ile söz konusu üçüncü kişi arasında, biçimi ve içeriğini
Şirketi’ in belirleyeceği bir sözleşme akdedilmesi veya kurulması için aracılık edebilir.
Bağımsız tacir yardımcısının sadece ve sadece bu aracılık görevinin ifa edilmesi açısından
şirketi sınırlı temsil yetkisinin varlığı taraflarca kabul edilir. Ancak söz konusu temsil yetkisi
hiçbir koşulda, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen amacı aşacak şekilde
yorumlanamaz.
Bağımsız tacir yardımcılarının tanıtım yapmış oldukları potansiyel kullanıcıların iş bu tanıtım
sebebi ile kullanıcı almaları halinde söz konusu kullanıcı kendisine tanıtım yapan Bağımsız
Tacir Yardımcısı’ nın “Temsilci Kolu” na eklenir. Bağımsız tacir yardımcısı şirkete
kazandırdığı kullanıcının ödemiş olduğu bedel neticesinde puan/prim/bonus alacak olsa da
şirkete kazandırmış olduğu iş bu kullanıcının bağımsız tacir yardımcılığı sıfatını kazanmasına
sebep olan kullanıcı kazandırma eylemi sonucunda herhangi bir komisyon/prim/ödül
alamayacaktır.
İş bu sözleşme kullanıcıya veya bağımsız tacir yardımcısına şirketin tanıtımını yapmak sureti ile
potansiyel kullanıcılara ulaşma zorunluluğu yüklememektedir. Ancak iş bu eylemlerin
yapılmaması halinde “FKP ve FPP” söz konusu gerçek kişilere ödenmeye devam etmekle
beraber söz konusu gerçek kişiler “kariyer bonusu” ödemesinden faydalanamayacaklardır.
Kullanıcı sıfatını haiz olup da Bağımsız Tacir Yardımcısı sıfatını haiz olmayan gerçek kişiler
hak edişlerini yalnızca yeni ürün alımlarında “indirimden faydalanma” olarak
kullanabilecektir banka hesaplarına para yatırılması hususu söz konusu olmayacaktır, bu
husus alacak temliki kurallarına göre iş bu sözleşme şartlarına dahil edilmiş ve taraflarca
karşılıklı beyan ve kabul olunmuştur. Bağımsız Tacir Yardımcısı sıfatını haiz gerçek kişiler
için ise hak edişten doğan ödemeler stopaj ayrıldıktan sonra (vergi mükellefleri hariç) yapılır.
Vergi mükelleflerine ise fatura karşılığı ödemeler gerçekleştirilir. Kullanıcıların şirkete karşı
mevcut, vadesi belirli ya da doğması muhtemel borçlarının mevcut olması halinde, bu tutarlar
şirketin yapacağı ödemeden mahsup edilebilir.
Bağımsız Tacir Yardımcıları, 1000 FKP’ yi hak ettikten yahut 1000TL(Bintürklirası)+KDV
bedeli ödemek sureti ile FPKS sistemini kiraladıktan sonra temsilci kollarında bulunan gerçek
kişilerin kariyer durumlarına ve organizasyonlarında oluşturdukları puan hacmine gore
kariyer kazanırlar. 5 farklı kariyer bulunmaktadır. Kullanıcı 1000 FKP’ yi hak ettikten sonra
ilk üç temsilci hattından FKP ve FPP kazanmayı hak eder, Yapacağı bireysel 2000 FKP satış
ile dördüncü hattını aktif hale getirir, dördüncü hat aktif olduktan sonra bireysel 2000 FKP
satışı ile beşinci hattını aktif hale getirir, beşinci hat aktif olduktan sonra bireysel 3000 FKP
satışı ile altıncı hattını aktif hale getirir, altıncı hat aktif olduktan sonra bireysel 3000 FKP
satışı ile de yedinci hattını aktif hale getirir. Aktif edilen hat nispetinde de kariyer bonusu
kazanacaktır. Buna gore; her bir kariyer için 1000 FKP elde edilmesi (elde edildiği andan
itibaren 365 gün boyunca aktif kalacak olup bu sure sonunda aynı hakların devam etmesi için
1000TL+KDV bedeli ödemek suretiyle FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması
gerekmektedir) sonrasında 7 hattın aktif edilmesi akabinde ilk 7 hattından toplamda 25000
FKP elde eden kişi “Entrepreneur-Girişimci”; aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 50000
FKP elde eden kişi “Artisan-Esnaf”; aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 100000 FKP elde
eden kişi “Merchant-Tüccar”; aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 250000 FKP elde eden
kişi “Boss-Patron” ve en nihayetinde aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 500000 FKP
elde eden kişi “Retired-Emekli” kariyerine sahip olacaktır.

Herhangi bir kariyer sahibinin, kullanıcı sıfatı sona ermedikçe ve yeniden sponsorluğu
yapılmadıkça, bir kez kariyer elde ettikten sonra, aynı düzeyde kalması için 1000 FKP’ yi
elde ettiği an itibariyle her 365 günde bir 1000TL(bintürklirası)+KDV bedelin ödenmesi
sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması zorunluluğu dışında herhangi bir şart
bulunmamaktadır.
Bağımsız tacir yardımcısının, sponsorluğunu yapmakta olduğu grup ya da gruplardan prim
kazanabilmesi için, o ay içinde şirketten ürün alışverişinin olması gerekmektedir. Ürün satış
temsilcisi aktif olmadığı haftalar ve aylar için puan/prim/bonus kazanamaz. Takip eden hafta
veya ay da tekrar aktif duruma geçen ürün temsilcisi geri dönük hafta veya aylardan
puan/prim/bonus talebinde bulunamaz. Yalnız aktif olduğu dönemlerde ekiplerinin ve
kendisinin gerçekleştirmiş olduğu puanları pasif duruma geçtiğinde de silinmeyecektir.
Sadece aktif olmadığı dönemde gerçekleşen cirosal ve puansal hareketlerden puan/prim/bonus
kazanamayacaktır.
F) REKABET YASAĞI VE GİZLİLİK

:

Kullanıcı, şirketin yazılı onayı olmadan şirkete ait marka, patent ve beratlarını, fikri ve sınai
çalışma haklarını, yazılım ve programlarını, logolarını ve patenti şirkete ait çalışma modelini
kullanmayacağını, taklit etmeyeceğini, edindiği bilgileri 3. Kişiler ile paylaşmayacağını,
internet veya sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin vb.) üzerinden paylaşım
veya yorum yapamayacağını, sayfa açmayacağını gerek kullanıcı olduğu sırada gerekse de iş
bu sıfatı sona erdikten sonra doğrudan veya üçüncü kişiler aracılığı ile kısmen de olsa haksız
rekabette bulunmayacağını, şirket ile gizli veya açık rekabete girmeyeceğini, kişi ve gruplara
karşı şirket aleyhinde propoganda yapmayacağını, burada sayılan davranışları nedeni ile
şirketin uğrayacağı zararları derhal tanzim edeceğini veya şirket zarara uğramasa dahi bu
haksız rekabet nedeni ile 100.000,00 TL tutarında tazminat ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, yürürlükteki mevzuat hükümleri ya da herhangi bir mahkeme kararı veya idari
karar uyarınca yapılması gereken açıklamalar dışında, gerek bu Sözleşme sebebiyle şirket
hakkında gerekse Sözleşmede bahsi geçen çalışma modeli hakkında edindiği bilgi ve belgeler
ile bu Sözleşme’de yer alan hükümleri, açıklanmasında sakınca olmadığı yazılı olarak
belgelenenler veya tarafların resmi ya da gayri resmi beyan, bildirim ve kamuya açık ticari
kayıtlarında karşılıklı olarak yer alan ve birbirini tutan kayıtları dışında, üçüncü kişi ve
kuruluşlarla paylaşmayacağını, ifşasına neden olmayacağını, bu Sözleşmeyle ilgili açıklama
ve duyurularda mutlaka yazılı ön onay alacağını, yürürlükteki mevzuat hükümleri ya da
herhangi bir mahkeme kararı veya idari karar uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar ile
müştereken açıklanmasına karar verilen açıklamaların içeriği ve şekli üzerinde önceden
şirkete bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Şirket ile kullanıcı arasındaki iş bu sözleşmeden kaynaklı olarak ortaya çıkan ve kullanıcının
şirket iç işleyişi hakkında bilgi sahibi olmasına neden olan hususlar sebebiyle, kullanıcı
şirketin iç işleyişine ve çalışma sistematiğine ilişkin öğrenmiş olduğu bilgileri 3. Kişiler ile
paylaşamayacaktır. Söz konusu gizlilik şartını ihlal etmesi halinde katılımcı şirkete 250.000
TL ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
G) KULLANICININ SORUMLULUKLARI

:

Bu başlık altında bağımsız tacir yardımcıları da dahil olmak üzere platforma kayıt olan
kullanıcıların tamamının sorumlulukları düzenlenmiştir.

