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Uçakta taşınması yasak olan eşyalar

Uçak yolculuğunda yanınıza aldığınız eşyalar nelerdir?

Güvenlik nedeni ile, uçakta taşıması yasak olan eşyaların, uluslararası kuralları oluşturulmuştur.
Sadece kayıtlı bagajda taşınabilen ve dolayısıyla kabin bagajına alınmasına izin verilmeyen
eşyalar vardır.

Eşyaların taşıma kuralları farklı havayolu şirketine ve seyahat edilen ülkeye bağlı olarak
değişebilir, bu liste sadece bir gösterge niteliğindedir. Havaalanında kontrol sırasında, gidilen
ülkenin taşıma kurallarına uygun olmayan eşyalar valizinizden çıkartılabilir.

Kesici ve sivri eşyalar

Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj

Jilet ve tıraş bıçakları Нayır Evet

Yüksek topuklu ayakkabı Evet Evet

Tırnak ojesi Evet Evet

Örgü şişi veya tığ Нayır Evet

Çakı, makas Нayır Evet

Neşter Нayır Evet

Şırınga ve iğne Нayır Evet

Buz kıracağı, tirbuşon Нayır Evet

Mutfak bıçakları Нayır Evet
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İlaç ve kozmetik

Tür Kabın bagajı Kayıtlı bagaj

Jöle, deodorant sprey, parfüm Evet (100 ml kadar) Evet

Aseton ve oje (yanıcı olmayan) Evet (100 ml kadar) Evet

İlaç Evet * Evet

Banyo yağları, yüz nemlendiricileri Evet (100 ml kadar) Evet

Diş macunu ve ağız suyu Evet (100 ml kadar) Evet

Köpük, tonik, yüz losyonu Evet (100 ml kadar) Evet

Jöle ve saç spreyi Evet (100 ml kadar) Evet

Şampuan, sabun, duş jeli Evet (100 ml kadar) Evet

Makyaj mazemeleri Evet (100 ml kadar) Evet

*  İlaçlar orijinal ambalajında olmalı. Üzerinde yolcunun ad/soyadı yazılı olan bir reçetenin veya “bu ilaçların
kullanılması gerektiğini” belirten bir sağlık raporunun da ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Yiyecek ve içecekler

Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj
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Duty-free mağazalardan alınan sıvı maddelerin
kapalı, özel poşetler içerisinde faturalarıyla birlikte
taşınması gerekmektedir.

Evet * Evet

Duty-free mağazalarından olmayan alkol ve diğer
sıvılar

Hayır Evet

Pasta, kek, bisküvi, cips, kuru yemiş, çikolata,
gofret

Evet Evet

Yoğurt, krema, hazır puding Evet (100 ml kadar) Evet

Not: · Avrupa Birliği ülkeleri ya da ABD aktarmalı bir uçuşunuz varsa önceden satın aldığınız duty-free ürünler
(100 ml’yi aşan) kilitli poşetler içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınamamaktadır.

Eğer varış noktasında başka bir havaalanında aktarma yaparak gidilecek ise, son inilecek havaalanına kadar
mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alışveriş torbasının açılmaması büyük önem arz etmektedir.
Aksi halde aktarma yapılan havaalanında poşetin içeriğine el konabilir.

 

Spor ekipmanları

Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj

 Kamp gazı ve sprey gibi gazlar Hayır Hayır

Skateboard Hayır Evet

Zıpkın, mızrak Hayır Evet

Golf, kayak, hokey takımları Hayır Evet

Bowling topları Evet Evet

Patlayıcılar, mühimmat, havai �şek ve işaret �şekleri Hayır Hayır
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Paten Hayır Evet

Çakmak Hayır Evet

Sabres Hayır Evet

Dart seti Hayır Evet

Demir çubuk Hayır Evet

 

Elektronik aletler

Tür Kabin bagalı Kayıtlı bagaj

Fotoğraf makinesi Evet Evet

Fotoğrafçılık aksesuarlar (sivri olmayan) Evet Evet

GPS, çağrı cihazı Evet Evet

Kamera Evet Evet

Cep telefonu Evet Evet

Dizüstü bilgisayar Evet Evet

MP3, walkman, DVD oynatıcılar, CD Evet Evet

Saç Düzleştirici, saç kurutma makinesi, saç maşası Hayır Evet
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Aletler

Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj

Balta Hayır Evet

Sivri uçku küçük aletlet Hayır Evet

Büyük araba parçaları Hayır Evet

Çelik halatlar, kelepçeler Hayır Evet

Çekiç, kazma aletleri Hayır Evet

Montaş alet çantası Hayır Evet

Otomatik bıçak Hayır Evet

Matkaplar, tornavidalar Hayır Evet

 

Sivri /Keskin Uçlu Silah ve Eşyalar

Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj

Mühimmat Hayır Evet *

Dövüş silahları Hayır Evet
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Katapult Hayır Evet

Arbalet Hayır Evet

Tüfek, tabancalar Hayır Evet *

Avcılık için kullanılan silahlar Hayır Evet *

 * Uçuş öncesi her türlü ateşli silahlar, havaalanında taşıyıcıya bildirilmeli ve kayıt edilmelidir.

