KYÄNI INDEPENDENT BUSINESS PARTNER
AGREEMENT TERMS & CONDITIONS-08.20-TR-TR

KYÄNI BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ
ANLAŞMASI
HÜKÜM VE KOŞULLARI

1.

Kyäni Inc (bundan böyle "Kyäni" olarak belirtilecektir) bağımsız girişimcisi olarak aşağıda
belirlenen hususların bana haklar sağladığı gibi, görevler de yüklediğini, bu kapsamda:

a. Kyäni’den belirlenen fiyatlarda ürün satın alma hakkım olduğunu,
b. Gerekli koşulları sağlamış kişilere mentorluk yapabilme hakkım olduğunu,
c.

Kendi pazarlama organizasyonumdaki bağımsız girişimciler başta olmak üzere, tecrübe, ticaret
hacmi ve kıdemi ne olursa olsun gerektiğinde tüm Kyäni Bağımsız İş Ortakları’na yardım
edeceğimi, onları eğiteceğimi ve motive edeceğimi,

d. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanun ve nizamları ile bilumum yasal mevzuatına harfiyen uyacağımı,
bu kapsamda olmak üzere gerek ulusal, gerekse il, ilçe ve belediye hukuku içtüzükleri, kuralları,
tüzüklerine, ilgili tüm meslek oda ve borsaların meslek kurallarına uyacağımı ve mevzuatın
herhangi bir hükmü gereğince ücretlerimde kesintilere yapılabileceğini bildiğimi, bu durumu kabul
ettiğimi, bu kesintiler yapılmadan tarafıma ödeme yapılmış olması durumunda yapılmayan
kesintileri iade edeceğimi, Kyäni şirketinin ticari faaliyet temelinin, tamamıyla ürün satışına dayalı
olduğunu, genel mevzuata uyma mükellefiyeti yanı sıra, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu
başta olmak üzere genelge ve özelgeler dahil tüm vergi mevzuatı, Kişisel verileri Koruma Kanunu
ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa bütünüyle ve hususan 80. Maddesi ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin tamamına ve özellikle de
25. Maddesinde düzenlenen “doğrudan satışa ilişkin temel esaslara” eksiksiz bir şekilde harfiyen
uyacağımı,
e. Bir bağımsız girişimci olarak sorumluluklarımı dürüstlükle yerine getireceğimi,
f.

Ürünlerin satışı aşamasında, sadece Kyäni tarafından verilen satış kontratlarını ve sipariş formlarını
kullanacağımı, bu formlar dışında herhangi bir form, baskılı evrak ya da format oluşturmayacağımı,
bu kontrat ve siparişlerin tamamlanması ile işlemden geçirilmesi için Kyäni tarafından belirlenen
politika ve prosedürleri takip edeceğimi,

g. Kyäni’nin tüzel kişiliğinin, kurucularının, Bağımsız İş Ortakları’nın, yöneticilerinin ve çalışanlarının
ticari ya da şahsi itibarını zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmayacağımı,
h. Kyäni’ye bağımsız girişimci olarak başvuru yaptığım ülkede, vergi veya iş amaçlı tarafıma devlet
tarafından özel olarak tahsis edilmiş numarayı Kyäni’ye ibraz etmem gerektiğini,
Anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum.

2.

