İHTARNAME
İHTAR EDEN

: (İsim – Soyisim T.C. No)

ADRES

: (Kendi Adresiniz)

İHTAR EDİLEN

: (Sözleşmenin karşı tarafı devre tatil vaad eden)

ADRES

: (Karşı Tarafın Adresi)

KONU

: ../../…. Tarihli Devre tatil sözleşmesinden cayma
hakkının kullanılmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

:

1) Tarafınız ile aramızda yapılan …/…/… tarihli sözleşmeye göre, ….. ilçesi ….. mevkiinde
bulunan ….. Tatil Sitesi’nde yer alan …. ve …. No’lu evlerin … yılına kadar devre tatil hakkına
sahip olmuş bulunmaktayım.
2) Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği nin 7. ve 8. maddelerinde;
“Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört
gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına
sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu
ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka
konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya
yöneltilmesi yeterlidir.
Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan
yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile birlikte
hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.”
4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/B
Maddesi ile Kanun kapsamında yayınlanan Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 6.Maddesi gereğince;
“Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10
gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir.”
3) Yukarıda belirtilen sözleşmeyi kanuna ve ilgili yönetmeliğe dayanarak tek taraflı olarak
feshettiğimi bildiririm.
Tüm bu sebeplerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 3 gün içerisinde;

 Peşin ödediğim bedel olan …. TL’yi tarafıma aşağıda belirttiğim banka hesabına
yatırılarak iade etmenizi,
 İmzaladığım senetleri tarafıma iade etmenizi, aksi halde yargılama giderleri ve vekâlet
ücreti tarafınıza ait olmak üzere yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm. (Tarih)
Banka
Şube-Hesap No
İban No

:……………
:……………
:
İhtar Eden
(İsim-Soyisim-İmza)

