
	  AVON	  TEMSİLCİLERİ	  DİJİTAL	  KILAVUZU	  

	  

AVON	  olarak	  Temsilcilerimizin	  yeni	  teknolojiyi	  kullanarak	  işlerini	  büyütmelerine	  daima	  destek	  	  olmak	  
için	  çalışıyoruz.	  Bunun	  için	  web	  sitemiz	  ve	  mobil	  aplikasyonumuz	  dışında,	  www.avon.com.tr	  
üzerinden	  kolaylıkla	  ve	  ücretsiz	  olarak	  açılan	  “kişisel	  güzellik	  vitrinleri”	  hem	  daha	  fazla	  müşteriye	  
ulaşmak	  hem	  de	  interneti	  kullanarak	  farklı	  satış	  kanalları	  açmak	  için	  sunduğumuz	  en	  büyük	  fırsat.	  

Böylece	  Temsilcilerimiz	  herhangi	  bir	  altyapı	  veya	  yatırıma	  ihtiyaç	  duymadan	  internet	  üzerinden	  
AVON	  ürünlerini	  müşterileri	  ile	  buluşturabilir,	  hem	  AVON’un	  kurumsal	  imajına	  uygun	  görseleri	  
kullanarak	  hem	  de	  müşterileriyle	  daha	  hızlı	  bir	  iletişim	  kurarak	  işlerini	  geliştirip,	  erişimlerini	  
artırabilirler.	  

Bunun	  dışında	  Temsilcilerimiz	  tarafından	  kurulan	  tüm	  web	  siteleri,	  bloglar	  ve	  sosyal	  medya	  
sayfalarını	  için	  bu	  kılavuz	  hazırlanmıştır.	  Kılavuz,	  temsilcilerin	  internet	  ortamında	  nasıl	  davranması	  
gerektiğine	  dair	  temsilcilerimize	  yardımcı	  olacak	  belli	  kuralları	  içermektedir.	  Temsilcilerimiz	  internet	  
ortamında	  temsilci	  kimlikleriyle	  bulundukları	  bütün	  mecralarda	  (sosyal	  medya,	  kendi	  web	  siteleri,	  
bloglar	  vs)	  bu	  kurallara	  uymak	  zorundadır.	  	  

Temsilcilerimiz	  sahada	  olduğu	  gibi	  internet	  ortamında	  da	  kanunlara	  ve	  Avon’un	  belirlediği	  etik	  
kurallara	  uymakla	  yükümlüdür.	  Bu	  hem	  Avon’un	  tüm	  dünyada	  kabul	  edilmiş	  olan	  temel	  
değerlerine	  uyum	  açısından	  hem	  de	  ülkemizdeki	  kanunlara	  uyarak,	  Temsilcilerimizin	  ve	  
şirketimizin	  herhangi	  bir	  yaptırıma	  uğramasını	  engellemek	  açısından	  çok	  önemlidir.	  

1. Kanun	  ve	  Yönetmeliklere	  Uyum	  

Temsilciler	  başta	  İş	  Yeri	  Dışında	  Kurulan	  Sözleşmeler	  
Yönetmeliği(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114-‐3.htm	  )	  olmak	  üzere	  
Tüketicinin	  Korunması	  Hakkında	  
Kanun(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-‐1.htm	  ),	  Mesafeli	  Sözleşmeler	  
Yönetmeliği(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-‐6.htm	  ),	  Ticari	  Reklam	  
Ve	  Haksız	  Ticari	  Uygulamalar	  
Yönetmeliği(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150110-‐5.htm	  ),	  Elektronik	  
Ticaretin	  Düzenlenmesi	  Hakkında	  
Kanun(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-‐1.htm	  )	  ve	  Vergi	  Mevzuatı	  
dahil	  olmak	  üzere	  ülkemizin	  kanun	  ve	  yönetmeliklerine	  uymakla	  yükümlüdür.	  Bu,	  
temsilcilerimizin	  ve	  şirketimizin	  bir	  yaptırımla	  karşılaşmasını	  önlemek	  için	  son	  derece	  önemlidir.	  

2. Genel	  İlkeler	  

Avon	  ve	  Temsilciler	  arasındaki	  ilişki:	  
	  
Tüm	  Bağımsız	  Avon	  Temsilcileri,	  serbest	  çalışmakta	  olup	  faaliyetlerini	  Avon’dan	  bağımsız	  olarak	  
yürütmektedirler.	  İnternette	  yazılan	  veya	  söylenenler	  hiçbir	  şekilde	  Temsilciler	  ve	  Avon	  Kozmetik	  
arasında	  bir	  istihdam	  ilişkisi	  bulunduğunu	  ima	  etmemelidir.	  
	  
