
BAVUL HAZIRLAMANIN 
PÜF NOKTALARI
Başka bir ülkeye seyahat etmek  
her zaman heyecan vericidir, 
bir tek şey dışında: 
Bavul Hazırlama! 

Dolabınızda ne var ne yok  
hepsini almak isteyebilirsiniz,  
fakat dikkat edin gereğinden  
fazla eşya almanın size ekstra  
masrafları olabilir. 

Hiçbir şeyi unutmamak için  
hayat kurtarıcı listemize  
bir göz atmanızı tavsiye ederiz.



KURAL #1 
El çantasına her şeyden önce pasaportunuzu, 
yurtdışı çıkış harcı pulunu veya dekontunu, 
Okul kabul belgelerinizi, konaklama ve uçuş 
bilgilerinizi ve gideceğiniz ülkenin para 
biriminde yeterli nakit parayı koymalısınız.
Eğer asıllarını kaybedersem ne olur diye panik yapmamanız 
için size tavsiyemiz, bütün önemli belgelerin fotokopilerini 
alıp başka bir çantaya koymanız veya akıllı telefonunuza tüm 
belgelerinizin fotoğrafını çekip kaydetmenizdir. 

El Bagajınızda Bulundurmanız Gerekenler
• Sağlık sigortası (eğer okulunuz tarafından yapıldı ise,  
 önceden tarafınıza iletilir veya okula vardığınız zaman   
 size okul tarafından temin edilir)
• Önemli telefon numaralarının bulunduğu bir liste
• Doktor tarafından yazılmış ve İngilizce’ye çevrilmiş bilgiler ve   
 reçeteli ilaçlar
• Eğer kullanıyorsanız kutusu ile birlikte lensleriniz,  
 numaralı gözlüğünüz, güneş gözlüğünüz
• Fotoğraf makinası ve telefon şarj aleti
• 2 Adet fotoğraf 
• Laptop (Eğer uzun dönem için yurt dışına     
 çıkıyorsanız yanınıza alın.) 
• Yedek kıyafet, diş fırçası ve diş macunu      
 (Bavulunuzun kaybolma ihtimaline karşı)

 
KURAL #2 
Hava Durumunu Kontrol Edin ve Ona Göre 
Bavulunuzu Hazırlayın!
Bavulunuza koyacaklarınız gideceğiniz ülkeye ve mevsime göre 
değişir. Örneğin Kanada’da kışın hava koşulları genelde soğuk 
ve karlı olarak bilinir fakat gerçekte farklılık gösteren bir iklime 
sahiptir. Toronto’da 6 aydan uzun süren bir kış mevsimi varken, 
Vancouver’da öğrenciler Şubat ayında dahi güneş gözlüğü 
kullanabilmektedirler. Ya da ; Avustralya’ya gidiyorsanız Şubat 
ayında yaza veya Ağustos ayında kışa merhaba demeye hazır 
olmalısınız.
Eğer yurt dışına yolculuğunuz yaz mevsimine denk gelecekse, 
yanınıza yazlık kıyafetlerin yanı sıra bazı ülkelerde kapalı 
alanlarda klima kullanımının aşırıya kaçabildiğini de göz 
önüne alarak sizi sıcak tutacak kıyafetler (pantolon, kapalı 
ayakkabı, ceket, uzun kollu kıyafetler) alın. 

Kış mevsiminde tabii ki kalın kıyafetler almanız lazım. 
Kalın mont, eldiven, bere ve atkı almayı unutmayın. Çünkü 
bazı ülkelerde kış sıcaklıkları -15 ile +8 arasında değişiklik 
gösterebiliyor. Ayrıca, yanınıza şemsiyenizi de almayı 
unutmayın. 
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KURAL #5 
İhtiyacınız Olan İlaçları Alın
Reçeteli ilaçları bavulunuza koyun. İlaçları 
kutularından çıkarmadan saklamanızı tavsiye 
ederiz çünkü gümrük kontrollerinde memurlar 
bunları da kontrol etmek isteyebilirler. 

