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KwaZulu-Natal’ın kırsal bölgelerinde 
hanelerin %50’sinden azının elektrik erişi-
mi bulunuyor. Diğerleri, enerji ihtiyaçlarını 
kömür, gaz, parafin ve/veya biyokütle 
(odun, tezek ve ürün artığı) aracılığıyla 
karşılıyor. Bu maddelerin yakılması, zehirli 
ve sağlığa zararlı maddelerin açığa çık-
masına sebep oluyor. Kırsal alanlarda ele-
ktrik erişiminin sağlanması aynı zamanda 
yoksullukla savaşmak için de büyük önem 
arz eden bir konu.

African Conservation Trust, EKOenerji ve 
Siemenpuu Vakfı’nın bağışlarıyla Zulu-
land’daki Kwadlakuse ve Esikhuthwaneni 
yerleşimlerinde yenilenebilir enerji 
kullanımını teşvik ediyor. 130 hane, solar 
enerjili aydınlatmaya kavuşmuş du-
rumda. Aydınlatma sistemleri, projenin 
gerçekleştiği bölgede bulunan Tundra 
Force şirketi tarafından üretiliyor. Zorlu 
hava şartlarına dayanıklı olarak geliştirilen 
sistemler, kurulum sırasında herhangi bir 
özel beceri gerektirmiyor.

African Conservation Trust’ın proje 
koordinatörü Nomfundo Phewa, “Yerel 
halk sistemden memnun ve kullanmaya 
başlamak için istekli. Bu bölgede elektrik 
erişimi bulunmayan başka yerleşimler de 

var” diyor ve ekliyor: “Elektrik erişiminin 
temel insan hakları arasında sayılması 
gerekli.”

Bataryaların toplanması ve güvenli bir 
şekilde geri dönüşümünün yapılması 
için kullanılmış bataryaları getirenlere 
küçük bir miktar depozito ödenecek. 
African Conservation Trust, uzun dönem 
sürdürülebilirlik için eğitimler de sunuyor. 
Güneş enerjili aydınlatma sisteminin kuru-
lumu esnasında su israfının engellenmesi 
için de bilgi paylaşımı yapıldı.

EKOenerji İklim Fonu, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve 
özellikle Hedef 7 (temiz enerjiye ulaşım) 
ve 13 (iklim değişimiyle savaşmak)’e kat-
kıda bulunan projelere destek veriyor. Bu 
projede Hedef 15 (biyoçeşitliliğin korun-
ması) de öne çıkıyor. Projenin kapsadığı 
yerleşimler, Somkhanda rezervinin hemen 
yanında bulunuyor. Rezerv alanında leop-
arlar, gergedanlar ve nesli tükenmekte 
olan siyah gergedanlar, vahşi köpekler ve 
bir tür palmiye olan Jozini cycad türleri 
bulunuyor. Bölge yakınında yaşayan yerel 
halk, rezervin korunmasında önemli bir 
role sahip.
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Güney Afrika’daki kırsal yerleşimler için solar proje

EKOenerji 2017’de African Conservation Trust’ın projesine 18,000 € bağışladı. 
Finlandiyalı Siemenpuu Vakfı da projeye 17,000 € katkıda bulundu. Toplam miktar, 
Güney Afrika’nın kırsal yerleşimlerine güneş enerjisi getirmek için kullanıldı.

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€

Tüm kullanıcılar 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


