
KAZANCINIZ 
Bina sahipleri ücretsiz olarak şunlara sahip olacaktır:

    Binanın 3 boyutlu etüdü  
    3 boyutlu fiziksel ve dijital modeller
    Binanın enerji denetimi ve enerji analizi
    Bina sakinleri ile ortak tasarım süreci üzerinden ayrıntılı bir e-SAFE  
    tabanlı renovasyon projesi
    Yerel ve Avrupa düzeyinde görüş netliği

Pilot uygulama için seçilmek, e-SAFE renovasyon teknolojilerinin fiilen 
uygulanmasını gerektirmese de, bina sahipleri detaylı tasarım 
projesini gelecekteki yenileme çalışmaları için kullanabilecektir. Bina 
sahipleri, bina renovasyonuna yönelik mevcut finansman araçları ve 
sübvansiyonlar ile ilgili önerilere ek olarak, e-SAFE teknik uzmanları 
tarafından kendilerine özel olarak hazırlanmış bir renovasyon 
tasarımından yararlanacaktır.

KİMLER UYGUN?
Avrupa'da (örn. Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Makedonya, 
Yunanistan, Kıbrıs, Hırvatistan vb.) depreme yatkın bölgelerde bulunan 
ve tadilat ihtiyacı olan, tarihi olmayan, çok katlı, betonarme yapıya sahip 
binalar. Başvurular aşağıdaki kişi veya kuruluşlar tarafından yapılabilir:

    Bina sahipleri veya bina yöneticileri
• Sosyal konutları veya kamu binalarını (örn. okullar) yöneten kamu

kuruluşları veya özel kuruluşlar
Gayrimenkul komisyoncuları

Binanın teknik gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

SİZDEN İSTEDİKLERİMİZ
Bina sahipleri aşağıdakileri sağlamalıdır:

    Ayrıntılı bir araştırma yapmak için, binaya erişim
    Bina sakinleri ile yerel dilde karşılıklı iletişim desteği 
 (3 hafta sonu)

    Ortak tasarım faaliyetlerine katılma imkanı
    Sahada bir çalışma alanı/oda

Türkiye'de son 30 yılda 10 büyük deprem kaydedildi ve bu depremler 20.173 kişinin canına mal oldu. 
Binanızı enerji açısından verimli ve sismik açıdan güvenli olacak şekilde iyileştirin!

Avrupa H2020 projesi e-SAFE, betonarme yapılı tarihi 
olmayan binaların entegre sismik ve enerji renovasyo-
nu için pazar kullanımına hazır bir çözüm geliştiriyor. 
e-SAFE renovasyon paketi hem bina kabuğunu, hem de
termal sistemleri onaracak yenilikçi bileşenler ve verimli
çözümler içeriyor.

Sistem halihazırda Sicilya, Katanya'daki bir pilot sahada 
test ediliyor ve şu anda Avrupa'nın sismik bölgelerinde 
iki pilot saha daha arıyoruz. 

Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2022 

Tüm teknik ayrıntılar ve gereksinimler için tıklayın

BURADAN BAŞVURUN!

İlgileniyor musunuz? 

15 Temmuz 2022
Faz 1 için süre bitimi

Niyet beyanının 
gönderilmesi 

1 Ağustos 2022

Finale kalan adaylar 
listesinin ilanı

Faz 2 için süre bitimi
Belgelerin gönderilmesi 

İki pilot uygulamanın
 nihai seçimi 

10 Eylül 2022 25 Eylül 2022

e-SAFE TEKNOLOJİLERİ
VE PİLOT YAPILAR HAKKINDA

ZAMAN ÇİZELGESİ

https://esafe-buildings.eu/en/ web sitesini ziyaret ederek ve bu kısa videoyu izleyerek, proje hakkında daha fazla bilgi edinin

BİR e-SAFE PİLOT SAHASI OLUN!

Başvuruda bulunmak ve e-SAFE Projesi 
kapsamında pilot uygulama olmak istiyorsanız, 

lütfen bu formu doldurun. 

https://esafe-buildings.eu/media/3027/atr_complete_call-1.pdf
https://esafe-buildings.eu/media/3027/atr_complete_call-1.pdf
https://esafe-buildings.eu/en/local-platforms/
https://esafe-buildings.eu/en/technologies-and-solutions/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=r35MKWWZrkGcLEcDPNvgDTp865qWePlFlG9yTHWoGWVURVY0STdWSEFESk9NOE1YVkRBSDM4SlhTWS4u&web=1&wdLOR=c398C0E46-B588-2240-B427-3D5FC9548E0E
https://www.youtube.com/watch?v=1_u0utWp-F4
https://esafe-buildings.eu/en/

