
Güneşin gücünü 
elinize alın 

Victorialılar, Solar Victoria'nın programları 
sayesinde enerji faturalarının kontrolünü 
ellerine alıyor, iklim değişikliğiyle mücadele 
ediyor ve tüm Victorialılar için daha temiz 
ve iyi bir gelecek sağlıyorlar. 

Üstüne bir de faizsiz kredi almak ister misiniz?

Maliyetlerinizi daha da indirmek için hem kendi evlerinde oturan ev sahipleri hem de kiralık evi olanlar, güneş paneli (PV) 
sistemlerini alırken güneş paneli (PV) indirim tutarına eşdeğer bir tutar için faizsiz krediye başvurabilir. Solar Victoria 
Portalında indirim başvuru sürecinizin bir parçası olarak krediye başvurma şartlarını taşıyıp taşımadığınızı da 
öğrenebileceksiniz. Kredinin dört yıl içinde geri ödenmesi gerekmektedir. Krediler güneş enerjisiyle çalışan sıcak su, güneş 
pilleri ve işyerleri için güneş enerjisi için geçerli değildir.

Neden güneş enerjisi sistemi 
taktırmalıyım?

Enerji 
faturalarınızı 
azaltın  

Enerji 
kaynağınızı 
artırın

Güneş enerjisi 
sanayisinde 
istihdam 
yaratılmasına 
yardımcı olun

İklim 
değişikliğiyle 
mücadele edin

Solar Homes (Güneş Enerjili Evler) ve 
Solar for Business (İşyerleri için Güneş 
Enerjisi) programları, ilgili şartları 
karşılayan Victorialı ev ve işyerlerinin 
enerji faturalarının kontrolünü ellerine 
almalarına, yenilenebilir enerjiye 
geçmelerine ve tüm Victorialılar için 
daha temiz ve iyi bir gelecek 
sağlamalarına yardımcı oluyor.

Bu programlar, güneş panelleri (PV), 
güneş enerjisiyle çalışan sıcak su ve 
güneş pilleri indirimleri ve güneş 
panelleri (PV) için faizsiz krediler gibi 
teşvikler vererek güneş enerjisine sahip 
olmanızı kolaylaştırır.

Güneş enerjisi sistemi satıcınız indirimleri 
sizin adınıza alarak bu indirim tutarını 
sisteminizin ve kurulumunun toplam 
maliyetinden düşebilecektir. Kalan tutarı, 
güneş sisteminiz kurulduğunda 
satıcınıza doğrudan ödemekle sorumlu 
olursunuz.

İndirimlerden yararlanın

Solar panel (PV) rebate (Güneş paneli 
(PV) indirimi)
Kiraya verilen evlerin sahipleri de 
aralarında olmak üzere şartları 
karşılayan haneler güneş paneli (PV) 
satın alırken indirimden yararlanabilir.

Solar for rentals rebate (Kiralık evlerde 
güneş enerjisi indirimi)
İlgili şartları taşıyan kiralık evler güneş 
paneli (PV) satın alırken indirimden 
yararlanabilir; böylece yenilenebilir 
enerjinin avantajlarına ulaşabilir.

Solar hot water rebate (Güneş 
enerjisiyle çalışan sıcak su sistemleri 
indirimi)
İlgili şartları karşılayan haneler, güneş 
enerjisiyle çalışan sıcak sus sitemini 
satın alırken indirimden yararlanabilir.

Solar battery rebate (Güneş pili 
indirimi)
İlgili şartları karşılayan haneler, güneş pili 
satın alırken indirimden yararlanabilir.

Solar for Business (İşyerleri için Güneş 
Enerjisi)
İlgili şartları taşıyan işyerleri, ev 
sahiplerinin ve kiracıların oturduğu evler 
dâhil olmak üzere, güneş paneli (PV) 
satın alırken indirimden yararlanabilir. 

Her indirim programının kendine özel 
şartları ve başvuru süreci vardır. Lütfen 
başvuru sürecine başlamadan önce 
solar.vic.gov.au adresine giderek bilgi alın. 

Mülkünüzün aranan şartları 
karşıladığından emin olduktan sonra, 
hangi güneş paneli uzmanlarının ve 
ürünlerinin programa katılmaya yetkili 
olduğunu ve ihtiyaçlarınızı karşıladığını 
öğrenmek için araştırma yapmaya 
başlayabilirsiniz.



Bize ulaşın

Bu programla ilgili daha fazla bilgiyi 
www.solar.vic.gov.au adresinden alabilir 
veya 1300 376 393 numaralı telefondan 
Müşteri Hizmetleri ekibimizi arayabilirsiniz 
(mesai saatleri içerisinde)

 

Bizimle kendi dilinizde konuşmak 
isterseniz National Translating and 
Interpreting Service'i (Ulusal Sözlü ve 
Yazılı Çeviri Hizmetleri) 131 450 numaralı 
telefondan arayarak ücretsiz telefonda 
çeviri hizmetine ulaşabilirsiniz.
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Bu yayın size yardımcı olabilir ancak Victoria Eyaleti 
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Başlamadan önce:  
Programdan yararlanma 
şartlarını öğrenin 

Aşağıdaki şartları karşılayan Victorialılar indirimden 
yararlanabilir:

Güneş 
paneli 
(PV) 

indirimi 

Kiralık 
evlerde 
güneş 

enerjisi 
indirimi 

Güneş 
enerjisiyle 

çalışan 
sıcak su 

sistemleri 
indirimi 

Güneş pili 
indirimi 

Solar for 
Business 
(İşyerleri 

için 
Güneş 

Enerjisi)

Başvuru sahibi, sistemin kurulduğu mülkte yaşayan ev sahibi 
olmak zorundadır

Başvuru sahibi daha önceden Solar Homes Programı (Güneş 
Enerjili Evler) kapsamında, kendi evinde oturan ev sahibi 
olarak indirimden yararlanmamış olmalıdır

Ev sahiplerinin tümünün toplam vergilenebilir hane geliri yıllık 
180.000 doların altında olmalıdır (Avustralya Vergi Dairesi 
Değerlendirme Bildirimine göre)

3 milyon dolardan daha düşük değeri olan, halihazırda inşa 
edilmiş bir mülk olmalıdır

Mülkte halihazırda bir güneş enerjisi PV sisteminin olmaması 
gerekir (1 Kasım 2009'dan beri)

Mülk daha önce Solar Homes Program'a (Güneş Enerjili Evler 
Programı) katılmamış olmalıdır*. 
*Müşteri Hizmetlerimiz, bir mülkün daha önce Solar Homes Program'a 
(Güneş Enerjili Evler Programı) katılıp katılmadığını tespit edebilir

Kiraya veren ve tüm kiracılar tarafından Kiraya Veren ve 
Kiracı Arasındaki Solar Homes Program (Güneş Enerjili Evler 
Programı) Anlaşması imzalanmış olmalıdır

Tüm kiracıların toplam vergilenebilir hane geliri yıllık 
180.000 doların altında olmalıdır (Avustralya Vergi Dairesi 
Değerlendirme Bildirimine göre)

Sıcak su sistemi değişecekse satın alım tarihinden itibaren en 
az üç yıllık olmalıdır

Mülk yeni inşa edilmemiş olmalıdır ("new build")

Mülkte halihazırda en az 5kW veya daha fazla kapasiteli 
güneş enerjili PV paneli vardır veya güneş pili kurulumuyla 
birlikte bu panelden bir tane taktırılacaktır 

Dağıtılmış Ağ Hizmet Sağlayıcınızdan (Distributed Network 
Service Provider - DNSP) ön onay alınmış olmalıdır. Ev sahibi / 
ev sahipleri Dağıtılmış Ağ Hizmet Sağlayıcılarından bilgi 
almayı kabullenmiş olmalıdır

Depolama çözümü Onaylı Pil Listemizde yer almalı ve mülkte 
mevcut enerji depolama sistemi olmamalıdır 

İşyeri sahibi dışında en az bir kişiyi ve en fazla 20 kişiyi 
istihdam eden bir işyeri sahibi olmalıdır

Konut olmayan tesislerden faaliyetlerini yürütüyor olmalıdır
ve kendi sayacı olmalıdır

http://www.solar.vic.gov.au/approved-products

