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İdeal Seyahat Bagaj Boyutları ve Ağırlıkları

İdeal Bagaj Boyutları ve Ağırlığı

Nereye gideceğinize karar verdiniz ve uçak bileti satın aldınız. Peki, bagaj ne olacak? Eşyalarımızı
taşımak için kullandığımız bir bavul ya da çanta, uygun boyutlara ve ağırlığa sahip olmalıdır.
Check -in bagajının izin verilen boyutları nelerdir ? Kabin bagajınızın ağırlığı en fazla ne kadardır?
Çoğu uçak şirketinin, seyahat etmeden önce okunması gereken kendi düzenlemeleri vardır. Bu
düzenlemelerden herhangi bir sapma durumunda maalesef bu bize pahalıya mal olabilir.

El bagajı Boyutu

El bagajının boyutları, şirketler arasında farklılık gösterebilir. Örneğin: Wizz Air el bagajı ve
Ryanair el bagajı büyüklüğü hemen hemen aynıdır. Ancak, British Airways el bagajına kıyasla fark
büyük oranda değişmektedir. Birkaç santimetre farklılık, havaalanı kontrolü sırasında farkedilir ve
el bagajı için fazladan ödeme yapmanıza ve el bagajınızın uçağın alt bölmesine gönderilmesi
anlamına gelebilir. 

El bagajı, oturduğunuz koltuğun altına veya baş üstü dolaplarına sığacak boyutta olmalıdır. Her
bir uçak �rması, kabin dolap boyutlarını ve ağırlığını ayrı ayrı belirlemektedir. Seyahat edeceğiniz
havayolu şirketinin, el bagajı kurallarını (büyüklüğü, tutamakları ve tekerlekleri boyutu
etkilemektedir) ayrıntılı bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. El bagajları için izin verilen ağırlık,
genellikle 8 ile 10 kg arasındadır. İdeal kabin boy valiz ölçülerini belirlemek için aşağıdaki
tabloyu kontrol etmenizi tavsiye ederiz!

Check-in Bagajının Boyutları

Eğer el bagajı boyutları sizin için yeterli değil ise, belirli bir miktar karşılığında bagaj satın
alabilirsiniz. Check-in bagajının ağırlığı ve boyutları, tercih ettiğiniz uçak �rması tarafından
sağlanan standartlara uygun olmalıdır. Bagaj bölümüne teslim edebildiğimiz valiz sayısı, seyahat
ettiğimiz sınıf / tarifeye göre farklılıklar göstermektedir. Ekstra bagaj için ödemeniz gereken �yat
ise, çeşitli faktörlere göre farklılıklar göstermektedir. Bagaj miktarı, ağırlığı, seyahat tarihi (yaz
döneminde ücretler daha yüksektir) ve uçuş rotası �yatları ciddi bir şekilde etkilemektedir.

Web sitemizi ziyaret ederek, bireysel havayolu şirketlerine ait el bagajı ve Check-in bagajının
ağırlığı ve boyutları ile ilgili kuralları kontrol edilebilirsiniz.

Ne Tarz Bir Bavul Satın Almalıyım?

Bir uçak yolcuğu için bavul almak istiyorsanız, birkaç faktörü hesaba katmalısınız. Bunlardan ilki,
valizin boyutlarıdır. Bir başka önemli konu ise ne sıklıkla seyahat ettiğinizdir. Senede birkaç defa
seyahat eden insanlar biraz daha ucuz çanta veya valiz alabilirken, ayda birkaç kez seyahat eden
kişiler için en iyi çözüm güvenilir bir üreticiden sağlam bir bavul satın almak olacaktır.

 

Havayollarının Kab�n Bagajı Kuralları
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Havayolu İz�n ver�len boyut Ağırlık

Aero�ot 55x40x25 cm 10 kg

A�r Berl�n 55x40x23 cm 8 kg (d�züstü b�lg�sayar �le 10 kg)

A�r France 55x35x25 cm 12 kg

Al�tal�a 55x35x25 cm 5 kg

AnadoluJet 55x40x23 cm 8 kg

AtlasGlobal 56x45x25 cm 8 kg

Br�t�sh A�rways 56x45x25 cm 23 kg

EasyJet 56x45x25 cm kg sınırı yok

Flybe 55x40x23 cm 10 kg

German W�ngs 55x40x23 cm 8 kg

Iber�a 56x45x25 cm kg sınırı yok

İskand�nav Hava Yolları 55x40x23cm 10 kg

Jet2 56x45x25 cm 10 kg

KLM 55x35x25 cm 12 kg

Lufthansa 55x40x23 cm 8 kg
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Havayolu İz�n ver�len boyut Ağırlık

Norweg�an 55x40x23 cm 10 kg

Onur A�r 56x45x25 cm 8 kg

Pegasus 55x40x20 cm 8 kg

Ryana�r 55x40x20 cm 10 kg

Thomas Cook 55x40x20cm 6 kg

Transaero 55х40х20 cm 10 kg

Türk Hava Yolları 55x40x23 cm 8 kg

Volotea 55x40x20 cm 10 kg

Vuel�ng 55x40x20 cm 10 kg

W�zza�r 55x40x23 cm 10 kg

Kabin Boy Valiz Ölçüleri

Havayolu ile yapılan yolculuklarda yolculara tanınan bagaj hakkının yanı sıra kabin içine alınan el
bagajları ile ilgili bilgiler (En çok tercih edilen hava yolu şirketleri) yukarıda listelenmiştir.

*Bilgiler Temmuz 2018 itibariyle günceldir fakat yine de bilgilerin güncelliği ve doğruluğu
için lütfen hava yolu web sitesini kontrol ediniz.

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır


