Aşağıdaki konular planlanmıştır:

Hessen Enerji Tasarruf Aksiyonu
ve Türk-Alman Sağlık Vakfı

Evde enerji tasarrufu
Evdeki enerji giderleri
Eski binada enerji tasarruf evi için yapılması gereken 6

Enerji tasarrufu
iklimi korumaktır

aşama:
– Yeni pencereler
– Çatı izolasyonu
– Yanma değeri tekniği
– Bodrum tavanının izolasyonu
– Dış cephelerin izolasyonu
– Boru hatları ve panjur kutuları
– Solar sistemler

Doğaya bakarak ettiğin duayı tanrı işitir – bu
nedenle doğayı korumak bir gönül işidir.

Enerji tasarrufu ekonomiktir

Türk göçmenler için eğitici
seminerler

Eski binalar için enerji tasarruf programı: »yeni« enerji
kimliği Hessen; güncel teşvik koşulları
Isıtma ve havalandırma için 10 öneri

Organizasyon
Türkisch-Deutsche

Hessische

Gesundheitsstiftung e. V.

Energiespar-Aktion

(Türk-Alman Sağlık Vakfı)

(Hessen Eyaleti Enerji

Friedrichstraße 13

tasarruf aksiyonu)

35392 Gießen

Rheinstraße 65

Yazın evin sıcaktan korunması; yazın doğru

Telefon: 06 41-96 61 16-0

64295 Darmstadt

havalandırma

Fax: 06 41-96 61 16-29

Telefon: 0 61 51-29 04-56

info@tdgstiftung.de

Fax: 0 61 51-29 04-97

www.tdgstiftung.de

info@energiesparaktion.de

Tipik Hessen konut binaları: Tasarruf potansiyeli
Çatı için fotovoltaik; solar sistemi bu şekilde doğru
çalışır

Tatilde enerji tasarrufu
Kiracı olarak enerji tasarrufu

www.energiesparaktion.de

Geceleri ısıtmanın azaltılması ile enerji tasarrufu
Küflenmenin önlenmesi
Evde elektrik enerjisi tasarrufu
Stand-by elektrik tüketimi gereksiz para kaybıdır
Isıtma sisteminin bakımı

Bizde ENERJİNİN
GELECEĞİ var.
»Hessen Enerji Tasarruf Aksiyonu«
Hessen Eyaleti Çevre, Enerji,
Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı’nın
bir projesidir.

Kontakt für Seminare: 0641966116-14

Hessen Enerji Tasarruf Aksiyonu ve Türk Alman Sağlık Vakfı (TASV) Enerji tasarrufu konusunda bilgilendiriyor.
TASV`daki ilgililer:

Hessen eyaletinde 1,4 milyon göçmen kökenli insan

Özellikle Türk kökenli göçmenlere ulaşmak istiyoruz.

yaşamaktadır, bu yaşayan nüfusun % 23’e denk gelmek-

Bu konulara ilgi duyuyor musunuz? Bizimle temasa geçiniz!

Çiğdem Bilgin

tedir.

Yaşadığınız şehirdeki bir seminer programına başvurabilirsi-

Ayla Gediz

niz.

Ömer Aydın

En büyük grup Türk kökenli göçmenlerdir. Siz kiracı
veya ev sahibi olarak ısınma ve elektrik enerjisi tüketici-

Türk göçmen grubunda Din görevlisi ya da bu konuya ilgi

siniz. Enerji tasarruf olanakları hakkında şimdiye kadar

duyan birisi misiniz? Öyleyse Eğiticiler için eğitim seminerine

oldukça az bilgi edinilmiştir.

katılmak için bize başvurabilirsiniz.

Sabine Gerbich
Telefon: 06 41-96 61 16-0
info@tdgstiftung.de
Teknik konular için ilgili:

»Enerji tasarrufu iklimi korumaktır« projesi üç ana

Werner Eicke-Hennig

bölümden oluşmaktadır.

Telefon: 0 61 51-29 04-58
eicke-hennig@energiesparaktion.de

1. Bölüm:

2. Bölüm:

3. Bölüm:

Din görevlileri ve multiplikatörlerin eğitimi

Göçmenler için seminerler (Ev sahipleri ve kiracılar)

Türk medyasında bilgilendirme

İslam dininde inanç sahipleri için Din görevlilerinin aynı

Türk kökenli ev sahiplerine, eski binaları alanlara veya kiracı-

Bilgilendirme Türk televizyon kanalları ve gazeteleri

zamanda da dünyevi konularda danışmanlık veya bilgilen-

lara dönük seminerler, eğitim alan Din görevlileri, mutiplika-

tarafından gerçekleştirilecektir. Bu bilgilendirme değişik

dirme görevi vardır. Eğitim seminerlerinde bu kişiler enerji

törler ve enerji danışmanları tarafından gerçekleştirilecektir.

konularda olacaktır.

Bu seminerlerdeki ana konular:

Televizyonda kısa bilgilendirmelerin yanı sıra, Türk gaze-

tasarrufu ile tanışıp bu bilgileri daha sonra dernek üyelerine aktarabilir.
Aşağıdaki konular eğitim seminerinde işlenecektir:
CO2-emisyonları; evdeki enerji; ısınma ve elektrik enerjisi
giderleri; yüksek maliyetlerin nedenleri; ev ve ısınma için
enerji tasarruf teknikleri; evlerde elektrik enerjisi tasarrufu;

Eski yapılarda enerji tasarrufu
Enerji tasarruflu yeni yapılar
Evlerde enerji tasarrufu

telerinde enerji tasarrufu konusunda yaşamın içinden
örnekler verilecektir. Aynı zamanda konu ile ilgili ödüllü
yarışmalar yapılacaktır.

Almanya ikliminde solar tekniği

su tasarrufu; maliyetler; teşvik programları
Eğitim seminerleri belli merkezlerde
gerçekleşecektir. Katılımcılara eğitim
materyalleri verilmektedir. Enerji
danışmanlığında uzman kişiler ev
sahipleri için seminerler vermektedir.

Bunlar bizim
uyguladıklarımızdır.

Ev sahipleri çok
şey yapabilir.

Çevre için bir katkı
sağlamak bizim
elimizdedir.

