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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Türkiye’de hızla gelişen havacılık sektörünün en önemli payına sahip olan yolcu hizmetlerinden
operasyon kısmına ait olan rezervasyon ve bilet satış ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu bağlamda
yer hizmetlerinin önemi bir kısmına ait kuralların ve süreçlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ile bu
programdan elde edilecek verimi arttıracaktır.
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KISALTMALAR
BSP: The Bank Settlement Plan
GDS: Global Dağıtım Sistemi
PNR: Yolcu İsim Kaydı (Passenger Name Record)
ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansı
ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
PETC: Kabinde Canlı Hayvan
AVIH: Kargoda Canlı Hayvan
DEPA: Refakatli Deporte Yolcu
DEPU: Refakatsiz Deporte Yolcu
TAT: Transitional Automated Ticket
LCF: Yerel Ücret
SSR: Special Requests
OSI: Other Service Information
RM: Remark (Not Girişleri)
TST: Transitional Stored Ticket
CRS: Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi
MCO: Miscellaneous Charces Order
EMD: Electronic Miscellaneous Document
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YAZAR NOTU
Değerli öğrenciler;
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde birlikte yürüteceğimiz Rezervasyon ve Bilet Satış dersi
kapsamında hazırlamış olduğum ders notunun sizler için faydalı olmasını temenni ediyorum.
Dersimiz kapsamında havacılık ve hava ulaştırma sektöründe yolcuları ve havayolları için
bilinmesi gereken temel kavramlar olan biletleme, rezervasyon, çeşitli ulusal ve uluslararası
organizasyonlar ile biletleme işlemleri incelenecektir.
Saygılarımla
İstanbul, 2019
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1. BİLETLEME TANIMI, ÖNEMİ VE DETAYLARI

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Ticketing(Biletleme) Tanımı
1.2. BSP (The Bank Settlement Plan) (Acentelerin Kesilen Biletlerin Ödemelerini
Yaptıkları Kuruluş) Tanımı
1.3. Biletin Düzenleneceği Havayolu
1.4. Standart Uçak Biletinde ( IATA’ ya Göre ) Bulunması Gereken Özellikler

10

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Biletleme nedir?
Biletleme işlemi için oluşturulmuş olan bir organizasyon var mıdır?
Havayolu biletlerinin ortak özellikleri nelerdir?
Havayolu biletinin unsurları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Biletleme
Bilet içinde yer alan bilgiler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Hava ulaştırma sektöründe Ders ve ders kaynakları
biletlemini önemini kavrar.
takip edilerek.
Bir bilet üzerinde bulunan Ders ve ders kaynakları
bilgilerin anlamlarını öğrenir takip edilerek.
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Anahtar Kavramlar

Biletleme
BSP (The Bank Settlement Plan)
GDS

13

Giriş
İnsanlar iş, turistik, sağlık gibi amaçlarla seyahat ederler. Bu seyahatlerini satın aldıkları
biletlerle gerçekleştirirler. Biletler seyahat sektörünün başlıca işletmeleri olan tur operatörleri,
seyahat acentaları aracılığıyla ya da direk havayolu şirketlerinin bilet satış ofisleri aracılığıyla
satın alınır. Seyahat acentalarında verilen hizmetler çeşitlilik göstermekle birlikte, uzmanlık
gerektiren iki önemli alan ‘bilet satış’ ve ‘tur satış’ olarak nitelendirilebilir.
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1. BİLETLEME TANIMI, ÖNEMİ VE DETAYLARI
Seyahat acentelerinin sattıkları biletlerin önemli bir bölümü uçak biletleridir. Acenteler gerek
tarifesiz (charter) gerekse tarifeli uçak bileti satışında bilgisayarlı rezervasyon sistemlerine
gereksinim duyarlar. Tarifeli seferler düzenleyen ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne
(IATA) üye olan havayolu şirketleri, yine kendileri gibi IATA’ya üye olan perakendeci
seyahat acenteleri aracılığıyla ürünlerini tüketicilere ulaştırmak isterler. Bu amaçla süreç
içinde geliştirdikleri Global Dağıtım Sistemlerini (GDS) seyahat acentelerinin kullanımına
sunarlar.
Günümüzde seyahat acentelerince dünya genelinde kullanılan dört farklı GDS bulunmaktadır:
Sabre, Amadeus, Galileo ve Worldspan. Türkiye’de ise halen bu dört GDS arasından
Amadeus ve Galileo olmak üzere ikisi hizmet vermektedir.
GDS’ler aracılığıyla pazarlanan ürünlerin önemli bir bölümünü uçak biletleri oluştursa da bu
sistemler aynı zamanda otel odalarını ve kiralık otoları da satma olanağı sunmaktadırlar. Bazı
check-in programları bu sistemlerle entegre olduğundan check-in memuru kontuarda da
uçuşların rezervasyon durumlarını görüntüleme, bilet değiştirme, özel durum bilgisi (SSR)
ekleme, excess (fazla bagaj ücreti) alma gibi işlemleri yapabilmektedir (Örn: Altea DCS
Departure Control System). GDS’ler aracılığıyla pazarlanan ürünlerin önemli bir bölümünü
uçak biletleri oluştursa da bu sistemler aynı zamanda otel odalarını ve kiralık otoları da satma
olanağı sunmaktadırlar.
1.1.Ticketing (Biletleme) Tanımı
Ticketing, bir kişiye taşıma ve yolculuk ( seyahat ) belgesini düzenleyip satışını yapmaktır.
Bilet satış işlemi karmaşık ve spesifik ( çok özel) bir faaliyettir. İngilizce terimleri tanımak,
işaret ve kısaltmaları anlamak gerekir. Bundan başka saatler, tarifeler, sınır formaliteleri, bilet
çeşitleri, rezervasyon sistemlerini çok iyi bilmek ve bunları hatasız bir şekilde yapabilmek
becerisini gerektirmektedir.
Ticketing yapan bir seyahat acentesi aşağıdaki hizmetleri yapmaktadır:







Ücret ve tarifeler konusunda en doğru bilgiyi vermek
Rezervasyon yapmak
Seyahat ücretlerini tahsil etmek
Müşterisine seyahat ve diğer seyahat dokümanlarını ulaştırmak
Müşterinin isteyeceği diğer seyahat organizasyonlarını yapmak
Bilet kesmek

Burada seyahat acentasının hava yolu biletleri satarken en önemli görevlerinden birinin uygun
fiyat ve uygun tarife vermesi olduğu görülür. Bu ilk bakışta basit gibi gözükebilir ancak
oldukça zor bir çalışmadır.
Bilet fiyatlarını etkileyen birtakım faktörler vardır. Bunlar;



Değişik kalış süreleri,
Hafta sonu biletleri,
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Müşterinin sahip olduğu öncelikler (öğrenci, crew vs.)
Stop-over'lar,
Gidiş dönüş,
Önceden belirlenmiş uçuş indirimleri olarak sıralanabilir.

Fiyat yönünden en uygunu bulunmaya çalışılırken tarifeler, connectionlar (bağlantılar) ve
gidiş dönüş tarihleriyle saatlerinin uygunluğu da müşteri için önemlidir. Dolayısıyla
müşterinin seyahat programına uyacak en ucuz tarifeyi ortaya koymak gerekir.
Müşteriye satın alacağı biletin kuralları da söylenmelidir. Bilet iadesi, değişikliği,
taşıyabileceği ücretsiz bagaj hakkı gibi. Bu işlem bilgisayarlarla oldukça kolaylaşmıştır.
Ancak hava ulaşımında bilgisayarlardan yararlanmak da eğitim gerektirir. Biletleme bilgisi ve
eğitimi olmayan kişi bilgisayarda işlemini yapamaz. Bu durum uçak bileti pazarlayan seyahat
acentalarının personel maliyetlerini de arttırır.
Havayolu biletlerinin satış ve rezervasyonunda da otomasyon çok büyük avantajlar ve
kolaylıklar sağlamaktadır. Seyahat acentası bilgisayardan direkt olarak satış ağına girerek
rezervasyon ve satış yapabilmektedir.
1.2.BSP (The Bank Settlement Plan) (Acentelerin Kesilen Biletlerin Ödemelerini
Yaptıkları Kuruluş) Tanımı
Seyahat Acentelerinin tüm yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini tek elde satışına BSP
sistemi denir. BSP (The Bank Settlement Plan); Merkezi Kanada’nın Montreal şehrinde
bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Teşkilatı IATA’ya üye tüm havayolu işletmelerinin
bilet satış ve hesaplarının tek merkezden bilgisayar ağı ile yürütülmesidir. Tek tip bilet
uygulaması sistemi, acentelerin tek tek havayolu şirketleri ile muhatap olup ayrı ayrı satış
biçimleri uygulaması yerine, IATA’ya üye bütün havayolu şirketlerinin biletlerinin tek elden
ve aynı tip biletle satılmasını sağlamaktadır.
1.3.Biletin Düzenleneceği Havayolu
Havayolu şirketleri kendi satış büroları kanalıyla da biletleri satmaktadırlar. Bilet bedelleri
(yurt dışı biletler katma değer vergisinden muaftır, yurt içi biletlerde ise net tutar) havayolu
şirketinin hâsılatını oluşturmaktadır.
Ülkemizde faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin bir kısmı sattıkları biletler için ayrıca
fatura düzenlemekte, bir kısmı ise düzenlememektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi uçak biletleri havayolu şirketlerinin yetkili satış büroları tarafından
düzenlenip satıldığı gibi onların yetki verdiği IATA acenteleri tarafından da düzenlenip satılır.
Bilet yetkili acente tarafından düzenlendikten sonra yetkisiz acenteye verilmekte, yetkisiz
acente tarafından da müşteriye (yolcuya) teslim edilmektedir. Biletin üzerinde yukarıda da
belirtildiği gibi düzenleyen (yetkili) acentenin kaşesi (AVP Agent Validator Plate)
bulunmaktadır.
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1.4. Standart Uçak Biletinde ( IATA’ ya Göre ) Bulunması Gereken Özellikler
Hava yolu ulaşımı için kullanılan bilet çeşididir. Hava yolu bileti şirketin hava alanlarında
veya değişik yerlerde bulunan rezervasyon/biletleme birimlerinde düzenleneceği gibi
anlaşmalı seyahat acentesi ve şubelerinde, büyük işletmelerde ya da işletmelerin kendi
bünyelerinde de düzenlenebilir.
Hava yolu biletlerinin ortak özellikleri:







Belirli havaalanları veya şehirlerarasında taşınma hakkı verir.
Uçuş bedelinin ödenmiş olduğunu gösteren bir belge niteliğindedir.
Hizmet sınıfını, uçuş numarasını ve tarihlerini gösterir.
Yolcunun kendisinin ve bagajının uygun koşullarda taşınacağına ilişkin her türlü
bilgiyi kapsar ve garanti eder.
Para iadesi ve bilet değiştirme konusunda bilinmesi gereken her türlü bilgiyi içerir.
Hava yolu şirketinin muhasebe bölümü tarafından ihtiyaç duyulan bilgileri içerir.

1.4.1. Biletin Unsurları
Gerek el ile (Manüel) yazılan, gerekse otomatik düzenlenen bütün uçak biletleri şu
unsurlardan oluşur:






Seyahat süresince sabit kalan ön ve arka kapak
Muhasebe kayıtları için hava yolu şirketine gönderilen hesap denetçisi kuponu
Acente Kuponu: Bu kupon bilet satışını yapan acente tarafından muhasebe kayıtları
için saklanır.
Uçuş Kuponu/Kuponları Bu kuponlar uçağa binebilmek için gereklidir.
Yolcu Kuponu: Yolculuk boyunca istendiğinde gösterilmek üzere yolcuda kalan
kupondur.

Bir uçak biletinin ön ve arka kapaklarının iç ve dış yüzeyleri yolcu için önemli bilgiler içerir.
Bunlar bagaj sorumluluğu, yolculara tavsiyeler, kullanılan sürelerle ilgili uyarılar ve taşıma
sözleşmesi konusundaki bilgilerdir.
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1.4.2. Bilet içinde yer alan bilgiler ve açıklamaları
Name Of Passanger: Yolcu adı/soyadı/Mr., Mrs., Ms., Mstr./ varsa yolcu tipi. Eğer yolcu
refakatçisi olmayan bir çocuk ise “UM’’ kodu isimden sonra yaşı ile birlikte yazılır. (1)
Itinerary: Yolculuk parkuru. Stopover’a izin verilmiyorsa şehir kodundan önce (X) konur.
(2)
Carrier: Taşıyıcı şirket. İkiliava yolu kodu yazılır. (3)
Flight: Uçuş numarası (4) ve uygulama sınıfı yazılır. (5)
Date: Yolculuk tarihlerini gösterir. (6)
Time: Uçağın kalkış zamanları yerel saatler ile belirtilir. (7)
Status: Rezervasyon durumunu belirtir ( onaylı veya onaysız ).
Fare Basis:Uygulanan ücretin kodu, seyahat tipi ve bilet belirleyici kodlar yer alır.
Tour Code: Turun kod numarası belirtilir.
Not Valid Before: Yazıldığı uçuş kuponunun ilk kullanma tarihi belirtilir.
Not Valid After: Kullanılan ücretlere göre son kullanım tarihini gösterir.
Allow: Her uçuş kuponunda yolcunun ücret ödemeden taşıyabileceği bagaj miktarı belirtilir.
Fare Calculatıon: SITI, SOTO, SOTI, SITO ve ücret hesaplama bilgileri yer alır.
Fare: Seyahatin başladığı ülkenin para kodu ile ücret yazılır.
EQIV. Fare Paid: Varsa ücret karşılığı alınan miktar yazılır.
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Tax: Vergi. Varsa uygulanan vergiler yazılır.
Total: Vergi dahil toplam ücreti belirtir.
Bilet numarasının son üç rakamı TKT kodu ile basılır.
Form Of Payment: Ödeme şekli, para kodu ve miktarı yazılır (Credit, Card, Cash, Check).
Origin/Destination: Bağlantılı biletlerde, seyahatin başlangıç ve bitiş şehirleri ve biletin iç
veya dış hat seyahat için kullanıldığını gösteren ‘’D’’ (iç) ‘’I’’ (dış) kodu yazılır.
Conjunction Tickets: Bağlantılı bilet durumunu gösterir. Bir seyahat için düzenlenen
biletlerin numaraları yazılır.
Issued in Exchange For: Değiştirilen bir ya da daha fazla sayıda dokümanın havayolu kodu
ve numarası yazılır.
Orginal Issue: Orijinal dokümanın hava yolu kodu, numarası, düzenlendiği yer, tarih ve
acentenin sayısal kodu belirtilir.
Endorsments/Restrictions. Kısıtlayıcı bilgiler yer alır.
Date&Place of Issue: Düzenlenen ofisin mührü basılır.
Airline Code: Havaalanı kodu
Form and Serial Number:Form seri numarası

19

Uygulamalar

20

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde biletleme işlemini, biletleme sürecini ve biletlemenin önemini öğrendik. Bir
havayolu biletinin sahip olması gereken unsurları ve özellikleri öğrendik. Ayrıca bir bilet
üzerinde bulunan oldukça çeşitli kavramın anlamını açıkladık ve ayrıntılı olarak analiz ettik.
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Bölüm Soruları
1. Tarifeli seferler düzenleyen ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA)
üye olan havayolu şirketleri, yine kendileri gibi IATA’ya üye olan perakendeci
seyahat acentaları aracılığıyla ürünlerini tüketicilere ulaştırmak amacıyla süreç
içinde geliştirdikleri sisteme ……………. denir.
a) Global Dağıtım Sistemleri
b) Tarifeli Sistemler
c) Genel Havacılık Sistemleri
d) Doğrudan Sefer Sistemi
e) Bölgesel Ulaşım Sistemi
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Global dağıtım sistemlerinden biri değildir?
Sabre
Amadeus
Galileo
Worlspan
Altea

3. Bir kişiye taşıma ve yolculuk ( seyahat ) belgesini düzenleyip satışını yapma
işlemine ...................... denir.
a) Nakil
b) Sevk
c) Biletleme
d) Bilet
e) Direkt satış
4. Aşağıdakilerden hangisi Ticketing yapan bir seyahat acentasının hizmetleri
arasında değildir?
a) Ücret ve tarifeler konusunda bilgi vermek
b) Havayolları ücret ve tarifelerini belirleme
c) Bilet kesmek ve seyahat ücretlerini tahsil etmek
d) Müşterisine seyahat ve diğer seyahat dökümanlarını ulaştırmak
e) Rezervasyon yapmak

a)
b)
c)
d)
e)

5. Aşağıdakilerden hangisi bilet fiyatlarını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
Değişik kalış süreleri
Hafta sonu biletleri
Uçuş numarası
Stop-over'lar (Ara noktada kalış süresi)
Gidiş dönüş

6. Merkezi Cenevre’ de bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Teşkilatı IATA ‘ ya
üye tüm havayolu işletmelerinin bilet satış ve hesaplarının tek merkezden
bilgisayar ağı ile yürütülmesi sistemine ............................. denir.
a) BSP Sistemi
b) STP Sistemi
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c) BAP Sistemi
d) UHT Sistemi
e) GDS Sistemi
7. Aşağıdakilerden hangisi uçak bileti özelliklerinden değildir?
Yolcuya sadece yurt içinde taşınma hakkı verir.
Uçuş bedelinin ödenmiş olduğunu gösteren bir belge niteliğindedir.
Hizmet sınıfını, uçuş numarasını ve tarihlerini gösterir.
Yolcunun kendisinin ve bagajının uygun koşullarda taşınacağına ilişkin her türlü
bilgiyi kapsar ve garanti eder.
e) Para iadesi ve bilet değiştirme konusunda bilinmesi gereken her türlü bilgiyi içerir.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)

8. Bilet satarken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında gösterilemez?
Uygun fiyat ve uygun tarife verilmesi
Connectionlar (bağlantılar) ve gidiş dönüş tarihleriyle saatlerinin yolcuya uygunluğu
Yolcuya bilgi vermeden bagaj hakkı olmayan bilet satmak
Önceden belirlenmiş uçuş indirimlerini göz önünde bulundurma
Bilete ait kuralların yolculara bilgisinin verilmesi. (Bagaj hakkı, değişiklik ve iade
kuralları)
9. Bilet içinde bulunan bilgilerden 5 tanesini yazınız.
10. Biletleme yapacak personelin hangi bilgilere sahip olması gereklidir?

Cevaplar
1-a, 2-e, 3-c, 4-b, 5-c, 6-a, 7-a, 8-c 9-Yolcu adı soyadı, bilet no, rezervasyon no, uçuş no,
tarih, saat, bagaj hakkı, gidilecek yer, bilet ücreti, bilet sınıfı, 10-İngilizce terimleri tanımak,
işaret ve kısaltmaları anlamak, Saatler, tarifeler, sınır formaliteleri, Bilet çeşitleri,
rezervasyon sistemlerini çok iyi bilmek ve bunları hatasız bir şekilde yapabilme becerisi
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2. REZERVASYON TANIMI, ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Rezervasyon Tanım ve Önemi
2.2. Rezervasyon Çeşitleri
2.3.Rezervasyonda Bulunan Bilgiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Rezervasyon nedir?
Mükerrer rezervasyon nedir?
Pasif rezervasyon nedir?
Queue nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Rezervasyon
Önemi

Tanımı

Rezervasyon Çeşitleri

ve Rezervasyon
tanımlar.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
işlemini Ders dokümanları
edilerek

Bilet
ile
rezervasyon Ders dokümanları
edilerek
işlemlerini açıklar

elde
veya
takip
takip
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Anahtar Kavramlar

Spekülatif Rezervasyon
Mükerrer Rezervasyon
Queue
Itinerary
PNR
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Giriş
Günümüzde artık hava yolu taşımacılığı büyük ölçüde önem kazanmıştır. Çalışma
hayatındaki yoğunluk, iş dışında seyahate ayrılan zamanın kısıtlı olması, işten dolayı sürekli
seyahat etme zorunluluğu insanları hızlı, konforlu, rezervasyonla zamanı belli olan hava yolu
taşımacılığına yöneltmiştir. Son dönemlerde özel hava yolu şirketlerindeki artış rekabeti
arttırmış ve bu da yolcu biletlerinin daha ekonomik olmasını sağlamıştır.
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2.1.Rezervasyon Tanım ve Önemi
Hava yolu şirketleri için rezervasyon uçak koltuklarının önceden ayrılması işlemidir. Bu işlem
bir kişi ya da gruplar için, kişisel olarak ya da seyahat acentesi aracılığı ile yapılabilir.
Rezervasyon önemlidir çünkü yolcu için garantili uçuş demektir.
Confirm (onaylı) rezervasyonu olan yolcu, comfirm rezervasyonu olmayan yolcudan
önceliklidir. Bileti kesilmiş ancak tarih değişikliği yaptırmak isteyen bir yolcu, farklı tarih ve
sınıfta tekrar rezervasyon yaptırabilir ancak satın aldığı bilet sınıfında yer bulunamayıp farklı
bir sınıftan rezervasyon alınırsa fiyat farkı ödemek durumunda kalabilir.
Yapılan rezervasyonların belli bir opsiyon süresi olur. Bu süre fiyat değişikliğinden
etkilenmeden biletin kesilebileceği son tarihtir. Yalnız promosyonlu ucuz uçak biletlerinde
opsiyon süresi tanınmayabilir.
Rezervasyonda Bulunan Bilgiler:













Rezervasyonu yapan personelin adının ve soyadının baş harflerinden oluşan kod Örn:
(S.Y),
Hava yolu şirketinin kodu ve uçak numarası,
Biletin geçerli olduğu tarih,
Yolcunun uçuş sınıfı ( Vip, Cip, Business Class vb.),
Nereden nereye yolculuk yapacağı,
Yolcu sayısı,
Biletin ücreti,
Yolcunun yetişkin, çocuk, bebek olma durumu ve cinsiyeti, adı-soyadı,
Telefon, E-Posta,
Yolcu ile ilgili özel durumlar,( Hasta yolcu, refakatli yolcu, özel yemek isteyen
yolcular vb.),
Fatura istendiğinde, firma adı, firmanın bağlı olduğu vergi dairesi,
E-Posta veya SMS konfirmesi: Yolcu istediği takdirde e-posta adresine veya cep
telefonuna yapılan rezervasyonunun ve PNR numarasının mesaj olarak gelmesi ile
ilgili onay.

2.2. Rezervasyon Çeşitleri
Bireysel Rezervasyon: 1 ile 10 kişi arası bireysel rezervasyon sayılır çünkü rezervasyonlar
alınırken bir PNR’ a en fazla 7 kişinin adı yazılabilir.
Grup Rezervasyon: Bir adet PNR’da 10 veya üzeri yolcu için yaratılan rezervasyon.
Spekülatif /Sahte Rezervasyon: Gerçekte var olmayan yolcular ya da tamamen satış
kotasını doldurma amacıyla sahte isim kullanarak yaratılan rezervasyonlar.
Müşteri Takibi ve Test Amaçlı Rezervasyonlar: Test/çalışan eğitimi/müşteri takibi
(itinerary ya da fatura çıktısı almak ) için yaratılan rezervasyonlar.
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 Tekrarlayan Rezervasyonlar: Rezervasyona verilen opsiyonu sürekli geciktirmek ya da
satış kotasına ulaşmak için sürekli yaratılıp iptal edilen rezervasyonlar.
 Mükerrer Rezervasyon: Aynı yolcu için aynı ya da farklı parkurda, yaratılan birden fazla
segment ya da PNR.
 Pasif Rezervasyon: Orijinali havayolu sisteminde bulunan rezervasyonu GDS de biletleme
amacıyla girilen aktif olmayan rezervasyon
 Etkin Olmayan Rezervasyon: PN, HX, UN, NO, SC, TK, UC, US ya da WK statu kodu
ile rezervasyonda kalan segmentler
Seyahat Servis Sağlayıcısı: Seyahat hizmeti sağlayan kuruluş
 Queue: Rezervasyon bir acentedeyken başka bir acenteye yönlendirilmesi işlemidir.
2.2.1. Grup Rezervasyonu
10 kişinin üzerinde yapılan rezervasyonlardır. Birlikte seyahat eden10 veya daha fazla
sayıdaki yolcular grup oluştururlar. Bu yolcular aile ise grup sayılmazlar. Grup içerisindeki
bebekler bu sayıya dahil değildir. Bu sayının altında grup ücreti ödemiş yolcular da grup
oluşturabilirler. (Özel bilet kodları ile belirlenebilir.) Hareket kabiliyeti kısıtlı 5 veya daha
fazla yolcunun birlikte seyahat etmeleri de bir grup oluşturur. Grupların kabulü ve
rezervasyon işlemleri gelir yönetimi, grup rezervasyonu tarafından yapılır. Grupların
seyahatlerinde tur lideri indirimli ya da free biletle seyahat edebilir. Grup halinde seyahat
eden çocuklarda hiçbir sayı kısıtlaması yoktur. Bu yolculara grup bileti kesilir. Grup
rezervasyonunu almadan ve bileti kesmeden önce hava yolu şirketine bir rapor yazılır. Bu
raporda grupta seyahat edecek olan kişilerin ad ve soyadları, uçuş saati, uçuş numarası ve
uçuş sınıfı yazılır. Bu rezervasyon hava yolu şirketi tarafından onaylandıktan sonra onaylanır.
2.2.2. Spekülatif / Sahte Rezervasyon










Uçuş sonrası yaratılan rezervasyonlar
Sahte isimle yaratılan rezervasyonlar; soyadı ya da adı A,B,C v.b. gibi ya da ünlü
isimleri gibi
Gerçek dışı rezervasyonlar: Gerçekleşmesi mümkün olamayacak bir seyahat planı;
birden fazla destinasyon, bağlantı uçuşu varışından öncesine alınan rezervasyonlar
gibi
Kesin yolcu olmadığı halde yer bloke etmek ya da GDS segment kotalarına
ulaşabilmek için yaratılan rezervasyonlar
Yolcu tarafından iptali talep edilen fakat iptal edilmeyen rezervasyonlar
Biletleme amacı dışında yaratılan Open Segment
Dikkat çekici iptal oranı
Uçuşa 24 saat kala yapılan ve biletlenmeyen dikkat çekici miktarda iptaller (aynı
günde)
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2.2.3. Müşteri Takibi ve Test Amaçlı Rezervasyonlar






Test PNRlar; bu tip rezervasyonlar canlı sistemde değil, test ortamında yaratılmalıdır
İş Başı eğitimi için yaratılan test pnr’lar
İş takibi için yaratılan rezervasyonlar
Müşterinin vize ya da diğer ilgili dokümanlarının bilgisini tutabilmek amacıyla
yaratılan rezervasyonlar
Itinerary'nin bir kopyasını tutabilmek için yaratılan rezervasyonlar.

2.2.4. Etkin Olmayan Rezervasyonlar



PNR dan çıkarılmayan HX,UN,UC,NO,SC,TK,US,PN ya da WK statü kodlu
segmentlerdir.
Öncelikli talep edilen yedek segmentin konfirme olması durumunda, diğer yedek
segmentlerin iptal edilmesi gerekmektedir.

Not: İlgili kişiler mutlaka, queue’larını sistematik olarak kontrol etmekle ve tüm etkin
olmayan segmentleri PNR’dan çıkarmakla yükümlüdür. Etkin olmayan segmentlerin iptal
işlemi muhakkak uçuştan en az 24 saat önce yapılmalıdır.
2.2.5. Mükerrer Rezervasyonlar








Bir CRS’te ya da birden fazla CRS arasında aynı yolcu için yapılan birden fazla
rezervasyon. Aşağıda tanımlanan rezervasyonlar Mükerrer Rezervasyon olarak kabul
edilir;
Aynı ya da farklı günler için aynı uçuş numarası için yapılan rezervasyonlar
Aynı ya da farklı günler için aynı destinasyona farklı uçuş numaralarına yapılan
rezervasyonlar
Aynı ya da farklı günler için farklı destinasyonlara yapılan rezervasyonlar
Aynı ya da yakın havalimanına yapan rezervasyonlar
Farklı havayollarında yapılan benzer rezervasyonlar

2.2.6. Pasif Rezervasyonlar
Sadece orijinali havayolu sisteminde olan rezervasyonlar biletleme amacıyla kullanılmalıdır.
Biletleme yetkisi olmayan Non-IATA acenteler tarafından pasif rezervasyon yaratılmamalıdır.






