
İndirimlerimiz hakkında 
Solar Victoria'nın Solar Homes Programı, 
Victoria'lıların enerji maliyetlerinden tasarruf 
etmelerine yardımcı olmak üzere güneş 
panelleri, pilleri ve enerji tasarruflu sıcak su 
sistemleri kurmak için indirimler sunuyor.

Güneş paneli (PV) indirimi 
Uygun haneler güneş panellerinin (PV) 
kurulum maliyeti üzerinden 1.400 $'a kadar 
indirim talep edebilirler. Güneş paneli (PV) 
indirimi, inşaat hâlindeki evler için de 
geçerlidir.

Onaylanan başvuru sahipleri için faizsiz 
krediler de sunulmaktadır. 

Kiralık mülkler için güneş enerjisi 
indirimi 
Evini kirayanlardan uygun görülenler, her 
mali yıl başına iki kiralık mülke kadar güneş 
paneli (PV) kurulum maliyeti üzerinden 
1.400 $'a kadar indirim talep edebilir.

Onaylanan başvuru sahipleri için faizsiz 
krediler de sunulmaktadır.

Sıcak su indirimi 
Uygun haneler, güneş enerjili sıcak su veya 
ısı pompalı sıcak su sisteminin maliyeti 
üzerinden 1.000 $'a kadar indirim talep 
edebilir.

Uygun haneler, güneş paneli (PV) 
indirimine ek olarak sıcak su indirimi için 
de başvurabilirler.

Güneş pili indirimi 
Uygun haneler, güneş pili maliyeti üzerinden 
2.950 $'a kadar indirim talep edebilirler.

Nasıl başvurabilirim? 
Adım 1: Uygun olup olmadığınızı 
kontrol edin 
İndirim için uygunluğunuzu teyit edin - bir 
sonraki sayfada uygunluk kriterlerinin bir 
listesini bulabilirsiniz.

Adım 2: Bir fiyat teklifi alın 
Solar Victoria tarafından yetkilendirilen bir 
güneş enerjisi bayisi ile iletişime geçmeniz 
ve bir fiyat teklifi almanız gerekecektir. Bu 
bayilere ait ayrıntılı bilgileri solar.vic.gov.au/
retailers adresinde bulunan Solar 
Victoria web sitesinde bulabilirsiniz
Bir güneş enerjisi bayisiyle iletişime 
geçtiğinizde, Solar Victoria indirimine 
başvurmak istediğinizi bayiye bildirmeniz 
gerekir.

İndirim almaya hak kazanabilmek için 
ürünlerin Solar Victoria onaylı ürünler 
listesinde2 yer alması gerekir.

Adım 3: İndirim için başvurun 
Yetkili bir güneş enerjisi bayisinden 
fiyat teklifi aldıktan sonra Solar 
Victoria müşteri portalı üzerinden 
indirim için başvurabilirsiniz.  
Buradan faizsiz kredi için de 
başvuruda bulunabilirsiniz.

Güneş enerjisi bayisi, sizin adınıza indirim 
talebinde bulunacak ve indirim tutarı toplam 
sistem ve kurulum maliyetinizden 
düşülecektir. Kurulum yapıldıktan sonra 
ödenmemiş bakiyeyi doğrudan güneş 
enerjisi bayisine ödemekten siz 
sorumlusunuz.

Bize ulaşın
Program hakkında daha fazla bilgiyi  
solar.vic.gov.au adresinde bulabilir  
veya 1300 376 393 numaralı telefondan 
(mesai saatleri içinde) Müşteri 
Hizmetleri ekibimizi arayabilirsiniz. 

 

Bizimle kendi dilinizde konuşmak 
isterseniz 131 450 numaralı telefondan 
Ulusal Çeviri ve Tercümanlık Hizmetini 
arayarak ücretsiz telefon çevirisi 
hizmetlerine erişebilirsiniz.

Erişilebilirlik
Eğer bu ilanı alternatif bir 
formatta almak isterseniz: Lütfen 
comms@team.solar.vic.gov.au 
adresinden Solar Victoria ile 
iletişime geçin
Bu belgeye solar.vic.gov.au 
internet adresinden de ulaşılabilir

Güneş enerjisi ile 
tasarruf edin. 
Bu kadar basit.
Ortalama bir hane güneş enerjisi ile her yıl 
1.000 dolardan1 fazla tasarruf ediyor.  
200.000'den fazla Victoria'lıya katılın ve evinize 
veya kiralık mülkünüze güneş enerjisi sistemi 
kurmak için bir indirim talep edin.

Avantajlar

Enerji 
faturalarınızı 
azaltın

Enerji kaynağınızı 
güçlendirin

Güneş enerjisi 
sektöründe 
istihdam 
yaratılmasına 
yardımcı olun

İklim değişikliğiyle 
mücadele edin

1 Tipik bir 6,16 Kw çatı sistemine göre
2 www.solar.vic.gov.au/approved-products

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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Güneş paneli (PV) indirimi - 1.400 $'a kadar
Aşağıdaki durumlarda güneş paneli (PV) indirimi almaya uygun olabilirsiniz:

 » sistemin kurulacağı mevcut bir mülkün sahibi-mukimi veya inşaat hâlindeki bir evin sahibiyseniz
 » tüm mal sahiplerinin vergiye tabi toplam hane halkı geliri yılda 180.000 $'dan az ise1 
 » Solar Homes Programı kapsamında ev sahibi-mukimi olarak güneş paneli (PV) indirimi veya güneş pili indirimi almadıysanız
 » mülkün, 3 milyon doların altında değere sahip mevcut bir mülk veya tamamlandığında 3 milyon doların altında bir değere sahip 

olacak inşaat hâlindeki bir ev olması durumunda
 » mülkün bulunduğu adresin hâlihazırda Solar Homes Programı2 kapsamında bir güneş paneli (PV) indirimi veya güneş pili 

indirimi almamış olması durumunda
 » mülkte daha önce mevcut bir güneş enerjisi PV sistemi kurulmamışsa (1 Kasım 2009 tarihinden önce olmadığı sürece).

Kiralık mülkler için güneş paneli (PV) indirimi - 1.400 $'a kadar
Victoria'da kiralama yapan bir kuruluşsanız aşağıdaki durumlarda kiralık mülkünüz için indirim almaya hak 
kazanabilirsiniz:

 » kı̇racılarınızın toplam hane gelı̇rı̇ yılda 180.000 $'dan azsa1 
 » mülkün değerinin 3 milyon doların altında olması ve hâlihazırda güneş panellerinin (PV) kurulu olmaması durumunda
 » mülkün bulunduğu adresin hâlihazırda Solar Homes Programı2 kapsamında bir güneş paneli (PV) indirimi veya güneş pili 

indirimi almamış olması durumunda
 » Kiralamayı yapan kuruluş ve tüm kiracılar tarafından Kiralama Yapan Kuruluş ile Kiracı arasında Solar Homes Programı 

Sözleşmesinin imzalanması durumunda
 » mülk hâlihazırda bir kira sözleşmesi ile kiralanmışsa.

Sıcak su indirimi - 1.000 $'a kadar
Aşağıdaki durumlarda onaylı bir güneş enerjili sıcak su veya ısı pompalı sıcak su sistemi için sıcak su indirimi almaya 
hak kazanabilirsiniz:

 » sistemin kurulacağı mülkün sahibi-mukimi iseniz
 » tüm mal sahiplerinin vergiye tabi toplam hane halkı geliri yılda 180.000 $'dan az ise1

 » Solar Homes Programı kapsamında daha önce güneş pili indirimi veya sıcak su indirimi almadıysanız
 » mülkünüz değeri 3 milyon doların altında olan mevcut bir mülk ise
 » mülkün bulunduğu adresin hâlihazırda Solar Homes Programı kapsamında ev sahibi-mukim olarak bir güneş pili indirimi veya 

sıcak su indirimi almamış olması durumunda2

 » değiştirilecek sıcak su sisteminin satın alma tarihinden itibaren en az üç yaşında olması durumunda

Güneş pili indirimi - 2.950 $'a kadar
Aşağıdaki durumlarda güneş pili indirimi almaya hak kazanabilirsiniz:

 » sistemin kurulacağı mülkün sahibi-mukimi iseniz
 » tüm mal sahiplerinin vergiye tabi toplam hane halkı geliri yılda 180.000 $'dan az ise1

 » Solar Homes Programı kapsamında ev sahibi-mukim olarak hâlihazırda bir indirim almadıysanız
 » mülkünüz değeri 3 milyon doların altında olan mevcut bir mülk ise
 » mülkün bulunduğu adresin hâlihazırda Solar Homes Programı kapsamında bir indirim almamış olması durumunda2

 » mülkün hâlihazırda 5 kW'a eşit veya daha yüksek kapasiteli güneş enerjisi PV panellerine sahip olması veya güneş pili 
kurulumuyla bağlantılı olarak bir panel kurulumu için ayarlama yapılıyor olması durumunda

 » Dağıtık Şebeke Hizmet Sağlayıcınızdan (DNSP) bir pilin şebekeye güvenli bir şekilde bağlanması için ön onay alınmışsa
 » mülkün mevcut bir enerji depolama sistemine sahip olmaması durumunda
 » ev sahibinin, hanelerin pillerden elde ettiği değeri en üst düzeye çıkarmak için Dağıtık Şebeke Hizmet Sağlayıcısından pil 

denemelerine katılma konusunda bilgi almayı kabul etmesi durumunda.

İndirim türleri ve uygunluk kriterleri

1 Son iki yılın vergiye tabi gelirlerinden herhangi biri esas alınarak 
2 Müşteri hizmetleri ekibimize 1300 376 393 numaralı telefondan ulaşabilir ve bir mülkün daha önce Solar Homes Programına katılıp katılmadığını teyit edebilirsiniz
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