
Passengers and Cabin Baggage - LIST OF PROHIBITED ARTICLES-Ref. EU 
2015-1998 Attachment 4-C 
Without prejudice to applicable safety rules, passengers are not permitted to carry the following  

articles into security 

 

a.) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles 

Pistols, revolvers, rifles, shotguns, toy guns and replicas capable of being mistaken for real 

weapons Compressed air and CO2 guns, Pellet guns, component parts of fire arms, cross bows 

and arrows Signal flare and starter pistols,harpoon and spear guns slingshots and catapults. 

b.) Stunning devices 

Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers. 
Other disabling and incapacitating gases and sprays like animal repellent, 
capsicum and acid sprays 
Animal stunners and animal killers. 

c.)Objects with a sharp point or sharp edge 

Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm. 
Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres; box cutters, 
hatchets, cleavers Scissors with bladesof more than 6 cm as measured 
from the fulcrum, bolt and nail guns. 

d.) Workmen's tools 

Crowbars, Drills and Saws including cordless portable power tools. 
Blowtorches, tools with a blade or shaft of more than 6 cm. 

e.) Blunt instruments - objects capable of being used to cause injury 

Baseball and softball bats, Clubs and batons, billy clubs, blackjacks, Night sticks, Martial arts 

equipment. 

f.) Explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing 

capable, of being used to cause serious injury or to pose a threat to the safety of 

aircraft, including: 

Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica or imitation explosive devices, Mines, 

grenades and other explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics 

Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, Dynamite, gunpowder and plastic 

explosives. 

The following dangerous goods are also completely exempt from transportation 

as cabin or hold baggage: 

Butane lighter gas, lighter fuel, Blue flame or cigar lighters, Strike anywhere matches, Bleach, 

Peroxide, Poison, Oxygen generators, Radioactive material, 

Corrosive materials like acids, mercury and wet cell batteries as well as filled scuba diving bottles, 

Fuel containers and camping stoves which are not emtied and cleaned, 

Dry ice in quantities of more than 2,5 kg per person and strong magnets, Combustion engines 

and flammable materials like paint, lacquers and solvents, 

Security-type brief case or attache' cases incorporating lithium batteries or pyrotechnical devices. 

Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on the person but are not allowed 

in the hold baggage. 

Yolcu ve El Bagajı-YASAK MADDELERİN LİSTESİ -Ref. EU 2015-1998 Attachment 4-C 
 

İlgili güvenlik mevzuatının hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yolcuların güvenlik tahditli alanlarda 

ve uçakta aşağıdaki maddeleri taşımalarına izin verilmez. 

 

a.) Silahlar, ateşli silahlar ve mermi kullanan diğer mekanizmalar 

Tabancalar, altıpatlarlar, tüfekler, yivsiz tüfekler, oyuncak silahlar, gerçek silahla karıştırılmaya 

müsait replikalar, basınçlı havalı ve CO2 tabancalar, pellet atan havalı tabancalar, ateşli silah 

bileşenleri ve parçaları, yaylı tüfekler, oklar, işaret fişekleri ve müsabakalarda kullanılan başlatma 

tabancaları, zıpkın ve zıpkın tüfekleri, sapanlar ve mancınıklar. 

b.) Etkisizleştirici cihazlar 

Şok tabancaları, elektro şok cihazları, kendini savunma spreyi, göz yaşartıcı gaz, elektrik akımlı 

tabancalar. 

Diğer etkisizleştirici ve saf dışı bırakıcı gazlar ve hayvan kovucu spreyler, biber gazı ve asit 

spreyleri. Hayvanları bayıltma ve öldürmede kullanılan cihazlar. 

c.) Keskin uçlu veya keskin kenarlı nesneler 

Buz kıracakları ve buz baltaları, 6 santimden daha uzun ağız kısmı olan bıçaklar. 

Tıraş bıçakları, dövüş sanatları ekipmanı olarak kullanılan kılıçlar, maket bıçakları, el baltaları, 

satırlar, destek kısmından itibaren ölçüldüğünde  uzunluğu 6 santimi geçen makaslar, çivi 

tabancaları.  

d.)  İş araç ve gereçleri 

Levyeler, kablosuz portatif elektrikli aletler de dahil olmak üzere matkaplar ve testereler. Lehim 

lambaları, 6 santimden daha büyük bıçak kısmına veya mile sahip aletler. 

e.) Keskin olmayan - yaralama maksadıyla kullanılabilecek aletler 

Beyzbol ve softbol sopaları, golf sopaları, plastik, çelik ve ağaçtan yapılmış coplar, dövüş 

sanatları ekipmanları.  

f.) Kullanılması durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilecek olan ya da 

uçağın güvenliğine tehdit oluşturabilecek patlayıcı, yakıcı maddeler ve cihazlar: 

Mühimmat, patlayıcı kapsülleri, ateşleyici parça ve fünyeler, replika veya imitasyon patlayıcı 

aletler, mayınlar, el bombaları ve diğer askeri malzemeler. Havai fişekler ve diğer fişekler. Sis 

cihazları ve sis fişekleri. Dinamit, barut ve plastik patlayıcılar.  

Aşağıdaki tehlikeli maddeler de kabin veya uçak altı bagajı olarak kesinlikle 

taşınamaz. 

Bütan çakmak gazı, diğer çakmak gazları, mavi alevli çakmaklar ve puro çakmakları, her yüzeyde 

sürtünmeyle alev alabilen kibritler, çamaşır suyu, oksijenli su, oksijen üreticiler, radyoaktif 

maddeler,Asit türleri gibi aşındırıcı maddeler, civa ve yaş piller, dolu dalış tüpleri,  

Yakıt muhafaza kutuları, boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp ocakları, 

Kişi başına 2,5 kg üstü kuru buz, güçlü çekim gücüne sahip mıknatıslar, yanmalı motorlar ve 

boya, vernik, çözücüler gibi çabuk alev alabilen malzemeler. 

Lityum pil veya piroteknik cihazlar içeren güvenlik tipi çanta veya evrak çantaları. 

Not: Yolcular üzerlerinde bir kutu kibrit VEYA bir adet gazlı çakmak taşıyabilir ancak bu 

malzemelerin uçak altı bagaja alınması yasaktır 