Pasif segment rezervasyonun havayolu sisteminde yaratılmış olması durumunda
sadece biletleme amacıyla yaratılmalıdır. Rezervasyon sınıfı da aynı olmalıdır.
Non-IATA acenteler, biletleme yetkileri olmadığından, pasif rezervasyon
yaratmamalıdırlar.
Yolcunun itinerary örneği ya da fatura talebi üzerine pasif rezervasyon
yaratılmamalıdır. Bunun yerine, İdari Rezervasyonlar kısmında anlatılan segment
ücreti olmayan segment girişleri kullanılmalıdır.
Havayolu tarafından rezervasyonun red edildiği manasına gelen tüm NO statü kodlu
segmentler PNR’lardan çıkarılmalıdır.
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Seyahat Servis Sağlayıcısının yarattığı pasif rezervasyonlar aşağıda açıklanan durumlarda NO
mesajı ile geri çevrilir.
 NO Ticketing Authority: Bu mesaj biletleme yetkisi olmayan acentelere gönderilir.
 NO Matching PNR Found: Havayolu sisteminde karşılığı bulunmayan pasif
rezervasyonlar için gönderilir.
 Spelling Error Correct Name: Yolcu isminin, havayolu pnr’ında yer alan yolcu ismi ile
birebir uyuşmaması halinde gönderilir.
 PNR İs Under Control of Another Agency: Havayolu sistemindeki aktif rezervasyon
başka bir acente tarafından yaratılmıştır. Söz konusu rezervasyon için aynı sistemi kullanan
acenteler PNRı “queue” yöntemi ile biletlemelidir.
 Class Mismatch Cancel and Verify: Pasif rezervasyondaki sınıf ile aktif rezervasyon
arasında sınıf uyuşmazlığı olduğunu gösterir.
 Holding Active Booking From You: Aktif PNR’da, pasif rezervasyonu yapan acentenin
yaratmış olduğu bir rezervasyon olup, biletleme aktif rezervasyon üzerinde yapılmalıdır.
 PL Segments are not Accepted: Pasif rezervasyonun amacı biletleme olduğundan, yedek
pasif rezervasyon kodları kabul edilmemektedir.
 Passive Segment Message Previously Received: İlgili rezervasyon için pasif rezervasyon
mesajı daha önce alınmıştır.
No Exact Match Pls Verify: THY sistemindeki rezervasyon kaydındaki yolcu sayısı ile
pasif rezervasyondaki yolcu sayısı birbirini tutmamaktadır.
 Active Segment in the Airlines System is Waitlisted: Acente aktif rezervasyon kaydındaki
segment konfirme olana kadar biletleme yaratamaz, dolayısıyla pasif rezervasyon yaratamaz.
 Invalid Airport Code Cancel and Verify: Acente pasif rezervasyonu yanlış havaalanı
/şehir kodu ile yaratmıştır. Düzeltilmesi talep edilmektedir.
 Flight Number Mismatch-Cancel and Verify: Pasif rezervasyondaki uçuş numarası ile,
havayolu sistemindeki rezervasyon kaydının uçuş numaraları birbirini tutmamaktadır.
 There is an Active Booking On The Same CRS: Aktif kayıt başka bir acentenin kontrolü
altındadır.
 Active PNR is Cancelled in Airlines System: Havayolu sisteminde orijinal PNR iptal
edilmiştir. Lütfen orijinal PNR’ı kontrol ediniz.
 Name Mismatch-Cancel and Verify: Orijinal PNR kaydındaki isimler ile pasif
rezervasyondaki isimler birbirini tutmamaktadır.
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2.2.7. Yolcu ve Yüklerin Taşınması Kurallarına Uygun Rezervasyon Alma



Rezervasyonda görevli yolcu hizmetleri memuru yolcu ve yüklerin taşınması
kurallarını bilmek ve rezervasyon sırasında da harfiyen uygulamak zorundadır.
Şirket tarafından memura bildirilen kuralların dışına çıkmak, uygulamalarda kendi
inisiyatifini kullanmak suçtur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; tüm taşımacılık türlerinde yapılan rezervasyon işleminin önemini ve
havayollarında kullanım amacını analiz ettik. Bir rezervasyon işleminde yer alması gereken
bilgileri açıkladık. Ayrıca rezervasyon çeşitlerinin detaylı olarak inceledik. Etkin ve etkin
olmayan rezervasyon, pasif rezervasyon ve grup rezervasyonu kavramlarını açıkladık.
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Bölüm Soruları
1. Uçak koltuklarının önceden ayrılması işlemine .................... denir.
2. 10 kişi ve üzerinde yapılan rezervasyonlara .........................denir.
3. Grup rezervasyonuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) 10 kişi ve üzerinde yapılan rezervasyonlardır.
b) Grup içerisindeki sayıya bebekler dahilir.
c) 10 kişi altında grup ücreti ödemiş yolcular da grup oluşturabilirler. (Özel bilet kodları
ile belirlenebilir.)
d) Hareket kabiliyeti kısıtlı 5 veya daha fazla yolcunun birlikte seyahat etmeleri de bir
grup oluşturur.
e) Grup halinde seyahat eden çocuklarda sayı kısıtlaması yoktur.
4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 7 kişi birlikte seyahat eden yolcular grup yolculardır.
b) Bebekler grup yolcu sayısına dahildir.
c) Aynı ya da farklı günler için aynı uçuş numarası için yapılan rezervasyonlar bireysel
rezervasyonlardır.
d) Gerçekte var olmayan yolcular ya da tamamen satış kotasını doldurma amacıyla sahte
isim kullanarak yaratılan rezervasyonlara Spekülatif /Sahte Rezervasyon denir.
e) Rezervasyonda görevli yolcu hizmetleri memuru yolcu ve yüklerin taşınması
kurallarını bilmek zorunda değildir.
5. Biletleme yetkisi olmayan acentelere gönderilen mesaj hangisidir?
a) No Ticketing Authority
b) No Matching PNR Found
c) No Exact Match Pls Verify
d) Class Mismatch Cancel and Verify
e) Passive Segment Message Previously Received
6. Aşağıdakilerden hangisi mükerrer rezervasyon değildir?
a) Aynı ya da farklı günler için aynı uçuş numarası için yapılan rezervasyonlar
b) Aynı ya da farklı günler için aynı destinasyona farklı uçuş numaralarına yapılan
rezervasyonlar
c) Aynı ya da farklı günler için farklı destinasyonlara yapılan rezervasyonlar
d) İş Başı eğitimi için yaratılan test pnr’lar
e) Farklı havayollarında yapılan benzer rezervasyonlar
7. Pasif rezervasyonla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sadece orijinali havayolu sisteminde olan rezervasyonlar biletleme amacıyla
kullanılmalıdır.
b) Biletleme yetkisi olmayan Non-IATA acenteler tarafından pasif rezervasyon
yaratılabilir.
c) Pasif segment rezervasyonun havayolu sisteminde yaratılmış olması durumunda
sadece biletleme amacıyla yaratılmalıdır. Rezervasyon sınıfı da aynı olmalıdır.
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d) Yolcunun itinerary örneği ya da fatura talebi üzerine pasif rezervasyon
yaratılmamalıdır.
e) Havayolu tarafından rezervasyonun red edildiği manasına gelen tüm NO statü kodlu
segmentler PNR’lardan çıkarılmalıdır.
8-10. Aşağıda verilen ifadelerin anlamlarını yazınız.
8. Invalid Airport Code Cancel and Verify: ………………………………………..
9. There is an Active Booking On The Same CRS: ………………………………..
10. PNR: ……………………………………………………………………………..

Cevaplar:
1-Rezervasyon, 2-Grup Rezervasyonu, 3-b,
4-d, 5-a, 6-d, 7-b, 8-Acente pasif
rezervasyonu yanlış havaalanı /şehir kodu ile yaratmıştır. Düzeltilmesi talep
edilmektedir. , 9-Aktif kayıt başka bir acentenin kontrolü altındadır. , 10-Yolcu İsim
Kaydı
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3. YOLCU TAŞIMA KURALLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yolcu Kabul Kuralları
3.2.Kural Dışı Hareket Eden Yolcular
3.3.Yetişkin, Çocuk, Bebek Yolcuları Taşıma Kuralları
3.4. Emergency (Acil Durum) Çıkışlara Yolcu Kabulü
3.5. Boş Ekip Koltuklarına Yolcu Kabulü
3.6.Hasta ve Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcuların Uçağa Kabulü
3.7. ECAC ( Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ) Yolcuların hareketsizlik nedenlerini,
ihtiyaç duydukları yardımı gösteren kısaltmalar:
3.8.Yolcuların Kendi Sandalyelerinin Kabulü ve Taşınması
3.9.Doktor Raporunun Gerekli Olduğu Durumlar
3.10.Canlı Hayvan Taşıma Kuralları
3.11.Canlı Hayvanların Rezervasyonu ve Kabulü Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
3.12.Tutuklular ve Sınır dışı ( Deporte ) Yolcular
3.13.Geri Gönderme İşlemleri
3.14.Seyahat Dokümanları
3.15.Refüze Edilen ( INAD-Inadmissible ) Yolcular
3.16.Geri Gönderme İşlemleri
3.17.Koşullu Olarak Kabul Edilen Yolcular
3.18. Özel Yemek İsteyen Yolcular
3.19.CIP Yolcular( Commercial Important Person )
3.20.Özel Hizmet Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havayollarında seyahat eden yolcuların yükümlülükleri nelerdir?
Bir yolcunun havayolu ile taşınamaması söz konusu mudur?
Havayollarında seyahat edebilmek için doktor raporu gerektiren haller nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Yolcu Kabul Kuralları

Avrupa Sivil
Konferansı

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Havayoluna
yolcu Ders
kaynakları
kabulünün nasıl yapıldğını edilerek
bilir.

Havacılık Avrupa Sivil
Konfreansının
kavrar.

Havacılık Ders
kaynakları
önemini edilerek

elde
veya
takip

takip
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Anahtar Kavramlar
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
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Giriş
Havayolu taşımacılığı kuralları ICAO, ECAC ve IATA gibi kuruluşlar tarafından
belirlenmiştir. İster özel, ister devlete ait bir hava yolu şirketi olsun uçağa yolcu alırken, yani
rezervasyon yaparken, bilet satarken havacılık kuralları doğrultusunda hareket etmek
zorundadır. Bu kurallar hava yolu şirketi elemanları tarafından, özellikle de yolcu hizmetleri
ekibi, kabin ekibi ve uçuş ekibi tarafından bilinmek zorundadır.
İşletmelerin; toplumu, davranışları ve görünümleri ile tedirgin edip huzurlarının kaçmasına
neden olabilecek bir yolcunun taşınmasını reddetme, rezervasyonunu iptal etme veya
yolcudan uçaktan inmesini isteme hakkı vardır. Uçuşta emniyet her şeyden önemlidir ve
önlem almak gerekir.
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3. YOLCU TAŞIMA KURALLARI
JAR-OPS 1(Avrupa Sivil Havacılık Harekât Kuralları )
JAR-OPS 1. JAA üyeliğinde ticari hava taşımacılığı gerçekleştiren bir hava yolu şirketinin
uygulayacağı talimatları içerir.
JAA: (Joınt Aviation Authorıty) Birleşik Sivil Havacılık Örgütü
İster özel, ister devlete ait bir hava yolu şirketi olsun uçağa yolcu alırken; yani rezervasyon
yaparken,bilet satarken havacılık kuralları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Bu
kurallar hava yolu şirketi elemanları tarafından (özellikle de yolcu hizmetleri ekibi, kabin
ekibi ve uçuş ekibi) bilinmek zorundadır.

3.1. Yolcu Kabul Kuralları
İşletmenin; toplumu, davranışları ve görünümleri ile tedirgin edip huzurlarının kaçmasına
neden olabilecek bir yolcunun taşınmasını ren veya rezervasyon iptal etmek veya yolcudan
uçaktan inmesini istemek hakkı vardır. Uçuşta emniyet her şeyden önemlidir. önlem almak
gerekir. Aşağıdaki gruplara giren kişiler uçaklarda yolculuk yapamazlar. (Bazı şartlı durumlar
hariç )


Sağlık Nedeniyle

Tüberküloz, bulaşıcı hepatit, kızıl, difteri veya suçiçeği gibi bulaşıcı hastalığı olanlar.
Son 8 hafta içinde kalp krizi veya beyin kanaması geçirenler (ameliyat geçirip doktoru
tarafından uçması sakıncalı görülmeyenler hariç)
Uçakta çalıştırılmasına izin verilmeyen sıkıştırılmış hava veya elektrikli cihazlara ihtiyacı
olanlar.


Yaşları veya Sağlıkları Refakate İhtiyaç Gösterenler

6 yaşından gün almamış çocuklar refakatsiz yolculuk yapamazlar.
Kendi başına ihtiyaçlarını gideremeyecek ve uçaktan tahliyesini yapamayacak durumda
olanlar refakatsiz yolculuk yapamazlar.

3.2.Kural Dışı Hareket Eden Yolcular
Uçak, yer ve uçucu (uçuş ekibi) personeli ve/veya yolcuların güvenliğini tehlikeye
atabilecek,
Can ve/veya mal kaybına yol açabilecek,
Uçak veya ekip teçhizatına zarar verebilecek,
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Personelin görevlerini engelleyecek veya performanslarının düşmesine yol açabilecek,
Emniyetli, düzenli ve etkin operasyonu olumsuz etkileyebilecek şekilde saldırgan, tehditkâr,
tehlikeli, saygısız, lakayt ve rahatsızlık veren davranışlarda bulunan,
Hukuken uyulması gerekli her türlü kurala ve ilgili personelin bu kurallara dayanarak verdiği
talimatlara aykırı hareket etmekte ısrar eden yolcular yolculuk yapamazlar.
3.2.1. Kural Dışı Hareket Eden Yolcu Kategorileri
“Kural Dışı Hareket Eden Yolcular” üç kategoride değerlendirilir. Belirli bir kategoride
değerlendirilen Kural Dışı Hareket Eden Yolcu, kural dışı davranış/davranışlarında ısrarı
halinde, bir sonraki kategoride değerlendirilir.
KATEGORİ I: Normal koşullarda polis müdahalesi gerektirmeyen ve sözlü olarak
uyarılmayı takiben sona erdirilen kural dışı davranışlarda bulunma
KATEGORİ II: Sivil Havacılık kurallarını ihlal eden ve uçuş emniyet ve güvenliğini tesis
için yaptırım uygulanmasını veya güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektiren kural dışı
davranışlarda bulunma, yolcuların yer ve uçucu personelin ve uçağın güvenliği için tehdit
teşkil eden I. Kategori davranışların sözlü uyarılara rağmen sürdürülmesi
KATEGORİ III: Yerde ve uçuş esnasında meydana gelen ve güvenlik güçlerinin
müdahalesini gerektiren olaylar. (Örnek: Yolcu ile yer ve uçucu personele fiziki saldırıda
bulunmak, bomba ve uçak kaçırma tehdidi, izin verilmemiş silah taşıma gibi)

3.3.Yetişkin, Çocuk, Bebek Yolcuları Taşıma Kuralları
Yolcu hizmetleri memuru tarafından koltuk tahsisi, uçağın tipine (uçakta bulunabilecek
maksimum yolcu sayısı için), koltuk sayısı ve bölümlerine ve yolcu bilet sınıfına göre yapılır.
Bebek (Infant) Yolcu: Seyahatine başladığı gün 3. yaşına erişmemiş (0-24ay) yolculardır.
Ebeveynleri ile seyahat edebilirler ve refakatçi kabin memuru verilmez. Bunlara bebek ücreti
uygulanır.
Kabulü ve Taşıma Kuralları






7 gününü bitirmemiş bebekler ebeveynleriyle birlikte olsa dahi uçuşlara kabul
edilmez.
Sekiz günlük dahil ve yedi yaşından gün almamış bebek ve çocuk yolcular refakatsiz
kabul edilmez.
Sekiz günlük ile iki yaşını bitirmemiş bebek yolcu sadece ebeveyn/yetkili ile seyahat
edebilir.
Bir yetişkin en fazla bir bebeğe refakat edebilir.
Uçuşa kabul edilebilecek bebek yolcu sayısı, kabindeki bebek emniyet kemeri, bebek
can yeleği ve ilave oksijen maske sayısına göre belirlenir.

Bir yetişkin birden fazla bebeğe sahipse, diğer bebek için çocuk bileti almak zorundadır.
İkinci bebek için yolcudan;
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Araba tipi bebek puseti getirmesi veya Refakat hostesi talep etmesi istenir.
İkiden fazla bebek için yolcudan mutlaka refakat hostesi talep etmesi istenmelidir.

Uçaktaki bebek pusetleri, rezervasyon sırasında talep edilmelidir. Bazı uçak tiplerinde (sınıf
ayrımı sabit seperatörlü olan) mevcuttur. Kabinde, öndeki seperatöre monte edilir. Boyutları
70X30 cm’dir. Ücrete tabi değildir. Çocuk bezi, yastığı ve yorganı haricinde başka bir
malzeme ile doldurulmamalıdır. Yalnızca 8 aya kadar olan bebekler için kullanılmalıdır.
Çocuk Yolcu: 2–12 yaş arası yolculardır. Çocuk ücreti uygulanır. 7-12 yaş arası çocuklar
ebeveyn veya kanuni temsilcisinin yazılı izni ile yalnız başlarına seyahat edebilirler.
Refakatsiz çocuk, yer personeli tarafından uçağa götürülerek kabin amirine teslim edilir. Uçak
kalkana kadar ebeveyni beklemelidir. İniş istasyonunda çocuk, kabin görevlisi tarafından yer
personeli vasıtasıyla çocuğu almaya yetkili kişiye teslim edilir.
Yetişkin Yolcu:13 yaş üzeri yolculardır.

3.4. Emergency (Acil Durum) Çıkışlara Yolcu Kabulü
Emergency çıkışlarda bulunan yolcularla ilgili rezervasyon sırasında herhangi bir şey
yapılmaz. Bu durum yolcu biletini alıp uçağa binmek için geldiğinde biniş kartını verecek
olan yolcu hizmetleri memuru tarafından, yolcu uygun ise yapılır.

3.5. Boş Ekip Koltuklarına Yolcu Kabulü
Boş ekip koltuklarına yolcu kabulü normal şartlarda uygulanacak bir durum değildir. Eğer
uygulanacak ise bu Commanderin izni ile olur.

3.6.Hasta ve Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcuların Uçağa Kabulü
Hasta Yolcular: Hasta yolcuların taşınması, gerek kendi güvenlikleri gerekse diğer
yolcuların emniyeti için sınırlandırılmıştır. Bu yüzden şirket, bu kişilerin taşınması için
meydan doktoru veya tedavisini yürüten doktordan “seyahat edebilir” raporu isteme hakkına
sahiptir. Rapor son 7 gün içerisinde alınmış olmalıdır.
Hamile Yolcular: 28–34 (dahil) hafta arası hamile yolcular için ‘uçak ile seyahatinde sakınca
yoktur’ ifadesi bulunan doktor raporu gerekmektedir. Rapor son 7 gün içerisinde alınmış
olmalıdır. 34. haftadan sonraki hamile yolcularda doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade
edilmez.
Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcular ( HKK ): Bu yolcuların taşınması kabul edilmeden
önce, kalkıştan varışa kadarki tüm safhalarda adı geçen yolcuların her türlü ihtiyaçlarını
karşılayabilecek düzeyde yer personelinin eğitiminin de yeterli olması sağlanmalıdır.
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Şekil 1 Sedyenin uçak içindeki konumu

Sedyeli yolculara doktor, hemşire, bir aile üyesi veya bir refakatçinin eşlik etmesi gereklidir.
Bu yolcular uçağa diğer yolculardan önce alınır ve sonra indirilir. Uçağa kabul edilecek
özürlü yolcu sayısı, bir Emergency tahliye sırasında kendilerine yardımcı olabilecek yolcu
sayısını geçmemelidir. Yolcu hizmetleri memuru rezervasyon yaparken veya bilet satarken bu
durumu dikkate almalıdır.

3.7. ECAC ( Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ) Yolcuların hareketsizlik
nedenlerini, ihtiyaç duydukları yardımı gösteren kısaltmalar:
MEDA: Tıbbi otoriteler tarafından yolculuk yapmaları onaylanmış, tıbbi patalojileri devam
eden, tedavi nedeniyle hareket kısıtlaması bulunanlardır.
STCR: Yalnız sedye ile taşınabilen yolculardır. Sigortaları ferdi olmayabilir.
WCHR: Uçak merdivenlerini yürüyerek kullanabilen, kabinde dolaşabilen fakat uçaklar
arasında ve terminalde, terminaller arasında tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlardır.
WCHS: Yalnız kabinde yürüyebilen ve bunun dışında WCHR gibi olan yolculardır.
WCHP: Otururken kendi kendini idare edebilen fakat kabin içinde hareket dahil olmak üzere
yardım gereken ve sandalye ihtiyacı olanlardır.
WCHC: Uçağa binişinden inişine kadar tam olarak yardıma ihtiyaç duyan, uçak içinde
ihtiyaçlarını gidermek içinde sandalyeye gereksinimi olanlardır.
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Şekil 2 WCHC için sandalye

WCOB(Board):Yolcunun tamamen hareketsiz olduğu durumlarda; uçağın içinde bulunan,
portatif katlanabilir tekerlekli sandalyedir. Yolcunun uçak içinde hareket edebilmesi için
kullanılır. Sadece A340 uçaklarında 1 adet vardır.

3.8.Yolcuların Kendi Sandalyelerinin Kabulü ve Taşınması
Hasta ya da sakat yolcuların kendilerine ait tekerlekli sandalyesi, açılır-kapanır, portatif veya
akülü, elektrik bataryalı olabilir.
WCBD (Dry cell battery) Kuru akülü
WCBW (Wet cell battery) Sıvı akülü
WCMP (Manual power) El gücü







Yolcuya ait tekerlekli sandalyelere özel bagaj etiketi takılır. Yolcunun rahatı için
yolcudan uçak altında teslim alınır, en son yüklenip ilk olarak indirilir. Bu bağlamda
yolcuya merdivende veya körükte öncelikli teslim edilmesi için sandalyeye; Kapı
/Uçak Teslimi (Gate/Ramp Delivery) Etiketi takılır.
Varış veya transfer istasyonlarına PSM çekilir.
Yolcu adı,
Yer numarası,
Tekerlekli sandalye ile akünün yeri belirtilir.
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3.9.Doktor Raporunun Gerekli Olduğu Durumlar
Hastalıkları, görünüşleri ve içinde oldukları koşullar kaygı yaratan yolculardan uçmalarında
sağlıkları açısından bir sakınca görülmediğine dair doktor raporu bulundurmaları zorunludur.
Yolcu, havaalanı doktoruna gönderilerek bu konuda danışması istenir. Doktor gerektiğinde
rapor da verebilir. Rapor, yolcuda diğer uçuşla ilgili evraklarla birlikte bulundurulur. Uçağa
binişte kabin amiri tarafından alınır ve inişten sonra yolcuya geri verilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yolcu taşıma kurallarında standartların belirlendiği kurumları ve
havayollarına yolcu kabul kurallarını detaylı olarak inceledik.
.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki yolculardan hangisi uçakla seyahat edebilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yeni doğan 5 günlük bebek
4 yaşında yalnız seyahat eden çocuk
10 gün önce ameliyat olan raporsuz hasta
Suçiceği olan hasta
8 yaşında refakatsiz yolcu

2. Aşağıdaki yolculardan hangisi uçakta yalnız seyahat edemez?

a)
b)
c)
d)
e)

7 yaşındaki çocuk
5 yaşındaki çocuk
Uçabilir raporu olan hasta
Zihinsel ve bedensel engeli olmayan yolcu
13 yaşındaki çocuk

3. Yatarak seyahat etmesi gereken bir yolcunun sisteme tanıtılacak kodu hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Wchr
Wchc
Stcr
Wcmp
Wchs

4. Refakatsiz seyahat edecek (UM) yolcu yaş sınırı nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

0-2 yaş arası
0-6 yaş arası
6-12 yaş arası
12-17 yaş arası
0-12 yaş arası

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bir yetişkin birden fazla bebeğe refakat edemez.
b) Birden fazla bebeği olan yolcu diğer bebeğe çocuk bileti almak
zorundadır.
c) Bebek an az 7 günlük olmalıdır.
d) Uçaktaki bebek sayısı oksijen maskesine göre belirlenir.
e) 0-6 yaş arası çocuklar refakatsiz seyahat edebilir.

58

6. Sadece overbooking (uçak kapasitesinden fazla bilet satışı) durumunda uçakta yer
kalmadığında, kaptanın onayı ile havayolu çalışan/emekli (staff) bileti olan yolculara
tahsis edilen koltuğa ....................... denir.
7. Uçağa binişinden inişine kadar tam olarak yardıma ihtiyaç duyan , uçak içinde
ihtiyaçlarını gidermek için sandalyeye gereksinimi olan yolcular için sisteme tanıtılan
kod................ dir.
8. Hasta yolculardan talep edilecek seyahat engeli olmadığına dair alınan rapor .......... gün
içinde alınmış bir rapor olmalıdır.
9. Hamile yolcular .......... haftaya kadar raporsuz seyahat edebilirler.
10. Yer personeli tarafından uçağa götürülerek kabin amirine teslim edilen, iniş istasyonunda
kabin görevlisi tarafından yer personeli vasıtasıyla çocuğu almaya yetkili kişiye teslim
edilen 6-12 yaş arası çocuk yolcular sisteme .......... koduyla sisteme tanıtılır.

Cevaplar:
1-e, 2-b, 3-c, 4-c, 5-e, 6- Jump seat, 7- WCHC, 8- Yedi, 9- Yirmi sekiz, 10-UM
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4. YOLCU TAŞIMA KURALLARI-DEVAM
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havayolu seyahatini kullanan diğer yolcular kimlerdir?
Yolcuların hangi kurallara uyması gerekmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yolcu Kabul Kuralları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Havayoluna
yolcu Ders
kaynakları
kabulünün nasıl yapıldğını edilerek
bilir.

elde
veya
takip
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Anahtar Kavramlar

PETC
AVIH
DEPA/DEPU
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Giriş
İşletmelerin; toplumu, davranışları ve görünümleri ile tedirgin edip huzurlarının kaçmasına
neden olabilecek bir yolcunun taşınmasını reddetme, rezervasyonunu iptal etme veya
yolcudan uçaktan inmesini isteme hakkı vardır. Uçuşta emniyet her şeyden önemlidir ve
önlem almak gerekir.
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4.1.Canlı Hayvan Taşıma Kuralları
Uçakta canlı hayvan taşınması uçağın kapasitesine, tipine göre yolcuların emniyeti ve rahatı
düşünülerek kısıtlanmıştır. Hava yolu şirketi taşıyıp taşımama konusunda kendi firmasındaki
uçakların durumuna göre karar verir.
Kabinde Canlı Hayvan
Canlı hayvan için önceden ön şirket onayı gereklidir, yani yolcu önceden rezervasyon
yaptırmalı ve bu durumu bildirmelidir. Ayrıca hayvanın sağlıklı olduğunu ve aşı durumunu
gösteren belgeleri yanında bulundurmalıdır ( hem rezervasyon hem de uçuş sırasında)
Hayvan 8kg’ı geçmemek şartıyla uygun, sızdırmasız bir taşıyıcıda veya 45x35x20 cm.
ebatlarındaki bir çantada veya kutuda uçuş boyunca, uçak içinde yerde bulunmalıdır.
Hayvanın çantayla birlikte ağırlığı 8 kg’ı geçmemelidir.
Kemirgen hayvanların taşınması “Uçuş İşletme”den alınan izin ile yapılabilir. Yani yolcu
hizmetleri memuru bu konuda yetkili değildir. Uçakta evcil hayvan bulunduğu yer personeli
veya kabin ekibi tarafından Commander’a bildirilmelidir.
Kargoda Canlı Hayvan
Canlı hayvanlar, IATA Live Animal Regulations (LAR)’da yer alan kurallar çerçevesinde
işlem görürler.

Şekil 3 Kargoda Canlı Hayvan
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4.2.Canlı Hayvanların Rezervasyonu ve Kabulü Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar















Rezervasyon esnasında uçak tipi ve özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
İlk çıkış noktasından son varış noktasına kadar teyitli rezervasyonu olmalıdır.
Çıkış ve varış ülkesindeki kural ve düzenlemeler ve taşıyıcı kısıtlamaları dikkate
alınmalıdır.
Canlı hayvan gönderileri, karışık kargo (Consolidation) içerisinde sevk edilmemelidir.
LAR’da belirtilen kurallara göre kafeslenmiş olmalıdır.
Kabul esnasında, sağlıklı ve yolculuğa hazır görülmeyen canlı hayvan kabul
edilmemelidir.
AWB (Air waybill) uluslararası taşımada taşıyıcı tarafından veya onun adına
düzenlenen gönderici ile taşıyıcı arasında taşıyıcı/taşıyıcıların hatlarında kargoların
taşınması konusundaki sözleşmeyi belgeleyen form ) ekinde, sağlık sertifikası,
gönderici sertifikası (Shipper’s Certificate) ve beslenme talimatı olmalıdır.
AWB ve kafes/konteyner üzerinde; alıcı, gönderici ya da sorumlu kişiye ait 24 saat
irtibat kurulabilecek irtibat numarası olmalıdır.
Beslenme talimatı kafes/konteynır üzerine yapıştırılmış olmalıdır.
Uygun şekilde etiketlenmiş olmalıdır.
Kabul aşamasında “IATA Live Animals Acceptance Check List” doldurulmalıdır.
Kedi, köpek, akvaryum balığı ve kafes kuşu dışındaki canlı hayvan taşımaları için,
rezervasyonun kabulünden önce, Kargo Başkanlığından mutabakat alınmalıdır.
Canlı hayvanlar gürültüden uzak ve loş ortamlarda barındırılmalı ve yağmur, kar,
rüzgâr, güneş ışığı v.b. etkilerden korunmalıdır.

