
 

PRIVATE JET CHARTER AGREEMENT 

 

1. PARTIES 

This Private Jet Charter Agreement (the “Agreement”) 

is signed between PAN Havacılık ve Ticaret JSC 

having its registered office at Mağdenli Binası 195. Cad. 

No: 4 Macunköy Ankara Türkiye (hereinafter referred 

to as the “Carrier”) and on the other side …… with its 

registered address …… (hereinafter referred to as the 

“Customer”).  

 

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT 

This Agreement is signed in accordance for the charter 

of the TC-AHE/2005 YOM Citation Bravo C550 

registered aircraft (“Aircraft”) for the following 

journey(s) for the Customer’s use, under the following 

terms. 

  

3. FLIGHT SCHEDULE  

Date: …… 

Dep Time : …… 

Dep Airport: …… 

Arrival Airport: …… 

Pax:  …… 

Date: ……………… 

Dep Time : ……………… 

Dep Airport: ……………… 

Arrival Airport: ……………… 

Pax:  ……………… 

Date: ……………… 

Dep Time : ……………… 

Dep Airport: ……………… 

Arrival Airport: ……………… 

Pax:  ……………… 

 

4. CHARTER PRICE AND PAYMENT 

In consideration of the hours that the Aircraft will fly, 

the charter price is determined as EURO …… 

 

Excluding de-icing charges if needed at departure and 

technical landing destinations. Also hangar fee in 

……………………….. and  in case of any cancellation 

by Customer, all permit application charges will be 

covered by Customer. Unless otherwise agreed in 

written, payment of the total Charter Price shall be made 

in full, prior to commencement of the Flight Schedule to 

the bank account the the Carrier shall notify to the 

Customer. 

Charter Price includes the costs incurred in the operation 

of the Aircraft, the costs of crew, fuel, oil, lubricants, 

maintenance, insurance, landing and navigation fees, 

airport charges and similar operational expenses. 

Charter Price does not include any royalties, non-

objection fees, customs duties, taxes, levies or charges 

assessed or imposed by any applicable authority upon 

ÖZEL UÇAK KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 

 

1. TARAFLAR 

İşbu Özel Uçak Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”), 

merkezi Mağdenli Binası 195. Cad. No: 4 Macunköy 

Ankara Türkiye adresinde bulunan PAN Havacılık ve 

Ticaret A.Ş. (“Taşıyıcı”) ile merkezi ……  adresinde 

bulunan …… (“Müşteri”) arasında imzalanmıştır. 

 

 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşme TC-AHE/2005 YOM Citation Bravo 

C550 tescil işaretli uçağın (“Uçak”) aşağıda belirtilen 

seyahat(ler) için Müşterinin kullanımı amacıyla 

kiralanmasına ilişkin hükümleri düzenlemek amacıyla 

imzalanmıştır. 

 

3. UÇUŞ PLANI 

Tarih:  …… 

Kalkış Saati: …… 

Kalkış: …… 

Varış: …… 

Pax: …… 

Tarih:  ……………… 

Kalkış Saati ……………… 

Kalkış: ……………… 

Varış: ……………… 

Pax: ……………… 

Tarih:  ……………… 

Kalkış Saati ……………… 

Kalkış: ……………… 

Varış: ……………… 

Pax:  ……………… 

 

4. KİRALAMA BEDELİ VE ÖDEME 

Uçağın uçacağı saatlerin karşılığında, kiralama bedeli 

olarak …… EUR belirlenmiştir. 

 

Kalkış ve teknik iniş yerlerinde buz çözme masrafları 

hariçtir. Ayrıca __________  hangar ücreti ve Müşteri 

tarafından herhangi bir iptal durumunda, tüm izin 

başvuru ücretleri Müşteri tarafından karşılanacaktır. 

Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, 

toplam Kira Bedeli, Uçuşa başlanmadan önce 

Taşıyıcının Müşteriye bildireceği banka hesabına tam 

olarak ödenecektir. 

Kira Bedeline Uçağın operasyonu nedeniyle yapılan 

masrafları, mürettebat masraflarını, yakıt, benzin, yağ, 

bakım, sigorta, iniş ve navigasyon ücretleri, havaalanı 

ücretleri ve benzer operasyonel masraflar dahildir. 

Kira Bedeli işbu Sözleşmenin imzası veya ifası 

nedeniyle veya yolcuların taşınması, bindirilmesi veya 

indirilmesi veya talep halinde kara ulaşımlarının 

sağlanması amacıyla yetkili kurumlar tarafından 



 

the execution or performance of this Agreement or the 

carriage, embarkation or disembarkation of passengers 

or ground transportation of passengers all of which shall 

be paid by Customer on demand. 

In the event the payment is made in Turkish Liras, 

Turkish Central Bank’s Exchange rates shall be 

applicable. Non-payment of any due amount shall entitle 

Carrier to suspend or cancel the Flight Schedule (or any 

portion thereof) without warning or liability and without 

prejudice to Carrier’s right to claim from Customer any 

and all monies remaining unpaid. 

 

 

5. FLIGHT CONDITIONS 

Carrier’s performance of the Flight Schedule is subject 

to Aircraft and crew availability, slot coordination and 

valid authorisation being granted in a timely manner by 

the appropriate public and government authorities 

(including, but not limited to, applicable civil aviation 

authorities). 

All passengers and baggage must be ready for 

embarking and loading 15 minutes prior to the scheduled 

Departure Time of each flight of the Flight Schedule. 

 

6. CATERING / BEVERAGE 

Standard catering and beverage is provided for the 

flight. Any additional requirements shall be charged 

separately to the Customer.  

 

 

7. CANCELLATION CHARGES 

Customer shall pay the following cancellation charges if 

notice of cancellation is received: 

a) At least 72 hours before the first scheduled Departure 

Time – 30% of the total Charter Price; 

b) 72-48 hours before the first scheduled Departure 

Time – 50% of the total Charter Price; 

c) 48-24 hours before the first scheduled Departure 

Time – 75% of the total Charter Price; 

d) 24 hours up to the first scheduled Departure Time – 

90% of the total Charter Price; 

e) After the first scheduled Departure Time (with or 

without any notice) 100% of the total Charter Price  

 

 

8. CARRIER’S DISCRETION 

In the event the Aircraft shall for any reason whatsoever 

(whether before or after commencement of the Flight 

Schedule) become incapable of undertaking or 

continuing the Flight Schedule (or any portion thereof), 

the Carrier may, at its discretion, substitute therefore an 

aircraft of the same or another type and the provisions of 

this Agreement shall apply mutatis mutandis to the 

substituted aircraft. If the Carrier does not elect to 

substitute another aircraft, it shall notify the Customer 

tahakkuk ettirilen veya yüklenen royalty ve non-

objection bedellerini, gümrük vergilerini, resim, harçlar 

ve ücretleri kapsamamakta olup bunlar Müşteri 

tarafından ödenecektir. 

Ödemenin Türk Lirası üzerinden yapılması halinde 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz satış 

kurları uygulanacaktır. Muaccel herhangi bir ödemenin 

yapılmaması Taşıyıcıya, sorumluluğu doğmadan ve 

ihtara gerek olmaksızın; Müşteriden ödenmemiş bakiye 

tutarları talep hakkına halel getirmeksizin Uçuşu (veya 

bir kısmını) durdurma veya iptal etme hakkını 

verecektir. 

 

5. UÇUŞ KOŞULLARI 

Taşıyıcının, Uçuş ifa etmesi, Uçağın ve mürettebatın 

müsaitliğine, slot koordinasyonuna ve geçerli iznin 

zamanında yetkili resmi ve kamu kurumlarınca (sivil 

havacılık kurumları de dahil olmak fakat bununla sınırlı 

olmamak üzere) verilmesine bağlıdır. 

 

Tüm yolcular ve bagajları, biniş ve yükleme için Uçuş 

Planında belirtilen her bir uçuşun Kalkış Saatinden 15 

dakika öncesinde hazır olmalıdır. 

 

6. YİYECEK/İÇECEKLER 

Uçuş için standart yemek ve içecek sağlanmaktadır. 

Müşterice talep edilecek olan ilave istekler ayrıca 

faturalandırılacaktır. 

 

 

7. İPTAL ÜCRETLERİ 

Müşteri, iptal bildiriminin ulaştığı ana göre aşağıda 

belirtilen iptal ücretlerini ödeyecektir: 

a) Planlanan birinci Kalkış Saatinden en az 72 saat önce 

– Toplam Kiralama Bedelinin %30’unu; 

b) Planlanan birinci Kalkış Saatinden 72-48 saat önce – 

Toplam Kiralama Bedelinin %50’unu; 

c)  Planlanan birinci Kalkış Saatinden 48-24 saat önce 

– Toplam Kiralama Bedelinin %75’ini; 

d) Planlanan birinci Kalkış Saatinden 24 saat öncesine 

kadar – Toplam Kiralama Bedelinin %90’ını;  

e) Planlanan birinci Kalkış Saatinden sonra (bildirim 

yapılsın veya yapılmasın), toplam Kira Bedelinin 

%100’ünü. 

 

8. TAŞIYICININ TAKDİR HAKKI 

Taşıyıcı, Uçağın herhangi bir nedenle (Uçuş Planının 

başlamasından önce ya da sonra) Uçuş Planını (veya 

planın bir kısmını) gerçekleştirmeye veya sürdürmeye 

elverişsiz hale gelmesi halinde, takdiri kendisine ait 

olmak üzere, aynı veya farklı tipte bir uçak ile 

değiştirebilir. Bu durumda işbu Sözleşmenin hükümleri 

değiştirilen uçak için de mutatis mutandis geçerli 

olacaktır. Taşıyıcı uçağı değiştirmeyi seçmemesi 

halinde, Müşteriyi olabildiğince çabuk bilgilendirecek 



 

as soon as possible and shall be relieved of its 

obligations to provide the Aircraft for the Flight 

Schedule (or any portion thereof) which can no longer 

be undertaken by reason of the incapacity of the Aircraft 

and the Carrier shall not be under any liability to the 

Customer other than to refund to Customer such part of 

the Charter Price which relates to the cancelled Flight 

Schedule (or any portion thereof). 

 

9. CAPTAIN’S DISCRETION 

The Captain of the Aircraft (the “Captain”) shall have 

absolute discretion to decide what load including the 

number of passengers may safely be carried in the 

Aircraft on any particular flight and how such load shall 

be distributed, whether and when a flight may be  

safely undertaken and when and where the Aircraft shall 

be landed. All such decisions of the Captain shall be 

final and binding on Customer and Carrier. Carrier shall 

not be liable to Customer for any loss, damage, costs or 

claims of whatsoever nature and howsoever arising as a 

result of any such decision by the Captain. 

 

 

10. ADDITIONAL CREW 

The Flight Schedule specified in this Agreement has 

been prepared to take account of relevant statutory and 

other official flight time limitation requirements. Carrier 

reserves the right to make additional charges if, for 

reasons beyond Carrier’s control, it is necessary to 

provide additional crew or position replacement crew to 

continue the Flight Plan, or if the crew changes position, 

and does not assume any liability or liability to the 

Customer or third parties due to the delay of passengers, 

baggage or cargo. 

 

11. LOADING AND PACKING  

The amount and weight of accompanied baggage shall 

be at Carrier's discretion. The following or similar 

articles, such as firearms, explosives, combustible 

materials and live animals may be carried only with 

Carrier's prior consent which may, in its absolute 

discretion, be withheld. Carrier may inspect and 

examine any baggage or cargo belonging to any 

passenger whether accompanied or not. Furthermore 

and without prejudice to the foregoing, the Carrier may 

refuse to carry any baggage considered by the Captain 

or by any other employee, servant or agent of Carrier to 

be unsuitable for carriage by air whether by its nature or 

any applicable laws or regulations of any country to, 

from or over which the Aircraft may be flown. 

 

 

 

 

ve Uçağın elverişsizliği nedeniyle artık 

üstlenilemeyecek olan Uçuş (veya uçuşların bir kısmı) 

dahilinde Uçağı sağlama yükümlülüğünden 

kurtulacaktır. Bu durumda Taşıyıcı, Müşteriye karşı 

Kiralama Bedelinin iptal edilen Uçuşa (veya uçuşun bir 

kısmına) ilişkin kısmının Müşteriye iadesi dışında 

başkaca herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.  

 

 

9. KAPTANIN TAKDİR HAKKI 

Uçağın Kaptanı (“Kaptan”), Uçakta her bir uçuşta 

taşınacak olan yolcu sayısı da dahil olmak üzere hangi 

yükün güvenle taşınabileceğine ve yükün ne şekilde 

dağıtılacağına, uçuşun ne zaman ve şekilde güvenli 

biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ve 

Uçağın ne zaman nereye ineceğine karar verme 

konusunda kesin takdir yetkisine sahip olacaktır. 

Kaptanın tüm bu kararları Müşteri ve Taşıyıcı açısından 

kesin ve bağlayıcı olacaktır. Taşıyıcı, Kaptanın söz 

konusu kararlarından dolayı Müşteriye karşı hiçbir 

şekilde kayıp, zarar, masraf ve taleplerden sorumlu 

olmayacaktır. 

 

10. İLAVE MÜRETTEBAT 

İşbu Sözleşme ile belirlenen Uçuş Planı, ilgili idari 

düzenlemeler ve uçuş saati sınırlamalarına ilişkin diğer 

resmi zorunluluklar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Taşıyıcı, kendi kontrolu dışındaki sebeplerle, Uçuş 

Planına devam etmek için ilave mürettebat sağlanması 

veya mürettebat pozisyon değişikliği gerekir ise ilave 

ücret talep etme hakkını saklı tutar ve Müşteri veya 

üçüncü kişilere karşı yolcuların, bagajın veya kargonun 

gecikmesi nedeniyle hiçbir sorumluluk veya 

yükümlülük üstlenmez. 

 

11. YÜKLEME VE PAKETLEME 

Taşınacak olan bagajın miktarı ve ağırlığının takdiri 

Taşıyıcıya ait olacaktır. Ateşli silahlar, patlayıcılar, 

yanıcı maddeler ve benzeri eşyalar ile canlı hayvanlar 

ancak Taşıyıcının, vermekten imtina edebileceği ve 

takdiri tamamen kendsisine ait önceden izni ile 

taşınabilir. Taşıyıcı, eşlik edilip edilmediğine 

bakılmaksızın yolculardan herhangi birine ait tüm bagaj 

ve kargoları kontrol ederek denetleyebilir. Yukarıdaki 

hükümlere ilaveten, Taşıyıcının Kaptan veya başka 

herhangi bir çalışanı, hizmetlisi veya temsilcisi 

tarafından doğası gereği veya gidilecek, gelinen veya 

Uçağın üzerinde uçacağı ülkelerin yasa ve 

yönetmelikleri gereği havayolu taşımacılığına aykırı 

olduğu düşünülen her türlü bagajı ve yükü reddetme 

hakkı saklıdır. 

 

 

 



 

12. CARRIER’S PROTECTION AGAINST 

INCREASED COSTS 

The Charter Price is based on Carrier's costs, charges 

and expenses at the date hereof. In the event of any 

increase of such costs, charges and expenses of 

whatsoever nature and howsoever arising between the 

date hereof and the completion of the Flight Schedule, 

Carrier shall be entitled to increase the Charter Price by 

a sum equal to any extra amount incurred, or to be 

incurred, in completing the Flight Schedule as a result of 

any such increase in any such costs, charges or expenses.  

 

 

13. NON-PERFORMANCE OR DELAY  

(a) In the event of non-performance or delay caused by 

any circumstances whatsoever beyond the reasonable 

control of Carrier including, but not limited to, the 

actions of third parties, labour difficulties, force majeure 

(including but not limited to inclement weather) or 

technical breakdown or accident to the Aircraft or any 

part thereof or any machinery to be used in relation to 

the Aircraft, Carrier shall use its reasonable endeavours 

to perform or continue the Flight  

 

 

(b) Notwithstanding 13(a), Customer shall be liable to 

pay Carrier such portion of the Charter Price as shall be 

proportionate to that part of the Flight Schedule which 

has been performed together with all passengers 

expenses and any additional charges payable by 

Customer pursuant hereto. 

 

 

14. DIVERSIONS  

If, for reasons of safety or security or other operational 

reasons not being the fault of Carrier or attributable to 

Customer or any passengers, the Aircraft is diverted 

from any scheduled destination specified in the Flight 

Schedule, Carrier shall use its reasonable endeavor's to 

procure that, as soon as reasonably practicable after 

arrival at such alternate destination, the Aircraft is flown 

to its scheduled destination.  

 

Carrier shall have no liability or responsibility to 

Customer or any other party for any delay to passengers, 

baggage or cargo so occasioned. The Customer will be 

responsible for the additional costs and expenses 

incurred by as a result of the diversion and/or the flight 

to the scheduled destination. 

 

15. TERMINATION BY EITHER PARTY 

Subject to Articles 16 and 17 hereof, either party may 

terminate this Agreement, by giving written notice to the 

other; 

12. TAŞIYICININ ARTAN MASRAFLARA KARŞI 

KORUNMASI 

Kiralama Bedeli, Taşıyıcının işbu Sözleşme 

tarihinindeki masraf, vergi ve giderlerine 

dayanmaktadır. Söz konusu masraf, vergi ve giderlerde 

hangi nedenle ve ne şekilde olursa olsun sözleşme tarihi 

ile Uçuş Planının tamamlanacağı tarih arasında herhangi 

bir artış olması halinde, Taşıyıcı, Kira Bedelini, Uçuş 

Planının söz konusu masraf, vergi ve giderlerdeki artış 

nedeniyle tamamlanması için üstlenilen veya 

üstlenilecek olan ilave miktara eşit bir tutara yükseltme 

hakkına sahip olacaktır. 

 

13. UÇUŞ İPTALİ VEYA RÖTAR 

(a) Üçüncü kişilerin eylemleri, işçi sıkıntıları, mücbir 

sebep (kötü hava koşulları da dahil olmak üzere) veya 

Uçakta veya bir kısmında veya Uçağa ilişkin herhangi 

bir ekipmanda yaşanan teknik sorun ve kazalar, ve 

bunlarla sınırlı olmamak üzere Taşıyıcının kontrolü 

dışında gelişen durumlardan dolayı uçuşun 

yapılamaması veya gecikmesi durumunda; Taşıyıcı 

Uçuş Planının gerçekleştirilmesi veya tamamlanması 

için gerekli çabayı gösterecek, ancak bunun dışında 

Müşteri veya diğer yolculara karşı söz konusu uçuş iptali 

veya demürajda değilse, demürajın hesabında dikkate 

alınmayacaktır. 

(b) 13(a) hükmüne halel gelmeksizin, Müşteri, Uçuş 

Planının gerçekleştirilen kısımlarına orantılı olarak 

Kiralama Bedelinin söz konusu kısmını tüm yolcu 

masrafları ve Müşteri tarafından işbu Sözleşme 

hükümleri uyarınca ödenmesi gerekli diğer masraflar ile 

birlikte ödemekle yükümlü olacaktır. 

 

14. GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ 

Uçağın, emniyet, güvenlik veya Taşıyıcının kusuru 

bulunmayan veya Müşteri veya yolculardan herhangi 

birine yüklenemeyecek başka operasyonel nedenlerle 

Uçuş Planında belirtilen planlanmış güzergâhtan 

ayrılması durumunda, Taşıyıcı, Uçağın alternatif varış 

noktasına ulaşmasını takiben, uçuşun makul bir şekilde 

mümkün olması halinde en kısa sürede planlanan varış 

noktasına uçmasının sağlanması için gerekli çabayı sarf 

edecektir. 

Taşıyıcı, yukarıda açıklanan nedenlerle yolcuların, 

bagajların veya yükün gecikmesinden dolayı Müşteriye 

veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır. 

Müşteri, değişiklik ve/veya planlanan varış noktasına 

uçuş nedeniyle üstlenilen ilave masraf ve giderlerden 

sorumlu olacaktır. 

 

15. SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA FESHİ 

Taraflar, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunmak ve 16 ile 

17’nci maddelere tabi olmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi; 

 



 

(a) at any time before the time specified for the 

commencement of the first journey set out in the Flight 

Schedule; or 

(b) at any time if the other party commits any breach of 

this Agreement or commits an act of bankruptcy or 

becomes insolvent or enters into any arrangement or 

composition with its creditors or, being an individual, 

dies or, being a partnership, is dissolved or being a 

corporation, passes a resolution or has a petition 

presented for winding up (otherwise than for the purpose 

of merger or reconstruction only.) 

 

 

16. TERMINATION BY CARRIER  

If this Agreement is terminated by Carrier: 

(a) pursuant to Aritlce 15 (a) hereof, then Customer shall 

not be liable to pay the Charter Price and Carrier shall 

repay to Customer the Charter Price (or any portion 

thereof) made by Customer but shall be under no further 

obligation or liability to Customer by reason of such 

termination; or 

(b) pursuant to Article 15 (b) hereof, then Customer shall 

be liable to pay the appropriate cancellation charges 

referred to in Article 7 of this Agreement together with 

such portion of the Charter Price as shall be 

proportionate to that part of the Flight Schedule which 

has been performed and additional charges and expenses 

payable by Customer pursuant hereto and Carrier shall 

be under no further obligation or liability to Customer 

by reason of such termination. Any termination by 

Carrier pursuant to this Article 16 will be without 

prejudice to its rights under this Agreement then accrued 

or in respect of the matter leading to termination (and in 

particular without prejudice to its rights under §21 

hereof). 

 

17. TERMINATION BY CUSTOMER 

 

If this Agreement is terminated by Customer: 

(a) pursuant to Article 15 (a) hereof, then Customer 

shall be liable to pay to Carrier the appropriate 

cancellation charge referred to in Article 7 of 

this Agreement; and 

(b) pursuant to Article 15 (b) hereof, then Customer 

shall be liable to pay to Carrier such portion of 

the Charter Price as shall be proportionate to 

that part of the Flight Schedule which has been 

performed together with any additional charges 

and expenses payable by Customer pursuant 

hereto. 

 

18. DOCUMENTS/INFORMATION AND 

DELIVERY BY CUSTOMER 

Carrier shall supply and complete such documents 

relating to the carriage undertaken pursuant to this 

(a) Uçuş Planında belirtilen ilk uçuşun başlaması için 

belirlenen zamandan önce herhangi bir zamanda veya 

 

(b) Taraflardan biri işbu Sözleşmeye aykırı bir 

davranışta bulunur veya iflasına karar verilir, aciz haline 

düşer, alacaklıları ile herhangi bir uzlaşma veya 

konkordato ilan ederse; gerçek kişi ise ölür ise, veya 

ortaklık dağılır ise; veya şirket (birleşme veya yeniden 

yapılanma amaçları dışında) tasfiye kararı alır veya 

tasfiyesi yönünde dilekçe sunulur ise herhangi bir 

zamanda feshedebilirler. 

