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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 İş, eğitim ve sağlık gibi pek çok nedenlerden dolayı insanların seyahat etme ihtiyacı 

artmıştır. İnsanlar uzun süren kara ve demiryolu yolculuğu yerine imkânlar elverdiğince 

uzakları yakın eden havayolu yolculuğunu tercih etmektedir Uçaklarda seyahat ederken 

belirli kg kadar bavul götürmeye izin verilmekte kg sınırı aşıldığında ise ücret talep 

edilmektedir. Diğer ulaşım türlerine göre ekonomik açıdan daha maliyetli olan havayolu 

yolculuğuna ağırlık sınırını aşan bavulların ücretleri de eklenebilmektedir. Yolcular bazen 

bavullarındaki ağırlıkları tam olarak kestiremeyip fazla eşya koymakta ya da ağırlık sınırını 

geçme endişesiyle götürülmesi gereken eşyaları götürmekten vazgeçmektedir. Bu durumun 

önüne geçmek için bu projede bavul ağırlığını anlık ölçen, ölçtüğü ağırlık değerini anlık 

gösteren ve uçak seyahatleri için belirtilen bavul ağırlık sınırı geçildiğinde sesli uyarı veren 

bir bavul tasarlanacaktır. Tasarlanacak bu sistemde dört adet ağırlık sensörü, bir adet 

ağırlık HX711 sensörü modülü, bir adet ardunio geliştirme kartı, bir adet buton, bir adet 

16x2 LCD ekran, bir adet buzzer kullanılacaktır. Bu projede tek kapaklı bavul 

kullanılacaktır. Bavulun zeminine tartı görevi görecek levha yerleştirilecektir. Bu levhanın 

dört köşesine ağırlık sensörü yerleştirilecektir. Sensörün algıladığı değer ardunio aracılığı 

tespit edilecektir. Bu değer sistemdeki LCD ekrana yazdırılacak ayrıca bu değer bagaj 

ağırlık sınırını geçtiğinde buzzer ses verecektir. Sistemin kodu Ardunio’nun C++ tabanlı 

editöründe yazılacaktır. HX711 kütüphanesinden kod geliştirilirken yararlanılacaktır.  Bu 

sistemle uçak seyahatlerinde kestirilemeyen eşya ağırlıkların ücret ödemesinin önüne 

geçilmeye çalışılmış olacaktır. Şekil 1’de geliştirilecek valizin iç yapısı gösterilmeye 

çalışılmıştır. 
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Şekil 1 Valizin İç yapısı 

2. Problem/Sorun: 

 Havayolu yolculuğunda valiz, bavul gibi eşyaların taşınmasına izin verilmektedir 

(Küçükönal, 2015). Havayolu taşımacılığının en önemli hizmetlerinden biri bagaj kabul 

hizmetidir (Özdemir, 2019). Havayolu taşımacılığında yolcuların yanlarında götürecekleri 

eşyalar için bagaj hakkı sınırlaması vardır (Eroğlu, 2017). Havayolu yolcularının bagaj 

sınırlandırmasından dolayı sınırı geçmeleri halinde fazladan ücret ödemeleri ve fazla ücret 

ödeme kaygısıyla götürmeleri gereken eşyalardan fazlasıyla ödün vermelerinin sorun teşkil 

ettiği söylenebilir. Havayolu bagaj sistemine yönelik yapılan çalışmalar hem havaalanı 

işletmelerini hem de müşterileri memnun edeceği söylenmektedir (Yüksel ve Antmen, 

2021).  Türk Havayollarının bagaj sınırı 23 kg olup 23-32 kg arası 80 Amerikan doları 

ücret talep etmektedir (Turkishairlines, 2022). Pegasus havayolu şirketinin standart 

yolcular için yurt içi bagaj sınırı 15 kg’dır (Pegasus, 2022). Atlasjet havayolu firmasının 

bagaj sınırı 32 kg’dir (Atlasjet, 2022).  Anadolujet Havayolu firmasının standart yolcusu 

için bagaj sınırı 15 kg’dır ve yurtdışı seyahatlerde fazladan götürülecek eşyalar için 

kilogram başına 3 ile 7 Euro para talep edilmektedir (Anadolujet, 2022). Sunexpress 

havayolu firmasının standart yolcusu için bagaj hakkı 15 kg’dır ve 5 kg’lık fazla ağırlık 

için 89,99 TL ücret talep edilmektedir (Sunexpress, 2022). Görüldüğü üzere ekstra bagaj 

hizmetleri havayolu yolculuğu maliyeletlerini azımsanmayacak kadar artırmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 Bu projede havayolu yolculuğunda kullanılan valizlerin ağırlığını valiz yerleştirme 

esnasında otomatik ölçen, ölçüm sonucunu valiz üzerine yerleştirilecek ekranda gösteren 

ayrıca ağırlığın bagaj sınırını geçmesi halinde sesli uyarı veren bir sistem geliştirilecektir. 