Kyäni ürünleri ile Kyäni pazarlama ve ödeme planını resmi Kyäni kaynaklarında belirtildiği şekilde
sunacağımı, resmi Kyäni kaynaklarında yayınlananların dışında ve Kyäni’den izinsiz olarak herhangi
bir Kyäni görselini kayıt (ses, amblem, marka, endüstriyel tasarım, logo, çizim, renk, ikon, görsel
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veya başta sanal ortam olmak üzere farklı türde bir içerik) tanıtım, satış veya kayıt yardımını
kullanmayacağımı
üretmeyeceğimi,
meydana
getirmeyeceğimi,
yayınlamayacağımı,
dağıtmayacağımı veya Kyäni dışında herhangi bir kaynaktan bu tür veriler almayacağımı, özetle
resmi Kyäni kaynaklarında belirtilenin dışında herhangi bir materyal kullanmayacağımı, özellikle de
Kyäni’nin Türkiye Cumhuriyetinde ticari faaliyet icra etmek için kullandığı ve resmi internet
sitesi/siteleri dışında hiçbir şekilde gerek Kyäni adıyla gerekse başka bir ad ve uzantı ile site
oluşturmayacağımı, ticari faaliyetimi sadece Kyäni’nin bildirdiği internet sitesi üzerinden
gerçekleştireceğimi, ayrıca Kyäni’den yazılı izin almadan, Kyäni’ye ait ticari markaları, ticari isimleri,
hizmet işaretlerini, logoları, tasarım veya sembolleri kullanmayacağımı, aynı şekilde yazılı izin
almadan Kyäni’nin ticari ürünlerinin reklamını (Kyäni’nin yazılı izni olmadan) yapmayacağımı, kendi
başıma münhasıran, münferiden veya birlikte herhangi bir isim ve uzantı ile Kyäni’nin resmi internet
sitesi haricinde bir internet sitesi kurmayacağımı, var ise derhal kapatacağımı, bağımsız girişimci
olarak ticari faaliyetimi veya nihai tüketici olarak alımlarımı sadece Kyäni tarafından bildirilen internet
sitesi üzerinden gerçekleştireceğimi, aksi durumun tespit edilmesi durumunda Kyäni tarafından
yapılan yasal başvurulara itiraz etmeyeceğimi, tarafıma yazılı veya sözlü uyarı yapıldığı anda derhal
uyarı istikametinde davranacağımı anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum.

3.

Bir Kyäni bağımsız girişimcisi olarak bir çalışan veya Kyäni adına aracı, acente, komisyoncu, tellal
veya ortak veya yasal temsilci veya imtiyaz sahibi olmadığımı, fiili ya da resmi herhangi bir temsil
vekil tevkil ilzam devir ahzükabz yetkim olmadığını anlıyorum. Bu doğrultuda, herhangi bir borç,
masraf, yükümlülük veya Kyäni adına, Kyäni için veya Kyäni ismiyle cari hesap açma yetkim
olmadığını ve bu nedenle de Kyäni aleyhine borç, yükümlülük veya cari hesaba sebep
olmayacağımı, Kyäni namına iktisabi veya borçlandırıcı işlem yetkimin olmadığını, Türk Borçlar
Kanunu çerçevesinde yetkisiz temsil veya vekaletsiz iş görme hakkımın da bulunmadığını, Bağımsız
İş Ortağı / bağımsız girişimci olarak, iş bu sözleşme ile kabul ettiğim Kyäni ilke ve prensipleri ile
Politika prosedürleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve nizamlarına uygun bağımsız ticari
faaliyet yürüten bir tacir vasfında olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
Kyäni bağımsız girişimciliğini yöneteceğimi, tavır ve araçları kontrol edeceğimi, (hepsi toplu olarak
Anlaşmada belirtildiği gibi) bu "Hüküm ve Koşullar"a, keza “Kyäni Politika ve Prosedürleri” ile “Kyäni
Pazarlama ve Ödeme Planı”na riayet edeceğime, bu metinlere bağlı olacağımı anlıyorum, biliyorum,
kabul, beyan ve taahhüt ediyorum. Tanıtım, reklam, Seyahat, yiyecek, kalacak yer, harcırah,
sekreterlik, ofis, iletişim, sunum ve uzak mesafe telefon ve burada sayılan veya sayılmayan tüm
masrafların tarafıma ait olduğunu, bu masrafların tarafımca karşılanacağını, bu konularda Kyäni’den
herhangi bir talepte bulunmayacağımı anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. İşbu
Sözleşme yükümlülüklerin yerine getirilmesini sürekli olarak engelleyen veya geciktiren veya olanaksız
kılan resmi makamların kararları, eylemleri, işlemleri, grev, lokavt ve avarya durumları, savaş, halk
ayaklanması, iç karışıklık, OHAL uygulaması, sokağa çıkma yasağı ve/veya seyahat kısıtlaması ilan
edilmesi, sabotaj ve terör eylemleri, deprem, fırtına, su baskını, yangın veya benzeri doğal afetler,
salgın hastalık, pandemi, epidemi, gibi fors majör/ mücbir sebep hallerinde sözleşme tadili, bedel
tenkisi, itirazında bulunmayacağımı, buna dayalı olarak hak, alacak, istirdat (geri alım) ve özelikle
uyarlama talep ve dava etmeyeceğimi kabul beyan ve taahhüt ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek ulusal gerek bölgesel mevzuatı karşısında hiç bir şekilde bağlı çalışan
veya personel veya işçi olmadığımı, tamamen bağımsız statüde olduğumu Türk Ticaret Kanunu
hükümlerince tacir sıfatını taşıdığımı, bu kapsamda Kyäni’nin beni sigorta ettirmek gibi bir
yükümlülüğü olmadığını, sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği zorunlu sigortaları kendimin
karşılayacağını, buna rağmen Kyäni’nin herhangi bir nedene dayalı olarak benim adına herhangi bir
vergi, resim, harç, prim, ceza (idari veya adli para cezası) gibi kamusal veya ayrıca şahsımdan sadır
olmuş bir fiil nedeniyle ya da Kyäni ile müşterek müteselsil sorumluluğumun gerektirdiği herhangi
kamusal ya da özel zarar tazmini, borç ifası veya bedel ödemesinin Kyäni tarafından ödenmek
durumunda kalınması halinde, bu ödemenin tarafıma yapması gereken ödemelerden mahsup
edebileceğini, bu ödemelerin yetmemesi durumunda bu bedelleri müstakilen talep edebileceğini
anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Bu hallerde taraflar karşılıklı mutabakatla
olarak sözleşmede tadili veya feshi yoluna gidebileceklerini kabul ederim.
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4.

