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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Enerjix projesi, toplumun Covid-19 sebebiyle pandemi sürecine girmesi ve 
bunun sonucunda hareketsiz yaşamın başlamasıyla birlikte; öğrencilerin yeniden 
hareketli yaşamı benimsemesi adına düşünülmüş bir projedir. Öğrencilerin eğlenirken 
spor yapmasının teşvik edilmesi yanında, hareket enerjisinin depolanarak elektrik 
enerjisi olarak kullanılması hedeflenmektedir. Bu amaçla üç adet sabit bisiklet standı 
kullanılacaktır. Spor alanındaki platforma kurulan düzeneklerle bir yarışma ortamı 
oluşturulacaktır. Yaklaşık olarak 10 dakika sürecek olan yarışmalı formatta, öğrenciler 
platformlardaki bisikletlere binerek aynı anda pedal çevirmeye başlayacaklar ve 
böylece yarışma da başlamış olacaktır. Pedalın her 1 turunda 1 led ışık yanacak ve 
aydınlanma kademeli olarak artacaktır. Led ışık hedefe doğru yarışmalı bir şekilde 
ilerleyecek ve tüm ledler aydınlatılınca bir zil sesi kazananı belirleyecektir. Bu sırada 
tekerlek düzeneğine bağlanan dinamo ile hareket enerjisi elektrik enerjisine 
dönüştürülecektir. Elektrik enerjisi şarj kontrol cihazı aracılığıyla aküde 
biriktirilecektir. İnvertörle yükseltilen elektrik enerjisi, okulun 10 adet sınıfının 
aydınlatılmasında kullanılacaktır. Bu proje kapsamında öğrenciler eğlenirken spor 
yapmaya teşvik edilecek ve sporun fiziksel, zihinsel ve ruhsal anlamda fayda sağlayan 
sonuçlarından yararlanacak; aynı zamanda yeşil enerji kapsamında yenilenebilir 
enerjiye katkıda bulunarak bu alanda farkındalıklarının artması sağlanacaktır. 
 
 
2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2019 sonuçlarına göre 15 yaş 
ve üzeri bireylerde obezite % 31,5; düşük fiziksel aktivite düzeyi %42,4 olarak 
saptanmıştır. Obezite; diyabet, damar hastalıkları, kalp rahatsızlıkları gibi birçok 
hastalığın riskini artırmaktadır. Obezite ile ilişkili hastalıklar nedeniyle dünyada yılda 
3.4 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Kronik hastalıklarla mücadelede erken 
yaşlardan itibaren kazanılan sağlıklı hayat alışkanlıkları büyük önem taşımaktadır. 
Obeziteden korunmada sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivitenin artırılması önemlidir. 
Bu konuda da ülkemizde Sağlık Bakanlığı, okullarda hareketin teşvik edilmesini 
önermektedir. Spor yapmanın ne kadar gerekli olduğu herkes tarafından çok iyi bilinse 
de spor yapmaya başlamak ya da spor yapmayı yaşam biçimi haline getirmek oldukça 
zordur. Özellikle pandemi koşulları da hareketsiz yaşamı beslemiştir. Birçok insan 
spor yapma alışkanlığını uzun süre koruyamamaktadır. Bunun sonucu olarak da 
yeniden hareketsiz yaşam ve kilo almalar başlamaktadır. İnsanlar bu kısır döngüden 
rahatsız olduğu için yaşam kaliteleri de düşmeye başlamaktadır.  

Bir diğer sorun ise yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalık düzeyindedir. Enerji 
kaynaklarının fosil yakıtlarından yenilenebilir enerjilere dönüşümü giderek 
artmaktadır. Ancak her ne kadar ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olsa 
da bu kaynaklar yeterince kullanılmamaktadır. Bu konuda yeterli farkındalığın okul 
sıralarında kazandırılması önemlidir. 
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3. Çözüm  

Enerjix projesinin ortaya çıkış fikri şu soruyla başladı: “İnsanlar spor yapmak için ve 
bunun devamlılığını sağlamak için neye ihtiyaç duyar?” Elbette ki motivasyona 
ihtiyaç duyarlar. Biz de buradan yola çıkarak bir taşla birden fazla kuş vurmayı 
hedefledik. İnsanların sağlıklı yaşam konusundaki motivasyonlarını yükseltmek için 
eğlenceli ve yarışmalı bir format hazırladık. Enerjix projesi, insanların kendisini ve 
çevresini fark etmesini sağlayacak; farkındalık seviyesi yüksek bireyler olmalarına 
destek olacaktır. Kendisine hedef belirlemeyen insanlar; çok çabuk vazgeçmekte, 
özgüveni azalmakta, kararsızlık gibi problemlerle karşılaşabilmektedir. Enerjix 
projesinin bireylere kattığı, özgüven, sabır, kararlılık, hedefe odaklanma, süreklilik ve 
kendine inanç gibi özellikler bireylerde oluşabilecek olumsuz durumların 
engellenmesinde de destekleyici olacaktır. Peki biz bunu Enerjix projemizle nasıl 
gerçekleştireceğiz? 

 
Platformdaki bisiklete binip pedal çevirmeye başlayarak Hareket enerjisinin 

elektrik enerjisine dönüşmesiyle beraber led ışıklar kademeli olarak yanmaya başlıyor. 
Pedal çevirme hareketi hızlandıkça led ışıklarının da yanma kademesi artıyor ve bitiş 
çizgisine daha çok yaklaşıyor. Bu durum öğrenciler arasında müthiş bir rekabete, 
eğlenceye, odaklanmaya, bir gruba ait olma hissine ve sosyalleşmelerine neden oluyor. 
Bu da spor yapan öğrencilerin motivasyonlarını en üst düzeyde tutarak daha kararlı 
bireyler olmalarını sağlamış oluyor. Enerjix projesi, öğrencileri kötü alışkanlıklardan 
ve birçok bağımlılıktan da uzak tutacaktır. Çünkü eğlenerek, yarışarak ve üreterek 
bisiklet sürmek bireyin zamanını verimli kullanmasını sağlayacak, disiplin katacak ve 
akademik başarısına destek olacaktır. Bu durumun ona kazandırdığı özelliklerle de 
kötü bir alışkanlığa meyletme durumu azalacaktır.   

Bireylere sportif aktiviteleri eğlenceli bir şekilde sunmak sporu sürdürülebilir 
bir yaşam alışkanlığına dönüştürmede katalizör bir rolü üstlenebilir. Bu açıdan 
okulların bu konuda insiyatif almaları önemlidir. Bu proje ile spor yapmak eğlenceli 
bir hale getirilecek ve rekabet duyguları ile yarışmalı bir ortamda hareket teşvik 
edilmiş olacaktır. Fiziksel sağlık kazanımı dışında; ders aralarında zamanın verimli 
kullanımı, rekabetçi bir ortamda kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenme, özgüven 
geliştirme, sosyalleşme, grup oyunlarında varlık gösterme, sosyal medya kullanımını 
azaltma gibi ikincil kazançlarda beklenmektedir. Depo edilen enerjinin kendi 
okullarında kullanıldığını gören öğrenciler için aidiyet hissi oluşumu da projenin 
olumlu dönütlerinden biri olacaktır.  
          Yenilenebilir enerji kaynaklarının farkındalığını artırmak amacıyla okulda 
yaparak yaşayarak eğitimler planlanmalıdır. Bu açıdan tüketmeden üretimin teşvik 
edildiği bu proje öğrencilerin enerji dönüşümünü katılımcı olarak deneyimlemelerine 
yardımcı olacak ve bilgiyi içselleştirmelerine katkı sağlayacaktır. Bu konuda bu proje 
ile farkındalık ve bilgi düzeyinin artması beklenmektedir. 
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4. Yöntem 

Enerjix sistemimiz; bisiklet, dinamo, solar şarj kontrol cihazı, invertör, akü, 
arduino, adreslenebilir led, neodyum mıknatıs, hall effect sensör, röle(5v), kablo ve 
ampül kullanılarak oluşturulmuştur.  

      Arka tekeri sabit bisiklet platformuna yerleştirilmiş olan bisikletimizin tekerine 
hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirebilen ve 12V akım üretebilen bir dinamo 
bağlanmıştır. Hareket enerjisinden kazandığımız 12V enerjiyi öncelikle şarj kontrol 
cihazımıza bağlayarak akümüzün şarjını gerçekleştireceğiz.  

      Elde ettiğimiz 12V enerji ile devremizde kullanacağımız invertör,  arduino, 
adreslenebilir pixel ledler ve diğer devre elemanlarının güç ihtiyacını karşılayacağız. 
Daha sonrasında ise akümüzde depolanan enerjiyi invertör yardımıyla 220V enerji 
değerine yükselterek okulumuzun daha önce belirlenmiş olan sınıflarının 
aydınlatılmasında kullanılacağız. 

Devremizin çalışma prensibi ise arka tekere bağlayacağımız neodyum mıknatıs 
ile bisikletin gövdesine bağlı olan hall effect sensörünün her bir turda karşı karşıya 
gelmesi sonucunda bize yolladığı veriler ile gerçekleşiyor. Neodyum mıknatıslar diğer 
mıknatıslara kıyasla daha fazla etki alanına sahip olması, yapıca daha kararlı olması, 
sensörümüze daha stabil veriler yollaması ve oluşturacağımız rekabet ortamında daha 
adil bir yarışma ortaya koyması konusunda tercihimiz olmuştur. Hall efect sensörünün 
tekerin her bir tam turunda  bize yolladığı verileri arduino megamızda işleyerek 
ledlerin kademeli yanma algoritmasını oluşturmuş olacağız. Okunan  veriler ile pixel 
ledlerimizin yanma oranları gelen verinin artışına göre doğru oranda artacaktır.Pedal 
ile yapılan her 2 turda 1 led yanacaktır.  Toplam 600 tur ile yarışmamız son bulacaktır. 
Dakikada yaklaşık 130 pedal çevrilebilecek ve yarışma 5-7 dakika sürecektir 
Yarışmamızın sonunda ise ledlerin tümü yandığında son ledimizden gelen data ile 5V 
rölemizi tetikleyerek yarışmayı kazanan kişinin standındaki buzzerdan gelen ses, 
kazananı belirleyecektir.        
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Projemizin şeması 
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Projemizin Kodlaması 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu proje sadece bir hareket artırıcı aktivite projesi değildir. Çoklu faydalanım 
sağlayan yönleri ile öğrencileri hedef alan, uygulanabilir ve etkili bir eğitim aracı 
olması ile yenilikçi bir projedir.  
Enerjix sistemindeki bisiklet kullanımı: Spor yapmaya teşvik ederek obeziteyi 
önlemek, zamanı verimli kullanmak, akademik başarıyı artırmak, öz disiplin 
kazanmak gibi faydalarının yanı sıra teknolojik aletlerin bilinçsiz kullanımından 
uzaklaşmayı ve öz güveni artırmayı da hedefler. Bisiklet yardımıyla elde edilerek 
depolanmış enerji; temiz bir çevreyi, yeşil enerji bilincini, sıfır karbon salınımını, 
küresel ısınmayla mücadeleyi sağlar. Depolanma sırasında kullanılacak ekranda 
depolanma seviyesini gösteren led ekran; motivasyon, odaklanma, bir gruba ait olma 
hissi gibi faydalara sahiptir. Projemizin önemli bir çoğunluğunu oluşturan ekipmanlar, 
okulumuzun atölyelerinde ve öğretmenlerimizin gözetiminde üretilmiştir. Projemizin 
yazılımı da yine Teknofest ekibimiz tarafından yapılmıştır. Kullanılan bisiklet ve 
aküler yerli üretimdir. 

Piyasada bulunan benzer ürünler sadece tek bisiklet kullanılarak, herhangi bir 
yarışma ya da oyun amacı taşımadan uygulanmakta ve elde edilen elektrik enerjisi 
dinamo yardımıyla sadece anlık olarak cep telefonu şarj edebilmektedir. 
 
 

 



8 
 

6. Uygulanabilirlik  

Enerjix düşük maliyetli bir projedir. Okullarda uygulanması, portatif olması 
taşınabilirliği kolaylaştırmaktadır. Proje çıktıları ticari bir değer taşımaktadır. 
Sonrasında sistem, belediye parklarında, spor salonlarında, alışveriş merkezlerinde, 
şehir meydanlarında ve çocuk parklarında hem yeşil enerji hem eğlence hem de spor 
adına kullanılabilir. İnsanların cep telefonlarını bu yöntemle şarj edebileceği ünitelere 
dönüştürülerek kullanmaları sağlanabilir.  

Telekomünasyon firmaları ile yapılacak işbirliği sonucunda Enerjix bisiklet 
sistemine eklenecek karekod sistemi ve geliştirilecek bir uygulama ile kişi, sistemi 
kullanmadan önce akıllı telefonuyla karekodu okutarak yapacağı sporun zamanına 
veya sürekliliğine bağlı olarak bir bonus sistemi geliştirilebilir. Geliştirilen bu bonus 
sistemi ile alınabilecek internet, dakika gibi belirli hediyeler verilebilir. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

                                          Kullanılacak Malzemeler ve maliyet 

1) -Bisiklet: 1670,44 TL  (Ümit bisiklet) 
2) -Dinamo: 225,34 TL (Shine Bisiklet 12 Volt Dinamo Çift Çıkışlı 12 V) 
3) -Solar Şarj Kontrol Cihazı: 123.30 TL (30A) 
4) -Akü:  725.00 TL (EAS Akü 12V 60 Ah) 
5) -İnvertör: 449,90 TL (Technomax 600W Araç İçi 12V-220V Voltaj Çevirici) 
6) -Arduino Mega: 371,95 TL  (Arduino MEGA 2560 R3 Klon) 
7) -Adreslenebilir Piksel Şerit Led: 549.00 TL Ws2812b 5MT (Ip30 Mt 60 ledli) 
8) -Neodyum Mıknatıs: 36.90 TL Çap 5mm X Kalınlık 1.5mm Yuvarlak  
9) -Cnl Hall Effect Mini Manyetik Algılama Sensörü: 25.90 TL 
10) -Röle: 22.0 TL (5V 2A) Mini   
11) Toplam: 4.199.73 TL(adet) X 3(adet)=12.599.19 TL 
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    Proje Zaman Çizelgesi 
 

  
 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 Her kademedeki okullar, Belediye parkları şehir meydanları, İnsanların çok zaman 
geçirdikleri alışveriş merkezleri ve spor salonlarında kullanılabilir.  
İnsanların pandemi ile birlikte hareket etmeye karşı olan ilgisi azalmış, motivasyonları 
düşmüş ve sosyalleşmekten uzak durmak zorunda kalmışlardır. Bu durumdan en çok 
etkilenenler, özellikle gelişim çağındaki öğrenciler olmuştur. İki yıla yakın bir süre 
okuldan ve sosyallikten uzak kalan bu bireyler, sosyalleşememenin vermiş olduğu içe 
kapanıklık, özgüven eksikliği ve teknoloji bağımlılığı gibi olumsuz durumlara maruz 
kalmışlardır. Enerjix projemiz kayıp iki yılı geri getiremeyecektir ama bireyleri 
sürdürülebilir bir şekilde motive edip, özgüvenlerini artırarak sosyalleşmelerini 
sağlayacak ve teknoloji bağımlılığından kurtarmaya yardımcı olabilecektir. Bunun 
yanı sıra bireye inovatif bir bakış açısı kazandırıp kendisine, topluma ve dünyaya daha 
faydalı olmasını sağlayacaktır. 

 
 

     9. Riskler 

      Az riskli: 

Enerjix sistemi kullanılırken özellikle çocukların bisikletlere yaklaşılıp elini 
tekerlere uzatması kişiye zarar verebileceğinden platform seyircilerden daha uzak 
yerlere konumlandırılmıştır. 

    -Kullanıma bağlı dişli çarkları bozulabilir- yenisiyle değiştirilecektir. 
    -Akü şarj olmazsa invert kaynaklar yenilenecektir. 
    -Parçaların zarar görmesi kırılması durumunda okulun atölyelerinde onarılacaktır. 
    -Olası bir elektrik kaçağında kişinin elektrik kaçağından zarar görmeyeceği enerji 
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değerleri ile çalışıldığından sistemimizin zarar görmesi gibi insan sağlığına zarar 
vermeyecektir. 

    -220V enerji değerinin insanlara ciddi zarar verebileceği gibi bir risk de 
bulunmaktadır. Bunun için Enerjix  projesi geliştirilirken yapılacak olan tasarımda bu 
riskleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmış korunaklı Akü ve İnvertör 
kullanılmıştır. Böylelikle hiçbir canlı bu enerji değerinden zarar görmeyecektir.  

    -Yapacağımız invertör devresi başta olmak üzere ardiuno ve şarj kontrol devresi belli 
bir alanda izole edilecektir. Yani bireylerin bir sınıfın lambasını 220V değeri ile 
yakması için sistemden uzak bir butona basması yeterli olacaktır. Tabi ki aynı 
zamanda her sınıfın elektrik tesisatı yapıldığı için kaçak akım röleleri kullanılacaktır.   
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