
Yurt dışında eğitim aldığınız süre içerisinde defalarca yolculuk 
yapmanız gerekebilir. Tatillerde dönüşünüzü dört gözle bekleyen 
aileleriniz, aslında her geliş ve gidişin sizler için büyük bir stres 
olduğunu bilmez. Her yolculukta yeni bir deneyim edinirsiniz, 
bazı yolculuklarda sorun el bagajınız olurken bazılarında 
online check-in işlemlerinde takılabilirsiniz. İstedik ki, siz değerli 
öğrencilerimize bir yolcu rehberi sunalım. Uçak biletlerinizi 
aldınız ve uçuş gününüze az bir zaman kaldı, bavulları 
hazırlamak lazım. Peki kaç bavul hakkınız var, bavulunuz kaç 
kilo olabilir, havaalanına kaçta varmalısınız, online check-
in nasıl yapacaksınız, el bagajınıza ne koyabilirsiniz, peki ya 
bavulunuz kaybolursa? İşte tüm bu sorularınızın cevabını sizin için 
hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yurt dışında okuyan 
her bir öğrenci, 
aynı zamanda 
bir havayolu yolcusudur!

YOLCU 
REHBERİ



Uçak Biletleri
• Öncelikle vizeniz çıktıktan sonra, seyahatin 
başlayacağı yerden gidiş-dönüş bileti almak 
en doğrusudur. Bu sebeple okulunuzun 
akademik takvim olarak adlandırılan 
programını baştan bilmeli ve dönüş tarihinizi 
tatil günlerine göre planlamalısınız.  (En 
ekonomik uçak bileti, çift yön olarak satılan 
biletlerdir.) 

• Tek yön biletler sadece THY ve Delta 
havayollarında vardır. 

• Biletlerin dönüşleri açık bırakılamaz ve 
en fazla 1 yıl geçerlilikleri vardır yani dönüş 
tarihiniz 1 yıl içinde olmalıdır.

• Öğrenci bileti almanız mümkün olmakla 
birlikte, bazı havayolları öğrenci kimliğinizin 
veya vizenizin fotokopisini görmek isteyebilir. 
Avrupa’da öğrenci yaşı 24 iken, Amerika 
ve Uzakdoğu ülkelerinde 32’ye kadar çıkar. 
Bununla birlikte öğrenci yaşları havayollarına 
göre değişim gösterebilir.

• Eğitim programınızda sınav tarihlerinize 
bağlı olarak bir değişiklik söz konusu 
olabilir,  bu sebeple biletlerinizi dönüş 
tarih değişikliğine izin veren bilet fiyatları 
üzerinden almak, sizin için en kullanışlısıdır. 
Dönüş tarihinizin değişikliğini küçük bir 
servis ücreti ödeyerek yapabilirsiniz. Bütün 
havayolları yaptıkları işlemler için servis 
ücreti almaktadır. Bunlar 25-60 Avro arasında 
değişmektedir. Eğer değişiklik yaptığınız 
tarihte sizin biletinizin fiyat aralığında 
(Örneğin, ekonomi sınıfı bileti) yer yok ise 
ayrıca fark da ödemek zorunda kalabilirsiniz. 
Çoğunlukla seyahat başladıktan sonra 
biletlerin dönüş iadesi yoktur.

• Biletinizi aldıktan sonra üzerinde yazan ad 
ve soyadınızın doğru olup olmadığını kontrol 
etmelisiniz. Güvenlik nedeni ile özellikle 
Amerika uçuşlarında bu tür yanlışlıklara izin 
verilmez.

• Uçuş tarihinizden en az 72 saat önce 
havayolunun irtibat telefonundan 
uçuşunuzun saatlerini teyit edin. Tarife 
değişiklikleri yapılmış olabilir.

• Uçak bileti organizasyonlarınızı, mümkün 
olan en erken sürede yaptırın, ulusal tatil 
günleri, hafta sonları, yoğun seyahatlerin 
yapıldığı tarihlerde bilet fiyatları daha yüksek 
olacaktır. 

