Uçağa Kabul Edilmeme: TÜRKİYE VE AB ülkelerinden çıkış yapan TAILWIND
HAVAYOLLARI A.Ş. seferlerinde konfirme bileti olduğu halde, overbook (kapasite
fazlası satış) nedeniyle uçuşa kabul edilemeyen yolculara verilecek hizmet
koşulları:

YOLCU HAKLARI BİLDİRİMİ

Uçuşa Kabul Edilmeme riski olan seferlerde öncelikle yolcularımıza gönüllü olup
olamayacakları sorulmaktadır. Gönüllü olmayı kabul eden yolcularımıza gerekli
bilgiler TWI istasyon yetkilisi, ilgili uçuşun tur operatörü yetkilisi veya yetkili yer
hizmetleri şirketi tarafından verilecektir.
Yolcumuzun uçuşa kabul edilmediği seyahatin yerine, yer olması koşuluyla, mümkün
olan en kısa sürede veya yolcumuzun tercih edeceği başka bir tarihteki uçuşta son
varış noktasına seyahat imkanı bilgisi TWI istasyon yetkilisi, ilgili uçuşun tur operatörü
yetkilisi veya yetkili yer hizmetleri şirketi tarafından verilecektir.

Sayın Yolcumuz,
Tailwind Havayolları A.Ş. hizmet anlayışının en önemli unsurları siz değerli
yolcularımızın istediği varış noktasına konforlu, güvenli ve zamanında ulaşmasını
sağlamaktır.
Bununla beraber, havacılık sektöründe öngörülemeyen ve istemediğimiz operasyonel
aksaklıklar da meydana gelebilmektedir.
Tailwind Havayolları A.Ş. seferlerinde, konfirme biletinizin olduğu bir uçuşta, checkin süresinde kontuara başvurduğunuz taktirde aşağıdaki durumlardan herhangi
biri nedeniyle seyahatinizin gerçekleşmesinde bir aksaklık yaşıyor iseniz; Tailwind
Havayolları A.Ş. Yolcu Haklarından yararlanabilirsiniz.
Özel indirimli ve ücretsiz bilete sahip yolcularımız bu hizmetin kapsamı dışındadır.
Bu gibi durumlarda engelli yolcularımıza ve yalnız seyahat eden çocuk yolcularımıza
ihtiyaç duyacakları özel hizmetler, personelimiz veya yetkili yer hizmetleri şirketleri
tarafından sağlanacaktır.
Siz değerli yolcularımızın hakları aşağıda belirtilen konuları içermektedir.

• Uçuşa kabul edilmeme (Kapasite fazlası satış nedeniyle uçuşa yolcu kabul

edilememesi durumu),
• Sefer iptali,
• Uzun süreli gecikme durumlarında sağlanacak tazminat ve hizmet koşulları.
• Bu bilgilendirme; T.C Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve

Ayrıca aşağıdaki hizmetler de yolcumuza ücretsiz olarak sağlanacaktır:
• Bekleme süresine uygun yiyecek içecek ikramı,
• Gerektiğinde bir veya daha fazla gece, otelde konaklama imkanı,
• 2 telefon görüşmesi yapma, faks/e-mail çekme imkanı
Uçuşların iptali: TÜRKİYE VE AB ülkelerinden çıkış yapan TAILWIND HAVAYOLLARI
A.Ş. seferlerinin iptali durumunda, yolculara verilecek tazminat ve hizmet koşulları:

• İptal edilen seferin yerine, yer olması koşuluyla, mümkün olan en kısa sürede veya
yolcumuzun tercih edeceği bir başka tarihteki uçuşta son varış noktasına seyahat
imkanı sağlanır. Ayrıca aşağıdaki hizmetler de yolcumuza ücretsiz olarak sağlanır:
• Bekleme süresine uygun yiyecek içecek ikramı,
• Gerektiğinde bir veya daha fazla gece, otelde konaklama imkanı,
• 2 telefon görüşmesi yapma, faks/e-mail çekme imkanı

Sefer iptali durumlarıyla karşılaşan yolcularımıza aşağıdaki tabloda belirtilmiş
miktarlarda tazminat sağlanacaktır.
SEYAHATİN UZUNLUĞU

