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Piramit Satış, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80. maddesinde “Katılımcılarına bir miktar para

veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para

veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer

katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan

kazanç beklentisi sistemi” olarak tanımlanmıştır.

Piramit satış sisteminin ana gayesi ürün satışı değildir. Sistemin mali kaynağı, özünde, sisteme giren yeni üyelerdir.

Piramit Satış Sistemi’nin ilk unsuru, bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymaktır. Üyelerin sisteme girerken

ödedikleri bu paraya giriş ücreti de denilmektedir. İkinci unsur, başka bir katılımcı bulmaktır. Sisteme giren her

katılımcı giriş ücreti ödeyeceğinden ve satmak üzere belli bir miktar ürün satın alacağından esasen sistemin ilerleyişi

bu şekilde sağlanmaktadır. Her üye, sistemin işleyişi ve nasıl gelir elde edileceğini anlatarak sisteme yeni katılımcılar

sağlar. Sistemin üçüncü unsuru, sisteme dahil olan her yeni üyeye para veya malvarlığı kazanma ümidi vermektir.

Sistemdeki her satıcı öncelikle kendi satmış olduğu üründen kazanç elde etmektedir. İkinci olarak ise sisteme dâhil

ettiği diğer katılımcıların kazandıkları miktar üzerinden pay almaktadır. Başka bir deyişle, piramidin altında

bulunanlar piramidin üstünde bulunanlara gelirlerinden pay vermektedir.



Sonuç olarak bu sistem, piramidin en tepesindeki satıcılara kâr sağlayıp, piramidin aşağısına doğru inildikçe kâr

etme oranının azaldığı ve belli bir seviyeden sonra yeni üyelerin zarar etmeye mahkûm olduğu başından anlaşılacak

olan bir sistemdir. Bu sebeple Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80/2. maddesinde bulunan “Piramit satış

sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır,” hükmüyle sistem ülkemizde yasaklanmıştır.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk
Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu
nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan
bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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