Kullanıcı kendisine ait banka hesabını hatasız bir şekilde şirkete bildirmek ile yükümlüdür.
Kullanıcıya ait banka hesabının hatalı bildirilmiş olması, kapatılmış veya kısıtlanmış olması
nedeniyle oluşabilecek zararlar kullanıcıya ait olup şirketin bu hususta bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Kullanıcı www.filicha.com internet sitesinde yer alan bilgi ve uyarılar ile iş bu sözleşme
metnini tamamen okuduğunu, bu sözleşmenin, doğuracağı hukuki ve mali sonuçları anladığını
ve site üzerinden doldurduğu kullanıcı kayıt formlarının bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olduğunu kabul ettiğini beyan etmektedir.
Kullanıcı 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş
olmak zorundadır. 18 yaşından gün almayan ve sisteme giriş aşamasında yalan beyanda
bulunan kullanıcılar için şirket haklarını saklı tutar.
Kullanıcı, www.filicha.com internet sitesinde yer alan iş bu sözleşme şartlarını okuduğunu,
anladığını, ayırt etme gücüne haiz olduğunu, hukuki ehliyetini sınırlandıran ya da ortadan
kaldıran herhangi bir durum bulunmadığını ve belirtilen tüm kullanıcıı şartlarını taşıdığını
kabul etmektedir.
Kullanıcı, bu sözleşmeye taraf olmak ile birlikte, şirket tarafından belirlenecek olan ve
sözleşmede yer alan “FKP ve FPP” şartlarını kabul ettiğini, şirketin ileride bu şartlarda
değişiklik yapma hakkının bulunduğunu ve gerek ileride yapılacak güncellemeler gerekse de
sözleşmede yazılı tüm şartları kabul ettiğini beyan eder. Bu hükümler genel işlem şartı olarak
değerlendirilmeyecektir.
Kullanıcı Kayıt Formunu imzalayan ve www.filicha.com internet sayfasından giriş kodu alan
her bir kullanıcı Şirket İlkeleri ile ilgili kararlara uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
Kullanıcı, şirket tarafından “FKP ve FPP” şartlarının puan/prim/bonus hesabında esas
alınacağını ve “FKP ve FPP” puanları ile iş bu sözleşmede de belirtildiği üzere daha geniş
haklara sahip olunması adına gerekli olan “1000 FKP” şartının şirket tarafından değiştirilmesi
halinde iş bu hususun sözleşmeye eklenmesi akabinde kullanıcı vasfının taşınabilmesi adına
bu hususu kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, şirketin imaj ve güvenilirliğine, marka değeri veya müşteri portföyüne zarar
verebilecek davranışlardan kaçınacağını, şirket vizyon ve misyonuna saygılı olacağını, kişisel
davranışları nedeniyle şirket vereceği zararların sonuçlarından sorumlu olduğunu ve tazmin
edeceğini kabul eder.
H) BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARINA HAS SORUMLULUKLAR:
Bu başlık altında bağımsız tacir yardımcısı olma özelliğini üzerinde taşıyan kullanıcıların
sorumlulukları düzenlenmiştir.
Bağımsız tacir yardımcısı sıfatını kazanmak isteyen kullanıcılar 1000 FKP puanını
toplamalıdır. 1000 FKP puanını toplayan kullanıcılar bağımsız tacir yardımcısı sıfatını
kazanmakla birlikte aynı zamanda 1000 FKP puanını topladıkları andan itibaren ilk ve tek
sefere mahsus olmak kaydı ile 365 gün boyunca kendi ürünlerinin satışlarını yapabilecekleri
FPKS sistemini de ücretsiz olarak kullanmaya hak kazanacaklardır, aynı zamanda bağımsız
tacir yardımcısı sıfatı kazanan bu kullanıcılar için kariyer hattında 3 derinlik aktif hale
gelecektir.365 gün sonunda 1000TL(bintürklirası)+KDV bedelin şirket hesaplarına ödenmesi
sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması zorunluluğu dışında herhangi bir şart

bulunmamaktadır. Ücretini şirketin banka hesaplarından bir tanesine ödeyerek bu sıfatı
taşımaya devam edilebilir.
Şirketin potansiyel kullanıcılara tanıtımı, şirket tarafından yayınlanan Plan, El Kitabı ve
benzeri dokümanlarda yer alan ilkeler, uygulamalar ile gerçekleştirilebilir.
Bağımsız tacir yardımcıları hiçbir şekilde kendilerini bağımsız tacir yardımcılığı dışında
şirketin bayisi/vasisi veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi reklâmlarında veya
kırtasiye malzemelerinde şirket adını kullanamazlar.
Bağımsız tacir yardımcıları, söz konusu şirket üzerinde herhangi bir hak sahibi olmamak ile
birlikte şirket yetkilisi de değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan şirket marka ve logosunu
hiçbir mecra üzerinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bağımsız tacir yardımcılarının hataları
neticesinde doğacak zararlardan şirket mesul tutulamaz.
Bağımsız tacir yardımcılarının öncelikli olarak amacı, şirketin daha fazla kullanıcıya ulaşması
neticesinde platform üzerinden ürün satışlarının ve FKPS sistemini kullanan gerçek şahıs
sayısının arttırılmasını sağlamaktır.
Bağımsız tacir yardımcıları FPKS ürününü satmaya yetkili kılınmışlardır. FPKS sahibi olan
bağımsız tacir yardımcılarının kendilerine ait ürünlerde kiralama süresince satış adet ve ciro
sınırı bulunmamaktadır. Bu kişilerin kendilerine ait ürünler üzerinden satışlarda herhangi bir
platform kiralama ek ücreti alınmayacaktır. FPKS sahibi bağımsız tacir yardımcısı satacağı
ürünün belirlediği şirket tedarik fiyatlarından stok bilgilerinden, kargo yönetiminden sorumlu
olacaktır. Şirketin istemiş olduğu standartlar ölçüsü içinde kalarak ürün eklemelerini
kiraladıkları yazılım aracılığı ile kolayca yapabileceklerdir.
Bağımsız tacir yardımcıları şirkete kazandırmış oldukları kullanıcıların kayıtlarını tutmak
zorundadırlar.
Bağımsız tacir yardımcıları kariyer basamaklarının takibinden bizzat kendileri sorumludurlar.
Bağımsız tacir yardımcılarının komisyon planı uyarınca gerekli kariyere ulaşamamış olmaları
durumunda şirket herhangi bir sorumluluk taşımaz.
Bir bağımsız tacir yardımcısı, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir
iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek konularına özen göstermekle yükümlüdür.
Bir başka bağımsız tacir yardımcısı tarafından davet edilerek tanıtım yapılmış ve kullanıcı
olma teklifi yapılmış olan kişilere kullanıcı olma teklifi yapmak yasaktır.
Şirkete kayıtlı aktif olarak çalışmaya başlamış 1. derecedeki veya yakın akrabalarını sponsor
değiştirmek amacıyla başka bir bağımsız tacir yardımcısına kaydetmek yasaktır. Tespit
edildiği zaman tüm temsilci kolu ile birlikte asıl sponsorun altına kayıtla alınır. İşlemi yapılan
bağımsız tacir yardımcılarına şirket ilkeleri uyarınca işlem yapılır.
Şirkette faaliyette olan bir bağımsız tacir yardımcısına hiçbir nam ve kazanç adı altında iş
teklifi yapılmayacak ve yapılması durumunda şirket tarafından olayın ilk gerçekleştiği zaman
teklifi yapan bağımsız tacir yardımcısına üç ay boyunca çalışma durdurma cezası verilecektir.
Bu ceza bağımsız tacir yardımcısının takip eden üç ay boyunca şirketten puan/prim/bonus ve
FKPS’ den doğan hakları alamayacağı hak edemeyeceği anlamına gelmektedir. Aynı olayın
tekrar oluşması durumunda bağımsız tacir yardımcısının kaydı şirket tarafından tek taraflı