Bu sistemin elektronik yönü Şekil 2’de gösterilmektedir. Sistemde başlatıcı olarak buton 

kullanılmıştır. Butona basıldığında ağırlık sensörleri valizin ağırlığını ölçecek ve ölçtüğü 

değeri LCD ekranda gösterecektir. LCD ekranın kurulumunu kolaylaştırmak, kablo sayısını 
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ve pin kullanımını azaltmak için i2c modülü kullanılmıştır. Ağırlık sensörlerinden okunan 

değerler belirlenen ağırlık sınırlarını geçtiğinde buzzer sesli uyarı verecektir. 

 

  
Şekil 2 Sistemin Elektronik Devre Şeması 

Aşağıda tasarlanan sistemin kodu verilmiştir. 

 

#include <AvrI2c_Greiman.h> #include <LiquidCrystal_I2C_AvrI2C.h> 

LiquidCrystal_I2C_AvrI2C ekran(0x27,16,2); 

#include <HX711_ADC.h> 

#if defined(ESP8266)|| defined(ESP32) || defined(AVR) 

#include <EEPROM.h> 

#endif 

//mcu > HX711 dt pini 4. dijital pine bağlı 

//mcu > HX711 sck pini dijital 5. pine bağlı 

 

//HX711 constructor: 

HX711_ADC agirlikAlgilayici(4, 5); 

 

const int calVal_eepromAdress = 0; 

const int tareOffsetVal_eepromAdress = 4; 

unsigned long t = 0; 

 

void setup() { 

  pinMode(2,INPUT) 

  Serial.begin(57600); delay(10); 

  Serial.println(); 

  Serial.println("Başlıyor..."); 

 

  agirlikAlgilayici.begin(); 

  //agirlikAlgilayici.setReverseOutput(); 

  float kalibrasyonDegiskeni; // kalibrasyon değeri ("Calibration.ino" örnek dosyasına 

bakın) 

  kalibrasyonDegiskeni = 696.0; // buradaki kalibrasyon değerini ayarlamak istiyorsanız 

burayı değiştirebilirsiniz 

 

#if defined(ESP8266)|| defined(ESP32) 

  EEPROM.begin(512); 

#endif 
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  //EEPROM.get(calVal_eepromAdress, kalibrasyonDegiskeni); //eeprom'dan kalibrasyon 

değerini almak istiyorsanız kodu açıklama olmaktan çıkarın 

 

  //eeprom'dan sıfır denkleştirme değerini geri yükleyin: 

  long tare_offset = 0; 

  EEPROM.get(tareOffsetVal_eepromAdress, tare_offset); 

  agirlikAlgilayici.setTareOffset(tare_offset); 

  boolean _tare = false; //değer eeprom'dan yeniden gönderildiği için bunu false olarak 

ayarlayın 

 

  unsigned long stabilizingtime = 2000; // güç açıldıktan hemen sonra hassasiyet, birkaç 

saniyelik dengeleme süresi eklenerek geliştirilebilir 

  agirlikAlgilayici.start(stabilizingtime, _tare); 

  if (agirlikAlgilayici.getTareTimeoutFlag()) { 

    Serial.println("Zaman aşımı, MCU>HX711 kablolarını ve pin tanımlarını kontrol edin"); 

    while (1); 

  } 

  else { 

    agirlikAlgilayici.setCalFactor(kalibrasyonDegiskeni); // kalibrasyon değerini 

ayarla(float) 

    Serial.println("Başlangıç tamamlandı"); 

  } 

  ekran.begin(); 

  ekran.backlight(); 

} 

 

void loop() { 

  if (digitalRead(2) == 1) 

  { 

    static boolean newDataReady = 0; 

    const int serialPrintInterval = 250; //seri yazdırma etkinliğini yavaşlatmak için değeri 

artırın 

 

    // yeni verileri kontrol et/sonraki dönüştürmeyi başlat: 

    if (agirlikAlgilayici.update()) newDataReady = true; 

 

    // veri kümesinden düzgünleştirilmiş değer alın: 

   if (newDataReady) { 

    if (millis() > t + serialPrintInterval) { 

      float agirlik = agirlikAlgilayici.getData(); 

      Serial.print("Load_cell çıkış değeri: "); 

      Serial.println(agirlik); 

      newDataReady = 0; 

      t = millis(); 

    } 

  } 

 

