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GÖRÜNÜR BİR EKO-ETİKET
sayfa 9
EKOenerji tüketicileri
eko-etiketi internet sitelerinde,
binalarda ve ürünler üzerinde
kullanabilir. EKOenerji ekibi,
Kurumsal Sosyal Sorumlulukla ilgili iletişim faaliyetlerini
destekler.

İKLİM PROJELERİ

sayfa 8

Gelişmekte olan ülkelerdeki
yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için
EKOenerji etiketli elektrik
satışları vasıtasıyla her yıl
fon oluşturuyoruz.

GLOBAL ERİŞİM sayfa 5
Sürdürülebilirlik kriterlerimiz, ülke sınırlarının dışına
çıkıyor. EKOenerji kullanmayı
seçmek 11 ülkedeki haneler
ve dünya çapındaki şirketler
için mümkün.

İLETİŞİM AĞI

sayfa 10

EKOenerji çevreci Sivil Toplum
Kuruluşlarınin oluşturduğu, kar
amacı gütmeyen bir insiyatiftir.
Partnerlerimiz ve gönüllülerimiz
günlük aktivitelerimize yardım
ediyor ve üyelerimiz karar verme
mekanizmasında rol alıyor.

Enerji tüketicileri
için güçlü bir ses
2013 Şubat’ında 16 Avrupa ülkesinden çevreci Sivil Toplum Kuruluşları
bir araya gelerek ilk uluslararası elektrik eko-etiketini piyasaya sürdü.
Amaçları basitti: Sürdürülebilir
elektriği küresel alanda teşvik etmek
için tanınır bir araç ortaya çıkarmak.
Eko-etiketin piyasaya sürülmesinin
hemen ardından on AB ülkesindeki
enerji tüketicileri ve satıcılarına
ulaştık, kampanyalar başlattık ve
ilk lisans anlaşmalarımızı imzaladık.
2015 yılında Avrupa dışındaki paydaşlardan ilgi görmeye başladık ve
Asya, Afrika ve ötesinde de partnerlikler kurma kararı aldık. Bugün dünya
çapında 40’tan fazla ülkedeki enerji
tüketicisi ve satıcısına ulaşıyoruz.

çalışıyoruz, ama en görünen ve takdir
edilen çalışmalarımızdan biri İklim
Fonu’muz. EKOenerji tüketicilerinin
katkıları sayesinde solar kurulumları fonlayarak enerji fakirliğiyle
savaşıyoruz.
EKOenerji için bu, maceranın sadece
başlangıcı. Önceki başarılarımız ve
yenilenebilir enerjiye olan uluslararası
alandaki ilgiyle beraber büyümeye
devam ediyoruz.
Bizi ilk beş yılımızda destekleyen
herkese; partnerlerimize, EKOenerji
kullanıcılarına ve üyelerimize teşekkür borçluyuz. Çevreci kuruluşlar ve
gönüllülerin oluşturduğu kar amacı
gütmeyen ağımız hızlı büyümemizin
anahtarını oluşturuyor.

Tüketicilerin bireysel çabaları
okyanustaki damlalar gibi görülse de,
buna liderlik eden firmaların önemi
küçümsenmemelidir. Eko-etiketimiz
öncü tüketicilere, kuruluşlara ve iklim
kampanyalarına harekete geçmeleri
için somut araçlar sunuyor.

Şimdi önümüzdeki beş yıla
odaklanma vakti!

Enerji takibinden doğanın korunmasına kadar pek çok alanda

Steven Vanholme
Program Yöneticisi
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HAKKIMIZDA

EKOenerji, enerji için geliştirilmiş uluslararası bir
eko-etikettir. Kar amacı gütmeyen etiket, hem
büyük hem küçük çaptaki enerji tüketicilerinin yenilenebilir kaynaklardan gelen, sıkı sürdürülebilirlik
kriterlerinden geçen ve doğa dostu bir elektrik
ürünü seçmelerine yardımcı olur.

KRİTERLER

EKOenerji

İklim Fonu sayesinde yeni yenilenebilir enerji kaynakları
Sadece iklime en dost olan biyoenerji
Doğa ve kuş alanları dışında bulunan rüzgar tirbünleri
Göçmen balıkları göz önüne alan hidroelektrik
Çevre Fonu’muz sayesinde nehir restorasyonu projeleri
GO, REC ve I-REC’lerle takibi yapılan yenilenebilir enerji
Güneş, rüzgar, hidro, biyoenerji, jeotermal
Fosil yakıtlar, nükleer, belki yenilenebilirler

Diğer yenilenebilirler
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KISACA
EKOenerji, çevreci kuruluşların
kar amacı gütmeyen bir insiyatifidir. 30’dan fazla ülkedeki
40’dan fazla STK’nın oluşturduğu, gittikçe büyüyen bir ağ
tarafından desteklenmektedir.
Eko-etiket, 2016 ve 2017’de
iklim hareketi alanında Fransa,
İsviçre ve Almanya’da ödüllere
layık görülmüştür.

