
AMAç

Bu protokolün amacl Karacabey Ticaret Ve sanayİ odası üyelerine yurt dlşl seyahatlerİnde
yapacaklar| Vize başvurularında yerinde Ve avantajlı hizmet sunmaktır.

TARAFLAR

A- Karacabey Ticaret ve sanayi odasl

5anayi sitesi Karşlsl 16700 Karacabey/BURsA

Telefon :0 224 571 85 48 - 671 85 49

E-mail : bilgi@karacabeytso,org,tr

B - ottomantur seyahat Turizm ve Ticaret A.Ş

Bağlarbaşl mahallesİ 1. Sedir sokak no: 10 EVKE oNYX D.27, 16160 osmangazi/BuRSA

Telefon : o 2242210099

YUKUMLULUK

A - Karacabey Ticaret Ve sanayi odası yükümlülükleri

1- Ticaret Ve sanayi odasl üyelerine konu i|e ilgili bilgi vermek ve tanltlmlarl yapmak,

2- Vize başVurularl ve bilgilendirme konularında ottomantur seyahat Acentesi Vaze departmanl
ile koordineli şekilde çalışacak bir personel görevlendirmek.

B - ottomantur Seyahat Acentesi yükümlülükleri

1- Vize başvuru esnasında gerekli evrak ve dokümanları liste halinde Ticaret ve Sanayi Odasına

bildirmek,
2- Başvuru formlarının doldurulması konusunda yardımcı olmak,

3- Başvuru esnasında hazırlanan belgelerin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan teslim alınıp, vize

başvurusu sonuçlandlğ|na yine Ticaret Ve sanayi odasl'na teslim etmek,

4- Vize başvuru sahibinden parmak izi alınması gerektiği durumlarda ilgili konsolosluklarda veya

aracı kurumlarda vize başvuru sahip veya sahiplerane refakat edecek personel

görevlendirmek,

5- Kargo gönderimlerimde kargo ücretlerini ödemek,

6- Acente Vize hizmet ücretlerinde % 20 indirim yapmak.

Bup lo5.o5.2017 tarihinde iki nüsha olarak imzala
d,|

ğe 8irmi§tir.oT ToHA TUri
UEizM Tic. A.5.

ll"s.a,. sı. ıo ıc
EYAHAT T

]l:r.L]Jsüilİ
vkÖ.oıü ı Dake 27 1615'}

c+,nanqa2, / B,llsn ı
oTToM UR SEYAHAT ACENTESl

»

AY ioDAsı
sl İ



o.r7orl^ııtun
SEYAHAT ACENTESi_ TBAVEL AGENCY

.th

lArA

T -l

-l

OTTOMANTUR
seyahat, Turizm veİc. A,Ş,

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
Karacabey

cerrEl Nadir cad. 6E TB. 16371 Bursa
P.K. :161
Tel : |224) 22o 41 57-221 00 21-221 0o 99 222 20 97
Fax , |22aJ 221 89 a8-223 35 97
Bankalar: Yapı Ve Kredi | 1000048-9 setbaşl/ Bursa

] lş Bankasl | 25a$97 Bulsa
Garanti Bankasl : 1299237 Heykel/ Bulsa

05 Mayıs 2017

Ottomantur Seyahat Acentesi olarak 1968 yılından bu yana Bursa'da hizmet vermekteyiz. Bursa'nrn en

köklü ve ilk IATA üyesi seyüat acentesi olarak; yurt içi ve 1urt dışı tiim uçak biletleri, yurt içi ve yurt

dışı turlar, 1urt içi ve yurt dışı konaklama hizmetleri, fuar paketleri, kongıe ve toplantı organizasyonları.
transfer ve araç kiralama, Ttirk Hava Yollan Miles and Smiles ve Corporate Club program hizmetleri,
uçak kiralama ve vize başınıru+akip hizmetleri konularında faaliyet göstermekteyiz. Almanya Federal

Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu ve Hessen Eyaleti - Bursa işbirliği ofisi görevlerini de başarı ile
yürütmekteyiz.
Ottomantur Seyahat Acentesi olaıak faaliyetlerimiz kapsamında Odanrz üyelerine avantajlı hizmetler
sunmak istiyoruz. Öncelikli olarak vize başıuru ve takip hizmetimiz konusunda bir işbirliği öneriyoruz.
Başkanhğıruzca uygun görülmesi halinde Odanız üyeierine vize başıııru ve takip hizmetimiz yerinde ve

Vo20 indirim]1i olacaktır. Bu avantajlı hizmetimiz istenildiği takdirde ilçede faaliyet gösteren diğer oda

üyelerine de sunulacaktır. Vize başwrulan odanızdan iarafımızca teslim almacak veya ücretsiz kaıgo ile

şirketimize iletilebileceltir, işlemler binikten sonra başvuru sahiplerine verilmek tizere Odanıza teslim

edilecektir. Vize başııırusunda parmak izi verilmesi gereken hallerde Bursa ve İstanbul'da personelimizce

ücretsiz refakat hizmeti verilecektir. Parmak izi gerektirmeyen başwrularda ise başıuru sahipleri Bursa

veya İstanbul'a gitmek zorunda kalmayacaktr. Odanız üyelerine vereceğimiz bu hizmet kapsamında

odanrzdan giinlfü, haftalık veya aylık vize başr.uru talep sayısı şartl istenmeyecek ve hukuki olarak

bağlayıcıhğİ olmayacaktır. Bu hizmetin verimli ytiruti,ilebilmesi için Odanrz biinyesinde bir koordinatör

veya ilgili kişi belirlenmesi gerekecektir,
Acentemizin diğer faaliyet alanları olan yurt içi-yurt dışı uçak bileti temini, yurt içi-yurt dışı şehir ve tatil

konaklamaları, nırlar, kongre ve toplantı organizasyonlan, KOSGEB desteği kapsamında fuar ziyaret|eri

odanıza ve tiim üyelerinize avantajlı fi yatlarla srınulacaktır.
Verimli b işbirliği ve çalışma ortamı oluşturacağlmız inancıyla saygılanmlzl sunanz
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