SIVI KISITLAMALARI UYGULAMA ESASLARI
Uçakaltı bagajında sıvıların taşınması ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Havayolu
şirketinin ve gümrük mevzuatının müsaade ettiği miktardaki sıvılar uçakaltı bagajında
taşınmaya devam edilebilecektir.
1. Yolcu beraberindeki her türlü sıvı maddeler, aerosol, jöleler ve spreyler (bir püskürtücü
yardımıyla çok ince damlacıklar halinde püskürtülen sıvılar) aşağıda belirtilen önlemler
alınmadan kabinde taşınamaz ve güvenlik tahditli alanlara sokulamaz. Havaalanı
personeli (seyahatler hariç) ve havayolu personeli bu düzenlemelerden muaftır.
a. Taşınacak sıvılar, jöleler, aerosol ve spreyler en fazla 100 ml. hacimli kutu, şişe veya
benzeri bir kap içinde olmalıdır.
b. Sıvı, jöle, aerosol ve sprey ihtiva eden kaplar 1 litre hacimli, yaklaşık 20 cm x 20 cm
boyutlarında, şeffaf ve ağzı kolayca kapanabilir bir plastik torbanın içine konulmalıdır.
c. Bu şekilde taşınacak sıvı, jöle, aerosol ve spreylerin miktarı, içine konan 1 litrelik
şeffaf ve plastik torbanın alacağı kadar olmalıdır.
d. Her yolcunun ancak bir adet bu şekilde hazırlanmış plastik torba taşımasına izin
verilir.
e. 1 litrelik torba olarak ağzı kilitli buzdolabı poşetleri kullanılabileceği gibi, sıvı
kısıtlamalarına yönelik ticari olarak üretilmiş ağzı fermuarlı, çıtçıtlı vb şekilde içini
gösteren diğer torba ve çantalar da kullanılabilir.
f. Yolcular son güvenlik kontrol noktasında yanlarındaki 1 litrelik poşeti çantalarından
çıkararak güvenlik görevlisinin gözle kontrolü sonrasında, x-ray cihazına ayrı olarak
koyacaklardır.
g. 100 mililitreden büyük hacimli kapların, içeriği 100 ml'den az dahi olsa geçişine
müsaade edilmeyecektir.
h. Boş kaplar, matara, şişe vb taşınmasında sakınca bulunmamaktadır.
2. Aşağıda belirlenen maddeler; bu düzenlemede bahsedilen sıvı madde, jöle veya sprey
kapsamında yer alır:
a. Su, şurup, içki dahil her türlü sıvı;
b. Kremler, losyonlar, yağlar (kozmetik yağlar dahil), parfümler, maskara dahil her türlü
makyaj malzemesi (katı halde olan rujlar hariç);
c. Traş köpükleri, deodorantlar;
d. Diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler;
e. Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler;
f. Peynir, turşu benzeri katı sıvı karışımlar
g. Kontak lens sıvıları;
h. Şampuanlar, duş jelleri;
i. Yukarıda sayılan maddelere benzeyen diğer maddeler.
3. Aşağıda belirtilen durumlarda sıvı maddeler, jeller, aerosoller ve spreyler bu
düzenlemede yer alan kurallara tabi olmadan yolcu beraberinde kabinde taşınabilir:
a. Sıvı veya benzeri ilaçlar (orijinal ambalajında ve seyahat süresince yeterli miktarda
olmak koşuluyla),

b. İlaçların seyahat süresince yeterli miktardan fazla olması durumunda ve yolcunun ilacı
uçakaltına vermekten imtina etmesi durumunda doktor raporu istenebilir. Son karar!
güvenlik kontrol noktası amiri verecektir.
c. Bebek mamaları (Bebeğin de uçakta seyahat ediyor olması koşuluyla ve yolculuk
süresince yeterli olabilecek miktar kadar.),
d. Şüphe durumunda yolcunun bu ilacı/mamayı/sıvıyı tatması talep edilebilir.
4. Gümrüksüz (Duty Free) satış mağazalarından satın alman ve yukarıda belirtilen sıvı, jöle,
aerosol ve sprey tanımlanmasına giren ürünlerin yolcu beraberinde kabinde taşınması
aşağıda belirtilen şartlarda mümkün olabilir:
a. Satış yapacak gümrüksüz satış mağazası tarafından bu alanda yapılacak uygulama
detaylarının, MSHGP'na uygun ve onaylanmış işletme güvenlik planına dahil edilmesi
gereklidir. Söz konusu planlarda, bu düzenleme kapsamına giren ürünlerin orijinal
ambalajlarında, doğrudan üretici veya ithalatçı firmadan getirileceği ve bu şekilde
satılacağı açıkça taahhüt edilmelidir.
b. Yolcunun satın aldığı sıvı ve benzeri ürünler, teknik özellikleri ve örneği Ek'de
sunulan şeffaf bir poşete konulur. Poşet açılması halinde tekrar kapanamayan ve tahrip
olan, açıldığını belli eden bir yapıda ve ICAO Standartlarına uygun olacaktır. Sıvı ve
benzeri içerikte olmayan ürünlerin özel poşetlere konulmasına gerek yoktur.
c. ICAO tarafından onaylanmış duty-free poşet (STEB) üreticileri listesi Ek'te yer
almaktadır. Ülkemizden şu an için onaylanmış 2 firma bulunmaktadır.
d. Poşetler daima kontrol altında bulundurulacak ve yetki verilmiş kişiler dışında
kullanımına müsaade edilmeyecektir. Gümrüksüz satış mağazalarının depo bölümüne
giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılacak, yetkisiz kişilerin girişine kesinlikle izin
verilmeyecektir. Ayrıca hem depo bölümü hem de mağazanın içi ve poşetlerin
kullanıldığı bölümler kapalı devre televizyon alıcıları (CCTV) ile kontrol altında
tutulacaktır.
e. Ürünler poşete yerleştirildikten sonra, alışveriş fişinin veya faturanın bir nüshası dıştan
okunacak şekilde poşetin içine konulacaktır. Güvenlik kontrol noktasından faturası 36
saat içinde düzenlenmiş ürünlerin geçişine müsaade edilecektir. Ayrıca tehirler nedeni
36 saatin aşılması durumunda, yolcunun durumu ispatlaması sonrasında ürünün
geçişine müsaade edilecektir. Fiş veya faturada ayrıca uluslararası kodlar kullanılarak
mağazanın bulunduğu ülke (TUR), Havaalanı, Havayolu İşletmesi (Uçakta yapılan
satışlar için), poşetteki malzemelerin cins ve miktarlarını gösteren liste ile mümkün
olduğu takdirde yolcunun adı-soyadı ve uçuş numarasına da yer verilecektir.
f. Uçakta satılan gümrüksüz ürünler de, yolcunun seyahatine başka bir seferle devam
edecek olması durumunda, bu usul ve esaslara tabi olacaktır.
g. Son güvenlik kontrol noktalarında belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış
poşetler açılmadığı ve alışveriş fişinin geçerliliği kontrol edildikten sonra uçağa
alınmasına izin verilecektir.
5. Son güvenlik kontrol noktası sonrasındaki mağaza ve restoranlarda sıvı satışı ve tüketimi
a. Son güvenlik kontrol noktası sonrasında bulunan mağaza ve restoranlar bu durumdan
etkilenmeyecektir. Bu alanlarda satılan ürünler için 100 mililitre kısıtlaması
bulunmamaktadır. MSHGP 9. Baskı, 43. Madde ve Ek-20 (Hava Meydanı
Tedariklerinin Bilinen Tedarikçisi) hükümlerine göre bu alanlarda satılmak veya
tüketilmek üzere sokulan tedarikler taranacak veya tedarikçileri yetkilendirilecektir.
b. Son güvenlik kontrol noktası sonrasında restoran, kafe bulunmayan havaalanlarında
yolcuların mağdur olmamaları için su ve içecek satışı yapılması sağlanacaktır.

6. Geçişine müsaade edilmeyecek sıvıların toplanması ve imhası ile ilgili uygulama
a. Sıvı kısıtlaması uygulamasında sıvıların alıkonulması/el konulması söz konusu
değildir. 100 ml'den büyük sıvılar ile kontrol noktasından geçemeyeceği bilgisi
yolcuya verilir, yolcunun kendi iradesiyle kendisi veya güvenlik görevlisi tarafından
kontrol noktasının önüne ve/veya arkasına havaalanı/terminal işletmeleri tarafından
konulan atık-çöp kutularına atılır.
b. Atık-çöp kutuları üzerinde "Atıklar Mülki İdare Amirliği gözetiminde imha
edilecektir" ibaresinin yer alması gerekmektedir.
c. Bu noktalarda biriken sıvıların nasıl ve kim tarafından imha edileceğine Havaalanı
Güvenlik Komisyonları tarafından karar verilecektir.

