
Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi Hakkında Bilgi Notu

Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklanması sonrasında AB tarafından, "Yeni Avrupa Bauhausu
YAB" başlıklı bir girişim başlatıldığı öğrenilmiş olup, girişim hakkındaki özet bilgiler aşağıda
takdim kılınmaktadır.

YAB' nin, Avrupa Yeşil Mutabakatının gerekliliklerini ve öngörülerini "yaşam alanları"na
taşımayı amaçlayan "Avrupalı"ları, daha yaşanılası alanlara taşımak için sürdürülebilir ve
kapsayıcı bir geleceği birlikte inşa etmeye çağıran ve bu anlamda tüm profesyonel tarafları bir
araya getirmeye çalışan bir girişim olduğu anlaşılmaktadır.

Bu anlamda, söz konusu girişimin, gelecekte olabilecek "birlikte yaşama biçimleri"ni
tasarlamak isteyen tasarımeılar ve bu tasarımları gerçeğe dönüştüren tüm taraflar arasında
işbirliğini teşvik eden bir deney ve bağlantı platformu şeklinde hayata geçirilmesi
öngörülmekte, beraberinde, bilim ve teknoloji dünyası ile sanat ve kültür dünyası arasında bir
köprü oluşturulması hedeflenmektedir.

YAP kamu alımlarını etkilemek dahilolmak üzere, yeni yaşama ve inşa etme yolları etrafında
düşünceleri, davranışları ve yeni pazar oluşumlarının yeniden şekillendirilmesini amaçlamakta,
bu perspektiften bakıldığında, ülkemiz açısından da önem taşıyabileceği, takibinin yararlı
olacağı düşünülmektedir.

Bu genel amaç altında, YAB:

• Vatandaşları, uzmanları, işletmeleri ve kurumları bir araya getirmeye ve yarının yaşam
alanlarının daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olmasını kolaylaştırmaya çalışan,

• Tasarımeılar, mimarlar, mühendisler, bilim adamları, öğrenciler ve yaratıcı beyinleri,
Avrupa ve ötesinde sürdürülebilir yaşamı yeniden hayal etmek için disiplinler arası bir
anlayışla seferber eden,

• Günlük hayatta rahatlık sağlayan koşullardan ödün vermeden, malzemelerin,
sadeliğinin, işlevselliğinin ve döngüselliğinin değerini vurgulayan

• Yenilikçi fikirlere ve ürünlere, teklif çağrıları ve Çok Yıllı Mali Çerçeve' de dahil edilen
"eşgüdümü programlar" yoluyla finansal destek sağlayan,

bir yapı arz etmektedir. Girişime ilişkin ayrıntılı bilgi (https://europa.eu/new-european
bauhaus/index en) adresinde sunulmaktadır.

Ayrıca, söz konusu girişime dahilolmak isteyen organizasyonlar için ayrıntılı bilgi
https://europa.eu/new-european-bauhaus/call-partnerships en adresinde bulunmaktadır.

Bahsekonu girişimle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıda bağlantı adresi verilen iki belgenin de
okunmasında fayda bulunmaktadır:

• Yeni Avrupa Bauhausu projesi: Söz konusu proje hakkında bir bilgi formu
(https://ec.europa.eu/commissionlpresscomer/detaillenllP_ 2 ı_ı ı ı)

• Yenileme Dalgası: Emisyonları azaltmak, geri kazanımı artırmak ve enerji
yoksulluğunu azaltmak ıçın yenileme oranını ikiye katlamak konusunda
(https://ec.europa.eu/commissionlpresscomer/detaillenllP _20_ ı835)

ı