Temsilcilerimizin	  kendilerini	  tanıtırken	  kullanmaları	  gereken	  doğru	  ifade	  ‘Bağımsız	  Avon	  
Temsilcisi’dir.	  Temsilciler	  asla	  Avon’da	  çalıştıklarından	  veya	  Avon’da	  bir	  ‘iş’	  veya	  ‘kariyerleri’	  
olduğundan	  bahsetmemelidir.	  ‘Kendi	  Bağımsız	  Avon	  işimi	  yürütüyorum’	  ve	  ‘kendi	  işim	  için	  iyi’	  gibi	  
ifadeler	  kabul	  edilebilirdir.	  
	  



Aşağılayıcı	  ifadeler:	  	  
	  
Kötü/uygunsuz	  dil	  veya	  kutsal	  değerlere	  hakaret	  de	  dahil	  olmak	  üzere,	  Avon	  ismini	  aşağılayıcı	  ve	  
Avon	  Değerleri’ne	  aykırı	  olarak	  değerlendirilebilecek	  hiçbir	  söylem	  kabul	  edilemez.	  Hiçbir	  şekilde	  
ve	  kimseye	  karşı	  hakaret	  içeren	  bir	  dil	  kullanılmamalıdır.	  Temsilciler,	  diğer	  markaların	  
temsilcileri,	  Avon	  ile	  ilişkili	  kişiler,	  diğer	  markalar	  veya	  iş	  fırsatları	  hakkında	  olumsuz	  yorumlar	  
yapmaktan	  kaçınmalıdırlar.	  Temsilciler	  aynı	  zamanda	  Doğrudan	  Satış	  Derneği’nin	  (DSA)	  
kurallarından	  da	  haberdar	  olmalı	  ve	  bunlara	  riayet	  etmelidirler.	  Daha	  fazla	  bilgi	  için,	  DSA	  
Kuralları(http://www.dsd.org.tr/www/davranisilkeleri.asp	  )	  sayfasını	  ziyaret	  ediniz.	  
	  
Alıntılar:	  
	  
AVON	  web	  sitesi	  veya	  kataloglarında	  zaman	  zaman	  ünlü	  bir	  isimden	  veya	  başka	  bir	  üçüncü	  
taraftan	  yapılan	  bir	  alıntının	  ürünümüzün	  resmine	  eşlik	  ettiğini	  görebilirsiniz.	  Aynı	  zamanda,	  
sıklıkla	  broşürlerimizde	  “XXX	  dergisi	  tavsiye	  ediyor!”	  veya	  “XXX	  Dergisine	  göre	  karlı	  alışveriş!”	  gibi	  
üçüncü	  taraf	  logoları	  kullanıyoruz.	  Söz	  konusu	  logo	  ve	  beyanatların	  kullanımı	  her	  zaman	  üçüncü	  
taraf	  ile	  yapılan	  resmi	  bir	  anlaşmaya	  ve	  sıkı	  kısıtlamalara	  tabidir.	  Dolayısıyla,	  söz	  konusu	  logo	  ve	  
beyanatları	  kopyalamanıza	  hiçbir	  koşul	  altında	  izin	  veremiyoruz.	  

	  
	  

3. Site	  İsmi,	  İçeriği	  ve	  Görseller	  

Temsilcilerin	  açtıkları	  internet	  siteleri,	  kurumumzun	  sorumluluğunda	  resmi	  adresler	  olmadığı	  için	  
site	  adresinde	  veya	  site	  isminde	  asla	  Avon’un	  adı	  kullanılmamalıdır.	  Ayrıca	  bu	  sitelerde	  Avon’un	  
resmi	  web	  sitesi	  izlenimi	  uyandırılmamalı,	  kasti	  veya	  olmayan	  şekilde	  kullanıcıların	  AVON	  resmi	  
sitesi	  olarak	  algılamasına	  sebep	  olacak	  her	  türlü	  kullanımdan	  kaçınılmalıdır.	  	  Sitenin	  kişisel	  web	  
sitesi	  olduğu	  açıkca	  belli	  edilmelidir.	  Bu	  doğrultuda	  ek	  uyarılar	  yapılabilebileceği	  gibi	  Temsilciler	  
sitelerinin	  görünür	  bir	  yerinde	  ‘BU	  SİTE	  AVON	  KOZMETİK’İN	  RESMİ	  SİTESİ	  DEĞİLDİR.	  RESMİ	  SİTEYE	  
https://www.avon.com.tr/	  ADRESİNDEN	  ULAŞABİLİRSİNİZ.’	  ibaresini	  bulundurmakla	  yükümlüdür.	  
Bunun	  yanında	  Temsilciler,	  yine	  web	  sitelerinin	  veya	  bloglarının	  görünen	  bir	  bölümünde	  ‘’Bu	  web	  
sitesinde	  yer	  verilen	  veya	  dile	  getirilen	  ifade,	  görüş	  ve	  fikirler	  sadece	  BAĞIMSIZ	  AVON	  
TEMSİLCİSİ	  .........’e/a	  aittir.AVON	  Kozmetik	  tarafından	  veya	  adına	  yapılmamış,	  kuruluş	  tarafından	  
hiçbir	  şekilde	  onaylanmamış	  veya	  izin	  verilmemiştir.’’	  ibaresini	  bulundurmakla	  yükümlüdür.	  

