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Uçağın bagaj bölümünde taşınan -Kayıtlı bagaj

Kayıtlı bagaj uçağın bagaj bölümünde taşınmaktadır. Bagaj teslimatı, havaalanında ilgili
havayolunun gişesinde, uçuş kaydı (check- in) sırasında yapılmaktadır.

Her havayolu şirketi, kayıtlı bagaj limitlerini (ebat, adet, ağırlık)  kendisi belirlemektedir.
Havaalanında uçuş kaydı (check- in) sırasında, bagajın ağırlık ve ebat kontrolü yapıldığını göz
önünde bulundurunuz.

Düşük tarifeli havayolları:

Kayıtlı bagaj genelde ücrete tabirdir.
Bilet rezervasyonu sırasında, „bagaj kaydı“ bölümünden, uçak bileti �yatına bagaj
eklemesi yapabilirsiniz.
Rezervasyon işleminizi bitirmeden önce, eğer bagaj kaydı“ bölümünden bagaj
eklerseniz, ilgili havayolu şirketinin bagaj ücreti yayınlanacaktır.
Kayıtlı bagaj limitleri aşıldığında, bagajınız fazla bagaj kategorisine girer ve ek ücrete
tabirdir.
Tek parça bagaj ağırlığının maksimumu, farklı düşük tarifeli havayollarına göre değişiklik
gösterir.
Tüm havayolu şirketlerinin, tek kişilik maksimum bagaj ağırlığı ( izin verilen bagaj
sayısına bakılmaksızın) genellikle 50 kg – 60 kg aralıklarındadır.
Eğer kayıtlı bagajınızda büyük ebatta, kolay hasar görebilen veya düzensiz şekilde
nesneler taşımaktaysanız ( örneğin bisiklet, kayak mazemeler, müzik aletleri sörf eşyalar
vs.) uçuşunuzdan 48 saat önce eşyalar hakkında bilgilendirmede bulunmalısınız. Bu
durumlarda müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
Toplam izin verilen bagaj, yolcular arasında dağıtılamaz.

Örnek: İki kişi, tek kişilik 15kg maksimum bagaj ağırlığında, uçak bileti aldılarsa, bu durumda biri
20kg ve diğeri 10kg ağırlığında bagaj taşıyamamaktadırlar. (EasyJet havayolu şirketi hariç -
yolcular aralarında bagaj dağıtımı yapamamaktadırlar)

Düzenli havayolları:

Bilet �yatına bagaj dahildir
Bagajın ağırlık sınırılaması, uçak biletini alma sırasında seçilen rezervasyon sınfına göre
belirlenmektedir (economy, business, �rst class).
Kayıtlı bagaj limitleri aşıldığında, bagajınız fazla bagaj kategorisine girer ve ilgili
havayolu şirketinin tarifelerine göre ek ücrete tabirdir. Fazla bagaj ödemesi,
havaalanında kayıt sırasında yapılmaktadır.
Eğer kayıtlı bagajınızda büyük ebatta, kolay hasar görebilen veya düzensiz şekilde
nesneler taşımaktaysanız ( örneğin bisiklet, kayak mazemeler, müzik aletleri sörf eşyalar
vs.) uçuşunuzdan 48 saat önce eşyalar hakkında bilgilendirmede bulunmalısınız. Bu
durumlarda müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Unutmayınız:

Dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, para, senet, değerli taş ve metaller, anahtar, takı, iş
evrakları, gibi değerli eşyaların taşıması kayıtlı bagajda olmaması gerekir. İlgili eşyalar
kabin bagajında taşınmalıdır.
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