Scorecard’a Giriş
Victoria İkametgâh Verimlilik Puan Kartı (Victorian Residential Efficiency Scorecard) (Scorecard), eviniz için
enerji yıldız derecelendirmesi sağlayan benzersiz bir programdır. Bir buzdolabının veya çamaşır yıkma
makinesinin yıldız derecelendirmesi olduğu gibi, bir Scorecard derecelendirmesi, evinizin farklı bölümlerince
ne kadar enerji kullanıldığını gösterir.
Puan Kartı (Scorecard) yıldız derecelendirmesi programı, Avustralya’da bir ilktir. Değerlendirmeler özellikle
sizin eviniz için uygun hale getirilir ve hükümet tarafından onaylanmış değerlendiriciler tarafından sağlanır.
Yıldız derecelendirmesi, evinizin Victoria’nın sıcak ve soğuk havası ile nasıl başa çıktığının kolayca
anlaşıldığı şipşak bir fotoğrafını sağlar. Bu, evinizin enerji kullanımını benzer evlerle karşılaştırmanıza ve
faturalarınızda nasıl tasarruf edebileceğinizi kolayca görmenize olanak sağlar.
Puan Kartı (Scorecard) değerlendirmesi size şöyle yardımcı olabilir:
•

evinizde enerji giderlerini azaltmak için geliştirmeler önererek

•

bir sıcak hava derecelendirmesi ve yazın konforunuzu ve sağlığınızı korumak üzere geliştirme
seçenekleri sağlayarak.

Puan Kartı (Scorecard) değerlendirmeniz için, help.scorecard@delwp.vic.gov.au adresine bir elektronik
posta göndererek kaydınızı yaptırın veya 136 186 numaralı telefonu arayın.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için Çevre Toprak, Su ve Planlama Bakanlığı (Department of Environment, Land,
Water and Planning) ile ilişkiye geçin
Telefon: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au or visit www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

Scorecard’a Giriş
Eviniz için enerji yıldız derecelendirmesi

•

Puan Kartı (Scorecard) eviniz için bir ile on
arasında bir enerji yıldız derecelendirmesi sağlar.
Fazla yıldızlı derecelendirme evinizin az yıldızlı
derecelendirmeden daha az enerji kullanacağı ve
kullanımın daha aza mal olacağı anlamını taşır.

•

Bu nedenle, fazla yıldızlı derecelendirmesi olan
evler ortalama evlerden daha düşük tutarlı enerji
faturası bekleyebilirler.
Şu anda, ortalama bir Victoria evi, üç yıldızlı
şeklinde derecelendirilmektedir, böylece evinizin
derecelendirilmesini artırabileceğiniz ve enerji
faturalarınızı
daha
ucuza
getirebileceğiniz
genellikle ucuz ve basit yollar vardır.

Değerlendirmeniz için neler bekleyebilirsiniz

evinizin
sıcak
havadaki
performansını
derecelendirir
evinizin enerji verimini iyileştirmek için pratik
seçenekler sağlar.

Güvenebileceğiniz enerji tavsiyesi
Program, hizmet için bir ücret alacak olan kâr
amacı
gütmeyen
katılımcı
kuruluşlar
ve
belediyeler aracılığıyla tüm Victoria’da halka
açıklanmaktadır.
Puan Kartı (Scorecard) değerlendirmelerini
sadece
resmen
atanmış
değerlendiriciler
sağlayabilir.
Victoria
Hükümeti,
resmen
atanabilmek
için
değerlendiricilerin
yerine
getirmesi gereken kesin kalite kontrolü standartları
uygulamıştır. Bu standartları Scorecard internet
sitesinde görebilirsiniz.

Resmen atanmış bir değerlendirici, yerinde
kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere evinizi
ziyaret edecektir. Şunları kapsayan veriler
toplayacaktır: yapı malzemeleri, sıcak su
sisteminiz, ısıtma, serinletme, aydınlatma ve
yenilenebilir herhangi bir enerji kaynağı.

İlk
değerlendiriciler
Mayıs
2017’de
değerlendirmelere başlamıştır. Yıl içinde daha
fazla değerlendirici atandığından, daha fazla ev
bu programa erişebilecektir.

Değerlendirmenin sonunda, değerlendirici evinizin
yıldız
derecelendirmesi
hakkında
sizinle
konuşacak ve size sizin Puan Kartı (Scorecard)
belgenizi gösterecektir. Belge ayrıca, daha sonra,
nitelik kontrolleri tamamlandıktan sonra size
gönderilecektir.

İlginizi kaydetmek için şu siteyi ziyaret edin:
www.victorianenergysaver.vic.gov.au/scorecard.

Nasıl kaydolunabilir

Ayrıca 136 186’yı da arayabilir veya şu adrese
elektronik posta gönderebilirsiniz:
help.scorecard@delwp.vic.gov.au.

Belgeniz:
• size
evinizin
10
üzerinden
yıldız
derecelendirmesini gösterir
• evinizin binanın kendisi ve ana aletler gibi
çeşitli unsurlarını derecelendirir
Bu program hakkında daha fazla bilgi için Çevre Toprak, Su ve Planlama Bakanlığı (Department of Environment, Land,
Water and Planning) ile ilişkiye geçin
Telefon: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au or visit www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