 

 

16. SÖZLEŞMENİN TAŞIYICI TARAFINDAN 

FESHİ 

İşbu Sözleşme Taşıyıcı tarafından: 

(a) 15(a) maddesi uyarınca feshedilirse, Müşteri 

Kiralama Bedelini ödemekle yükümlü olmayacak ve 

Taşıyıcı, Müşteriye ödemiş olduğu Kiralama Bedelini 

(veya ilgili kısmını) iade edecek ancak bunun dışında 

fesih nedeniyle başka hiçbir sorumluluk ve 

yükümlülüğü olmayacaktır; 

(b) 15(b) maddesi uyarınca feshedilirse, Müşteri işbu 

Sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen uygun iptal 

ücretlerini, Uçuş Planının gerçekleştirilen bölümüne 

oranla Kiralama Bedelinin uygun kısmını, Müşteri 

tarafından ödenmesi gereken ilave masraf ve giderleri 

ödemekle yükümlü olacak ve Taşıyıcının söz konusu 

fesih nedeniyle Müşteriye karşı başkaca herhangi bir 

yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacaktır. Taşıyıcının 

işbu Sözleşmenin 16. maddesi uyarınca 

gerçekleştireceği fesih, işbu Sözleşmeden doğan 

haklarına halel getirmeyeceği gibi feshe yol açan 

olaydan da etkilenmeyecektir (Sözleşmenin aşağıda 21. 

maddesinde belirtilen haklarına halel getirmeyecektir). 

 

17. SÖZLEŞMENİN MÜŞTERİ TARAFINDAN 

FESHİ 

İşbu Sözleşme Müşteri tarafından: 

(a) 15 (a) maddesi uyarınca feshedilirse, Müşteri 

işbu Sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen iptal 

ücretini Taşıyıcıya ödemekle yükümlü 

olacaktır. 

(b) 15 (b) maddesi uyarınca feshedilirse, Müşteri 

Uçuş Planının gerçekleştirilen bölümüne oranla 

Kiralama Bedelinin uygun kısmını, Müşteri 

tarafından ödenmesi gereken ilave masraf ve 

giderler ile birlikte Taşıyıcıya ödemekle 

yükümlü olacaktır. 

 

 

18. MÜŞTERİ TARAFINDAN SUNULACAK 

BİLGİ/BELGELER 

Taşıyıcı, işbu Sözleşme uyarınca ifa edilen taşıma 

hizmetine ilişkin olarak, mutlak takdir yetkisi dahilinde, 



 

Agreement as Carrier in its absolute discretion shall 

consider necessary and, when requested by Carrier, 

Customer shall give to Carrier in good time all 

information and assistance required to complete such 

documents. 

Customer represents and warrants that all transit 

passengers will hold all necessary passports, visas, 

health and other certificates necessary to secure transit 

through any intermediate points and entry into the 

country of destination of the flight. In the event that any 

immigration authority imposes any fines or penalties on 

Carrier, its employees, servants or agents or refuse entry 

to any passenger(s) and Carrier is required to transport 

such passenger(s) to the point of origin of the flight or to 

any other point, Customer shall pay to Carrier upon 

demand all fines, penalties, costs and expenses so 

incurred.  

 

 

19. LAWS AND TRAFFIC REGULATIONS  

 

(a) The Aircraft shall be used only in compliance with 

the laws and regulations of the relevant authorities of 

Turkish Republic or any other country to, from or over 

which the Aircraft is flown. Carrier shall, at its own 

expense, apply for and use its reasonable endeavours to 

procure the grant of all licences or permits required by 

the laws of Turkish Republic and of any other country 

to, from or over which the Aircraft is to be flown for the 

performance of the Flight Schedule. 

(b) Customer will comply with and shall use its best 

endeavours to cause all passengers and owners of goods 

or other persons having an interest in goods carried in 

the Aircraft to observe and comply with all traffic 

regulations of Carrier and all customs, police, public 

health and other laws and regulations which are 

applicable in the countries in which flights are 

originated, landings are made or over which flights are 

made. 

 

20. LIABILITY OF CARRIER  

Carrier does not undertake any carriage as a common 

carrier or accept the obligations of a common Carrier. 

Carrier does not accept any liability whatsoever 

(including without limitation consequential loss) 

whether for death to, or injury or delay of, passengers or 

loss of, damage to, or delay of, baggage or cargo 

whether arising in contract or in tort, including 

negligence or otherwise, and whether occasioned by 

Carrier, its employees, servants or agents (any such 

liability being hereby excluded). Carriage shall be 

subject to the rules and limitation relating to liability and 

to all other provisions established by the Warsaw 

Convention or by that Convention as amended from time 

to time and/or by any other treaty or convention 

gerekli gördüğü tüm belgeleri tedarik edip 

tamamlayacaktır. Müşteri, Taşıyıcı tarafından talep 

edilmesi halinde, Taşıyıcının söz konusu belgeleri 

tamamlayabilmesi için gerekli her türlü bilgi ve yardımı 

zamanında sağlayacaktır.  

Müşteri, tüm transit yolcuların, herhangi bir ara 

noktadan geçişi ve uçuşun  yapıldığı varış ülkesine, 

yolcuların girişini güvence altına almak için gerekli tüm 

pasaportlara, vizelere, sağlık ve diğer sertifikalara sahip 

olacağını beyan ve garanti eder. Herhangi bir göçmenlik 

otoritesinin Taşıyıcı, çalışanları, hizmetlileri ve 

acentalarına herhangi bir ceza veya yaptırım uygulaması 

veya herhangi bir yolcunun ülkeye girişini reddetmesi 

nedeniyle Taşıyıcının söz konusu yolcuyu kalkış 

noktasına veya başka bir noktaya taşımasının gerekmesi 

durumunda, Müşteri, bu şekilde yüklenilen tüm ceza, 

yaptırım, masraf ve giderleri Taşıyıcının talebi üzerine 

ödeyecektir.  

 

19. MEVZUAT VE HAVA TRAFİK 

YÖNETMELİĞİ 

(a) Uçak, Türkiye Cumhuriyeti veya uçuşun yapılacağı, 

yapıldığı veya Uçağın üzerinden uçacağı ülkenin ilgili 

kurumlarının yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak 

kullanılacaktır. Taşıyıcı, Türkiye Cumhuriyeti veya 

Uçuş Planının gerçekleştirilmesi için Uçağın üzerinden 

uçacağı, uçuşun yapılacağı veya yapıldığı ülkenin 

kanunları uyarınca alınması gereken tüm ruhsat ve 

izinleri, masrafları kendisine ait olmak üzere, temin 

etmek amacıyla başvurarak gerekli çabayı sarfedecektir.  

(b) Müşteri, Taşıyıcının tüm trafik kurallarına ve 

uçuşların başladığı, inişlerin yapıldığı veya uçuşların 

üzerinden gerçekleştiği ülkelerin tüm gümrük, emniyet, 

kamu sağlığı ve yürürlükteki diğer yasa ve 

yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve Uçakta 

taşınan tüm yolcular ile ürünlerin sahipleri veya ürünlere 

ilişkin menfaati olan diğer kişilerin de bunlara uygun 

hareket etmesi için elinden gelen çabayı sarfedecektir. 