• Uçak biletlerinizi ayırtırken, mümkün olduğu 
kadar az aktarma ve direkt uçuşları tercih 
edin. Her aktarmanın potansiyel bir problem 
kaynağı olduğunu unutmayın. ABD’ye 
yapılan uçuşlarda, ülkeye ilk giriş yapılan 
havalimanında bagaj, gümrük, pasaport 
ve güvenlik kontrolünden geçeceksiniz. Bu 
nedenle aktarma sürenizi uzun olmasına 
dikkat edin. Aktarma yapacağınız ülkelerin 
de sizden vize talep edip etmediklerinden 
emin olun. Örneğin Kanada’ya Avrupa 
aktarmalı uçuşlarda vizeye ihtiyaç 
duyulmazken; Amerika aktarmalı 

Her Yolcu İçin Bilinmesi Gereken 
Bagaj Kuralları
• Havayollarının gidilen ülkelere göre farklı 
bagaj hakları ve ebatları vardır.

• THY, yolcularına Avrupa ülkelerine 23 kiloyu 
aşmayan tek bavul ve kabin bagajı olarak 8 
kilo, uzun uçuşlarında 23 kiloyu aşmayan 2 
parça bavul ve ayrıca kabin bagajı olarak 8 
kilo bagaj hakkı tanımaktadır.

• Bagajlarınıza mutlaka gideceğiniz yerin 
adresini ve iletişim bilgilerini içeren bagaj 
etiketlerinden takın.

• Bagajlarınızı kendiniz hazırlayın ya da 
hazırlanmasına nezaret edin. Bagajlarınızı 
hazırlarken kapalı kutu, paket ve tüm 
ambalajları kontrol etmeye özen gösterin.

• Varış veya kalkış noktası olan ülkenin 
kayıtlı/kayıtsız bagaj içinde kabul etmediği 
maddeler olabilir. Lütfen biletinizi alırken bu 
konuda bilgi talep edin. 

Kabin Bagajı
• Kabin bagajı, yolcunun kendi denetim 
ve sorumluluğu altında, yolcu kabininde 
ücretsiz olarak taşınan bagajdır. Bu bagajlar 
yolcu kabininde baş üstü dolaplarına 
veya yolcunun önündeki koltuğun altına 
konulmaya uygun olmalıdır. 

• Mücevher, para, cep 
telefonu, bilgisayar, 
doküman vb. değerli 
eşyalarınızı kabin 
bagajlarınızda 

uçuşlarda transit vizesi istenmektedir. 
Amerika ya da Kanada’ya İngiltere üzerinden 
yapılacak uçuşlarda ise transit vize, kalış 
süresi 6 ayın üzerinde olan yolculardan 
istenmektedir.
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taşımanızı tavsiye ederiz.

• Kabin bagajlarına mutlaka kabin bagajı etiketi 
takılmalıdır. Check-in esnasında veya uçağa alım 
aşamasında kabin bagaj kontrolü yapılmaktadır.

• Havayolu kabin bagajını; mal veya kişilere karşı 
tehlikeli olması ve hava taşımacılığı esnasında 
hasara uğrama ihtimali var ise, uygunsuz 
paketleme yapılmışsa, seyahatin başlangıç 
ve bitiş noktaları ile hava sahası kullanılan 
ülkelerin yasalarına göre taşınması suç teşkil 
ediyorsa, ağırlık - boyut veya yapısı itibariyle hava 
taşımacılığına uygun değilse, koltuk altına veya 
baş üstü dolaplarına yerleştirilemiyor veya koltuğa 
emniyetli bir şekilde bağlanamıyor ise kabul 
etmeme hakkına sahiptir. 

Kabin Bagajınız Hangi Durumlarda 
Uçağa Kabul Edilmez ?
• Kabin bagajında tüm sıvılar, jeller, deodorant, saç 
köpüğü, böcek ilacı gibi maddelerle ilgili havacılık 
kuralları gereği bazı kısıtlamalar uygulanmaktadır. 
Kabin bagajlarında taşınacak sıvıların her biri 
en  fazla 100 ml olmalıdır. Bu sıvılar maksimum 1 
litrelik 20cmx20cm şeffaf kilitli poşetlerin içerisinde 
ayrı olarak taşınmalıdır. Her yolcu sadece 1 adet 
poşet taşıyabilir. Son güvenlik kontrol noktasında 
sıvılarınızın içinde olduğu kilitli poşeti çantanızdan 
çıkararak X-ray cihazına ayrı olarak koymanız 
gerekmektedir.

