
Check İn Nedir Nasıl Yapılır?   
Yakın geçmişe kadar uçağa binmek toplumda büyük kesimin hayallerini süsleyen faaliyetler arasında 
yer alan bir durumdu. Gelişen teknoloji ve insanların bu kapsamda daha da bilinçlenmesi kapsamında 
uçak yolculukları hayal olmaktan çıkıp herkesin yapabileceği bir faaliyet olmaya başlamıştır. Bunun 
sebebi uçak biletlerinin eski dönemlere nazaran daha cazip fiyatlarla satılması, insanların karayolu 
yolculuğunu vakit kaybı olarak görmesi, gideceği yere bir an önce ulaşma arzusudur. Bilinçlenen 
toplumun gereği olarak bu kapsamda havayolu şirketleri de artmıştır. Rekabetin artması da uçak 
biletlerinin daha düşük fiyatlarla satılmasına sebep olmuştur. Uçak biletini daha ucuz fiyata almanın 
yollarını bilen bilinçli bireyler bu yolculuğa daha az para öderler. 

Uçak Bileti Ne Zaman Alınmalıdır? 
Thy uçak bileti satışlarında uygulanan bir satış politikası vardır. Bu kapsamda uçuş tarihinden belli bir 
zaman önce bilet satışları başlar. Bu süre zaman zaman 6 ay gibi bir zamanı bulabilir. Uçak bileti satışa 
açıldığında ilk olarak satılan biletler promosyonlu biletlerdir. Söz konusu biletler en ucuz uçak bileti 
olarak bilinen ve satılan uçak biletleridir. Uçak yolculuğu yapacak olanların ilk önce rağbet ettikleri 
bilet türleri promosyonlu biletlerdir. Uçuş tarihinin değişme ihtimali olan insanlar bu biletleri almak 
istemeyebilir. Çünkü iade edildiğinde geri iade edilen meblağ sizin ödediğiniz fiyatın çok daha düşük 
kısmıdır. Çok az sayıda olan promosyonlu biletler kısa sürede tükenir. Uçuş tarihi yaklaştıkça da 
fiyatlar artar. 

 

Uçak Bileti Nereden Alınır? 
Thy firmasından en uygun uçak bileti satın almak için her il ve ilçede bulunan acentelerden istifade 
edilebilir. Söz konusu yerlere müracaat ederek bileti almanız mümkündür. Bilgisayar ve akıllı 
telefonlarla haşir neşir olan vatandaşlar da internet üzerinden kolayca uçak biletlerini alabilirler. 
Kimlik bilgilerinizi girerek kolayca uçak biletinizi alabilirsiniz. Bilet alma işlemini onayladıktan sonra 
hem mail adresinize hem de telefonunuza bilgilendirme mesajı gelir. Bilgilendirme mesajında 
elektronik bilet numaranız yazacaktır. Bu numara uçuştan önce check in yapmak için ya da uçağa 
binerken lazım olacaktır.  Bilet aldığınız firmanın cep telefonu uygulamasından bilet alıp bu uçuş 
numarasını görmeniz mümkündür. 
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Check In Nedir? 
Uçak bileti alındıktan sonra sıra check in işlemine gelir. Check in uçuşa 24 saat kala açılır. Thy uçak 
bileti aldığınız resmi internet hesabından ya da web sitesinden check in ekranına gelebilirsiniz. 
Burada aldığınız uçak biletini zaten göreceksiniz. Devam tuşuna bastığınızda check in menüsü 
karşınıza çıkacaktır. Bu ekrandan koltuk numaranızı seçerek check in işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu 
işlemden sonra sistem size barkod okuyuculu bir elektronik bilet oluşturacaktır. Bu barkod okuyucu 
sayesinde eğer valiziniz yoksa yani sadece el çantanız ile uçağa binecekseniz havaalanında hiç vakit 
kaybetmeden direkt olarak uçağa geçebilirsiniz. Uçağın kapısındaki görevlilerin elinde bulunan cihaza 
akıllı telefonunuzdaki barkod okuyuculu uçak biletini okutarak uçağa direkt olarak geçiş yapabilirsiniz. 

Uçaktaki Koltuk Seçimi 
Uçakta oturacağı koltuğun seçimi kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Kimi insanlar uçakta cam 
kenarında oturmayı sever. Kimileri ise uçağın cam kenarında oturmaktan tedirginlik duyar ve orta 
veya koridora bakan koltuklarda oturmayı tercih eder. Genellikle hiç kimse kanat hizasında uçmak 
istemez. Çünkü uçağın kanadından dolayı hiçbir yeri göremez. Burada oturan yolcular genellikle check 
in işlemini uçağa binmeden hemen önce havaalanı thy uçak bileti acentesinde yaptıranlardır. 
Zamanında check in yapan yolcular istedikleri yerden koltuk seçimi yaparken kanat hizası zamanında 
davranmayan yolculara kalır. Bu kapsamda kanat hizasında yolculuk etmekten hoşlanmıyorsanız 
check in işlemini zamanında yapmanızda fayda vardır. 

 

Uçak Bileti Nasıl İptal Edilir? 
Uçak bileti yolcudan ya da havayolu şirketinden kaynaklı sebeplerden dolayı iptal edilebilir. Hava 
durumundan kaynaklı ya da havayolu şirketinin özel durumlarından dolayı biletini aldığınız uçuş iptal 
olabilir. Bu gibi durumlarda uçak biletine verdiğiniz para sizi mağdur etmeden iade edilir. Sizden 
kaynaklı durumlardan dolayı uçak biletini iptal ettirdiğinizde ise bilet ücretinin tamamını iade almanız 
mümkün değildir. Özellikle biletiniz promosyonlu bilet ise ödediğiniz ücretin büyük bir kısmı 
kesilecektir. Ekonomi sınıfı biletlerde kesinti promosyonlu biletlerden daha düşük orandadır. Bileti 
iptal ettirdikten sonra birkaç gün içerisinde belirttiğiniz ödeme yöntemi ile para iadesi işlemi 
gerçekleşir. Konu ile ilgili https://www.rotaradar.com/thy-ucak-bileti internet sitesinden hizmet 
alabilirsiniz. 
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