dondurulacak ve şirketle bağımsız tacir yardımcısı arasındaki sözleşme tek taraflı fesih
edilecektir.
Şirket, bağımsız tacir yardımcılarından gerçekleştirmiş oldukları kullanıcı kayıtlarını
tutmalarını istemektedir.
Şirket ile bağımsız tacir yardımcısının ilişkisi, iki asli taraf arasındaki akdi bir ilişkidir.
Bağımsız tacir yardımcıları, bireysel işlerini, şahsi zamanlarını kullanarak, kendileri
tarafından seçilecek araçlarla ve kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle (şirket ilkelerine
uygun olması şartı ile ) potansiyel kullanıcılara tanıtımını yapacaklardır.
Bağımsız tacir yardımcısı, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta
olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine
getirmekle, kullanıcıya imzalattığı ön bilgilendirme formunun bir nüshasını şirkete iletmekle,
kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödemeyi
yapmakla, ilgili mevzuatta ön görülen esnaf sınırını aşması halinde tarafınca üstlenmesi
gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
Şirketin, bağımsız tacir yardımcısının yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket
etmesi nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı
bağımsız tacir yardımcısına rücu etme hakkı mevcuttur.
Bağımsız tacir yardımcısı, Sözleşme kapsamında vereceği hizmetler sırasında, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, üçüncü kişilerden edineceği her
türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını, bu
çerçevede Kanun uyarınca elde edeceği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi bakımından
her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını; gerekli bilgilendirmeyi
yapacağını ve muvafakatleri alacağını, kayıt yaptığı kullanıcının ve kendisinin ihlallerinden
münferiden sorumlu olacağını, bu sebeplerle şirketin herhangi bir zararının doğması halinde
bu zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, aynı zaman bu hususun Sözleşme’nin
feshi sebebi olduğunı gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Şirket temsilci ağı, şirket ile rekabet edecek şekilde veya başka herhangi bir amaçla
kullanılamaz. Bağımsız tacir yardımcısı, şirketin çıkarlarına zarar verecek hareketlerden
kaçınmak ve şirket tarafından kendisine verilen bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye
aktarılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine hareket edilmesi halinde, şirket, Sözleşmeyi
haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.
Bağımsız tacir yardımcılarının öncelikli olarak amacı, şirketin daha fazla kullanıcının
platformu kullanmasını sağlamak, temsilci ağı kurarak şirketin tanıtımını yapmak ve şirketin
e-ticaret faaliyeti ile FPKS sisteminin kullanımını artırmaktır.
Bir bağımsız tacir yardımcısının sponsoru yani bağımsız tacir yardımcısını kullanıcı olarak
şirkete dahil eden kişi, iş bu sözleşmenin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Aksi taktirde
iş bu sözleşmenin uygulanmamasından doğan sonuçlardan sorumlu kişi aynı zamanda sponsor
olacaktır.
Bir bağımsız tacir yardımcısı kendisini şirketin bağımsız tanıtımcıları olarak tanımlayabilecek
olup, bastıracağı kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin
onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Bağımsız tacir yardımcısı hiçbir şekilde kendilerini
bağımsız tanıtımcılık dışında şirketin bayisi/vasisi veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz,
kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklâmlarında şirket adını kullanamazlar.

Şirket, bağımsız bir tacir yardımcısı tarafından herhangi bir kullanıcıya/potansiyel kullanıcıya
karşı borçlu olunan paralar veya üstlenilen borçlar için herhangi bir şart altında sorumlu
olmayacaktır.
Bir bağımsız tacir yardımcısı şirket adına bir banka hesabı açmayacak ve kendisini şirket veya
şirket yetkilisi olarak hiçbir şekilde tanıtmayacaktır.
Bağımsız tacir yardımcısı, şirket adına hiçbir beyanda bulunamaz, şirketin önceden yazılı
iznini almaksızın kendi internet sitesi aracılığıyla şirket tanıtımını yapamaz ve şirket adına
yazılı, görsel, işitsel veya sosyal medya aracılığıyla ticari reklam faaliyetlerinde bulunamaz.
Bağımsız tacir yardımcısının şirket ile ilgili tanıtım yapılması ancak şirket tarafından bu
konuda yayımlanan kurallar çerçevesinde ve şirketin izin verdiği ölçüde mümkündür. Aksine
hareket edilmesi halinde, şirket, sözleşmeyi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların
tazminini talep edebilir.
Bağımsız tacir yardımcısı, sözleşmede bildirdiği adres, telefon, faks ve sair bilgilerdeki
değişiklikleri yazılı olarak derhal şirkete bildirecektir. Aksi takdirde bu adrese yapılan
tebligatlar geçerli sayılacaktır.
Bağımsız tacir yardımcıları, yalan beyan, aldatıcı reklam, hayalperest gelirleri veya başkaca
hatalı beyanlar kullanarak herhangi bir durumda şirkete ve/veya diğer bağımsız tacir
yardımcılarına ve kullanıcılara zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, şirketin
kendilerinin bağımsız tacir yardımcılığı sözleşmesini uyarı yapmaksızın fesih edeceğini,
ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne
sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.
H) ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI

:

Şirket, bağımsız tacir yardımcılarını ve kullanıcıları, platform, FPKS ve şirketin platform
üzerinden satışa sunduğu ürünleri kullanımlarında ve bağımsız tacir yardımcılarının şirkete
kullanıcı kazandırmalarında desteklemeyi taahhüt eder.
Şirket, her bağımsız tacir yardımcısına eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı sunacağını
taahhüt eder. Şirket, puan/bonus/primlerin dağıtılması ve ödenmesi hususlarında her
kullanıcıya eşit davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
Şirket, iş bu sözleşme şartlarına uygun davranmayı, puan/bonus/prim dağıtımlarını iş bu
sözleşmede belirtilen tarihlerde gerçekleştirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
Şirket, kullanıcılar tarafından sipariş edilen ürünleri mücbir sebepler dışında 7 gün içerisinde
eksiksiz ve hatasız bir şekilde şirkete bildirilen adrese teslim edeceğini kabul eder. Şirket
kullanıcılara, e-ticaretin günlük hayata katkılarını hissettirecek şekilde hizmet edeceğini ve bu
vesile ile de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ ne profesyonel e-ticaret faaliyetlerinin
geliştirilmesi hususunda destek vermeyi taahhüt eder.
Şirket, temsilci ağı oluşturan bağımsız tacir yardımcılarına, iş bu temsilci ağını oluşturması
nedeni ile doğmuş olan prim/puan/bonus ödemeyi taahhüt eder. Şirket kullanıcılarına yapmış
olduğu alışverişler neticesinde FKP ve FPP kazandırmayı, bu kazançları da yeni ürün
siparişlerinde bu puanları kullandırmayı kabul ve taahhüt eder.
I) KOMİSYON PLANI VE KAZANÇLAR

:

Kullanıcı, her bir ürün siparişi sonrasında, sipariş bedelini şirket hesaplarından bir tanesine
yatırması akabinde şirketin siparişi onaylaması ile birlikte “FKP ve FPP” elde etmeye hak
kazanmış olacaktır. Söz konusu puan/primler bağımsız tacir yardımcısı sıfatını elde
etmek(şartları sağlandığında) ve kariyer kazanmak için kullanılabilecektir. Aynı zamanda
diledikleri taktirde bir sonraki ürün siparişinde FPP puanlarını kullanılabilecektir. Bireysel
alışverişleri ile 1000 FKP’ye ulaşmamış yahut 1000TL(bintürklirası)+KDV bedelin ödenmesi
sureti ile FPKS sistemi kiralama işlemini yapmayan kullanıcıların platforma kayıt olmasına
vesile olduğu kullanıcıların yapmış olduğu alışverişlerden herhangi bir prim/puan kazanması
söz konusu değildir.
Bağımsız tacir yardımcıları Prim/Puan/Bonus gibi kazançlar elde edebileceklerdir.
(FKP) (Filicha Kariyer Puanı) : Filicha Kariyer Puanı, bağımsız tacir yardımcısının kariyer
elde etmesinde esas olarak alınacak puandır. İş bu puan, kullanıcı tarafından satın alınan
ürün/ürünlerin brüt kara karşılık gelen puandır. Şirketin kullanıcı tarafından satın alınan ürünü
tedarikçi firmadan satın aldığı ücret ile kullanıcıya satmış olduğu ücret arasındaki fiyat farkı
ile eşdeğerdir. Bireysel alışverişler ile ulaşılan 1000 FKP kayıtlı kullanıcının bir defaya
mahsus olmak üzere FPKS sisteminden 365 gün boyunca yararlanmasına hak kazanma
yolunu açmış olur. Artık söz konusu kullanıcı bağımsız tacir yardımcısı(temsilci) olarak
nitelendirilir ve bağımsız tacir yardımcısı böylelikle kariyer olma yolundaki ilk adımı atmış
olur. 365 gün sonunda verilen hakların devamı için 1000TL(bintürklirası)+KDV bedelin
şirket hesaplarına ödenmesi sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması
gerekmektedir. Kullanıcı bu süreyi her 365 günün sonunda aynı işlemleri tekrar etmek sureti
ile yenileyebilir.
(FPP) (Filicha Prim Puanı) : Kullanıcı tarafından platform üzerinden yapılan alışverişlerde
kazanılan prim miktarını ifade eder. Bahse konu prim miktarı ise şirketin kullanıcı tarafından
satın alınan ürünü tedarikçi firmadan satın aldığı ücret ile kullanıcıya satmış olduğu ücret
arasındaki fiyat farkı tutarından kdv, gelir vergisi, diğer giderler (kargo, kk kesintisi vb)
düştükten sonra geriye kalan net kardır. 1FPP=1Türk lirasıdır. FPP geçerlilik süresi 365
gündür. Kullanılmayan FPP hakkı şirkete devredilmiş olur.
FPP Dağılım Çizelgesi;
1. Hat

%11

2. Hat

%6

3. Hat

%5

4. Hat

%4

5. Hat

%3

6. Hat

%2

7. Hat

%1

*Kariyer bonusu kariyere göre değişiklik arz etmektedir.
FKP Hesaplama Çizelgesi; (Örnek)

Hat

Toplanan FKP

Hacim Puanın Yüzde

Kariyer için Hesaplanan FKP

1

10000

100%

10000

2

20000

50%

10000

3

40000

25%

10000

4

40000

12%

4800

5

80000

6%

4800

6

160000

3%

4800

7

600000

1%

6000

50400

Örnek Ürün FKP ve FPP Hesaplama;
ABC ÖRNEK ÜRÜN
ÜRÜN KDV ORANI

18%

KDV HARİÇ ALIŞ FİYATI

₺

100,00

KDV DAHİL ALIŞ FİYATI

₺

118,00

KDV HARİÇ SATIŞ FİYATI

₺

200,00

KDV DAHİL SATIŞ FİYATI

₺

236,00

VERİLEN KDV

₺

18,00

ALINAN KDV

₺

36,00

KDV HARİÇ NET KAR GELİR VERGİSİ İÇİN HESAPLANAN

₺

100,00

ÖDENMESİ GEREKEN (ALINAN - VERİLEN) KDV

₺

18,00

ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ (KDV HARİÇ NET KAR ÜZERİNDEN) %22

₺

22,00

DİĞER GİDERLER %3 KDV DAHİL SATIŞ FİYATI ÜZERİNDEN

₺

7,08

KAZANILAN NET FKP (KDV DAHİL SATIŞ FİYATI-KDV DAHİL ALIŞ FİYATI

118 PUAN

KAZANILAN NET FPP (FKP- ÖDENEN KDV-ÖDENEN GELİR VERGİSİ- DİĞER GİDERLER

70,92 PUAN

FPKS (Filicha Platform Kiralama Sistemi): FPKS her kayıtlı kullanıcı tarafından satın
alınabilir veya yaptığı alışverişlerden kazandığı toplamda 1000 FKP ile elde edebilir. FPKS
ile kullanıcı dilediği ürünü platformda sergileyip ürünü platform aracılığı ile satışa sunma
yetkisi kazanır. (Söz konusu ürünler şirket onayı akabinde platform üzerinde satışa
sunulacaktır) Ayrıca Şirketin satmış olduğu ürünlerin alış satış fiyatlarını FKP FPP değerlerini
ve anlık stoklarını kendisine sunulan temsilci yazılımı vasıtası ile takip edebilir. Kiralama
bedeli 365 gün geçerlidir ve 1000TL(bintürklirası)+KDV olarak fiyatlandırılmıştır, yenileme
yapmak isteyen kullanıcı her kira dönemi sonunda yeniden 1000TL+KDV bedeli şirketin
belirlemiş olduğu hesaplara ödeyerek FPKS sistemini kiralama işlemini gerçekleştirmek sureti
ile kira süresini 365 gün daha uzatabilir. (şirket dilediği zaman fiyat politikasında değişiklik
yapabilir). FPKS bir ürün olarak nitelendirilir ve bağımsız tacir yardımcıları FPKS ürününü
satmaya yetkili kılınmışlardır. FPKS sahibi olan bağımsız tacir yardımcılarının kendilerine ait
ürünlerde kiralama süresince satış adet ve ciro sınırı bulunmamaktadır. Bu kişilerin
kendilerine ait ürünler üzerinden satışlarda herhangi bir platform kiralama ek ücreti

