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POŞETİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE POŞET ÖRNEĞİ
POŞETİN (TORBANIN) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.

Şeffaf olmalıdır. (Darbelere dayanıklı, düşük yoğunluklu polietilen – LDPE veya benzer bir
maddeden yapılmalıdır. Mümkünse çevreye zarar vermeyen dönüşebilir olmalıdır.

2.

Yapıldığı malzeme minimum 50 mikron kalınlığında olmalıdır.

3.

Kendi kendine yapışabilen kırmızı bir bant (Minimum 30 mm. genişliğinde ve minimum 40
mm. genişliğinde astarla korunan) ile kapatılabilmelidir. Bant açıldığında tahrip olan/belli olan
bir yapıda olmalıdır.

4.

Yan ve alt ek yerleri en az 15 mm ve kırmızı renkte olmalıdır.

5.

Poşetin kenarlarında 5 mm’den az olmayan kırmızı kuşak çerçeve içinde sürekli
tekrarlanacak şekilde “DO NOT OPEN – AÇMAYINIZ – HAVA LİMANI ADI” yazısı
bulunmalıdır. (Opsiyonel olarak kenarlarda açılıma olduğunda belli eden güvenlik
katmanı/gizli grafik vb. kullanılabilir)

6.

Poşetin ortasında ICAO tarafından kabul edilen yeşil renkli güvenlik işareti bulunmalıdır.

7.

Poşetin alt tarafında kırmızı bir yazı kutusu içinde “Do not open until final destination –
Contents may be confiscated if bag is tampered with – Son Varış Noktasına Kadar
Açmayınız – Eğer Torba Açılırsa İçindekilere El Konulabilir” yazısı bulunacaktır.

8.

Bu yazı kutusunun üzerine “THIS BAG HAS BEEN SEALED ACCORDING TO SECURITY
PROCEDURES OF TURKISH NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY PROGRAMME - BU
TORBA MİLLİ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK PROGRAMINDAKİ HÜKÜMLERE GÖRE
MÜHÜRLENMİŞTİR” ifadesi yazılacaktır.

9.

Opsiyonel olarak poşet içinde sol üstte alışveriş fişinin veya faturanın konacağı şeffaf bir cep
bulunabilir.

10. Poşetlerin üzerinde ayrıca poşeti üreten firmanın ICAO tarafından verilmiş kayıt numarası
bulunacaktır.
11. Her poşetin üzerinde gümrüksüz satış mağazasının logosu ile bulunduğu meydanın ismi
(İngilizce/Türkçe) yer alacaktır.
12. Her poşet, hem barkod hem de rakamlarla ifade edilen bir üretim numarası taşıyacaktır. Bu
numara güvenlik numarası olarak kabul edilerek, kullanımı kayıt altına alınacaktır.
13. Poşetin arka yüzünde marka/logo vb. (Havaalanı/Gümrüksüz Satış Mağazası vb.) bulunabilir.
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