RWE Holding, sanatı ve yeşil enerjiyi destekliyor…

AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTLERİ
ARASINDAKİ ELEKTRİK
16 Eylül’de Essen’den yola çıkan, dünyanın en hızlı
elektrikli arabalarından Tesla Roadster, 28 Eylül
Salı günü İstanbul’a vararak, 2010 yılının iki
Avrupa Kültür Başkenti arasındaki yolculuğunu
tamamladı.
‘Temiz Çevre Temiz Gelecek’ projesi kapsamında
İstanbul’a gelen elektrikli arabalar, İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve RWE Holding’in
ev sahipliğinde İstanbul’un ilk kamusal sergi alanı
Sanat Limanı’nda gerçekleşen törenle karşılandı.
İstanbul’un ilk kamusal sergi alanı Sanat Limanı’nın destekleyicileri arasında yerini alan RWE
Holding, 2010 yılının iki Avrupa Kültür Başkenti İstanbul ve Essen’i ‘çevreci’ bir projede bir
araya getirdi.
RWE Holding’in Essen’deki merkezi tarafından hazırlanan ‘Temiz Çevre ve Temiz Gelecek’
adlı proje kapsamında, dünyanın en hızlı elektrikli arabaları arasında ismi ön sıralarda anılan
Tesla Roadster, 16 Eylül’de biri Türk biri Alman iki üniversite öğrencisi tarafından kullanılarak
İstanbul’a doğru yola çıktı. İstanbul 2010 ve Essen 2010 logoları ile giydirilmiş araçlar 13 gün
süren yol macerası boyunca 17 Avrupa Kenti’ne uğradıktan sonra 28 Eylül Salı günü
İstanbul’da ulaştı.
Jale Mercan ve Alexander Wynands isimli üniversite öğrencileri tarafından kullanılan
elektrikli arabalar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Başkanı Şekib Avdagiç ve
RWE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Andreas Radmacher’in’in ev sahipliğinde Sanat
Limanı’nda gerçekleşen törenle karşılandı.
Essen 2010’dan İstanbul 2010’a Mesaj: “Gelecek İstanbul’da
Genç sürücüler, Almanya’dan araçların yola çıkışı esnasında düzenlenen törende, Essen
2010 Genel Müdürleri Fritz Pleitgen ve Oliver Scheytt, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdaviç’e verilmek üzere aldıkları mesajı teslim ettiler.
Essen 2010 Genel Müdürü Fritz Pleitgen tarafından iletilen mesajda, elektrikli arabaların
gelecekte büyük öneme erişeceğinin altı çizildi ve şöyle devam edildi:
“Elektrikli araba gelecekte ne kadar önemliyse; İstanbul da, Türkiye de gelecektir. Biz
İstanbul’un ve Türkiye’nin bu misyonu başarı ile yürüteceğine inanıyoruz. Temiz bir gelecek
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kapsamında Avrupa’nın iki kültür başkentini bir kez daha biraya getiren bu projede emeği
geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz” denildi.”
Üniversiteli gençler Jale ve Alexander, Şekib Avdagic’e empresyonist bir yaklaşımla
giydirilmiş olan bir şarj ünitesini, Ruhr 2010 yönetiminin hediyesi olarak takdim ettiler.
Bu projenin iki Avrupa Kültür Başkentinin de yurtdışı tanıtımına büyük katkı sağladığına
dikkatleri çeken İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Başkanı Şekib Avdagiç
“Yolculukları sırasında geçtikleri ülkeler ve şehirlerde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti’nin tanıtımına katkı sağlayan, “Temiz Çevre, Temiz Gelecek” yolculuğunu bugün
burada, Sanat Limanı’nda tamamladılar. Çalışma programımızda yer alan, Avrupa Kültür
Başkentleriyle işbirliği halinde yürüttüğümüz projelerimiz arasına, 2010 yılının iki Avrupa
Kültür Başkenti İstanbul ve Essen arasında gerçekleşen ‘çevreci’ bir proje de eklenmiş oldu.
İki Avrupa Kültür Başkentinin, Avrupa’da tanıtımına katkı sağlayacağını düşündüğümüz ilgi
çekici bu proje gibi, başka Avrupa Kültür Başkentleriyle de çeşitli projelerde işbirliği yapan
Ajansımız, “kültür başkentliği” konseptinden doğan sinerjiyle, yeni projelerin gelişmesine
imkan ve destek vermiştir.
İstanbul’un bilinirliğine ve tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız “Temiz Çevre, Temiz
Gelecek” projesinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür
ediyor, genç pilotları da bu uzun yolculuğu başarıyla tamamlamalarından dolayı
kutluyorum.” dedi.
RWE Holding yönetim Kurulu Başkanı Andreas Radmacher , “Çevre koruması eğlenceli
olabilir. Elektrikli otomobil süren herkes bunu teyid edecektir. Özellikle İstanbul gibi
devasa bir metropolde elektro – mobilitenin çevre korumasına büyük katkısı olacağını
düşünüyorum.
RWE Bölüm Başkanı Carolin Reichert, “Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde yaşam
kalitesini uzun vadeli koruyabilmek için karbondioksitsiz mobilite çok önemli. Gelecek
vaad eden bu teknoloji ile Türkiye’ye de katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet
duyarız” dedi.
Sanat Limanı Hakkında
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul’da gerçekleşecek olan yerel ve uluslararası
sergiler için talep edilen mekan ihtiyacını karşılamak üzere Tophane’deki Antrepo 5’i altı aylık bir
çalışmayla yenileyerek, geçtiğimiz ay (19 Haziran 2010) İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Sanat
Limanı adıyla hizmete açtı.
Sanat Limanı İstanbul için kalıcı nitelikte kamusal bir sergi merkezi modeli sunuyor. Merkez yerli ve
yabancı sanatçılar ve izleyiciler için İstanbul 2010 sürecinde bir bilgi, iletişim ve buluşma yeri olma
işlevini de taşıyor. Altı ay süren çalışmalar kapsamında Tophane’de bulunan Antrepo binalarından 5
Numaralı binanın 3600m2’lik iki katı sergiler için teknik ve estetik açıdan yenilendi.
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2010 yılı sonuna kadar kamusal bir sergi alanı olarak İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı etkinliklerine tahsis edilen Sanat Limanı’nda, İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti Ajansına başvurmuş ve onaylanmış bağımsız bütçesi olan yerel ve uluslararası sergiler
yer alıyor.
RWE Holding Hakkında
RWE, Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketinden biridir. Şirket elektrik ve gaz üretimi,
ticareti, iletimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. 70 bin üzerinde çalışanı ile şirket,
Avrupa’da 16 milyon üzerinde müşterisine elektrik ve yaklaşık 8 milyon müşterisine gaz temin
etmektedir. RWE, 2009 yılında 48 milyar Euro hasılat kaydetmiştir. RWE, elektrik üreticileri arasında
Almanya’da birinci, Hollanda’da ikinci ve İngiltere’de üçüncü sırada yer almaktadır. Şirket, Orta ve
Güneydoğu Avrupa’daki konumunu sürekli olarak geliştirmektedir.
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