alınmayacaktır. FPKS sahibi bağımsız tacir yardımcısı satacağı ürünün belirlediği şirket
tedarik fiyatlarından stok bilgilerinden, kargo yönetiminden sorumlu olacaktır. Şirketin
istemiş olduğu standartlar ölçüsü içinde kalarak ürün eklemelerini kiraladıkları yazılım
aracılığı ile kolayca yapabileceklerdir.
Kariyer
: Platform içerisinde ve iş bu sözleşmede belirtilen 1000 FKP’
ye karşılık gelen alışverişlerini gerçekleştiren bağımsız tacir yardımcılarının nitelendirileceği
isim olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından belirlenen filicha kariyer puanlama sistemi
içerisinde iş yapan bağımsız tacir yardımcılarının puanlama sisteminde belirtilen puanları
bireysel çabaları ile gerçekleştirmeleri durumunda sistem içinde kazanacakları ünvanları
belirler. Bağımsız Tacir Yardımcıları, 1000 FKP’ yi hak ettikten sonra temsilci kollarında
bulunan gerçek kişilerin kariyer durumlarına ve organizasyonlarında oluşturdukları puan
hacmine gore kariyer kazanırlar. 5 farklı kariyer bulunmaktadır. Kullanıcı 1000 FKP’ yi hak
ettikten sonra ilk üç temsilci hattından FKP ve FPP kazanmayı hak eder, Yapacağı bireysel
2000 FKP satış ile dördüncü hattını aktif hale getirir, dördüncü hat aktif olduktan sonra
bireysel 2000 FKP satışı ile beşinci hattını aktif hale getirir, beşinci hat aktif olduktan sonra
bireysel 3000 FKP satışı ile altıncı hattını aktif hale getirir, altıncı hat aktif olduktan sonra
bireysel 3000 FKP satışı ile de yedinci hattını aktif hale getirir. Aktif edilen hat nispetinde de
kariyer bonusu kazanacaktır. Buna gore; her bir kariyer için 1000 FKP elde edilmesi (elde
edildiği andan itibaren 365 gün boyunca aktif kalacak olup bu sure sonunda aynı hakların
devam etmesi için her 365 günde bir 1000TL(bintürklirası)+KDV bedelin ödenmesi sureti ile
FPKS
sistemi kiralama işleminin yapılması zorunluluğu dışında herhangi bir şart
bulunmamaktadır. Bireysel alışverişler ile 1000 FKP elde edilmesi sonrasında 7 hattın aktif
edilmesi akabinde ilk 7 hattından toplamda 25000 FKP elde eden kişi “EntrepreneurGirişimci”; aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 50000 FKP elde eden kişi “ArtisanEsnaf”; aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 100000 FKP elde eden kişi “MerchantTüccar”; aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 250000 FKP elde eden kişi “Boss-Patron” ve
en nihayetinde aynı şartlar ile ilk 7 hattından toplamda 500000 FKP elde eden kişi “RetiredEmekli” kariyerine sahip olacaktır.
Herhangi bir kariyer sahibinin, kullanıcı sıfatı sona ermedikçe ve yeniden sponsorluğu
yapılmadıkça, bir kez kariyer elde ettikten sonra, aynı düzeyde kalması için 1000 FKP’ yi
elde ettiği an itibariyle her 365 günde bir 1000 FKP elde etme zorunluluğu dışında herhangi
bir şart bulunmamaktadır.
1.kariyer (Entrepreneur-Girişimci): Kişisel olarak 1000 FKP (şirket tarafından istenildiği
takdirde değiştirilebilir) alışveriş yaparak (1000FKP topladığı gün geçerlilik süresi 365
gündür-365 gün sonra aynı hakların devam etmesi için her 365 günde bir
1000TL(bintürklirası)+KDV bedelin ödenmesi sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin
yapılması gerekir) ilk 3 hatta prim kazanma hakkı tanınır. Kişisel olarak yaptığı birebirinde ki
satışlarda 2000 FKP ile 4. Hat + 2000 FKP ile 5. Hat + 3000 FKP ile 6.hat + 3000 FKP ile 7.
Hat prim hakkını elde eder. Sonrasında ilk 7 hattından topladığı 25000 FKP ile 1. Kariyer
olmayı hak eder ve kariyer bonusu olarak %1 primi hak eder.
2.kariyer (Artisan-Esnaf) : Kişisel olarak 1000 FKP alışveriş yaparak (şirket tarafından
istenildiği takdirde değiştirilebilir) (1000 FKP topladığı gün geçerlilik süresi 365 gündür-365
gün sonra aynı hakların devam etmesi için her 365 günde bir 1000TL(bintürklirası)+KDV
bedelin ödenmesi sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması gerekir) ilk 3 hatta
prim kazanma hakkı tanınır. Kişisel olarak yaptığı birebirinde ki satışlarda 2000 FKP ile 4.
Hat + 2000 FKP ile 5. Hat + 3000 FKP ile 6.hat + 3000 FKP ile 7. Hat prim hakkını elde eder.

Sonrasında ilk 7 hattından topladığı 50000 FKP ile 2. Kariyer olmayı hak eder ve kariyer
bonusu olarak %2 primi hak eder.
3.kariyer (Merchant-Tüccar): kişisel olarak 1000 FKP alışveriş yaparak (şirket tarafından
istenildiği takdirde değiştirilebilir) (1000 FKP topladığı gün geçerlilik süresi 365 gündür-365
gün sonra aynı hakların devam etmesi için her 365 günde bir 1000TL(bintürklirası)+KDV
bedelin ödenmesi sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması gerekir) ilk 3 hatta
prim kazanma hakkı tanınır. Kişisel olarak yaptığı birebirinde ki satışlarda 2000 FKP ile 4.
Hat + 2000 FKP ile 5. Hat + 3000 FKP ile 6.hat + 3000 FKP ile 7. Hat prim hakkını elde eder.
Sonrasında ilk 7 hattından topladığı 100000 FKP ile 3. Kariyer olmayı hak eder ve kariyer
bonusu olarak %3 primi hak eder.
4.kariyer (Boss-Patron): kişisel olarak 1000 FKP alışveriş yaparak (şirket tarafından
istenildiği takdirde değiştirilebilir) (1000 FKP topladığı gün geçerlilik süresi 365 gündür-365
gün sonra aynı hakların devam etmesi için 1 her 365 günde bir 1000TL(bintürklirası)+KDV
bedelin ödenmesi sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması gerekir) ilk 3 hatta
prim kazanma hakkı tanınır. Kişisel olarak yaptığı birebirinde ki satışlarda 2000 FKP ile 4.
Hat + 2000 FKP ile 5. Hat + 3000 FKP ile 6.hat + 3000 FKP ile 7. Hat prim hakkını elde eder.
Sonrasında ilk 7 hattından topladığı 250000 FKP ile 4. Kariyer olmayı hak eder ve kariyer
bonusu olarak %5 primi hak eder.
5.kariyer (Retired-Emekli): kişisel olarak 1000 FKP alışveriş yaparak (şirket tarafından
istenildiği takdirde değiştirilebilir) (1000 FKP topladığı gün geçerlilik süresi 365 gündür-365
gün sonra aynı hakların devam etmesi için her 365 günde bir 1000TL(bintürklirası)+KDV
bedelin ödenmesi sureti ile FPKS sistemi kiralama işleminin yapılması gerekir) ilk 3 hatta
prim kazanma hakkı tanınır. Kişisel olarak yaptığı birebirinde ki satışlarda 2000 FKP ile 4.
Hat + 2000 FKP ile 5. Hat + 3000 FKP ile 6.hat + 3000 FKP ile 7. Hat prim hakkını elde eder.
Sonrasında ilk 7 hattından topladığı 500000 FKP ile 5. Kariyer olmayı hak eder ve kariyer
bonusu olarak %10 primi hak eder.
J) ÖDEMELER

:

Bağımsız tacir yardımcılarının, bireysel alışverişlerinde 1000 FKP’ yi tamamladığı gün elde
etmiş olduğu FPP puanlarına karşılık gelen kazançlarını her ayın son 5 günü minimum çekim
talebi 250 TL olacak şekilde şirketten talep ederek, taraflarına ait TC kimlik numaralarına
yatırılacak olan yüzde 20 stopaj vergisi sonrasında net kazançlarını talep edilen ayı takip eden
ayın 10-15’i arasında, şirkete bildirmiş oldukları ve kendilerine ait olan İBAN numaralarına
ödemeler yatırılacaktır. Bu şekilde paylaşılmayan banka hesaplarına şirket ödeme
yapmayacağını beyan eder. Özel durumlarda hesap sahibinin noter onayı olması durumunda
şirket hesap sahibinin haricinde aynı soyadına sahip bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi
yapabilecektir. Aksi herhangi bir durumda şirket herhangi bir ödeme yapmayacağını peşinen
beyan eder.
Ayrıca vergi mükellefi olan bağımsız tacir yardımcıları elde ettikleri FPP kazançlarını şirkete
elde edilen FPP+KDV olacak şekilde fatura keserek kazançlarını aynı şartlar altında İBAN
numaralarına kesilen fatura tutarında alabileceklerdir.
Platforma kayıt olan kayıtlı kullanıcı kazanmış olduğu FPP ye karşılık gelen kazancını alacak
temliki yasası ile site içerisinde dilediği ürünü satın alarak kullanabilir.
FPP İçeren Alışverişler: Platform içerisinde kayıtlı olan kullanıcı biriken FPP puanı ile
alışveriş yaptığında alışverişe karşılık gelen yeterli tutar FPP ile tamamlanmadığı durumda

