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EKOenerji, 2017’de İsviçreli organizasyon 
Centre Ecologique Albert Schweitzer 
(CEAS)’a Madagaskar’daki okullara üç 
solar kiosk kurulumu için 25.000€ destek 
sunabilmekten memnuniyet duyuyor. 
Okullar Madagaskar’ın kuzeyindeki ve 
merkezdeki üç köy’de yer alıyor: Amber-
omanga, Mahambo and Tsitakondaza.

500’den fazla öğrenci bu projeden direkt 
olarak yararlanacak. Güneş battıktan 
sonra da aydınlatma sağlanabilmesi, okul 
ortamına katkı sağlamakla beraber ve 
ilgilenen velilerin de akşam derslerine 
gidebilmesini sağlayacak.

Elektrik erişimi, günlük yaşantımızın 
ayrılmaz bir parçası.

CEAS’dan Patrick Kohler, “Meselenin 
büyük bir ekonomik ve toplumsal boyutu 
var: Elektrik olmadan ekonomik bir 
faaliyeti veya küçük bir işletmeyi nasıl 
yürütebilirsiniz?” sorusunu soruyor. 

Proje yalnızca eğitimlerine katkıda 
bulunduğu çocuklara yardım etmekle 
kalmıyor, başka olumlu sonuçlar da 
sunuyor: Bölgede yaşayan insanlar güneş 
enerjisiyle soğutulmuş ürünler satın alıp, 

elektronik aletlerini şarj edip, radyo ve 
televizyon kullanarak dünyanın geri kal-
anıyla bağlantıda kalabilecek. Böylelikle 
toplamda 1000’den fazla kişi bu sistem-
den faydalanmış olacak.

Solar kioskların kurulumunun toplumsal 
değeri de yüksek. Bölge halkı akşamları 
kültürel ve geleneksel aktiviteler için 
bir araya gelebilecek ve aydınlatma 
sayesinde kendilerini daha güvende 
hissedecek.

CEAS, yerel halkı kioskların idaresi ve 
takibine dahil ederek projenin sürdürüle-
bilirliğini sağlıyor. CEAS’ın yerel 
partnerleri, bölge halkının marangozluk, 
elektromekanik gibi alanlardaki 
becerilerini arttırmalarına destek oluyor.

EKOenerji, projenin toplumsal ve 
çevresel boyutunu denetleyen CEAS’la 
çalışmaktan gurur duyuyor.

Bu proje her yıl olduğu gibi dünyanın 
pek çok yerinden yenilenebilir enerji 
projelerini destekleyen İklim Fonu 
aracılığıyla, EKOenerji kullanıcıları 
sayesinde fonlandı. 
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İKLİM YAZILARI 2017

Madagaskar’ın kırsal okulları için ışık ve enerji

Elektrik ve evsel aydınlatma çoğumuzun değerini bilmediği bir konu. 
Madagaskar’ın kırsal alanlarında nüfusun neredeyse %95’inin elektrik 
erişimi bulunmuyor.

Solar kiosk’lar firmalar, haneler ve belediyelerden 
oluşan EKOenerji kullanıcıları tarafından fonlandı

İklim Fonu Projeleri 2017

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 
elemesinden geçer

2017’de dokuz yeni 
proje için bağışlanan 
miktar 190.000€

EKOenerji kullanıcıları 
fona MW/saat başına 
0.10€ katkıda bulunur

Metin: Mounia Tonazzini 
Fotoğraflar: CEAS



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