 

 

20. TAŞIYICININ SORUMLULUĞU 

Taşıyıcı, toplu taşımacılık hizmeti üstlenmemekte ve 

toplu taşımacılıktan kaynaklanan yükümlülükleri kabul 

etmemektedir. Taşıyıcı, (dolaylı zararlar da dahil olmak 

üzere) yolcuların hiçbir şekilde ölümü, sakatlanması 

veya gecikmeleri; bagaj veya yükün kaybı, zarara 

uğraması veya gecikmesinden dolayı; sözleşme veya 

haksız fiilden, ihmal veya başka bir şekilde; Taşıyıcı, 

çalışanları, hizmetlileri veya acentalarından 

kaynaklanmasına bakılmaksızın (sorumluluk kapsam 

dışı bırakılmak kaydıyla) hiçbir yükümlülüğü kabul 

etmemektedir. Taşıma, yükümlülükle ilgili kurallara ve 

sınırlamalara ve zaman zaman ve/veya söz konusu 

taşıma için geçerli olduğu takdirde bu tür bir taşıma için 

geçerli olan diğer herhangi bir antlaşma veya 



 

applicable to such carriage insofar as such carriage is 

"international carriage" as therein defined. Carriage 

which is not so governed shall be subject to all 

applicable laws which extend provisions of the 

Convention to such carriage or which otherwise limit 

Carrier's liability. 

 

The Customer hereby acknowledges that has read, 

understand and agree to the terms of the present 

Agreement and Annex #1 to the present Agreement.  

The Customer shall be liable for any consequences 

occurred due to violation of of terms and conditions of 

the present Agreement and Annex#1 which is an integral 

part hereto. 

 

21. INDEMNITY 

Customer shall indemnify (on a full indemnity basis) 

Carrier against all claims, costs and expenses (including 

legal fees and costs) in respect of any: 

(a) liability of Carrier to third persons (including but not 

limited to passengers, consignors and consignees) for 

any loss or damage of whatsoever nature arising out of 

the negligence, wilful misconduct or any act or omission 

of Customer, its servants or agents or any passenger 

carried by authority of Customer; and 

(b) loss or damage of whatsoever nature suffered by 

Carrier, its employees, servant or agents, or to any 

equipment belonging to Carrier, its employees, servants 

or agents arising out of the negligence, wilful 

misconduct or any act or omission of Customer, its 

servants or agents or any passenger carried by authority 

of Customer and whether tortuous or constituting a 

breach of this Agreement. 

 

22. ASSIGNMENT AND VICARIOUS 

PERFORMANCE  

Customer shall not be entitled to assign the benefit of 

this Agreement to any other person without the prior 

written consent of Carrier, which consent may be 

unreasonably withheld but Carrier may procure the 

vicarious performance of its obligations hereunder by 

any other person or company. 

 

 

23. NOTICES  

Communications and notices between the parties shall 

be in writing and without prejudice to the provisions of 

clause 18 item 3 of the Turkish Commecial Code shall 

be delivered personally, sent by fax, nationally 

recognised express courier notices shall be deemed 

given when actually received when so delivered 

personally, by fax or express courier or, if mailed, or the 

date of acknowledgement of receipt of the registered 

letter. 

 

sözleşmeyle değiştirilen Varşova Konvansiyonu veya 

bu Konvansiyon tarafından burada tanımlandığı gibi 

"uluslararası taşıma" belirlenen diğer tüm hükümlere 

tabidir. Söz konusu kurallara tabi olmayan taşıma, 

Konvansiyon hükümlerini genişleten veya Taşıyıcının 

sorumluluğunu sınırlayan yürürlükteki tüm yasalara tabi 

olacaktır. 

Müşteri, bu Anlaşmanın şartlarını okuduğunu, 

anladığını ve kabul ettiğini ve bu Anlaşmanın Ek 1'ini 

kabul ettiğini beyan eder.  

Müşteri, bu Anlaşmanın şartlarını ve koşullarını ve 

bunun ayrılmaz bir parçası olan Ek No 1'in ihlali 

nedeniyle meydana gelen sonuçlardan sorumludur. 

 

 

21. TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Müşteri Taşıyıcıyı aşağıdaki talep, gider ve masraflara 

(yasal gider ve masraflar dahil olmak üzere) karşı 

koruyarak (tam tazmin temelinde) tazmin edecektir: 

(a) Taşıyıcının üçüncü kişilere (yolcular, gönderen ve 

gönderilenler de dahil olmak üzere) karşı Müşterinin, 

çalışanlarının, temsilcilerinin veya kendi yetkisi altında 

taşınan yolcularının ihmali, kasıtlı davranış veya 

hareketi veya hareketsizliği nedeniyle oluşacak her türlü 

kayıp, zarardan dolayı sorumluluğu; ve  

(b) Taşıyıcının, çalışanlarının, hizmetli veya 

temsilcilerinin veya onlara ait herhangi bir ekipmanın 

Müşterinin, çalışanlarının, temsilcilerinin veya kendi 

yetkisi altında taşınan yolcularının, işbu Sözleşmeye 

aykırılık veya haksız fiil teşkil eden ihmali, kasıtlı 

davranış veya hareketi veya hareketsizliği nedeniyle 

herhangi bir şekilde uğradığı kayıp ve zararlar.  

 

 

22. DEVİR VE TEMLİK  

 

Müşterinin, işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak ve 

menfaatlerini, Taşıyıcının neden göstermeksizin 

vermekten imtina edebileceği yazılı onayını önceden 

almaksızın üçüncü kişilere devretme hakkı 

bulunmamaktadır. Taşıyıcı, işbu Sözleşme ile üstlendiği 

yükümlülüklerini üçüncü kişi veya şirketler vasıtasıyla 

yerine getirebilecektir. 

 

23. BİLDİRİMLER 

Taraflar arasında her türlü iletişim ve bildirimler yazılı 

olarak yapılacak ve TTK md. 18/3 hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, elden teslim edilecek, faks ile 

gönderilecek, ulusal düzeyde tanınmış bir kurye şirketi 

veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir. 

TTK md. 18/3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, söz 

konusu iletişim ve bildirimler elden teslim, faks veya 

ekspres kurye ile teslim edildiğinde teslim alındığı an, 

posta ile gönderildiğinde iadeli taahhütlü mektubun 

alındığı tarihte alınmış sayılacaktır. 



 

 

24. CHANGES IN AGREEMENT AND WAIVER 

  

Alterations and additions to this Agreement will only be 

binding if made in writing and signed by the parties. 

Customer cannot rely on any verbal undertaking from, 

or given in the name of, Carrier which is different from, 

or additional to, the terms and conditions of this 

Agreement. Neither parties' rights shall be prejudiced or 

restricted by any indulgence or forbearance granted by 

it and no waiver of any breach shall operate as a waiver 

of any other or further breach. 

 

 

25. PERSONAL DATA 

The Personal Data provided to the Customer by the 

Carrier (hereinafter the “PD”) shall include: 

a) The PD obtained by the Customer from the Carrier 

b) The PD obtained by the Customer from any source 

and processed by the Customer upon request of the 

Carrier 

c) The PD obtained by the Customer from any source. 

The PD processing includes operation or a number of 

operations involving the PD, including operations in the 

automatic mode, such as collection, registration, access, 

search, use, arrangement, storage, adjustment or 

alternation, expert examination, disclosure through 

distribution or transfer in another manner, grouping or 

consolidation, division into units, deleting or 

destruction. 

The Customer shall have the following obligations in 

respect of the PD processing: 

(a)  The Customer shall view and process the PD only to 

the extent required for performance of this Agreement 

and any supplements and/or appendices hereto, or in 

accordance with the Carrier’s written instructions. 

(b) The Customer undertakes to ensure confidentiality 

of the PD and not to disclose it to third parties without a 

special written consent of the Carrier.  

(c) The Customer shall take any and all necessary 

technical and organizational measures (including 

obtainment of necessary licenses and permits) to ensure 

privacy and confidentiality of its PD to prevent their 

accidental, unauthorized or illegal destruction, 

alternation, modification or loss. 

 

(d) The Customer shall take any and all measures 

required to ensure compliance of its personnel and third 

persons involved with the requirements relating to the 

PD, and shall grant access to its personnel or third 

persons to the PD only after signing individual 

confidentiality agreements in respect of the PD.  