	  Temsilcilerin	  internet	  sitelerinde	  Avon’a	  ait	  görseller	  kullanılmayacaktır,	  Temsilciler	  kendileri	  
fotoğraf	  çekip	  paylaşabilir,	  ya	  da	  kendileri	  birebir	  sahibinden	  izin	  aldıkları	  görselleri	  kendi	  
sitelerinde	  yayınlayabilirler.	  	  

Başka	  hiçbir	  şirketin	  adı	  veya	  logosu	  Müşterilerin	  Avon’un	  söz	  konusu	  şirket	  ile	  bir	  şekilde	  ilişkili 
olduğunu varsaymasına meydan vermemek için, Avon ile birarada kullanılamaz. 

	  
4. Ürünler	  hakkında	  bilgiler	  

	  

Temsilciler	  ürünlere	  ilişkin	  bilgi	  olarak	  sadece	  AVON	  kataloglarında	  veya	  ürünlerin	  ambalajlarında	  
yazan	  bilgi	  ve	  kullanım	  şekillerini	  paylaşabilirler.	  Bunun	  dışında	  ürünlerle	  ilgili	  olarak	  internet	  
ortamında	  iddialarda	  bulunmaktan	  kaçınmalıdırlar.	  Herhangi	  bir	  kişisel	  tecrübe	  paylaşılmak	  
isteniyorsa,	  bunun	  Temsilcinin	  kendi	  yorumu	  olduğu	  metnin	  içeriğinden	  kolaylıkla	  anlaşılabilir	  
olmalıdır.	  Temsilci	  Avon’un	  gizlilik	  politikasına	  uymakla	  yükümlüdür	  ve	  gizli	  bilgileri	  internet	  



ortamında	  kesinlikle	  paylaşamaz.	  Temsilci	  aynı	  zamanda	  bilgi	  kirliliği	  yaratmamaya	  özen	  
göstermeli	  ve	  Avon’un	  sahada	  yaptığı	  uygulamaları	  güncel	  olarak	  takip	  etmelidir.	  

	  

	  

5. Kayıt	  ve	  Satış	  Şartları	  

Temsilciler	  internet	  üzerinden	  yapacakları	  satışlarda	  müşteriye,	  14	  gün	  içerisinde	  cayma	  hakkına	  
sahip	  olduğunu	  bildirmekle	  yükümlüdür.	  Yazılı,	  görsel	  veya	  işitsel	  olarak	  bu	  bilgi	  müşteriye	  
verilmeli	  ve	  kendisinin	  bu	  bilgiyi	  aldığından	  emin	  olunmalıdır.	  Temsilciler	  internet	  üzerinden	  
yapacakları	  30	  TL’nin	  üzerindeki	  satışlarda	  müşterilerle	  satış	  sözleşmesi	  imzalamak	  ve	  bunu	  
Avon’a	  ulaştırmakla	  yükümlüdür.	  30	  TL	  altındaki	  satışlarda	  böyle	  bir	  yükümlülükleri	  
bulunmamaktadır.	  Temsilciler	  internet	  üzerinden	  yaptıkları	  Temsilci	  kayıtlarında	  Temsilcinin	  
bizzat	  imzaladığı	  tali	  satıcılık	  sözleşmesini	  Avon’a	  ulaştırmakla	  yükümlüdür.	  Hiçbir	  şart	  altında	  
temsilci	  olmak	  isteyen	  şahıslardan	  kayıt	  ücreti,	  başlangıç	  ücreti	  vs	  gibi	  herhangi	  bir	  isim	  altında	  
ücret	  alınamaz.	  	  

	  

6. 	  Yaptırım	  

Avon,	  belirtilen	  kurallara	  uymayan	  temsilcilerin	  tali	  satış	  sözleşmelerini	  feshedecektir.	  Sizlerden	  
bahsedilen	  kurallara	  uymaya	  dikkat	  etmenizi	  ve	  hem	  kendinizi	  hem	  de	  şirketimizi	  zor	  durumda	  
bırakmamanızı	  bekliyoruz.	  	  

	  