EKOenerji onaylı elektriğin
fiyatı, yenilenebilir olmayan
seçeneklere göre ortalama
%1-2 oranında farklılık gösterir
ve bu sebeple düşük maliyetli
bir KSS aracıdır. Böylelikle
karbon ayakizinizi azaltmış ve
biyoçeşitlilik üzerinde olumlu
bir etki yaratmış olursunuz.

DESTEKÇİLER
“EKOenerji Avrupa’daki
sürdürülebilir ve ek değer
yaratan tüketim için ulaşılabilir
seçeneklerin en iyisini temsil
ediyor.”
LEED
Yeşil bina sertifikası

EKOenerji kullanıcılarının seçimlerinden gurur duymalarını ve
eko-etiketi görünür şekilde
kullanmalarını teşvik ediyoruz.
Çevre üzerindeki olumlu etki,
kullanıcılar bu tercihlerini
başkalarına duyurup ilham
verdiğinde katlanarak artıyor.
Haneler, şirketler ve kamu
kuruluşları bunu örnek alabilir.

BİZİ TAKİP EDİN
“Eko-etiketler şirketlerin alımlarıyla daha
fazlasını yapabilmelerinin bir yöntemidir.
EKOenerji, Sera Gazı (GHG) Protokolü
Kapsam 2 Kılavuzu’nda bahsedildiği
gibi bu seçeneklere örnektir: Takip
sertifikalarının üzerine gelen bir kalite
sembolüdür.”

“Avrupa’da gittikçe artan sayıda otel EKOenerji kullanıyor
ve müşterileriyle olan iletişim
faaliyetlerinde EKOenerji logosunu kullanmaya başlıyor. Siz de
onların izinden gidin ve fazladan
bir adım atın.”

CDP
Eski adıyla
Carbon Disclosure Project

Yeşil Anahtar
Otelcilik sektörü için yeşil
sertifika

@EKOenergy
International

/ekoenergy--ekoenergia

@ekoenergy

@EKOenergy_

Veya iletişime geçin: info@ekoenergy.org
		
www.ekoenergy.org/tr
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DÜZENLİ BÜYÜME

2017

2013’teki başlangıcımızdan beri pek çok alanda
inanılmaz bir hızla büyüyoruz. Her başarı daha geniş
bir paydaş alanına ulaşmamıza yardımcı oluyor ve
iklim değişimiyle savaşmadaki rolümüzü arttırıyor.

2016
2015
2013

• Elektrik için sürdürülebilirlik kriterleri üye
STK’lar tarafından
onaylandı
• Avrupa’daki birkaç
ulusal eko-etiket, ilk
uluslararası enerji
eko-etiketine katıldı
• Kuzey Avrupa’daki ilk
satışlar gerçekleşti

2014

• İlk büyük uluslararası
tüketicilerle ve Doğu
Avrupa’daki enerji
şirketleriyle iletişime
geçtik
• LEED Avrupa, metinlerinde EKOenerji’yi
tavsiye etti
• Sera Gazı Protokolü
Kapsam 2 Kılavuzu’nun
geliştirilmesinde rol
aldık

• EKOenerji belgeli
elektrik İspanya ve
Fransa’da piyasaya
sürüldü
• İlk Asyalı ve Afrikalı
çevreci kuruluşlar
iletişim ağına katıldı
• Çin’de ilk EKOenerji
belgeli satış gerçekleşti
• HSY, Finlandiya’da
EKOenerji kullanımıyla
ilgili iletişim faaliyetinde bulunan ilk büyük
tüketici oldu

• Artan sayıda şirket
Avrupa’da EKOenerji
kullanmaya başladı ve
bunu halka duyurmak
için iletişim faaliyetlerinde bulundu
• Otelleri, bira yapımcılarını, ekolojik binaları
hedefleyen kampanyalar
düzenlendi
• Olimpiyat madalyalı Enni
Rukajärvi’nin katıldığı
Kışlarımızı Koruyalım
kampanyası başladı
• Hidroelektriğin doğa
üzerindeki etkisine
odaklanan AB Freshabit
Life IP Projesi başladı