TAZMİNAT TUTARI

1
2

1500 KM’yi geçmeyen seyahatler

250.- EUR

2 saat gecikmeler

1500 - 3500 KM arasındaki
seyahatler

400.- EUR

3 saat gecikmeler

3

3500 KM’den uzun seyahatler

600.- EUR

4 saat gecikmeler

• Tabloda belirtilen süreler içinde alternatif bir uçuş ile son varış yerlerine
güzergah değişikliği teklif edilmesi halinde öngörülen tazminatın % 50’si
oranında ödeme yapılır
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• Yukarıda yer alan ücretler EURO ya da karşılığı TL olarak yolcularımıza ödenir.
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Aşağıdaki koşullar nedeniyle iptal ve denied boarding uygulaması durumlarında:
Şirketimizce tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, olağanüstü haller uçuşun iptaline
sebep olmuşsa yolcularımız belirtilen tazminat hakkından yararlanamayacaklardır.

Uçuşların gecikmesi: TÜRKİYE VE AB ülkelerinden çıkış yapan TAILWIND
HAVAYOLLARI A.Ş. seferlerinde meydana gelen uzun gecikmeler, durumunda
yolculara sunulacak hizmet koşulları:
TAILWIND Havayolları A.Ş. seferlerinde meydana gelen uzun gecikmelerde aşağıdaki
hizmetler yolcumuza ücretsiz olarak sağlanır:

A- Olağanüstü Haller
1- Siyasi İstikrarsızlıklar
• Toplumsal Kargaşa
• Sokağa Çıkma Yasağı

• Bekleme süresine uygun olarak;
• 2 ile 3 saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler,
• 3 ile 5 saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün

2- Uçuşu Mümkün Kılmayan Hava Şartları
• Sis
• Kar
• Fırtınalar
• Buzlanma ve benzeri şartları

		 zamanına göre kahvaltı veya yemek,
• 5 saat ve üzeri gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre
		 kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği,
• 2 telefon görüşmesi, faks ve e-mail hizmetleri ücretsiz olarak sağlanır.
• 5 saatin üzerindeki gecikmelerde yolcu seyehatten vazgeçmek isterse, ödediği
		 tüm bilet ücretini geri alma hakkına sahip olur.

3- Güvenlik Riskleri
• İstisnai yolcular, bagaj ve uçak/hava alanı güvenlik önlemleri,
4- Beklenilmeyen Uçuş Emniyeti Kısıtlamaları
• Pist kapatılması veya sınırlamaları gibi Havalimanı sorunları
5- Seferin gerçekleşmesini engelleyen Grevler
6- Hava Trafik Yönetimi Kararları
• ATC tehirleri
• Tarifeli slotların uygunsuzluğu

Gecikme Kapsamına Giren Süreler

SEYAHATİN UZUNLUĞU

1
2

1500 KM’yi geçmeyen seyahatler

2 saat ve üzeri

1500 - 3500 KM arasındaki
seyahatler

3 saat ve üzeri

3

3500 KM’den uzun seyahatler

4 saat ve üzeri

• Gecikmelerde tazminat hakkı doğmamaktadır.

B- İptal Bilgisi:

• Yolcuya iptal bilgisi uçuşa iki hafta kala veya daha fazla bir süre içinde verildiyse,
• Yolcuya iptal bilgisi uçuşa iki hafta kala ile 7 gün kala verildiyse ve iptal edilen
seferin yerine önerilen alternatif uçuşun orijinal uçuşa göre kalkış saati 2 saat
varış saati 4 saatten az ise,
• Yolcuya iptal bilgisi 7 gün kala veya daha az bir sürede verildiyse ve iptal edilen
seferin yerine önerilen alternatif uçuşun orijinal uçuşa göre kalkış saati 1 saatvarış saati 2 saatten az ise, yolcuya tazminat ödenmez.
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Yolcu Hizmetleri

Tailwind Havayolları A.Ş.
IDTM A2 Blok Kat:13 No:395
34149 Yeşilköy
İstanbul / Türkiye

FAX: +90 212 465 37 36
E-MAIL: customer@tailwind.com.tr

•Tailwind Havayolları A.Ş. ilgili kanun,yönetmelik ve regulasyonlardan doğan haklarını saklı tutmaktadır.
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