 

Patlayıcı ve yanıcı maddeler

Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj

Fünyeler Hayır Hayır

Dinamit Hayır Hayır

Havai �şek, meşale Hayır Hayır

El bombası, mayın, fünyeler, siyah toz ve dumansız
mühimmat

Hayır Hayır

Gaz, gaz konteynerleri Hayır Hayır

Sıvı yakıtlar ve diğer yanıcı sıvılar Hayır Hayır

 

Kimyasal ve toksin maddeler
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Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj

Sakatlayıcı ve etkisiz hale getirici spreyler Hayır Нayır

Yangın söndürücü Hayır Нayır

Asitler, alkaliler Нayır Нayır

Radyoaktif maddeler Hayır Нayır

Sıkıştırılmış gazlar Нayır Нayır

Zehir Нayır Нayır

 

Özel eşyalar

Tür Kabin bagajı Kayıtlı bagaj

Sörf tahtası Hayır Evet

Snowboard, kayak Hayır Evet

Müzik enstrumanları
Evet (büyüklüğüne
bağlı)

Evet

Çiçek Evet Evet

Bisiklet Нayır Evet
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Dağcılık Malzemeleri Нayır Evet

Bebek arabası Нayır Evet

 

Kişisel çantanızda taşınabilir ve taşınması yasak eşyaların detaylı listesini, Sivil Havacılık
Dairesi’ nin web sitesinden bulabilirsiniz.

1 Mart 2009 tarihi itibariyle ICAO ve ECAC kuralları gereği havayolu ile seyahat edecek yolcuların
seyahatleri esnasında uçak içinde yanlarında bulunduracakları el/kabin çantalarında
taşıyabilecekleri sıvılarda kısıtlamaya gidilmiştir. Söz konusu uygulama ile yolcuların seyahatleri
esnasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmaları yasaklanmamakta olup miktarı
kısıtlanmaktadır.

Her yolcu yaklaşık 20 cm x 20 cm boyutlarında ağzı kilitli şe�af plastik poşet içerisinde
her birinin hacmi 100 ml yi geçmemek üzere sıvı, jel, aerosol bulundurabilir. 
Her yolcu 1 adet plastik poşet taşıyabilir.
Poşet içerisinde konulan her bir ürün maksimum 100 ml olabilir.
İçindeki miktara bakılmaksızın kabı 100 ml den büyük ürünlerin geçirilmesine müsaade
edilmeyecektir.
Yolcuların el çantalarındaki sıvı ürünleri son güvenlik kontrol noktasında göstermeleri ve
xray cihazına ayrı olarak koymaları gerekmektedir.
Check-in’e verilen uçakaltı bagajlarda herhangi bir sıvı kısıtlaması uygulanmamaktadır.
Yolcuların çantalarını hazırlarken uygulamaya giren kısıtlamaları göz önünde
bulundurarak sıvı ürünleri uçakaltı bagajlarına koymaları önerilmektedir. Özel durumlar
göz önünde bulundurularak kısıtlamada bir takım istisnalar uygulanacaktır. Örneğin
bebek ile seyahat eden yolcuların seyahat süresince yetecek miktarda mama/süt
bulundurabilmeleri veya ilaç kullanımı zorunlu olan yolcuların seyahat süresince yeterli
olacak miktarda ve orijinal ambalajında olmak kaydıyla ilaç bulundurabilmeleri mümkün
olacaktır. Ancak son güvenlik kontrol noktasında söz konusu yolculardan mama veya
ilacı tatmaları veya hastalığı/ilaç kullanım zorunluluğunu belgelendirmeleri istenebilir.

Kısıtlamaya dahil olan sıvılar: su, şurup, içki dahil her türlü sıvı, kremler, losyonlar, yağlar
(kozmetik yağlar dahil), 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, kontak
lens sıvıları, şampuanlar, yukarıda sayılan maddelere benzeyen diğer maddeler. Gümrüksüz
mağazadan veya uçuş esnasında satın alınan sıvı ürünler görevli tarafından faturası ile birlikte
özel poşete konacak ve poşetin ağzı yapıştırılacaktır. Bu poşet ve ürüne ait fatura güvenlik kontrol
noktasında kontrol edildikten sonra uçağa alınmasına müsaade edilecektir. Eğer son varış
noktasına başka bir havaalanında aktarma yaparak seyahat ediliyor ise son inilecek havaalanına
kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alışveriş torbasının açılmaması büyük önem
arz etmektedir. Aksi halde aktarma yapılan havaalanında poşetin içeriğine el konulabilir. 

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır


