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TEPEBAŞı BELEDIYESI 
 2013’de Avrupa Parlamentosu’nun Brüksel’de 1000 belediye başkanı ile gerçekleştirdiği 
Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladı.  

 2020 yılına kadar yüzde 23 seviyesinde, karbon ayak izinin azalmasını taahhüt etti. 2030 yılına 
kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonunu azaltma hedefini yüzde 23’ten 
yüzde 40’a yükseltti.  

 2014 yılında Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi’ni hazırlayarak 
hibe almaya hak kazandı. 

 Avrupa Komisyonu’ndan kazanılan 5 milyon Euro hibe ile Avrupa’daki ilk ve tek akıllı kentsel 
dönüşüm projesini (REMOURBAN) tamamladı. Sürdürülebilir bir ulaşım için karbon salınımını 
azaltan 4 adet yüzde 100 elektrikli otobüs, 22 adet hibrit araç ve Paylaşımlı Bisiklet Sistemi ile 
Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti verdi.  

 Proje kapsamındaki hizmet binalarıında fosil yakıt yerine pelet kazanlar kullanırken, üretilen ısı 
enerjisinin kaybını önlemek için ise yalıtım uygulamaları yaptı. Bu çalışma ile Energy Globe Vakfı 
tarafından düzenlenen ve 180’den fazla ülkeden 2 bin 500’den fazla proje başvurusunun 
yapıldığı dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan ve “Çevre Oscarı” olarak da bilinen 
Ulusal Enerji Küresi Ödu ̈lü'nün 2021 yılı kazananı oldu. 

  

  



 Sürdürülebilir bir kültürü tüm sektörlere yaymak için Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’ni hayata 
geçirdi. 

 İlk etabını turizm sektörü ile başladı. Proje kapsamında şehirdeki 13 büyük otele sürdürülebilirlik 
eğitimleri verildi. Sırada sanayi yer alıyor (2022). 

 Eskişehir halkını bilgilendirmek ve konuyu yaygınlaştırmak için internet üzerinden filmler ve 
bilgilendirme oturumları oluşturulup yaygınlaştırılıyor. 

 Mücadeleyi büyütmek ve tabana yaymak amacıyla İklim Sözcüleri Projesi planlı ve sürdürülebilir 
bir geleceği hep beraber inşa etmek için başlatıldı. Bu çerçevede 2019 yılında imzalanan “İklim 
ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi” (Covenant of Mayors -CoM-) kapsamında 
tamamlanan Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı şehir  için yol 
haritası olarak sunuldu. 

tek kullanımlık plastik kullanımı bitti 



 Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü 
bina uygulamalarına uluslararası alanda verilen LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) sertifikasını Türkiye'de ALTIN Puan değerlendirmesi ile alan 
İLK KAMU BİNASI. (LEED v3 2015) 

  





... DEVAM ETMEKTE OLAN SÜREÇTE 

 Tepebaşı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, Başkanlar 
Sözleşmesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) ve 
beraberindeki süreçte şu temel adımlar izlenmiş:  

 • Sera gazı salım envanterinin hazırlanması ile mevcut durum 
değerlendirmesinin yapılması, salımları azaltmak için eylemlerin 
oluşturulması  

 • Risk ve kırılganlık değerlendirmesi ile iklim değişikliğinden etkilenen 
sektörler için iklim uyum eylemlerinin belirlenmesi  

  



 Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nda belirtilen (sera gazı) azaltım 
önlemleri ile Tepebaşı’nın 2030 yılına kadar kişi başı salımlarında 2019 referans yılına göre 
2030’da yaklaşık  %40,8’lik azaltım sağlanabileceği görülmektedir. Bu sonuca göre 2030 
yılında kişi başı salımlar 1,12 tCO2e/kişi seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.  

 Azaltım eylemleri enerji tüketimi ve sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik olarak binalar, 
enerji, ulaşım ve diğer sektörler için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Tüm eylemler; mevcut 
durum/amaç, mevcut planlarla ilişki, eylemler/adımlar, eylem türü, tasarruf miktarı ve 
riskler gibi başlıkları altında incelenmektedir. Bu eylemlerin sonucunda, sektörel bazda 
aşağıdaki tabloda görülen miktarlarda enerji tüketimi ve sera gazı salım azaltımı 
hedeflenmektedir.  

  

  



... 
 Uyum açısından değerlendirildiğinde; sıcak ve soğuk hava dalgası, aşırı hava olayları, 
kuraklık, kentsel ısı adası etkisi gibi iklim değişikliği etkilerinin Tepebaşı için ciddi risk teşkil 
ettiği ortaya konmuştur. Özellikle yer altı sularının büyük ölçüde tükenerek kuraklık riskinin 
artması, bölgedeki tarımsal üretim ve sulama faaliyetleri açısından ciddi risk altında 
olduğunu göstermektedir. Eskişehir, 2020 yılı için Meteoroloji GM raporuna göre sel ve yağış 
bakımından orta riskli olarak gösterilmiştir. Ani yağışlara bağlı olarak gerçekleşebilecek sel 
tehlikelerine karşı neredeyse tüm sektörlerin risk altında olduğu söylenebilmektedir.  
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