• Havalimanına gelmeden önce yaptığınız sıvı 
alışverişlerini (parfüm, içki vb.) mutlaka kargo 
bagajına vermelisiniz. Bu ürünler 100 ml.’yi geçtiği 
taktirde uçağa alınmazlar ve havalimanında 
X-ray kontrolünde el bagajınızda bulunan sıvılar 
ilgili görevli memur tarafından tespit edilir ve bu 
ürünleri havalimanında bulunan atık kutusuna 
bırakmak zorunda kalırsınız.

• Duty-free merkezlerinden yapacağınız alışverişler 
mağaza personeli tarafından, kilitli ve şeffaf 
poşetlere konmalıdır. Uçak içine alabileceğiniz, 
ülkeye sokabileceğiniz limitler havayolu ve ülkelere 
göre değişir, lütfen alışveriş yaparken gerekli bilgiyi 
alın.

• Uçakların içine, içinde hava bulunan spor 
aletleri  (toplar- bunları mutlaka aldığınız yerde 
havalarının alınmasını sağlamalısınız), kesici ve 
delici spor aletleri (buz hokeyi sopası, ok, yay, havalı 
atış tüfekleri vb.) alınmaz, bunların aşağı kargo 
bölümüne verilmesi zorunludur. 

Online check-in Nedir ?
İlgili havayolundan biletini satın almış olan tüm 
yolcular havaalanına gelmeden önce internet 
üzerinden check-in yapabilmelerini sağlayan bir 
hizmettir. Bu hizmetin online işleme açılma süreleri 
havayolunun hizmetine göre değişiklik gösterebilir. 
Pek çok havayolu online check-in işlemini 
uçuşlarının 23–24 saat öncesinden başlayarak, 90 
dakika kalıncaya kadar internet üzerinden bizzat 
yapma olanağı vermektedir. Check-in işleminizin 
uçuşa 24 saat önce açılmasının sebebi son ana 
kadar uçak tipinin değişme ihtimali olmasından 
dolayıdır.

Online check-in hizmeti havayollarının kendi 
internet online check-in linkleri ile sağlanmaktadır. 

Online check-in nasıl yapılır?
E-bilet bilginizi ve rezervasyon numaranızı 
kullanarak, uçuşunuza 24 saat kala, online check-in 
linkinden ilgili havayoluna giriş yaparak isim ve 
soyadı bilginizi girmeniz gerekmektedir. Havayolu, 
mil programı kart üyeliği numaranızı isteyebilir. Bu 
sayfayı onaylamadan geçiş yapabilirsiniz. Daha 
sonra uçağın oturma planı gösterilecek olup koltuk 
seçme işleminiz talep edilecektir.

Online check-in Hakkında Uyarılar 
• Havaalanı işlemlerinizi Online Check-In tabelası 
bulunan kontuarlardan yaptırabilirsiniz.

• Biniş kartlarınızı temin etmek için Self Check-in 
kiosklarından işlem yapabilirsiniz.

• Uçuşunuzun kalkış saatinden en az 30 dakika 
önce biniş kartlarınızı almış ve bagaj işlemlerinizi 
tamamlamış olmanız gerekmektedir.

• Bagajınız için size tanınan hakkınızı aşmış 
olabilirsiniz. Havaalanına geliş sürenizi, fazla bagaj 
ödeme işlemlerinizi süresini göz önüne alarak 
planlayınız.

• Havayolları operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda 
check-in sırasında seçmiş olduğunuz koltuk 
numarasını değiştirme hakkına sahiptir.