4.3.Tutuklular ve Sınır dışı ( Deporte ) Yolcular
Tutuklu Yolcuların Taşınması
Bir yolcunun tutuklu olarak taşınabilmesi için aşağıdaki koşullara uyması gerekir.
(Commander kararı ile çok özel şartlar dışında, kelepçe vurulmuş tutuklular yolcu olarak
taşınamaz.)
Tutuklu yolcunun uçuşun her anında, güvenlik görevlisinin denetiminde bulunmalıdır.
Tutuklunun üzerinde bulunan kibrit ve çakmak vb. uçağa binmeden önce alınmış olmalıdır.
Tutuklular uçağa diğer yolculardan önce alınmalı ve uçaktan en son indirilmelidir.
WC’ ye geliş ve gidişin dışında dolaşmasına engel olunmalı, çıkış yerleri ve kapılardan uzakta
pencere ile güvenlik görevlisi arasında WC’ ye yakın oturtulmalıdır. (Yer numarası bu
düşünülerek ayarlanır.)
Tutukluya ve güvenlik görevlisine alkollü içki servisi yapılamaz. Tutukluya nedeni ne olursa
olsun kibrit ve çakmak verilemez.
Tutuklu uçuşun hangi aşamasında olursa olsun yolcularla konuşturulmaz ve yakınlık
kurmasına izin verilemez.
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Sınır Dışı ( Deporte ) DEPA /DEPU Yolcuların Taşınması
Ülkenin otoriteleri tarafından yasal olarak o ülkeye girmesine izin verilmiş veya o ülkeye
yasal olmayan yollardan girmiş bulunan, ancak daha sonra ilgili ülke yetkililerince, o ülkeden
ihracına karar verilmiş kişidir.
DEPA: Refakatli deporte yolcu
DEPU: Refakatsiz deporte yolcu
Şirket kurallarına uygun olmayan ve diğer yolcuları huzursuz edeceğine, uçuş güvenliğini
tehlikeye sokacağına inanılan Deporte yolcuyu Mesul Kaptanın uçuşa kabul etmeme yetkisi
vardır. Bu durumda eskort talep edilir. Eskort temini, o ülkenin otoriteleri tarafından sağlanır.
4.4.Geri Gönderme İşlemleri
Aksine bir kanun ya da hükümet kuralları söz konusu olmadıkça, bir ülkenin otoriteleri
tarafından, o ülkeden ihraç edilen kişinin ( deporte ) yolculuğuna aitbiletin ücretini ilgili ülke
makamları temin etmekle yükümlüdür.
Deporte yolcunun rezervasyonu, ilgili ülke makamları tarafından yaptırılır.
Deporte yolcuya diğer yolcular ile aynı hizmet verilir.
Deporte yolcu hakkında, kaptan ve kabin amirine bilgi verilir.
Deporte yolcu sayısında limit yoktur.
DEPU / DEPA yolcular için uçağın arka koltukları kullanılır.
Deporte yolcular, mümkünse uçağa önce alınır, uçaktan en son indirilir.
Taşıyıcı hava yolu deporte yolcuyu tıbbi gereksinimi harici aldığı ilaçların etkisindeyse uçuşa
kabul etmeyebilir.
4.5.Seyahat Dokümanları
Deporte yolcu refakatsiz seyahat ediyorsa, yolcunun evrakları güvenlik zarfına konularak
kabin amirine imza karşılığı teslim edilir.
Deporte yolcuya refakat ediliyorsa, tüm dokümanları refakat eden görevlide kalır. Uçak
inişinde dokümanlar şirket yetkilisine teslim edilir.
Aşağıdaki koşullarda; deporte yolcu, istasyon görevlileri tarafından Commander’a bildirilmek
kaydıyla uçağa, bir görevlinin nezaret etmesi şartıyla alınırlar.
Toplum zararına ağır bir suç işlemişse,
Toplum zararına işlenmiş ağır bir suçla suçlanıyorsa,
69

Suçluların iadesi kapsamında sınır dışı ediliyorsa,
Varış meydanına ulaştırılmasının garanti edilmesi isteğinde bulunulmuşsa,
Varış meydanında teslim alındığını, sınır dışı eden makama bildirilmesi isteğinde
bulunulmuşsa, yolcunun yalnız yolculuk yapma isteği olsa dahi kabul edilmez.

Şekil 4 INAD/DEPORTE olan yolcuların evrakları için kullanılan güvenlik zarfı

4.6.Refüze Edilen ( INAD-Inadmissible ) Yolcular
Inadmissible (INAD), bir ülkenin ilgili otoriteleri tarafından o ülkeye girmesi kabul
edilmeyen veya bir transfer noktasından devam yolculuğuna hava yolu ya da hükümet
ilgilileri tarafından izin verilmeyen yolcudur (Geçerli vizesi bulunmaması, pasaport
geçerliliğinin sona ermiş olması vb. nedenler ile).
Tüm seyahat dokümanlarının geçerli olmasına rağmen, o ülke otoriteleri tarafından ülkeye
kabul edilmeyen yolcular INAD kapsamında değildirler.
Çıkış istasyonları INAD’a sebebiyet vermemek için gerekli önlemleri almak zorundadır.
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Bu önlemler:
Yolcu izlenimi
Yolcu ve bağlantılı yolcu listelerinin taranması
Seyahat belgelerinin kontrolü için gerekli önlemlerin alınması (ültraviyole
cihazı, manyetik okuyucu vb.)
Turistik amaçlı seyahatlerde gidiş / dönüş (R/T) bilet şartı aranması.
4.7.Geri Gönderme İşlemleri
INAD yolcuyu getiren taşıyıcı, ilgili yolcunun geri gönderilmesinden de sorumludur.
Getiren taşıyıcı, INAD yolcunun geri dönüş parkuru ya da parkurlarındaki rezervasyonlarını
temin etmek zorundadır.
Ülkeye girişine izin verilmeyen yolcunun elinde geri dönüş parkuru için bileti mevcut ise
biletindeki kısıtlamalara bakılmaksızın yolcunun dönüşü sağlanır.
Eğer INAD yolcunun elinde geri dönüş için bileti yoksa bilet alması için çaba gösterilir.
Yolcunun bilet alma imkânı yoksa yolcuya, INAD olduğu noktaya getiren taşıyıcı (inbound
carrier) taahhütname düzenleyip, imzalattırarak yeni bilet düzenler. (Inbound: Bağlantılı
demektir.)
Tüm evraklar (pasaport, bilet vb.) INAD zarfına konularak Kabin Amirine teslim edilir ve
uçuş ekibi bilgilendirilir.
INAD yolcuya diğer yolcular ile aynı hizmetler verilir.
INAD yolcular, fiziksel taşkınlık, uçuş ve yolcu güvenliğini tehlikeye sokacak hareketlerde
bulunmaları dışında, uçuşa refakatsiz kabul edilirler.
INAD yolcu sayısında limit yoktur.
INAD yolcu için uçağın arka koltukları kullanılır ve mümkünse uçağa önce alınır.
INAD yolcunun refakatsiz kabulünde son karar, seferin kaptanına aittir.
INAD yolcuya yeni bilet düzenlemek için hazırlanacak olan taahhütname örneği
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Şekil 5 INAD Tahhütname Örneği

4.8.Koşullu Olarak Kabul Edilen Yolcular
Uçakla yolculuk yapmalarının bazı sorunlar yaratabileceği önceden bilinmeyen yolcular,
belirlenen ilkelere uygunluğu ölçüsünde koşullu olarak uçağa kabul edilir. Örneğin sağlık
durumları hakkında ön bilgi vermeden doğrudan havaalanına gelen yolcuların uçağa kabul
edilme kararı İstasyon Müdürü’nündür. Ancak tereddüt yaratan durumlarda doktora danışılır
ya da
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Commander (Kaptan Pilot) ile görüşülür. Commander kararı esastır. Şayet yolcunun durumu
bilet alırken değil de uçağa binerken öğrenilir ise Commander yolcunun uçmasını
reddedebilir.
4.9. Özel Yemek İsteyen Yolcular
Sağlık sorunu bulunan, diyet uygulayan veya dini nedenlerle kısıtlaması olan yolculardır.
Özel yemek talebi rezervasyon sırasında veya tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce
yapılmalıdır.
VIP Yolcular
VIP yolcular görevi veya sosyal pozisyonu nedeniyle özelliği olan yolculardır.
Devlet ve hükümet ileri gelenleri,
Büyükelçiler,
Uluslararası organizasyonların genel sekreterleri ( NATO, UNESCO vb. ),
Devlet sanatçıları ve uluslararası üne sahip olan kişiler.
Vıp Yolculara Özel Hizmet Uygulamaları
VIP yolculara ekonomi sınıf olsalar dahi, ait oldukları sınıfın en önünden yer ayrılmalıdır.
Otomatik upgrade ( Uçuş sınıfını yükseltme ) edilecekler listesinde belirtilen VIP yolcular,
yer olduğu takdirde bir üst sınıfa upgrade edilmelidir.
4.10.CIP Yolcular ( Commercial Important Person )
Biletli ya da özel yolcu programının uygulanış biçimi gereği özel kartı olan yolculardır.
4.11.Özel Hizmet Uygulamaları
Yüksek birim ücretli yolcu taşıyarak gelirin artırılması ve yüksek ücret ödeyebilecek
yolculara daha iyi hizmet verilebilmesi için uygulanan farklı yolcu sınıfıdır. Bu yolculara;
Ayrı bankoda check-in,
Öncelikli yer tercihi,
Özel salon; bu salonlarda telefon / fax, TV / Müzik yayını, limitsiz ikram, yabancı-yerli
gazete ve magazin,
Uçağa en son ve ön kapıdan bindirilme, Baajlara özel tanıtıcı etiket ve ayrı yükleme Varış
istasyonuna mesajla bilgi,
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Y/Cl yolculara verilen normal bagaj hakkına ilaveten 10 kg fazla bagaj taşıma hakkı
hizmetleri verilir.
4.12.Business Class’a Upgrade
Yolcu seyahat sınıfının yükseltilmesi işlemidir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
tarafından ticari önemi bildirilen yolculara ve fazla satış durumunda yapılır.
Kuralları
Yolcular upgrade edildikleri sınıfın ikramını alırlar.
Çocuklu ve bebekli yolcular upgrade edilmezler.
Cip Salon hizmeti verilmez.
Upgrade edilecek yolcuların kıyafetleri, ücretli C/Cl yolcuyu rahatsız etmeyecek şekilde
temiz ve düzgün olmalıdır.
4.13.Özel Yolcu Programı ( Miles & Miles )
Hava Yolları Miles & Miles programına yönelik üyelik, Türkiye’de ya da Frequent Flyer
Programlarına kanunen izin verilen herhangi bir ülkede ikamet eden 2 yaşını doldurmuş tüm
kişilere açıktır. Bu programa üye olmak isteyen kişilerin başvuru formunu doldurup
imzalamaları gerekmektedir. Bu imza ile üye programının genel kurallarını kabul etmiş
sayılırlar. Başvuru formunda bulunan geçici kart, asıl kart sahibi üyeye ulaşıncaya kadar mil
kazanma amaçlı kullanılabilir. Böylece üyelik, üyenin ilk uçuşu ile başlamış olur.
Üyelik Kartları, Süreleri ve Avantajları
Classic
Üyelik başlangıç kartıdır. Süresizdir. Örneğin; Türkiye’de yaşayan üyelerin Elite karta
geçmeleri için 1 yıl içerisinde dış hat uçuşlardan 40.000 club mili elde etmesi veya 24 uçuş
yapması, diğer ülkelerde yaşayan üyelerin ise 1 yılda dış hat uçuşlardan 30.000 club mili elde
etmesi veya 20 uçuş yapması gibi.
Avantajları:




Ücretsiz bilet,
Refakatçi bileti,
Mil karşılığında uçuş sınıfını yükseltmek

Elite
Programın bir üst seviyedeki kartıdır. 1 sene için geçerlidir. Örneğin1 sene içerisinde bu karta
halen sahip olunabilmesi için Türkiye’de yaşayan üyelerin 30.000 club mil kazanması veya
15 adet dış hat uçuşu yapmaları, diğer ülkelerde yaşayan üyelerin 25.000 club mil kazanması
veya 12 dış hat uçuşu yapmaları gibi. Aksi takdirde bu üyeler artık classic kart üyesi
sayılacaktırlar.
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Avantajları











Ücretsiz bilet, Refakatçi bileti,
Mil karşılığında uçuş sınıfını yükseltmek
Rezervasyon önceliği,
C/Cl bankosunda check-in,
CIP salonlarından yararlanma hakkı,
10 kg fazla bagaj imkânı,
Özel danışma hattı,
Mil karşılığında isterlerse son dakikada uçuş sınıfını yükseltmek,
Avantajlı araba kiralama.
Gecikme ve iptallerde işlemlerde öncelik (Elite,Gold)

4.14.UM ( Unaccaompanied Minors ) Refakatsiz Çocuklar
6 yaşından büyük ve 12 yaşından küçük yalnız seyahat eden çocuk yolculardır.
Çocuk yolcunun refakatsiz seyahati, ebeveyn veya kanuni temsilcisinin yazılı iznine tabidir.
Çocuk yolcunun refakatsiz seyahat edebilmesi için, seyahatinin tüm parkurlarına ait kesin
rezervasyonlarının yapılmış olması gerekir.
UM yolcunun oturma yeri rezervasyon sırasında belirlenmelidir. Rezervasyon sırasında yer
ayrılmaması halinde, check-in sırasında uygun yer verilir.
Refakatli Çocuklar
İki yaşını bitirmiş ve yedi yaşından gün almamış çocuk yolcu ebeveyn/yetkili veya “Refakat
Kabin Memuru”nun beraberinde seyahat edebilir. (Örneğin 01.05.1995 tarihinde doğmuş bir
çocuk 01.05.2001 tarihine kadar refakatsiz uçamaz). Ayrıca 07 – 12 yaş arası çocuk refakatsiz
uçabilir ancak talep halinde refakat kabin memuru verilebilir. Refakat Kabin Memuru en fazla
2 çocuk yolcuya refakat edebilir.
Refakat Kabin Memuru Talebi
Yurt içi uçuşlarda “Refakatli Çocuk Yolcu” seyahat talebinin uçuştan 48 saat önce yapılması
esastır; yurt dışı uçuşlarda ise, Ekip Planlama Başkanlığı ile koordine sağlanmalıdır. Ancak,
aynı gün içerisinde olabilecek Refakatli Çocuk Yolcu seyahat taleplerinde Ekip Planlama
Başkanlığı ile koordine kurularak mutabakat sağlanmalıdır. Talepte çocuğun konuştuğu lisan
da belirtilir. Tüm masraflar yolcuya aittir. Refakatli Çocuk Yolcu, sadece ebeveyni veya
ebeveyn tarafından yetkili kılınan kişi/kişilerce teslim alınır veya teslim edilir. Ayrıca
ebeveyn tarafından belirlenen yetkili kişinin noterle birlikte tanzim edecekleri Yetki Belgesini
uçuş gününde ibraz etmesi gereklidir.
4.15. İlave Koltuk EXST ( Ekstra Seat )
Ekstra koltuk; yolcunun seyahati sırasında kişisel rahatlığı için yanında veya önünde satın
aldığı koltuktur. Kodu EXST’dir. Ekstra koltuk, kırılacak eşya, diplomatik bagaj, kurye ya da
kıymetli eşya taşınması için de kabul edilebilir.
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Bilet ve Rezervasyon;
Rezervasyonu ve ödemesi önceden yapılmalıdır.
Ekstra koltuk, yolcu konforu için alınıyorsa tek bilet düzenlenmelidir.
Ekstra koltuk kabin bagajı için alınıyorsa, ayrı bilet veya fazla bagaj bileti düzenlenmelidir.
Aynı PNR‘da gösterilmelidir.
Rezervasyon sırasında uygun olan yerler, ekstra koltuk talepleri için ayrılmalıdır.
Ekstra koltuk için gerekli ücret, yolcu biletinin içinde hesaplanır.
“EXST” ibaresi, bilet üzerinde yolcu isminden hemen sonra belirtilmelidir.
Havaalanında, son dakika ekstra koltuk taleplerinde MCO’da düzenlenebilir.
Eğer birden fazla ekstra koltuk talebi varsa ”EXST” ibaresinin hemen önüne adedi bildirir
sayı yazılmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Canlı Hayvanların Rezervasyonu ve Kabulü Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar, Tutuklular
ve Sınır dışı ( Deporte ) Yolcular, Özel Yemek İsteyen Yolcular, CIP Yolcular ( Commercial
Important Person ) gibi biletleme işlemlerinde özel durumlar ayrıntılı olarak incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Kabinde taşınan canlı hayvanın rezervasyon kodu ........... tir.
2. Canlı hayvanlar, …………………..’da yer alan kurallar çerçevesinde işlem görürler.
3. Kabinde taşınan canlı hayvanın kilosu kafesiyle beraber maksimum ....... kg olmalıdır.
4. Yasal olarak bir ülkeye girmesine izin verilmiş veya o ülkeye yasal olmayan yollardan
girmiş bulunan, ancak daha sonra ilgili ülke yetkililerince, o ülkeden ihracına karar
verilmiş kişiye .......... denir.
5. Bir ülkenin ilgili otoriteleri tarafından o ülkeye girmesi kabul edilmeyen veya bir
transfer noktasından devam yolculuğuna havayolu ya da hükümet ilgilileri tarafından
izin verilmeyen yolcuya ............... denir.
6. Avih taşıma kurallarından hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Önceden rezervasyon yapılmalıdır.
Hayvana ait belgeler ve aşı kağıtları yolcu yanında bulunmalıdır.
Uygun şekilde etiketlenmelidir.
Maksimum 8 kg olmalıdır.
Iata kurallarına göre kafeslenmelidir.

7. Deporte yolcu işlemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaptan ve kabin amirine bilgi verilir.
Uçağın arka koltukları kullanılır.
Biletin ücretini ilgili ülke makamları temin etmekle yükümlüdür.
Seyahat dökümanları deporte yolcuya teslim edilir.
Bir görevlinin nezaretinde uçağa alınır.

8. Inad yolcunun biletiyle ilgili uygulamalardan aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Inad biletin ücretini kendisi karşılamak zorundadır.
Bilet ücreti geldiği ülke tarafından ödenmelidir.
Inad yolcunun varsa dönüş bileti kullanılır.
Bileti geri gönderen ülke tarafından temin edilir.
Yolcuyu getiren havayolu biletten sorumlu değildir.
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Aşağıdakilerden hangisi VIP yolculardan değildir?

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Devlet ve hükümet ileri gelenleri,
Büyükelçiler,
Uluslararası organizasyonların genel sekreterleri ( NATO, UNESCO vb. ),
Devlet sanatçıları ve uluslararası üne sahip olan kişiler.
Kendi mülkiyetinde hava aracı bulunduranlar

10. Yalnız seyahat eden çocuk yolcuyla ilgili prosedürlerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuk yolcunun refakatsiz seyahati, ebeveyn veya kanuni temsilcisinin yazılı iznine
tabidir.
b) Çocuk yolcunun refakatsiz seyahat edebilmesi için, seyahatinin tüm parkurlarına ait
kesin rezervasyonlarının yapılmış olması gerekir.
c) 2 yaş üzerindeki çocuklar Um olarak seyahat edebilir.
d) UM yolcunun oturma yeri rezervasyon sırasında belirlenmelidir.
e) Rezervasyonda yaşı ve UM kodu belirtilmelidir.

Cevaplar:
1-PETC, 2- IATA Live Animal Regulations, 3- Sekiz Kg, 4- Deporte, 5-INAD, 6-d, 7-d,
8-c, 9-e, 10-c
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KAYNAKÇA
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2475
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1446
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Biletleme İşlemleri
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri Hava Alanında Rezervasyon
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5. REZERVASYON VE BİLET SATIŞTA KULLANILAN TERİMLER VE
KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Genel Kavramlar
5.2. Terimler ve Genel Kavramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Rezervasyon işleminde kullanılan terimler nelerdir?
Bilet Satış işleminde kullanılan terimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Genel Kavramlar

Genel Kavramlar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Rezervasyon
işleminde Ders notları takip edilerek
kullanılan terimleri bilir.
Bilet
satış
işleminde Ders notları takip edilerek
kullanılan terimleri bilir.
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Anahtar Kavramlar

Journey
Fare Component
Connection
Oneway
Onward
(İlgili diğer terim ve kısaltmalar)
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Giriş
Günümüzde havayolu taşımacılığı gerek ülkesel gerekse küresel düzeyde oldukça karmaşık
bir yapıdadır. Hava trafiğini belirleyen kurallar, bu kuralları koyan kuruluşlar, uluslararası mil
kuralları, ülke kodları, şehir ve havalimanı kodları, küresel bir para birimi ve buna benzer
daha pek çok kavram bu karmaşık yapıyı oluşturan öğelerdendir.
Uluslararası havayolu taşımacılığının günümüzdeki yapıya dönüşme süreci 2. Dünya
Savaşı’nın hemen ardından başlamıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında ülkeler birbirlerine
üstünlük sağlamak için uçak teknolojilerini geliştirmişler ve savaşın bitmesinin ardından
geliştirdikleri teknolojileri sivil hava taşımacılığına uyarlamışlardır. İşte bu gelişmelerden
sonra hızla artan hava trafiği beraberinde bazı ortak kuralların ve kavramların oluşmasını
gerektirmiştir.
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5.1.Genel Kavramlar
Bilet satış işlemlerini yapabilmek için bazı kavramları bilmemiz gerekiyor.
5.1.1. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport AssociationIATA)
Bu kuruluşa tüm dünyada genel olarak baş harflerinin kısaltılmış haliyle IATA denilir. IATA
ticari bir oluşum olarak 1945’de Havana’da kurulmuştur. Birliğin bugünkü merkezi
Kanada’nın Montreal şehrindedir. Birlik, dünya çıkarları doğrultusunda uygun, güvenli,
düzenli ve ekonomik olarak hava taşımacılığını gerçekleştirmek, teşvik etmek ve havayolu
şirketleri arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Uluslararası hava taşımacılığının ortak dili vardır. Yabancı terimlerle pek çok kez karşılaşmak
durumunda olacağız. IATA temelli bilet satış programı kapsamında kullanılan önemli
kavramlar aşağıda sıralanmıştır.
5.1.2. Journey
İngilizce karşılığı seyahat olan bu kavramın havayolu ulaşımındaki karşılığı; bir yolculuğun
başlangıçtan bitime tamamıdır. Bir yolculuğun tümünü ele alıp bilet hazırlanması işlemine de
journey concept denir.
Uluslararası havacılıkta şehir ve havalimanı adları aşağıda görüldüğü gibi 3’lü olarak
kodlanmıştır.
ISTANBUL (IST)
FRANKFURT (FRA)
MADRID (MAD)
LONDRA (LON)
Yolcu bileti üzerinde görülen ilk hareket noktası origin point olarak, yine bilet üzerinde
görülen varış noktası destination point olarak, 24 saatten fazla durulan ara nokta stopover
point olarak ve 24 saatten az kalınıp çoğunlukla havaalanı dışına çıkılmayan ara nokta da
transfer point olarak adlandırılır.
Örn: IST - FRA 08Feb
FRA - MAD 10Feb
MAD - LON 10Feb
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Yukarıdaki örneğe göre;
IST

Origin point

O / FRA Stopover point (Bilette stopover noktası O ile ifade edilir.)
X / MAD Transfer point (Bilette transfer noktası X ile ifade edilir.)
LON Destination point
5.1.3.Fare Component
İki ücret kurma noktası arasında kalan bölüm ya da Türkçe adıyla ücret bölümüdür.
Yukarıdaki örnekle devam edersek ücret bölümünde ISTLON ücret kurma noktalarıdır.
5.1.4. Tek Yönlü (Oneway)Yolculuklar:
Başlangıç ve bitiş noktaları farklı şehirler (havalimanları) olan içhat ya da uluslararası
yolculuklardır. Örn:
ANK → ADB ,

AYT → MUC ,

IST → FRA → LAX

5.1.5. Gidiş-Dönüş Yolculuklar
Başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan yolculuklardır. Örn:
IST → FRA → IST
5.1.6. CT:Circle Trip (Dairevi seyahat)
İki veya daha fazla ara nokta üzerinden başlangıç noktasına geri dönüşlü sefer. Örn:
IST → FRA → MUC → SFO → MUC → FRA → IST
RW: Round the world: Dünya seyahati
Non-Stop Flight: Doğrudan uçuş
5.1.7 Bağlantılı Biletler (Conjuction Ticket)
Bağlantılı bilet, tek bir taşımayı içeren iki ya da daha fazla bağlantı sağlayan bilettir. 4 sektörü
aşan bir hava yolculuğu tek biletle karşılanamaz. Böyle durumlarda iki veya daha fazla bilet
bir arada çıkarılarak tüm güzergâhın kapsanması sağlanır ve tüm belgeler tekmiş gibi
muamele görür.
5.1.8 Connection (İndirime Neden Olan Bağlantılı Bilet) :
Yolcunun seçtiği taşıyıcının ilk uygun seferine bağlantı
5.1.9. Onward:
Birbirini izleyen seyahat bölümleri için iki ya da daha fazla gidiş ya da gidiş-dönüş
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5.1.10. Combination Fare
Tek bir ücret şeklinde basılı olmayan, iki ya da daha fazla ücretin birleştirilmesi ile uygulanan
ücret.

5.2. Terimler Ve Diğer Kısaltmalar
5.2.1.PNR (Passenger Name Record) / Booking Code
Yolcu İsim Kaydı’nın kısaltmasıdır. Daha çok rezervasyon numarası olarak bilinir.
Rakamlardan ve harflerden oluşur. İnternetten bir bilet rezerve ettiğinizde ya da satın
aldığınızda verilir. Bu numara ile havaalanlarında biletinizin çıktısını alabilir, değiştirme ve
iptal işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kısaca uçuş bilgilerinize ulaşabilmek için en kolay yoldur.
5.2.2.PNL (Passenger Name List) Yolcu isim listesi
Aynı uçuşa bilet alan yolcular, otomatik olarak sistemde bir liste oluşturur. Bu şekilde uçağın
ne kadar dolu olacağı ve tahmini ne kadar bagaj olacağı gibi bilgiler için ön planlama yapılır.
First Class Fare: Fiyatı standart fiyattan %50 daha pahalıdır.
Business Fare: Business sınıf ücreti.
Economic Fare: Ekonomi sınıfı ücreti.
Light Fare: Ücretsiz bagaj taşıma hakkı olmayan, koltuk seçme, bilet değişikliği yapma gibi
birtakım hizmetleri almaya izin vermeyen ekonomi sınıfı ücreti.
Endorsement/Restrictions : Bilette kısıtlamaların yazıldığı bölüm. Bilet üzerinde belirtilen
taşıyıcının değiştirilmesi ile ilgili olarak verilen yazılı izin.
Refund: Yolcunun seyahati ile ilgili dökümanların kullanılmayan kısımları için, ücretin
tamamının veya bir kısmının yolcuya geri ödenmesi.
Deadline (Son Opsiyon Tarihi): En son geçerlilik süresi
No Show: Bileti olan ancak uçuşa gelmeyen yolcu. Rezervasyonun haber verilmeden
kullanılmaması.
Go show: Check-in bankosuna başvuran ve mevcut boş yeri almaya hazır olan yolcu.
No record: Elinde o günkü uçuş için okeyli bileti olduğu halde, yolcu listesinde ( PNL) ismi
olmayan yolcular. Zaman zaman yaşanan bir durumdur. Bu tarz yolcular uçağın dolu olması
durumunda ilk uçağa alınması gereken yolculardır.
Itinary: Bir kitle ya da kişinin yapacağı turun ya da gezinin ayrıntılı ve açıklamalı olarak
programının ve fiyatların yer aldığı belge
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Code-Share Flight: Bir veya birden fazla havayolunun, anlaşmaya taraf olan diğer
havayolunun seferinde, kendi taşıyıcı kodunu ve uçuş numarasını kullanarak sanki kendi
seferiymiş gibi bilet sattığı uçuş.
Operating Carrier: uçuşu gerçekleştiren havayolu şirketidir.
Marketing Carrier: uçuştan koltuk kiralayan havayolu şirketi
Validating Carrier: bileti basan havayolu şirketi
Issue Ticket: Bileti basmak
Issued in Exchange for: Değiştirilen bir ya da daha fazla sayıda dökümanın havayolu kodu
ve numarası yazılır.
Issued By: Bileti düzenleyen
Issued Date: Biletin düzenlenme tarihi
Issuing carrier: Bilet düzenleyen taşıyıcı firma
Rebooking: Yeniden bilet düzenlemeyi gerektirmeyen, sadece rezervasyonla ilgili
değişiklikler.
Reissue: Biletin yeniden düzenlenmesini gerektiren (isim/parkur değişikliği gibi) nedenlerle,
biletin yeniden hazırlanması.
Rerouting: Uçuş güzergahı (rota) ve buna bağlı hizmet sınıfı, taşıyıcı değişiklikleri
durumlarında biletin yeniden düzenlenmesi.
Overbooking: Havayolları şirketlerinin no show' ların etkisini azaltmak amacıyla seferin
koltuk kapasitesi üzerinde rezervasyon yapması.
Availabilty: Uçuşların doluluk durumu
Confirme: Onaylama
ID (Industrial Discount): Havayolunun kendi şirket çalışanına (Staff) ya da emeklisine
yapıtığı indirim.
Excess Baggage (Fazla Bagaj): Ücretsiz taşıma limitinin üzerindeki bagaj
Voucher: Hizmet belgesi
Short Hall: 5 saati aşmayan uçuş süresi
Long Hall: 6 saati aşan uçuş süresi
Fare: Seyahatin başladığı ülkenin para kodu ile ücret
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Fare Calculation: Ücret hesaplama bilgileri yer alır. Hava yolu biletlerinin yolculuğun
başlangıç ve bitiş noktalarına göre ve satış noktalarına göre aşağıda belirtilen kodları vardır;





SITI (sales and ticketing inside - satış ve biletme içerde)
SITO (sales inside, ticketing outside - satış içerde, biletme dışarıda)
SOTI (sales outside, ticketing inside - satış dışarıda, biletme içeride)
SOTO (sales and ticketing outside - satış ve biletme dışarıda)

Onward Combination: Birbirini izleyen seyahat bölümleri için iki ya da daha fazla gidiş ya
da gidiş-dönüş ücretlerinin toplanması
Applicable Fare: Seyahatla ilgili her türlü koşulu kapsayan normal ya da özel ücretler
TKNE: Ticket number electronic
Co-Mail: (Şirket Postası)
GMT: Greenwich mean time başlangıç zamanı
UTC: Universal Coordinated Time / Uluslararası Birleştirilmiş Zaman. Havacılıkta bu zaman
“Z” ZULU veya ZET olarak tabir edilir.







STD: Schedule time of departure (Tarifeli kalkış saati)
STA: Schedule time of arrival (Tarifeli Varış saati)
ETD: Estimated time of departure (Tahmini kalkış)
ETA: Estimated time of arrival (Tahmini Varış saati)
ATD: Actual Time of Departure (Gerçekleşen Kalkış)
ATA: Actual time of arrival (Gerçekleşen varış saati)

Intralining: Aynı hava yolu içinde başka bir hizmet bölümüne transfer
Interlining: Hava yolu şirketleri arasında hizmet transferi
Tariffs: Bir firmanın taşıma ile ilgili koşullarını gösteren belge
P/P Per Pax: Kişi başına
Segment: Rezervasyon dökümünde sıra no
RQ (request): Yanıt bekleme süresi



SSR (Special Service Request)
Remark (Not)

Option: Karar vermek için bekleme süresi
Check-in: Bilet ve bagaj işlemleri
Pax / Pap: Kişi sayısı
Payback: İptal iade tutarı
93

Payment: Ödeme
Tax: Vergi
VIA: Yolcunun seyahatindeki ara istasyondur.
CONNECTION: Yolcunun bağlantılı olarak devam edeceği uçustur.
Bilet Satışlarında Kullanılan Diğer Terim ve Kısaltmalar
























INF (Infant) : 0–2 yaş arası bebekle
CHD (Child): 2–12 yaş arası çocuklar
Adult: 12 yaşından büyük yolcular için uygulanan tam ücret
Add-On Amount: Kısa mesafe ek ücreti
Area: Bölge
Destination: Varış noktası ya da bölgesi
Economy Fare: (Y) Ekonomi sınıfı ücreti
Excess Baggage: Ücretsiz taşıma limitinin üzerindeki bagaj
First-class Fare: Birinci sınıf yolcu fiyatı
Immediate Family: Aile yakını/yakınları
Non-Stop Flight: Doğrudan uçuş
GMT: Greenwich başlangıç zamanı
Option: Karar vermek için bekleme süresi
Check-in: Kayıt
Check-out: Ayrılma
Pax: Kişi sayısı.
Payback: İptal iade tutarı
Payment: Ödeme
Company Name: Firma ismi
Identification No.: Kimlik numarası
Issued By: Bileti düzenleyen
Issued Date: Bileti düzenleme tarihi
Base Fare: Esas ücret
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Uygulamalar

95

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, rezervasyon alma sürecinde karşılaşılan temel kavramları detaylı olarak anlattık.
PNL ve PNR kavramlarını detaylı olarak inceledik.
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Bölüm Soruları


1.
a)
b)
c)
d)
e)

Yolcu İsim Kaydı’nın kısaltmasıdır.
Daha çok rezervasyon numarası olarak bilinir.
Yukarıda açıklaması verilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?
PNR
PNL
Onward
Ticketonline
Fare

2. Havayolu terminolojisinde yolcunun seyahati ile ilgili dökümanların kullanılmayan
kısımları için, ücretin tamamının veya bir kısmının yolcuya geri ödenmesi olarak
açıklanan kavram hangi seçenekte verilmiştir?
a) Deadline
b) Issued Date
c) Overbooking
d) Voucher
e) Refund
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
SOTI - Sales Outside, Ticketing İnside - Satış Dışarıda, Biletme İçeride
SITI - Sales And Ticketing İnside - Satış Ve Biletme İçerde
SOTO- Sales And Ticketing Outside - Satış Ve Biletme Dışarıda
STIO- Sales Ticket, Inside Option- Satış Biletleme ve İçerde Seçim
SITO - Sales Inside, Ticketing Outside - Satış İçerde, Biletme Dışarıda

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi havayolu terimlerinde Economy Fare’in karşılığıdır?
Kısa mesafe ek ücreti
Ekonomi sınıfı ücreti
Ayrılma
Bileti düzenleyen
Esas ücret

5. Aşağıdakilerden hangisi bir veya birden fazla havayolunun, kendi taşıyıcı kodunu ve
uçuş numarasını kullanarak sanki kendi seferiymiş gibi bilet sattığı uçuş anlamına
gelmektedir?
a) Issuing carrier
b) Rerouting
c) Code-Share Flight:
d) Availabilty
e) Fare

6-10 Aşağıda verilen terimlerin karşılığını yazınız.
6. PNL: …………………………………………..
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7. GMT: ………………………………………....
8. Availabilty: ……………………………………
9. Itinary: ……………………………………….
10. TKNE: ………………………………………

Cevaplar:
1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c, 6- Yolcu isim listesi, 7 - Greenwich başlangıç zamanı, 8-Uçuşların
doluluk durumu, 9- Bir kitle ya da kişinin yapacağı turun ya da gezinin ayrıntılı ve
açıklamalı olarak programının ve fiyatların yer aldığı belge, 10- Ticket number
electronic
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KAYNAKÇA
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2475
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1446
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Biletleme İşlemleri
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri Hava Alanında Rezervasyon
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6. REZERVASYON VE BİLET SATIŞ TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Telefonla Rezervasyon
6.2. İnternet Üzerinden Rezervasyon
6.3. Acente Aracılığı ile Rezervasyon
6.4. Yüz Yüze Rezervasyon
6.5. Çağrı merkezi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Havacılıkta rezervasyon işlemleri hangi yollar aracıığıyla gerçekleştirilebilmektedir?
Bilet satış türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Rezervasyon Türleri

Rezervasyon ve Bilet

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Telefonla, yüz yüze, internet Ders materyalleri okunarak
veya
acenta
vasıtasıyla
rezervasyoni
şleminin
yapılabileceğini bilir.
Bilet
statüsünü
ve Ders materyalleri okunarak
rezervasyon
durumunu
örnekler ile açıklar
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Anahtar Kavramlar

Onaylı Rezervasyon
Yedek Yolcu
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Giriş
Yolcular uçak biletlerini değişik şekillerde satın alabilir. Seyahat acentalarından, internet
üzerinden hava yolunun kendi web sitesinden veya varsa havayolunun kendi bilet satış
ofisinden bu işlem gerçekleştirilebilir.
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6.1.Telefonla Rezervasyon
Yolcu hava yolu şirketine ait rezervasyon bürosunu arayarak belirli bir tarih ve saatteki uçuşu
ya da genel olarak uçuşlarla ilgili bilgi sorar. Görevli şirketin istenilen tarih ve zamanda olan
ya da gerektiğinde diğer uçuşlarla ilgili açıklayıcı bilgi verir. Yolcu uçuş saatleri, ücretleri,
opsiyonlar, yurt dışı uçuşlarda mutlaka bulunması gereken evrak ve belgeler hakkında
bilgilendirilir.
Yolcu hizmetleri memuru rezervasyon yaparken aşağıdaki bilgiler alınmalıdır;









Yolcunun adını soyadını (Kimlikteki ile aynı),
Cep telefonu ya da yolcuya ulaşılabilecek bir telefonunu,
Varsa E-posta adresini,
(Fatura istenirse) firma adını,
(Fatura istenirse) vergi dairesi ve vergi numarasını,
(Fatura istenirse) TC kimlik numarasını,
Varsa yolcuyla ilgili özel durumları,(Hasta, engelli, VIP vb.)
Bebek ve çocuk yolcu varsa mutlaka doğum tarihlerini rezervasyon formuna
kaydeder.

Bu bilgilerden sonra yolcuya PNR numarası verilir. Bu yolcunun bilet referans numarasıdır ve
yolcu için çok önemlidir. Yolcu PNR numarası ile şirketin herhangi bir yetkili bürosundan
biletini alabilir.
PNR numarası verilen yolcuya opsiyon süresi de bildirilir. Bilet bu tarih ve saate kadar
alınmazsa bu koltuk başka birisine satılır.

6.2.Internet Üzerinden Rezervasyon
Internet günümüzde her sektörde olduğu gibi ulaşım sektöründe de yer bulmuş ve büyük
kolaylıklar sağlamıştır. Yoğun iş hayatı içerisinde zaman bulamayan kişiler ya da firmalar
için internet üzerinden rezervasyon çok cazip bir uygulama olmuştur. Seyahat etmek isteyen
kişiler evlerinden ya da işyerlerinden kolaylıkla rezervasyon yaptırabilmektedirler. İnternetle
rezervasyon şirketin internet adresine girilerek gerçekleştirilir. Telefonla rezervasyonda
istenen bilgiler istenir. Aynı uygulama Internet üzerinden yapılır. Rezervasyonun yapıldığı
yolcunun cep telefonuna mesaj olarak veya e-posta adresine ileti olarak da gönderilebilir.
ÖRNEK CEP TELEFONU MESAJI: Değerli yolcumuz 4425098 no’lu PNR ile
(AYT/IST ) 20.09.2006 12.35 uçağımızdaki rezervasyonunuz 18.09.2006 12.35 tarihine
kadar geçerlidir.( rezervasyon )
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6.3.Acente Aracılığı ile Rezervasyon
Hava yolu şirketleri uçak biletlerini kendileri satabileceği gibi bir acente aracılığı ile de
satabilir. Bunun için hava yolu şirketi ile acente arasında karşılıklı bütün şartların yazıldığı
bilet satış sözleşmesi yapılır. Bu sözleşmeye istinaden acente belirli bir komisyon karşılığında
bilet satar. Acente yolcu biletlerini satarken şirketin önceden bildireceği uçuş günü için
geçerli ücretleri uygular. Acente aracılığı ile yapılan rezervasyon ve bilet satış ile hava yolu
şirketi ülkenin her yerine yayılabilme ve biletini satabilme imkânı bulmaktadır.
Acenta biletleri (IT) özel biletlerdir ve herhangi bir değişiklik veya iade talebi olduğunda
yolcu acentasına yönlendirilir. Bunun sebebi de havayolunun biletin fare’ini yani ücretini
veya başka detayları görememesi ve fiyat hesaplayamamasıdır.

6.4.Yüz Yüze Rezervasyon
Aracı kullanmadan direk rezervasyon bürosuna, acenteye giderek yapılan rezervasyondur.
Kişi, uygulamayı yerinde görmek veya bir uçuş gerçekleştirmiş havaalanındayken diğer bir
uçuşun da garantilemek istiyorsa bu yolu da tercih edebilir. Rezervasyon alırken uygulanan
kurallar bu yöntemde de geçerlidir.

6.5.Çağrı merkezi - İnternet
Yolcular uçak biletlerini değişik şekillerde satın alabilir. Seyahat acentalarından, internet
üzerinden hava yolunun kendi sitesinden veya varsa havayolunun kendi bilet satış ofisinden
bu işlem gerçekleştirilebilir. Acenta biletleri (IT) özel biletlerdir ve herhangi bir değişiklik
veya iade talebi olduğunda yolcu acentasına yönlendirilir. Bunun sebebi de havayolunun
biletin fare ini veya başka detayları görememesi ve fiyat hesaplayamamasıdır.
Elektronik bilet seçeneği ile satın alınan biletlerde kredi kartı sahibinin seyahat edecek
yolculardan biri olmaması halinde uçuştan önce kredi kartının ve kart sahibinin kimliğinin
ibraz edilmesi zorunludur.
Bilet satışından sonra herhangi bir sebepten dolayı yolcu biletini iade edip, bilet parasını geri
isteyebilir. Bu durumda uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar yolcu biletinde yer alır.
Yolcu bileti satın aldığında bu kurallara uymayı da kabul etmiş sayılır. Tarifeli kalkış saatine
20 dakikadan az süre kala rezervasyon değişikliği isteği kabul edilemez ve ücret iadesi
yapılmaz.
Ücret iadesi yalnız kart sahibine ve ödemeyi yaptığı kredi kartına yapılır.
Yolcular havayollarının çağrı merkezlerini arayarak da rezervasyon yaptırabilir, bilet satın
alabilir veya tarih ve uçuş değişikliği yapabilirler. Havayoluyla ilgili ya da satın aldığı biletle
ilgili herhangi bir bilgi (bagaj hakkı, fazla bagaj ücreti vs.) almak isteyen kişiler de bu
merkezlerden bilgi alabilirler. Telefonla verilen bu hizmet yolculara da büyük kolaylık
sağlamaktadır.
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Kimlik, Pasaport ve Vize İşlemleri
Yolcular seyahat dökümanlarını satın almış olduğu bilete göre hazırlamak durumundadır.
Yolcu gideceği ülkenin vize isteyip istemediğini önceden öğrenmeli ve seyahat dökümanlarını
buna göre hazırlamalıdır.
Gidilecek yere direk uçuş olmayabilir. Bu durumda ülkeler arası transfer yapılacak ara nokta
önemlidir. Zira son varış noktası için geçerli bir vizesi olsa dahi bazı ülkeler, kendi ülkesinden
transfer olan bazı ülke vatandaşlarından (ülkeye giriş yapmamasına rağmen) transit vize
istemektedir. Bu durumda yolcu hem son varış noktası için hem de transfer yapılacak ülke
için vizeye ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek ve seyahat dökümanlarını temin etmek
durumundadır.
Yolcunun bileti herhangi bir gecikme veya iptal durumunda havayolu tarafından
değiştiriliyorsa bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin yolcu son varış
noktasına aktarmalı olarak gönderilecekse ya da ara noktada 24 saatten fazla konaklaması
gerekecekse, ara noktadaki ülke için vizeye ihtiyacı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aksi
taktirde yolcu geldiği ülkeye geri gönderilir ve bu da havayoluna extra hizmet ve masrafa
neden olmaktadır. Bu yüzden bilet satış memuru önce Timatic’ten pasaport ve vize bilgilerini
kontrol etmeli ve ona göre işlem yapmalıdır.
Hem yurt içi hem yurt dışı seyahat bileti satın alırken kimlik/pasaport bilgileri gerekmektedir.
Bilet satış memuru bu bilgileri rezervasyon aşamasında sisteme girer. Yolcu hizmetleri
memuru da bu bilgilerin kontrolünü check-in bankosunda yapar.
Rezervasyon ve Bilet statüsü
Bir biletin statüsünü gösteren kodlar aşağıdaki şekildedir:
OK: (Okay) Yerin rezervasyonu teyitli
RQ: Yer talep etmiş ancak yedek listesinde
NS: (No Seat) Yer hakkı yok (INF)
SA: (Seat Available)Yer olursa uçacak
Rezervasyon durumunu gösteren kodlar aşağıdaki iki örnekle gösterilebilir:
HK: Onaylı rezervasyon
WL/HL : (Waiting List) Yedek yolcu
OK, yolcu için garantili uçuş demektir. Herhangi bir iptal, gecikme, overbooking durumunda
havayolu yolcuyu madur edemez ve tüm haklarını verir. Rezervasyonda HK koduyla görünür.
NS, Bebeklerin biletindeki statü hanesinde bu kod yazar. Yer hakkı yoktur, refakatçisinin
kucağında seyahat eder. Bebek için koltuk alındıysa chd bileti kesilir ve biletin statu
hanesinde NS yazmaz.
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SA, Havayolu çalışanı veya yakınının almış olduğu PAD biletteki statü durumunu belirtir. Bu
yolcular ücretli yolcular geçtikten sonra uçakta yer olması durumunda uçabilen yolculardır.
Rezervasyon onaylı(HK) ya da beklemeli(WL) olabilir. Bu durum uçuştaki önceliğini
belirlemede de etkilidir.
WL, Bilet statüsü ve rezervasyonu onaylı tüm yolcuların işlemleri yapıldıktan sonra yer
kalırsa uçabilen yolculardır. Bu yüzden çok tercih edilen bir rezervasyon olmamakla beraber
yoğun sezonlarda yapılabilir. Örneğin business class ta rezervasyon yaptırmak isteyen bir kişi
bu sınıfta yer kalmamışsa yer bulabildiği ekonomi sınıfından bilet alıp business sınıfına da
WL rezervasyonu yaptırabilir. Böylelikle gelmeyen business yolcu olursa yerine bu sınıfta
seyahat edebilir.
Waiting List Reservation
Rezervasyon yedek sırası, yedeğe yazılış tarihi, yedeğine yazıldığı bilet fiyatı ve diğer
kriterlere göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.
Bu sıralamaya kaydolmuş ancak rezervasyonu onaylanmamış yolcular, havalimanında checkin kontuarına da başvurarak kendilerini “alan yedeği” olarak kaydettirmelidirler.
Bilet türü ve check-in başvuru saati esaslarına dayanarak sistem tarafından otomatik olarak bir
alan yedeği sıralaması oluşturulur. Havalimanında yedek yolcu alımı alan yedeği sıralamasına
göre yapılır.
Yedek listesinde olduğunuz uçuşun onaylanması durumunda ise bu durumdan telefon, SMS
ve e-posta yoluyla haberdar edilir.

Aşağıdaki rezervasyon örneğinde;
3. Segmentteki HK2 iki kişi için onaylı rezervasyon,
5. segmentteki HL2 iki kişi için beklemeli rezervasyon anlamına gelir.

Şekil 6 Rezervasyon Örneği
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; rezervasyon türlerini ve biletleme işlemi sırasında karşımıza çıkan
kavramları inceledik. Rezervasyon ve bilet statüsü kavramları ile rezervasyon
durumunu gösteren kodları detaylı olarak analiz ettik.
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Bölüm Soruları
1. Tarifeli kalkış saatine en az ne kadar süre kaldığında rezervasyon değişikliği isteği
kabul edilmemektedir?
a) 20 Dakikadan az
b) 25 Dakikadan az
c) 30 Dakikadan az
d) 35 Dakikadan az
e) 40 Dakikadan az
2. Aşağıdaki bilet statüsünü gösteren kodlardan hangisi yer olursa uçacak anlamında
kullanılır?
a) OK
b) RQ
c) NS
d) SA
e) LS

I.
II.
III.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

OK
RQ
NS
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri bilet statüsü ile ilgili oalrak kullanılan
kavramlardandır?
Yalnız I
Yanız III
I ve III
II ve III
I, II ve III

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Kişi, uygulamayı yerinde görmek veya bir uçuş gerçekleştirmiş havaalanındayken
diğer bir uçuşun da garantilemek istiyorsa bu yolu da tercih edebilir
Yukarıda ifade edilen rezervasyon yöntemi hangisidir?
İnternet ile rezervasyon
Acenta vasıtasıyla rezervasyon
Yüz Yüze Rezervasyon
Telefon ile rezervasyon
E-mail ile rezervasyon

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Yolcu için garantili uçuş anlamına gelen kavram hangi seçenekte verilmiştir?
OK
SA
RQ
LS
SC
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6. Bebekler için kesilen bilet türü hangi seçenekte verilmiştir?
a) CHD
b) ADL
c) BBY
d) FRG
e) DDL
7-9 Aşağıdaki kavramların açıklamalarını yazınız.
7. HK2: ……………………………….
8. HL2: ……………………………….
9. Waiting List Reservation: ………………………………..
10. İnternet üzerinden yapılan rezervasyon işleminin faydalarını tartışınız.

Cevaplar
1-a, 2-d, 3-e, 4-c, 5-a, 6-a, 7-iki kişi için onaylı rezervasyon, 8-iki kişi için beklemeli
rezervasyon, 9-Rezervasyon yedek sırası
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7. BİLET ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Biletleme İşlemleri ( Ticketing )
7.2. Elektronik Bilet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havayollarında biletleme işlemleri nasıl yapılır?
Kullanılan bilet türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Biletleme İşlemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Havayolunda kullanılan bilet Ders notları takip edilerek
türlerini tanır
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Anahtar Kavramlar
Manual Bilet
Elektronik bilet
TAT
ATB

121

Giriş
Bilet satış işlemi karmaşık ve spesifik bir faaliyettir. İngilizce terimleri tanımak, işaret ve
kısaltmaları anlamak gerekir. Bundan başka saatler, tarifeler, sınır formaliteleri, bilet çeşitleri,
rezervasyon sistemlerini çok iyi bilmek ve bunları hatasız bir şekilde yapabilmek becerisini
gerektirmektedir. Ayrıca havayolu biletleri kağıt veya elektronik bilet olarak basılmaktadır.
Günümüzde kağıt biletlerin yerini artık elektronik biletler alsa da tamamen ortadan
kalkmadığından kağıt biletleri de inceleyeceğiz.
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7.1. Biletleme İşlemleri ( Ticketing )
Ticketing; bir kişiye taşıma ve yolculuk ( seyahat ) belgesini düzenleyip satışını yapmaktır.
Bilet satış işlemi karmaşık ve spesifik bir faaliyettir. İngilizce terimleri tanımak, işaret ve
kısaltmaları anlamak gerekir. Bundan başka saatler, tarifeler, sınır formaliteleri, bilet çeşitleri,
rezervasyon sistemlerini çok iyi bilmek ve bunları hatasız bir şekilde yapabilmek becerisini
gerektirmektedir.
Kağıt Bilet




Manual (el ile yazılan) bilet
TAT (Transitional Automated Ticket)
ATB ( Automated Ticket and boarding pass)

Elektronik Bilet (E-Bilet) (E-Ticket)
Manual Bilet:
Elle doldurulan ve her sektör için ayrı uçuş kuponu olan kağıt biletlerdir.
Aşağıdaki bilet Barcelona-Zürich sektörüne ait 4. uçuş kuponudur. Kağıt biletler check-in de
mutlaka ibraz edilmelidir yoksa check-in işlemi yapılamaz. Check-in yapıldıktan sonra yolcu
hizmetleri memuru bu uçuşa ait kuponu alıp muhasebeleştirilmesi için havayoluna teslim
etmek zorundadır.
Manual Bilet Örneği

Şekil 7 Manual Bilet Örneği

TAT (Transitional Automated Ticket):
Yazılımı makine tarafından yapılan ve yine her sektör için ayrı kupon ihtiva eden kağıt
biletlerdir. Kağıt biletlerde yapılan rezervasyon değişiklikleri sticker adı verilen şerit
halindeki kâğıtların biletin rezervasyon sütununa yapıştırılmasıyla belirtilir. Bu sticker uçuş
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no. sınıf, tarih, kalkış yazılan sarı bir stickerdır. Bir bilete Sticker yapılabilmesi için, yolcunun
önceki biletinin de aynı yerden alınmış olması gerekir.

Şekil 8 TAT (Transitional Automated Ticket):

Sticker: Rezervasyon değişikliği anlamına gelir.
ATB ( Automated Ticket and boarding pass):
Hem bilet hem de biniş kartı olarak düzenlenmiş kağıt biletlerdir.

Şekil 9 ATB ( Automated Ticket and boarding pass):

Kağıt biletin bölümleri:





Audit coupon (Muhasebe kuponu )
Agency coupon ( Acente kuponu)
Flight coupon ( Uçuş kuponu)
Passenger coupon ( Yolcu kuponu)
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7.2. ELEKTRONİK BİLET (E-BİLET) (E-TICKET)

Elektronik bilet artk tüm hava yolu şirketleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 1
Haziran 2008 tarihinden itibaren IATA ve birliğe bağlı 230 havayolu şirketi kâğıt bilet
uygulamasına son vererek elektronik bilet uygulamasına başlamıştır. IATA genel
müdürlüğünün açıklamasına göre bir kâğıt bilet maliyeti yaklaşık 10 ABD doları iken
elektronik bilet maliyeti sadece 1 ABD doları kadardır. Dolayısıyla bir yılda yaklaşık 3 milyar
dolar tutarında bir tasarruf söz konusudur.
E-Ticket kâğıt bilet kullanımını ortadan kaldıran biletleme sistemidir. Matbu olarak basılmış
bilet yerine bu bilet bilgisayarda hazırlanıp, yazdırıldıktan sonra bilet kılıfına katlanarak
konup müşteriye verilmektedir. Tüm bilet bilgileri elektronik olarak sistemde saklanır ve satış
anında, tüm bilgileri içeren ‘seyahat belgesi’ verilir. Bu bilette de müşteriye gerekli olan her
türlü bilgi yer almaktadır. Alınan belge yanımızda olmasa bile bir kimlik ile (nüfus cüzdanı,
ehliyet, evlilik cüzdanı ) check-in yapılabilir. Elektronik bilet satın alınmışsa doğrudan checkin bankosuna gidilerek işlemler yapılır. Bilet havaalanında satın alınacaksa, önce bilet satış
kontuarından bilet alınır, sonra check-in yapılır.
Elektronik biletin havayollarına olan mali yararları yanında yolcular açısından da birtakım
yararları vardır. Bunlardan en önemlisi, kâğıt biletin değerli evrak niteliği taşıması nedeniyle
kaybolması durumunda bir takım güçlüklerle karşılaşılırken, elektronik bilette böyle bir sorun
olmamasıdır. Dolayısıyla kaybolması durumunda tekrar sanal ortamdan bir kopyası kolayca
çıkarılabilmektedir.
Elektronik bilet yolcunun eline verilen bir kağıt bilet gibi değildir. Yolcuya uçuşunun
detaylarını, rezervasyon numarasını ve bilet bilgilerini içeren bir yolcu uçuş belgesi (Itinerary
Receipt) verilerek, uçuşunu gerçekleştirmesi sağlanır. Bu dökümü yazılı olarak yolcuya
doğrudan verebileceğimiz gibi, e-posta yolu ile de gönderebiliriz.
E-Ticket Kullanımının Yolcu Açısından Faydaları:
•
•
•

Elektronik biletin kaybolma, çalınma ve unutulma riski yoktur.
Sadece kimlik, pasaport gibi seyahat dökünanlarıyla check in işlemi
yapılabilmektedir.
Rezervasyondan boarding ve uçuş aşamasına kadar, tüm bilet işlemlerinin, daha
pratik, hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.

E-Ticket Kullanımının Hava Yolu Açısından Faydaları:
•
•
•

Kağıt israfı önlenmiş olur.
Personel maliyetleri düşer. Havayolu masrafları azalır.
Yolcunun bilet işlemleri daha etkin, çabuk, kaliteli ve hatasız yapılır.

Bilet satış görevlisi yolcunun taleplerini gözönünde bulundurarak bilet satışı yapmalıdır.
Yolcunun özel bir durumu ya da talebi olabilir, çok sık seyahat eden bir yolcu olabilir,
havayolu çalışanı olabilir ya da grup yolcular olabilir. Dolayısıyla yolcu isteklerine göre bilet
çeşitlerini inceleyelim.
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Açık Bilet: (Flexible Ticket):
Açık tarihli bilet yerine daha çok esnek tarihli bilet denmesi tercih edilmektedir. Bu biletler
promosyon gibi diğer biletlere göre daha esnek davranmanızı sağlayan biletlerdir. Fiyat olarak
promosyon uçak biletlerine göre daha pahalı olsa da, seyahat etmek için bu biletler tercih
edildiği takdirde daha az ceza ödeyerek ya da hiç ödemeyerek bilet iptali ya da değişikliği
yaptırılabilir. Açık tarihli bilet denmesinin sebebi budur. Ne bilet iadesi sırasında çok sorun
yaşanır, ne de tarih konusunda sorun yaşanır.
Esnek biletlerde 12 saatten fazla zaman var ise tam iade yapılır. 12 saatten az zaman kala
iade yapıldığı durumda %30 ceza alınarak işlem yapılır. bazı havayolları esnek sınıflarda bilet
ücreti üzerinden öğrenci (13 yaşından gün almış, 25 yaşından henüz gün almamış) yolculara
vergiler hariç koltuk ücreti üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır. İndirimli bilet satın alan
yolcuların indirim nedenine ilişkin belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor.
Promosyon Bileti:
Havayollarının sınırlı sayıda yolcu için sunduğu ucuz uçak biletidir. Bu biletlerde alındığı
tarihten itibaren herhangi bir değişiklik, iade işlemi yapılamaz. Hangi tarih için satın alındıysa
o tarihte kullanılmalıdır. Promosyon sınıfında öğrenci indirimi veya başka indirimler
uygulanmamaktadır. Promosyon biletlerde iptal veya iade işlemleri yapılmaz, yalnızca tahsil
edilmiş olan vergiler iade edilir.
Yalnız Gidiş Bileti (One way):
Tek yönlü yolculuklar için kullanılan biletlerdir.
Gidiş Dönüş Biletleri (Round Trip):
Gidilen noktadan tekrar aynı hareket noktasına gelmek amacı ile satılan biletlerdir. Fiyatı tek
yönlü biletlere göre daha uygundur.
Gezginci Bilet (Circle Trip):
Hareket edilen ya da seyahatin başladığı noktaya dönülen, ancak birkaç merkezi ziyaret
şeklinde gerçekleşen yolculuklarda satılan bilettir. Daha çok acentelerin sattığı bilet çeşididir.
Open-Jaw Ticket:
Seyahatin ara noktasında şehir değişikliği olan biletlerdir. Aşağıdaki örneğe göre İstanbul’dan
Frankfurt’a seyahatini gerçekleştiren yolcu Frankfurt’tan değil de Hamburg’tan İstanbul’a
dönüyor.
IST – FRA
HAM - IST
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Round The World Ticket (RTW):
RTW bileti, birkaç kıta arasında yapılan dünya turu için kesilen çıkış ülkesine geri dönüşü
olan biletlerdir. Bu tip kombine biletlerin en büyük avantajı ayrı ayrı alınacak biletlere göre
çok daha ucuz olmalarıdır. Dezavantajı ise yola çıkmadan önce izlenecek rota konusunda
detaylı bir çalışma yapmayı gerektirmesidir. Çünkü bilet alındıktan sonra yapılacak her
değişiklik başlangıçtaki maliyet avantajını tersine çevirebilir.
RTW biletinde rotayı oluştururken uyulması gereken bazı kurallar vardır:









Fiyat uçulacak kıta sayısına göre belirlenir. En az 3 en fazla 6 kıta seçilebilir.
Toplamda 16 uçuş yapılabilir. Aktarmalı uçuşlarda her aktarma tek bir uçuş sayılır. Bu
yüzden mümkün olduğunca direk uçuş tercih edilmelidir.
İlk uçuşun çıkış yapıldığı nokta ile son uçuşun varış noktası aynı olmalıdır.
İlk çıkış noktası ile son varış noktası arası en fazla 12 ay olabilir.
Code-share (kod paylaşımlı) uçuşlar bu bilet kapsamında değildir. (Bu nedenle Fransız
Polinezyası, Fiji gibi bir çok Pasifik adasına bu bilet kapsamında gidilemiyor.)
Kıtalar arası gidiş geliş yapılamaz ancak kıta içinde yön sınırlaması olmadan
uçulabilir.
Bir kıta içinde ise en fazla 4 uçuş yapılabilir. (İstisna Kuzey Amerika 6 uçuş)
Karadan yol alıp son indiğiniz şehirden değil de başka bir şehirden yola devam
edilirse aradaki mesafe uçulmuş ve 16 uçuştan biri kullanılmış sayılır. Ayrıca ceza
ödemesi de gerekecektir.

Grup Bileti:
10 kişi ve üzerindeki yolculara kesilen bilet çeşididir.
Grup rezervasyonlarının belirli tipleri vardır. Okul grubu, iş grubu, gezi grubu, akademisyen
grubu gibi. Gidilecek yer, zaman ve kişi sayısı bildirildikten sonra belirlenen bilet fiyatı
kişilere iletilir. Kabul edildiği taktirde gruba ait yolcuların bilgileri bilete yazılarak bilet
kesilir.
Sedyeli Yolcu Bileti:
Sedyeli hastaların bileti kesilirken, diğer biletlerdeki gibi işlem yapılır ancak normal yolculara
uygulanan ücretin beş katı alınır. Buna bağlı olarak serbest bagaj hakkının da beş katı hak
tanınır. Sedyeli hasta çocuk ise, beş çocuk ücreti alınır. Sisteme STCR (Strecher) özel kod
girişi yapılır. Uçakta bu yolcu için 9 koltuk ayrılır. Yanında ise mutlaka doktor ile seyahat
etmesi gerekir.
Staff Bileti (Pass Bilet):
Havayolu şirketlerinin kendi çalışanlarına indirimli olarak sattıkları biletlerdir. Havayolu
şirketleri personeline belli şartlar altında kullanmaları için tamamen veya düşük maliyetli bilet
satın alma fırsatı tanır. Sadece personelin kendisi değil çocukları ve anne babaları hatta
arkadaşları bu durumdan faydalanabilir. Pass biletlerin tamamen ücretsiz olanları genelde
yıllık bazda sınırlandırılmıştır. Toplam ücretin belli miktarının ödendiği veya fiyatı uçulan
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mesafeye göre belirlenen pass bilet türleri ise çoğunlukla sınırsız adette verilmektedir. Bir
havayolu personelinin pass bilet ile seyahat edebilmesinin en önemli şartı uçakta yer
olmasıdır. Uçakta ücretli yolcular bindikten sonra yeterli sayıda koltuk yoksa, pass biletli
yolcu yerde kalır. Bu yolcuların uçağa alımında da belli bir sıra takip edilir. Personelin şirket
içindeki pozisyonu ve kıdemi satın alınan bilette bir kod ile belirtilir ve sıralamada da bu
etkili olur.
Mil Bileti (Frequent Flyer):
Özel yolcu programı üyesi, adına yazılı üyelik kartı bulunan yolculardır. Bu kart üzerinde
üyenin ismi, kart numarası ve geçerlilik süresi bulunur. Bu karta sahip olan yolcu rezervasyon
önceliğine sahiptir. ‘’Form of payment’’ hanesinde biletin ödeme şekli (FF) koduyla belirtilir.
SPONSORLU BİLET ÖDEME İŞLEMİ (PTA - PREPAID TICKETADVICE) VE
SANAL ÇOK AMAÇLI DOKÜMAN (MPD - MULTIPURPOSE DOCUMENT)
Yolcu bir acentadan kendisi için rezervasyon yaptırarak bilet ücretini ödediğinde, kendisine
elektronik bilet dökümü verilir. Ancak bazı durumlarda, bilet ücreti başka bir yerde bir
başkası tarafından ödenebilir ve daha sonra bilet başka bir yerde düzenlenebilir. Örneğin
Almanya’da yaşayan bir akrabanız sizin için bilet ücretini Almanya’da ödeyebilir ve siz de
biletinizi Türkiye’den alabilirsiniz. Bu işlemin yapılabilmesi için, öncelikle bir sponsorlu bilet
ödeme belgesinin düzenlenmesi gerekir.
Ücretin başka bir ülkede bir sponsor tarafından ödendiği ve biletin başka bir ülkede yolcu
tarafından alındığı bir işlemde, bilet ücretini ödeyen kişi, yani sponsor için ücreti ödediğine
dair yapılan işleme Sponsorlu Bilet Ödeme İşlemi (PTA - Prepaid Ticket Advice) adı verilir.
PTA sayesinde uçuşun gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan bilet, ödemenin yapıldığı
yerden başka bir yerde düzenlenebilir. PTA aslında biletin düzenlenebilmesi için oluşturulan
ve acentaya bilet detayları ile ilgili bilgi veren bir dökümandır ve bu nedenle “ihbar” olarak
nitelendirilmektedir; çünkü PTA ile uçuş yapılmaz.
Kendisi adına bilet ücreti ödenen yolcunun uçuşunu gerçekleştirebilmesi için, bu belgeye
dayanarak düzenlenen Çok Amaçlı Doküman (MPD - Multi Purpose Document) ile
elektronik biletinin düzenlenmesi gerekir. Günümüzde kağıt bilet uygulamasına son verildiği
ve elektronik bilet kullanıldığı gibi, MPD’ler de artık sanal ortamda hazırlanmakta ve Sanal
MPD (Virtual MPD) olarak adlandırılmaktadır. PTA aşağıdaki ödeme türleri için
düzenlenebilir:





Ücretler,
Vergi, harç ve masraflar,
Fazla bagaj ücretleri ve diğer ücretler,
Yol harcamalarını kapsayacak avans ödemeleri.
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Uygulamalar

129

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde manual ve elektronik ortamdaki bir çok bilet türünü ayrıntılı olarak tanımladık ve
bazı görseller ile bilet çeşitlerini örneklendirdik.
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Bölüm Soruları

a)
b)
c)
d)
e)

1. Bir kişiye taşıma ve yolculuk ( seyahat ) belgesini düzenleyip satışını yapma
işlemine ne denir?
Biletleme
Satış
Servis
Operasyonel hizmet
Aktarma
I.
II.
III.

a)
b)
c)
d)
e)

Manual bilet
TTB
TAT

2. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kağıt bilet çeşidi değildir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III



Elle doldurulan ve her sektör için ayrı uçuş kuponu olan kağıt biletlerdir
3. Yukarıda özelliği verilen bilet çeşidi hangi seçenekte verilmiştir?

a)
b)
c)
d)
e)

Manual Bilet
TAT
E-ticket
RTW
Mil bileti

I.
Audit coupon
II.
Agency coupon
III.
Fly coupon
4. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kağıt biletin bölümlerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve II
•
•
•
a)
b)
c)
d)
e)

Kağıt israfı önlenmiş olur.
Personel maliyetleri düşer.
Havayolu masrafları azalır
5. Yukarıda özellikleri verilen bilet hangi seçenekte verilmiştir?
E-Ticket
Open-Jaw Ticket
Gezginci Bilet
Yalnız Gidiş Bileti
Gidiş Dönüş Biletleri
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a)
b)
c)
d)
e)

6. Grup biletlerinde, bilet alan sayısı en az kaç kişi olmalıdır?
5
10
15
20
25

7-10 Aşağıdaki kavramların açıklamalarını yazınız
7. Frequent Flyer: ………………………………..
8. PTA: ……………………………………………..
9. MPD: …………………………………………….
10. RTW: ……………………………………………

Cevaplar:
1-a, 2-b, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-mil bileti, 8- Sponsorlu Bilet Ödeme İşlemi (Prepaid
Ticketadvice), 9-Sanal Çok Amaçlı Doküman (Multipurpose Document), 10-Round The
World Ticket
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KAYNAKÇA
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2475
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1446
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Biletleme İşlemleri
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri Hava Alanında Rezervasyon
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8. ÜCRET TARİFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Küresel Belirleyiciler (Global Indicators)
8.2. Ücret Hesaplama

136

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Küresel belirleyicilerin ücret hesaplamadaki rolü nedir?
Havayollarında ücret tarifesi nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Küresel belirleyiciler
Ücret hesaplama

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Temel küresel belirleyicileri Ders materyalleri okunarak
bilir.
Bilette yer alan ücretin nasıl Ders materyalleri okunarak
hesaplandığını öğrenir.
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Anahtar Kavramlar

Yerel ücret
Bağımsız ücret kurma birimi
Para değiştirme kuru
Mil kontrolü
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Giriş
Bir ülkenin havayolları bilet tarifeleri genellikle milli havayolları işletmeleri ile sivil havacılık
idareleri tarafından ortaklaşa tespit edilir. Uluslararası planda ise tarifeler IATA’ya bağlı
kuruluş ve konferansların anlaşmaları sonucu tespit edilir. Bugün dünyada 3 trafik konferansı
vardır.
TC-1 Bölgesi: Amerika kıtası ve komşu adaları içine alır.
TC-2 Bölgesi: Avrupa, Afrika ve Asya’nın batısını (İran dahil ) içerir.
TC-3 Bölgesi: Asya’nın kalan kısmını komşu adaları, Avusturalya, Yeni Zelanda, Pasifik
Adalarını kapsar.
Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi IATA yerküreyi üç farklı bölgeye ayırmıştır. Ayrıca
IATA kurallarınca resimde görülen 1. bölge Western Hemisphere (Batı Yarımküre) 2. ve 3.
bölge birlikte Eastern Hemisphere (Doğu Yarımküre) olarak adlandırılmaktadır.

Şekil 10 IATA Trafik Konferansı Alanları
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8.1. Küresel Belirleyiciler (Global Indicators)
Küresel belirleyiciler kavramı, IATA’nın gezegenimiz üzerinde havadan sanal trafik hatları
oluşturması ve uçuşların bu hatlar dikkate alınarak gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Başlıca küresel belirleyiciler;
 EH (Eastern Hemisphere-Doğu Yarımküre),
 AP (Asia Pacific-Asya Pasifik),
 TS (Trans Siberia- Sibirya Üstü)
 WH (Western Hemisphere-Batı Yarımküre) olarak sayılabilir.
Örneğin başlangıç (origin) noktası İstanbul, varış (destination) noktası ise Tokyo olan bir
uçuşta doğrudan Tokyo’ya uçuluyorsa bu durumda küresel belirleyici TS olabilir ve TS ücreti
Worldwide Fares kitabında belirtildiği gibi EH’ye göre daha düşüktür. Ancak İstanbul Tokyo
arasında yolcumuz örneğin Bangkok’a da uğramak istiyorsa bu durumda Sibirya üzerinden
uçulamayacağından uçuşun EH belirleyicisine göre ücretlendirilmesi gerekecektir.
Örn:

IST - TYO (TS)

IST- BKK - TYO (EH)

Şekil 11 Küresel Belirleyiciler
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IATA Kitap Seti IATA tarafından birliğe üye acentalar ve havayolları için yayınlanan ve
ücret, mil vb. hesaplamalarında kullanılan kitaplardır. Bunlar arasında en önemli 3’ü:
 Worldwide Fares: Ücret bilgilerini bulundurur ve her ay yayınlanır.
 Worldwide Rules: Ücret kurallarını bulundurur ve Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
olmak üzere yılda dört kez yayınlanır.
 General Rules: Tüm genel kuralları ve parkur izin verilen mil tutarı bilgilerini
bulundurur ve Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda dört kez yayınlanır.
8.2. ÜCRET HESAPLAMA
Bir bilet ücretinin hesaplamasında öncelikle aşağıdaki iki değer tespit edilir.
NUC (Neutral Unit of Construction): Bağımsız Ücret Kurma Birimi
IROE (IATA Rate of Exchange): Para Değiştirme Kuru
Bağımsız Ücret Kurma Birimi (Neutral Unit of Construction) NUC
NUC, IATA’ya üye havayolları tarifelerinde kullanılan suni bir “para birimi” dir. Ülkeler
arasındaki döviz kurlarının değişkenliği nedeniyle her yolculuğun ilgili kısımları ilgili
ülkelerin yerel para birimleriyle hesaplanacak olsaydı havayollarının işlemesi mümkün
olmazdı.
Aşağıdaki Resim1’de ücret bilgilerini bulunduran Worldwide Fares kitabından bir örnek
bulunmaktadır. Sayfada İstanbul şehrinden kalkış ve çeşitli şehirlere varış olmak üzere fiyat
bilgilerini gösterilmektedir. Üstte ücret tipi (fare type) ve yerel kur (local currency)
başlıklarının yanında ücretin NUC cinsinden değerlerini veren başlık bulunmaktadır.

Şekil 12 Ücret Hesaplama Örneği
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Resim 1 Worldwide Fares Kitabından Bir Örnek
Örnek Resim1’ de görüldüğü gibi İstanbul’dan Paris’e iki adet ücret verilmiştir. Bunların biri
normal yazım karekteriyle diğeri ise kalın renkli olarak görülmektedir. Kalın renkle yazılan
Round Trip, diğeri ise One Way ücretidir. İstanbul - Paris uçuşunun NUC cinsinden tek yön
one way ekonomi IATA ücret tutarı 1030.00 NUC olarak tespit ettik.
Para Değiştirme Kuru (IATA Rate of Exchange) IROE
IROE IATA tarafından belirlenen Nuc ücretlerinin, taşımanın başladığı ülkenin para birimine
değiştirilmesi için kullanılan bir kurdur. IROE Worldwide Fares kitabının 2. Sayfasından
itibaren IROE başlığı altında bulunabilir.
IST - PAR örneğimizdeki origin noktası İstanbul’dur. İstanbul Türkiye’nin bir şehri olduğu
için IROE’de önce Türkiye’yi bulup para birimine sonra da NUC karşısındaki değerine
bakmamız gerekecektir.

Şekil 13 IATA Rate of Exchange Sayfası Örneği

Yerel Ücret (Local Currency Fare) LCF
Bir önceki örnekte IST - PAR uçuşunun NUC cinsinden değerini 1030.00 olarak ve IROE
1.000000 olarak bulduğumuza göre, bu uçuşun yerel para biriminden değeri;
LCF = NUC x IROE
LCF = 1030.00 x 1.000000 = 1030.00 USD olacaktır.
NOT: Hesaplamalarda kullanılan rakamlar güncel olmayıp örnek amaçlı kullanılan
rakamlardır.
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Rounding Units (RU)
IATA kurallarına göre LCF cinsinden bulunan ücret değerleri küsuratlı olduğunda bu
rakamın yuvarlanması ve küsuratın giderilmesi gerekir.
Resim 2’de üstte From NUC başlığının yanında Rounding Units (RU) (Yuvarlama Üniteleri)
başlığı yeralmaktadır. Örneğin
LCF: 2188.66 ise ve RU: 1 ise LCF: 2189.00 olacaktır.
Parkurda ara noktalar varsa aşağıdaki değerler kontrol edilerek ücret hesaplaması yapılır. ISTVIE-PAR örneğiyle bunları açıklayalım.




Ticketed Point Mileages - TPM (Parkur Gerçekleşen Mil Tutarı)
Maximum Permitted Mileages -MPM (Parkur İzin Verilen Mil Tutarı)
Higher Intermediate Point – HIP (Yüksek Ara Ücret)

Ticketed Point Mileages - TPM (Parkur Gerçekleşen Mil Tutarı)
Bilet satış sürecinde kısaca TPM olarak adlandıracağımız işlem, parkurdaki yer alan tüm
noktalar arasındaki mil tutarlarının toplam değeridir. TPM değerleri General Rules kitabının
sonundaki TPM başlığı altından bulunur ve toplanır.

Şekil 14 Ticketed Point Mileages - TPM (Parkur Gerçekleşen Mil Tutarı)
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TPM Örnek

Maximum Permitted Mileages -MPM (Parkur İzin Verilen Mil Tutarı)
IST - VIE - PAR parkurla ilgili yapılması gereken ilk iş, parkurun ücret kurma noktalarını
bulmaktır. Bu parkurda origin İstanbul, destination ise Paris olduğuna göre ücret kurma
noktaları IST- PAR ‘dır. İkinci olarak Worldwide Fares kitabından IST - PAR ücreti ve
MPM’i bulunur. Kitapta ücretin yanında MPM değeri EH küresel belirleyicisine göre 1676
olarak bulunur.

Şekil 15 Global indicator – MPM Örnek

Parkurda ara noktalar varsa aşağıdaki değerler kontrol edilerek ücret hesaplaması yapılır.
IST-VIE-PAR örneğiyle bunları açıklayalım.
Mil Kontrolü:
IST- VIE : 790 TPM
VIE- PAR : +638 TPM
TTL : 1428 TPM
 IST- PAR ücret kurma noktasına göre WWFares kitabında belirtilen MPM tutarı 1676
olarak bulunur.


Öyleyse TPM 1428 <
değişikliğe gerek yok.

MPM 1676 olduğuna göre mil kontrolü bakımından bir
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Ücret Kontrolü:
Ara nokta olduğunda ücret kontrolü de yapılmalıdır.
IST – PAR 1030.00 NUC
IST – VIE
VIE – PAR

940.00 NUC
615.60 NUC

940.00 < 1030.00 ve 615.60 < 1030.00 olduğuna göre ücret nedeniyle de bir değişikliğe gerek
yoktur. Dolayısıyla;
LCF: 1030.00 x 1.000000 = 1030.00 USD
Higher Intermediate Point (HIP Yüksek Ara Ücret)
Bir parkurda yüksek ara ücret varsa ücrete yansıtılabilmesi için bunun da tespit edilmesi
gerekir.
 Bir parkurda yüksek ara ücret olup olmadığını kontrol etmek için en az bir ara
noktanın olması gerekir.
 Mil kontrolünden farklı olarak ücret kontrolünde ara noktanın transfer noktası olması
yeterli değildir ve duraklama (stopover) noktası olması gerekmektedir.
 Yani ara nokta transfer noktası ise sadece mil kontrolünde kullanılır.

Yukarıdaki örneğe göre belirtilen parkurlardaki ücret DXB-OPO ücretinden büyükse yüksek
ara nokta HIP tespit edilmiş olur ve ücrete yansıtılması gerekir.
DXB - IST
DXB - AMS
IST - AMS

> DXB - OPO
> DXB – OPO
> DXB - OPO

IST - OPO > DXB - OPO
AMS - OPO > DXB - OPO

HIP / ORIGIN (ORI)

HIP / MIDPOINT
HIP / DESTINATION (DES)
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Yüksek ara nokta ücretini (HIP) nasıl bulacağımızı ve yerel ücreti (LCF) nasıl
hesaplayacağımızı bir örnekle görelim.
ÖRN: Parkurumuz IST - DXB - DOH olsun. Önce mil kontrolü sonra da ücret kontrolü
yapalım.
Mil Kontrolü
IST- DXB 1856 TPM
DXB - DOH 301 TPM
+ 2157 TPM

IST- DOH

1915 MPM(EH)

2157 (TPM) > 1915 (MPM)
Gerçekleşen mil tutarının maximum izin verilen mil tutarından fazla olduğunu belirledik.
Ücret Kontrolü
IST- DOH
1117.41 NUC
IST - DXB
1356.05 NUC > 1117.41
DXB - DOH
277.75 NUC < 1117.41
Ücret kontolümüzde de yüksek ara noktayı (HIF)
IST-DXB 1356.05 olarak belirlemiş olduk.
Yaptığımız kontroller sonunda gerek milden gerekse ücretten kaynaklanan artırımlar
bulduğumuz için bu farkları Mil Sisteminde yansıtmamız gerekecektir:
TPM 2157/ MPM 1915 = 1.12
Çıkan sonuç 1.10-1.15 aralığında olduğundan Mil artırım 1.15 olacaktır.

Mil Sistemi: Bulunan En Yüksek Ücret x Mil Artırımı
Mil Sistemi: 1356.05 x 1.15 = 1559.45 NUC olacaktır
Back Haul Check (BHC)
Tek yönlü (OW) yolculuklarda ücret kontrolü sırasında ORIDES’ten yüksek bir ya da birden
fazla ücret bulunuyorsa ve bu yüksek ücretler arasında HIF/ORI varsa bu durumda Back Haul
Check (BHC) denilen bir işlem daha yapmak gerekecektir.
BHC= En Yüksek HIP/ORI – ORIDES = FARK
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BHC= En Yüksek HIP/ORI + FARK
Örneğimizdeki ISTDXB noktası HIP/ORI olduğu için BHC yaptığımızda
BHC = 1356.05 – 1117.41 = 238.64
BHC = 1356.05 + 238.64 = 1594.69 NUC’dur.
Bulduğumuz BHC tutarı Mil Sistemi (MS) tutarı ile karşılaştırılacak, büyük olan değer bilet
bedeli için kullanılacaktır.
BHC 1594.69 > MS 1559.45 IROE:1.000000
Lokal Ücret: 1594.69 x 1.000000 = 1594.69 USD ~ 1595USD

Şekil 16 Circle trip örneği

ADD - ON Ücret Hesaplama
Add-on kavramı, basılı bir ücretin üzerine yapılan eklemeler için kullanılmaktadır. IATA’nın
yayınladığı Worldwide Fares ücret kitaplarında, uluslararası uçuşların gerçekleştirildiği
şehirler için ücretler verilmiştir. Ücret kitaplarında ülkelerin iç hat parkurları ile ilgili ücretler
bulunmamaktadır. Add-On’lar, işte bu basılı ücreti bulunmayan şehirler için aynı ülke içinde
yakın bir şehrin basılı ücretini ekleyerek ücret hesaplamamızı sağlar. Ayrıca, MPM değeri
bulunmayan bazı şehirler için hesapladığımız mil toplamına eklememiz gereken mil değerini
de yine Add-On bölümünden bulabiliriz.

148

Uygulamalar

149

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; bir biletin ücret hesaplamasında dikkat edilen hususları ve çeşitli yollarla ücret
hesaplamayı öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Dünya genelinde kaç adet trafik konferansı bulunmaktadır?
2
3
4
5
6

2. Ücret bilgilerini bulunduran ve her ay yayınlanan IATA kitap seti hangi seçenekte
verilmiştir?
a) Worldwide Rules
b) General Rules
c) Worldwide Fares
d) Genaral Fares
e) Global Aviation Rules
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Küresel belirleyicilerden Asya Pasifik bölümünü temsil eden kısaltma hangisidir?
EP
EH
TS
AP
PA



IATA kurallarına göre yerel para cinsinden bulunan ücret değerleri küsuratlı
olduğunda bu rakamın yuvarlanması ve küsuratın giderilmesi gerekir.
Yukarıda verilen ifadeye göre yerel para birimi 2321,89 ve RU 1 ise yerel para
biriminin son hali ne olmalıdır?
2325
2322
2320
2321
2300

4.
a)
b)
c)
d)
e)

5. Belirlenen rotada seyahatin bitiş noktası (varış) aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
a) Origin point
b) Destination point
c) Transfer point
d) Mid point
e) Higher Intermediate Point
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6. Parkurda ara noktalar olduğunda kontrol edilen değerler hangi seçenekte birlikte
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Mil Kontrolü-Ücret Kontrolü
Yerel para birimi- Ücret kontrolü
Mil kontrolü- Yerel para birimi
Add on-Higher Intermediate Point
Yerel para birimi- Add on

7.
a)
b)
c)
d)
e)

IATA Trafik Konferansına göre Kanada kaçıncı bölgede yer almaktadır?
1.bölge
2.bölge
3.bölge
4.bölge
5.bölge

8-10

Aşağıdaki ifadelerin açıklamalarını yazınız.

8. IST-SIN rotasında origin noktasının neresi olması beklenir? ……………
9. NUC: ……………………………………………………………………….
10. IROE: ……………………………………………………………………….

Cevaplar:
1-b, 2-c, 3-d, 4-b, 5-b, 6-a, 7-a, 8-IST, 9- Bağımsız Ücret Kurma Birimi (Neutral Unit of
Construction), 10- Para Değiştirme Kuru (IATA Rate of Exchange)

153

KAYNAKÇA
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2475
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1446
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Biletleme İşlemleri
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri Hava Alanında Rezervasyon
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9. ÜCRET TARİFESİ VE İNDİRİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Tarife Çeşitleri
9.2.En Düşük Ücret Kombinasyonu Hesaplama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havayollarında kullanılan tarife çeşitleri nelerdir?
Havayollarında ücret hesaplama hangi durumlarda uygulanır?
Havayolu bilet indirimleri için aranan şartlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tarife Çeşitleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
kaynakları
Uygulamada
kullanılan Ders
edilerek
tarife çeşitlerini bilir.

En
Düşük
Ücret Ücret
kaynakları
hesaplama
alt Ders
Kombinasyonu Hesaplama
bileşenlerini ve uygulama edilerek
şartlarını kavrar.

elde
veya
takip
takip

158

Anahtar Kavramlar
Normal Tarife
Özel Tarife
Charter Uçuş
En Düşük Ücret Kombinasyonlu Hesaplama
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Giriş
Ücret tarifeleri çok çeşitlidir. Bilet satış memuru yolculara talepleri doğrultusunda en uygun
tarifeyi sunmalıdır.
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9.1. Tarife Çeşitleri
9.1.1.Normal Tarifeler
I. sınıf ve ekonomik sınıfın tarifeleri kapsar. Aynı broşür üzerinde birlikte yayınlanır.
9.1.2.Özel Tarifeler
İndirimli veya tanıtım satış tutundurma tarifelerindir. Kısıtlamaları çok çeşitlidir. Belirli
uçuşlar, belirli yaştaki yolcular için önceden peşin ödeme zorunluluğu ve biletin geçerlilik
süresi sınırlı olan vb. kısıtlamalarla satılan bilet tarifesidir. Belli uçuşlar, belli yaştaki
yolcular, biletin geçerlilik süresi önceden peşin ödeme gibi kısıtlamalar satılan bilet
çeşitleridir. Özel tarifelerin en yaygın olan gezi (Excursion ) tarifeleridir. Uluslar arası
uçuşlarda gezi ile ekonomik tarife (ikinci sınıf) arasında büyük farklar görülür.
9.1.3. Charter Flight
Belli bir grubu taşımak üzere kiralanan uçağa Charter Flight denir. Bu tarifeli servis yapan bir
hava yoluna ait olabileceği gibi charter airline tipi şirkete de ait olabilir. Yolcu veya mal
taşımak için kiralanmak üzere lisans almış ve tarifeli sefer yapmayan hava yoluna Charter
Airline denir.
Uçuş sınıfları
•
•
•
•

First Class (F): Fiyatı standart fiyattan %50 daha pahalıdır.
Business/Executive Class (C) : Fiyatı First ile Coach arasındadır.
Coach/Premium Class (Y) : F ve C sınıfının arkasında yer alır.
Economy: (B,K,Q,L,M,H,V) Sınırlı sayıda olup indirimli fiyata satılır.

Ücret Tarifesi ve İndirimler
 Yurt İçi Uçuş Tarifeleri: Havayolu şirketinin belirli dönemlerde ya da sezonlarda ayrı
ayrı uyguladığı tarihi, kalkış-varış saati, uçuş numarası, yetişkin, çocuk ve bebek için
ücretlerin belli olduğu bilgilendirmedir. Yurt içindeki uçuş noktaları için geçerlidir.
 Yurtdışı Uçuş Tarifeleri: Yurt dışı uçuşlar için de sezonluk tarifeler uygulanır. Yaz
tatillerinde, bayram tatillerinde; yani uçuş talebinin yoğun olduğu dönemlerde ücretler
diğer dönemlere göre daha fazla olmaktadır.

9.2.En Düşük Ücret Kombinasyonu Hesaplama (Lowest Combination)
En düşük ücret kombinasyonu (Lowest Combination), yolculuğun farklı duraklama
noktalarından ücret bölümlerine ayrılarak ücret hesabı yapılması ve hesaplanan bu ücretler
içinde en düşük olanın yolcu lehine tespit edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.
En düşük ücret kombinasyonu iki durumda kullanılır:
1. Mil artırımının % 25 yani 25M’in üzerinde olması durumunda (yolculuk yöntemi ile ücret
hesaplanamayacağından), parkurun ücret bölümleri yöntemine göre hesaplanması amacıyla
kullanılır.
2. İncelenen parkur için mil artırımının yüksek çıkması durumunda yolcu lehine ücretin
düşürülmesi amacıyla kullanılır.
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Kısaca, en düşük ücret kombinasyonunda amaç yolcu lehine en düşük ücretin bulunması için
farklı ücret kurma noktalarının denenmesidir.
Özel ücretler, normal ücretlerden daha ucuz, ancak daha çok kısıtlaması olan ücretlerdir ve
sadece gidiş-dönüş yolculuklarda kullanılabilir.
Özel ücretler kısıtlamalı ücretler olduğundan bazı kurallara uymamızı gerektirir. Her bir
ücretin hangi esaslara göre uygulanacağını gösteren ücret kuralları ile ilgili kodları “PAT
Worldwide Fares” kitabında ücret baktığımız sayfalarda “RULE” sütunu altında bulabiliriz.
Özel ücretler IATA tarafından temel olarak 3 türde tanımlanmıştır:
1. Excursion ücretler
2. PEX ücretler
3. IT (Inclusive Tour) ücretler
IT (YIT) Ücretler
IT (Inclusive Tour) ücretler, IATA’nın tur operatörleri için grup rezervasyonlarında
kullanılmak üzere yayınladığı indirimli ücretlerdir. Tur operatörlerinin toptan satın alımları
için düzenlendiğinden, bu ücretlerin kısıtlamaları da genellikle çok fazladır. Toptan satışlarda
tarih değişikliği ya da iade gibi konular havayolları için ciddi sıkıntılar yaratacağından, IT
ücretlerin iade, değişiklik, mevsim, maksimum kalış süresi gibi kısıtlamaları genellikle diğer
özel ücretlerden daha fazladır. IT ücretler ile ilgili bir başka önemli konu, bu ücretlerin PAT
Worldwide Fares kitabında diğer normal ve özel ücretlerden ayrı bir bölümde yer almasıdır.
Bunun nedeni, bireysel yolculuklarda kullanılan ücretlerden farklı olan ve sadece tur
operatörlerinin paket tur organizasyonları için kullanılan IT ücretlerin ayrı bir bölümde
verilmesinin daha pratik olmasıdır.
Excursion (YEE) Ücretler
Excursion ücretler, normal ücretlere göre kısıtlamaları olan, ancak tarih değişikliği ya da
parkurda duraklamaya izin verme gibi konularda esneklikleri olan indirimli ücretlerdir. Bu
ücretlere ait ücret kodu, PAT ücret kitaplarında YEE ile gösterilir. Tüm özel ücretlerde olduğu
gibi ücret bakarken, ilgili ücretin kurallarını da kontrol etmemiz gerekir.
PEX (YPX) Ücretler
PEX ücretler, Excursion ücretlere göre kısıtlamaları daha fazla olan, genellikle iadeye,
parkurda değişikliğe izin vermeyen ve maksimum kalış süresi daha kısıtlı olan indirimli
ücretlerdir. Kısıtlamaları daha fazla olduğu için genellikle bir parkurda en düşük ücretler PEX
ücretlerdir. PAT kitaplarında PEX ücretler YPX ile gösterilirler. Excursion ücretlerde olduğu
gibi PEX ücretler de her parkur için mevcut değildir. Özel ücretler ile ücret hesaplamanın
normal ücretler ile ücret hesaplamaktan yöntem açısından bir farkı yoktur. Ancak, özel
ücretler ile ücret hesaplayabilmek için, ücretin kurallarının çok iyi incelenmesi ve seçilen
parkura, tarihlere ve diğer ücret kurallarına uygun olup olmadığının doğru bir biçimde
belirlenmesi gerekir. En düşük ücret kombinasyonu (Lowest Combination), yolculuğun farklı
duraklama noktalarından ücret bölümlerine ayrılarak ücret hesabı yapılması ve hesaplanan bu
ücretler içinde en düşük olanın yolcu lehine tespit edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.
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Bebek ve Çocuk Ücretleri
12 yaşından büyük bütün yolcular yetişkin olarak nitelendirilir ve ona göre hesaplamalar
yapılır. Bebek ve çocuk yolcular için ise yetişkin yolcunun belli bir yüzdesi alınarak ücret
kurulur.
Bebek Ücretleri
İki yaşın altındaki bütün yolcular bebek yolcu olarak isimlendirilir. Genellikle ücret kurarken
yetişkin ücretinin %10’u alınır. Bebekler ayrı bir koltukta seyahat edemezler ve yanlarında
mutlaka bir yetişkin olması zorunludur. Eğer bir yetişkin birden fazla bebekle seyahat
edecekse ikinci bebek için bir koltuk rezervasyonu yapılır ve çocuk ücreti ödenir.
Çocuk Ücretleri
İki yaşından büyük 12 yaşından küçük yolcular çocuk yolcu olarak nitelendirilir. Normal veya
özel yetişkin ücretlerin %75’i çocuk ücreti olarak alınır. Fakat çocuk ücretlerinde kullanılacak
ücretler, bebek ücretleri gibi ücretin notunda belirtilir. Çocuk ücretleri indirim oranları
coğrafik bölgeye ve ücret kurmada esas alınan ücret sınıfına (ekonomi sınıfı Y, bussiness sınıf
C, firstclass F) göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda taşıyıcıya özel olarak da bu oranlar
değişebilir.
Çocuk ve bebek ücretleri, yetişkin ücretinden ayrı değerlendirilir. 12 yaşından büyük bütün
yolcular yetişkin olarak nitelendirilir ve ona göre hesaplamalar yapılır. Bebek ve çocuk
yolcular için yetişkin yolcunun belli bir yüzdesi alınarak ücret kurulur. İki yaşın altındaki
bütün yolcular bebek yolcu olarak isimlendirilir. Genellikle ücret kurarken yetişkin ücretinin
%10’u alınır. Bebekler ayrı bir koltukta seyahat etmezler ve yanlarında mutlaka bir yetişkin
olması zorunludur. Eğer bir yetişkin birden fazla bebekle seyahat edecekse ikinci bebek için
bir koltuk rezervasyonu yapılır ve çocuk ücreti ödenir. İki yaşından büyük 12 yaşından küçük
yolcular çocuk yolcu olarak nitelendirilir. Genellikle normal veya özel yetişkin ücretlerin
%75’i çocuk ücreti olarak alınır. Fakat çocuk ücretlerinde kullanılacak ücretler de, bebek
ücretleri gibi ücretin notunda belirtilir. Çocuk ücretleri indirim oranları coğrafik bölgeye ve
ücret kurmada esas alınan ücret sınıfına (ekonomi sınıfı Y, bussiness sınıf C, firstclass F) göre
değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda taşıyıcıya özel olarak da bu oranlar değişebilir.
Karışık sınıflı yolculuklar
Bir yolculukta iki ya da daha fazla ücret hesaplama sınıfından oluşan yolculuklardır. Karışık
sınıflı yolculuklar 3 şekilde hesaplanır.




Yolculuğun tamamı parkurdaki en düşük sınıftan hesaplanır ve yine parkurdaki en
yüksek sınıflı parkurun değerinden düşük sınıflı parkurun değeri çıkartılır, bulunan
fark en düşük sınıftan hesaplamaya eklenir.
Yolculuğun tamamı en yüksek sınıftan hesaplanır.
Düşük sınıfla yüksek sınıf ücreti kombine edilir, her parkur kendi sınıfında hesaplanır
ve toplanır. Yapılan hesaplamalar sonucu en düşük ücretten local ücrete gidilir.
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Yolcuya Uygulanacak İndirimler ve Koşulları
Yaş indirimi:
Hava yolu şirketlerinde yaş indirimi farklılıklar göstermektedir. Genellikle 0-7 yaş çocuklar
ve 65 yaş üstü yaşlılar için yaş indirimi uygulanmaktadır.
Engelli yolcu indirimi:
Yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü olan yolcularımıza, promosyon ücretler hariç uygulanabilir
ücretler üzerinden tüm iç hatlarda yüzde 25 indirim sağlanmaktadır. İndirimden faydalanmak
isteyen yolcularımızın, yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü olduğunu belgeleyen, T.C.
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş olan özürlü kimlik kartı veya
sağlık kurulu raporu veya ''Engelli'' ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri
gerekmektedir. Ayrıca, 'refakatçi ile seyahat etmelidir' ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz
edilmesi halinde, özürlü yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç hatlarda
promosyon ücretler hariç uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25 oranında indirim
sağlanacaktır.”
Meslek indirimi:
Seyahat acenteli tarafından dönem dönem bazı meslek gruplarına indirimli fiyatlar
uygulanmaktadır. İndirimlerin oranları
acenteden acenteye farklılık göstermektedir. Acentemizin indirim uygulayacağı meslek
gruplarını ve yapılacak indirimleri bilmek ve uygulamak gerekir. Örneğin; askerlere
uygulanan indirimler, öğretmenlere uygulanan indirimler, basın mensuplarına uygulanan
indirim vb.
Grup indirimi:
7 kişinin üzerindeki yolculara yapılan indirim çeşididir. Her acente kendine özgü indirim
oranları uygulayabilmektedir. Bilet kesilmeden önce şirket yetkililerine bilgi verilir. Gruba ait
yolcuların bilgileri bilete yazılır.
Birlikte seyahat etme indirimi (companion fare ):
Bazı yolcuların refakatçilerle seyahat etmesi gerekmektedir. Örneğin; sedyeli yolcu, engelli
yolcu vb. Bu gibi durumlarda refakatçi yolculara belli oranlarda indirim uygulanabilmektedir.
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Uygulamalar

165

Uygulama Soruları

166

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; normal ve özel tarifeler ile charter uçuşları inceledik. En düşük ücret
kombinasyonu ile hesaplama yapılması ve bu hesaplamanın hangi durumlarda kullanıldığını
öğrendik. IATA tarafından belirlenen özel ücretleri sınıflandırdık ve detaylı olarak inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Fiyatı standart fiyattan %50 daha pahalı olan biletler hangi seçenekte verilmiştir?
a)
First Class
b)
Business/Executive Class
c)
Coach/Premium Class
d)
Economy
e)
Frequently Class
Yolcu veya mal taşımak için kiralanmak üzere lisans almış ve tarifeli sefer yapmayan hava
yoluna ………………… denir.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda yer alan ifadede boşluğu hangi seçenekteki kavram gelmelidir?
PEX
Special Airline
Tarifeli uçuş
Doğrudan uçuş
Charter Airline

3. En düşük ücret kombinasyonu yönteminin kullanılması için mil artırımının ne kadar
olması gerekir?
a) %10
b) %15
c) %20
d) %25
e) % 30
…….. yaşından büyük bütün yolcular yetişkin olarak nitelendirilir.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
5
7
10
12
15

………… yaşından büyük ……………. yaşından küçük yolcular çocuk yolcu olarak
nitelendirilir.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?
2, 7
2, 12
5, 7
5, 12
12,18
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6. Normal ücretlere göre kısıtlamaları olan, ancak tarih değişikliği ya da parkurda
duraklamaya izin verme gibi konularda esneklikleri olan ücretler hangi seçenekte
verilmiştir?
a) Excursion (YEE) Ücretler
b) IT (YIT) Ücretler
c) TEX Ücretler
d) PEX (YPX) Ücretler
e) Lowest Combination
I.
PEX
II.
Excursion
III.
SFX
7. Yukarıda verilen ücretlendirme türlerinden hangisi/hangileri yanlıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III
………………… tarifeler I. sınıf ve ekonomik sınıfın tarifeleri kapsar.
8.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda yer alan boşluğa gelecek ifade hangi seçenekte verilmiştir?
Normal tarife
Özel tarife
Sık uçuş tarifesi
Charter tarife
Excursion ücret

9-10 Aşağıdaki ifadelerin karşılığını yanlarındaki boşluğa yazınız.
9. Companion fare: …………………………………
10. Business/Executive Class: ……………………….

Cevaplar:
1-a, 2-e, 3-d, 4-d, 5-b, 6-a, 7-c, 8-a, 9- Birlikte seyahat etme indirimi , 10- Fiyatı First ile
Coach arasındadır.
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170

10. BİLETLEME İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1 Kodlamalar
10.2 TIMATIC
10.3 Rezervasyon Kaydı Oluşturma
10.4 Rezervasyon Kaydı Kopyalama Bölme (Split)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Rezervasyon işleminde kullanılan kodlar nelerdir?
Rezervasyon kaydının oluşturulması, kaydın kopyalanması ve bölünmesi işlemleri nasıl
yapılmaktadır?
Rezervasyon işleminde hangi programlar kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kodlamalar
Rezervasyon Kaydı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
kaynakları
Havacılık kodlarını öğrenir. Ders
edilerek
kaynakları
Rezervasyon kaydının nasıl Ders
edilerek
oluşturulduğunu bilir.

Rezervasyon
Kaydı Rezervasyon
kaydını Ders
kaynakları
Kopyalama ve Bölme
kopyalar veya bölebilir.
edilerek

elde
veya
takip
takip

takip
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Anahtar Kavramlar

Rezervasyon
TIMATIC
Kodlamalar-Encode
Kodlamalar- Decode
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Giriş
Teknoloji her sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Seyahat acentaları, tur operatörleri ve en çok da havayolları bu teknolojilerden faydalanmaya
başlamıştır. Havacılık endüstrisindeki hızlı büyüme ile birlikte, havayolları ile seyahat
acentaları arasındaki iletişim ihtiyacının artması bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin
(Computer Reservation Systems - CRS) ortaya çıkmasını sağlamıştır.
CRS’ler, önceleri sadece havayollarının kullandığı bir araçtı. Daha sonraları, acentalardan
gelen talepler ve tüm turizm ürünlerinin bir araya toplanma ihtiyacı sonucunda bu sistemler
GDS’ye (Global Distribution Systems - GDS) dönüşmüştür. GDS sistemlerini kullanabilmek
için özellikle havacılıkta kullanılan kodlamaları ve terimleri iyi bilmek gerekmektedir.
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10.1. Kodlamalar (Encode-Decode)
Rezervasyon yapabilmek için öncelikle havacılıkta kullanılan ve IATA tarafından standart
hale getirilen kodlamaları bilmemiz gerekir.







Şehir ve havaalanları üçlü kodlarla
(Örn. Ankara şehir kodu ANK, Esenboğa Havalimanı için ESB)
Ülkeler ikili ve üçlü kodlarla (Örn. Türkiye TR ve TUR)
Eyaletler ikili kodlarla ve ülke kodları ile birlikte
(Örn. Amerika’nın California eyaleti US CA)
Havayolları ikili, üçlü ve biletleme ya da muhasebe kodu olarak adlandırılan 3 rakamlı
kodlarla (Örn. Türk Hava Yolları için TK, THY ve 235 gibi).

10.2. TIMATIC
Timatic, yolcuların seyahat öncesi ihtiyaç duyabilecekleri vize, sağlık uygulamaları, gümrük,
pasaport, vergiler gibi bilgileri içermektedir. Ancak, bu tür uygulamalar günün koşullarına
göre değişebilir.
Örneğin SARS hastalığı ya da kuş gribi salgını dönemlerinde ülkelerin sağlık uygulamaları
değişkenlik göstermiştir. Dolayısıyla bu bilgilerin ülke kaynaklarından kontrol edilmesinde
yarar bulunmaktadır.
Uçuş Tarifesi (Time Table) ve Yer Durumu (Availability) Görüntüleme
Uçuş tarifesi (Timetable), her bir havayolunun bütün yıl ve bütün varış noktaları için önceden
planladığı ve ilan ettiği uçuş programı olarak tanımlanabilir.
•
•

•

Yer durumu (availability) ise, planlanan bu uçuşlarda uçuş sınıfına göre yer olup
olmadığını ya da kaç kişilik yer olduğunu gösterir. Bu sayede yolculara uygun uçuşları
tespit edebilir ve buna uygun olarak rezervasyon yapabiliriz.
Sınıf, gidilen yerde kalınacak süre, biletin uçuştan ne kadar süre önce satın alındığı gibi
unsurlar göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmiş bilet fiyatları için ayrılan kapasiteyi
temsil etmektedir. Aynı kabin için satılan sınıflar arasında sunulan hizmet veya oturulan
koltuk bakımından hiç bir farklılık yoktur.
Sınıflar için ayrılan kapasiteler istatistiklere göre belirlenir. Herhangi bir bilet fiyatının
uygulandığı sınıf için ayrılan kapasite, o sefere fazla talep olması nedeniyle dolabilmekte;
ancak diğer sınıflarda farklı fiyatlardan yer bulunabilmektedir.
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Şekil 17 Uçuş Tarifesi (Time Table) ve Yer Durumu (Availability) Görüntüleme

Şekil 18 Uçuş Tarifesi (Time Table) ve Yer Durumu (Availability) Görüntüleme
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10.3. Rezervasyon Kaydı Oluşturma

Rezervasyon kaydı ya da havacılıkta kullanılan adı ile PNR (Passenger Name Record),
havayolu ya da global dağıtım sisteminin veri tabanında tutulan ve yolcuların seyahat
programlarını (itinerary) içeren bir dosyadır. Bir yolcu için havayolu ya da seyahat acentası
tarafından bir rezervasyon kaydı yapıldığında, bu bilgi doğrudan sisteme kaydedilir ve bu
sistemi kullanan herkes tarafından görüntülenebilir.
Rezervasyon Kaydı Oluştururken girilmesi zorunlu 5 Bilgi:
1. İsim Bilgisi,
2. Segment Satışı,
3. Telefon, Adres ve E-Posta Bilgileri,
4. Biletleme Bilgisi (Opsiyon),
5. Referans (Rezervasyonu Yaptıran Kişi) Bilgisi
Segment Satışı
Uçaklardan yer rezervasyonu yapabilmek için öncelikle yer durum bilgisine ulaşmamız
gerekir. Bu sayede uçakta boş yer olup olmadığını, iptal edilen ya da dolu uçuş sınıflarını
görerek rezervasyonu gerçekleştirebiliriz. Rezervasyon confirmed (onaylı) ya da waiting list
(yedek) rezervasyon olabilir.
Biletleme Bilgisi (Opsiyon)
•
•

•

•

Opsiyon; belirlenen satış koşulları çerçevesinde, belirli bir tarih için önceden ödeme
yapmadan biletle ilgili alıcıya tanınan karar verme süresi, bekletmedir.
Bileti hemen satın almak istemeyen yolcular için rezervasyon yapılırken bileti satın
alabileceği opsiyon süresi de verilir ve sisteme biletleme bilgisi olarak girilir. Yolcu bu
süre bitmeden biletini satın almak zorundadır. Bu sürenin bitiminde rezervasyon, otamatik
olarak sistem tarafından iptal edilir.
Bazı şirketler yolcuların opsiyon süresini sonuna kadar kullanmasını engellemek için
erken rezervasyon ve bilet alışlarında indirimler uygulamaktadır. Bunun nedeni şirketin
uçuş durumunu net bir şekilde görebilmek, yoğun satışlarda gerekirse ek seferler koyup
satış marjını artırabilmektir.
Biletleme bilgisi sayesinde Amadeus sistemindeki özel bir hatırlatma (opsiyon) menüsü
ile (QUEUE) yolcuların biletleme tarihleri takip edilebilir.

Şekil 19 Biletleme Bilgisi (Opsiyon)
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Rezervasyonu Kaydetme / Kapatma
•
•

5 zorunlu girişi tamamlandıktan sonra, artık PNR’miz sisteme kaydetmeye hazır hale
gelmiştir. Bu 5 zorunlu sahayı tamamlamadan bir PNR’yi sisteme kaydetmek mümkün
değildir.
Bir PNR’yi bir kez kaydettikten ve Amadeus sistemi tarafından verilen dosya numarasını
aldıktan sonra tamamen silmemiz mümkün değildir, bu rezervasyon 5 yıl boyunca
sistemde kalacaktır. Bu nedenle, bir rezervasyonu silmekten kastımız ancak satış
segmentlerini iptal etmek olabilir.

Rezervasyon iptali
Rezervasyonlar iki nedenden ötürü iptal edilebilir;
 Yolcudan kaynaklanan iptaller:
Yolcudan kaynaklanan iptaller, yolcunun planında değişiklikler, acil durumlar, kaza, hastalık
vb. nedenlerden kaynaklanabilir.
 Şirket tarafından yapılan iptaller:
Şirket iptalleri genellikle opsiyon süresinin aşılması durumunda uygulanır.
SSR (Special Requests)
Yolcuların özel durumları için havayollarından talep edebilecekleri özel yemekler, hastalık ya
da engelleri nedeni ile ihtiyaç duyabilecekleri sedye, tekerlekli sandalye gibi gereçler ya da
yanlarında taşımak istedikleri evcil hayvanlar, uçakta yanlarına almak istedikleri büyük kabin
bagajları ya da herhangi bir nedenle talep ettikleri ekstra koltuklar ile ilgili tüm talepler SSR
(Special Requests) girişleri ile sisteme kaydedilir.
OSI (Other Service Information)
Diğer servis istekleri (OSI - Other Service Information), yolcunun özel durumları ile ilgili
bilgilerin ya da bilet numarasını otomatik olarak alamayan havayollarına bilet numarasının
gönderilmesi için kullanılan bir giriştir.
RM - Remark (Not Girişleri)
Amadeus sisteminde kullanım amaçları farklı olmak üzere üç not girişi komutu
bulunmaktadır. Bunların hepsini tek bir PNR üzerinde kullanmak mümkündür.
Genel Not Girişi: RM
Gizli Not Girişi: RC
Detaylı Rezervasyon Dökümü (Itinerary) için Not Girişi:RIR
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Frequent Flyer Card Number
Mil kartları, havayollarının sık uçan (frequent flyer) yolcuları için özel olarak hazırladıkları ve
yolculara çeşitli avantajlar sunan kartlardır. İşte bu kart numaraları PNR’lere girilerek
yolcunun mil hesabına katkı sağlanır. Rezervasyonda FF segmenti olarak görülür.
Koltuk Rezervasyonu
Günümüzde havayollarının büyük bir bölümü, koltuk talebinin rezervasyon sırasında değil,
check-in sırasında yapılmasını istemektedir. Bu nedenle koltuk rezervasyonu yaparken,
havayolunun bu talebe olumlu yanıt vermeyebileceğinin bilgisi yolcuya verilmelidir.

10.4. Rezervasyon Kaydı Kopyalama Bölme (Split)

Yaratılmış bir PNR’yi kullanarak yolcuların isteklerine uygun olarak yeni PNR’ler
yaratılabilir. Örneğin, varolan bir PNR’nin uçuşlarını kullanarak yer durumu bilgilerine
bakmaksızın aynı uçuşlar kopyalanabilir. Buna ek olarak PNR’de yer alan yolculardan
bazılarının uçuş programlarının değişmesi durumunda bu PNR bölünerek ilgili yolcular için
gerekli değişiklikler yapılabilir.
Rezervasyon kaydı, yani PNR kopyalama işlemi; daha önceden yaratılmış bir PNR’nin
uçuşları istediğimiz kişi sayısına göre kopyalanabilir. Bu işlem sonradan birlikte seyahat
etmeye karar veren akraba, arkadaş ya da tanıdık yolcular için bağlantılı (associated), birbiri
ile hiçbir ilişkisi olmayan yolcular için bağlantısız (non-associated) olarak yapılabilir.
Rezervasyon kaydı bölme (split) işlemi ise, yolculardan bir bölümünün seyahat programı
(itinerary) diğer yolculardan farklılık gösterdiğinde, rezervasyonu iptal etmeden yeni PNR’ler
yaratmak ve yolcuların isteklerine göre seyahat programlarını düzenlemek için kullanılan bir
işlemdir. Bölme işlemi de el ile (manuel) ve otomatik olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.
PNR History
Oluşturulan her PNR ın sistemde geçmiş bilgilerinin kaydı bulunur.
PNR yaratılması dahil sonradan yapılan herhangi bir ilave değişiklik silme veya iptal etme
gibi işlemlerin hepsi ve kim tarafından yapıldığı kaydedilir.
Her işlem yapıldığında sistem otomatik olarak güncelleme yapar. Yapılan her işlem PNR
geçmişinde sırayla numaralandırılır.
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Şekil 20 Rezervasyon Örneği
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Uygulamalar

183

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havayolunda rezervasyon işlemi, rezervasyon kaydetme, kapatma, bölme
ve iptal gibi işlemleri detaylandırdık. Ayrıca havaalanlarındaki diğer servis ve özel
hizmetlerin (SSR, OSI) hangi başlıklar altında incelendiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

IATA tarafından standartlaştırılan şehir kodlarında Ankara’nın kısaltılmış hali nedir?
ANK
ANC
AKR
NKR
ANKR

Havacılıkta kullanılan CRS sistemleri daha sonraları ………… ‘ya dönüşmüştür.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda yer alan boşluğa gelmesi gereken ifade hangi seçenekte verilmiştir?
GPS
PRS
GDS
CDS
EES




Yolcuların seyahat öncesi ihtiyaç duyabilecekleri vize, sağlık uygulamaları, gümrük,
pasaport, vergiler gibi bilgileri içermektedir.
Günün koşullarına göre değiştirilebilir.

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda özellikleri verilen kavram hangi seçenekte yer almaktadır?
Frequently Fly
Tax Free
SSR
Timatic
OSI




Rezervasyon kaydı PNR kopyalama işlemidir
Yaratılmış bir PNR’yi kullanarak yolcuların isteklerine uygun olarak yeni PNR’ler
yaratılabilir.
Rezervasyon kaydı bölme işlemine split denir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III


4.
a)
b)
c)
d)
e)
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I. İsim Bilgisi
II. Segment Satışı
III. Telefon, Adres ve E-Posta Bilgileri
IV. Biletleme Bilgisi
5. Rezervasyon kaydında bulunması gereken bilgiler ile ilgili olarak yukarıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve IV
e) I,II,III ve IV
6. Amadeus sisteminde kullanılan gizli not girişi aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilmektedir?
a) RC
b) RIR
c) RIS
d) RM
e) QI
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Amedeus programına kaydedilen rezervasyonlar kaç yıl sistemde kalmaktadır?
2
4
5
7
10

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Diğer servis isteklerini ifade etmek için kullanılmaktadır?
OSI
SSR
Frequent Flyer
RC
RM

9-10 Aşağıdaki ifadelerde yer alan boşluğu doldurunuz.
9. Frequent Flyer: ……………………………….
10. Itinerary: ……………………………………….

Cevaplar:
1-a, 2-c,3-d, 4-e, 5-e, 6-a, 7-c, 8-a, 9-Sık Uçan Yolcu, 10- Yolcuların Seyahat Programları
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11. BİLETLEME İŞLEMLERİ- DEVAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Ücret
11.2. Transitional Stored Ticket (TST)
11.3. Otomatik Ücret Yükleme (FX - Fare Transfer)
11.4. El ile (Manuel) Ücret Yükleme
11.5. Bilet Üzerinde Değişiklik İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Havayollarında planlanan rezervasyonlar için ücret görüntüleme işlemi nasıl yapılmaktadır?
Ücret görüntüleme ile ilgili olarak Amadeus sistemi nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ücret

Bilet üzerinde
işlemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Rezervasyon
sisteminde Ders kaynakları takip edilerek
ücret görüntüleme işlemini
yapar.
değişiklik Bilet düzenleme işlemlerini Ders kaynakları takip edilerek
gerçekleştirir.
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Anahtar Kavramlar

Transitional Stored Ticket
Otomatik Ücret Yükleme
Manuel Ücret Yükleme
Revalidation (Yeniden onaylama)
Reissue / Rerouting (Yeniden basma)
Refund (İade)
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Giriş
Rezervasyon ile ilgili işlemleri öğrendikten sonra, planlanan uçuşlar için ücret görüntüleme ve
rezervasyonu önceden yapılmış PNR’lere ücret yükleme konularına geçebiliriz.
Amadeus sisteminde ücret konusu iki ayrı başlıkta incelenir:



Birincisi rezervasyon yapmadan, sadece bilgi amaçlı olarak ücret görüntülemek (FQD
- Fare Quote Display),
İkincisi ise daha önce yaratmış olduğumuz bir PNR’yi otomatik olarak
ücretlendirmektir (FX - Fare Transfer).
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11.1. ÜCRET
11.1.1. Ücret Görüntüleme
Ücret görüntüleme komutları temelde kalkış (origin) ve varış (destination) noktalarını dikkate
alan girişlerdir. Amadeus sistemi, ücret görüntüleme girişlerinde aradaki duraklama ve
transfer noktalarını dikkate almaz, önemli olan yola ilk çıkılan yer ile dönüş yolculuğunun
başladığı yerdir. Ara noktalar ve bunlar ile ilgili ücretlendirmeler ya da düzenlemeler için
ücretlerin (fare basis code) notlarına (yani kurallarına) ayrı ayrı bakmak gerekir.

Yukarıdaki örnekte FRASIN (Frankfurt-Singapur ) fare basis kodları görüntülenmiştir.
Numaralı kısımlar aşağıda açıklanmıştır.
1. LN (Line): Satır Numarası (01, 02, 03)
2. Fare Basis: Ücret Kodu ELNCDE5
3. OW (One-Way): Tek Gidiş Ücreti
4. EUR (Euro): Ücretlerin Para Birimi
5. RT (Round-Trip): Gidiş-Dönüş Ücreti (449)
6. B (Booking Class): Ücretin geçerli olduğu uçuş sınıfı (R, O, Q)
7. PEN (Penalties): Biletin Ceza Kuralı (NRF Non-Refundable)
8. DATES/DAYS: Ücretin Geçerlilik Tarihleri
9. AP (Advance Purchase): + Önceden Satın Alma Kuralı
10. MIN (Minimum): Minimum kalma kuralı (3+ / 3 gün)
11. MAX (Maximum): Maksimum kalma kuralı (12M / 12 ay)
12. R (Routing): R, M Güzergâh kısıtlaması ya da mil kısıtlaması
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11.1.2. Fare Basis kodlarının belirlenmesindeki etkenler:
• Ücretin tipi
• Yolcu kategorisi
• Class
• Minimum maksimum kalış süresi
• Rezervasyon hakkı
• Sezon
• Seyahat edilecek gün
ELNCDE5
E

Booking Class

L

Low Season

NC

Cancellation / Changes

DE

Deutschland

5

Key for IT - Specialist

ELNCDE5
E

Booking Class

L

Low Season

NC

Cancellation / Changes

DE

Deutschland

5

Key for IT - Specialist
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NN Non-refundable, no changes
NC Non-refundable, changes (against fee)
RC Restricted refund (against fee), changes (against fee)
RF Restricted refund (against fee), free changes
FF Free refund, Free changes
11.1.3. Yolcuya Ücret Bilgisi Verme
Informative Pricing
•
•
•

PNR yaratmadan; rezervasyon yapmadan yolcuyu fiyat konusunda bilgilendirme amaçlı
kullanılır.
Cevabın doğruluğu girilen bilgilerin doğruluğuna bağlıdır.
Taxların doğru hesaplanması için Airport code yerine city code kullanılmalıdır.

Pricing a PNR
•
•

Eğer sadece bir ücret tipi uygunsa sistem bir bilet şekli gösterir ve Transitional Stored
Ticket (TST) yani bilet maskesi yaratır.
Eğer sistem birden fazla ücret seçeneği sunarsa yolcuya en uygun ücret tipi seçilir.
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11.2. Transitional Stored Ticket (TST)
•
•

TST, oluşturulmuş bir PNR’a bağlı biletlemeyle ilgili bütün bilgilerin içinde bulunduğu
bir kayıttır, bilet maskesidir. Bir TST’ de segmentler, ücretler, ödeme şekli aynıysa birden
fazla yolcu için hazırlanabilir.
Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bilet maskesinin yaratıldığı gün için
geçerli olmasıdır. Bilet maskesi bir kez yaratıldıktan sonra aynı gün içinde biletin
kesilmesi gerekir, aksi takdirde bilet maskesinin yeniden yaratılması gerekecektir.

Best Buy
•
•
•

Bir PNR için kullanılabilecek en düşük ücreti hesaplamayı sağlar.
En düşük ücretleri listeler.
TST kayıt edebilir ya da etmeyebilirsiniz.

Ücret Yükleme
•
•

Yolcunun tercihleri doğrultusunda yarattığımız bir PNR’ye otomatik olarak ücret
yüklemek ve daha sonrasında da bilet kesmek tüm CRS’lerin en önemli özelliklerindendir.
Ücret yükleme işlemi, daha önce yaratılmış bir PNR’de seçilen havayoluna, uçuş sınıfına
ve parkura uygun ücreti sistemden otomatik olarak bulma ve PNR’ye yükleme sürecini
kapsar. Bu süreçte en önemli nokta, yolcumuz için kısıtlama, değişiklik ve satın alma
kuralları uygun ve makul bir ücretin sistemden bulunmasıdır. Sistemde bulunmayan bir
ücret ise, el ile (manuel) olarak PNR’ye yüklenebilir ve bilet maskesi oluşturulabilir.

11.3.Otomatik Ücret Yükleme (FX - Fare Transfer)

Otomatik ücret yükleme komutları, PNR’ye doğrudan ücret yükler ve bilet maskesi (TST)
oluşturur. Otomatik ücret yüklemek ve bilet maskesi oluşturmak için Amadeus sisteminde
kullanılan komutları üç ana başlık altında inceleyebiliriz:




FXP ( Fare Transfer PNR): Yaratılmış olan PNR’yi seçilen havayolu ve uçuş sınıfına
göre ücretlendirme
FXA (Fare Transfer Available): Yaratılmış olan PNR’deki uçuş sınıflarını dikkate
almadan, seçilen tarih ve havayolu için yer olan uçuşlarda uygulanabilir daha ucuz
ücretleri görüntüleme
FXB (Fare Transfer Best Buy): Yaratılmış olan PNR’deki uçuş sınıflarını dikkate
almadan, seçilen tarih, havayolu ve parkur için sistemde bulunan en ucuz ücreti
bularak uçuş sınıfını değiştirme ve ücret yükleme

11.4. El ile (Manuel) Ücret Yükleme

Amadeus sisteminde çok sayıda havayoluna ait, çok sayıda ücret otomatik olarak
yüklenebilecek durumdadır. Ancak bazı durumlarda, sisteme yüklenmemiş promosyon
ücretler gibi ücretleri de kullanabilmek için, el ile (manuel) olarak işlem yapmamız
gerekebilir. Bazı durumlarda da, sistemde var olan bir ücret üzerinde değişiklik yapmamız
gerekebilir. Bu nedenle bu ücretleri kullanabilmek için ya da sadece sistemde bulunan bir
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ücret üzerinde değişiklik yapabilmek için el ile (manuel) ücret yükleme komutlarını
kullanabiliriz.
• Ücret görüntüleme ve yüklemeyi, bilet maskesini de gördükten sonra, artık bileti basmaya
hazır hale getirmek için yapılacak son aşamalara geçebiliriz.
• Acentanın bilet kesildikten sonra tahsil edeceği servis ücretini (Service Fee) ve toplam
ücreti (Grand Total) PNR’ye kaydetmesi gerekir. Bu bilgiler elektronik bilet üzerinde
görünür ve yolcuya toplamda ne kadar ücret ödeyeceğini gösterir. Bunun dışında,
elektronik biletin basılmaya hazır hale gelebilmesi için 2 zorunlu sahanın doldurulması
şarttır: Ödeme şekli ve biletin kesileceği havayolu.
Acenta Hizmet Bedeli (Service Fee)
Havacılık endüstrisinde yapılan düzenlemeler ile acentalar kestikleri bilet ücreti üzerinden
komisyon almak yerine, önceden belirlenmiş hizmet bedelini almaya başlamışlardır. Ancak
buradaki fark; komisyonun havayolu tarafından, hizmet bedelinin ise yolcu tarafından
acentaya verilmesidir.
Ödeme Şekli (Form of Payment)
Ödeme şekli, yolcunun bilet ücretini ne şekilde ödeyeceğini sisteme kaydeden bir giriştir. Bu
sayede acentanın muhasebe hesaplarında da kolaylık sağlanmış olur.
Biletteki ödeme şekli kodları:
CASH

PEŞİN

CC/

KREDİ KARTI

AX

AMERICAN EXPRESS

VI

VISA INTERNATIONAL

NON-REF

İADESİ MÜMKÜN OLMAYAN

PTA

ÖN ÖDEMELİ BİLET

INV

FATURA

AGT

ACENTE ÖDEMELİ

Biletin Kesileceği Havayolu (Validating Carrier - VC)
Biletin kesileceği havayolu bilgisi, aslında ücret yükleme aşamasında kullanılmalıdır. Bu
şekilde ortaya çıkabilecek bir kural ihlali önlenmiş olur. Birden fazla havayolunun olduğu
biletlerde bir biletin kesilebilmesi için havayolları arasında anlaşma olması gerekir.
Elektronik biletleme anlaşması olmayan havayollarının biletleri ayrı ayrı kesilmek
durumundadır.
Bulunduğu ülkeye bağlı olarak her acentanın her havayolu için bilet kesme yetkisi
olmayabilir, FX girişleri ile biletin kesileceği havayolunun belirtilmesi bu tür yetki sorunlarını
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ortadan kaldıracaktır. Ayrıca FX girişleri ile ücret yüklenirken yapılan VC (Validating
Carrier) tercihi, bu bilginin otomatik olarak bilet maskesine yansımasını sağlar. Amadeus
sisteminde yapılan düzenlemelerle biletin kesileceği havayolu otomatik olarak kontrol edilip,
sistem tarafından bilet maskesine yansıtılmaktadır.
Bilet Basma ve Görüntüleme
Tüm zorunlu sahaları doldurduktan sonra, artık bilet basılmaya hazır hale gelmiştir. Herhangi
bir hata yapmadığımızdan ya da eksiklik olmadığından emin olmak için biletin basılmaya
hazır olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bu sayede sistem bize eksik bıraktığımız yerleri
doldurmamız için uyarılar verecektir.

11.5. Bilet Üzerinde Değişiklik İşlemleri
1. Revalidation (Yeniden onaylama)
2. Reissue / Rerouting (Yeniden basma)
3. Refund (İade)
REVALIDATION
Elektronik bilet kesildikten sonra; uçuş numarası, uçuş sınıfı, tarih, saat ya da aynı şehirde
başka bir havaalanı gibi bilet ücretini etkilemeyen değişiklikler “revalidation” işlemleri olarak
adlandırılır. Bazı havayolları bu tür işlemleri de biletin yeniden basılması (reissue)
kapsamında değerlendirmektedir. Burada yapmamız gereken havayollarının elektronik bilet
işlemleri ile ilgili kurallarını kontrol ederek uygun işlemi seçmektir. Geçmişte, kağıt biletler
üzerine etiketler (sticker) yapıştırılarak yapılan revalidation işlemi, artık sistem üzerinden
doğrudan yapılabilmektedir.
REISSUE
•

Bilet kesildikten sonra, yapılan herhangi bir değişiklik nedeniyle bilet ücreti de
değişiyorsa, eski bileti referans göstererek yeni bir bilet kesilmesi işlemine “reissue” adı
verilir. Bazı durumlarda, havayolları ücret değişikliği olmasa da, her türlü değişiklik
işleminin reissue olarak yapılmasını isteyebilir.

•

Bileti düzenlendikten veya uçuş başladıktan sonra tarih ya da uçuş parkurunda değişiklik
yapılmak istendiğinde ücretin notuna bakılması gerekir. Ücret notunda, minumum stay,
maksimum stay ve rerouting-reissue ya izin verip verilmediği kontrol edilir.

•

Orijinal biletin statü koduna, biletin başka bir elektronik veya kâğıt bilete dönüştüğünü ve
başka hiçbir işleme açık olmadığını belirten EXCH (EXCHANGE) girilir.

Voluntary Reissue/ Involuntary Reissue
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Voluntary Reissue: Yolcular bazı durumlarda bileti düzenlendikten veya uçuş başladıktan
sonra tarih ya da uçuş parkurunda değişiklik yapmak isteyebilir. Bu gibi durumlarda, ücretin
notuna bakmamız gerekir. Ücret notunda, minumum stay, maksimum stay ve reroutingreissue ya izin verip verilmediğini kontrol ederiz.
Involuntary Reissue: Çeşitli sebeplerden dolayı yaşanan gecikmeler, iptaller veya tarife
değişiklikleri sonucunda yolcudan herhangi bir ücret talep edilmeden yapılan değişikliktir.
Bilet kısıtlamaları bu durumda kontrol edilmez.
Reissue işleminin yapılabileceği durumlar:
• Uçuş değişikliği bir ceza karşılığında yapılıyorsa, ceza ücretini tahsil etmek için,
• Sınıf ya da parkur değişikliği ile birlikte ücret farkı alınması gerekiyorsa, bu fark ücreti
tahsil edebilmek için,
• Hem ceza hem de ücret farkı alınması gerektiğinde, bu iki işlemin ücretini birlikte tahsil
edebilmek için,
• Sınıf, parkur ya da tarih değişikliğinde ücret alınması gerekmese de revalidation işlemi
yapılamayan havayolları söz konusu olduğunda sadece uçuş değişikliğini bilete yansıtabilmek
reissue yapabilir.
Reissue işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken konular:
•

•
•

•

Bunlardan birincisi, reissue işlemi yapılacak uçuşların bilet üzerinde statü kodlarının “OOpen” olarak görünmesi şartıdır. Eğer check-in işlemi yapılmış ve statü kodu “C” olarak
değişmişse, havayolunu arayarak kuponun statü kodunu yine “O” olarak değiştirmelerini
istememiz gerekir.
Bir başka önemli nokta, bilet maskesi üzerinde uçulacak tüm uçuşların yer aldığından
emin olmamızdır.
Ayrıca reissue işlemi bilet basıldıktan sonra iptal edilemeyeceğinden, ücretlerle ilgili tüm
kontrolleri yapmamız gerekir. Re-issue işlemi son derece karmaşık ve yanlış yapıldığında
iptali ancak havayolu onayı ile mümkün olan, dolayısıyla acentaya ciddi yükler
getirebilecek bir işlemdir.
Reissue edilmiş bir biletin iadesi mümkün olmadığından, bilet komutunu göndermeden
dikkatli olmamız ve yukarıda sıralanan kontrolleri mutlaka yapmamız gerekir.

Bir biletin reissue yapılabilmesi için gerekli şartlar:
•
•
•
•
•

Biletin tarihi geçerli olmalıdır.
En azından bir kupon geçerli ve kullanılmamış olmalıdır.
Son uçuş kuponları içhat uçuş kuponları ise başka bir international uçuşa reissue
yapılamaz.
Herhangi bir kısıtlaması olup olmadığı (Özel ya da indirimli ücretler rerouting veya
Reissue ya izin vermeyebilir)
Kullanılmayacak confirmed ve requested rezervasyonlar iptal edilmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde rezervasyon sistemi içerisinde yer alan otomatik veya manuel olarak ücret
görüntüleme, görüntülenen bilet üzerinde değişiklik yapma ve yapılacak değişiklikler için
tanımlanmış kavramları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi FXP ( Fare Transfer PNR) ücret yükleme şeklini açıklar?

PNR’yi seçilen havayolu ve uçuş sınıfından daha yüksek ücretlendirme
PNR’deki uçuş sınıflarını dikkate almadan, seçilen tarih için ücretlendirme
PNR’deki uçuş sınıflarını dikkate almadan, seçilen uçuş sınıfını değiştirme
PNR'deki havayolu için yer olan uçuşlarda uygulanabilir daha ucuz ücretlendirme
PNR’yi seçilen havayolu ve uçuş sınıfına göre ücretlendirme

a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Revalidation işlemi olarak sayılmaz?
Tarih değişikliği
Saat değişikliği
Aynı şehirde başka bir havaalanı seçmek
Uçuş sınıfını değiştirmek
Ekstra bagaj

3. Aşağıdakilerden hangisi bir biletin Reissue işleminin yapılabilmesi için gerekli
şartlardan değildir?
a) Biletin tarihi geçerli olmalıdır.
b) Kullanılmayacak confirmed ve requested rezervasyonlar iptal edilmemiş olmalıdır.
c) En azından bir kupon geçerli ve kullanılmamış olmalıdır.
d) Son uçuş kuponları içhat uçuş kuponları ise başka bir international uçuşa reissue
yapılamaz.
e) Herhangi bir kısıtlaması olup olmadığı kontrol edilmelidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi ücret yükleme yöntemlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

FXP ( Fare Transfer PNR)
FXA (Fare Transfer Available)
FXV (Fare Transfer Value)
FXB (Fare Transfer Best Buy)
El ile yükleme (Manuel)

Yaratılmış olan PNR’deki uçuş sınıflarını dikkate almadan, seçilen tarih ve havayolu için
yer olan uçuşlarda uygulanabilir daha ucuz ücretleri görüntüleme.
5. Yukarıda yer alan otomatik ücretlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisini
tanımlamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Fare Transfer Available
Fare Transfer Value
Fare Transfer Best Buy
Fare Transfer PNR
Fare Transfer Day

6. Ücret görüntüleme komutlarından OW aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Bilet ücreti
b) Gidiş dönüş rezervasyontarihi
c) Satır numarası
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d) Tek Gidiş Ücreti
e) Ücret Kodu
7. …………...., rezervasyon yapmadan yolcuyu fiyat konusunda bilgilendirme amaçlı
kullanılan yöntem hangi seçenekte verilmiştir?
a) Informative Pricing
b) Formative Pricing
c) Transitional Stored Ticket
d) Best Buy
e) Refund price
8-10 Aşağıdaki ifadelerin açıklamalarını boşluğa yazınız.
8. Biletin Kesileceği Havayolu: …………………………………
9. RF: …………………………………………………………….
10. Ücretin geçerli olduğu uçuş sınıf: ……………………………

Cevaplar:
1-e, 2-e, 3-b, 4-c, 5-a, 6-d, 7-a, 8- Validating Carrier – VC, 9-Restricted refund (against
fee), free changes, 10- (B)Booking Class
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12. BİLETLEME İŞLEMLERİ-DEVAMI VE BİLET SATIŞTA

KULLANILAN EVRAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 Biletleme İşlemi-devam
12.2 Bilet Satışta Kullanılan Belgeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bilet üzerinde yapılabilecek değişiklik işlemleri nelerdir?
Status Open nedir?
Bilet satışta kullanılan belgeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Biletleme işlemleri
Bilet
satışta
evraklar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
kaynakları
Status open kavramını ve Ders
edilerek
refund işlemini öğrenir.
kullanılan Bilet
satışta
evrakları tanır.

kaynakları
kullanılan Ders
edilerek

elde
veya
takip
takip
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Anahtar Kavramlar

Refund
Status open
MCO - Miscellaneous Charces Order
EMD - Electronic Miscellaneous Document
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Giriş
Bilet Üzerinde Değişiklik İşlemleri sınıflandırmasında Refund kavramı bu bölüm içerisinde
işlenecektir. Bilet satışta sık sık kullanılan evraklar ve evraklara ilişkin görseller bölüm
içerisinde işlenecektir.
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12.2. Biletleme İşlemleri –devam
12.2.1. Status Open
O → Open
A → Airport Control
C → Check In
E → Exchanged / Reissued
F → Flown / Used
G → Exchanged FIM
I → Irregular operations
N → Notification
P → E bilet kağıt bilete dönüştürüldüyse
R → Refunded
S → Suspended
T → Satış yapılıp bilet kağıt olarak basıldıysa
U → Unavailable
V → Void (Validating carrier tarafından iptali)
X → Print exchange ( Taşıyıcının orijinal fare ve kurallarını etkilemeden yeni bir bilet
numarasıyla yeni bir bilet basması)
Y → Refund Taxes / Fees changes only
Z → Closed
Aşağıdaki işlemler için coupon status open olmalıdır.
•
•
•
•

Exchange
Reissue
Void
Refund

REFUND
Bilet ücretinin iadesi işlemidir. Yolcularımız bazen yolculuğa başlamadan veya başladıktan
sonra, yolculuğun herhangi bir aşamasında yolculuktan vazgeçebilir ve bilet ücretinin iadesini
isteyebilir. Her havayolunun ve her bilet ücretinin ya da uçuş sınıfının iade koşulları farklıdır.
İadenin yapılabilmesi, biletin kesildiği ücretin (fare basis) notlarındaki cezalar (penalties)
durumuna göre değişir.
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Bu nedenle ücret kurallarının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bazı durumlarda, örneğin iade
edilebilecek sürenin geçmiş olması durumunda, ücretin iadesi mümkün olmaz, sadece
yolcunun peşin olarak ödediği vergiler iade edilebilir. İşte bu farklı durumlar için yapılacak
işlemler de farklılık gösterecektir.
Yolcumuzun yapacağı yolculuğun (İstanbul (IST), Kahire (CAI) aktarmalı, Johannesburg
(JNB)’a gidiş ve Kahire (CAI) aktarmalı İstanbul (IST) dönüş) Amadeus sistemini kullanarak
hazırlanmış elektronik bileti aşağıdaki gibi olsun.

Şekil 21

İade İşlemi İçin Başvuran Yolcunun Elektronik Bilet Örneği.

Yolcumuz yolculuk başlamadan bilet satış ofisine başvurarak yolculuktan vazgeçtiğini
bildirir. Önce biletin iade koşullarını kontrol etmemiz gerekir. Bunun için ücretin fare
basisinin (YPXIF3M) bağlı olduğu ücret notundaki (Y026) iade koşullarının yer aldığı cezalar
kısmına bakarız. Sonra yolcumuzun yukarıdaki elektronik bilet örneğinde biletin düzenlendiği
tarih, yolculuğun başlayacağı tarih, biletin fare basisi, statü durumu (burada O-open for use
yani biletin her türlü işleme açık olduğu)gibi kısımlarını kontrol ederiz.

IST

X/CAI
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JNB -- ½ YPX
X/CAI
IST
Biletin kuralı aşağıdaki şekildedir:

IST JNB YPXIF3M → Y026
16. CEZALAR (PENALTIES)
1) İptaller (Cancellation);
a) Hareketten önce: İade ücreti EUR 100

Yolcumuzun bileti alırken ödediği 1467.00 EUR dan, iade cezası olan 100 EUR düşülür.
Local Ücret: 1467.00 EUR
Penalty: 100.00 EUR
İade Edilecek Koltuk Ücreti: 1467.00 – 100.00 EUR 1367.00 EUR
Geri kalan kısmı, biletin düzenlendiği tarihteki (burada 11 JUL 09) banka satış kurundan Türk
Lirasına çevrilir ve vergilerle birlikte iade edilir.
11JUL09 : 1EUR 2.1031 TRY
EFP = 1367.00 X 2.1031 TRY ~ 2875.00 TRY
İade edilecek vergiler;
TRY 22.31TR+2.98EQ+22.66WC+29.46ZA+189.28YR = 266.69XT
İade edilecek toplam tutar;
2875.00+266.69XT = 3141.69TRY
Son olarak aşağıdaki bilet düzenlenir. Statü kodundaki (R-Refunded) elektronik bilet
kuponunun iadeye alındığını gösterir.
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İade İşlemi Sonrası Elektronik Bilet Örneği.

12.2.Bilet Satışta Kullanılan Evraklar







Paper Ticket (Manual)
MCO - Miscellaneous Charces Order
EMD - Electronic Miscellaneous Document
Excess Baggage Ticket (Manual)
FIM - Flight Interruption Manifest
Meal Voucher
Hotel and Taxi Voucher

Paper Ticket

Şekil 22 Paper Ticket

MCO - Miscellaneous Charces Order
EMD - Electronic Miscellaneous Document





MCO bilet satış tarafından, verilen hizmet karşılığında düzenlenen evraktır. Verilen
hizmet türü, alınan ücret, ödeme şekli gibi bilgiler yer alır.
EMD ise elektronik sistemde EMD diğer bütün kağıt dökümanların (kağıt bilet hariç) ve
MCO’nun yerine geçen yeni bir konsepttir.
Bu belgeler düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
Ücret 750$’ dan fazla olamaz.

MCO/EMD aşağıdaki hizmetler karşılığında düzenlenir:
•
•

Air Transportation,
Downgrade payment,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Excess Baggage,
Class Differential,
Hotel Accommodation,
DBC/VDB,
Refund
Ulaşım ücreti,
PTA,
Oksijen ambulans,özel ekipmanlar

Şekil 23 MCO - Miscellaneous Charces Order

Compensation Voucher
Bu belge aşağıdaki durumlarda düzenlenir:
-DBC (Denied Boarding Copensation)
-VDB (Voluntary Denied Boarding)
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-Downgrade
-Cancellation
Overbook bir uçuşta, check in işlemleri için vaktinde gelen fakat uçuşa kabul edilmeyen
yolcular gönülsüz olarak (DBC) ya da gönüllü olarak (VDB) uçuşa alınmadığında yolcuya
belli bir miktar tazminat ödenir ve en uygun bir sonraki uçuşa bileti ücretsiz değiştirilir.
Tazminat miktarı, yeni uçuşun varışının orjinal uçuşuna göre ne kadar geç olduğuna göre ve
uçuşun uzunluğuna göre değişir.
Yine overbook bir uçuşta, business sınıfında bileti olup, yer kalmadığından kendi sınıfında
uçamayan, bir alt sınıfta seyahat etmek zorunda kalan yolculara da belli bir tazminat verilir
(Downgrade). Bu durumda da bu belge düzenlenir. Tazminat, nakit olarak verileceği gibi
yolcunun daha sonra kullanabileceği bir kupon ya da bir bilet şeklinde de verilebilir.
Excess Baggage Ticket (Manual)
Sistemdeki bir arıza nedeniyle basılamayan fazla bagaj ücreti faturasını bu evrak manual
doldurularak yolcuya verilir.

Şekil 24 Excess Baggage Ticket (Manual)

FIM - Flight Interruption Manifest
•
•
•
•
•

Sadece zorunlu durumlarda kullanılan ve bilet yerine geçen bir evraktır.
Yolcunun seyahati, yolcu isteği dışında kesintiye uğradıysa, biletin yeniden düzenlenmesi
için yeterli zaman yoksa FIM düzenlenebilir.
Yolcunun son varış noktasına kadar ya da seyahatinin ara noktasına kadar gidebilmesini
sağlar.
Kağıt bilet şeklindedir, uçuş kuponları yolcuya verilir, bir kopyası bilet satışta kalır.
Bir FIM' de en fazla 4 kişi bulunabilir.
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Şekil 25 FIM - Flight Interruption Manifest

Meal Voucher
•
•
•

Meal Voucher uçuşlarda yaşanan uzun süreli gecikmeler nedeniyle yolcuya verilecek
olan yiyecek içecek kuponudur.
Yolcu havayolunun anlaşmalı olduğu havaalanı cafeteryalarında ya da restorantlarında bu
kuponu kullanabilir.
Meal voucher ücreti bilet sınıfına göre havayolu tarafından belirlenir.

Şekil 26 Meal Voucher
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Hotel and Taxi Voucher
Hava yolları iptal veya uzun süreli gecikmeli uçuşlarda, aynı gün gideceği yere başka bir
uçuşla da olsa ulaştıramadığı yolcularını mağdur etmemek için, anlaşmalı olduğu otellerde
misafir eder. Bu durumda düzenlenen evraktır.

Şekil 27 Hotel and Taxi Voucher

Air Passenger Rights / Yolcu Hakları
Yolcular, uçuşlarının iptal edilmesi ya da uzun bir gecikmeye girmesi veya geçerli bir
rezervasyonu olduğu halde uçuşa kabul edilmemesi (overbooking) durumlarında bazı haklara
sahiptir. Aksayan uçuşu yapan havayolu şirketi bu hakları yolcuya bildirmelidir. Bilet satış
görevlisi yolcuyu bilgilendirme amaçlı olarak bu broşürleri, gecikme ve iptallerde yolculara
vermelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde biletleme işlemleri çerçevesinde incelenen kavram ve uygulamaları
öğrendik. Bilet satışta kullanılan belgeleri detaylı olarak inceledik.
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Bölüm Soruları
I. Exchange
II. Reissue
III. Void
1. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri status open olmalıdır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
...............; Bişet ücretinin iadesi işlemidir.
2. Yukarıda yer alan boşluğa gelmesi gereken ifade hangi seçenekte verilmiştir?
Exchange
Reissue
Void
Refund
Tax Exchange

a)
b)
c)
d)
e)

………………………..; uçuşlarda yaşanan uzun süreli gecikmeler nedeniyle yolcuya verilecek olan

yiyecek içecek kuponudur.
3. Yukarıda yer alan boşluğa gelmesi gereken ifade hangi seçenekte verilmiştir?
a) Meal voucher
b) Voucher
c) Hotel voucher
d) Taxi voucher
e) Retail voucher

Sistemdeki bir arıza nedeniyle basılamayan fazla bagaj ücreti faturasını bu evrak
doldurularak yolcuya verilir.
4. Yukarıda özelliği yer alan bilet satış evrakı seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) Excess Baggage Ticket
b) FIM
c) Hotel and Taxi Voucher
d) Cancellation
e) EMD



5. Aşağıdakilerden hangisi yolcunun geçerli bir rezervasyonu olduğu halde uçuşa kabul
edilmemesi durumudur?
a) Air Passengers Right
b) Overbooking
c) Hotel voucher
d) Taxi Voucher
e) Downgrade
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6.
a)
b)
c)
d)
e)

I. Tazminat nakit verilmek zorundadır.
II. Kupon ve bilet verilebilir.
III. Business yolcular daha yüksek tazminat talep edebilirler.
Overbooking durumunda tazminat ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III

7-10. Aşağıda verilen boşluklara uygun ifadeyi yazınız.
7. G : ………………………………………………..
8. S : ………………………………………………..
9. Miscellaneous Charces Order: ………………………………..
10. EMD: ……………………………………………………….

Cevaplar:
1-e, 2-d, 3-a, 4-a, 5-b, 6-b, 7-Exchanged FIM,8- Suspended, 9-MCO, MCO bilet satış
tarafından, verilen hizmet karşılığında düzenlenen evraktır, 10- Electronic
Miscellaneous Document

227

KAYNAKÇA
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2475
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1446
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Biletleme İşlemleri
T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri Hava Alanında Rezervasyon

228

13. REZERVASYON VE BİLETLEMEDE ÖZEL DURUMLAR-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Özel Durumlarda Yolcudan İstenmesi Gereken Bilgi ve Belgeler
13.2. Yolcunun Özel Taleplerini Belirleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Özel durumlarda yolcudan istenmesi gereken bilgi ve belgeler nelerdir?
Havayolu seyahatlerinde yolcunun özel talepleri nasıl karşılanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Özel
durumlarda
yolcudan Özel
durumlarda
yolcudan Ders
kaynakları
istenmesi gereken bilgi ve belgeler istenmesi gereken bilgi ve belgeler edilerek
Konu

elde
veya
takip

öğrenir.

Yolcunun
Belirleme

Özel

Taleplerini

Yolcunun Özel Taleplerinin nasıl
yerine getirildiğini kavrar.

Ders
kaynakları
edilerek

takip
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Anahtar Kavramlar

PETC
AVIH
Ekstra Koltuk (Extra Seat)
Kabin Bagajı (Cabbin Baggage)
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Giriş
Yolcuların çeşitli özel durumları olabilir. Bu yolcular daha rezervasyon sırasında mutlaka
durumuyla ilgili açıklayıcı bilgiyi bilet satış memuruna vermelidir. Bu bilgiler güvenli bir
uçuş için, uçağın bu özel durumlara hazır hale getirilebilmesi için çok önemlidir. Rezervasyon
sırasında özel durumu ile ilgili bilgi vermeyen yolcu, biniş kartını almak için check in
bankosuna başvurduğunda özel durumundan dolayı yolcu hizmetleri memuru tarafından
gerekli görüldüğü takdirde belgeleri eksik olduğu için geri çevrilebilir.
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13.

Rezervasyon ve Biletlemede Özel Durumlar

Özel durumu olan yolcu daha rezervasyon sırasında mutlaka durumuyla ilgili açıklayıcı
bilgiyi yolcu hizmetleri memuruna vermelidir. Bu bilgiler güvenli bir uçuş için, uçağın bu
özel durumlara hazır hale getirilebilmesi için çok önem taşır. Rezervasyon sırasında özel
durumu ile ilgili bilgi vermeyen yolcu bilet alırken özel durumundan dolayı yolcu hizmetleri
memuru tarafından gerekli görüldüğü takdirde belgeleri eksik olduğu için geri çevrilebilir.

13.1. Özel Durumlarda Yolcudan İstenmesi Gereken Bilgi ve Belgeler
Hasta yolculardan son yedi gün içinde alınmış bir doktor raporu
Hamile yolculardan 28–34 (dahil) en geç bir hafta önce alınmış ‘Uçak ile seyahatinde sakınca
yoktur’ ifadesi bulunan doktor raporu
Refakatsiz çocuk yolcu için ebeveyninden izin belgesi
Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcudan durumunu açıklayıcı derecede bilgi
Kabinde canlı hayvan taşıtmak için hayvanın sağlık sertifikası
Kargoda canlı hayvan taşıtmak için hayvanın sağlık sertifikası, gönderici sertifikası beslenme
talimatı
Özel yemek isteyen yolculardan istedikleri yemek özelliği hakkında açıklayıcı bilgi
Vip ve Cip yolcuların durumunu belirten açıklayıcı bilgi
Çocuklu ailelerden çocuklarının yaşını gösteren kimlik
Tutuklu, sınır dışı edilen ve refüze edilen yolcular hakkında yetkili makamlardan açıklayıcı
bilgi.

13.2. Yolcunun Özel Taleplerini Belirleme
MAAS - Meet and Assis
Yaşlı, lisan problemi olan, fobisi olan, görme ve işitme engelli, genç yolculara check-in
işleminin yapılmasını takiben, uçağa alınma işlemlerinde ve uçak varışında talep edilmesi
halinde refakat hizmeti verilmektedir.
13.2.1. Enstrüman Rezervasyon Talepleri
Eğer kabin bagajı ölçülerini aşmıyorsa, kabin bagajı olarak taşınabilir. Aşması durumunda
ise; daha önceden rezervasyon yapılması ve ekstra koltuk satın alınması şartıyla kabinde
taşınabilir. Uçuşlarda koltuk ölçülerinin uygun olmaması nedeniyle, bazı büyük müzik aletleri
taşınamaz.
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13.2.2. Hayvan rezervasyon talepleri
(Evcil hayvan tanımına sadece köpek ve kedi girer). Hayvanın sağlıklı, zararsız, temiz ve
kokusuz olması gerekmektedir. Hayvanın durumu şüpheli görülürse, (huzursuz, saldırgan,
hastalıklı vb.) istasyon görevlileri tarafından uçuşa kabul edilmeyebilir.
Ağırlığı kafesiyle birlikte maksimum 8 kg olan hayvanlar kabin içinde taşınabilir (PETC). 8
kiloyu geçen ve kutu ölçüsü 45x35x23 cm’den fazla olan evcil hayvanlar (köpek ve kedi)
uçağın kargo bölümünde taşınabilir (AVIH).
Serbest bagaj taşıma hakkınız göze alınmaksızın, evcil hayvan kutusu/kafesi ile birlikte tartılır
ve fazla bagaj olarak tahsil edilir. Amerika ve Kanada uçuşları için belirli olan ücret tahsil
edilir.
NOT: Kabinde evcil hayvan taşımacılığı, ülkelerin evcil hayvan giriş, çıkış ve transit geçişi
ile ilgili kanunların hükmü altındadır.
13.2.3. Refakat Talepleri:
Uçağa alınma işlemlerinde ve uçak varışında talep edilmesi halinde refakat hizmeti
verilmektedir.
13.2.4. Spor Malzemeleri Taşıma Talepleri:
Kayak, golf takımı, bisiklet, windsurf, kano gibi spor malzemeleri götürüyorsanız,
havayolunun bagaj taşıma kurallarına göre ücreti alınır ya da alınmaz.
13.2.5. Koltuk Rezervasyonu:
- Koltuk Planı tüm uçuşlar için detaylı olarak görüntülenebilir ve yolcuların özellikleri de
dikkate alınarak yerleşim yapılması sağlanır.
- Koltuk Seçimi olanağı, yolcunun seyahat edeceği sınıfta seyahatlerinin tamamını
kapsayacak şekilde sunulur ve yolcu isteğine göre tamamlanır.
- Koltuk seçimleri esnasında yolculara sunulan seçenekler mevcut check-in prosedürleri
paralelindedir. Transit koltuk, bebek koltuğu, emergency exit koltuklarının kullanımı kurallar
çerçevesinde yolculara sunulur.
- Rezervasyonları sırasında koltuk seçimi yapmış olan yolculara, check-in işlemi esnasında bu
seçimleri hatırlatılıp, check-in işlemi tamamlandıktan sonra değiştirme imkânı sunulur.
13.2.6. İlave Koltuk EXST ( Ekstra Seat ) CBBG (Cabin Baggage):
Ekstra koltuk; yolcunun seyahati sırasında kişisel rahatlığı için yanında satın aldığı koltuktur.
Kodu EXST’dir.
Ekstra koltuk, yolcu konforu için alınıyorsa tek bilet düzenlenmelidir.
Ekstra koltuk, kilo ve ebat sınırını aşan kabine alınacak kırılacak eşya, diplomatik bagaj,
kıymetli eşya, müzik aletleri için de satın alınabilir.
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Ekstra koltuk kabin bagajı için alınıyorsa ayrı bilet düzenlenmelidir. (CBBG-Cabin Baggage)
Rezervasyonu ve ödemesi önceden yapılır. Ekstra koltuk için gerekli ücret, yolcu biletinin
içinde hesaplanır.Aynı PNR‘da gösterilmelidir.
Rezervasyon sırasında uygun olan yerler, ekstra koltuk talepleri için ayrılmalıdır.
“EXST” ibaresi, bilet üzerinde yolcu isminden hemen sonra belirtilmelidir.
Eğer birden fazla ekstra koltuk talebi varsa ”EXST” ibaresinin hemen önüne adedini bildiren
sayı yazılmalıdır.
Havaalanında, son dakika ekstra koltuk taleplerinde MCO’da düzenlenebilir.

CBBG’de dikkat edilecek hususlar;
 Bagajın ağırlığı maksimum 75 kg olmalıdır.
 First class için rezervasyon yapılmaz
 CHD/INF üzerine rezervasyon yapılmaz
 CBBG bileti yolcu biletiyle aynı sınıf olmalıdır.
 İlave koltuk için vergi yoktur. (Yakıt ve alan vergisi YQ/YR hariç)
13.2.7. Sedye ve Tekerlekli Sandalye:

Sedyeli hastaların bileti kesilirken, diğer biletlerdeki gibi işlem yapılır; ancak
normal yolculara uygulanan ücretin beş katı alınır. Buna bağlı olarak serbest
bagaj hakkının da beş katı hak tanınır. Sedyeli hasta çocuk ise, beş çocuk ücreti
alınır.
Sedye ve Tekerlekli sandalye talep kodları şunlardır:
STCR STRETCHER PASSENGER / Sedyeli yolcu
WCHC WHEELCHAIR FOR CABIN SEAT / Kabinde koltuğa kadar tekerlekli
sandalye hizmeti
WCHR WHELCHAIR FOR RAMP / Uçağın merdivenlerine kadar tekerlekli
sandalye hizmeti
WCHS WHEELCHAIR FOR STEPS / Uçağın kapısına kadar tekerlekli
sandalye hizmeti
13.2.8. INAD (Inadmissible-Ülkeye girişi yasak)

• Inad olan yolcu biletindeki kalan kuponların değeri, yeni bilet ödemesi için
kullanılabilir.(orjinal bilet kullanılamayacağından)
• Minimum stay ve fare validity waive edilebilir. Bu durumda rezervasyona
”Restrictions waived due to inad” olarak remark girilmelidir.
• Devam uçuşları varsa onların da confirmed olmasına dikkat edilmelidir.
Biletlenecek yere sorumlu kişiler tarafından da bilgi verilmelidir.
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• Inad bilet bedelini ödeyemiyorsa getiren taşıyıcı biletlemeden ve inaddan
bunun ücretini almaktan sorumludur. Para alamasa bile yine de bileti basmak
zorundadır. Bilette birden fazla hava yolu varsa, bilet maliyeti bu hava yolları
arasında paylaşılabilir.
• Bileti inbound carrier basamıyorsa biletteki herhangi bir taşıyıcı da bileti
basabilir.
• Bilette isminin yanında Inad yazar.
12.2.7. Özel Yemek Talepleri:
Yolcuların kişisel istek ve/veya sağlık koşullarına göre “özel yemek” talepleri
karşılanmaktadır. Yolcunun, özel yemek talebi, rezervasyon sırasında veya tarifeli kalkış
saatinden 24 saat önceden bildirildiği durumlarda karşılanmaktadır. Aksi takdirde, biletini
check-in yaptırırken veya uçuşa 24 saatten az bir süre kala yapılan talepler, yerine
getirilememektedir. Bu yemek çeşitleri arasında vejeteryan yemek çeşitleri, diabetik
yemekler, dini yemekler (Kosher vs.), sağlık sorunları nedeni ile talep edilen yemek çeşitleri,
bebek ve çocuk yemekleri, yaşlı veya çiğneme zorluğu çeken kişiler için yemekler vb.
sunulmaktadır.
Özel yemek talep kodları şunlardır:
AVML ASIAN VEGETERIAN MEAL / Asya tipi vejeteryen yemek
BBML BABY MEAL / Bebek yemeği
BIBM KOREAN MEAL / Kore yemeği
BLML BLAND MEAL / Hafif yemek
RVML RAW VEGETERIAN MEAL / Çiğ sebzeli vejeteryan yemeği
SFML SEA FOOD MEAL / Deniz ürünleri yemeği
SPML SPECIAL MEAL / Özel yemek
VGML VEGETERIAN MEAL / Vejeteryan yemek
VJML VEGETERIAN JAIN MEAL / Vejeteryen Jain yemek
VLML VEGETERIAN LACTO-OVO MEAL / Laktozsuz vejeteryan yemeği
VOML VEGETERIAN ORIENTAL MEAL / Vejeteryen oryental yemek
CHML CHILD MEAL / Çocuk yemeği
DBML DIABETIC MEAL / Diyabetik yemek
FPML FRUIT PLATE MEAL / Meyve tabağı
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GFML GLUTEN FREE MEAL / Glutensiz (nişastasız) yemek
HNML HINDU MEAL / Hindu yemeği
KSML KOSHER MEAL / Yahudi yemeği
LCML LOW CALORIE MEAL / Düşük kalorili yemek
LFML LOW FAT MEAL / Az yağlı yemek
LSML LOW SALT MEAL / Az tuzlu yemek
MOML MOSLEM MEAL / Müslüman yemeği
NLML LOW LACTOSE MEAL / Az laktoz içeren yemek
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Uygulama Soruları

240

Uygulamalar

241

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde rezervasyon ve biletleme işleminde özel durumları ayrıntılı olarak
inceledik. Canlı hayvan, spor malzemeleri, ilave koltuk ve sedye talepleri gibi özel
durumlarda izlenecek adımları öğrendik.
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Bölüm Soruları
I. Rezervasyon sırasında özel durumu ile ilgili bilgi vermeyen yolcu, biniş kartını almak
için check-in bankosuna başvurduğunda özel durumundan dolayı yolcu hizmetleri
memuru tarafından gerekli görüldüğü takdirde belgeleri eksik olduğu için geri
çevrilebilir.
II. Hayvan rezervasyonu halindehayvanın durumu şüpheli görülürse, (huzursuz,
saldırgan, hastalıklı vb.) istasyon görevlileri tarafından uçuşa kabul edilmeyebilir.
III. Serbest bagaj taşıma hakkınız göze alınmaksızın, evcil hayvan kutusu/kafesi ile
birlikte tartılır ve fazla bagaj olarak tahsil edilememektedir.
1. Yukarıda yer alan bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
a) I
b) II
c) III
d) I-II
e) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi özel durumlarda yolcudan istenmesi gereken bilgi ve
belgelerden değildir?
a) Tutuklu, sınır dışı edilen ve refüze edilen yolcular hakkında yetkili makamlardan
açıklayıcı bilgi.
b) Refakatsiz çocuk yolcu için ebeveyninden izin belgesi.
c) Kargoda canlı hayvan taşıtmak için hayvanın sağlık sertifikası, gönderici sertifikası
beslenme talimatı.
d) Hamile yolculardan 28–34(dâhil) en geç bir hafta önce alınmış ‘Uçak ile seyahatinde
sakınca yoktur.’ ifadesi bulunan doktor raporu.
e) Kabinde canlı hayvan taşıtmak için hayvanın fiziksel özelliklerini belirten belge.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Cabin Baggage’de dikkat edilecek hususlardan hangisi yanlıştır?
CBBG bileti yolcu biletiyle aynı sınıf olmalıdır.
İlave koltuk için vergi alınır.
First class için rezervasyon yapılmaz.
Bagajın ağırlığı maksimum 75 kg olmalıdır.
CHD/INF üzerine rezervasyon yapılmaz.

I. STCR STRETCHER PASSENGER / Sedyeli yolcu
II. WCHC WHEELCHAIR FOR CABIN SEAT / Kabinde koltuğa kadar tekerlekli
sandalye hizmeti
III. WCHR WHELCHAIR FOR RAMP / Uçağın merdivenlerine kadar tekerlekli sandalye
hizmeti
IV. VI) WCHS WHEELCHAIR FOR STEPS / Havaalanı kapısına kadar tekerlekli
sandalye hizmeti
4. Yukarıda yer alan bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve VI
d) I, II ve III
e) I, II, III ve VI
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5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Koltuk Planı tüm uçuşlar için detaylı olarak görüntülenebilir ve yolcuların özellikleri
de dikkate alınarak yerleşim yapılması sağlanır.
b) Koltuk Seçimi olanağı, yolcunun seyahat edeceği sınıfta seyahatlerinin tamamını
kapsayacak şekilde sunulur ve yolcu isteğine göre tamamlanır.
c) Koltuk seçimleri esnasında yolculara sunulan seçenekler mevcut check-in prosedürleri
paralelindedir. Transit koltuk, bebek koltuğu, emergency exit koltuklarının kullanımı
kurallar çerçevesinde yolculara sunulur.
d) Yolcu inad bilet bedelini ödeyemiyorsa getiren taşıyıcı biletlemeden ve inaddan bunun
ücretini almaktan sorumlu değildir.
e) Rezervasyonları sırasında koltuk seçimi yapmış olan yolculara, check-in işlemi
esnasında bu seçimleri hatırlatılıp, check-in işlemi tamamlandıktan sonra değiştirme
imkânı sunulur.
6-10. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
6. Ağırlığı kafesiyle birlikte maksimum ………….. olan hayvanlar kabin içinde
taşınabilir (PETC). Bu kiloyu geçen ve kutu ölçüsü ………………’den fazla olan
evcil hayvanlar (köpek ve kedi) uçağın kargo bölümünde taşınabilir (AVIH).
7. …………………..; yolcunun seyahati sırasında kişisel rahatlığı için yanında satın
aldığı koltuktur. Kodu ……………’dir.
8. Sedyeli hastaların bileti kesilirken, diğer biletlerdeki gibi işlem yapılır; ancak normal
yolculara uygulanan ücretin ………… alınır.
(

9. Yaşlı, lisan problemi olan, fobisi olan, görme ve işitme engelli, genç yolculara checkin işleminin yapılmasını takiben, uçağa alınma işlemlerinde ve uçak varışında talep
edilmesi halinde refakat hizmetine ………… adı verilmektedir.
10. Kayak, golf takımı, bisiklet, windsurf, kano gibi spor malzemeleri götürüyorsanız,
havayolunun ……………………. göre ücreti alınır ya da alınmaz.

Cevaplar:
1-d, 2-e, 3-b, 4-d, 5-d, 6-8 kg - 45x35x23 cm, 7-Ekstra koltuk – EXST, 8-beş katı, 9MAAS - Meet and Assist, 10- bagaj taşıma kurallarına
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14. REZERVASYON VE BİLETLEMEDE ÖZEL DURUMLAR-2

246

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Fazla Satış ( Overbooking )
14.2. Fazla Satış Durumlarında Alınacak Önlemler
14.3. Fazla Satış Durumunda Yapılan Sınıf Değişikliği
14.4. Upgrade
14.5. Downgrade
14.6. Dayanışma Sistemi ( Denied Boarding Compensation )
14.7. Kullanılan Terimler
14.8. Dayanışma Sisteminin Uygulanmasında Aranacak Şartlar
14.9. Dayanışma Sistemi Uygulanmayacak Yolcu ve Durumlar
14.10. CANCELLATION / DELAY (Uçuş İptali / Gecikme)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Rezervasyon ve bilet satış sürecinde meydana gelen diğer özel durumlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Rezervasyon ve Biletlemede
Kullanılan Özel Durumlar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
kaynakları
Rezervasyon ve bilet satışta Ders
edilerek
karşılaşılan
diğer
özel
durumları bilir.

elde
veya
takip
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Anahtar Kavramlar

Overbooking
Upgrade
Downgrade
Cancellation/Delay
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Giriş
Günümüzde hava yolu şirketlerinin çoğalması ve rekabetin artmasıyla birlikte daha çok bilet
satmak için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Mesela belirli aylarda ki bunlar genellikle
sezon dışı aylardır bilet ücretlerinde ciddi ölçüde indirimler yapılmakta ama bu sınırlı sayıda
tutulmaktadır. Böylece şirket uçuşlarda tam doluluğu sağlayabilmekte, şirketinin de reklâmını
yapabilmektedir. Hava yolu şirketlerinin uyguladığı başka bir yöntem ise; erken rezervasyon
ve erken bilet satın alımlarında ücretlerin kademeli olarak indirilmesidir. Bu yöntemde de
hava yolu şirketleri uçuştan çok önce satışları görebilmekte ve gerekirse ek seferler koyarak
satışlarını artırabilmektedir.
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14. REZERVASYON VE BİLETLEMEDE ÖZEL DURUMLAR

14.1 Fazla Satış ( Overbooking )
Herhangi bir nedenle uçağın koltuk sayısından daha fazla satış yapılmasıdır.
Buna neden olan faktörler;
-Rezervasyon ofisleri, seyahat acentaları veya başka taşıyıcıların yapmış oldukları
rezervasyon hataları,
-Uçak tiplerindeki değişiklikler,
-Havaalanı olanakları, hava şartlarına bağlı olarak uçağın taşıyabileceği maksimum yük
miktarı nedeni ile yapılan rezervasyon kısıtlaması,
-Artı profil uygulaması, (Artı profil; hava yolu şirketlerinin, uçaklardaki kapasite kullanımını
maksimize etmek ve no-show’lardan kaynaklanan zararları minimize etmek için uçaklarda
yaptıkları fazla satıştır.)

14.2. Fazla Satış Durumlarında Alınacak Önlemler
Konfigürasyon değişikliği,
Upgrade,(Biletini aldığı sınıftan bir üst sınıfa geçiş)
Downgrade,( Biletini aldığı sınıftan bir alt sınıfa geçiş)
Dayanışma Sistemi (Denied Boarding Compensation).

14.3. Fazla Satış Durumunda Yapılan Sınıf Değişikliği
Uçuşa kabul edilecek konfirme bilete sahip yolcular, seyahat edecekleri ilgili sınıfta yer
kalmaması durumunda, bir üst sınıfta ( upgrade ) veya alt sınıfta ( downgrade ) seyahat
ettirilebilir.
Bu şekilde uçuşa kabul edilen yolcunun özel bekleme salonlarından yararlanabilme ve bagaj
taşıma hakkı, orijinal biletine göre değerlendirilir.
FQTV ( Frequent Traveller FF Kapsamındaki yolcu ) yolcuların mil işlemleri, yolcunun
sahip olduğu orjinal bilete göre yapılır.
Upgrade edilen yolcular uçtukları sınıfın ikramını alırlar.
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14.4. Upgrade
Upgrade edilecek yolcular belirlenirken aşağıdaki sıralama baz alınır;
1.
2.
3.
4.
5.

Özel kartlı yolcular,
VIP,
Yüksek ücretli yolcular,
Diğer ücretli yolcular,
Pass( Hava yolu şirketinin görev dışı uçan personeli ) yolcular,

NOT: INAD, deporte, bebekli yolcular, düşük ücretli, özel yemek talebi olan yolcular, vb.
upgrade edilmez.

14.5. Downgrade
Uçuşun kapanmasına yakın bir sürede overbook durumunun önlenmesi için konfigürasyon
değişikliğine gidilir ya da uçuş tek sınıfa açılır. Bu durumda, ücretli yolcuya downgrade
işlemi aşağıdaki şartlar gözönüne alınarak yapılır.
Dış hat uçuşlarında; business kabinde 01 (ücretli) yolcu olsa dahi (pass ve upgrade hariç) geri
kalan bütün ekonomi kabin overbookları ikram temin edilerek business class’a upgrade
edilecek, kesinlikle ücretli business class yolcu / yolcular downgrade edilmeyecektir.
İç hat uçuşlarında; sadece mecbur kalındığı takdirde, business class’dan ekonomi class’a en
fazla 03 ücretli yolcu downgrade edilecektir.
Hareketli perdesi olan uçak tiplerinde business kabinde yolcu olması halinde perde 3. sıradan
öne çekilmeyecek, gerekirse boş koltuklar ekonomi class overbook yolcular için upgrade
edilerek değerlendirilecektir.
Yolcu downgrade işlemini kabul etmiyorsa;
Aynı sınıf uygulaması olan başka bir uçuşa rezervasyonu yapılır.
Biletin ücreti iade edilir.
Ücret iadesi yapılamıyorsa, karşı istasyona mesaj çekilerek durumdan haberdar edilir ve ücret
iadesi yapılması sağlanır.
Yolcu downgrade işlemini kabul ediyorsa;
Biletin üzerine downgrade edildiğine dair işlem yapılır.
Yeni bilet düzenlenerek ödediği ücret ile yeni bilet ücreti arasındaki fark MCO düzenlenerek
yolcuya verilir.
Downgrade edilmiş yolculara yapılacak geri ödemeler, bilet ücreti farkı veya downgrade
tazminatı hava yolu şirketlerinde farklılık gösterir.
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Downgrade edilmiş yolcuya, seyahat edeceği sınıfta uygulanan ikram hizmeti verilir.

14.6. Dayanışma Sistemi ( Denied Boarding Compensation )
Dayanışma sistemi (Denied Boarding Compensation) seferlerde konfirme rezervasyon kaydı
ve geçerli bileti olmasına rağmen artı profil (bir uçuşta koltuk kapasitesinin üzerinde
rezervasyon yapılması) nedeniyle gönüllü veya gönülsüz olarak uçuşu sağlanamayan
yolculara yapılacak ödeme sistemidir.
Uçuşun rezervasyon kayıtlarına göre dolu görünmesine rağmen NO-SHOW’lar nedeniyle boş
koltuk ile icra edilmesinin önüne geçebilmek için artı profil yapılmaktadır. Overbook
durumlarında uçamayan yolculara dayanışma sistemi kapsamında verilecek hizmetler ve
yapılacak ödemeler ile bu konuya ilişkin görev yapan personeli kapsar. Bu yönergenin
uygulanmasından, Genel Müdür Yardımcılıkları, yönetici ve diğer personeli kademeli olarak
Genel Müdür’e karşı sorumludur.

14.7. Kullanılan Terimler
NO-SHOW: Konfirme rezervasyonlu yeri olduğu halde uçuşa gelmeyen yolcu.
GO-SHOW: Rezervasyon kaydı olmadığı halde uçuşa kabul edilen yolcu.
NOREC: İlgili uçuşta bileti OK’li olduğu halde rezervasyon kaydı olmayan yolcu.
OVERBOOK: Koltuk kapasitesinin üzerinde yapılan rezervasyon.
SUBLO: Tahdid nedeniyle tam kapasite kullanılamadığında yapılan koltuk bloke amaçlı satış
şekli.

14.8. Dayanışma Sisteminin Uygulanmasında Aranacak Şartlar
Uçuşlarda koltuk kapasitesi üzerinde (artı profil) rezervasyon yapılmış olmalıdır.
Yolcunun o uçuş için sistemde konfirme rezervasyon kaydı ve geçerli bileti olması gereklidir.
Uçuşun kesinlikle dolu olarak kapatılması (son dakika pasaport, vize, gümrük, güvenlik ve
sağlık problemleri hariç) gereklidir.
Dolu kapatılan uçuşta NOREC, GO-SHOW, PASS (FQTV Pass’lar, görev passları, Ulaştırma
Bakanı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Sivil Havacılık Genel
Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve birlikte seyahat etmek koşuluyla aile
fertleri, Ortaklık Personeli hastalık passları ve cenaze taşımaları hariç), yolcular kesinlikle
olmamalıdır.
SUBLO uygulanan ucuşlarda yolcunun uçurulamaması halinde SUBLO kapasitesi esas
alınır.
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14.9. Dayanışma Sistemi Uygulanmayacak Yolcu ve Durumlar
Ortaklık yolcu ve bagaj taşıma genel şartları hükümleri gereğince uçuşa kabul edilmeyen
yolcular,
İlan edilen check-in süresinin bitiminden sonra müracaat eden yolcular,
Pasaport, vize, aşı sertifikası gibi gerekli seyahat belgeleri olmayan yolcular,
NOREC, GO-SHOW yolcular,
Teknik, operasyonel veya güvenlik nedenleriyle uçuşa planlanandan daha küçük kapasiteli
uçak verilmesi durumunda uçuşa alınamayan yolcular,
Ücretsiz veya özel indirimle uçan pass yolcular (FQTV passlar hariç), dayanışma sistemi
kapsamına alınmazlar.

14.10. CANCELLATION / DELAY (Uçuş İptali / Gecikme)

Taşıyıcı, kontrolü dışındaki nedenlerle uçak tipini veya uçuş güzergahını değiştirebilir. Ama
bir uçuşu iptal ederse, geciktirirse veya önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse, yolcuyu
bir duraklama noktasına veya varış yerine veya rezervasyonu olan bir bağlantılı uçuşa
ulaştıramazsa, yolcunun mağdur olmaması için taşıyıcının yerine getirmesi gereken bazı
sorumlulukları vardır.
İptal ve uzun süreli gecikmelerde hava yolunun yükümlülükleri:





Müsait yer bulunan planlanmış başka bir uçuşla yolcuyu uçurmalıdır. Biletteki veya ilgili
parçasındaki varış yerine, kendi veya başka bir havayolunun planlanmış uçuşları ile veya
karayolu taşıması ile göndermelidir. Yolcu aktarmalı uçuyorsa son varış yeri neresiyse o
destinasyona veya direk uçuş varsa ayarlanabilir. Örneğin; IST-FRA-LON bağlantılı bileti
olan bir yolcuyu IST-LON olarak uçurabilir.
Ücret toplamı, fazla bagaj ücreti ve diğer hizmet giderleri yeniden düzenlenen yolculukta
daha yüksek ise, taşıyıcı yolcudan ek ücret veya gider istemez ve bu yeni seyahatin ücret
ve giderleri daha düşük ise aradaki farkı yolcuya iade eder.
Ya da bilet ücretini iade eder ve yolcuya karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz.

Taşıyıcının tazminat ödemek zorunda olmadığı durumlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Kötü hava koşulları,
Siyasi istikrarsızlık,
Grev,
Güvenlik riskleri,
Beklenilmeyen uçuş emniyeti kısıtlamaları,
Tarifeli kalkış saatinden en az 14 gün önce iptal bilgisi verildiyse
Alternatif uçuş tarifeli varış saatinden 2 saatten daha az bir sürede varıyorsa
Ayrıca uçuşu reddedilen yolculara da tazminat ödenmez.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde rezervasyon ve bilet satışta diğer özel durumları öğrendik. Overbooking,
cancellation/delay gibi kavramları detaylı olarak inceledik.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi fazla satış durumunda alınacak önlemlerden değildir?
Konfigürasyon değişikliği
Upgrade
Downgrade
Dayanışma Sistemi
Artı profil uygulaması

I. I.Pass yolcular
II. II.Diğer ücretli yolcular
III. VIP
IV. IV.Yüksek ücretli yolcular
V. Özel kartlı yolcular
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Upgrade edilecek yolcular belirlenirken baz alınan
sıralamadır?
a) I, III, IV, II, V
b) III, II, IV, V, I
c) V, III, IV, II, I
d) III, V, I, IV, II
e) V, II, III, I, IV ,
3. Aşağıdakilerden hangisi Dayanışma Sistemi Uygulanmayacak Yolcu ve Durum olarak
değerlendirilmez?
a) Ortaklık yolcu ve bagaj taşıma genel şartları hükümleri gereğince uçuşa kabul
edilmeyen yolcular
b) Ücretsiz veya özel indirimle uçan VIP yolcular
c) İlan edilen check-in süresinin bitiminden sonra müracaat eden yolcular
d) Pasaport, vize, aşı sertifikası gibi gerekli seyahat belgeleri olmayan yolcular
e) NOREC, GO-SHOW yolcular
4. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının tazminat ödemek zorunda olmadığı durumlar
arasında değildir?
a) Kötü hava koşulları
b) Siyasi istikrarsızlık
c) Beklenilmeyen uçuş emniyeti kısıtlamaları
d) Alternatif uçuş tarifeli varış saatinden 3 saatten daha fazla sürede varıyorsa
e) Güvenlik riskleri
I. Deporte
II. Bebekli yolcular
III. Düşük ücretli
IV. Özel yemek talebi olan yolcular
5. Yukarıda numaralandırılmış yolculardan hangisi veya hangileri upgrade edilmez yolcu
tiplerindendir?
a) I, II
b) II, III
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c) II, IV
d) I, III, IV
e) I, II, III, IV
6-10 Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeleri yazınız.
6. Herhangi bir nedenle uçağın koltuk sayısından daha fazla satış yapılmasına
........................... denir.
7. Hava yolu şirketlerinin, ........................... uygulaması uçaklardaki kapasite kullanımını
maksimize etmek ve no-show’lardan kaynaklanan zararları minimize etmek için
uçaklarda yaptıkları fazla satıştır.
8. Fazla Satış Durumlarında Alınacak Önlemler;
.........................., biletini aldığı sınıftan bir üst sınıfa geçiş
..........................., biletini aldığı sınıftan bir alt sınıfa geçiş şeklinde sınıflandırılmaktadır.
9. İç hat uçuşlarında; sadece mecbur kalındığı takdirde,
.......................’a en fazla 03 ücretli yolcu downgrade edilecektir.

.......................’dan

10. Yolcu downgrade işlemini kabul ediyorsa; Biletin üzerine downgrade edildiğine dair
işlem yapılır ve yeni bilet düzenlenerek ödediği ücret ile yeni bilet ücreti arasındaki
fark ........................ düzenlenerek yolcuya verilir.

Cevaplar:
1-e, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e, 6-Overbooking, 7-Artı Profil, 8-Upgrade;Downgrade, 9- Business
Class;Economy Class, 10- MCO
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