HAVA ARAÇLARI TAŞIMA
SÖZLEŞMESİ

İşbu HAVA ARAÇLARI TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (Bundan böyle Sözleşme olarak
anılacaktır) bir taraftan Kayışdağı Cd. Metal İş Mrk. N.37 Kat: 7 D: 69 Ataşehir /
Istanbul / Türkiye adresinde mukim Berke Havacılık Organizasyon ve Turizm Ltd. Sti.
(Bu sözleşmede kısaca TURKEYAVIATION olarak anılacaktır) ile diğer taraftan
.......................................................................................................................................
adresinde mukim....................….……………………..................................................(bu
sözleşmede kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda ve
belirlenen koşullarla yapılmıştır. İş bu sözleşmede TURKEYAVIATION ve MÜŞTERİ
birlikte kısaca “ Taraflar ” ayrı ayrı ise kısaca “ Taraf ” olarak anılabilecektir.
Madde - 1)
SÖZLEŞMENİN KONUSU

:

a. TURKEYAVIATION, hava taşımacılığı konusunda, kiralama ve danışmanlık

hizmetleri vermekte olup, işbu sözleşmenin konusu ticari yolcu uçağı, uçak, özel
jet ve helikopter (Bundan böyle hava aracı olarak anılacaktır) vasıtasıyla
MÜŞTERİ tarafından belirlenen gün ve saatlerde MÜŞTERİYE hava taşımacılığı
hizmetlerinin verilmesidir.
b. TURKEYAVIATION,

MÜŞTERİ’ye hava aracıyla, kiralama, taşıma
danışmanlık hizmetleri vermekte, MÜŞTERİ’de bu hizmetleri almaktadır.

ve

c. TURKEYAVIATION başka kişi ve kuruluşlarla da benzer sözleşmeler yapma ve

doğrudan hava aracı kiralama ve taşıma yapma vesair tüm haklarını saklı tutar.
Madde - 2)
SÖZLEŞMENİN AÇIKLAMASI

:

a. İşbu sözleşme “Hava Araçları Kiralama Sözleşmesi” olup, sözleşmenin tamamı,
bir kısmı veya herhangi bir hükmü MÜŞTERİ’ye acentelik, komisyonculuk, tellallık,
simsarlık, vekillik veya ortaklık hakkı tanımaz. Sözleşmenin bir başka şekilde
yorumlanması mümkün değildir. İşbu sözleşme münhasıran hava aracı kiralama,
taşıma ve danışmanlık sözleşmesidir.
b. MÜŞTERİ hiçbir şekilde TURKEYAVIATION'ın hukuksal temsilcisi veya vekili
olmadığından, TURKEYAVIATION'ı yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak
bir yetkiye sahip bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, TURKEYAVIATION adına veya
hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla herhangi bir sözlü ya da yazılı akit
yapamaz.
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c. Tarafların kullandığı marka ve ticari isimlerin kendilerine ait olduklarını ve işbu
sözleşme kapsamındaki hiçbir hususun kendilerine, herhangi bir tüketiciye sözü
geçen marka ve ticari isimler üzerinde bir hak vermeyeceğini kabul ederler.
Taraflar yazılı onay olmadıkça karşı tarafın markasını kullanamaz.
Madde - 3) HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1 MÜŞTERİ’nin HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

:

a) MÜŞTERİ işbu sözleşme ile alacağı hizmetlerin karşılığı olarak Madde 4’de
belirtilen ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) MÜŞTERİ bu sözleşmeyi akdetmeye tam yetkili ve hakkı olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
c) MÜŞTERİ işbu sözleşmenin kendisi adına imzalanması anında MÜŞTERİ için
geçerli ve MÜŞTERİ’yi bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) MÜŞTERİ, TURKEYAVIATION’la akdettiği işbu sözleşme kapsamındaki işlerle
ilgili olarak gerekli tüm bilgileri vermeyi, TURKEYAVIATION tarafından bu işle
ilgili olarak talep edilecek belgeleri ibraz etmeyi ve tüm iyi niyetiyle
TURKEYAVIATION’a destek olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi MÜŞTERİ adına imzalayan kişinin işbu sözleşmeyi
imzalamak hususunda tam yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) MÜŞTERİ ve bütün yolcular, TURKEYAVIATION’ın uçuş mürettebatının,
çalışanlarının ve acentelerinin talimatlarına göre hareket edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
g) MÜŞTERİ; TURKEYAVIATION tarafından verilen hizmetlerin yeni bir hizmetle
genişlemesini isterse, istenen yeni hizmetler karşılığında TURKEYAVIATION
tarafından bildirilecek olan ek bir bedel MÜŞTERİ tarafından
TURKEYAVIATION’a ödenecektir.
h) Hava aracı ve mürettebatı daimi olarak sadece hava aracını kullanan yetkili
kişinin (bundan böyle Kaptan olarak anılacaktır) komutasında ve kontrolünde
olacaktır. Kaptan, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir yolcunun taleplerine riayet
etmekle yükümlü olmayacaktır. Bu hususa binaen, MÜŞTERİ; uçağın,
yolcularının, mürettebatının ve bagajlar ve kargonun yüklenmesi, dağıtımı,
istiflenmesi ve bosaltılması da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere
kargonun emniyetini; taşıma seferinin icra edilme seklini; mutabık kalınan
rotanın izlenip izlenemeyeceğini; ve iniş veya ara iniş yapılacak lokasyonu
ilgilendiren bütün kararlar açısından Kaptanın tam bir yetkiye sahip olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
i) İşbu Sözleşme imzalandıktan sonra ve belirtilen hizmetler verilmeye
başlandıktan sonra teknik nedenler veya hava şartlarının imkansızlığı, uçuş
başladıktan sonra hava şartlarının değişmesi, geri dönülmesi, başka bir
meydana inilmesi ve benzeri tüm sebepler, dolayısıyla ortaya çıkan uçuşun
devamının imkansızlığı durumunda, (iade) yapılmaz verilen hizmetin bedeli
MÜŞTERİ tarafından TURKEYAVIATION’a verilir.
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3.2 TURKEYAVIATION’nın HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

:

a) TURKEYAVIATION, işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği hizmetleri
eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) TURKEYAVIATION bu sözleşmeyi akdetmeye tam yetkili ve hakkı olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) TURKEYAVIATION bu sözleşmenin kendisi adına imzalanması anında
TURKEYAVIATION için geçerli, TURKEYAVIATION’I bağlayıcı olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) TURKEYAVIATION, işbu sözleşmeyi TURKEYAVIATION adına imzalayan
kişinin işbu sözleşmeyi imzalamak hususunda tam yetkili olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
e) TURKEYAVIATION’nın, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere, bir
havaalanının veya bir havaalanındaki imkanların emniyetli operasyon
açısından yetersiz olduğunu belirlemesi veya yasaların veya faaliyet
kosullarının uçağın inişini men etmesi veya sınırlaması durumunda,
TURKEYAVIATION, MÜŞTERİ veya yolculara karşı hiç bir mali yükümlülüğe
sahip olmaksızın, söz konusu havaalanı yerine uygun nitelikteki imkanların
bulunduğu veya iniş yapılabilecek en yakındaki noktayı tercih edebilecektir.
f) Bir taşıma seferinin alternatif bir havaalanına inmesi ve olumsuz hava
koşulları, hava trafik kontrolü gecikmeleri veya MÜŞTERİ’nin makul
kontrolünde olmayan diğer nedenlerden ötürü öngörülen destinasyonuna
devam edemeyecek durumda olması halinde, TURKEYAVIATION, MÜŞTERİ
tarafından talep edilmesi durumunda, yolcular için alternatif ulaşım
düzenlemeleri yapmak açısından makul bir çaba gösterecektir. MÜŞTERİ, bu
türden düzenlemeler nedeniyle TURKEYAVIATION’ın yapacağı harcamaları
karşılayacaktır.
g) TURKEYAVIATION hiç bir koşul altında MÜŞTERİnin uçağa ve sair üçüncü
kişilere vereceği zararlardan sorumlu olmayacaktır. Üçüncü tarafların
TURKEYAVIATION’a tazmin talebinde bulunması halinde, MÜŞTERİ, bu
tazmin talebinden ötürü TURKEYAVIATION’ın maruz kalacağı zararların
bedelini TURKEYAVIATION’a peşin olarak ödeyecektir.
h) TURKEYAVIATION, önceden bildirimde bulunmaksızın ve karar hakkı
yalnızca kendisine ait olmak üzere, hava aracı için bir veya daha fazla
alternatif hava aracını ikame edebilecek olup bu alternatif hava aracı, maddi
olarak işbu sözleşmede belirtilen hava aracı ile benzer nitelikte , kapasite ve
genel imkanlar açısından asgari olarak bu havaaracına denk olacaktır.
i) TURKEYAVIATION, iniş ve üst geçiş hakları da dahil fakat bununla sınırlı
olmamak üzere gerekli bütün onayların, uçus izinlerinin veya faaliyet
ruhsatlarının resmi kurumlardan zamanında alınmamasından ötürü ortaya
çıkacak bir iptalden kaynaklanan bir zarar, ziyan, maliyet veya giderden ötürü
MÜŞTERİ veya bir yolcuya karşı sorumlu olmayacaktır. TURKEYAVIATION,
bu türden bütün onaylar, uçus izinleri ve faaliyet ruhsatlarının zamanında
alınmasını sağlamak üzere makul çabaları zamanında gösterecektir. Bu
maddede belirtilen bir onay, uçus izni veya faaliyet ruhsatının zamanında
alınamamasından ötürü bir tasıma seferinin kısmen veya tamamen iptal
edilmesi durumunda, TURKEYAVIATION, söz konusu taşıma seferi için tahsil
etmiş olduğu bütün ödemeleri, kendisinden ilgili makam veya şirketlerce bir
kesinti yapılmışsa, kesilen tutarı ile, kesinti yok ise tamamını MÜŞTERİ’ye
iade edecektir. TURKEYAVIATION hiç bir koşul altında herhangi bir gecikme
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veya iptalden ötürü üçüncü taraflarca MÜŞTERİ’ye yapılacak tazmin
taleplerinden ötürü sorumlu olmayacaktır.
j) TURKEYAVIATION’nın taşıma seferlerini icra etme yükümlülüğü,
MÜŞTERİ’nin bu sözlesmenin 4’üncü maddesine istinaden ödeme yapmış
olması koşuluna bağlıdır. TURKEYAVIATION; bu sözlesmenin 4’üncü
maddesini ihlal edilecek şekilde ödeme yapılmamasından ötürü bir taşıma
seferinin iptali ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak herhangi bir zarar, ziyan,
maliyet veya giderden ötürü MÜŞTERİ veya bir yolcuya karşı sorumlu
olmayacaktır.
k) TURKEYAVIATION MÜŞTERİ’yi işbu Sözleşmede belirtilen tarihte taşımak
için her türlü çabayı gösterecektir. Ancak teknik nedenler veya hava şartlarının
imkansızlığı
dolayısıyla
işbu
sözleşmede
belirtilen
hizmetlerin
verilememesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur.
l) TURKEYAVIATION, asağıda belirtilen nedenlerden ötürü herhangi bir yolcuyu
taşımayı reddedebilir veya bir taşıma seferinin kapsamından çıkarabilir. Bir
yolcunun sefer kapsamından çıkartılmasından sonra, TURKEYAVIATION’ın,
söz konusu tasıma seferi için TURKEYAVIATION tarafından yapılmış bir
taşıma ödemesini iade etmesi gerekmeyecektir:
a. TURKEYAVIATION, evrakları eksik olan veya meri yasalara,
mevzuatlara, emirlere, taleplere veya seyahat kosullarına riayet
etmemiş olan MÜŞTERİ veya bir yolcuya taşıma yapmayı reddetme
hakkını saklı tutmaktadır. TURKEYAVIATION, MÜŞTERİ veya
yolcuların meri yasa ve mevzuatlara riayet etmemesinden kaynaklanan
zayiiler veya masraflardan sorumlu olmayacaktır.
b. Hava aracı ekibinin, bir yolcunun davranıslarının uygunsuz, küfürlü
veya agresif olduğunu tespit etmesi veya söz konusu yolcunun:
i. Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olması;
ii. Uçuş mürettebatına müdahale etmesi;
iii. Akli dengesinin bozuk veya aciz olması;
iv. Diğer yolcuların emniyetini veya rahatını tehlikeye atabilecek
hareketlerde bulunması;
v. Kendisi veya diğer bir kisi veya bir mülk için olağan olmayan bir
tehlike veya riske neden olması
4. ÜCRET VE ÖDEMELER

