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SIVI KISITLAMALARI
New rules to protect you against the new threat of
liquid explosives are adopted.
The new rules apply from March 1, 2009 on all
Turkish airports.
The permitted amount of liquids, aerosols and gels
in hand luggage is restricted.

Rules for liquids in your hand
luggage
You can only take liquids, aerosols and gels in
containers of no more than 100 milliliters
These containers must be carried in a transparent
plastic bag.
Volume of this resealable plastic bag must not be
more than 1 litre per passenger.

Liquids include
Water and other drinks, soups, syrups, creams,
lotions, oils, perfumes, sprays, gels including hair
and shower gels, contents of pressurized containers
including shaving foam deodorants, liquid-solid
mixtures, mascara and any other item of similar
consistency.

Exceptions

LIQUID RESTRICTIONS

Baby food for use during trip, Medicines for use
during trip
You may be asked for proof that they are needed or
you may be asked to taste the content.

Check-in bags
You can still carry liquids in your check-in bags.
New rules only affect hang luggage.

Duty - Free
All tax-free liquids purchased at the airport duty-free
shops located beyond the passport control or on
board airlines is permitted:
If these liquids have been placed in a special sealed
plastic bag with the receipt.
If the seal on the bag has not been broken. If these
liquids were purchased on the day of the flight.

If you have any doubts please ask your airline
or travel agent in advance of travel. Please
cooperate with airport security and airline
staff.

YOLCULARIN

DİKKATİNE

NEW SECURITY RULES

El Bagajındaki

SIVI KISITLAMALARI
Özel durumum var,
istisna getirilemez mi?

Uluslarası Kurallar Gereğince 1 MART 2009 tarihi
itibariyle tüm havaalanlarındakabin bagajlarında sıvı,
aerosol ve jellerin taşınmasında kısıtlamaya gidilecektir.
Sıvı kısıtlamaları sadece ülkemizde uygulanmamakta
olup seyahat edeceğiniz veya transit duraklayacağınız
havaalanlarında sıkıntı yaşamamanız bakımından
uygulamaya riayet etmeniz önemlidir.
Yeni güvenlik uygulaması ile beraberinizde uçağa
sokacağınız kabin bagajında sıvı, aerosol, jel taşınması
yasaklanmamaktadır; ancak taşınabilecek miktar
kısıtlanmaktadır.
Gümrüksüz (Duty-free) mağazalardan alacağınız
ürünler içine konulduğu torba açılmamak kaydıyla
kısıtlamalardan muafdır.
Check-in’e verdiğiniz bagajlarda sıvı kısıtlaması
uygulanmayacaktır. Biniş kartı (boarding card) alırken
teslim ettiğiniz bagajınızda havayolu şirketinin ve
Gümrük mevzuatının kısıtlamaları haricinde kalan her
türlü sıvıyı taşıyabilirsiniz.

El bagajımda neleri
nasıl taşıyabilirim?

Uçağa sokacağınız el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli
torba içerisinde her biri maksimum 100 mililitrelik
kaplarda sıvı, jel, aerosol taşıyabilirsiniz.
Her bir yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.

İlaçlar (Yolcunun kimliğini belirten bir reçeteye yazılı
olmak veya yolcunun bu ilaçları kullanması gerektiğini
belirten bir sağlık raporunun/belgesi ibrazı ve orijinal
ambalajında olmak koşuluyla).

Poşet olarak 1 litrelik ( yaklaşık 20cm x 20 cm) kilitli
buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz.
Son güvenlik kontrol noktasında sıvılarınızın içinde
olduğu kilitli poşeti çantanızdan çıkararak x-ray
cihazına ayrı olarak koymanız gerekmektedir.

Neler kısıtlamaya dahildir?
- 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.

Bebek mamaları (Bebeğin de uçakta seyahat ediyor
olması koşuluyla ve yalnızca yolculuk süresince ihtiyaç
duyulabilecek miktar kadar.)
Kontrol noktasında güvenlik görevlileri istisnai durumu
belgelemenizi veya ilacı/mamayı/sıvıyı tatmanızı talep
edebilir.

Gümrüksüz mağazadan/
uçaktan aldığım ürünler?
Gümrüksüz mağazadan veya uçuş esnasında aldığınız
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 varış noktanıza başka bir havaalanında aktarma
yaparak gidecek iseniz son ineceğiniz havaalanına
kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz
alışveriş torbasını açmamanız büyük önem arz etmektedir. Aksi halde aktarma yaptığınız havaalanında poşetin
içeriğine el konabilir.
Eğer tereddüdünüz var ise lütfen seyahatinizden önce
havayolu şirketi veya seyahat acentenize sorunuz.
Havaalanındaki güvenlik görevlileri ve havayolu şirketi
personeline yardımcı olunuz.