sadece kredi kartı ile ek ödeme yapabilir ve bu alışverişten hiçbir kullanıcı tekrar FPP
kazanamaz.
FPP Kesintileri: FPP kesintileri iki durumda ortaya çıkar. Birinci durumda yukarıda
belirtilen 365 gün kuralına göre harcanmayan FPP’ ler şirkete devredilir ve kullanıcıdan
kesilir. İkinci kesinti ise kariyer kesintileridir. Herhangi bir kariyeri hak eden bağımsız tacir
yardımcısı, ekibinde kariyeri hak eden bağımsız tacir yardımcısından kariyerlerine göre
kariyer bonusu primlerinde kesinti yapılır. Örneğin 5.kariyerde olan bir kişi %10 bonus
alırken, bu kişinin ekibinde var olacak 1. Kariyer %1 kariyer bonusu hak edişi olacağından
dolayı 5. Kariyerde olan kişi o kişinin yarattığı FPP hacminden %9 almaya başlayacaktır. Bu
kesintiler sadece kariyer bonuslarında geçerlidir.
Şirketten bağımsız tacir yardımcılarının kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep
eden bağımsız tacir yardımcısının vergi mükellefi olmaları durumunda şirkete %18 KDV
dâhil edilerek fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili faturanın şirket muhasebe departmanına
Türk Ticaret Kanunu hükümleri Kapsamında ulaşmadan ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.
Şirket vergi mükellefi bağımsız tacir yardımcılarının vergi beyannamelerinin aylık olarak
şirkete beyan edilmesini zorunlu tutmaktadır. Vergi beyannamesini göndermeyen vergi
mükellefi bağımsız tacir yardımcısına ödeme yapılmayacaktır. Şirket vergi borcu olan
bağımsız tacir yardımcısının ödemelerini bağımsız tacir yardımcısının vergi dairesine vergi
borcuna istinaden ödeme olarak yapma hakkını saklı tutar.
Türkiye dışı bağımsız tacir yardımcılarının ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre
yapılacak olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o
ülkede şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkanları
kullanarak bağımsız tacir yardımcısı ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi
kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.
K) ŞİRKETTEN ÜRÜN TEMİNİ

:

Kullanıcılar ürün siparişlerini ve FPKS kiralama taleplerini direkt olarak platform üzerinden
vereceklerdir.
Şirket sadece, bizzat kullanıcılar tarafından ve www.filicha.com internet sitesindeki ilgili
alanlardan verilen siparişleri dikkate alacaktır.
Bir kullanıcının üçüncü bir kişiden kendisi adına sipariş vermesini ve/veya siparişini teslim
almasını istemesi halindeki sorumluluk, o kullanıcıya aittir.
Kullanıcılar ürün siparişlerinden doğan FKP ve FPP puanlarını platform üzerinden kontrol
edebileceklerdir. Yeterlilik sağlama ve kariyer atlamanın son günü geç ulaşan ve iş gününün
bitmesinden dolayı işlem görmeyen siparişlerden şirket sorumlu değildir.
Her bir sipariş için, siparişi veren kullanıcı tarafından platformun kullanımının başlaması
anında/ürünün teslim alınması anında veya daha önce aşağıda belirtilen yöntemlerden
herhangi biri kullanılarak ödemenin yapılması gerekmektedir. Siparişinin tüm tutarının tek bir
yöntem ile ödenmesi zorunludur. Açık ve/veya cari hesap yöntemi ile kesinlikle
çalışılmamaktadır. Siparişin teslim edilebilmesi için ödemenin mutlaka yapılmış olması ön
şarttır.
Şirketten ürün siparişlerinde iş bu sözleşmeden bağımsız olarak taraflarca karşılıklı beyan ve
kabul ile yürürlüğe giren mesafeli satış sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

L) İADE/İPTAL ŞARTLARI

:

Kullanıcı bir kez ödemeyi yaptığında veya ödemeyi onayladığında ve FPKS kullanılmaya
başlandıktan/ürünler teslim edildikten sonra satışlar artık kesinleşir. Siparişin bir kuryeden
veya hizmet merkezinde teslim alınması halinde, herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili
olarak şirket merkezine (24) saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. (8) gün içinde itiraz
edilmeyen fatura içeriği ürünler vergi mükellefi tacirler için kabul edilmiş sayılır ve iade
işlemi yapılamaz.
Tüketici Kanunu kapsamında ürün iadesi yapılması durumunda istenirse para iadesi
yapılmakta istenirse de iade edilen ürünlerin yerine aynı ürünler ek ücret talep edilmeden
kullanıcıya gönderilecektir.
Bir ay içerisinde bir sponsorun ekiplerinde birinci sıra kayıtları içinde toplamda üç adet
cayma hakkı kullanılması durumunda şirket sponsora yazılı uyarı verecektir ve sponsoru
denetlemeye alacaktır. Takip eden aylarda bu durumun tekrar yaşanması durumunda şirket
sponsorun şirketle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecektir ve kötüye sistem
kullanımı tespit edildiği için fesih edilen ürün satış temsilcisine herhangi bir nam ve komisyon
adı altında ödeme yapılmayacaktır. Fesih anına kadar şirkete vergi mükellefi olarak fatura
kesmiş ise de bu faturalar ürün temsilcisine iade edilecek ve işleme alınmayacaktır.
Kullanıcı, şirkete yazılı olarak bildirmek kaydı ile ve üründe hata/ayıp olması durumunda her
zaman şirket ürünlerini iade etmek hakkına (cayma hakkına) haizdir. Söz konusu iade işlemi
ürün satın alındıktan sonraki 15 gün içerisinde gerçekleştirilir ise söz konusu ürün için
kullanıcı tarafından şirkete ödenen ücret katılımcıya iade edilir. Bu durumda katılımcının
cayma bildiriminin şirkete ulaştığı tarihten itibaren 45 gün içinde söz konusu ücret, gönderme
masrafları ve vergi kesintileri kullanıcıya ait olmak üzere şirkete bildirmiş olduğu banka
hesabına iade edilir.
Kullanıcı, cayma hakkını kullanmak istediğinde öncelikle yatırmış olduğu tutar ile almış
olduğu tutar hesaplanacak, aldığı hediyeler, hak edişler ve primler düşülecektir. Kalan tutar 30
gün içinde bildirdikleri banka hesaplarına nakdi olarak aktarılacaktır.

M) REKLAM

:

El ilanları da dahil olmak üzere reklam, pahalı ve boşa zaman harcanmasına sebep olabilir.
Bağımsız tacir yardımcısı reklam verme konusunda kendi uhdesinde olmak üzere reklam
vermeyi tercih edebilir. Bu tercihe istinaden reklamlarında kesinlikle söz konusu şirketin her
bir ticari faaliyet gibi risk unsuru taşıdığını ve birlikte kazanıldığı gibi ticari faaliyetlerin
sekteye uğraması veya mücbir sebepler meydana gelmesi halinde birlikte zarar görülebileceği
ihtimalini de belirtmelidir. Bu itibar ile bağımsız tacir yardımcıları iş bu sözleşmede
belirtilmeyen vaatlerde bulunamaz, potansiyel kullanıcılara hayal satamaz, potansiyel
kullanıcıların az bir yatırım ile çok büyük paralar kazanabileceğini taahhüt edemez, şirketin
her ne sebeple olursa olsun sonsuza dek devam edeceğine ilişkin beyanlarda bulunamaz, hile
yaparak veya şirkete kullanıcı kazandırma potansiyeli bulunan şahısları hataya sürükleyerek
menfaat elde etmek gayesi taşıyamaz, iş bu sözleşmede belirtilmeyen hiçbir hususu tanıtım
yapar iken kullanamaz ve söz konusu şartları ihlal etmesi halinde doğacak olan sorumluluğun
kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

Yüz yüze konuşmak şirketin işinde en yararlı yöntemdir. Buna rağmen reklam yapmak
isteyen tüm bağımsız tacir yardımcılarının, öncelikle bütün reklamların yasal, nezih ve dürüst
olmasına dikkat etmesi ve hangi çeşit reklam yapacak olursa olsun şirket tarafından
onaylanmış basılı ve görsel malzemeleri kullanması gerekmektedir.
Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmamış olan reklâmları kullanan bağımsız tacir
yardımcıları, reklâmlardan kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır.
Eğer bir bağımsız tacir yardımcısı, diğer bağımsız tacir yardımcıları veya potansiyel
kullanıcıları bir toplantıya davet edecek olursa, bu davette toplantının amacını kesin surette
belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin şirket aracılığı ile ürün satın alma veya FPKS
sistemini kiralama mecburiyetinde olmadıklarını, şirketten ürün sipariş etme ve FPKS sistemi
kiralama ile iş bu sistemin işleyişini onlara açıkça ve yazılı olarak anlatması gerekir.
Davetlilere bağlantı kurdukları kişi hakkındaki detaylar; bu kişinin telefonu, faks numarası ve
eğer var ise elektronik posta adresleri verilmelidir.
Bağımsız tacir yardımcıları başka reklam malzemeleri yaratmak istemeleri durumunda,
bunları kullanmadan reklam ilkelerine uygun olup olmadığını araştırmaları ve sonrasında
Şirket Genel Merkezi’ nden yazılı onay almaları gerekmektedir.
Reklam ve/veya diğer bütün mecralarda bağımsız tacir yardımcıları tarafından verilen
abartılmış ve gerçek olmayan tüm bilgiler şirket ilkelerine aykırıdır.
Başkalarının kendilerine sonsuz ödeme yapılacağı ve/veya mali kazanç sağlanacağı sözü ile
şirketten ürün sipariş etme veya FPKS sistemini kiralamaya teşvik edilmesi kesinlikle
yasaktır.
Aşağıda bulunan maddelerin, şirket ilkeleri ve Türk Hukuk Mevzuatı gereği bağımsız tacir
yardımcıları tarafından icra edilmesi durumunda, cezai işlem uygulanacaktır.
• Sosyal medya paylaşımlarında ve şirket tanıtımlarında iş bu sözleşmede belirtilmeyen
gerçeklikten uzak vaatlerde bulunması,
• Herhangi bir mecrada şirket faaliyetlerinin ve platformun kullanılması ile az bir yatırım ile
çok paralar kazanabileceğini belirterek yanlış yönlendirmelerde bulunulması,
• Her ticari faaliyet gibi söz konusu şirket faaliyetlerinin de risk unsurunu barındırdığını
belirtmeden şirket faaliyetleri ve platformun her ne sebeple olursa olsun sonsuza dek devam
edeceğine ilişkin beyanlarda bulunulması,
• Şirket tescilli markalarının tamamının veya bir kısmının adının geçtiği bir sosyal medya
grubu, sosyal medya hesabı, internet sitesi, satış sitesi oluşturulması.
• Hile yaparak veya kullanıcı olma potansiyeli bulunan şahısları hataya sürükleyerek menfaat
elde etmek gayesi taşınması,
• İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususların tanıtım yapar iken kullanılması ve söz konusu
şartların ihlal edilmesi
Söz konusu maddelerden herhangi birinin birinci ihlali, bağımsız tacir yardımcılığı hakkının 3
ay süre ile askıya alınması ve paylaşımların devam etmesi, bağımsız tacir yardımcılığı
haklarının feshi cezası ile sonuçlanacaktır.
N) BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCI DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEVİR ŞARTLARI:

Şirket Genel Müdürlüğü tarafından devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay verilmiş
olmadıkça, miras yolu ile gerçekleştirilenler hariç, diğer tüm bağımsız tacir yardımcılığı ve
kullanıcı hesap devirleri şirket ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.
Bir bağımsız tacir yardımcılığı ve kullanıcı hayatta olduğu sürece, bağımsız tacir
yardımcılığının ve kullanıcı sıfatının başka bir kişiye devir edilmesi yasaktır. Bu tür bir devir
için şirket yönetim kurulu bütün durumları ve şartları gözden geçirecek ve bu devir ancak
kurulun yazılı onay verilmesinden sonra yürürlüğe girebilecektir. Bu onayın verilip
verilmeyeceği tamamıyla Şirket Genel Müdürlüğü’ nün inisiyatifindedir ve onay verme
zorunluluğu yoktur. Onay verilmesi halinde ise bu tür devirler için kişinin 18 yaşından gün
almış olması ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.
Yeni bir sponsor altında başlamak üzere bağımsız tacir yardımcılığından feragat eden
bağımsız tacir yardımcılarının bekleme süreleri (6) aydır. Eğer bir bağımsız tacir yardımcısı
kullanıcı kaydını sona erdirmek istiyorsa bu isteğini genel müdürlüğe yazılı olarak
bildirmelidir. Sonlandırma işlemi, genel merkez tarafından başvurunun alındığı gün geçerli
sayılacaktır. Feragat eden bağımsız tacir yardımcısı, kariyer seviyesini ve temsilci kolunu o
güne kadarki edinmiş olduğu tüm haklarını kaybeder. 6 ay sonra bağımsız tacir yardımcısı,
başvurusunu yeniden şirket genel merkezinin onayına sunabilir. Bağımsız tacir
yardımcılarının yeniden sponsorluk yapabilmesi için “Şirket ilkelerine tam olarak riayet
edeceğine” dair beyanlarını içeren yazıyı şirket genel merkezinden temin ederek almalı,
imzalayarak notere onaylatmalı ve şirket genel merkezine sunmalıdır. Böylece yeniden
sponsorluk hakkını kazanan bağımsız tacir yardımcısı, yeni sponsorunun altında bağımsız
tacir yardımcılığı sürecini başlatır.
Kişinin şirket ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir ve ölüm haricinde temlik ve
devri mümkün değildir. Ölüm durumunda kullanıcı olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece
yakınlıktaki varislerin bulunması halinde iş bu anlaşma anılan varislerin ölümünü takip eden
günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden (2) ay içerisinde, aralarından
seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı taktirde şirketin kendi taktirinde
olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk
derece yakınlıktaki kişiler arasında 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması
durumunda kullanıcılık veya bağımsız tacir yardımcılığı, mahkeme tarafından atanacak
vasiye, bu vasinin şirket genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. Bu
vasi, şirket ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin reşit olmalarına
kadar bağımsız tacir yardımcısı veya kullanıcı statüsünde kalacaktır.
İki ayrı temsilcilik kolunun evlilik sebebi ile de olsa birleştirilmesi kabul edilmemektedir.
Farklı iki hatta sahip bağımsız tacir yardımcılarının evlenmeleri durumunda, evlilik öncesi
kurdukları temsilcilik kolunu, aynen kendi adları altında ayrı ayrı sürdüreceklerdir.
Ö) SÖZLEŞMENİN FESHİ

:

Taraflardan birisi sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı davranırsa diğer
tarafça yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarıya rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği
takdirde diğer tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Bu durumda sözleşmeye aykırı
davranan taraf menfi ve müspet tüm zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
Taraflardan herhangi biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, dilediği anda sözleşmeyi tek
taraflı olarak yazılı bir şekilde feshedebilir. Sözleşmenin feshi için Kullanıcı İptal
Formu örneği kullanılabilir. Sözleşme’nin feshi durumunda kullanıcı,
sözleşmenin
feshedilmesi nedeniyle, şirketten herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz.

