
DAHA AZ ISINMA  
MALIYETLERI 
DAHA FAZLA 
YENILEME

Şimdi evinizi  
hazırlayın! Enerji  
tüketimini azaltın,  
tasarruf edin,  
iklimi koruyun

İKLİM KORUMA KAMPANYASI #SENKMİT 
DAHA AZ CO2 – DAHA FAZLA GELECEK
Kendi evinizi modernleştirmek, daha fazla bisiklete binmek, ya da ambalajsız alış-
veriş yapmak- #senkmit kampanyası iklimi korumanın sayısız yolunu gösteriyor ve 

insanları da buna katılmaya davet ediyor. Bremen ve Bremerhaven’deki sorumluluk 

sahibi insanları ve projeleri tanıtıyor, heyecan verici yerleri gösteriyor ve eyaletteki 

iklim koruması hakkında bilgi veriyor.  

Daha fazla bilgi için senkmit.de adresini ziyaret edin

BAĞIMSIZ VE BİREYSEL  
DANIŞMANLIK
Modernizasyon konuları veya ısınma maliyetlerini azaltmanın yolları hakkında soru-

larınız mı var? O zaman bizimle iletişime geçin! Bağımsız ev modernizasyonu girişi-
mi Bremer Modernisieren, Bremen’de iklim koruma ajansı energiekonsens tarafından 

başlatılan ve organize edilen uzman danışma merkezleri ve yerleşik kurumlardan 

oluşan bir ağdır. Kişisel görüşmelerde, tarafsız bilgilendirme etkinliklerimizde ve des-

tekli yerinde danışmanlık hizmetlerimizle size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

Planladığınız proje ne kadar kapsamlı olursa olsun ve planlama sürecinin neresinde 

olursanız olun, tekliflerimiz sizi destekleyecektir.

Daha fazla bilgi için bremer-modernisieren.de

Telefon hattı: 0421/835 888-22 (Salı - Perşembe 10.00 – 16.00) 

KÖMÜR, PETROL VE GAZ YERINE  

YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI 

 

Daha sürdürülebilir ısıtma çözümlerine geçiş hepimizi eşit şekilde etkile-

yen bir konudur. Sonuçta, Bremen eyaletindeki enerjinin yaklaşık %30‘unu 

binalarımıza ve evlerimize ısı sağlamak için kullanıyoruz. Bu hala büyük 

ölçüde kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılmasıyla 

gerçekleşmektedir. Fakat bu durum değişecek:  

Bremen ve Bremerhaven‘in iklim 

nötrlüğüne ulaşabilmesi için  

gelecekte yenilenebilir enerjiyle 

ısınmaya geçmeliyiz. Bremen 

eyaletindeki tarafsız iklim ko-

ruma kurumu energiekonsens 

olarak bu konuda kararlıyız. 

EVINIZ IÇIN NEDEN BIR  

ENERJI  
MODERNIZASYONU  
PLANLAMALISINIZ?

Evinizi, enerji verimliliğini arttıracak şekilde modernize ederek ve iklim dostu bir 

şekilde inşa ederek enerji tüketiminiz üzerinde cok ciddi bir fark yaratabilirsiniz.  

 

BU SIZE ÇEŞITLI ŞEKILLERDE FAYDA SAĞLAR:

 DAHA DÜŞÜK ENERJİ MALİYETLERİ
 ARTAN FİYATLARDAN DAHA  

    AZ ETKİLENME
 MÜLKÜNÜZÜN DEĞERİNİN KORUN-    

    MASI - GELECEĞE BİR YATIRIM
 YAŞAM KONFORU VE KEYİFLİ BİR  

    YAŞAM İKLİMİ (KÜFLENMENİN  
    ÖNLENMESİ)

 DAHA FAZLA İKLİM KORUMASI

Sizin eviniz için mantıklı olanı bulmanın en iyi yolu, 

kişisel ve bağımsız bir danışmanlık hizmeti almanızdır. 

