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Uçakta yanınıza aldığınız bagaj - Kab�n bagajı

Kabin bagajının büyüklüğü, sayısı ve ağırlığı ile ilgili her havayolu şirketi tarafından sınırlamalar
bulunmaktadır.

Bilmeniz gerekenler:

Ağırlı ve bagaj boyutu sınırlamaları hakkında bazı havayolu şirketlerinin kısıtlamalarını
buradan görebilirsiniz.
Çoğu düşük tarifeli havayollarının kabin bagajı boyut limiti- 55 х 40 х 20 сm.
Çoğu düşük tarifeli havayollarının kabin bagajı kilo limiti 10 kg dır.
Her yolcunun kabin bagajı sayısı 1 adet olmalıdır ( valiz, çanta, sırt çantası, poşet vs.)
Çoğu düşük tarifeli havayollarında, çocuk yolcuların kabin bagajı haricinde başka bagaja
izin vermemektedirler.
Çoğu düzenli havayollarının Business veya First class bölümlerinde, kabin bagajı ağırlık
limitleri bulunmamaktadır.

 Kabin bagajında taşıyabileceğiniz eşyalar: plastik ambalajda ve 100ml kadar-  kozmetik (
losyon, jöleler, şampuan, diş macunu vs. ), alkolsüz içecekler sıvı yiyecekler. Bu kaplar, büyüklüğü
1 litreyi geçmeyen 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.

Not:

Bazı havayolu şirketleri, belirtilen ebat ve kilo limitleri aşıldığında, yolcuya ceza
uygulamaktadır.
Kilo ve ebat limitleri aşıldığında, Kabin bagajı, kayıtlı bagaj bölümünde taşınabilir.

Kabin bagajınızda taşınabilir diğer eşyalar:

Çoğu havayolu şirketleri ( özellikle düzenli havayolları), bazı eşyalarıda uçakta taşınmasına izin
vermektedir: Bunlardan:

Çantası ile  birlikte dizüstü bilgisayar (şarj cihazı ve mouse dahil olabilir);
Kamera ( ayrı çantada veya aynı çantada kameranın aksesuarları);
Telefon ve diğer küçük elektronik cihazlar;
Şemsiye
Okumak için dergi kitap vs.( sınırlı sayıda)
Bayan çantası- yukarıda belirtilen ebatlarda

Not: Çoğu düşük tarifeli havayolu şirketleri  kabine ekstra eşya taşınmasına izin vermemektedir
ve bu nedenle yukarıdaki belirtilen eşyaları paketleyip tek olan kabin bagajına koymanız
gerekmektedir.

*Yukarıda belirtilen sınırlamalarda iki istisna yapılabilir- bebek maması ve uçuş esnasında gerekli
olan ilaç taşıması.
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