• Finlandiya ve Almanya’da 3 şehir EKOenerji
kullanmaya başladı
• EKOenerji kullanıcıları
sayesinde dokuz İklim
Fonu projesi ve beş
nehir restorasyonu
projesi fonlandı
• Yenilenebilir gaz
kriterleri hazırlandı ve
ısı için kriterler üzerinde
çalışılıyor
• Otellere ve çikolata
üreticilerine odaklanan
kampanyalar düzenlendi
• Amerika ve Afrika’daki
ilk EKOenerji belgelendirmeleri gerçekleşti
• Çalışanlarımızdan biri
iki ay Çin’de bulundu
• Groupe Rocher
Fransa’da, L’Oreal
Rusya’da ve VMware
Avrupa’da EKOenerji
kullanmaya başladı
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KÜRESEL ERİŞİM

BATI AVRUPA
EKOenerji almak çoğu
Batı Avrupa ülkesinde hem
haneler, hem şirketler, hem
de belediyeler için mümkün.
En aktif kampanyalarımız bu
bölgede yürütülüyor.

EKOenerji her yıl büyüyor. Kamunun yenilenebilirlere
artan ilgisi sayesinde daha fazla ülkeye açılıyoruz. En
güçlü kalemiz Avrupa olsa da, özellikle Asya olmak
üzere dünyanın her yerindeki varlığımız güçleniyor.

KUZEY AVRUPA
Eko-etiket, ilk olarak Finlandiya’da
piyasaya sürüldü ve şu anda on
EKOenerji tedarikçisi bulunuyor.
İskandinavya, Estonya ve Letonya’dan
partnerlerimizle işbirliğindeyiz.

DOĞU AVRUPA & RUSYA
Doğu Avrupa’ya ulaşmak
ana hedeflerimizden biri.
Tüketicilerin kömürden
uzaklaşmasını kolaylaştırmak
istiyoruz. “Rusya için EKOenerji” projemizle Rus otoritelerle, tüketicilerle ve enerji
şirketleriyle olan iletişimimizi
sürdürümekteyiz.

KUZEY AMERİKA
Kuzey Amerika’da EKOenerji
satın almak mümkün.
Amerikalı enerji STK’ları ve
düşünce kuruluşlarıyla sıkı
iletişim halindeyiz.

DOĞU ASYA

LATİN AMERİKA
Peru ve Nikaragua’da solar
projeler gerçekleşti. Latin
Amerikalı çevreci STK’lara ve
KSS uzmanlarına ulaşıyoruz.
Orta Amerika’da ilk satış
2017 yılında gerçekleşti.

AFRİKA
Kamerun, Gine, Madagaskar,
Senegal, Güney Afrika, Sudan,
Tanzanya ve Togo’da solar projeler fonlandı. Güney Afrika’daki ilk
EKOenerji satışı gerçekleşti.

AKDENİZ &
ORTADOĞU

Çin’deki ilk yeşil enerji satışı
EKOenerji tarafından
belgelendi. Chongqing
Yenilenebilir Enerji Derneği’yle
değişim programına katıldık ve
2017 yılında Çin’in 7 şehrinde
çeşitli paydaşları ziyaret ettik.

Paydaşlarla iletişim kurmak için
2016’da “Türkiye için EKOenerji”
projesi başladı. Filistin’de solar
proje yapıldı. EKOenerji’nin Arap
ülkelerinde piyasaya sürülmesi
üzerinde çalışıyoruz.
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FİKİR SAVUNUCULUĞU
Amacımız zarar gören habitatların restore edilmesi,
aynı zamanda doğanın ve iklimin tüm dünya üzerinde
korunmasıdır. %100 yenilenebilir ve sürdürülebilir
enerjiye hızlı bir geçiş yapılması, bu amaca ulaşabilmek
için önemli bir nokta teşkil ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASININ
YAPILANDIRILMASI
Dünyanın pek çok yerinde tüketicilerin
enerji piyasasındaki rolü ne yazık ki hala
sınırlı düzeyde. EKOenerji, tüketicilerin
seçeneklerini arttıracak araçların geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor.
Mesela, Sera Gazı (GHG) Protokolü
Kapsam 2 Kılavuzu hazırlanırkenki fikir
alışverişlerine katıldık ve piyasa temelli
çözümlere destek verdik.
Avrupa’daki Menşe Garantisi (GO) ve
benzeri enerji vasıfları takip sertifikaları
konusundaki uzmanlığımızı ücretsiz olarak
paylaşıyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji
sertifikaları için uluslararası bir standart
olan I-REC’in ilk destekçilerindeniz.

