
GENEL BİLGİLENDİRME 
 

http://2019.amcturkey.org ve  http://2019.amcturkey.org/register/  internet sitesini kullanmakla 
veya http://2019.amcturkey.org ve  http://2019.amcturkey.org/register/  tarafından sunulan 
hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle iĢbu “Kullanım SözleĢmesi”nde yer alan hüküm ve 
Ģartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu 
sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan Ģartları kabul 
etmemeniz halinde bu internet sitesine eriĢmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları 
kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız. 
 
http://2019.amcturkey.org ve  http://2019.amcturkey.org/register/  iĢbu “Kullanım SözleĢmesi”, 
“Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değiĢiklikleri yapma 
hakkını saklı tutar. Söz konusu değiĢiklikler iĢbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli 
ve bağlayıcı olacaktır. DeğiĢiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. 
http://2019.amcturkey.org ve  http://2019.amcturkey.org/register/ değiĢiklikleri sitede 
yayımlamaktadır, ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. 
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI 
 
GENEL: 
1.Kullanmakta olduğunuz http://2019.amcturkey.org ve  http://2019.amcturkey.org/register/ 
üzerinden elektronik ortamda sipariĢ verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve 
mesafeli satıĢ sözleĢmesini kabul etmiĢ sayılırsınız. 
 
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satıĢ ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve Mesafeli SözleĢmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile 
yürürlükteki diğer yasalara tabidir.  
 
3.Ürün elektronik ortamda, 17-18 Ekim 2019 tarihleri arasında, The Green Park Hotels ve 
Convention Center, Pendik, Ġstanbul adresinde yapılacak olan Eklemeli Ġmalat Konferansı’na 
(kısaca Konferans)  katılım hakkı satın alması ve kayıt olma hizmetini içerdiği için, satın alma 
sonrasında alıcıya fiziki olarak elden, kargo veya posta ile herhangi bir ürün gönderilmeyecektir. 
Ancak kayıdın eksiksiz ve ödemenin tam ve zamanında yapılması durumunda alıcının verdiği 
iletiĢim kanallarına e-posta yoluyla onay gönderilecektir. Bu onay yazısı ile alıcı Konferans’ın 
baĢladığı ve bittiği tarihler arasında Konferans’a katılım hakkını elde etmiĢ olur. Onay yazısı 
Konferans tarihleri arasında alıcının istediği her an katılımını garantilecektir.    
 
4.Satın alınan ürünün/hizmetin satılmasının imkansızlaĢması durumunda, satıcı bu durumu 
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün 
içinde de toplam bedel alıcı’ya iade edilmek zorundadır.  
 
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELĠ ÖDENMEZ ĠSE:  
5.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü 
teslim yükümlülüğü sona erer. 
 
KREDĠ KARTININ YETKĠSĠZ KULLANIMI ĠLE YAPILAN ALIġVERĠġLER:  
6.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kiĢiler tarafından 
haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluĢu 
tarafından satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleĢme konusu ürünü/hizmeti 3 gün içerisinde varsa 
nakliye gideri satıcı’ya ait olacak Ģekilde satıcı’ya iade etmek zorundadır. Fiziki bir ürün olmaması 
durumunda, bu iade; hizmet akdinin iptal edilmesi olarak değerlendirilecektir. 
 
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESĠNDE TESLĠM EDĠLEMEZ ĠSE:  
7.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluĢursa ve ürün süresinde teslim edilemez veya 
hizmetin gerçekleĢmesi mümkün olamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, sipariĢin iptalini, 
ürünün benzeri ile değiĢtirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep 
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edebilir. Alıcı sipariĢi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmıĢ ise iptalinden itibaren 14 gün içinde 
kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmıĢ ise ve iptal ederse, bu 
iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının 
hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.  
 
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:  
8.Alıcı, sözleĢme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ürün ise; ezik, kırık, 
ambalajı yırtılmıĢ vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo Ģirketinden teslim almayacaktır. Teslim 
alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Hizmet ise; hizmetin içeriğini, 
tarihini, kullanım haklarını, sınırlamalarını ve dahil olan/olmayan kısımlarını incelemek ve tam 
anlamakla mükelleftir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma 
hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir. 
 
