
PETROL–İŞ  –  TATİL SEPETİ 
ANLAŞMALI FİRMA PROTOKOLÜ

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1. DLT TURİZM TİÇ. A.Ş. 

Bağdat Caddesi no:358/8
Şaşkınbakkal / İstanbul
Anadolukurumlar– 3020481519 
(Protokolde TATİLSEPETİ olarak anılacaktır)

1.2.    Petrol–İş Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
          Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:23 Üsküdar/İSTANBUL
          (Protokolde SENDİKA olarak anılacaktır) 
 

MADDE 2 –PROTOKOLÜN KONUSU
TATİLSEPETİ,  SENDİKA  Üyelerine,  işbu  protokol  ile  TATİLSEPETİ'nden  yapacakları  hizmet
alımlarında, madde 3 de detayları belirtilen oranlarda, belirtilen süre dahilinde özel indirim
uygulayacaktır.  

MADDE 3 – AVANTAJ DETAYLARI
Ürün Tipi Sezon İndirim Oranı

Yurtiçi Oteller Yıl boyunca %5
Yurtiçi Paket Turlar Yıl boyunca %5
Yurtdışı Oteller Yıl boyunca %5
Yurtdışı Paket Turlar Yıl boyunca %5

Uçak Bileti
Yurtiçi 7 TL İndirim

Yurtdışı 10 Euro İndirim

MADDE 4 – İNDİRİM SÜRELERİ 
Belirtilen  indirim  oranları  TATİLSEPETİ  tarafından  SENDİKA  üyelerine,  protokolün 6.
maddesinde  belirtildiği  şekilde  yürürlüğe  girmesini  takiben,  27/04/2016  -31/12/2016  tarih
aralığında  yapılacak  rezervasyonlarda,  bilet  veya  hizmet  tarihi  daha  sonra  olsa  bile
uygulanacaktır.

MADDE 5 – ÖZEL DETAYLAR 
Madde  3  de  detayları  belirtilen  indirim  TATİLSEPETİ  tarafından  SENDİKA  üyelerine
uygulanacaktır.

Ancak;



 İndirimler otel konaklama ücretleri üzerinden, oteldeki kampanya indirimleri 
uygulandıktan sonra oluşan tutara uygulanır. 

 Yurtdışı turlarda vize ücretlerine, yurtiçi turlarda ulaşım bedellerine, uçak-transfer-
otobüs fiyatlarına  indirim uygulanmaz.

 Özel indirimlerinden faydalanabilmek için odada konaklayanlardan en az 1 kişi 
SENDİKA üyesi olmalıdır. 

 İndirim oranları kişiye değil tüm rezervasyona uygulanır.

SENDİKA üyelerinin üye kartlarını alışveriş sırasında satış yetkililerine göstermeleri,  uzaktan
rezervasyon  yapılıyorsa  email,  fax  vb.  iletişim  araçları  yolu  ile  TATİLSEPETİ'ne  iletmeleri
gerekmektedir.  Bu durum SENDİKA üyelik  ispatı  olarak sayılacak ve indirimli  alışverişe hak
kazandıracaktır.

SENDİKA'nın, üyelerinin TATİLSEPETİ'nden yapacağı alışverişlerle ilgili olarak, herhangi bir mali
yükümlülük ve taahhüdü bulunmamaktadır.

MADDE 6 – DUYURULAR
SENDİKA,  üyelerine;  madde  3  de  detayları  belirtilen  oranlardaki  özel  indirimler  hakkında
kurum içi resmi yazışma, e-mail, kurumsal web sayfası, kurum resmi sosyal ağları (facebook,
twitter), SMS gibi kanallarla, imza tarihini takiben ilk  duyuruları yapacaktır. Çalışanlara yapılan
duyurular  TATİLSEPETİ'ne  de  bildirilecektir.  Bu  bildirim  yapılmadan  ve  bildirimin  yapıldığı
TATİLSEPETİ'ne bildirilmeden sözleşme yürürlüğe girmeyecektir.  

MADDE 7 - MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Taraflar, akdettikleri  işbu protokol şartlarını ve bu çerçevede gerçekleştirecekleri çalışmaları
kendi  uhdelerinde  tutmayı  (SENDİKA üyelerine  yapılacak  duyurular  hariç),  sözleşmeye tabi
konuları ve SENDİKA üyelerine ait kişisel bilgileri diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı,
beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Taraflar olası adres değişikliklerini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.

İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

İşbu 7 Ana Maddeden ibaret protokol, 27 Nisan 2016 tarihinde 2 (İKİ) nüsha olarak tanzim
edilmiş ve içeriği taraflarca okunup imza altına alınmıştır.


