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Esteemed Partner Agency, 

Due to our relocation to our new home, Istanbul Airport, we will be ending all our scheduled flights at 

Ataturk Airport as of April 6th, 2019 at 02:00 (LMT). From April 6th, 2019 at 14:00 (LMT) onwards, we will be 

conducting all our flight operations that were planned for Ataturk Airport from Istanbul Airport. Some of our 

flights have been cancelled due to our relocation operation.  

The PNRs of passengers on cancelled flights were reflected on your agency Qs during the cancellation.  

Best regards, 

 

  واپیماییهآژانسهای  همکاران محترم

 با سالم و احترام 

این شرکت همه پروازهای برنامه ریزی شده ( استانبول  به خانه جدید ) فرودگاه جدیدترکیش ایرالینزبا توجه به نقل مکان  برسانیم اطالع به مفتخریم

به بعد ،  14:00 ساااا ت APR-2019-06از تاریخ خاتمه یافته و   02:00 ( LMT) ساااا ت   APR-2019-06فرودگاه آتاتورک از تاریخ  در

 انجام خواهد شد .استانبول، ید تمام  ملیات پروازهای برنامه ریزی شده که قرار بود از فرودگاه آتاتورک انجام شود از فرودگاه جد

س های آژان  Qبهکه پروازشان کنسل شده  یهای مسافرین   PNRبه دلیل نقل مکان کنسل شده اند و اطال ات  الزم به ذکر است برخی از پروازها

طبق قوانین مبذول را  Involuntaryها و ا مال  ملیات   Qهای مربوطه ارساااال شاااده ا سااات . لذا خواهشااامند اسااات اقدامات  الزم ج ت کنترل  

 فرمایید . 

 

 با سپاس 

 ترکیش ایرالینز  

 

 

https://www.turkishairlines.com/
http://t.me/TurkishairlinesIR
http://instagram.com/turkishairlinesiran


 

 

Iran Call Center: +98 (21) 23546 
 

    
  

 

 

 

 همکاران محترم آژانسهای هواپیمایی 

 با سالم و احترام 

وصدور مجدد بلیط                                     Schedule Changeآخرین تغییرات در شرایط و مقررات  SEP-2018-12مورخه  23پیرو بخشنامه شماره           

(Involuntary Reissue رزرویشن هایی که تغییرات آن ا توسط ترکیش ایرالینز به سیستم اطالع رسانی )Queue  آژانس ارسال شده اند به شرح

 زیر به اطالع می رسد :

 قه ( :دقی 15دقیقه ) کمتراز بازه  15-الف ( تغییرات در بازه زمانی 

  دقیقاااه ( و موجااال اخاااتالل در برناماااه پااارواز  15دقیقاااه باشاااد ) کمتااار از باااازه  15-درصاااورتیکه تغییااارات پااارواز درباااازه زماااانی

 نگردد، چنانچه مسافر درخواست هرگونه تغییری داشته باشد کلیه قوانین اولیه بلیط الزم االجراست.

 

 دقیقه : 15ل ( تغییرات در بازه زمانی باالی 

  دقیقاااه باشاااد و موجااال اخاااتالل در برناماااه پااارواز نگاااردد )ساااایر پروازهاااای  15درصاااورتیکه تغییااارات پااارواز درباااازه زماااانی بااااالی

موجاااود در یااا  بلااایط و هماااان رفااارنس را دچاااار مشاااکل نکناااد(، چنانچاااه مساااافر درخواسااات هرگوناااه تغییاااری داشاااته باشاااد تغییااار 

 ط الزم االجراست.رایگان بلیط مجاز نبوده و کلیه قوانین اولیه بلی

 

  در صااورتی کااه تغییاار برنامااه یاا  پاارواز، سااایر کااوپن هااای پااروازی موجااود روی یاا  رفاارنس را تحاات تاا  یر قاارار دهااد، مسااافر

روز بعاااد بااااه صااااورت رایگااااان و در قالاااال  15روز قباااال و  7درصاااورت تمایاااال ماااای توانااااد پااارواز جااااایگزین را در بااااازه زمااااانی 

Involuntary  .انجام دهد 
 

 کااه تغییاار برنامااه یاا  پاارواز، سااایر کااوپن هااای پااروازی موجااود روی یاا  رفاارنس را تحاات تاا  یر قاارار دهااد، طباااق  در صااورتی

 قوانین فوق تغییرات سایر کوپن ها هم به صورت رایگان انجام خواهد شد.
 

 

  بلااااایط آن دساااااته از مساااااافرانی کاااااه هااااایر یااااا  از پروازهاااااای جاااااایگزین را قباااااول نکنناااااد، درچاااااارچولInvoluntary رداد         اسااااات

 می گردد. 

 

 با سپاس 

 ترکیش ایرالینز
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