(e) The Customer shall comply with provisions of labor, 

personal data protection and any other applicable 

regulatory acts of Turkey. 

 

24. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VEYA 

FERAGAT 

İşbu Sözleşmede yapılacak değişiklik veya eklemeler 

ancak yazılı şekilde tarafların imzası ile yapılır ise 

bağlayıcı olacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme hüküm ve 

koşullarından farklı veya bunlara ilave olarak sözlü 

olarak Taşıyıcı veya onun adına verilen sözlü taahhütler 

ile hak iddia edemeyecektir. Herhangi bir ihlale 

müsamaha gösterilmesi nedeniyle tarafların haklarına 

zarar gelmeyecek ve sınırlanmayacak olup, bir hakkın 

kullanılmaması, feragat edilmesi ileride gerçekleşecek 

bir ihlalde kullanılmayacağı anlamına gelmeyecektir.  

 

25.KİŞİSEL VERİLER  

Müşteriye Taşıyıcı tarafından sağlanan Kişisel Veriler 

(bundan sonra “KV”). 

a) Müşteri tarafından Taşıyıcı’den alınan KV 

b) Müşteri tarafından herhangi bir kaynaktan elde edilen 

ve Müşteri tarafından Taşıyıcı’nın talebi üzerine işlenen 

KV. 

c) Müşteri tarafından herhangi bir kaynaktan elde edilen 

KV. 

KV işleme, toplama, kayıt, erişim, arama, kullanım, 

düzenleme, depolama, ayarlama veya değiştirme, 

uzman muayenesi, dağıtım veya transfer yoluyla 

açıklama gibi otomatik moddaki işlemler de dâhil olmak 

üzere KV'yi içeren bir işlemi veya işlemi içerir. Başka 

bir şekilde gruplandırma veya birleştirme, birimlere 

bölme, silme veya imha etme. 

Müşteri KV işlemeyle ilgili olarak aşağıdaki 

yükümlülükleri yerine getirecektir: 

(a) Müşteri KV’yi yalnızca bu Anlaşmanın yerine 

getirilmesi için gerekli olan ölçüde ve buradaki 

ek ve/veya eklerinde veya Taşıyıcı’nın yazılı 

talimatlarına uygun olarak görüntüleyecek ve 

işleyecektir. 

(b) Müşteri, KV'nin gizliliğini sağlamayı ve Taşıyıcı’nın 

özel bir yazılı rızası olmadan üçüncü şahıslara ifşa 

etmemeyi taahhüt eder. 

(c) Müşteri, yanlışlıkla, yetkisiz veya yasadışı bir 

şekilde imha edilmesini, değiştirilmesini veya 

kaybedilmesini önlemek amacıyla, KV'nin gizliliğini 

sağlamak için gerekli tüm teknik ve örgütsel önlemleri 

(gerekli lisans ve izinlerin alınması dâhil) alır. 

 

(d) Müşteri, personelinin ve KV ile ilgili gerekliliklere 

dâhil olan üçüncü kişilerin uyumluluğunu sağlamak için 

gereken her türlü önlemi alır ve personeline veya üçüncü 

kişilere, yalnızca kişisel gizlilik anlaşmalarını 

imzaladıktan sonra KV'ye erişim izni verir. 

 

(e) Müşteri, işçilik hükümlerine, kişisel verilerin 

korunmasına ve Türkiye'nin yürürlükteki diğer yasal 

düzenlemelerine uymalıdır. 



 

(f) The Carrier reserves the right to carry out an 

inspection in the Customer’s and its counteragents’ 

offices upon giving a prior written notice to the 

Customer, to check the Customer’s fulfillment of 

commitments related to processing the PD during and 

after termination of this Agreement. The Customer 

undertakes to grant access to all respective premises, 

facilities, equipment, and documents for the purposes of 

such inspection. 

(g) After termination of this Agreement for any reason 

the Customer shall fully discontinue processing of the 

PD, return to the Carrier or destruct upon the Carrier’s 

demand all copies of the PD, and submit to the Carrier a 

confirmation of such destruction. These obligations 

relating to the PD shall remain in force after termination 

of this Agreement for any reason. 

 

26. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 

 

This Agreement shall be construed in accordance with 

the laws of EU and Turkey and Customer agree to 

submit to the non-exclusive jurisdiction of Ankara city 

Courts and Execution Offices.  

 

Customer : …… 

Name  : …… 

Title  :  

Date  : …… August 2021 

Signature : 

 

 

Carrier  : PAN Aviation and Trade Co. 

Name  : Kerem Mağdenli  

Title  : General Manager 

Date  : …… August 2021 

Signature : 

 

 

 

Annex #1 to the  

PRIVATE JET CHARTER AGREEMENT 

 

 

PANJET is one of the leading companies in the aviation 

industry, complying with the aviation rules and security 

unconditionally. PANJET, which provides modern and 

luxurious flight service with an experienced team with 

high standards of training, each flight is carried out with 

2 (two) pilots, which are the best in their area. The entire 

PANJET team receives the necessary trainings that are 

planned periodically and in accordance with the work 

they perform. PANJET, which makes its flights 

personalized according to the needs and wishes of its 

clients, offers confidence and comfort with air vehicles 

equipped to meet all the needs of its customers. Our 

(f) Müşterinin işbu Sözleşmenin sona ermesi sırasında 

ve sonrasında KV'nin işlenmesiyle ilgili taahhütlerini 

yerine getirdiğini kontrol etmek için Müşteriye önceden 

yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle Müşterinin ve 

karşı görevlilerinin teftişini yapma hakkını saklı tutar.  

Müşteri, bu inceleme amacıyla ilgili tüm tesislere, 

ekipmanlara ve belgelere erişim sağlamayı taahhüt eder. 

 

(g) İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra Müşteri, KV'nin işlenmesini tamamen 

durduracak, Taşıcıya geri dönecek veya Taşıyıcı 'ın 

talebi üzerine KV'nin tüm kopyalarını imha edecek ve 

Taşıcıye bu tür bir imha teyidi sunacaktır. KV ile ilgili 

bu yükümlülükler, herhangi bir nedenle bu Sözleşmenin 

sona ermesinden sonra yürürlükte kalacaktır. 

 

 

26. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ 

MAHKEME 

İşbu Sözleşme, yürürlükteki Avrupa Birliği ve Türk 

hukuku kurallarınca yorumlanacak olup, taraflar Ankara 

Mahkeme ve İcra Dairelerinin münhasır olmayan 

yetkisini kabul ederler. 

 

Müşteri              :  

İsim   :  

Ünvan   :    

Tarih   :    

İmza/Mühür     : 

 

 

Taşıyıcı           :  

İsim  :  

Ünvan  :                        

Tarih  :    

İmza/Mühür    : 

 

 

 

ÖZEL UÇAK KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE dair 

Ek No1 

 

 

PANJET havacılık kurallarına ve güvenliğine koşulsuz 

uyarak havacılık sektörünün öncü şirketleri arasında 

yer almaktadır. Modern ve lüks uçuş hizmetini yüksek 

standartlarda eğitim almış, tecrübeli ekibiyle sağlayan 

PANJET Havacılık’ta her uçuş, alanının en iyisi olan 2 

(iki) pilot ile gerçekleştirilir. Tüm PANJET ekibi 

periyodik olarak planlanan, yaptığı işe uygun gerekli 

eğitimleri almaktadır. Misafirlerinin ihtiyaçları ve 

isteklerine göre uçuşlarını kişiye özel kılan PANJET, 

müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma 

sahip hava araçlarıyla güven ve konforu bir arada 

sunuyor. Uçağımız yurtiçi ve yurtdışı havacılık 



 

aircraft complies with the legal regulations and 

requirements of domestic and international aviation 

authorities, ICAO, EASA, FAA and SHGM. 