  // seri terminalden komut alın, dara işlemini başlatmak için 't' gönderin: 

  if (Serial.available() > 0) { 

    char inByte = Serial.read(); 

    if (inByte == 't') refreshOffsetValueAndSaveToEEprom(); 

  } 

 

  ekran.setCursor(0,0); 
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  ekran.print("agirlik "); ekran.setCursor(8,0); 

  ekran.print(agirlik); 

  ekran.setCursor(0,1);  

  if(agirlik>15000) 

  { 

    ekran.print("1. Sınır geçildi"); 

    tone(3, 440); delay(2000); 

    noTone(3); delay(2000); 

  } 

  else if(agirlik>23000) 

  { 

    ekran.print("2. Sınır geçildi"); 

    tone(3, 440); delay(1000); 

    noTone(3); delay(1000); 

  } 

  else if(agirlik>32000) 

  { 

    ekran.print("2. Sınır geçildi"); 

    tone(3, 440); delay(500); 

    noTone(3); delay(500); 

  } 

  else 

  { 

    ekran.print(""); 

    noTone(3); 

  } 

 } 

} 

// sıfır ofset değeri (dara), hesaplayın ve EEprom'a kaydedin: 

void refreshOffsetValueAndSaveToEEprom() { 

  long _offset = 0; 

  Serial.println("Dara ofset değeri hesaplanıyor..."); 

  agirlikAlgilayici.tare(); // yeni dara / sıfır ofset değerini hesaplayın (engelleme) 

  _offset = agirlikAlgilayici.getTareOffset(); // yeni dara / sıfır ofset değerini alın 

  EEPROM.put(tareOffsetVal_eepromAdress, _offset); // yeni dara / sıfır ofset değerini 

EEprom'a kaydedin 

#if defined(ESP8266) || defined(ESP32) 

  EEPROM.commit(); 

#endif 

  agirlikAlgilayici.setTareOffset(_offset); // değeri kütüphane parametresi olarak ayarlayın 

(bir sonraki yeniden başlatma EEprom'dan okunacaktır) 

  Serial.print("Yeni dara ofset değeri:"); 

  Serial.print(_offset); 

  Serial.print(", EEprom adresine kaydedildi:"); 

  Serial.println(tareOffsetVal_eepromAdress); 

} 

  

4. Yöntem 

Bu projede uçak valizi, ardunio, lcd ekran, ağırlık sensörü, buzzer, buton kullanılacaktır. 

Ağırlık sensörü valizin içerisine yerleştirilecek ölçtüğü ağırlık ardunio üzerinden lcd 

ekrana yazdırılacaktır. Sistem başlatıcısı butondur. Butona basıldığında sistemden beklenen 

işlemler başlatılacaktır. Havayolu şirketlerinin bagaj haklarının 15 Kg, 23 Kg ve 32 Kg 

olarak değiştiği araştırmalar sonucu elde edilmiştir. Bu sistemde 15 kg ağırlık sınırı 

geçildiğinde LCD ekrana 1. Sınır geçildi yazacak ve Buzzer iki saniye aralıklarla ses 
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verecektir. Ağırlık 23 kg geçtiğinde LCD ekrana 2. Sınır geçildi yazacak ve Buzzer bir 

saniye aralıklarla ses verecektir. Ağırlık 32 kg geçtiğinde LCD ekrana 3. Sınır geçildi 

yazacak ve Buzzer yarım saniye aralıklarla ses verecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Yapılan araştırmalar sonucunda valiz ağırlığını elle ölçmeye yönelik elektronik 

araçlara rastlanılmıştır. Ancak valiz ağırlığını valiz yerleştirme esnasında ölçmeye yönelik 

elektronik sistemlere rastlanılmamıştır. Ayrıca bu projede tasarlanan sistemde valiz 

ağırlığının   bagaj ağırlık sınırı geçmesi durumunda sesli uyarı vermesi projenin bir diğer 

yenilikçi yönünü ifade etmektedir. Bu projede tasarlanan sistemin kolayca üretiminin 

yapılacağı düşünülmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Havayolunun uzak mesafelerde ulaşım için önemli avantajları olması, insanların 

günümüz şartlarında sürekli seyahat etmeleri durumunun havayolu taşımacılığına olan 

rağbeti arttırmaktadır (Battal ve Aksoyek, 2018). Havayolu şirketleri yolcularına bagaj 

hakkı verilmektedir. Bu bagaj hakkı sınırı geçildiğinde fazladan ücret talep edilmektedir. 