Görüsme öncesi ön hazırlık formunu doldurun ve Bremer 

Modernisieren ‘daki uzmanlarla iletişime geçin (arka 

sayfaya bakınız).

energiekonsens`e ait bir proje

Tarafından desteklenmektedir: Ortaklarımız:
Daha az CO2 – daha fazla gelecek



ENERJİ  
MODERNİZASYONUN  
ODAK NOKTALARI  

1. YALITIM

2. ISITMA TEKNOLOJİSİ 

3. GÜNEŞ ENERJİSİ  
İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Evdeki enerjinin çoğu cepheden, çatıdan, pencerelerden ve bodrumdan  

kaybedilir. İşte bu noktada bu yalıtım önlemleri yardımcı olur. 

• DIŞ CEPHE / IÇ DUVAR

• ÇATI (AYRICA YAZ SICAĞINDAN KORUMA) VE ÜST  

KAT TAVANI (TAVAN ARASI)

• BODRUM TAVANI VE BODRUM ZEMINI
• PENCERELER VE KAPILAR

Doğal Gazlı ve LPG’li ısıtma sistemleri  yanma işlemi sırasında bü-

yük miktarlarda iklime zarar veren CO2 üretiyor. Tüketim de gittikçe 

daha pahalanıyor. Bu yüzden uzun vadede tüm binaların yenilene-

bilir enerjilerle ısıtılması gerekecektir. İşte en yaygın teknolojilere 

genel bir bakış: 

• ISI POMPASI  

Isı pompaları ortamdaki doğal ısıdan (hava, toprak ve  

yeraltı suyundan) yararlanır ve en uygun şekilde kurulduğunda 

çok az elektrik harcar.

• GÜNEŞ  ENERJISI 
Güneş enerjisi ile ısınma ve sıcak su üretimi desteklenebilir. 

• PELET YAKITI 

Sıkıştırılmış talaş odunları  pelet sobalarında veya merkezi  

pelet kazanlarında ısınma için kullanılır.

• BÖLGESEL ISINMA 

Bölgesel ısınma, enerji tedarikçisi tarafından boru hattı  

şebekeleri (yaklaşık 20 km’lik bir alan içinde) aracılığıyla  

evlere sağlanmaktadır.

Güneş geleceğin enerji tedarikçisidir. Güneş enerjisi ile  

kendi elektriğinizi iklim dostu bir şekilde üretebilir ve enerji 

maliyetlerini düşürebilirsiniz. 

• FOTOVOLTAIK VE DEPOLAMA 

Fotovoltaik (PV), güneş ışığının doğrudan elektriğe dönüş-
türülmesi anlamına gelir. Üretilen güneş enerjisini günün 

her saati ve kötü hava koşullarında kullanabilmek için  

depolama sistemleri bulunmaktadır. 

KONTROL LİSTESİ “EVİNİZ”  

Binanız kaç yaşında? Eviniz kaç m² büyüklüğünde?

Posta kodunuz nedir?

Ev size mi ait?

Evet

Hayır

En son ne zaman modernize edildi?

Pencere ve kapılarda ısı kaybı oluyor mu? 

Evet

Hayır

Hangi yalıtım önlemleri uygulandı?

Dış cephe / iç duvar yalıtımı

Çatı/üst kat tavanının yalıtımı (tavan arası)

Bodrum yalıtımı

Isıtma sisteminiz yaklaşık kaç yaşında?

Doğal Gaz

LPG

Evinizi ısıtmak için ne kullanıyorsunuz? 

Odun 

Bölgesel ısıtma

Yıllık enerji tüketiminiz kWh olarak nedir? Bunun için ne kadar ödüyorsun?

BU ANKETI BIREYSEL DANIŞMANLIK IÇIN ÖN  

HAZIRLIK OLARAK KULLANIN 

Danışma için şimdi arayın (Bremer Modernisieren):  

0421/835 888-22


