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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde otobüs ya da uçak ile yolculuklar fazlasıyla artmıştır. İnsanların çok fazla 

seyahat ettiği bu yeni dünyada hayatı kolaylaştıracak valiz tasarımımız ile bir çok soruna çözüm 

olacaktır. 

İnsanların yolculuk sırasında taşıdıkları valiz nedeniyle itme-çekmede yaşadıkları 

zorluklar iskelet sistemini olumsuz etkileyen sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. 

Oluşacak sağlık problemlerini önlemek ve ayrıca yaşlı ve engelli bireylere valiz taşıma 

konusunda yaşadıkları zorlukları azaltarak kolaylık sağlamayı, sağlıklı bireyler için de konforlu 

bir yolculuk sunmayı hedefledik. 

Her yıl birçok valiz seyahatler esnasında kaybolmaktadır. Bu durum havaalanları 

yetkililerini ve yolcuları da zor durumda bırakmaktadır. Çok değerli kişisel manevi değeri olan 

eşyalarını kaybeden kişiler için büyük bir stresin yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Günümüzde; insan gücü gerektiren birçok sistemlerde akıllı sistemler kullanılarak 

yaşamı kolaylaştırmak mümkün olmaktadır. Valizlere de bu sistemleri ekleyerek, valizlerin 

otomatik yük ağırlığını ölçen ve bu ölçümü telefona bildirim şeklinde ileten, valizimizin nerde 

olduğunu bulmamızda yardımcı olacak, valizlerin kendi kendine (otonom) gitme ve sahibini 

takip etme özellikleri ile kişilere rahat ve sağlıklı bir yolculuk sunmayı hedefledik. 

 

 
  Şekil1. Proje Özeti 

Oluşturacağımız Akıllı Valiz sistemi kişi istediğinde devreye giren uzaktan kontrol sistemi 

içermektedir. Telefona indirilen bir uygulama tasarlayacağız. Bu uygulama valizin konumunu telefona 

bildirim şeklinde ulaştıracaktır. Kişiden uzaklaşan (kaybolan) valiz otomatik kendini kilitleyen sisteme 

sahip olacaktır. Parmak izi sensörlü ile kilit ayrıca açılabilen özelliktedir. Ayrıca valizin tekerleklerine 

takılı dinamo ile elektrik enerjisi üretilip aküde bu enerji depolanır. Bu enerji, uygulamanın çalışmasında 

kullanılacaktır. Ve yolculuk esnasında telefon şarj edebilecektir. Ayrıca uçaklara alınan valizlerin ağırlık 

sınırı bazen aşılmaktadır. Kişi evde hazırlığını yaparken valizin içindeki ağırlık sensörü sayesinde kişi 

ağırlığı aştığında o an uyarı sistemi ile haberdar olup ayarlamayı yapacaktır. 

Tekerleklere bağlı dinamo ile de devremizin ana cihazı olan kontrol kartını besleyen pil şarj 

edilecektir. Bu şarj ihtiyaç halinde valiz sahibinin telefonunda şarj edecektir. 

Projemiz ulusal yarışmalarda ve fuarlarda sergilendi.  Projemizde akıllı valizimiz ile yük 

kontrolünü yapılmıştır. Ayrıca valiz sahibini temassız şekilde takip etmesi ve yönlendirmesi yapılmıştır. 

Telefona uyarlanan uygulama ile konum bilgisi telefona iletilmiştir.  Projede sistemin prototipi 
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oluşturulmuş, Arduino ve C++ dili kullanılmış, GPRS modül, motor, motor sürücü,  ağırlık sensörü ve 

tekerlekler ile tasarım yapılmıştır. Patent başvurusunda bulunulmuş olup aşamamız devam etmektedir. 

 

 

  Şekil2. Prototip Geliştirme Süreci 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Her yıl ortalama 40 milyon valizin kaybolduğu bir dünyada valizin kaybolması büyük sorun 

teşkil etmektedir[1]. Sıkça seyahat eden kişiler için değerli, özel, maddi-manevi değeri olan eşyaların 

seyahat sırasında taşınması büyük bir stresin yaşanmasına sebep olmaktadır. Her yıl havaalanlarında 

kayıp valizlerin sahiplerine ulaşılamaması sonunda ihale ile satılan eşyaların sayısı çok fazla 

olmaktadır[2]. Büyük şirketlerin tazminat ödemesine kadar giden sorunlara sebep olmaktadır[3].  Ayrıca 

otobüs yolcuğu çok sık yapan üniversite öğrencileri de kişiden önce inen yolcular bazen dalgınlıkla 

farklı bir valizi alıp gidebilmekte birden fazla kişi mağdur olmaktadır. Başka bir sorun da bilindiği üzere 

havaalanlarında bagaj ağırlık sınırlandırması da yolcuları strese sokan bir sorun haline gelebilmektedir. 

Seyahat ettiği ülke ya da şehirden hediyeler alınıp dönülürken dahi ağırlık faktörü sorun olmaktadır.  

Başka bir sorun da özellikle aktarmalı uzun yolculuklar esnasında telefonun şarjının bitmesi de 

bir problem oluşturmaktadır.  

            

 

              
  

Şekil3. Problem Durumu 
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Özetle “Valizlerin ağırlıkları evde ya da otelde iken doğru ölçmem mümkün müdür?”, 

“Valizimin konumunu görebilir miyim?”, “Yolda iken hareket ederek telefonumu şarj edebilir 

miyim?” sorularına cevap aradık. Akıllı Valizimiz; robotik sistemlerle desteklenerek otomatik 

ağırlık kontrolü, kaybolmalara karşı konum bilgisinin telefondan takibi, kendi kendine 

(otonom) gitmesi ve sahibini takip etme özelliği olması, yolcuya rahat ve sağlıklı bir yolculuk 

sunması amacıyla geliştirilmelidir. 

 

3. Çözüm  

Tüm bu problemlerden yola çıkarak valizler ile ilgili yaşanan sıkıntılara çözümler ürettik; 

 Telefondan kontrol edilen sistem ile valizin kişiden uzaklaşınca otomatik kilitlenmesini,  

 Valizin nerde olduğunun tespit edilmesi 

 Evde valiz hazırlığı esnasında ağırlığı ayarlama kolaylığı sağlaması açısından kilo 

kontrolünün otomatik yapılmasını, 

 Telefonu şarj edecek elektriğin tekerleklerin hareketinden elde edilmesini,  

 Valizin kendi kendine (otonom) gitmesini ve yolcuyu takip etmesini sağlayan insanlığa 

faydalı model geliştirdik. 

Projemizde, özgün "Akıllı Valiz " oluşturmak içi mikrodenetleyici olarak Arduino Uno 

kullanılmaktadır. Valiz GSM shiled sayesinde internete bağlanmaktadır. Takip için de GPS 

kullanılmaktadır. Valizlerde kıyafet ve eşyaları rahatlıkla taşınabilmesi ve ağırlığın doğru 

ölçülebilmesi için prototipte görüldüğü gibi tüm elektronikler tabanda yer alacaktır. 

 
Şekil3. Çözüm Algoritması 
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4. Yöntem 

Akıllı Valizimiz iki bölüm şeklinde tasarlanmıştır. Birinci bölüm valizin uzaktan kontrol 

edilmesini sağlayan kontrol kartı bölümüdür. İkinci bölüm ise valizin motor, sensörler, akü ve elektronik 

devre kartları ile donatıldığı bölümdür. 

a) Valiz içi Kontrol Cihazı Geliştirme 

Projemizde valizin tabanına ağırlık sensörü kullanılarak dijital göstergede sonuç 

görüntülenecektir. Ağırlık sensöründen gelen analog değerler Arduino UNO’da işlenecektir. Sonuç 

Valiz üzerindeki LCD ekranda gösterilecektir. Aynı zamanda bu bilgi geliştireceğimiz aplikasyonda da 

görüntülenecektir. 

Valiz alt kısmında ayrıca bir katman oluşturularak bu kısımda elektronik devre tasarlanacaktır. 

Tasarlanacak devremizde GPS modülü kullanılacak ve valizin nerede olduğu konum bilgisi mikro 

denetleyicimiz olan Arduino UNO ya iletecektir. GSM sheild modülü ile 4G kablosuz bağlantı 

kurulacaktır. Son olarak App.inverter editöründe kendi geliştirmiş olduğumuz uygulama ile konum 

bilgisi sürekli görüntülenecektir. Valizin kullanıcıdan uzaklaştığı uygulamadan görünmesi halinde kilit 

otomatik olarak devreye girecek veya kullanıcı uygulama üzerinden kilitleyebilecektir. Ayrıca 

uygulamada ağırlık sensörlündeki değerler de görüntülenecektir. Hava yollarının belirlemiş olduğu 15 

kg değerini aştığında uygulama sesli ve görsel bildirimde bulunulacaktır. Devremizi besleyecek olan 

pili ise valizin tekerleklerine entegre edeceğimiz dinamo ile şarj edeceğiz.  

Arduino UNO GPS/GPRS Modülü Ağırlık Sensörü GSM Sheidl 

 
 

 
 

Şekil3. Valiz içi Kontrol Cihazı Kullanılan Malzemeler 

Prototipimizde Arduino UNO kart, motor sürücü ve elektrik depolayabilmesi için şarj 

ünitesi gibi elektronik parçalar kullanılacak. Otonom bir hale getirilecektir. Biz geri dönüşümü 

desteklemek, maliyeti düşürmek ve farkındalık oluşturmak için var olan basit işlevsiz eski bir 

valiz üzerinde çalıştık. Atlında 4 tekerleği bulunmakta, ön iki tekerlek serbest dönebilen 

özelliktedir. Arka iki tekerlekte dinamoya bağlı düşük voltajlı elektrik üretimi için sisteme 

bağlanmıştır. Seçenekler dahilinde valiz üzerine takılacak renk sensörü ve mesafe sensörüyle 

sahibini takip etmesi sağlanacaktır. Sahibinin giydiği renk algılanarak, sensör ilgili rengi 

arayacaktır. Doğru renk bulunduğunda düz ilerle komutu verilecektir. Doğru rengin 

bulunamamasında PID algoritması çalıştırılacak renk bulunana kadar tarama yapacaktır. PID 

algoritması çizgi izleyen robotlardaki hata hesaplama mekanizmasıdır. Çizgiden çıkan robot 

algoritma sayesinde tekrar çizgiyi bulmaktadır. Ayrıca mesafe sensörü vasıtayla önünde engel 

olduğunda geri çekilecek yön değiştirecektir.  
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Şekil3. Valiz içi Kontrol Cihazı Montajı 

Yazılımı, açık kaynak kodlama mantığıyla yazılacaktır. Bu konuda daha önce geliştirmiş 

olduğumuz mesaj gönderme projelerimiz mevcuttur. Aşağıdaki görselde Konum bilgisinin nasıl 

gönderileceği c kodlarıyla belirtilmiştir.  

  

Şekil4. GPS İzleme Cihazı Kodlanması 

b) Uygulama Geliştirme 

Geliştirmiş olduğumuz uygulama ile valiz altındaki GPS izleme cihazından gelen 

sinyaller harita üzerinde anlık görüntülenmektedir. Uygulamamız MIT tarafından geliştirilen 

ve çevrimiçi mobil uygulama geliştirilmesine izin veren Android Studio editörü aracı ile 

oluşturulmuş ve yine aynı araç ile apk dosyası üretilmiş ve test edilmiştir. Şekil 4 ‘de Android 



8 

 

Studio  programı arayüzü görülmektedir. Bu editörü seçmemizdeki amaç kütüphane kolaylığı 

ve yapay zeka destekli olmasıdır. valizimiz isimlendirilerek daha fazla valizin de izlenmesi 

mümkündür.  

 

Şekil4.Uygulama Geliştirme Aşaması 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Gerekli literatür taramasını yaptığımızda piyasada var olan sistemlerin bizim projemizin 

özelliklerinden sadece bir sorununa karşılık olabilecek tarzda olduğu ancak bunların bir arada olan 

modelinin olmadığını gözlemledik. Ve bunlara ek olarak tekerleklerin hareketinden telefon şarjı 

yapabilecek özellik projemizin özgün ve yenilikçi yönüdür. Ayrıca kumanda ile kontrol sağlanırken 

bizim tasarımımız telefon uygulaması ile sağlanacaktır. Telefondan kontrol edilen uygulamayı ve 

elektrik üreten sistemin oluşturulması tamamen milli ve yerli özelliğe sahiptir.  Geri dönüşümden nasıl 

faydalanabileceğimizi ve çok pahalı sistemleri nasıl uygun fiyata kendimizin oluşturabileceğimizi 

gösteren örnek ve özgün bir tasarımdır. Projemizin patent başvurusu yapılmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Dünyada yolculuk ve yolculuk esnasında yaşanan valiz sorunu çok fazladır. Bu alanda 

yaşanan sorunlara fuar alanında değinmek ve yaptığımız prototipi sergilemek fuar alanına gelen 

birçok yatırımcının dikkatini çekecektir. Aliexpreste binlerce liraya alınabilecek ve sadece bir 

özelliği olan valize karşı çok daha fazla fonksiyonu olan valizin olabilirliğini teknoloji fuarında 

sergilemek istiyoruz. Yatırımcılar ile akıllı valizin sistemi paylaşılacaktır. 

Ayrıca bir sonraki aşamada valizin sahibini otonom bir şekilde takip etmesi içinde 

çalışmalarımız devam etmektedir. Valiz üst kısmında görünür bir bölgeye eklenecek renk 

sensörü ile sahibini üzerindeki renk tanımlatılabilir ve valizin onu takip etmesi sağlanabilir. Bu 

konuda ARGE çalışmamız vardır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje takvimi Şekildeki gibidir. Proje ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön prototip 

çalışmasında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Dolayısı ile proje desteklenmeye karar 

verildiği andan itibaren tasarımı hazır olan modellerin baskısı alınacak, prototip yeniden 

yapılacak, projeye eklenmesi düşünülen özelliklerin istenilen yapıda olabilmesi için mevcut 

algoritmada güncellemeler yapılacaktır. Temmuz tarihinde proje tamamlanarak test edilecektir. 

Proje test aşamasında proje ile ilgili eksikler belirlenip gerekli düzenlemelerin, revizelerin 

yapılabilmesi için ön elemenin olacağı sergi tarihleri arasında sıkı bir çalışma programı 

yapılacak ve sergi öncesi tüm hazırlıklar bitirilecektir.  

 

ÜRÜN ADI TAHMİNİ MALİYETİ 

Arduino UNO 100 TL 

GPS Modülü 150 TL 

GPRS Modülü 500 TL 

Ağırlık Sensörü 50 TL 

DC Motor 100 TL 

Pil 100 

TOPLAM 1000 TL 
 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Son günlerde fazlasıyla uçak yolculuğu yapılmaktadır. Dünyada her geçen gün havaalanları 

artmakta ve değerli eşyalarının olduğu valiz kaybetme oranları da doğal olarak artış göstermektedir. 

Tasarlanan akıllı valizimizi her yaştan insanın konforlu bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmiştir. Bu 

yüzden geliştirilen sistemin basitçe çalıştırılabilmesi ve normal bir valiz görünümlü ve hafif olması 

amaçlanmıştır. Geniş bir yaş kitlesi ve farklı şekillerde kullanıma uygun olduğundan dolayı projenin 

maliyeti de göz önünde bulundurulmuş ve kullanıcı kitlesine uygun hale getirilmiştir.  

 

 

Nisan

3D baskılar 

Mayıs

Prototip

Oluşturulması

Haziran

Algortima 
İyileştirme 
Çalışmaları

Temmuz

Deneme, Test 
Etme 

Nihai Prototip
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9. Riskler 

RİSK 
RİSK 

ŞİDDETİ 

RİSK 

OLMA 

İHTİMALİ 

RİSK 

SEVİYESİ 
ÇÖZÜM 

GPS Modülü 

Konum 

vermemesi 

 

İstenilmez Mümkün Yüksek 

Son gönderilen Konum bilgisi 

hafızada tutulacaktır. 

 

Pil Şarj Bitmesi 

 
Dayanabilir Mümkün Orta 

Uygulama üzerinden düzenli 

olarak takip edilmesi  

Yazılım Hata 

Payı 

Kabul 

Edilebilir 
Olası Orta 

Algoritma içerisinde hata payı 

kodları yazılarak bu durumun 

tekrar etmesi halinde Uygulama 

Güncelleştirme yapılması 

sağlanacak 
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