Her ikisi de bu “Hüküm ve Koşullar"a dahil edilmiş ve bu Hüküm ve Koşulların bir parçası olan
Kyäni Politika Ve Prosedürlerini ve Kyäni Pazarlama ve Ödeme Planı’nı dikkatlice okudum ve bunlara
uymayı kabul ettim. Gerek ticari gerekse şahsi faaliyet ve münasebetlerimde, Türk Medeni Kanunun
2. Ve 3. Maddesi kapsamında objektif iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile Türk Ticaret Kanunun başta
“basiretli tacir” ilkesi olmak üzere tüm ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağımı, İyi niyet ve iyi hal içinde
olacağımı ve Kyäni’den herhangi bir hak elde etmeye uygun olmak için bu metinlerdeki herhangi bir
hükmü ihlal etmemem gerektiğini anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Bağımsız
girişimci olarak, Kyäni ile yaşadığım herhangi bir ihtilafta öncelikle yukarıda yazılı iyi niyet ve dürüstlük
kuralları çerçevesinde hareket edeceğimi, bu bağlamda, Kyäni şirket içindeki iletişim ve başvuru
kanallarını en etkin surette kullanacağımı, talep ve sıkıntılarımı şirket içindeki ilgili birimlere ileterek
çözmeye çalışacağımı, talebimin karşılanasın veya karşılanmasın, hiçbir surette, Kyäni şirketinin veya
bir başka Bağımsız İş Ortağı’nın ticari itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmayacağımı, şirket
itibarını zedeleyici beyan, bildirim, yazışma, sosyal medya paylaşımları, hiçbir tüketici şikayet
platformları ve internet sitelerine şikayet veya bildiride bulunmayacağımı, Şirket içi çözüm yollarını
tükettikten sonra, gerekirse doğrudan adli ve idari yola başvuracağımı (arabuluculuk ve tahkim
müessesesi dahil) kabul beyan ve taahhüt ederim.
Bu Hüküm ve Koşulların, Kyäni Politika ve Prosedürleri’nin veya “Kyäni Pazarlama ve Ödeme
Planı’nın dönem dönem değiştirilebileceğini, yapılan değişiklerin beni de etkileyeceğini, bana da
uygulanacağını anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Yapılan değişikliklerin Kyäni
materyallerinde yayınlanmasıyla (web sitesinde ilan edilmesi veya duyurular gönderilmesiyle)
değişiklikten haberdar olduğumun kabul edileceğini, ayrıca bir tebliğ veya tefhim işlemine gerek
olmadığını, bu değişiklikten sonra bağımsız girişimciliğe devam edilmesinin veya lehime doğacak
hakları kabul etmem, bu metinleri ve yapılacak değişiklikleri kabul etmem anlamına geleceğini,
anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum.

5.

Bu anlaşma kayıt tarihinden itibaren başlar ve taraflardan herhangi biri iptal edinceye kadar devam
eder. Eğer herhangi bir sebeple, işbirliği iptal edilir veya sonlandırılırsa, bir bağımsız girişimci olarak
tüm haklarımı kaybedeceğimi anlıyorum. Kyäni, yazılı olarak önceden ihbar etmek/bildirmek koşulu ile
herhangi bir sebep bildirmeden tüm bağımsız girişimci anlaşmalarını sonlandırma hakkını saklı tutar.
Ayrıca Kyäni, bağımsız girişimcinin yasal mevzuata aykırılık, Kyäni Politika Prosedürlerine mugayir
davranışı, mücbir sebep, adli ve idari makamlarca yapılan talimat veya işlemler nedeniyle, daha sonra
ihbar etmek koşuluyla, iptal sebebi vukuunda derhal girişimci anlaşmasını sonlandırma hakkına
sahiptir. Bu durumda, iptal işlemini müteakip derhal ve herhalde makul olan en kısa sürede bağımsız
girişimciyi bilgilendirecektir.
Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl boyunca hiçbir ürünün satın alınmaması durumunda yapılacak bağımsız
girişimci iptali durumunda, mülk hakları, önceki alt sıra organizasyonuma olan haklarım,
ücret haklarım ve sair haklardan gayri kabili rücu olarak feragat etmeyi kabul ediyorum.

6.

Kyäni’nin yazılı izni ve muvafakati olmadan, bu sözleşmeden veya Kyäni bağımsız girişimciliğinden
doğan haklar devir ve temlik edilemez, bu haklara bir başkası ortak edilemez. Yazılı izin alınmadan
yapılan bir devir ve temlik işlemleri geçersiz olduğu gibi, Kyäni nezdinde herhangi bir anlam ifade
etmez. Diğer yandan yazılı izin alınmadan yapılan bu kabil bir işlem, Kyäni’ye bağımsız girişimciliği
koşulsuz feshetme hakkı verir. Bu durumda bağımsız girişimci, bu sözleşmeden veya Kyäni bağımsız
girişimciliğinden doğan (ürün satma, bonus, prim, komisyon elde etme veya alt sıra organizasyonu
hakları vb.) tüm haklarını kaybeder. Bunlarla ilgili olarak Kyäni’den herhangi bir talepte bulunamaz.
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7.

Bağımsız girişimci eğer anlaşmanın hükümlerine uymayı başaramazsa, Kyäni’nin, kendi takdirine
bağlı olarak, bağımsız girişimciliğini sonlandırabileceğini ve tüm haklarını kaybedeceğini, alt sıra
organizasyonunun tamamının veya bir bölümünün kaybıyla sınırlı olmamak kaydıyla disiplin eylemi
uygulayabileceğini bu kapsamda uyarı, kınama, geçici uzaklaştırma, sözleşmenin askıya alınması
veya aşağıda sayılanlar kabilinden komisyon kesintisi, alt sıra organizasyonun kısmen veya tamamen
alınması gibi tedbirler alabileceği gibi, Kyäni’nin sözleşmeyi tek taraflı olarak nihai olarak da
feshedebileceğini bilir, kabul, beyan ve taahhüt eder.

a. Kyäni, bağımsız girişimcinin bu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası durumundaki “Kyäni
Politika ve Prosedürleri” ile “Kyäni Pazarlama ve Ödeme Planı”na uymaması durumunda herhangi
bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda
bağımsız girişimci bu sözleşmeden veya Kyäni bağımsız girişimciliğinden doğan (ürün satma, bonus veya komisyon satışlarının tamamlanıp tamamlanmamasına bakılmaksızın) bonus veya
komisyon elde etme veya alt sıra pazarlama organizasyonu hakları, Kyäni pazarlama ve ödeme
planı çerçevesindeki ödeme hakları vb.) tüm haklarını kaybeder. Bunlarla ilgili olarak Kyäni’den
herhangi bir talepte bulunamaz.
b. Diğer yandan Kyäni, ihlalin ağırlığına ve kendi takdirine göre fesih hakkını kullanmak yerine,
bonus ve komisyon hakkında kesinti yapılması veya alt sıra organizasyonunun tamamının veya
bir bölümünün kaybedilmesi gibi disiplin müeyyidesi de uygulayabilir.
c.

8.

Ürünlerin bedelleri vadesinde ödenecektir. Ürün bedellerini vadesinde ödenmemesi bu
sözleşmenin ihlali anlamına gelir. Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda Kyäni’nin sahip olduğu
haklar bakidir. Ödeme işlemi, Kyäni’ye bildirilen hesaba yapılacaktır. Şayet bağımsız girişimci,
ödemenin kendi hesabından başka bir hesaba yapılmasını talep ederse, Kyäni tarafından ayrıca
hazırlanan “Havale sözleşmesini” imzalamak zorundadır. (iş bu sözleşmenin 6. Maddesinde
getirilen devir ve temlik yasağı esastır. Bu kapsamda, Borçlar Kanunu 183. Kapsamında yapılan
temlik sözleşmesine istinaden Kyäni ödeme yapmak zorunda değildir. Ancak bu konuda Kyäni’nin
muhtariyeti olup, ilerleyen aşamalarda temlikname ibrazına mukabil ödeme yapmayı
kararlaştırması durumunda, bağımsız girişimci, Kyäni’yi temlik sözleşmesinden haberdar etmek ve
noter tasdikli temlik sözleşmesinin orijinal nüshasını Kyäni’ye sunmak zorundadır. Aksi halde,
Kyäni, asıl borç ilişkisinin tarafı/alacaklısı olan bağımsız girişimci dışında bir kimseye ödeme
yapmayacaktır.) Diğer yandan ürün ödemelerinin vadesinde yapılmaması durumunda, Kyäni
eksik kalan miktarı bağımsız girişimcinin hesabından ve sair haklarından, kredi kartlarından veya
eğer Kyäni’ye ücretlendirmesi konusunda yetkilendirilen cari hesaplar varsa bunlardan
çekebilecektir. Bu anlamda, girişimcinin temerrüdü halinde, Kyäni’nin mahsup ve hapis hakkı
mevcuttur. Ayrıca, bağımsız girişimci hesabından mahsup edilen meblağın, borcu karşılamaya
yetmemesi halinde, Kyäni, yasal takip başlatma hakkına sahiptir.

Bu anlaşmanın veya bu anlaşmanın ayrılmaz parçası durumundaki Kyäni politika ve prosedürlerinin
bağımsız girişimci tarafından ihlali veya bağımsız girişimciliğin veya bağımsız girişimcilik faaliyetinin
uygunsuz tanıtımı veya yönetimi (Kyäni ürünlerinin veya pazarlama ve ödeme planının sunumu,
motorlu aracın yönetimi, toplantı veya eğitim tesislerinin kiralanması vs.) veya yanlış ve yanıltıcı veri ve
bilgiler verilmesi veya Kyäni’nin faaliyetine devam edebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin
zamanında verilmemesi ya da bilumum yasal mevzuata, Kyäni Politika ve Prosedürleri ile umumi
ticaret kaidelerine ve meslek kuralları ile iyi niyet kurallarına, genel ahlak ve adaba aykırılık sonucunda
(Kyäni veya herhangi bir üçüncü kişi nezdinde) oluşan kar kaybı, dolaylı, doğrudan, özel veya genel,
bunlara bağlı menfi ya da müspet zararlardan ve bu zararların tazmininden ve ayrıca şahsi, mali, ticari,
adli ve idari tüm sonuçlarından doğrudan bağımsız girişimci sorumludur. Bu kapsamda Kyäni, bağlı
kişileri veya üçüncü kişilere karşı oluşabilecek talep, masraf, kayıp, zarar, yükümlülük, yargı ve avukat
ücretleri gibi masraflara karşı (giderleri kendisine ait olmak üzere) hukuken koruyacak ve savunacaktır.
Bu durumlarda Kyäni’nin muhatap olduğu davaları, bağımsız girişimciye ihbar ve rücu etme hakkı
mahfuzdur. Bağımsız girişimci, Kyäni tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu dahilinde davaya ihbar
yoluyla dahil edilme talebi halinde, Kyäni yanında ve lehinde davaya iştirak edeceğini, lehe tüm delilleri
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ibraz edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. Diğer yandan bağımsız girişimci, bu kabil durumlarla
ilgili olarak Kyäni’ye karşı olası tüm talep ve iddialarından vazgeçmiştir.
Kyäni ve Kyäni’ye bağlı kişilerin sözleşmede geçen herhangi bir hukuki sebep veya haksız
muamele nedeniyle doğan sorumluluğu ve yükümlülüğü, bu anlaşma doğrultusunda Kyäni’den satın
alınan ürünlerin bedeliyle sınırlıdır. Bağımsız girişimci bu miktarı aşan haklarından feragat etmiştir.
Bağımsız girişimcinin Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki kusur, haksız fiil, kusursuz sorumluluk ve
objektif sorumluluk hallerinde, sorumluluğu şahsi olup, hiç bir şekilde Kyäni’den hak iddia edilemez,
ödenen zarar rücu edilemez. Bağımsız girişimcinin, Türk Borçlar Kanunu kapsamında kusur, haksız
fiil, objektif sorumluluk gerektiren eyleminden dolayı, Kyäni herhangi bir ödeme yapmak durumunda
kalırsa, Kyäni bu ödemeyi Bağımsız girişimciye rücu edebilir, bu maksatla ürün veya cari hesaptaki
varlığa el koyabilir, mahsup yapabilir, hapis hakkı kullanabilir.

