
 

 

Evinizi iklim dostu bir şekilde inşa edin ve 
yenileyin 

Bugünün en büyük gerekliliği, iklimin korunmasıdır. Biz, çocuklarımızın ve torunlarımızın da 
iyi bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bu ancak hepimizin yardımıyla mümkün olabilir. İyi haber: 
Ev, iş, seyahat ve eğlence gibi yaşamın tüm alanları için iklim dostu çözümler var. İklim 
Koruma Bakanlığı, klimaaktiv girişimi çerçevesinde iklim dostu çözümlere geçiş yapmak 
isteyen herkesi destekliyor. Enerji tasarrufunun sağlanması, ısıtma sisteminin 
değiştirilmesi, bina yenileme veya iklim dostu mobilite; klimaaktiv, karar vermeniz 
konusunda size yardımcı olabilecek kullanışlı araçlara sahiptir. 

Yeni bir bina inşa ederken veya binayı yenilerken, önümüzdeki birkaç on yıllık zaman 
diliminin enerji tüketimi ile ilgili kararlar alınır. Bu nedenle yapılacak harcamalar sadece 
inşaat maliyetleri olarak görülmemelidir. Binanın ömrü boyunca ortaya çıkacak olan aylık 
veya yıllık maliyet yükü bu konuda belirleyici niteliktedir. Bu açıdan klimaaktiv standardına 
göre inşa edilmiş binalar ideal bir maliyet-fayda oranına sahiptir.  

Kaliteye güvenin 

klimaaktiv bina standardına güvenin. Çünkü bu, sürdürülebilir ve enerji verimli inşaat ve 
yenileme konusunda Avusturya çapında tanınan, tarafsız ve şeffaf bir kalite işaretidir. Bir 
binanın klimaaktiv standardına uygun şekilde inşa edilmesi veya yenilenmesi; yüksek 
planlama ve uygulama kalitesi, konfor ve rahatlık, düşük enerji tüketimi ve dolayısıyla 
düşük ısınma maliyetleri ve yan giderlerin yanı sıra çok iyi iç hava kalitesi anlamına gelir.  

Binaların yenilenmesi artık daha kolay  

İyi uygulanmış bir yenileme çalışması, yaşam konforunu artırır, enerji tasarrufu sağlar ve 
gayrimenkulünüzün değerini artırır. klimaaktiv, size kat tavanından pencerelere ve dış 
duvarlara, bodrum katına ve ısıtmaya kadar evinizin adım adım yenilenmesi konusunda 
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kapsamlı bilgiler sunarak destek sağlar. İklim Koruma Bakanlığı, önümüzdeki yıllarda ısıtma 
sisteminin değiştirilmesi ve bina yenileme çalışmaları için yüksek miktarda devlet desteği 
sağlayacaktır. Düşük gelirli haneler için ek destekler de sunulacaktır. kesseltausch.at web 
sitesinden konuyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. 

Konforlu havalandırma sistemini tercih edin  

Taze, polen içermeyen hava, hoş sıcaklık, neredeyse tamamen gürültüsüz çalışma, küf 
içermeyen oda iklimi:– Giderek daha fazla sayıda insan konforlu havalandırma sisteminin 
sağladığı faydaları takdir ediyor. Binaya sonradan kurulması çok daha pahalı olduğu için 
yeni bir bina inşa edilirken plana dahil edilmeli ve yeni binaya entegre edilmelidir. Konuya 
ilişkin daha fazla bilgiyi klimaaktiv.at/komfortlueftung web sitesinde bulabilirsiniz. 

Bilgi alın!  

Halihazırda birçok planlama ofisi, konut inşaatı şirketi veya prefabrik ev üreticisi klimaaktiv 
ile işbirliği içerisindedir. Federal devlet desteklerine ek olarak bazı eyaletler, binaların 
klimaaktiv standardına göre inşa edilmesi ve yenilenmesi için daha yüksek miktarlarda 
destek sağlamaktadır. Bölgenizdeki enerji danışma merkeziyle görüşün. Enerji danışma 
merkezlerinin iletişim bilgilerini klimaaktiv.at/energieberatung web sitesinde bulabilirsiniz. 

klimaaktiv'in sunduğu faydalı bilgiler ve araçlar 

• Yenileme planlaması için çevrimiçi hızlı kontrol aracı  
• Yenilemeye ilişkin bilgi ve tavsiyeler  
• Yalıtım malzemeleri çeşitleri ve bunların uygulanması hakkında bilgi broşürü  
• Uygulama örneklerini klimaaktiv-gebaut.at web sitesinde inceleyebilirsiniz.  
 
Konuya ilişkin tüm bilgileri klimaaktiv.at/bauen-sanieren web sitesinde bulabilirsiniz. 

https://kesseltausch.at/
https://www.klimaaktiv.at/erneuerbare/erneuerbarewaerme/Heizungssysteme/Komfortlueftung.html
https://www.klimaaktiv.at/service/beratung/energieberatungen.html
https://klimaaktiv-gebaut.at/gebaut/
https://www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren.html
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