Havayolu yan gelirlerinin %42’sinin bagaj hizmetlerinden sağlandığı söylenmektedir 

(Battal ve Aksoyek, 2018). Ekstra bagaj hizmetlerinin maliyetli olması yolculuk maliyetini 

artıtmaktadır. Bu bağlamda bagaj sınırlaması sorunuyla herkes karşı karşıya gelebilir. Söz 

konusu durumu çözmek için bu projede tasarlanacak valiz sisteminin kolayca uygulanacağı 

düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bu proje sırasıyla yapılan işlemler şöyledir; İlk olarak proje ekibi oluşturulmuştur.  Proje 

ekibi daha sonra yapacakları projeyi belirlemiştir. Projenin yapım sürecine ilişkin zaman 

planlaması yapılmıştır. Proje içi görev dağılımı yapılmıştır. Proje zaman planlaması süreci 

Tablo1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 Proje zaman planlaması 

 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Takım 

oluşturma 

     

Proje belirleme      

Başvuru      

Ön 

değerlendirme 

raporu 

     

Proje ürününü 

oluşturma 

     

 

Tablo 2’de projede kullanılacak elektornik malzeme fiyatları ve toplam maliyet verilmiştir. 

 
Tablo 2 Malzeme ve Maliyet Tablosu 

Malzeme Adet Fiyat 

Ardunio 1 160 TL 

LCD ekran 1 75 TL 
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Ağırlık sensörü 4 40 TL 

Hx711 Modülü 1 25 

Buzzer 1 5 TL 

Diğer  10 TL 

Toplam 315 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projenin hedef kitlesi havayolu yolcularıdır   

9. Riskler 

Projede elektronik malzeme kullanılması nedeniyle olası iletken temasını engellemek için 

elektronik malzemelerin yalıtkan malzemelerle kaplanması düşünülmektedir. 

 

10. Kaynakça   

Küçükönal, H. (2015). Havaalanı güvenliği ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı 

güvenlik sistemi için bir model önerisi (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)). 

Turkishairlines (2022). Kayıtlı bagaj  

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj/index.html Erişim Tarihi: 

05.05.2022. 

Pegasus (2022). Bagaj Hakkı Satışı,  

https://www.flypgs.com/seyahat-hizmetlerimiz/ucus-ile-ilgili-hizmetlerimiz/bagaj-

hakki-satisi Erişim Tarihi: 05.05.2022. 

Atlasjet (2022). https://atlasjet.esky.com.tr/kayitli-bagaj Erişim Tarihi: 05.05.2022. 

Anadolujet (2022) https://atlasjet.esky.com.tr/kayitli-bagaj Erişim Tarihi: 05.05.2022. 

Sunexpress (2022)  https://www.sunexpress.com/tr/seyahat-islemleri/ekstralar-daha-

fazlasi/tarife-yuekseltme/ Erişim Tarihi: 05.05.2022. 

Battal, Ü., & Aksoyek, M. (2018). Havayolu taşımacılığında uzun menzilli düşük maliyetli 

taşıyıcılarda uçak ve hat seçimi (Master's thesis, Tez (yüksek lisans)-Anadolu 

Üniversitesi). 

Indrek Arduino Scale with HX711 and 50kg Bathroom Scale Load Cells | Step by Step Guide, 

18.04.2020, 04.04.2022, https://www.youtube.com/watch?v=LIuf2egMioA  

Küçüködük, B. T. 16×2 LCD Ekran (Kurulum ve Programlama Rehberi), 23.12.2020, 

10.03.2022.  https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-10-16x2-lcd-ekran/  

İzgöl, K. Arduino Temelleri 9: Buzzer Nedir? Buzzer İle Ses Çıkışı Alma, 11.09.2015, 

10.03.2022, https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-9-buzzer-ile-ses-cikisi-alma-

2/ 

Semiz, T. Y. Arduino Dersleri #3: Arduino Buton İle Led Yakma, 21.01.2019, 10.03.2022, 

https://maker.robotistan.com/arduino-ile-buton-ve-led-uygulamasi/   

 

 

 

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj/index.html
https://www.flypgs.com/seyahat-hizmetlerimiz/ucus-ile-ilgili-hizmetlerimiz/bagaj-hakki-satisi
https://www.flypgs.com/seyahat-hizmetlerimiz/ucus-ile-ilgili-hizmetlerimiz/bagaj-hakki-satisi
https://atlasjet.esky.com.tr/kayitli-bagaj
https://atlasjet.esky.com.tr/kayitli-bagaj
https://www.sunexpress.com/tr/seyahat-islemleri/ekstralar-daha-fazlasi/tarife-yuekseltme/
https://www.sunexpress.com/tr/seyahat-islemleri/ekstralar-daha-fazlasi/tarife-yuekseltme/
https://www.youtube.com/watch?v=LIuf2egMioA
https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-10-16x2-lcd-ekran/
https://maker.robotistan.com/arduino-ile-buton-ve-led-uygulamasi/

