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Kab�n bagajında jel, sıvı ve aerosol taşıma

Kabin bagajınızı hazırlarken, bagajın tercih edilen havayolu koşullarına uygun olduğundan emin
olmalısınız.

Kabın bagajının ağırlık ve boyut limitlerini kontrol ettikten sonra, kabine alacağınız bagajda
taşınması yasak eşyalar olmadığından da emin olmalısınız.

100ml’nin altında sıvıları saklamak için poşetleri havaalanından satın alabilirsiniz. Bu poşetler
genellikle bekleme salonlarında satılmakta veya havaalanında özel makinaları bulunmaktadır.
Aynı zamanda bunları kırtasiyelerde de bulabilirsiniz.

Kabin bagajında taşınan tüm sıvı, jel, aerosol vb. maddeler, havacılık kuralları gereği, bazı
kısıtlamalara tabiidir.

Kurallar:

Sıvılar her biri en fazla 100 ml olan kaplarda taşınmalıdır.
Bu kaplar, büyüklüğü 1 litreyi geçmeyen 20x20 cm boyutlarındaki şe�af ve kilitli
poşetlerin içerisinde, ayrı olarak taşınmalıdır.
Her yolcu sadece 1 adet poşet taşıyabilir.
Son güvenlik kontrol noktasında sıvılarınızın içinde olduğu kilitli poşeti çantanızdan
çıkarmanız ve x-ray cihazından geçirmeniz istenecektir.

İstisnalar:

İlaçlar (İlaçlar orijinal ambalajında bulunmalı. Üzerinde ilgili ilaçlarla yolcunun ad/soyadı
yazılı olan bir reçetenin veya “bu ilaçların kullanılması gerektiğini” belirten bir sağlık
raporunun da ibraz edilmesi gerekmektedir); ve
Bebek mamaları (Bebeğin de aynı uçakta seyahat ediyor olması ve bebek maması
miktarının yalnızca yolculuk süresince ihtiyaç duyulabilecek kadar olması
gerekmektedir)

kabin bagajında taşınabilir.

Kontrol noktasında güvenlik görevlileri sizden istisnai durumu belgelemenizi veya
ilacı/mamayı/sıvıyı tatmanızı talep edebilir.

Kısıtlamaya Dahil Sıvılar:

Su, şurup, içecekler dahil her türlü sıvı,
Kremler, losyonlar, yağlar (kozmetik yağlar dahil), kolonya, parfümler, maskara dahil her
türlü makyaj malzemesi (katı halde olan rujlar hariç),
Traş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler,
Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler ve jeller,
Kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve aerosoller ve yukarıda sayılan maddelere
benzeyen diğer maddeler.

El Bagajında Sıvı Kısıtlamaları:

• En fazla 1 litre hacimli,
• Kilitlenebilir ve
• Şe�af bir poşette taşınabilir

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır
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