1. Yolcu ve Kabin Bagajı ‐ YASAKLI MADDELER LİSTESİ ‐ Ek 4‐C
Geçerli emniyet kurallarına halel getirmeksizin, yolcuların güvenlik tahditli alanlara ve uçağa aşağıdaki maddeleri
sokmasına izin verilmemektedir.
a) Ateşli silahlar, ateşli olmayan silahlar ve mermi atan cihazlar
Her türlü tabanca, altıpatlar, tüfek, av tüfeği, oyuncak tabancalar ve gerçek silahlar ile karıştırılabilen taklitleri, havalı
ve CO2 silahlar, saçma atan tabancalar, ateşli silahların tamamlayıcı parçaları, yay ve oklar, işaret fişeği ve yarış
başlatma silahları, zıpkın ve zıpkın tüfeği, sapan ve mancınık
b) Bayıltıcı cihazlar
Şok tabancası, elektro şok cihazı, topuz, göz yaşartıcı gaz, elektroşok tabancası
haşere ilaçları, biber gazı ve asit spreyleri gibi diğer etkisiz hale getiren ve bitkinleştiren gaz ve spreyler, hayvan
şoklayıcılar ve hayvan öldürücü cihazlar
c) Sivri ya da keskin uçlu nesneler
Buz kıracağı ve baltalar, ağzı 6 cm'den büyük bıçaklar, jiletler, dövüş sporu ekipmanları, kılıçlar ve eskrim kılıçları;
maket bıçakları, el baltaları, satırlar, mesnet kısmından ölçüldüğünde ağzı 6 cm'den büyük makaslar, cıvata ve çivi
tabancaları

d) Tamir aletleri
Kablosuz taşınabilir elektrikli takımlar dahil levye, matkap ve testereler
Pürmüz, ağzı ya da şaftı 6 cm'den büyük aletler

e) Keskin ve Sivri Uçlu Olmayan nesneler ‐ yaralamaya neden olabilecek nesneler
Beyzbol ve softball sopaları, sopa ve bastonlar, baton, cop, polis copu, dövüş sporu ekipmanları

f) Patlayıcılar ve aşağıdakiler dahil ciddi yaralanmaya neden olmak ya da uçağın emniyetine tehdit oluşturmak için
kullanılabilen ya da kullanılabilir görünen yakıcı maddeler
Cephane, kapsül, patlatıcı ve fünyeler, patlayıcı cihazların taklit ya da benzerleri, mayın, el bombası ve diğer patlayıcı
askeri gereçler, havai fişek ve diğer piroteknikler
Sis bombası kapsülleri ve sis bombası fişekleri, Dinamit, barut ve plastik patlayıcılar.
2. Uçak altı Bagaj ‐ YASAKLI MADDELER LİSTESİ ‐ Ek 5‐B
Yolcuların aşağıdaki maddeleri uçak altı bagajlarında taşımasına izin verilmemektedir:
Cephane, kapsül, patlatıcı ve fünyeler, mayın, el bombası ve diğer patlayıcı askeri gereçler, havai fişek ve piroteknikler
Sis bombası kapsülleri ve sis bombası fişekleri, Dinamit, barut ve plastik patlayıcılar dahil patlayıcılar ve ciddi
yaralanmaya neden olmak ya da uçağın emniyetine tehdit oluşturmak için kullanılabilen yakıcı maddeler.
3. Tehlikeli Maddeler ‐ Kabin ya da uçak altı bagaj olarak taşınmaktan muaf
Aşağıdaki tehlikeli maddelerin hiçbir şekilde taşımasına izin verilmemektedir:
a. Bütan çakmak gazı, çakmak yakıtı ve Zippo çakmaklar
Not: Bir kutu kibrit YA DA bir adet gazlı çakmak kişinin üzerinde taşınabilir, ancak uçak altı bagajda taşınmasına izin
verilmez.
b. Çamaşır suyu, Oksijenli su, Zehir, Oksijen jeneratörleri, Radyoaktif malzemeler ve radyoaktif ilaçlar
c. Asit, cıva gibi aşındırıcı malzemeler ve ıslak hücreli bataryalar ile doldurulmuş dalış tüpleri.
d. Boşaltılıp temizlenmeyen yakıt kapları ve kamp ocakları
e. Kişi başı 2,5 kg'den fazla kuru buz ve güçlü mıknatıslar
f. Yanmalı motorlar ve boya, lake ve solventler gibi alevlenebilir maddeler
g. Güvenlik tipi evrak çantası ya da lityum pil ya da piroteknik cihazlar içeren evrak çantaları

