
MADAGASKAR TACİKİSTAN GİNE TOGO GÜNEY AFRİKA HİNDİSTANSENEGAL SUDANFİLİSTİN

Filistin enerji konusunda büyük zorluk-
larla karşı karşıya olan bir ülke. Yüksek 
elektrik ücretleri ve elektrik kesintilerinin 
özellikle düşük gelirli aileler üzerindeki 
etkisi büyük. Dünya çapında pek çok ülke 
yenilenebilirlerin kullanımını desteklerken 
Filistin’de bu konu hakkındaki bilinç düşük 
seviyede ve sürdürülebilir enerji kaynak-
larına erişim kısıtlı.

EKOenerji ve Finlandiyalı organizasyon 
Siemenpuu, kar amacı gütmeyen bir 
kuruluş olan Kudüs Uygulamalı Araştırma 
Enstitüsü (ARIJ)’e 30.000 € destek sağladı. 
Projenin amacı, işgal altındaki Filistin 
topraklarında sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik etmek. Bu proje vasıtasıyla ARIJ, 
Filistinlilerin kendi kaynaklarına dayan-
masına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Filistin’in pek çok bölgesi, güneşli hava ve 
yüksek solar enerji potansiyeline rağmen 
tamamen fosil kaynaklara bağımlı.

Solar panellerin kurulumuyla birlikte 
hanelerde ısıtma, soğutma ve aydınlatma 
kolaylaşacak ve yaşam standardı yükselmiş 
olacak. Halka bu sebeple fotovoltaik 

sistemlerin kullanımı ve proje süreciyle 
alakalı bilgi verildi.

Pek çok insanın sermayeye erişimi bulun-
madığından döner sermaye kurulmasına 
karar verildi. Aileler, PV sistemin kurulum 
ücretini 5 ila 6 yıllık bir süreçte ödeyecek. 
Ödeme tamamlandıktan sonra döner 
sermayeyle başka aileler için yeni PV 
sistemleri kurulacak. Katılan haneler için 
elektrik ücretinin azalma oranı, fotovoltaik 
sistemin kullanım ömrü boyunca %60’tan 
yüksek oranlara çıkacak.

Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü, bir 
yerel temiz teknoloji müdürünü iki yıllığına 
işe aldı. Projenin yürütülmesi ve değer-
lendirilmesi, bu kişi tarafından yapılacak.

ARIJ, yenilenebilirlerle ilgili aktiviteler 
düzenleyerek sürdürülebilir enerji konu-
sunda farkındalık yaratıyor. Enstitü, döner 
sermaye sayesinde benzer projeler için 
kapasite oluşturmak ve Filistin’in elektrik 
sorunlarına uzun süreli çözümler bulmayı 
hedefliyor.
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Beytüllahim Halkı için Solar Enerji

EKOenerji yenilenebilir enerjiyi büyük tüketiciler için temiz bir alternatif 
olarak desteklediği gibi, güvenilir enerji erişimi olmayan insanlar için de 
bir başlangıç noktası kılmayı amaçlıyor.

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 
elemesinden geçer

2017’de dokuz yeni 
proje için bağışlanan 
miktar 190.000€

EKOenerji kullanıcıları 
fona MW/saat başına 
0.10€ katkıda bulunur

Metin: Laura Marie Kothe 
Fotoğraf: ARIJ



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