%100 YENİLENEBİLİR BİR
DÜNYA SAVUNUSU
LEED, Yeşil Anahtar gibi standartlar ve
Avrupa Eko-etiketi’yle, yenilenebilir ve
sürdürülebilir enerjiyi kendi metinlerine
dahil etmeleri için iletişim halindeyiz.
Global 100% RE Kampanyası ve IRENA
Faaliyet Koalisyonu’na üyeyiz.
%100 yenilenebilir enerji için Finlandiya’daki her siyasi partiden politikacıyı
hedef alan kampanyalara katıldığımız
gibi, diğer ulusal ve uluslararası
kampanyalara da aktif olarak katılım
gösteriyoruz.
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BİYOÇEŞİTLİLİK

EKOenerji’yi farklı kılan en önemli özelliklerden biri,
iklimin yanısıra biyoçeşitliliği de göz önünde bulunduruyor olmasıdır. Sadece biyoçeşitliliğe en az etkisi
olan enerji kurulumları EKOenerji onayını alabilir.
EKOenerji onaylı elektriğin satışı, doğanın korunması
için finansman sağlar.

www.ekoenergy.org/tr

VAHŞİ HAYAT
Temel olarak önemli kuş alanlarının
dışında kalan rüzgar ve güneş enerjisi
kurulumlarını onaylıyoruz.
Buna ek olarak Avrupa’da, yarasa gibi
soyu tükenmekte olan hayvanlar için
önem taşıyan bölgeleri kapsayan Natura
2000 alanlarının dışında kalan kurulumlarla çalışıyoruz.

NEHİR EKOSİSTEMLERİ
EKOenerji onaylı hidrolektrik, nehir
bağlantılarına etkisi minimumda tutulan ve
benzeri sürdürülebilirlik kriterlerini yerine
getiren kurulumlardan gelen elektriktir.
EKOenerji onaylı hidroelektrik satan
tedarikçiler, Çevre Fonu’muza katkıda bulunurlar ve böylece her yıl değişen sayıda
nehir restorasyonu projesi fonlanır.

KARASAL EKOSİSTEMLER
Biyoenerji kullanımı için sıkı
kriterlerimiz bulunuyor. Artık ve
atıkların verimli kullanımına odaklanıyoruz ve biyoenerji için tarımsal
ürünlerin kullanımına karşı çıkıyoruz.
Orman ürünlerinde kök, gövde ve
büyük kütükleri kapsam dışında
bırakıyoruz.

Original illustrations on this page by Līga Delvera, www.demini.lv
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İKLİM PROJELERİ

EKOenerji onaylı elektriğin satışı sayesinde yeni temiz
enerji projeleri için fon biriktiriyoruz. Projeler, kalkınma
yardımı konusunda başarılı performans göstermiş olan,
güvenilir STK’lar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu projelerle
EKOenerji, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin birkaçının uygulanmasına katkıda bulunuyor.

www.ekoenergy.org/tr

Dünyada 1.2 milyar insanın elektrik
bağlantısı bulunmuyor ve 2.7 milyardan
fazla insan temiz enerji kullanarak yemek
pişirme vasıtasına sahip değil. Uygun fiyatlı
temiz enerji, kaliteli eğitim ve yoksulluktan
sıyrılmakla açıkça ilintilidir.
İklim Fonu sayesinde tekrar edilebilirliği
yüksek projelere destek veriyoruz. Togo’da
köy halklarının gittikçe daha fazlasına uygun
fiyatlı elektrik enerjisi götüren akıllı küçük
nano-grid’lerin geliştirilmesine katkıda
bulunduk.
İklim Fonu projeleri genellikle büyük
kentlerden uzak, ücra bölgelerde gerçekleşiyor. Bu bölgelerdeki enerji erişiminin sağlanması, en dezavantajlı durumdaki insanlar için
daha iyi fırsatlar yaratılması anlamına geliyor.
Projelerin çoğu, ailelerini geçindirmek için
kendi kişisel kariyerlerinden vazgeçmek
zorunda kalan kadınların iş yükünü azaltma amacını taşımakta. Fonun desteklediği
projeler arasında kadınlarla yakın işbirliğinde
gerçekleştirilen Senegal’deki güneş enerjili
sulama sistemleri ve Sudan’daki tahıl değirmenleri projeleri var.

