Akıllı Kentsel Dönüsüm
için Yenileme Modeli

REMOURBAN

Kentsel yenilemenin teşvik edilmesi

REMOURBAN; Nottingham (İngiltere), Valladolid
(İspanya) ve Tepebaşı/Eskişehir (Türkiye)
uygulayıcı şehirlerinde sürdürülebilir bir
kentsel yenileme modelinin tasarlanmasını ve
uygulanmasını; Seraing (Belçika) ve Miskolc
(Macaristan) takipçi şehirlerinde de bu modelin
tekrarlanma potansiyelini en üst düzeye
çıkartılmasını amaçlayan 5 yıllık AB destekli bir
projedir.
Kentsel Yenileme Modeli, projede geliştirilen ve
uygulanan teknik yeniliklerin sonucunda oluşan
metodolojik bir rehberdir. Avrupa şehirlerinde
yaşam kalitesini artırmak için enerji, ulaşım ve
BİT’i birleştirir. Bu kentsel yenileme stratejisi,
sosyal kabulü sağlamak ve vatandaşları geleceğin
akıllı şehirlerinde mihenk taşı haline getirmek için
vatandaş katılımına dayanmaktadır.
REMOURBAN modeli ayrıca yeni iş modelleri
geliştirmeyi, teknik olmayan engelleri aşmayı,
kamu idare ve yerel yönetimlerin amaçlarını ve
hedeflerini anlamalarını ve şehirleri daha akıllı
ve sürdürülebilir ortamlara dönüştürmedeki
ilerlemeyi değerlendirmelerine yardımcı olacak
stratejilere sahiptir.
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ENTEGRE
ALTYAPI

SONUÇLAR
rakamlarla

Merkezi platformda toplanan
değişken sayısı:

Kullanılan BT hizmet
ve uygulamalarının sayısı:

1,927

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ULAŞIM
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DÜŞÜK ENERJİLİ
BÖLGE

Proje başlangıcındaki durum:

Projeden üretilen etki:

Proje başlangıcındaki durum:

Projeden üretilen etki:

kWh/kişi-yıl

Enerji azaltımı

kWh/kişi-yıl

Enerji azaltımı

8,340

%5.1

4,500

%34

kg CO2/kişi-yıl

CO2 emisyonlarının azaltımı

kg CO2/kişi-yıl

CO2 emisyonlarının azaltımı

2,752

%5

4

1,485

%50
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REMOURBAN UYGULAYICI ŞEHİRLERİN AKILLI YENİLENMESİ
UYGULAYICI ŞEHİRLER

TAKİPÇİ ŞEHİRLER

SERAING

MISKOLC

Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional
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UYGULAYICI ŞEHİR VALLADOLID
Valladolid, Avrupa’nın en büyük ve özerk bölgesi olan Castile ve Leon’un
başkentidir. Şehir ortalama 58,000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır (AB
topraklarının neredeyse %4’ü). 307,052 nüfusu ile İspanya’nın kuzeybatı
kesimindeki en büyük şehridir.
Alan (ha)

Nüfus

307,052

19,790
FASA BÖLGESİ

Bölge, yüksek inşaat ve nüfus yoğunluğu (ha başına 340 kişi) ile öne çıkmaktadır.
REMOURBAN tarafından yapılan müdahaleler, ısıtma ve aydınlatmada enerji
tüketimini azalttı, böylece binaların enerji verimliliğinin artması sağlandı ve daha iyi
ısı yalıtımı ile konut sakinlerinin konforu artırıldı. Proje aynı zamanda yenilenebilir
enerji kullanımını da teşvik etti (örn. biyokütle tabanlı bölgesel su ısıtma ve güç
üretimi için fotovoltaik panellerin montajı ile). Enerji tüketimini optimize etmek için
termostatlar ve sayaçlar kuruldu.
Nüfus

Alan (ha)

1,180

2.4

NEDEN REMOURBAN?