:

4.1 MÜŞTERİ işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığında toplam
…….…………………………………………………………………………… + KDV veya
(….……………………………………………………………….)’nin T.C. Merkez Bankası
…………........efektif satış kuru T.L. karşılığı tutarı en geç işbu sözleşmenin
imzalanmasıyla beraber, peşin olarak tek seferde ödemeyi kabul beyan ve taahhüt
eder.
4.2 İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’nin TURKEYAVIATION’a yapacağı
ödemeler için TURKEYAVIATION’nın banka detayları aşağıdaki gibidir;
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Akbank A.Ş
Gayrettepe Şubesi (Şube Kodu: 287)
TL
Hesabı
IBAN : TR36 0004 6002 8788 8000 1853 50

0185350

Euro
Hesabı
IBAN : TR40 0004 6002 8703 6000 1545 91

0154591

Dolar
Hesabı
IBAN : TR36 0004 6002 8700 1000 1545 92

0154592

Garanti Bankası
Büyükdere Caddesi Şubesi (Şube Kodu: 439 )
TL
Hesabı
IBAN : TR53 0006 2000 4390 0006 2959 76

6295976

Euro
Hesabı
IBAN : TR81 0006 2000 4390 0009 0774 32

9077432

Dolar
Hesabı
IBAN : TR54 0006 2000 4390 0009 0774 33

9077433

Ödeme Şekli : Ödeme benzer sekilde asağıdaki sekillerde de yapılabilecektir, Kredi
kartlı ödemelerde %5 banka komisyonu uygulanmaktadır.
□ Nakit □ Banka Havalesi
□ Kredi Kartı : ( □ VISA □ MC)
Kredi Kartı Numarası :._________________________________________
Kartın Son Kullanma Tarihi ve CVV Numarası :____________________
Kart Hamilinin Adı ve Soyadı :
Kart Hamilinin İmzası :
4.3 VIP/CIP Yolcu terminal kullanım ücretleri ve kullanılması durumunda de-icing
ücretleri MÜŞTERİ tarafından ayrıca ödenecektir.
4.4 TURKEYAVIATION tarafından verilmesi istenen transfer hizmetleri ve limuzin vb
lüks araç kiralama işlemleri için taraflar ücret konusunda ayrıca mutabakata
varacaklardır.
4.5 Taraflar, İş bu Sözleşme’ye ilişkin olarak herhangi bir zamanda doğacak her türlü
harcama, damga vergileri, masraf, harç, KDV dahil vergi ve yasal bütün giderlerin
MÜŞTERİ tarafından karşılanacağı hususunda mutabıklardır.
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5. VERİLECEK HİZMET :

TURKEYAVIATION’ın işbu Sözleşme konusu vereceği hizmetlerin tarih ve bilgileri
aşağıda belirtilmiştir. Ancak asağıda belirtilen saat ve/veya tarihler,uçağın rotasına,
hava kosullarına, öngörülmeyen ve planlanmamıs uçak bakım çalısmalarına,
havaalanı kapısının büyüklüğüne ve diğer operasyonel faktörlere tabi olacaktır. Bu
türden faktörlere bağlı olarak, TURKEYAVIATION kalkısların zamanında
gerçeklesmesini sağlamak için makul bir çaba gösterecektir.
Uçuş Tarihi

Kalkıs

6. CEZAİ ŞART

:

ETD

ETA

Varıs

Ucus Suresi (saat)