Taraflar, bu sözleşmeyi diledikleri zaman feshetme hak ve yetkisine sahiptirler. Ancak bu
yetki, sözleşmede yazılı özel durumlar saklı kalmak kaydıyla kullanıcının veya bağımsız tacir
yardımcısının doğmuş veya doğması muhtemel haklarını ortadan kaldırmak maksadıyla
kullanılamaz.
Kullanıcı, şirketin sürdürülebilir bir çalışma stratejisi uygulamak, ulusal veya küresel
ekonomik koşullarda meydana gelen değişiklik, ilgili mevzuatlarda meydana gelecek
değişiklik ve yeni gereksinimlere adapte olmak gibi nedenlerle sözleşme koşullarında
değişiklik, düzeltme ve ilaveler yapabileceğini veya sözleşmeyi tamamen ortadan
kaldırabileceğini, yapılan bu yeni düzenlemelerin şirkete ait web sayfasında duyurulması ya
da tarafına e-posta, sms mesajlarıyla bildirilmesini müteakip, geçerli olacağını, buna karşılık
söz konusu hususlar nedeniyle şirketin çalışamaz hale gelmesi sebebiyle sözleşmeyi
feshederek kazanılmış hak, yoksun kalınan gelir, maruz kalınan zarar, cezai şart veya portföy
tazminatı gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını, böyle bir
hakkı var ise de vazgeçmiş olduğunu kabul eder nitekim söz konusu hususlar şirketin iradesi
dışında olup şirketin çalışma sistematiğini derinden etkiler nitelikte mücbir sebep
sayılabilecek hususlardır.
Bir bağımsız tacir yardımcısı, bağımsız tacir yardımcılığı hakkı sona erdiğinde,
sponsorluğunu yaptığı temsilcilik kolu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren
bağımsız tacir yardımcısının sponsorunun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını
muhafaza eder.
Şirket ile arasındaki hukuki ilişki sona eren bir bağımsız tacir yardımcısı, söz konusu sona
erme tarihinden itibaren 6 ay geçmeden yeniden FPKS sistemi kiralamak veya ürün satın
almak sureti ile bağımsız tacir yardımcısı olma talebinde bulunamaz.
Şirket komisyon planına göre belirlenen bağımsız tacir yardımcılığı hakları sadece gerçek
kişiler için geçerli olup, şirketimiz bağımsız tacir yardımcıları, fiil ehliyetine sahip gerçek
kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda her bir bağımsız tacir yardımcısı sadece kendi adına bir
hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği
görülen bağımsız tacir yardımcısı hakkında ihtara gerek duyulmadan kötüye kullanım
çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap
açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen bağımsız tacir yardımcılarının tarih
sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer hesapları şirketimiz tarafından
kapatılacaktır. Bu durumda kapatılan hesaplarla ilgili herhangi bir hak talep edilemeyeceği
bağımsız tacir yardımcısı tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.
Şirket tarafından fesih, kullanıcıların bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan
haklarının ve şirket tanıtımı imtiyazlarının sona erdirilmesidir. Fesih, şirket ilkelerinde
tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden, ilgili ülkelerin kanunlarına uymayan eylem veya
işlemlerin bir sonucudur. Fesih ile gelir, komisyon , prim,puan ve bonus kazanma imkanı da
sona ermektedir.
Feshin söz konusu olduğu her durumda Şirket Genel Müdürlüğü konu üzerinde karar verecek
ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır. Fesih bu belgede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal
eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan
haberdar oldukları zaman kullanıcı veya bağımsız tacir yardımcısına bu davranışı
durdurmasını ve bundan vaz geçmesini belirten yazılı bir uyarı gönderecektir. Eğer kullanıcı
veya bağımsız tacir yardımcısı bu uyarıya gerekli özeni göstermez ve ihlalden derhal vaz
geçtiğini ve ivedilikle durduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren üç gün içinde

yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, şirket kullanıcı veya bağımsız tacir yardımcısının
anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar.
Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal
fesih sebebidir;
• Şirketin aynı sektördeki başka bir şirketi çağırştırıcı, bağdaşan, eşleşen veya aynı nitelikte
olan bir şekilde reklamının yapılması,
• Şirketin, bağımsız tacir yardımcılarını veya kullanıcılarının maddi veya manevi
menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,
• Diğer bir bağımsız tacir yardımcısının olası kullanıcılara, her türlü müdahale edilmesi,
• Şirket faaliyet alanı veya menfaatleri veya bir kişinin şirket bağımsız tacir yarıdımcısı
olarak/kullanıcı olarak ne kazanabileceği konusunda yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi
verilmesi,
• Şirket ilkelerinde belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlardan herhangi birinin ihlal edilmesi,
• Bağımsız tacir yardımcılarının; şirket, bağımsız tacir yardımcıları veya kullanıcılar hakkında
yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz propaganda yapması.
• Bağımsız tacir yardımcısının kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü şahıslardan
şirket adına ücret, çek, senet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere maddi kazanç talep etmesi.
• Şirket dahilindeki şirket bilgilerini üçüncü gerçek veya tüzel şahıslar ile şirketin yazılı iznini
almadan paylaşmak, ifşa etmek, şirket ilkelerine aykırı olarak açıkta bırakmak.
• Şirketin ve/veya şirkete ait diğer markalı ürünlerin marka değerini küçültecek her türlü
davranış.
• Şirketin bağımsız tacir yardımcılarının, farklı bir doğrudan satış veya e-ticaret faaliyet
gösteren şirketin propagandası ve reklamını her türlü ortamlarda direkt veya dolaylı olarak
yapması ve şirket tarafından haksız rekabet olarak kabul edilecek her türlü davranış söz
konusu bağımsız tacir yardımcısının birinci uyarıda platform erişiminin (3) ay süre ile
kısıtlanması, bu ihlalin devamı durumunda, süresiz olarak kapatılması ile sonuçlanacaktır.
Bir bağımsız tacir yardımcısı veya kullanıcı, kendi bağımsız tacir yardımcılığını veya
kullanıcı sıfatını sona erdirmek isterse, şirkete (14) iş günü öncesinden yazılı bilgi vererek
bunu yapabilecektir. Sona erdirme süresi bu yazılı bildirimin şirket merkezine ulaşması
tarihini takip eden (7.) gün sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır.
Bağımsız tacir yardımcılığını sona erdiren kullanıcı, komisyon planındaki kariyerini ve zaman
içinde kurmuş olduğu bütün temsilci kolunu kaybeder.
P) MÜCBİR SEBEPLER

:

Şirketin sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler
veya ulusal düzenlemeler ya da yahut yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar
nedeni ile sözleşme konusu vaat yerine getirilemez ise, kullanıcı bu tür durumlarda şirketin
hiçbir sorumluluğu olmadığını, kullanıcılık sıfatının iptal edilmesi veya vaadin yerine
getirilmesini engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini
kullanabilir. Kullanıcılık sıfatının iptal edilmesi halinde şirkete söz konusu sıfatı kazanmak

adına ödenen bedel (Kullanıcılar için ulaştırılamayan ürün bedelleri, Bağımsız Tacir
Yardımcıları içinse buna ek olarak FKPS kiralama bedelleri), 45 gün içerisinde kendisine
ödenir. (Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI
tarafından kabul edilir)
R) SON HÜKÜMLER

:

Şirket, Şirket İlkeleri ve/veya komisyon planında önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma
hakkını saklı tutar. İş bu değişikliğin takibi kullanıcılara aittir.
Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda münhasıran Kocaeli Mahkemeleri ve Kocaeli İcra
Daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşme bir icaba davet niteliği taşımakta olup platform içerisinde yer almaktadır,
platforma kayıt ile birlikte iş bu davet kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır ve
böylelikle kayıt tarihinden itibaren iş bu sözleşme hükümleri yürürlüğe girecektir.