9.

Bu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası durumundaki “Kyäni Politika ve Prosedürleri” ile
“Kyäni Pazarlama ve Ödeme Planı” Kyäni ve bağımsız girişimci arasındaki ilişkinin tüm şartlarını
düzenlemektedir. Evrensel, ulusal veya yerel hukuk ilkeleri ve bu kapsamda normlar hiyerarşisindeki
tüm yasal mevzuat (TBMM’ce onaylanmış uluslararası sözleşmeler, Anayasa, Kanunlar, KHK’ler,
Genelgeler, Tüzükler, Yönetmelikler, Özelgeler, yazılı olmayan kanun hükmündeki örf ve adet ve
teamüller, genel ahlak kuralları, ilgili tüm meslek odası kuralları ile ticari teamüller dışında,
bu
sözleşme ve ayrılmaz parçalarında açık olarak belirtilmeyen herhangi bir söz, temsil, teklif veya diğer
iletişimlerin herhangi bir geçerliliği yoktur.
Bu sözleşme ile (“Kyäni Politika ve Prosedürleri” ve “Kyäni Pazarlama ve Ödeme Planı” hariç olmak
üzere) başkaca bir sözleşme arasında herhangi bir çelişkinin ortaya çıkması durumunda, bahsi geçen
anlaşmanın söz konusu maddesi geçersiz olacak ve onun yerine bu sözleşmenin ilgili maddesi
geçecektir.
Bu anlaşma ile (mevcut hali veya sonradan değiştirilmiş haliyle) “Kyäni Politika ve Prosedürleri” ve
“Kyäni Pazarlama ve Ödeme Planı” arasında bir çelişki doğması halinde ise iş bu sözleşmenin çelişen
maddesi geçersiz hale gelecek ve “Kyäni Politika ve Prosedürleri” ve “Kyäni Pazarlama ve Ödeme
Planı”nın ilgili maddesi geçerli olacaktır.

10. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya sözleşmenin herhangi bir maddesinden feragat edilebilmesi
veya ihlale muvafakat edilebilmesi veya sözleşmede yazılı herhangi bir hususa izin verilebilmesi için
şirket (yasal olarak temsil ve ilzama) yetkilisinin yazılı onayı gerekmektedir. Şirket yetkilisinin münferit
bir olaya müteallik olarak, müşahhas ve muayyen bir kişiye has olarak herhangi bir maddeden feragat
etmesi, muvafakat etmesi veya onay vermesi diğer maddeler ve diğer bağımsız girişimciler bakımından
feragat, muvafakat veya onay sayılmaz.

11. Bu sözleşmenin herhangi bir maddesi veya hükmünün geçersiz olması veya uygulanamaz olduğuna
kararı verilmesi, kadük hale gelmesi ya da yasal düzenleme sonucu hükmünü yitirmesi durumunda
sözleşmenin diğer maddeleri aynen geçerliliğini korur. Bahsi geçen hükmün yerine hakkaniyet
çerçevesinde anlaşma dengesini koruyacak mahiyette yenisi eklenebilir.

12. Bağımsız girişimcinin milleti ve uyruğu ne olursa olsun sözleşmenin uygulanmasında Türkiye
Cumhuriyeti hukuku geçerli olacaktır. Taraflar yaptıkları bu sözleşmenin ve kurdukları işbirliğinin
(tüketici ilişkisi değil) bir ticari iş olduğunu kabul etmişler ve bu doğrultuda tüketici hukukunun değil,
ticaret hukuku kurallarının uygulanması gerektiğini benimsemişlerdir.
Kyäni ve bağımsız girişimci bu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğan tüm
ihtilafları ve uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında uzlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardır.
İşbu sözleşme ya da bununla bağlantılı olarak doğabilecek ihtilaflar konusunda, 6325 Sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve buna bağlı yönetmelik ile diğer bağlı mevzuat
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çerçevesinde, mecburi veya ihtiyari arabuluculuk hali saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında makul bir
süre içerisinde (ki bu makul süre ihtilafın doğmasından itibaren bir (1) ayı geçmeyecektir) uzlaşma
yoluyla bir çözüme varılamazsa, bu ihtilaflar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Tahkim-Uzlaştırma-Hakem
Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca oluşturulacak Hakem Heyeti tarafından veya yasal Arabuluculuk
müessesesi işletilerek Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre çözümlenecektir. Hakemin kararı nihai ve
taraflar için bağlayıcı olacak ve gerekirse, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede kesin hükme
bağlanabilecektir. Yasal arabuluculuk mevzuatı çerçevesine çözülen uyuşmazlıklarda, arabuluculuk
tutanağı ilam hükmünde olup gerektiğinde mahkemeye müracaatla icra edilebilirlik şerhi alınabilecektir.
Haklı çıkan taraf kaybeden taraftan, tahkim, arabuluculuk masraf ve giderlerini alma hakkına sahip
olacaktır. İhtilafın, tahkim veya arabuluculuk müessesiyle çözümü suretiyle, sulh yoluyla çözümüne
ilişkin bu madde, sözleşmenin sonlandırılması veya geçerliliğini yitirmesi durumunda da geçerli
olacaktır. Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme
ve icra Daireleri yetkilidir.
Uyuşmazlıkların çözümünde taraflar arasında imzalan bu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz
parçası durumundaki “Kyäni Politika ve Prosedürleri” ile “Kyäni Pazarlama ve Ödeme Planı” temel
norm olarak kabul edilecektir.

Taraflar Türk Yargılama usulü kuralları gereğince yasaya uygun tüm delilleri ibraz edebilmekle
birlikte Kyäni belge, defter ve delillerine mukabil bir yazılı belge ile çürütülmediği müddetçe
üstünlük tanınacaktır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında delil sözleşmesi hükmünde olan
bu hüküm, uyuşmazlığın adli veya idari mercilerde veya sulh mercilerinde (arabuluculuk ve
tahkimde) çözümü anında, asıl olarak Kyäni defter be belgelerinin esas alınmasını tazammun
eder. Bu kapsamda, taraflar arasındaki bilumum ihtilafların hallinde, Kyäni’nin defter belge ve
kayıtları (tüm bilgisayar kayıtları, evrak defter, finansal dokümanlar, idari işlem evrakları, iç
yazışmalar, mailler, ses ve görüntü kayıtları, belgeler, mikrofilm, mikro fiş vs. tüm datalar) Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında kesin delil niteliğindedir.

Bağımsız girişimci tarafından Kyäni’ye karşı yapılan hukuki işlem veya açılan dava veya mukabil
hukuki işlem veya mukabil dava, diğer bir bağımsız girişimci ile veya herhangi bir grupla veya
birleştirilmiş eylemin bir parçası olarak değil kişisel bazda yapacaktır. Kyäni’nin karar ve uygulamaları
her müşahhas olay, dava ve sair uyuşmazlıkta, temas ettiği konu, kişi ve mevzuya muzaf olarak
belirleneceğinden, bir davadaki uygulama benzer dahi olsa diğer dava ve uyuşmazlıklara kesinlikle
teşmil edilemez emsal gösterilemez. Kyäni’nin her münferit olayda, olayın hususiyetine göre farklı
karar ve uygulamalar benimsemekte muhtariyeti mevcuttur.