MÜŞTERİnin talebi üzerine bir tasıma seferinin iptal edilmesi halinde, MÜŞTERİ,
asağıda belirtilen sekilde hesaplanacak olan bir iptal ücretini TURKEYAVIATION’a
ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:
a)Uçuşdan 10 gün önce iptal edilmeyen uçuşlarda hizmet bedelinin tamamı;
b)Uçuşun, seferden önceki 10 gün ile 20 gün arasında iptal edilmesi halinde tasıma
bedelinin %50’si artı varsa sefer konumlandırma maliyetinin tamamı;
c) Uçuşun, seferden önceki 20 ile 30 gün arasında iptal edilmesi halinde taşıma
bedelinin %30’u; alınır ve MÜŞTERİ bu bedel üzerinde herhangi bir hak talep
edemez.
7. MÜNHASIRLIK
7.1 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme süresince, TURKEYAVIATION haricinde üçüncü
şahıs veya şahısları bu sözleşme konusu dahilinde yetkilendirmeyeceğini beyan,
kabul ve taahhüt eder.
7.2 Taraflar işbu Sözleşmenin yürürlük süresi içinde üçüncü kişilerle işbu
sözleşmenin hükümlerine halel getirecek doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir
ilişki içine girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7.3 İşbu Sözleşme süresince, bu Sözleşmede belirtilen konularda münhasıran yetki
sadece TURKEYAVIATION’a aittir. Bu maddeye aykırılık durumunda Sözleşme
Bedelinin %80 oranındaki tutar Müşteri tarafından TURKEYAVIATION’a ödenecektir.
8. GECİKME FAİZİ
MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme çerçevesindeki ödeme yükümlülüklerinin ifasında
gecikmesi, TURKEYAVIATION lehine bir aylık mevduat için geçerli EURIBOR artı %
üçe (3) eşit bir gecikme faizinin tahakkuk etmesine neden olur. Bu faiz, MÜŞTERİ’nin
ön bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın muaccel olur. Temerrüt faizleri, ödeme
yükümlülüğünün ödeme tarihinden başlayarak, ödeme yükümlülüğünün, ilgili faizle
birlikte eksiksiz olarak yerine getirildiği tarihe kadar olan süre için hesaplanır.
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9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflar sözleşmenin herhangi bir safhasında tek taraflı olarak, yazılı fesih ilamında
bulunarak sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Müşteri Sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshederse Madde 6’da belirtilen bedellleri TURKEYAVIATION’a ödemeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
10. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İş bu Sözleşmeyi ve şartlarını değiştiren her türlü değişiklik ve tadilat yazılı ve her iki
Tarafça onaylanmış olmadıkça tarafları bağlamaz.
11. GEÇERLİLİK
Bu Sözleşmenin hükümlerinden birinin geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz
olduğu durumlarda, bu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğine, hukuka
uygunluğuna ve uygulanabilirliğine etki etmez veya halel getirmez.
12. MÜCBİR SEBEPLER
Taraflardan hiçbiri diğerine karşı, yangın, sel, deprem, yer kayması, salgın hastalık,
savaş, yaygın şiddet hareketleri, kamu mercilerince benimsenen kanun, yönetmelik,
yönerge, kararlar, sabotaj, grev, lokavt ve Tarafların kontrolü dışında ve beklenmedik
benzeri olaylar gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan akde aykırılık ve gecikmelerden
ötürü işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmekten
ötürü sorumlu olmayacaktır.
13. BİLDİRİMLER
Taraflardan herhangi birince işbu Sözleşme gereği yapılması gereken veya burada
yapılması tasarlanan tüm bildirimler yazılı olacak ve ya (a) elden teslim, (b) iadeli
taahhütlü posta, ya da (c) uçak postasıyla teyit edilen telefaks gönderimi suretiyle
teslim edilecektir. Buradaki anlaşmaları yerine getirmek üzere taraflarca yapılacak
her türlü bildirim, aşağıda belirtilen adreslere gönderilecektir.
14. YETKİLİ HUKUK
14.1 İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması Türk Hukuku esas alınacaktır.
14.2 İşbu sözleşme kapsamında doğabilecek ihtilafların çözümünde yetkili mahkeme
İstanbul Ticaret Mahkemesi’dir.
İşbu Sözleşme, Taraflarca karşılıklı olarak aşağıdaki tarihte imza altına alınmıştır.
Berke Havacılık
Organizasyon ve Turizm Ltd. Sti
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