ÜRETİLEN ETKİ
Enerji tasarrufu: %32

Enerji verimliliğini artırır
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Yenilenebilir enerji kullanımını artırır

CO2 emisyonu: -%87.57

Enerji tüketimini azaltır

Vatandaş katılımı: 1,000
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UYGULAYICI ŞEHİR NOTTINGHAM
East Midlands’da yer alan Nottingham, İngiltere’nin ana şehirlerinden biridir ve iklim
değişikliğiyle mücadelede öncüdür. Nottingham Enerji Stratejisi şimdiden hedefine
ulaştı ve 2028’e kadar İngiltere’de ilk karbon nötr şehir olmayı hedeflemektedir.
Nüfus

Alan (ha)

318,000

7,460

SNEINTON BÖLGESİ
Sneinton, Nottingham’daki REMOURBAN projesinin uygulama alanı olarak seçildi.
İyileştirme için önemli sayıda farklı ev tipleri ve evlere uygun kira süreleri vardı.
REMOURBAN, yerel yönetimin iştiriaki olan Nottingham City Homes aracılığıyla
yönetilen 300’den fazla Nottingham yerel yönetimine ait mülkün ve Nottingham
Enerji Ortaklığı tarafından yönetilen 50 özel sektör mülk projesinin geliştirilmesini
kolaylaştırdı.
Nüfus

Alan (ha)

6,400

56

NEDEN REMOURBAN?

ÜRETİLEN ETKİ

Enerji verimliliği ile tasarruf sağlanır

Enerji tasarrufu: %39.7

Elektrikli ulaşım ile tasarruf sağlanır

CO2 emisyonu: -%40
Vatandaş katılımı: 8,100

Yakıt ve CO2 emisyonlarını azaltır
Şehir merkezinde trafiği kolaylaştırır
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UYGULAYICI ŞEHİR TEPEBAŞI
Eskişehir, Anadolu’nun orta batı tarafında yer almaktadır. Porsuk Nehri şehri ikiye
böler. Tepebaşı, nehrin kuzey tarafında yer almaktadır. Demiryolu ve otoyol kesişme
yeri olarak Tepebaşı, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirleri birbirine bağlayan
stratejik bir konumdadır.
Nüfus

Alan (ha)

830,000

267,800

TEPEBAŞI BÖLGESİ
Tepebaşı bölgesi, Eskişehir’in toplam nüfusunun %39.34’üne sahiptir. Uygulama
alanındaki bina tipolojisi yarı müstakil villalardan oluşmaktadır. 2007 yılında inşa
edilmiş olmasına rağmen, bölge bina stoku enerji açısından verimsiz ve yalıtımı da
zayıftı. Bu bakımdan yapılan iyileştirmeler hem Eskişehir’de hem de Türkiye’nin
dört bir yanındaki diğer şehirlerde benzer özelliklere sahip binlerce konut için
örnek teşkil etmektedir.
Nüfus

Alan (ha)

335,000

130

NEDEN REMOURBAN?

ÜRETİLEN ETKİ

Enerji tüketimini azaltır

Enerji tasarrufu: %53

Karbon emisyonlarını azaltır

CO2 emisyonu: -%63
Vatandaş katılımı: 6,000

Ulaşım altyapısını iyileştirir
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TAKİPÇİ ŞEHİRLER MODELİN
TEKRARLANABİLİRLİĞİNİ SAĞLAR
İki takipçi şehir Seraing (Belçika) ve Miskolc (Macaristan), REMOURBAN Kentsel
Yenileme Modelini tekrarlayacak. Bu şehirler, çok sayıda örneğin tasarım
aşamasında temsil edilmesini ve şehirlerin spesifik yönlerini ele almak için modelin
uygun şekilde geliştirilmesini ve kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.

SERAING
Seraing, Valon Bölgesi’nde bulunan
ve yaklaşık 64,000 nüfuslu bir Belçika
şehridir. Güçlü bir sanayi mirasına
sahip olan şehir, yeniden yapılanma
ve kentsel yenileme için ana planı
uygulamaktadır. REMOURBAN, enerji ve
ulaşım yönetiminde akıllı bir yaklaşım
için verimliliği sağlayan Bilgi ve İletişim
Teknolojilerini kullanarak Seraing’e olan
ilgiyi artırdı.

Proje Koordinatörü: Miguel Á. García Fuentes
Koordinatör Yardımcısı: Cristina de Torre
CARTIF Technology Centre
contact@remourban.eu
Dağıtım ve İletişim Sekreterliği:
secretariat@remourban.eu

MISKOLC
163,000 nüfusu ile Miskolc,
Macaristan’ın dördüncü büyük şehridir.
Miskolc, akıllı şehir çözümleri, yaşam
kalitesi ve sosyal dayanışma üzerine
odaklanan çok iddialı bir kentsel
yenileme planını başlattı. REMOURBAN
uygulamaları ve yöntemleri,
şehrin sürdürülebilirliği yolunda
tekrarlanacaktır.
Bu proje, 646511 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020
Araştırma ve Yenilik Çerçeve programından fon almaya hak kazanmıştır

14

Şehrinizi REMOURBAN
ile yenileyin
www.remourban.eu

