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EL BAGAJINDA 1 OCAK 2010
İTİBARİYLE UYGULANACAK
SIVI KISITLAMALARI

RESTRICTIONS ON LIQUIDS
IN HAND LUGGAGE EFFECTIVE

AS OF JANUARY 1ST 2010

• 1 Ocak 2010’dan �t�baren, yolcuların 100 ml’den büyük sıvıları
son güvenl�k kontrol noktasından geç�rmeler�ne �z�n
ver�lmeyecekt�r.

• Uçakta taşınacak el bagajındak�, her b�r� azam� 100 ml’l�k
kaplarda sıvı, jel ve aerosol ürünler, yaklaşık 20 cm x 20 cm
boyutlarındak� 1 l�trel�k ağzı k�l�tl� şeffaf torba (k�l�tl� buzdolabı
poşet�) �çer�s�ne, ağzı kapalı b�r şek�lde yerleşt�r�lecekt�r.

• Her b�r yolcu sadece 1 tane plast�k poşet taşıyab�l�r. Son
güvenl�k kontrol noktasında, sıvıların �ç�nde olduğu k�l�tl� poşet�n
�braz ed�lmes� ve çantadan çıkarılarak x-ray c�hazına ayrı olarak
koyulması gerekmekted�r.

• Sıvılar, kısıtlama olmaksızın, check-�n bagajında taşınab�l�r.

• Beraber�nde bebeğ� olan yolcular �ç�n, bebek mamaları, süt,
vb. bebek y�yecekler� kısıtlama dışndadır ve l�trel�k poşet �ç�ne
konmasına gerek yoktur.

• Kullanımı zorunlu olan �laçlar, yolculuk süres�nce yetecek
m�ktarda ve or�j�nal ambalajında olmak koşuluyla kısıtlama
dışında olup, l�trel�k poşet �ç�ne konulmasına gerek yoktur.

• Söz konusu zorunluluğu belgelemen�z (reçete, rapor, vb.)
veya �lacı, mamayı tatmanız �steneb�l�r.

• As of Jaunary 1st, 2010, l�qu�ds exceed�ng 100 ml shall not
be allowed through the last secur�ty checkpo�nt.

• All l�qu�ds, gels and aerosols �n max. 100 ml conta�ners
must be placed �n a closely t�ghtened 1 lt. z�p-top, transparent
plast�c bag of 20 cm x 20 cm d�mens�ons.

• Each passenger can carry only one plast�c bag. L�qu�d �tems
should be declared at the last secur�ty checkpo�nt and placed
separately on the x-ray mach�ne.

• L�qu�ds can be carr�ed �n checked-�n luggage w�thout any
l�m�tat�on.

• Passengers travell�ng w�th bab�es are allowed to carry baby
food, m�lk, baby formulas etc. �n unl�m�ted quant�t�es. These
�tems are not requ�red to be placed �n a plast�c bag.

• Prescr�bed med�cat�ons to be taken dur�ng the fl�ght are
allowed �n hand luggage �n any needed quant�ty as long as
they are carr�ed �n the�r or�g�nal packages.

• Passengers may be requested to produce the prescr�pt�on
of the med�c�nes and/or try them and the baby food they carry
�n the�r hand luggage.

Seyahat
esnasında
tüket�leb�lecek
kadar �laç ve
özel y�yecekler�n
plast�k poşette
taşınmasına
gerek yoktur.

El bagajında
taşınacak sıvıların
Azam� hacm� 1 lt.
Açılır - kapanır
şeffaf poşette
olması
gerekmekted�r.
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Güvenl�k

kontrolünde

yanınızda

bulundurunuz.

Med�c�nes and
food needed

dur�ng the fl�ght
may not be put �n

a plast�c bag.
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Please keep

the plast�c bag

w�th you dur�ng

the secur�ty check.

All l�qu�ds �n
the carry-on bags
must be placed �n
conta�ners that are:
Max�mum 1 lt.
Re-sealable
Placed �n a
transparent plast�c
bag.
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