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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
AHSEN ACAR
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327120
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020
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Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.
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Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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BİLET VE BAGAJ KONTROLU İÇİN TARİFELİ KALKIŞ SAATİNDEN İÇ HATLARDA 45 

DK. DIŞ HATLARDA 60 DK. ÖNCE CHECK-IN IŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. 

Biletinizde yer alan uçuşların sıralı olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu 

uçuşlardan herhangi birine katılmamanız halinde, dönüş parkurlarınız da dahil olmak 

üzere devam uçuşlarınızın tamamı sistem tarafından otomatik olarak iptal 

edilmektedir. 

Türk Hava Yolları, rezervasyon yapılan an ile biletleme işleminin tamamlandığı an 

arasında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bilet fiyatlarında değişiklik yapma 

hakkını saklı tutmaktadır. 

Aşağıda belirtilen bilgiler US çıkışlı/varışlı TK online taşımalarında ve TK marketing 

olduğu 

code-share uçuşlarda geçerli olup diğer code-share uçuşları kapsamamaktadır. 

Kabin Bagajı: 

Kabin bagajı ücretsiz olarak taşınmakta olup parça başı max 8 Kg ağırlığında 

olmalıdır. 

Business kabinde 2 parça, ekonomi ve comfort kabinde 1 er parça kabin bagajı 

ücretsiz olarak taşınabilmektedir. Kabin bagajı max ölçüleri 23X40X55 cm dir. 

Serbest Bagaj: 

Serbest bagaj hakkı business, comfort ve ekonomi kabinde 2 parça olup max ölçüleri 

158 cm dir. Business kabinde parça başı max 32 Kg, ekonomi ve comfort kabinde 

parça başı max 23 Kg a kadar ücretsiz olarak taşınabilmektedir. 0-2 yaş arası çocuk 

yolcular için serbest bagaj hakkı 1 parça ve tamamen katlanabilir bebek arabasından 

oluşmaktadır. Her bir parça max 23 K ağırlığında ve max 115 cm ölçülerinde 

olmalıdır. 
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
BORA AKI
Rezervasyon No / Booking Ref : NK7QHJ
Bilet No / Ticket Number : 6242325314996
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
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Saati
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Kalkış
Terminali
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Varış
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Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 02/03/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
MOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu
hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir

E-BİLETLERİ GÖSTER
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
BURAK OZER DUMAN
Rezervasyon No / Booking Ref : NK7QHJ
Bilet No / Ticket Number : 6242325314999
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 02/03/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
MOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu
hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir

E-BİLETLERİ GÖSTER
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Yolcu ismi / Passenger Name : 
 

DUMAN  BURAKOZER  MR    
 

Bilet No / Ticket Number : 
 

2352409216810  
 

Rezervasyon No / Booking Ref : 
 

T728FS 
 

Adres / Address : 
 

 

 

 

Den/A Taşıyıcı Uçuş Snf. Tarih Saat ücret 
Esası Bagaj Bilet 

Durumu 
Kupon 

Durumu 
Önce 

Geçerli 
Sonra 
Değil Terminal 

From/To Carrier Flght Cls Date Time Fare 
Basis Bag Tkt St Cpn St Nvb Nva Terminal 

ISTANBUL/IST 
KARS/KSY TK 2714 B 

28ŞUBAT 
/ 28FEB 

28ŞUBAT 
/ 28FEB 

1205  
 

1410 
BEF 015 OK OPEN   D 

0 
 

 

 
BİLET VE BAGAJ KONTROLU İÇİN TARİFELİ KALKIŞ SAATİNDEN İÇ HATLARDA 45 
DK. DIŞ HATLARDA 60 DK. ÖNCE CHECK-IN IŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. 
Biletinizde yer alan uçuşların sıralı olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu 
uçuşlardan herhangi birine katılmamanız halinde, dönüş parkurlarınız da dahil olmak 
üzere devam uçuşlarınızın tamamı sistem tarafından otomatik olarak iptal 
edilmektedir. 
Türk Hava Yolları, rezervasyon yapılan an ile biletleme işleminin tamamlandığı an 
arasında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bilet fiyatlarında değişiklik yapma 
hakkını saklı tutmaktadır. 
Aşağıda belirtilen bilgiler US çıkışlı/varışlı TK online taşımalarında ve TK marketing 
olduğu 
code-share uçuşlarda geçerli olup diğer code-share uçuşları kapsamamaktadır. 
Kabin Bagajı: 
Kabin bagajı ücretsiz olarak taşınmakta olup parça başı max 8 Kg ağırlığında 
olmalıdır. 
Business kabinde 2 parça, ekonomi ve comfort kabinde 1 er parça kabin bagajı 

http://ebiletfatura.turkishairlines.com/
http://www.thy.com/


ücretsiz olarak taşınabilmektedir. Kabin bagajı max ölçüleri 23X40X55 cm dir. 
Serbest Bagaj: 
Serbest bagaj hakkı business, comfort ve ekonomi kabinde 2 parça olup max ölçüleri 
158 cm dir. Business kabinde parça başı max 32 Kg, ekonomi ve comfort kabinde 
parça başı max 23 Kg a kadar ücretsiz olarak taşınabilmektedir. 0-2 yaş arası çocuk 
yolcular için serbest bagaj hakkı 1 parça ve tamamen katlanabilir bebek arabasından 
oluşmaktadır. Her bir parça max 23 K ağırlığında ve max 115 cm ölçülerinde 
olmalıdır. 
Miles & Smiles Üyeleri: 
Elite Card ve Elit Plus Card üyeleri yolcularımız max 110 cm uzunluğunda ücretsiz 
extra 1 parça bagaj hakkına sahiptir. Elite üyesi olarak diğer Star Alliance üyesi 
havayolları ile seyahat ettiğinizde yukarıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. Elite 
Card ınız diğer Star Alliance üyesi havayollarında Star Alliance Gold Level a denk 
gelmektedir. 
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
CAN POMAY
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327114
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
CEREN GIRAY
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327121
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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BİLET VE BAGAJ KONTROLU İÇİN TARİFELİ KALKIŞ SAATİNDEN İÇ HATLARDA 45 

DK. DIŞ HATLARDA 60 DK. ÖNCE CHECK-IN IŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. 

Biletinizde yer alan uçuşların sıralı olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu 

uçuşlardan herhangi birine katılmamanız halinde, dönüş parkurlarınız da dahil olmak 

üzere devam uçuşlarınızın tamamı sistem tarafından otomatik olarak iptal 

edilmektedir. 

Türk Hava Yolları, rezervasyon yapılan an ile biletleme işleminin tamamlandığı an 

arasında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bilet fiyatlarında değişiklik yapma 

hakkını saklı tutmaktadır. 

Aşağıda belirtilen bilgiler US çıkışlı/varışlı TK online taşımalarında ve TK marketing 

olduğu 

code-share uçuşlarda geçerli olup diğer code-share uçuşları kapsamamaktadır. 

Kabin Bagajı: 

Kabin bagajı ücretsiz olarak taşınmakta olup parça başı max 8 Kg ağırlığında 

olmalıdır. 

Business kabinde 2 parça, ekonomi ve comfort kabinde 1 er parça kabin bagajı 

ücretsiz olarak taşınabilmektedir. Kabin bagajı max ölçüleri 23X40X55 cm dir. 

Serbest Bagaj: 

Serbest bagaj hakkı business, comfort ve ekonomi kabinde 2 parça olup max ölçüleri 

158 cm dir. Business kabinde parça başı max 32 Kg, ekonomi ve comfort kabinde 

parça başı max 23 Kg a kadar ücretsiz olarak taşınabilmektedir. 0-2 yaş arası çocuk 

yolcular için serbest bagaj hakkı 1 parça ve tamamen katlanabilir bebek arabasından 

oluşmaktadır. Her bir parça max 23 K ağırlığında ve max 115 cm ölçülerinde 

olmalıdır. 

Miles & Smiles Üyeleri: 

Elite Card ve Elit Plus Card üyeleri yolcularımız max 110 cm uzunluğunda ücretsiz 

extra 1 parça bagaj hakkına sahiptir. Elite üyesi olarak diğer Star Alliance üyesi 

havayolları ile seyahat ettiğinizde yukarıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. Elite 

Card ınız diğer Star Alliance üyesi havayollarında Star Alliance Gold Level a denk 

gelmektedir. 

