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Santé Sud, 20 yıldan uzun zamandır genç 
doktorları tıbbi destek bulunmayan kırsal 
bölgelere götürmek üzerine çalışıyor. 
Bunun için doktorlara öncelikle kırsal 
bölgelerdeki tıbbi uygulamalar üzerine 
eğitim veriyor.Santé Sud aynı zamanda 
doktorların fizibilite çalışmalarına ve 
yerel halkla sağlık ocağı binası kurulması 
konusunda anlaşma yapmasını destekli-
yor. Sağlık hizmetine herkesin ulaşımını 
sağlamak için fiyatlandırılmaya yerel halk 
ve doktor beraber karar veriyor. Kuruluş 
aynı zamanda sağlık ocaklarına ekipman, 
ilaç stoğu ve tıbbi malzeme sağlıyor.

Solar panellerin kurulumu bu projenin 
ayrılmaz bir parçası. Santé Sud Proje 
Müdürü François Calas bunu şöyle 
açıklıyor:

“Doktorların elektrik erişimine sahip 
olması pek çok açıdan önem taşıyor: 
Geceleri aydınlatma sayesinde acil 
durumlar ve doğumda çalışmak kolay-
laşıyor. Elektrik aynı zamanda doktorların 
cep telefonlarını şarj etmelerini sağlayar-
ak hem yerel hastanelerle iletişim aracı 
oluyor, hem de doktorları erişilir kılıyor. 
Elektrik sayesinde belirli aşı ve ilaçların 

soğuk tutulması için gerekli soğuk zincir 
ekipmanını kurmak da  kolaylaşıyor. 
Doktorlar aynı zamanda bilgisayarlarında 
hastalarını takip etmek için tıbbi pro-
gramlar da kullanabiliyorlar. Elektriğin 
bir başka dolaylı faydaysa kırsal alanlar-
da çalışmayı doktorlar için daha çekici 
kılması.” 

Projenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini 
garantilemek için Santé Sud, doktorların 
yerel tıbbi organizasyon FMG (Fraternité 
Médicale Guinée) ile iletişimde kalmasını 
teşvik ediyor. Doktorlar bölge halkına 
kaliteli sağlık hizmeti sunuyor ve aşılama 
kampanyaları, epidemiyolojik denetim 
vb. görevleri yerine getiriyorlar. Projenin 
gerçekleştiği 5 sağlık ocağı, 50-60 bin 
insanın yaşadığı bir alanı kapsıyor.

EKOenerji kullanıcılarının ödediği elektrik 
faturası veya kontrat bedelinin bir kısmı, 
enerji tedarikçisi tarafından İklim Fonu’na 
bağışlanıyor ve bu birikimle enerji erişimi 
sağlamak ve toplumsal eşitsizlikleri azalt-
mak için projeler fonlanıyor. Desteğinizle 
daha adaletli bir dünyaya katkıda bulun-
maktan onur duyuyoruz.
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Gine kırsallarındaki sağlık ocakları için solar paneller

EKOenerji İklim Fonu, Gine’nin kırsal ve yeterli tıbbi destek bulunmayan 
Labé bölgesinde, Sivil Toplum Kuruluşu Santé Sud’ün 5 sağlık ocağı 
çatısına solar panel kurması için 15,618€ bağışladı.

The solar pumps are funded by EKOenergy 
users: companies, households and cities.

İklim Fonu Projeleri

Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne odaklanır 
(2, 5, 7, 13. Hedefler) 

Her yıl gelişmekte olan 
ülkelerden yeni projeler 
seçilir

Güvenilir STK’lar 
tarafından yürütülür 
ve denetlenir

Bağımsız jüri eleme-
sinden geçer

2017’de dokuz yeni 
proje için bağışlanan 
miktar 190.000€

EKOenerji kullanıcıları 
fona MW/saat başına 
0.10€ katkıda bulunur 
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Kar amacı gütmeyen EKOenerji eko-etiketi, şirketlerden kamu kuruluşlarına ve 
ailelere kadar her tüketiciye doğa dostu elektrik kontratı yapma seçenekleri konu-
sunda yardımcı olur. Fosil kaynaklar ve nükleer enerjiyi hariç tutmakla kalmaz, aynı za-
manda yenilenebilir elektrik üretiminin sıkı sürdürülebilirlik kriterlerinden geçmesini 
talep eder.

EKOenerji, uluslararası enerji eko-etiketidir ve 30’dan fazla ülkeden, 40’tan fazla 
çevreci kuruluşun oluşturduğu, gittikçe büyüyen bir iletişim ağı tarafından destekle-
nir. Iklim değişiminin etkilerini azaltma alanındaki çalışmaları 2016 yılında Fransa, 
İsviçre ve Almanya’da ödüllere layık görülmüştür.

Ulusal veya yerel, her tür kuruluş ve şirketin eko-etiketli elektrik kullanması müm-
kündür. EKOenerji’nin fiyatı Avrupa’da yenilenebilir olmayan seçeneklere göre 
ortalama olarak %1-2 oranında farklılık gösterir. Bu sayede karbon ayakizini ve 
biyoçeşitliliğe olan etkiyi azaltmak için uygun maliyeti bir yöntem oluşturur.

İklim Fonu aracılığıyla yeni enerji kaynakları

Sadece en iklim dostu biyoenerji  

Doğa ve kuş alanları dışında kalan rüzgar tirbünleri

Göçmen balıkları göz önüne alan hidroelektrik 
Çevre Fonu’muz sayesinde nehir restorasyonu projeleri 

GO’lar, REC’ler ve I-REC’lerle takip edilen yenilenebilirler

Güneş, rüzgar, hidro, biyoenerji, jeotermal

Fosil kaynaklar, nükleer, belki yenilenebilirler

EKOenerji     Diğer yenilenebilirler     Şebeke karışımı
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Sürdürülebilirlik Kriterleri: Gezegenimiz için ek değer yaratmak 
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CDP, Sera Gazı Protokolü, oteller için Yeşil Anahtar ve binalar için LEED sertifikası gibi en bilinen 
uluslararası çevre standartları, ana metinlerinde EKOenerji’den bahsediyor.

”EKOenerji, yenilenebilir 
elektriğin sürdürülebilir ve ek 
değer yaratan tüketimi için 
Avrupa’daki en erişilebilir 
seçeneği temsil ediyor.”

”Eko-etiketler, şirketlerin satın alma poli-
tikalarıyla daha fazlasını yapmalarının bir 
yöntemi. Sera Gazı Protokolü Kapsam 
2 el kitabında bahsedilen EKOenerji 

bu tür bir seçenek: Takip sertifikalarının 
üzerine gelen bir kalite sembolü.” 

“Avrupa’da gittikçe artan sayıda otel 
EKOenerji kullanıyor ve müşterileriyle 
olan iletişim faaliyetlerinde EKOen-
erji logosunu kullanmaya başlıyor. 

Onların izinden gidin ve siz de basit 
olandan bir adım öteye geçin.”
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Enerji için Uluslararası Eko-etiket

Uluslararası standartlar tarafından kabul gören eko-etiket


