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24 Ağustos 2022'de Bakanlar kurulu iki enerji tasarrufu yönetmeliğini onayladı: 

İlki 1 Eylül 2022'den 28 Şubat 2023'e kadar geçerli olan kısa vadeli etkili önlemlerle (EnSikuMaV - kurzfristig 

wirksame Maßnahmen) enerji arzını güvence altına almak için olan bir düzenleme hakkinda. Bu yönetmelik altinda 

Kamu binalarında/tesislerinde, şirketlerde ve özel hanelerde enerji tasarrufu önlemleri  düzenlendirildi. Bu ihtiyati 

tedbirlerin amacı, bir kıtlık durumunu mümkün olduğunca önlemek veya azaltmak için gereksiz enerji tüketimini 

önlemektir. 

Yeni düzenlemeler okullar, kreşler, klinikler, bakım tesisleri veya diğer sosyal kurumlar için geçerli degildir. 

İkinci yönetmelik, 1 Ekim 2022'den itibaren yürürlüğe girecek ve iki yıl geçerli olacak orta vadeli etkili önlemleri (EnSimiMaV 

- mittelfristig wirksame Maßnahmen) içermekte. 

 

 

   Sıcak dönemlerde kamu binaları sadece maksimum 19 dereceye kadar ısıtılacak, bu aynı zamanda çalışma odaları 

için de geçerlidir. 

Koridorlar, fuayeler veya teknik odalar, güvenlik nedenleri olmadığı sürece artık ısıtılmamaktadır.  

Güvenlik ve acil durum aydınlatması dışında bina ve anıtların dış aydınlatması bulunmayacaktır. 

Sokak aydınlatması 1 Ekim 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında 22:00 ile 06:00 saatleri arasında kapatılacaktır. 

Bunun istisnaları, trafik güvenliğini sağlama yükümlülüğünün gözetilmesi gereken alanlardır, örneğin yaya geçitleri 

ve gece kapanması durumunda risk potansiyelinin (suç, vandalizm, vb.) artmasının engellenemeyeceği kısımlar için 

geçerlidir. 

Spor salonları açık kalıcak, ilgili salonlarda enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler yayınlanacaktır. 

Steinbergen ve Rinteln'deki kapalı havuzlar açık kalıcak,ancak su sıcaklığı ve aynı zamanda duş sıcaklığı 27 dereceye 

düşürülecektir. 

 

Her iki düzenleme de gaz depolama tesislerinin doldurulması ve elektrik üretiminde gaz tüketiminin azaltılmasının 

yanı sıra ülke içi enerji güvenliğinin üçüncü ayağını oluşturuyorlar. Hükümete göre, iki yeni düzenlemede yer alan 

önlemler, önümüzdeki iki yıl içinde özel haneler, şirketler ve kamu sektörü dahil olmak üzere tahmini 10,8 milyar 

avroluk enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayabilir. 

Sevgili Rinteln Halkı, 

 

 

 

 

Sevgilerle belediye başkanınız 

Andrea Lange  

Bilgilendirme broşürü Nr. 01 
30.09.2022 

Enerji krizine karşı hep birlikte 
 

STADT Rinteln Belediye Başkanı Klosterstraße 19 31737 Rinteln Telefon: 05751 403-0 www.rinteln.de 

Arka Plan sebepleri 

Ülke geneli, enerji tasarrufu için yürürlüğe konulan yönetmelikler 
Yyönetmelikleryürürlüğkoyun 

Rinteln Şehri üzerindeki etkileri 

http://www.rinteln.de/
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Ağustos 2022'nin sonunda Rinteln GmbH Belediyesi, 

günlük yaşamda enerji tasarrufu seçenekleriniz 

hakkında bir broşürde sizlere kapsamlı bilgiler dağıtmış 

bulunmaktadır. Bu bilgiler sürekli olarak 

güncellenmekte ve Rinteln GmbH beldiyesinin web 

sitesinde bulunabilmektedir. Bu konu hakkındaki 

sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız: 

 Markus Diestelmeyer - Telefon: 05751 700-27 
 
 

 
 

 

Bu ve aşağıdaki bilgilendirme broşürünü belediyenin web sitesinde 

www.rinteln.de aşağıdaki dillerde yabancı vatandaşlarımıza sunuyoruz: 

 

• Arapça 

• İngilizce 

• Farsça 

• Fransızca 

• Rusca 

• Türkçe  
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Belediyeden bazı tasarruf ipuçları 
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