Fazla Bagaj: 
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
DOGUKAN ALI PAKER
Rezervasyon No / Booking Ref : NK7QHJ
Bilet No / Ticket Number : 6242325314998
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 02/03/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
MOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu
hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir

E-BİLETLERİ GÖSTER
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
EMRAH ERSOY
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5BDE
Bilet No / Ticket Number : 6242325312495
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
KOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEĞİŞİKLİK ÜCRETLİDİR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
FURKAN BILGE ZEYBEK
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327111
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
IBRAHIM CAN DINCER
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327112
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
IREM YIGIT
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327107
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
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Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
IVAN HRISTOV MARINOV
Rezervasyon No / Booking Ref : NK7QHJ
Bilet No / Ticket Number : 6242325315200
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 02/03/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
MOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu
hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir

E-BİLETLERİ GÖSTER
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
KUBRA YILDIRIM
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327124
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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biletlere, biletin düzenlenmesinden itibaren en geç 72 saat 
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THY Genel Müdürlüğü 
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Bilet No / Ticket Number : 
 

2352409216813  
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BİLET VE BAGAJ KONTROLU İÇİN TARİFELİ KALKIŞ SAATİNDEN İÇ HATLARDA 45 

DK. DIŞ HATLARDA 60 DK. ÖNCE CHECK-IN IŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. 

Biletinizde yer alan uçuşların sıralı olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu 

uçuşlardan herhangi birine katılmamanız halinde, dönüş parkurlarınız da dahil olmak 

üzere devam uçuşlarınızın tamamı sistem tarafından otomatik olarak iptal 

edilmektedir. 

Türk Hava Yolları, rezervasyon yapılan an ile biletleme işleminin tamamlandığı an 

arasında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bilet fiyatlarında değişiklik yapma 

hakkını saklı tutmaktadır. 

Aşağıda belirtilen bilgiler US çıkışlı/varışlı TK online taşımalarında ve TK marketing 

olduğu 

code-share uçuşlarda geçerli olup diğer code-share uçuşları kapsamamaktadır. 

Kabin Bagajı: 

Kabin bagajı ücretsiz olarak taşınmakta olup parça başı max 8 Kg ağırlığında 

olmalıdır. 

Business kabinde 2 parça, ekonomi ve comfort kabinde 1 er parça kabin bagajı 

ücretsiz olarak taşınabilmektedir. Kabin bagajı max ölçüleri 23X40X55 cm dir. 

Serbest Bagaj: 

Serbest bagaj hakkı business, comfort ve ekonomi kabinde 2 parça olup max ölçüleri 

158 cm dir. Business kabinde parça başı max 32 Kg, ekonomi ve comfort kabinde 

parça başı max 23 Kg a kadar ücretsiz olarak taşınabilmektedir. 0-2 yaş arası çocuk 

yolcular için serbest bagaj hakkı 1 parça ve tamamen katlanabilir bebek arabasından 

oluşmaktadır. Her bir parça max 23 K ağırlığında ve max 115 cm ölçülerinde 

olmalıdır. 
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
MEHMET OMER ACAR
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327115
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020
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Uçus No
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Number
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Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.
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From
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To

Uçus No
Flight
Number
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Date
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Saati
Dep. Time

Varis
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Arr. Time
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Varış
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Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
METE BAYRAKCI
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5BDE
Bilet No / Ticket Number : 6242325312494
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020
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Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.
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Number

Tarih
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Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
KOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEĞİŞİKLİK ÜCRETLİDİR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
NURDAN KAYA
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327109
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020
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Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.
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Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
OGUZHAN KABUK
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327119
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
ONUR CEVIK
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5BDE
Bilet No / Ticket Number : 6242325312496
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
KOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEĞİŞİKLİK ÜCRETLİDİR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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462 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca elektronik olarak 

imzalanan ve tevsik edici belge olarak kullanalabilen mali e-

biletlere, biletin düzenlenmesinden itibaren en geç 72 saat 

içerisinde ebiletfatura.turkishairlines.com adresinden 

erişilebilmektedir. Acente tarafından düzenlenen biletlere ilişkin 

faturaların acenteden temin edilmesi gerekmektedir. 
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THY Genel Müdürlüğü 

Atatürk Havalimanı  

34149 - istanbul 

 

 
Büyük Mükellefler Vergi 

Dairesi 8760047464 

Tel: +90 (212) 463 63 63 

 

 

+90 (212) 444 0 849 

+90 (850) 333 0 849 

 

www.thy.com  

 

  

 

 

 

 

 

Yolcu ismi / Passenger Name : 
 

IREZ  OSMAN  MR    

 

Bilet No / Ticket Number : 
 

2352409216801  

 

Rezervasyon No / Booking Ref : 
 

TM5QY8 

 

Adres / Address : 
 

 

 

 

 

Den/A Taşıyıcı Uçuş Snf. Tarih Saat 
ücret 

Esası 
Bagaj 

Bilet 

Durumu 
Kupon 

Durumu 
Önce 

Geçerli 
Sonra 

Değil 
Terminal 

From/To Carrier Flght Cls Date Time 
Fare 

Basis 
Bag Tkt St Cpn St Nvb Nva Terminal 

BODRUM-

MIL/BJV 

ISTANBUL/IST 
TK 2505 E 

28ŞUBAT 

/ 28FEB 

28ŞUBAT 

/ 28FEB 

0945  

 

1115 
EEF 015 OK OPEN   

0 

D 

http://ebiletfatura.turkishairlines.com/
http://www.thy.com/


*ISTANBUL/IST 

KARS/KSY 
TK 2714 E 

28ŞUBAT 

/ 28FEB 

28ŞUBAT 

/ 28FEB 

1205  

 

1410 
EEF 015 OK OPEN   

D 

0 

 

 

 

BİLET VE BAGAJ KONTROLU İÇİN TARİFELİ KALKIŞ SAATİNDEN İÇ HATLARDA 45 

DK. DIŞ HATLARDA 60 DK. ÖNCE CHECK-IN IŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. 

Biletinizde yer alan uçuşların sıralı olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu 

uçuşlardan herhangi birine katılmamanız halinde, dönüş parkurlarınız da dahil olmak 

üzere devam uçuşlarınızın tamamı sistem tarafından otomatik olarak iptal 

edilmektedir. 

Türk Hava Yolları, rezervasyon yapılan an ile biletleme işleminin tamamlandığı an 

arasında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bilet fiyatlarında değişiklik yapma 

hakkını saklı tutmaktadır. 

Aşağıda belirtilen bilgiler US çıkışlı/varışlı TK online taşımalarında ve TK marketing 

olduğu 

code-share uçuşlarda geçerli olup diğer code-share uçuşları kapsamamaktadır. 

Kabin Bagajı: 

Kabin bagajı ücretsiz olarak taşınmakta olup parça başı max 8 Kg ağırlığında 

olmalıdır. 

Business kabinde 2 parça, ekonomi ve comfort kabinde 1 er parça kabin bagajı 

ücretsiz olarak taşınabilmektedir. Kabin bagajı max ölçüleri 23X40X55 cm dir. 

Serbest Bagaj: 

Serbest bagaj hakkı business, comfort ve ekonomi kabinde 2 parça olup max ölçüleri 

158 cm dir. Business kabinde parça başı max 32 Kg, ekonomi ve comfort kabinde 

parça başı max 23 Kg a kadar ücretsiz olarak taşınabilmektedir. 0-2 yaş arası çocuk 

yolcular için serbest bagaj hakkı 1 parça ve tamamen katlanabilir bebek arabasından 

oluşmaktadır. Her bir parça max 23 K ağırlığında ve max 115 cm ölçülerinde 

olmalıdır. 

 



ELEKTRONİK BİLET YOLCU SEYAHAT BELGESİ 
ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY 

 

   
 

 

 

Düzenlendiği Tarih / Issue Date : 
 

21ŞUBAT20 / 21FEB20 

 

Düzenleyen / Issuance : 
 

1GG/BY/ANKER TRZ 

 

Seri No / Serial No : 
 

8821033 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

462 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca elektronik olarak 
imzalanan ve tevsik edici belge olarak kullanalabilen mali e-
biletlere, biletin düzenlenmesinden itibaren en geç 72 saat 
içerisinde ebiletfatura.turkishairlines.com adresinden 
erişilebilmektedir. Acente tarafından düzenlenen biletlere ilişkin 
faturaların acenteden temin edilmesi gerekmektedir. 
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THY Genel Müdürlüğü 
Atatürk Havalimanı  
34149 - istanbul 
 
 
Büyük Mükellefler Vergi 
Dairesi 8760047464 
Tel: +90 (212) 463 63 63 

 

 

+90 (212) 444 0 849 
+90 (850) 333 0 849 

 

www.thy.com  

 

  

 

 

 

 

 

Yolcu ismi / Passenger Name : 
 

PAKER  DOGUKANALI  MR    

 

Bilet No / Ticket Number : 
 

2352409216809  

 

Rezervasyon No / Booking Ref : 
 

T728FS 

 

Adres / Address : 
 

 

 

 

Den/A Taşıyıcı Uçuş Snf. Tarih Saat ücret 
Esası Bagaj Bilet 

Durumu 
Kupon 

Durumu 
Önce 

Geçerli 
Sonra 
Değil Terminal 

From/To Carrier Flght Cls Date Time Fare 
Basis Bag Tkt St Cpn St Nvb Nva Terminal 

ISTANBUL/IST 
KARS/KSY TK 2714 B 

28ŞUBAT 
/ 28FEB 

28ŞUBAT 
/ 28FEB 

1205  
 

1410 
BEF 015 OK OPEN   D 

0 
 

 

 
BİLET VE BAGAJ KONTROLU İÇİN TARİFELİ KALKIŞ SAATİNDEN İÇ HATLARDA 45 
DK. DIŞ HATLARDA 60 DK. ÖNCE CHECK-IN IŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. 
Biletinizde yer alan uçuşların sıralı olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu 

uçuşlardan herhangi birine katılmamanız halinde, dönüş parkurlarınız da dahil olmak 
üzere devam uçuşlarınızın tamamı sistem tarafından otomatik olarak iptal 
edilmektedir. 

Türk Hava Yolları, rezervasyon yapılan an ile biletleme işleminin tamamlandığı an 
arasında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bilet fiyatlarında değişiklik yapma 

hakkını saklı tutmaktadır. 

Aşağıda belirtilen bilgiler US çıkışlı/varışlı TK online taşımalarında ve TK marketing 
olduğu 
code-share uçuşlarda geçerli olup diğer code-share uçuşları kapsamamaktadır. 
Kabin Bagajı: 

Kabin bagajı ücretsiz olarak taşınmakta olup parça başı max 8 Kg ağırlığında 
olmalıdır. 
Business kabinde 2 parça, ekonomi ve comfort kabinde 1 er parça kabin bagajı 

http://ebiletfatura.turkishairlines.com/
http://www.thy.com/


ücretsiz olarak taşınabilmektedir. Kabin bagajı max ölçüleri 23X40X55 cm dir. 
Serbest Bagaj: 
Serbest bagaj hakkı business, comfort ve ekonomi kabinde 2 parça olup max ölçüleri 
158 cm dir. Business kabinde parça başı max 32 Kg, ekonomi ve comfort kabinde 

parça başı max 23 Kg a kadar ücretsiz olarak taşınabilmektedir. 0-2 yaş arası çocuk 

yolcular için serbest bagaj hakkı 1 parça ve tamamen katlanabilir bebek arabasından 
oluşmaktadır. Her bir parça max 23 K ağırlığında ve max 115 cm ölçülerinde 

olmalıdır. 
Miles & Smiles Üyeleri: 
Elite Card ve Elit Plus Card üyeleri yolcularımız max 110 cm uzunluğunda ücretsiz 
extra 1 parça bagaj hakkına sahiptir. Elite üyesi olarak diğer Star Alliance üyesi 

havayolları ile seyahat ettiğinizde yukarıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. Elite 
Card ınız diğer Star Alliance üyesi havayollarında Star Alliance Gold Level a denk 
gelmektedir. 
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
PLAMEN TANEV TANEV
Rezervasyon No / Booking Ref : NK7QHJ
Bilet No / Ticket Number : 6242325315201
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 02/03/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
MOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu
hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir

E-BİLETLERİ GÖSTER



2/21/2020 Travel Document

https://acente.flypgs.com/Common/Itinerary.jsp?paramt=70RXTiHaEW1gkCdi5hBch73yP81a7%2BlEcxbqB6wFX%2B0%3D 1/2

UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
SEVVAL TUTAK
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327116
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
SONGUL EZER
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327113
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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462 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca elektronik olarak 

imzalanan ve tevsik edici belge olarak kullanalabilen mali e-

biletlere, biletin düzenlenmesinden itibaren en geç 72 saat 

içerisinde ebiletfatura.turkishairlines.com adresinden 

erişilebilmektedir. Acente tarafından düzenlenen biletlere ilişkin 
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THY Genel Müdürlüğü 

Atatürk Havalimanı  
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Tel: +90 (212) 463 63 63 
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Yolcu ismi / Passenger Name : 
 

TANEV  PLAMENTANEV  MR    

 

Bilet No / Ticket Number : 
 

2352409216812  

 

Rezervasyon No / Booking Ref : 
 

T728FS 

 

Adres / Address : 
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BİLET VE BAGAJ KONTROLU İÇİN TARİFELİ KALKIŞ SAATİNDEN İÇ HATLARDA 45 

DK. DIŞ HATLARDA 60 DK. ÖNCE CHECK-IN IŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. 

Biletinizde yer alan uçuşların sıralı olarak kullanılması gerekmektedir. Söz konusu 

uçuşlardan herhangi birine katılmamanız halinde, dönüş parkurlarınız da dahil olmak 

üzere devam uçuşlarınızın tamamı sistem tarafından otomatik olarak iptal 

edilmektedir. 

Türk Hava Yolları, rezervasyon yapılan an ile biletleme işleminin tamamlandığı an 

arasında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bilet fiyatlarında değişiklik yapma 

hakkını saklı tutmaktadır. 

Aşağıda belirtilen bilgiler US çıkışlı/varışlı TK online taşımalarında ve TK marketing 

olduğu 

code-share uçuşlarda geçerli olup diğer code-share uçuşları kapsamamaktadır. 

Kabin Bagajı: 

Kabin bagajı ücretsiz olarak taşınmakta olup parça başı max 8 Kg ağırlığında 

olmalıdır. 

Business kabinde 2 parça, ekonomi ve comfort kabinde 1 er parça kabin bagajı 

ücretsiz olarak taşınabilmektedir. Kabin bagajı max ölçüleri 23X40X55 cm dir. 

Serbest Bagaj: 
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
TIMUR TEMIZ
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327117
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
TOLGA GURLER
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5D3A
Bilet No / Ticket Number : 6242325327123
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
NOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
UFUK DAYANC
Rezervasyon No / Booking Ref : NK7QHJ
Bilet No / Ticket Number : 6242325314997
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 02/03/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
MOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu
hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir

E-BİLETLERİ GÖSTER
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UÇUŞ BİLGİLERİNİZ
YALCIN YILMAZ
Rezervasyon No / Booking Ref : NK5BDE
Bilet No / Ticket Number : 6242325312493
Düzenleyen / Issued By : ANKER TURİZM/Kuşadası
Düzenlenme Tarihi / Issue Date : 21/02/2020

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Istanbul-S.Gökçen
(SAW)

Kars
(KSY) PC - 2590 28/02/2020 07:15 09:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
YOW/AGT - REFUND/RES CHANGE RESTRICTED-- IADE/DEGISIKLIK ÜCRETLIDIR.

Nereden
From

Nereye
To

Uçus No
Flight
Number

Tarih
Date

Kalkis
Saati
Dep. Time

Varis
Saati
Arr. Time

Bilet
Durumu
Ticket
Status

Kalkış
Terminali
Dep. Terminal

Varış
Terminali
Arr. Terminal

Geçerlilik
Tarihi
Not Valid After

Kars
(KSY)

Istanbul-S.Gökçen
(SAW) PC - 2591 02/03/2020 10:05 12:15 O 28/02/2021

Uçusa Bagli Hizmetler / Additional Services
Satin alinmis herhangi bir ek hizmet bulunmamaktadir. / Any additional services has not been bought for this flight.
Toplam El Bagaj Hakkı / Total Hand Baggage Allowance : 8 KG
Toplam Bagaj Hakki / Total Baggage Allowance : 15 KG
KOW/AGT - REF/RES CHG RESTRICTED-- IADE/DEĞİŞİKLİK ÜCRETLİDİR.

AÇIKLAMA: Bu bilet,ilgili Kanunlara ve PEGASUS havayollarinin tarifelerine, ve GENEL KURALLARINA tabidir. Yolcu, GENEL KURALLAR da
dahil olmak üzere Pegasus Havayollarının taşıma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. GENEL KURALLAR ve taşıma
koşulları, www.flypgs.com isimli web sitemizden incelenebilir. PEGASUS web sitesinde yer alan GENEL KURALLAR`da
dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme yapıldıktan sonra taşıma akdi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup
daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişikliklere ilişkin kurallar aşağıdadır. 
A - Yapilan bir rezervasyonda isim degisikligi yapilmaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde bilet bedeli iadesi
de dahil olmak üzere uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybeder. 
B - Bilet iptali, degisiklik ve iadeler: 
Bilet iptali, değişiklik ve iadeler Web sitemizde yer alan GENEL KURALLAR`a tabidir. İptal ve değişikliğin mümkün olması halinde satın
alınan biletin üzerinde bulunan ücret sınıfının kurallarına göre kesinti uygulanmaktadır. İlgili sınıf kuralları ve diğer detaylar için Web
sitemizde yer alan GENEL KURALLAR ve KOŞULLAR bölümünü inceleyiniz. Kampanyalı biletlerin iptal-iade durumunda ilgili
kampanyanın kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için www.flypgs.com web sitemizi inceleyiniz. 
C - Yolcunun değişiklik talep ettiği uçuşa ilişkin bedel ile ödenen bedel arasında fark oluşuyorsa bu fark ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir
ücret sınıfına rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde hizmet ücreti iade edilmez. Yakıt harcı iadesi iptal
ve değişikliğin yapıldığı uçuşa kalan süreye ve satın alınan biletin kurallarına bağlı olarak yapılmayabilir. 
D - Uçuslarimizda yiyecek ve içecek servisimiz ücretlidir. 
E - Check in ve bagaj işlemleri için iç hatlarda tarifeli kalkış saatinden 2 saat önce, dış hatlarda 3 saat önce havaalanında hazır
bulunulması önerilmektedir. Uçuşunuzu gerçekleştireceğiniz havaalanı online check in uygunlukları için web sayfamızda “Havalimanları
Online Check -in Uygunlukları” bölümünden bilgi alabilirsiniz. 1 Mart 2018’e kadar olan uçuşlarda yut içi yolculuklarınızda uçuş saatinden
en az 30 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 45 dakika önce; 1 Mart 2018’den itibaren olan uçuşlarda, yurt içi yolculuklarınızda uçuş
saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanindaki kontuarlardan check-in ve bagaj teslim
işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Check-in sırasında dış hatlar için pasaport, iç hatlar için fotoğraflı bir kimlik kartının ve
KKTC uçuşlarında nüfus cüzdanı veya pasaportun hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yolcular uçuşa kabul edilemez. 
Pasaport ve vize işlemlerinin tam olması yolcunun sorumluluğundadır. 
F -23.07.2015 itibari ile yolcuların iç hatlar uçuşlarındaki serbest bagaj hakkı Eko Paket’te 15 Kg, Avantaj Paket’te 20 KG, Business Flex
Paket’te 15 Kg’dir. Kıbrıs ve dış hatlarda serbest bagaj hakkı Süper Eko Paket’te bulunmamakta, Eko Paket’te 20 Kg, Avantaj Paket’te 20
Kg, Business Flex Paket’te 20 Kg’dir. El (Kabin ) Bagaj taşıma hakkı, Business Flex Paket dışındaki tüm paketlerde 8 Kg, Business Flex
Paket’te 12 Kg’dir. El bagaji kabulü ile ilgili güvenlik kurallari ve uçus emniyetini riske etmesi muhtemel tehlikeli maddelerle ilgili bilgi
almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.flypgs.com . Kayıtlı bagaj kapsamında taşınmaması gereken maddeler ve
bagajlarda oluşabilecek çizik,kulp hasarı gibi minor hasarlarda havayolumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Detaylı
kurallarımız için lütfen web sitemizde GENEL KURALLAR bölümüne bakınız.
G - SAW : Sabiha Gökçen Havalimani IST: Atatürk Havalimanı
H - Ihtilaf vukuunda Pegasus Havayolları Elektronik kayitlari geçerlidir.
I - KKTC`de vatani görevini yapan ve KKTC`de görevli tüm Askeri personel ile Öğrenci indiriminden yararlanan yolcularin, Asker ve
Ögrenci belgelerini havaalaninda check-in esnasinda ibraz etmeleri zorunludur.Aksi halde tam yolcu ücreti ile aradaki fark tahsil edilir.
J - Sefer iptali ve gecikme durumlarında bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Pegasus Havayolları`na ait
değildir. Yolcular devam uçuşları yeni bilet talep edemez.
UYARI: İç ve dış hat taşımalarda yolcu ölüm veya yaralanma ile bagaj kaybi veya hasari halinde, uygulanabilirliğine göre, taşıyıcının
sorumlulugunu düzenleyen ve sinirlandiran Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Protokoller ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu

E-BİLETLERİ GÖSTER
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hükümleri uygulanır. Avrupa Topluluğu ülkelerinden başlayan uçuşlarda ise sorumluluk, Pegasus`un tabi olması kaydıyla, AT
Düzenlemelerine göre belirlenir
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