CAYMA HAKKI: 
9.ALICI; satın aldığı ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kiĢi/kuruluĢa teslim 
tarihinden itibaren 14 (fourteen) gün içerisinde, SATICI’ya aĢağıdaki iletiĢim bilgileri üzerinden 
bildirmek Ģartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe 
göstermeksizin malı reddederek sözleĢmeden cayma hakkını kullanabilir. 
 
10.SATICININ CAYMA HAKKI BĠLDĠRĠMĠ YAPILACAK ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: 
ġĠRKET  
ADI/UNVANI: Originemc Tur. Org. Rek. Tic. Ltd. ġti. 
ADRES: Çamlık Mah. Dinç Sok. Muyar Plaza N.4 D.25. Ümraniye / Ġstanbul / Türkiye 
EPOSTA: 2019@amcturkey.org   ve   info@originemc.com.tr  
TEL: +90 216 372 2330 
FAKS: +90216 372 2331 
 
CAYMA HAKKININ SÜRESĠ: 
11.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 (ondört) günlük süre sözleĢmenin imzalandığı 
tarihten itibaren baĢlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin 
ifasına baĢlanan hizmet sözleĢmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.  
12.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. 
13.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü 
posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün iĢbu sözleĢmede düzenlenen 
"Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamıĢ olması Ģarttır.  
 
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:  
14. 3.kiĢiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (Ġade edilmek istenen ürünün faturası 
kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiĢ olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi 
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariĢ iadeleri ĠADE FATURASI kesilmediği 
takdirde tamamlanamayacaktır.) 
15.Ġade formu, Ġade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte 
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
ĠADE KOġULLARI: 
16.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaĢmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde 
toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre 
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 
17.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade 
imkânsızlaĢırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak 
cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana 
gelen değiĢiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.  
18.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit 
tutarının altına düĢülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 
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CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER/HĠZMETLER:  
19. Bu sözleĢme kapsamında fiziki mal/ürün satıĢı olmadığı için, ALICI, 11. Maddede kapsamı 
belirtilmiĢ olan cayma hakkı süresi içinde , “Konaklama” hizmeti satınalımı hariç her türlü cayma 
hakkını kullanabilecektir. 
 
 
Konaklama satınalımları ile ilgili özel durumlar; 

1. Alıcı satınaldığı konaklama hizmetini, 11.madde kapsamında 14(ondört) gün 
içerisinde iade etmek isterse, Satıcı tarafından hiçbir masraf kesilmeden iade 
edilecektir. 

2. Konaklama’nın kullanılmasını 60 günden fazla kala iptal edilmek istenirse toplam 
bedelin %90’ı Satıcı tarafından iade edilecektir. 

3. Konaklama’nın kullanılmasına 30-59 gün aralığında bir zaman kala iptal edilmek 
istenirse toplam bedelin %70’ı Satıcı tarafından iade edilecektir. 

4. Konaklama’nın kullanılmasına 7-29 gün aralığında bir zaman iptal edilmek 
istenirse toplam bedelin %50’si Satıcı tarafından iade edilecektir. 

5. Konaklama’nın kullanılmasına 2-7 gün aralığında bir zaman iptal edilmek istenirse 
toplam bedelin %20’si Satıcı tarafından iade edilecektir. 

6. Konaklama’nın kullanılmasına 48 saatten daha az zaman kala iptal edilmek 
istenirse hiçbir iade yapılmayacaktır. 

 
 
TEMERRÜT HALĠ VE HUKUKĠ SONUÇLARI 
20.ALICI, ödeme iĢlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düĢtüğü takdirde, kart 
sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleĢmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karĢı 
sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara 
baĢvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koĢulda 
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düĢmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı 
SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.  
 
ÖDEME VE TESLĠMAT 
21.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, YAPIKREDĠ bankası, Originemc 

Tur. Org. Rek. Tic. Ltd. ġti. hesap adıyla, 

(TL) TR71 0006 7010 0000 0093 7474 77  nolu IBAN (TL) hesabına  (TL) yapabilirsiniz. Açıklamalar 

kısmına AMCTURKEY 2019 katılım/konaklama bedeli yazılması gerekmektedir. 

22.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online 
taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde sipariĢiniz sonunda kredi 
kartınızdan tutar çekim iĢlemi gerçekleĢecektir. 

 