KURAL #6  
Bavulunuz Tekerlekli Olsun
Eğer kalabalık bir havaalanına inecekseniz 
tekerlekli bavullar hayatınızı oldukça 
kolaylaştırır. Vücudunuzu daha az zorlarsınız. 
Özellikle aktarmalı uçuşlarda hızlı hareket 
etmeniz gerektiği için tekerlekli bavul 
kullanmanız yürüme hızınızı ve manevra 
kabiliyetinizi artırdığından daha avantajlı 
olacaktır.

KURAL #7  
Vakumlu Torbalardan Alın
Belki de hayatımıza giren en kullanışlı 
buluşlardan birisi. Bu vakumlu torbalar 
sayesinde çok yer kaplayan kalın kıyafetlerinizin 
havasını alıp bavulunuzda kocaman bir yer 
açabilirsiniz.
Vakumlu torbalar büyük ve kalın eşyaları daha 
ince bir hale getirir, boyutlarını %80 oranında 
küçültür ve bavulunuzun hacminde oldukça 
büyük bir fark yaratır.

KURAL #8 
Gideceğiniz Ülkenin Güvenlik 
Şartlarını Araştırın
Çoğu ülkenin Hava Yolları Güvenlik Birimleri, 
uçuşlarda izin verilen ve verilmeyen eşyaların 
listesinde belli aralıklarla değişiklikler 
yapabiliyorlar. Bu güncellemeleri takip etmenizi 
öneririz. 

KURAL #9  

Özellikle Kış Döneminde Seyahat 
Edecekseniz En Hacimli ve Ağır 
Olan Kıyafetinizi Üzerinize Giyin
Ağırlığı en fazla olan kıyafetinizi giyerek 
bavulunuzda yer açmış olursunuz.
Esas kuralı unutmayın: Bavulunuzu ve El 
çantanızı önceden hazırlayın. Birincisi, çantanıza 
koyacaklarınızı seçtikten sonra mutlaka ihtiyaç 
sıralaması yapın böylece gereksiz olan eşyaları 
da bu sayede elemiş olursunuz. Yukarıdaki 
kuralları dikkate alıp toplandığınız an, 
bavulunuzu kapatın ve yola çıkın.  
İyi Yolculuklar!  

KURAL #3  
Dolabınızdaki Bütün Kıyafetleri 
Bavulunuza Sığdırmaya 
Çalışmayın!
Sadece ihtiyacınız olan kıyafetleri yanınıza alın, 
aksi takdirde bagaj ağırlığı sınırını aştığınızda 
ekstra ücret ödemek zorunda kalırsınız. Her gün 
bir t-shirt/elbise/pantolon giyecekmişsiniz gibi 
ayarlayın kıyafetlerinizi. 

Almanızı tavsiye ettiğimiz  
kıyafetlerin listesi:
• Uzun ve kısa kollu t-shirt/gömlek
• Çorap ve termal taytlar (bunların kış   
 mevsimlerinde erkekler için olanları   
 da mevcut. Pantolonların altına    
 giyebilirsiniz.)
• Şort (yazın giymek için), pantolon ve  
 kot pantolon
• Yazın gidiyorsanız mayo, bikini,  
 deniz şortu ve plaj terliği
• Eller havaya kıyafetleri (bazı okulların   
 parti aktiviteleri var, etkilemek istiyorsanız  
 güzel kıyafetler getirin)
• Mevsimine göre ceket, yağmurluk ve    
 küçük bir şemsiye, rahat ayakkabılar   
 ve şık ayakkabılar
• Pijama
• Şapka veya bere
• Kışın kullanmak için eldiven, atkı 

KURAL #4  
Diğer Gereçleri de Almayı 
Unutmayın
• Elektrikli araçlarınızı ve şarjlarınızı   
 kullanabilmeniz için adaptör 
• En sevdiğiniz makyaj ve kozmetik   
 ürünlerini sığdırabileceğiniz küçük   
 boyutlarda bir makyaj çantası.
• Tarak/saç fırçası