Bütün iklim projeleri için maksat, tüm yerel
halkın güçlendirilmesidir.
Örneğin Tacikistan’da bir “solar enerji
kafe”nin açılışına destek verdik. Köylülerin
kafede internete erişmesi mümkün. Kafe
aynı zamanda solar lambalar için bir dağıtım
noktası görevi görüyor. Güney Afrika’da da
doğal alanların korunmasında önemli rol
taşıyan yerel halklara yardım eden projeler
fonluyoruz.

SAYFA 8

EKOENERJİ – ILK BEŞ YIL

www.ekoenergy.org/tr

GÖRÜNÜR BİR ETİKET

EKOenerji eko-etiketi tüketicilerin uyguladığı iklim çözümleriyle
ilgili bilgilendirme faaliyetlerine katkıda bulunduğu gibi, kendi
etraflarındakileri de sürdürülebilir enerjiye yönlendirmelerine yardımcı olur. Bu, hem çevre üzerindeki olumlu etkiyi hem de sürdürülebilirlikle ilgili iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için bir fırsat sunar.

KÜRESEL İŞLETMELER

AMBALAJLAR

Şirketler, eko-etiketi matbu materyal
üzerinde ve binalarda da kullanabilir.
Etiketin uluslararası kriterleri, büyük
kuruluşların enerji konusundaki
iletişim faaliyetlerini aktif oldukları
her ülkede güncel tutar.

EKOenerji etiketini gittikçe daha
fazla ürün üzerinde görmek mümkün. Eko-etiket, tüketicilerin günlük
alışverişlerinde doğa konusunda
bilinçli markaları seçmesini sağlıyor.

KAMU KURULUŞLARI

YİYECEK & İÇECEKLER

ATLETLER

Finlandiya’daki Lappeenranta
ve Imatra şehirleri EKOenerji
kullanıyor ve bunu partner ve
yurttaşlarına gururla duyuruyor.
Almanya’da da Bielefeld şehri
EKOenerji kullanmaya başladı.

Etiketin tanınırlığı iletişim
faaliyetlerine yardımcı oluyor ve
EKOenerji ofisi kampanyalara destek
sağlıyor. 2016’da bir Finlandiya birası
EKOenerji kullanmaya başladı ve
logoyu ürünlerine taşıdı. Bu, başka
ülkelerdeki bira yapımcılarını da izlediği bir örnek oldu.

Spor takımları ve ünlüler, iklim
faaliyetlerini desteklemede
önemli rol olmaya başlıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Olimpik sporcular, spor takımları ve aktörler
neden EKOenerji seçtiklerini
duyurdular ve diğerlerini de
aynısını yapmaya davet ettiler.
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Sorunlar yerine çözümlere ve sonuçlara odaklanan, kar
amacı gütmeyen bir iletişim ağıyız. Aktivitelerimizde üç
gruptan destek alıyoruz: Gönüllüler ve stajyerler, iletişim
ağımızın üye organizasyonları ve geniş partner grubumuz.

CDP, CAN Europe, RECS International, Yeşil
Anahtar, RE100 gibi pek çok organizasyonla
sıkı işbirliği içindeyiz. Kışlarımızı Koruyalım
(Protect Our Winters) kampanyası Finlandiya
ayağı gibi bazı partnerlerimiz EKOenerji’nin
uluslararası kriterlerini kendi kampanyalarında kullanıyorlar.

Original picture: Aino Huotari / POW

İLETİŞİM AĞIMIZ

PARTNERLERİMİZ

ÜYELERİMİZ
EKOenerji sorumluluk sahibi enerji
tüketicilerinin kullanımına açık, ticari
amaç gütmeyen bir araçtır. Üyelerimiz,
kar amacı gütmeyen çevreci kuruluşlardır.
Üyeler eko-etiketimizin kriterlerinin onaylanmasında görev alırlar ve EKOenerji’nin
görünürlüğünü arttırırlar.

GÖNÜLLÜLERİMİZ
Kalıcı çalışanlarımız tarafından
desteklenen gönüllüler ve stajyerler,
çalışmalarımızın temelinde bulunuyor.
30’dan fazla ülkeden gönüllüler ve
stajyerlerle çalıştık. Onların sayesinde
farklı ülkelerdeki paydaşlarla kendi
dillerinde iletişim kurabiliyoruz.

Report layout & illustrations (if not mentioned otherwise) by Petter Nissinen.
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