Sadece sayılacaklarla sınırlı kalmaksızın, tahdidi olmaksızın ve yasalar tahtında korunup
korunmadığına bakılmaksızın; ürün, müşteri, fiyatlandırma bilgileri, politikalar, yöntemler, iş planları ve
stratejileri, teknik prosesler, finansal işler, yenilikler, işler, yazışmalar, yöntemler, geliştirme ve
patentler, fikri hakları, ticari markalar, işletme bilgileri veya tüm geliştirme çalışmaları, ticari, finansal
veya teknik bilgiler de dâhil olmak üzere, Tarafların işiyle / iştigal alanıyla ilgili olan ve diğer tarafa
sözlü veya yazılı veya başka bir şekilde iletilmiş tüm bilgi ve belgeler gizli bilgi olarak kabul edilecektir.
Bu çerçevede bağımsız girişimci aldığı bilgi ve belgeleri, Kyäni’nin önceden vereceği yazılı izin
olmaksızın üçüncü şahıslara herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir.

Sözleşme kapsamında Kyäni tarafından ve/veya bağımsız girişimcinin ticari faaliyet yapmış olduğu
nihai tüketici ya da alt organizasyondaki başka bir bağımsız girişimci tarafından açıklanan iş, iş
geliştirme projesi ile ilgili fikir, metot, ilerleme ticari sır, yada diğer yasal korunmaya konu olan ya
da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali ve
teknik bilgiler sır olarak kabul edilir. Bağımsız girişimci olarak, İş bu sözleşmede söz konusu edilen
konular ile ilgili bilgi, belgelerin tümünün gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin işi gereği
bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni
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olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını
kabul ve taahhüt ediyorum.
Taraflar, işbu Sözleşmenin Süresi boyunca ve Sözleşme’nin Süresinin sona ermesinden veya
feshinden sonra, işbu Sözleşmenin kapsamı dâhilinde edindikleri rapor, yazışma ve her tür
doküman; sözleşmeler, prosedürler, uygulamalar, onaylar, raporlar da dahil olmak üzere lisans
çalışmaları, knowhow, satış stratejisi, network marketing yöntemi, pay ve pirim oranları vs.
kapsamındaki her türlü format da dâhil olmak üzere ilgili tüm bilgileri ve işbu Sözleşmeyi kesinlikle
gizli tutacaklarını ve diğer Tarafın önceden vereceği yazılı rıza olmaksızın bu bilgileri üçüncü
şahıslara ifşa etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Bağımsız girişimci olarak, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki tüm sorumluluğumun
şahsi olduğunu, bu kanuna tam ve eksiksiz şekilde uyacağını, peşinen kabul ve taahhüt ediyorum.
Bu kapsamda, alt organizasyonundaki tüm üye veya nihai tüketicilere ait Kanun kapsamındaki tüm
kişisel verileri, yine kanundaki düzenlemeye uygun şekilde elde edeceğimi, ilgili kişiyi kanuna
uygun şekilde aydınlatacağımı, tüm kişisel verileri kanuna uygun şekilde işleyeceğimi,
depolayacağımı, gerektiğinde imha edeceğimi, bu kapsamda kanuni imha prosedürüne riayet
edeceğimi, kişisel verilerini rızalarıyla aldığım kişileri, verilerin elde edilmesi işlenmesi ve imhası
konusunda aydınlatarak, gerekli açık muvafakatlarını alacağımı, kabul beyan ve taahhüt ediyorum.

Bağımsız girişimci olarak, Kişisel Verileri Koruma Kanununa mugayir davranışım olması halinde
bu nedenle şahsi sorumluluğum bulunmakla birlikte, şahsi kusurum kapsamında, bu davranışım
nedeniyle Kyäni’nin maruz kalacağı tüm zararın ve özellikle Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
kesilecek cezaların, kusurum oranında şahsıma rücu edilebileceğini bilir ve kabul ederim.

13. Taraflar, sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için
aşağıda yazılı adreslerin yasal ikametleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatın kendilerine
yapılmış sayılacağını, adres değişikliklerini beş gün içinde bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde bu
adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt
ederler.

Toplam 13 ana maddeden ve 8 sayfadan oluşan, herhangi bir silinti, karalama veya kazıntı bulunmayan
bu sözleşme, … Tarihinde iki nüsha olarak imza ve teati edilmiştir.
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BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİNİN;
ADI VE SOYADI

:......................................................................................

TC KİMLİK NO

:......................................................................................

TELEFON NO

:......................................................................................

E-MAIL

:......................................................................................

ADRES

:......................................................................................

İMZA

:......................................................................................

KYANI TURKEY KOZMETIK ÜRÜNLERI VE GIDA TAKVIYELERI İTH.İHR.
PAZ.SAN.TIC.LTD.ŞTI.

Kaşe/İmza
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