 

Pregnant, Sick, Infant and Unaccompanied 

Passengers 

Pregnant Passengers: Written statements of those who 

declare pregnancy up to 6 months (24 weeks) are taken 

as basis and no Doctor Report is requested from them. 

A pregnant passenger who has completed 6 months (24 

weeks) is allowed to fly with the report “There is no 

harm in traveling by plane” received from her own 

doctor. The date of this report may not be older than 7 

days from the date of flight. 

In the case of pregnant passenger traveling after 7 

months (28 weeks), the Doctor's Report states that 

despite a possible complication during the flight, as well 

as the written declaration stating that all responsibility 

belongs to the pregnant passenger is essential. This 

written declaration shall be completed at the latest 

check-in stage. 

Pregnant passengers who have completed 8 months (32 

weeks) are not allowed to travel in our company.  

Any pregnant passenger for twins, between 28 weeks (7 

months)-32 weeks (including), may be allowed to travel 

by air upon submitting the physician's report stating that 

"It is appropriate for her to travel by air", which is 

required to be obtained maximum 7 days before the date 

of flight. 

The report is required to contain the full name, diploma 

number and signature of the physician issuing the report. 

Such report should be issued either in English or 

Turkish. 

Any pregnant passengers, physical status of whom is not 

appropriate to carry baby on their laps, shall not be 

allowed to travel with their child younger than 2 years 

old. 

Wheelchair Passengers: 

The wheelchairs used to transport wheelchair-dependent 

disabled passengers are available at almost all stations. 

This should be noted if the passenger has his / her own 

wheelchair (WHCH / own) or needs a wheelchair on 

arrival. 

Passengers' own wheelchairs are carried in the cargo 

area in the form of free and checked baggage in addition 

to the allowed baggage weight. Not allowed in the 

passenger compartment. Passengers own wheelchairs, 

especially the cordless ones, are carried carefully to 

avoid any damage.  

 

Unaccompanied Children:  

Unaccompanied minors older than 6 years and younger 

than 12 years of age are admitted to the aircraft by 

completing the relevant form with all the details. It is 

mandatory to make an exact reservation for all routes of 

otoriteleri olan ICAO, EASA, FAA ve SHGM 

tarafından belirlenen yasal mevzuat ve şartlarına 

uygundur. 

 

Hamile, Hasta, Bebek ve Refakatsiz Yolcular 

Hamile Yolcular: 6 aya (24 hafta) kadar hamilelik beyan 

edenlerin yazılı beyanları esas alınır ve kendilerinden 

Doktor Raporu talep edilmez. 

 

6 ayını (24 hafta) bitirmiş hamile yolcunun kendi 

doktorundan aldığı “Uçakla Seyahatinde Sakınca 

Yoktur” ibaresi yer alan Rapor ile uçuşuna müsaade 

edilir. Bu raporun tarihi uçuş tarihi itibariyle 7 günden 

eski olamaz. 

7 aydan (28 hafta) sonraki hamile yolcuların seyahatinde 

ise Doktor Raporu ile birlikte “Uçuş sırasında 

yaşanabilecek bir komplikasyona karşın tüm 

sorumluluğun hamile yolcuya ait olduğunu içeren yazılı 

beyanı esastır. 

Bu yazılı beyan işlemi en geç check-in aşamasında 

tamamlanır. 

8 ayını (32 hafta) tamamlamış hamile yolcuların 

şirketimizde seyahatine izin verilmez.  

Ikiz bebeklere hamile olan (28 hafta (7 ay) -32 hafta 

(dahil)), yolcuların, hava yoluyla seyahat etmesinin 

uygun olduğunu belirten raporunu göndererek, hava 

yoluyla seyahat etmesine izin verilebilir. Uçuş 

tarihinden en fazla 7 gün önce alınabilir. Raporun, 

raporu veren hekimin tam adı, diploma numarası ve 

imzasını içermesi gerekir.  

 

Bu rapor İngilizce veya Türkçe olarak verilmelidir. 

Fiziksel durumu bebeklerini kucakta taşımak için uygun 

olmayan hamile yolcular, 2 yaşından küçük çocuklarıyla 

seyahat etmelerine izin verilmeyecektir. 

 

 

Tekerlekli Sandalyeli Yolcular: 

Tekerlekli sandalyeye bağımlı özürlü yolcuların 

taşınması için kullanılan tekerlekli sandalyeler hemen 

hemen tüm istasyonlarda mevcuttur. Eğer yolcunun 

kendi tekerlekli sandalyesi varsa (WHCH/own) ya da 

varışta bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyacaksa bu 

özellikle belirtilmelidir. 

Yolcuların kendi tekerlekli sandalyeleri kargo 

bölümünde, izin verilen bagaj ağırlığına ek olarak 

ücretsiz ve kontrol edilmiş bagaj şeklinde taşınır. Yolcu 

kabinine alınmaz. Yolcuların kendi tekerlekli 

sandalyeleri, özellikle de akülü olanları, herhangi bir 

hasara yol açmamak için dikkatlice taşınır. 

Refakatsiz Çocuklar:  

Refakatçisi olamayan 6 yaşından büyük 12 yaşından 

küçük çocuklar, tüm detaylarla birlikte ilgili form 

doldurarak uçağa kabul edilir. Seyahatinin bütün 



 

the trip. The written consent of the parent or legal 

representative is obtained.  

Infants: Infant passengers can be taken up to 10% of the 

available seat capacity of the aircraft to be traveled in 

PANJET. Infant passengers can only travel with a parent 

or legal representative. 

Passengers not allowed to fly:  

People with infectious diseases (Tuberculosis, 

infectious hepatitis, measles, diphtheria, chicken pox, 

etc.) People who have had a new heart attack (can fly up 

to 8 weeks after having a heart attack) People who have 

had a recent stroke (can fly at least 8 weeks after stroke) 

Pneumatic tools during the flight (air pressure 

passengers should use. Passengers who need to use 

electrically powered equipment with oxygen supply 

during the flight. 

 

Sick or Disabled Passengers:  

The passenger may be admitted on board if he or she 

receives a written medical report (not older than 10 

days) from his doctor or legal medical center at the 

airport with the words “Can Travel”. The procedures for 

the sick passenger start during the reservation. During 

the reservation, the passenger's illness and the necessary 

assistance during the flight (ground crew assistance, 

wheelchair assistance, etc.) and equipment are 

determined. It should also be noted that the stretcher is 

unaccompanied. 

All persons in the class of sick or disabled passengers 

are subject to a medical report issued by a physician 

whose air transport / admission to the aircraft is 

accepted. These; Disabled passengers, Boarding 

Passengers, Passengers on Stretchers, Deaf, Deaf/Mute, 

Visually Impaired..etc. As PANJET, we are ready to 

provide all kinds of equipment and assistance to all our 

passengers. 

 

Pets: 

Passengers can bring their pets with them under certain 

rules. Pets are allowed on board with passengers. The 

passenger is responsible for complying with the 

applicable export and customs regulations and keeping 

all necessary documents (border certificates, official 

veterinary health certificates, vaccines). The pet should 

be healthy, clean, odorless and calm looking. Pets can 

be transported in airtight, liquid-tight and lockable bags 

or cages of 55x40x20 cm. Pets with bags or cages larger 

than this size are transported in the cargo compartment. 

PANJET accepts no responsibility for the loss of pets 

that are prevented from entering or crossing the country. 

 

 

 

Passengers in special circumstances: 

parkurlarına ait kesin rezervasyonunun yapılması şarttır. 

Ebeveyn veya kanuni temsilcisinin yazılı izni alınır. 

