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%100 yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak

Elektrik tüketicileri, karar vericiler ve genel halkın yenilenebilir enerji ve biyoçeşitlilik konusundaki bilgisini arttırmak

Sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek, tüketicilerin bu enerjiye ulaşmasını sağlamak ve buna dair iletişim

faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmak

Yenilenebilir enerji kullanma kararının yankılarını dünya çapında yaymak için İklim Fonu ve Çevre Fonu'muz

aracılığıyla Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmak

Hedeflerimiz

İklim
değişimiyle
savaşmak için
uluslararası
eko-etiket



EKOenerji kullanmak
mümkün

Çalışmalarımız
devam ediyor

Kâr amacı gütmez, STK temellidir ve Finlandiya Doğayı Koruma Derneği'nin bir

insiyatifidir.

EKOenerji eko-etiketi

Eko-etiketin kriterleri 20+ ülkeden 30+ STK

tarafından onaylanmıştır.

Ticari ve hane bazlı elektrik tüketicilerine yerel ve

uluslararası medya aracılığıyla ulaşmak ve bilinç

arttırma faaliyetlerinde bulunur.

2015'ten itibaren dünya çapında aktiftir.

2013'te elektrik için Avrupa çapında bir eko-etiket olarak

piyasaya sürülmeden önce tüm AB ülkelerinden

paydaşlarla yürütülen konsültasyonlara dayanır.
"Liderleri takip edin", Berlin'den sokak sanatı, 2011



Tüketici
bilgilendirmesi

ve iletişim
Kar amacı
gütmeyen
eko-etiket

Global 
Yalnızca

%100
yenilenebilir 

Çevreci
sivil toplum
kuruluşu 

Doğa dostu
elektrik, gaz,
ısı, soğutma

Enerji satın alma anlaşmaları (PPA), yeşil elektrik sertifikaları ve elektrik kontratları
EKOenerji etiketini taşıyabilir. Enerjinin güvenilir şekilde takibinin yapılması EKOenerji
kriterlerine dahildir.

Neden uluslarası eko-etiket?

2013 20202015 2017
Avrupa'ya

özgü eko-etiket
Globalleşme: Asya,
Latin Amerika, ....

Yenilenebilir gaz
kriterlerimizin
onaylanması

Yenilenebilir ısı ve
soğutma kriterlerimiz

onay sürecinde

Doğa dostu (sürdürülebilirlik)

Ek değer yaratma (adisyonellik)

Global standartlara uygunluk
I-REC

/YEK-G



GO REC I-REC
 AB ülkeleri Kuzey Amerika

30'a yakın ülke
(Türkiye dahil)

Piyasa aktörlerinin kullandığı YES'ler ve coğrafyaları

Yeşil / Yenilenebilir Elektrik Sertifikaları ne işe yarar?

Tüketici bilgilendirilmesi
Tüketicinin belli bir miktar ve tür elektrik üzerinde
hak iddia edebilmesi
Çifte sayımdan kaçınılması
Piyasada momentum yaratılması
Tüketici davranışının "artık karışım" vb.
hesaplamalarla gözlenebilmesi

Elektriğin kimlik kartı gibi düşünülebilir.

Sera Gazı Protokolü
Kapsam 2 Kılavuzu



Elektrik kaynağının
ve üretimin

 doğa üzerindeki
etkisinin

Şeffaflığı İzlenebilirliği Doğrulaması

eko-etiketinin kriterleri ve
sertifikalandırma

AVRUPA'DA: Menşe
Garantisi sertifikalarıyla 

 
AVRUPA DIŞINDA: 

I-REC vb. sertifikalarla

Sadece üretimi resmi kanallarla
takip edilebilen elektrik

EKOenerji olarak satılabilir.
 

Doğrulama her zaman
bağımsız denetçiler

tarafından tamamlanır.

Elektrik kaynağının
ve

ödenen katkıların



Enerji tüketicilerinin EKOenerji etiketli

enerji talebi sayesinde yeni, temiz enerji

projeleri hayata geçirilir.

 

EKOenerji etiketli satışların her

megavat/saati için tedarikçi tarafından 0.10

€ İklim Fonu'muza ödenir. Bu birikim

aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde enerji

kıtlığıyla savaşan projeler fonlanır.

 

Bu projeler Birleşmiş Milletler'in

Sürdürülebilri Kalkınma Amaçları'na

katkıda bulunur.

 

EKOenerji'nin İklim Fonu



Çevre (Nehir) Fonu'muz operasyonda olan

hidroelektrik santrallerinin verdiği hasarı
hafifletmeye yöneliktir.

 

 EKOenerji etiketli hidroelektrik satışlarının
megavat/saati başına Çevre Fonu'muza

tedarikçi tarafından 0.10€ katkı ödenir. 

 

Bu fon aracılığıyla EKOenerji etiketli

hidroelektrik satışlarının gerçekleştiği

ülkelerde nehir yatağı restorasyonu

projeleri fonlanır.

 

EKOenerji'nin Çevre Fonu



EKOenerji eko-etiketi nasıl işler?

EAC: REC, GO, I-REC, YEK-G benzeri elektrik takip sertifikaları
 



"Yenilenebilir 100" denen RE100

firmaları, dünyanın her yerinde

yenilenebilir enerjiye olan talebi

daha görünür kılıyor.

https://www.ekoenergy.org/tr/corporate-sourcing-in-emerging-renewable-energy-markets/



merve.gungor@sll.fi



Görünürlüğümüzü arttırmak ve
bilgilendirme amaçlı kampanyalar

Elektrik tüketicilerini bilgilendirme amaçlı, belli sektör ve tedarik zincirlerine
yönelik iletişim kampanyaları düzenliyoruz.

 

merve.gungor@sll.fi



GoodFestival Good100 Ödülü, 2016 

Taten für Morgen Ödülü, Almanya, 2017

AB Sürdürülebilir Enerji Haftası Ödülleri finalisti, 2018

Nordik Konseyi Çevre ödülü finalisti, 2019

AB Yurttaşlık Ödülü, 2020

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı

(UNDESA) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yayını

EKOenerji'ye yer verdi

EKOenerji'nin kazandığı
ödüllerden bazıları:



EKOenergy
c/o Finnish Association for Nature

Conservation
Itälahdenkatu 22b, 00210

Helsinki, Finland

merve.gungor@sll.fi
steven.vanholme@sll.fi

www. ekoenergy.org/tr

Ekoenergy.ecolabel

EKOenergy 

@EKOenergy_

@ekoenergy

EKOenergie

Sorularınız için bizle irtibata geçin


