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2017 yılında 15,000€ enerji kafe projesine 
aktarıldı. Nisur köyü, deniz seviyesinden 
2650 metre yüksekte bulunuyor ve 42 
haneden oluşuyor. Başkent Duşanbe’den 
Nisur’a gelmek en az iki gün sürüyor.

2015 yılı Aralık ayında bu bölge şiddetli 
bir depreme maruz kaldı ve depremin 
ardından köyün izole konumu daha da 
gün yüzüne çıktı. Bu yüzden güvenilir ve 
bağımsız bir enerji kaynağının bulunması 
yerel halk için büyük önem taşıyor.

Nisur’daki enerji sorununu çözmek için 
iki yerel STK, Little Earth ve Oyandasoz, 
güneş enerjisini teşvik etmek için bir 
proje başlattı. Naturvernforbundet 
(Norveç Doğayı Koruma Derneği)’den 
teknik destek, EKOenerji’nin İklim 
Fonu’ndan da ekonomik destek aldılar.

Projeye, güneş enerjili bir internet kafe 
kurulumu da dahil. Kafe 2017 yılının Ekim 
ayında açıldı ve kafede 1 KW fotovoltaik 
sistem ve internet bağlantılı 2 dizüstü 
bilgisayar bulunuyor.

Ayrıca köy halkı kafedeki yazıcılardan 
çıktı alıp, cep telefonu vb. cihazlarını 

şarj edebiliyor. Kafe, projenin finansal 
sürdürülebilirliği için ticari olarak hizmet 
veriyor.

Projenin ikinci aşaması, güneş enerjili 
aydınlatmaya kolay ulaşımı sağlamayı 
hedefliyor. Enerji kafe, solar lambalar için 
bir dağıtım merkezi olacak. Dağıtıma 50 
lambayla başlandı, köy halkı şimdi aldığı 
lambaların ücretini taksitle ödeyebilecek. 
Elde edilen gelirle solar lamba stoğu 
yenilenecek ve güneş enerjisiyle çalışan 
başka cihazlar da denenecek.

Bölgedeki okul müdürü Cuma Cumayev, 
“Köyde enerji kafe açıldığından beri 
gençlerin çoğu boş vakitlerini geçirmek 
için kafeye gelmeye başladı. Temel 
bilgisayar kullanma becerisi edinme 
şansı yakaladılar ve internetin sağladığı 
imkanlarla tanışma fırsatı buldular. Bazen 
kafeye girmek için sıra oluyorlar.” diyor.

Proje, sadece yeni enerji teknolojileri 
tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda in-
sanlara dünyanın her yerinden bilgi alma 
ve kendilerini geliştirme fırsatı sunarak 
sosyo-ekonomik gelişim için uygun 
imkan sunuyor.
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Tacikistan’da “enerji kafe”

Elektrik tedarik edilememesinden en muzdarip yerler ücra bölgelerde 
kalan kırsal alanlar. Tacikistan, Nisur’daki enerji kafe yerel halk için temiz 
enerji olanakları sağlama amacını taşıyor.

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: Anna Kokareva 
Fotoğraflar: Little Earth



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