Yurt Dışı Uçuşlarında Ne Kadar Süre 
Önce Havaalanında Olmalıyım?
Dış hat uçuşlarında en az 2 saat önce 
havalimanında bulunmanız gerekmektedir. 
Bilet, bagaj işlemlerinizi kalkış saatinden 60 
dakika önce yaptırmış olmanız gerekmektedir. 
İşlem yaptırmamanız durumunda, o uçuşla ilgili 
tüm haklarınızı kaybedersiniz. Özellikle; tatil 
dönemlerinde kalabalık havalimanlarını göz 
önünde bulundurarak havalimanında daha erken 
olmalısınız.

Kayıp Bagaj
Bagajı çıkmayan yolcularımız aynı gün varış 
salonunu terketmeden  Kayıp Eşya Ofislerine; 

o Seyahat bileti, 

o Bagaj etiketi, 

o Kimlik (Hüviyet, pasaport), 

ile müracaat ederek Kayıp Bagaj Raporu (PIR) 
tutturmalıdır. WorldTracer sisteminden tutulan 
Kayıp Bagaj Raporu ile bagajın araştırması 
başlatılmış olur. Bulunan bagajın en kısa süre 
içinde yolcuya teslimi ücretsiz olarak sağlanır. İlk 
beş gün kayıp bagajın araştırılması Kayıp Eşya 
Ofislerinin sorumluluğundadır. İlk beş gün içinde 
bulunamayan bagajlar için; 

o Kayıp Bagaj Raporu (PIR), 

o Bagaj etiketi, 

o Seyahat bileti, 

o Kimlik, 



Geç Teslim
Aksaklık nedeniyle bagajını geç teslim alan 
yolcular, bagajlarını teslim aldıkları tarihten 
itibaren 21 gün içinde taşıyıcıya bizzat veya 
yazılı olarak, geç teslim süresince yapılan 
harcamalara ilişkin belgeler (Fatura, fiş)  ile 
birlikte müracaatta bulunmalıdırlar.

Kendi adına bagaj etiketi ibraz edemeyen 
yolcularımıza karşı hiçbir sorumluluk 
kabul edilmez. Check-in işlemleri sırasında 
size verilen isim etiketini eksiksiz olarak 
doldurduktan sonra bagajınızın üzerine 
takmayı unutmayınız. 

İrtibat
Bagaj Hizmetleri Yönetim 
Müdürlüğü
Adres: Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş 
Terminali, IML3247 Asma Kat, Yeşilköy, Posta 
Kodu:34149 

Faks: +90 212 463 23 87
E-Posta: bat@thy.com 

İstanbul Kayıp ve Bulunan Eşya 
Ofisi
Telefon: +90 212 444 0 849 

Kayıp bagajların takibi internetten 
yapabilirsiniz.

Türk Hava Yolları uçaklarında, CIP 
salonlarında ve kontuarlarında unutulan 

eşyalarınız da kayıt altına 
alınmaktadır. 

Umarız yazımızın sonunda 
kendinizi yolculuğunuza 
hazır hissediyorsunuzdur. 
Şimdiden iyi uçuşlar dileriz. 

o Talep formu, 

temin edilerek dosya Bagaj Hizmetleri 
Yönetim Müdürlüğü’ne gönderilir. Burada 
yapılacak olan detaylı araştırmaların olumsuz 
sonuçlanması halinde kayıp bagaj dosyası, 
tazminat kapsamında değerlendirilir.

Kayıp bagaj beyan formu doldurmanıza 
havayolu yetkilileri yardımcı olacaktır.

Hasar-Eksik 
Bagajın hasarı anında fark edilecek türden 
(teker veya kulp kırılması, yırtılması veya 
bagaj içerisinden eşya eksilmesi) ise aynı 
gün varış salonunu terk etmeden Kayıp Eşya 
Ofislerine; 

o Seyahat bileti, 

o Bagaj etiketi, 

o Kimlik, 

o Tamir Faturası (Hasar halinde), 

o Fotoğraf (Hasar halinde), 

o Alış Faturası (Var ise), 

ile müracaat edilerek hasarlı bagaj ve/
veya eksik eşya raporu tutulur. Anında fark 
edilemeyen hasar ve eksik eşyalar için; 
seyahat tarihinden itibaren yedi gün içinde 
bizzat veya taşıyıcıya yazılı müracaatta 
bulunulması gerekmektedir.
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