Bebekler: PANJET’ında seyahat edilecek uçağın 

mevcut koltuk kapasitesinin %10 nu kadar bebek yolcu 

alınabilir. Bebek yolcular ancak ebeveyn veya kanuni 

temsilcisinin beraberinde seyahat edebilirler. 

Uçmalarına izin verilmeyen yolcular: 

Bulaşıcı hastalığı olan kişiler (Tüberküloz, bulaşıcı 

hepatit, kızamık, difteri, suçiçeği, vs.) 

Yeni kalp krizi geçirmiş kişiler (Kalp krizi geçirdikten 

en 8 hafta sonra uçabilir) 

Yeni felç geçirmiş kişiler (Felçten en az 8 hafta sonra 

uçabilirler) 

Uçuş sırasında pnömatik aletler (hava basıncıyla çalışan 

kullanmaları gereken yolcular. 

Uçuş sırasında oksijen desteği ile birlikte elektrikle 

çalışan alet kullanmaları gereken yolcular. 

Hasta veya Geçersiz Yolcular:  

Doktorundan veya hava limanındaki yasal tıp 

merkezinden “Seyahat Edebilir” ifadeli yazılı bir sağlık 

raporu (10 günden eski olmayan) getirirse yolcu uçağa 

kabul edilebilir. Hasta yolcu ile ilgili işlemler 

rezervasyon alımı esnasında başlar. Rezervasyon 

esnasında yolcunun hastalığı ve uçuş esnasında gerekli 

yardım (yer ekibi yardımı, tekerlekli sandalye 

yardımı..vb.) ve teçhizat belirlenir. Sedyeli yolcu ayrıca 

yolcunun refakatsiz olduğu belirtilmelidir. 

Hasta veya geçersiz yolcular sınıfına giren hasta 

yolcuları havada taşınmalarına/uçağa kabulleri bir 

doktor tarafından verilen sağlık raporuna tabi olan tüm 

kişiler. Bunlar; Özürlü yolcular, Yatılı Yolcular, 

Sedyede Taşınan Yolcular, Sağır, Sağır/Dilsiz, Görme 

Özürlü ..vb. olan tüm yolcularımıza, PANJET olarak 

seyahatlerini rahat ve konforlu geçirebilmesi için her 

türlü teçhizata ve yardıma hazırdır. 

 

 

Evcil hayvanlar: 

Yolcular belli kurallar dahilinde evcil hayvanlarını 

yanlarında getirebilir. Evcil hayvanlar yolcu eşliğinde 

uçuşa kabul edilir. Yolcu yürürlükteki ihracat ve gümrük 

yönetmeliklerine uyulması ve gerekli bütün evrakların 

bulundurulması (sınır belgeleri, resmi veterinerlik sağlık 

belgeleri, aşılar) konusunda sorumludur. Evcil hayvanın 

sağlıklı, temiz, kokusuz ve sakin görünümlü olmasına 

dikkat edilmelidir. Evcil hayvanlar, hava alan, sıvı 

sızdırmayan ve kilitlenebilen 55x40x20 cm 

boyutlarındaki çantalar veya kafesler içinde taşınabilir. 

Çantası veya kafesi bu boyuttan büyük olan evcil hayvan 

kargo bölümünde taşınır. PANJET, ülkeye girişi ya da 

geçişi engellenen evcil hayvanların kaybından hiçbir 

şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

Özel durumlardaki yolcular: 



 

Passengers in special situations (passengers with limited 

mobility due to physical disability, mental retardation, 

age, illness or any other reason) may not be admitted to 

the flight, unless accompanied by a passenger, 

depending on the detail of the particular situation. In 

order to transport the wheelchairs in the cargo area of 

the aircraft, it must be non-fluid battery, dry battery, 

non-fluid wet battery and the poles must be insulated by 

disconnecting the batteries and attaching them safely to 

the wheelchair. 

Disposable wheelchair batteries are not allowed on 

board. If the wheelchair cannot always be loaded in an 

upright position, secured and lowered from the aircraft, 

the battery must be loaded separately. Batteries must be 

placed in a plastic container or box for transport without 

contamination and wear during transport. Passengers 

with sick or special circumstances can only be admitted 

to the flight with a medical report issued by a doctor or 

airport physician. 

In addition, they have an infectious / microbial disease 

(open tuberculosis, contagious hepatitis, scarlet fever, 

diphtheria, chickenpox, etc.), have had a heart attack or 

stroke in the last 8 weeks, and are not allowed to be taken 

to the aircraft for any reason, working by air pressure or 

electrical connection. Persons who are dependent on 

medical devices, dependent on electrical devices 

operated by oxygen supplementation during flight, 

under the influence of drugs and alcohol, which may 

endanger flight safety, shall not be allowed to fly. 

 

 

The Customer hereby acknowledges that has read, 

understand and agree to the terms of the Annex #1.  

The Customer shall be liable for any consequences 

occurred due to violation of the terms and conditions of 

the Annex#1. 

 

Customer : …… 

Name  : …… 

Title  :  

Date  : …… August 2021 

Signature :  

 

 

Carrier  : PAN Aviation and Trade Co 

Name  : Kerem Mağdenli  

Title  : General Manager 

Date  : …… August 2021 

Signature :  

Özel durumlardaki yolcular (fiziksel engel, zihni gerilik, 

yaş, hastalık veya herhangi bir başka nedenden dolayı 

hareket kabiliyeti sınırlı olan yolcular) özel durumun 

ayrıntısına bağlı olarak, yolcuyla seyahat eden refakatçi 

olmadıkça uçuşa kabul edilmeyebilirler. Tekerlekli 

sandalyelerin uçağın kargo bölümünde taşınabilmesi 

için akışkan olmayan akülü, kuru akülü, akışkan 

olmayan ıslak akülü olması ve akülerin bağlantısının 

kesilip emniyetli bir şekilde tekerlekli sandalyeye 

eklenmesi ile kutuplarının izole edilmesi gerekmektedir. 

Ağzı kapalı olmayan ve dökülebilir tekerlekli sandalye 

aküleri uçağa kabul edilmez. Eğer tekerlekli sandalye 

her zaman dik bir konumda yüklenemez, emniyete 

alınamaz ve tekrar uçaktan indirilemezse akünün ayrı 

olarak uçağa yüklenmesi gerekir. Akülerin nakil 

sırasında kirlenme ve aşınma olmadan taşınabilmesi için 

plastik bir kap veya kutuya konulması gerekmektedir. 

Hasta veya özel duruma sahip yolcular yalnızca doktor 

veya havalimanı hekimliği tarafından verilmiş olan 

sağlık raporuyla uçuşa kabul edilebilirler.  

Bunların yanı sıra bulaşıcı/mikrobik hastalığı olan (açık 

tüberküloz, bulaşıcı hepatit, kızıl, difteri, su çiçeği vb.), 

son 8 haftada kalp krizi veya inme geçirmiş olan, 

herhangi bir sebepten dolayı uçağa alınmasına izin 

verilmeyen, hava basıncıyla veya elektrik bağlantısıyla 

çalışan tıbbı cihazlara bağımlı olan, uçuş esnasında 

oksijen takviyesiyle çalıştırılan elektrikli cihazlara 

bağımlı olan, uyuşturucu madde ve alkol etkisi altında 

olan, uçuş emniyetini tehlikeye sokabilecek olan kişiler 

uçuşa alınmayacaktır. 

 

Müşteri, bu Ek No 1'ini şartlarını okuduğunu, anladığını 

ve kabul ettiğini beyan eder.  

Müşteri, bu Ek No 1'in ihlali nedeniyle meydana gelen 

sonuçlardan sorumludur. 

 

 

Müşteri              :  

İsim   :  

Ünvan   :    

Tarih   :    

İmza/Mühür     : 

 

 

Taşıyıcı           :  

İsim  :  

Ünvan  :    

Tarih  :    

İmza/Mühür    : 

 


