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1.   GİRİŞ 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi içinde bulunan ülkemizde, planlama çalışmaları bu güne 

kadar ülke ve bölgeler düzeyinde hazırlanmakta iken, bundan böyle il düzeyinde de gelişme planları 

hazırlanması politikası benimsenerek, bunun ilk uygulaması Bakanlar Kurulunun Kararıyla, 2001 yılı  

başlarında Bolu ve Düzce illerinde başlatılmıştır.   

İl düzeyinde hazırlanacak planlama raporunda, doğal afetlere ve çevreye duyarlı mekansal gelişmenin 

nasıl gerçekleştirilebileceğinin ortaya konulması  temel amaçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca genel 

olarak il düzeyindeki planlamadan yerel potansiyellerin, yerel kaynakların ve yerel sorunların envan-

terlerinin hazırlanması ve bunların en etkili şekilde değerlendirilerek, her alanda gelişmenin hızlandı-

rılmasına katkı  sağlayacak fikirler üretilmesi  beklenmektedir. 

Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü, Bolu ilinin bugünkü ve potansiyel çevre sorunları ile mekan 

(arazi) kullanımının bugünkü durumu hakkında bilgi toplama;  bunların analizlerini yapma; bu analiz-

lerden gelişmeye katkı sağlayacak politika ve senaryolar üretme  sorumluluklarını üstlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, öncelikle mevcut durumla ilgili bilgi arşivlerimizin hem nicelik, hem de nitelik 

bakımlarından yetersiz olduğu görülmüştür. Bilgi alt yapısının yetersiz oluşu yanında,  Coğrafi Bilgi 

Sistemi ve Uzaktan Algılama gibi, Bilgisayar ve Uzay Çağının modern tekniklerinden yararlanılma-

sını sağlayacak özelliklerde olmayışı da, başka  önemli bir eksikliktir. Bazı illerde coğrafi bilgi siste-

mi kurulması yönünde çoğu başlangıç aşamasında çabalar varsa da, resmi ve özel sektörün bilgi alt 

yapısındaki sistemsizlikler ve eksiklikler, bu aşamada söz konusu yöntemlerden gereği gibi yararla-

nılmasına olanak tanımamaktadır.  

Ülkemizde ilk kez il düzeyinde hazırlanan gelişme planlarında, mevcut durum bilgilerinin nicelik ve 

nitelik yönündeki eksiklikleri, doğal olarak raporlara da yansımıştır. Oysa bilgi alt yapısındaki doğru-

luk, düzenlilik ve süreklilik başarılı planlamanın temelini oluşturmaktadır.. Bu saptama bundan böyle  

bütün  resmi ve özel  sektör kuruluşlarına varlıkları, kadroları, çalışmaları ve sorunları ile ilgili  her 

türlü bilgi kayıtlarını, Devletçe belirlenecek standartlara ve bilgisayar ortamında analiz etmeye uygun 

formatlarda hazırlayıp, arşivleme zorunluluğu getirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır.  

Böyle bir uygulamanın esasları ve formatları  Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, 

ilgili Bakanlıklar ve Üniversiteler arasındaki işbirliği ile hazırlanabilir ve aylık, üç aylık ve yıllık Ça-

lışma Raporları biçiminde, tüm mal ve hizmet üreten resmi ve özel kurumlarca kullanılması zorunlu 

hale getirilebilir. İl (ve ilçe) yıllıklarına da bu anlamda bir standart getirilmesi ve yıllıkların her yıl 

yenilenip basılması, söz konusu sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. 

Veri kayıtlarındaki yetersizliğin bir başka yönü de aynı konuya ilişkin değişik kamu kuruluşlarındaki  

envanter rakamlarının birbirini tutmamasıdır. Örneğin bir ilde ilçe alanlarının genişlikleri, köy ve 

bağlı sayıları, ortalama yağış ve sıcaklık değerleri gibi pek çok konuda, değişik il müdürlüklerinden 

alınan rakamlar birbirini tutmamaktadır. Bu durum hem bilgi kayıt sisteminin geçerliliğini tartışılır 

hale getirmekte, hem de kurumlar arasında eşgüdüm yetersizliğini ortaya çıkarmaktadır. Geliştirile-

cek modern envanter sisteminin bu sorunu ortadan kaldırması gerekir. 

Bilgi kayıtlarının geliştirilmesi için  sadece biçimsel standartlar getirilmesi yeterli olmaz. İçeriklerin 

sağlıklı olması, kurumlar arasındaki tutarsızlıkların ortadan kaldırılması ve  bilgi kayıt ve arşivleme 

sürekliliğinin sağlanması gerekir. 
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1.1.   Amaç ve Kapsam  

Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında il gelişme planları ile ilgili politika; 

“Gelir dağılımı dengesizliklerinin en aza indirilmesi, bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve rasyonel 

kaynak dağıtımı açısından önem taşıyan, bölge planlarıyla uyumlu, il düzeyinde İl Gelişme Planları 

çalışmaları  başlatılacaktır. Bu çerçevede İl Planlama ve Koordinasyon   Birimleri güçlendirilecek ve 

il gelişme planlarının hazırlanması ve uygulanmasında tüm kesimlerin katılımı sağlanacaktır”, 

şeklinde ifade edilmiştir (DPT, 2000). 

Aynı yayında çevre ile ilgili stratejiler, il düzeyindeki planlama çalışmaları için de bir çerçeve oluş-

turmaktadır. Bunlardan çevre ve mekansal gelişmeyle ilgili bazıları aşağıya alınmıştır.  

Çevre için; 

 Ekonomik ve sosyal gelişmeyi gerçekleştirirken insan sağlığını, ekolojik dengeyi, tarihi ve estetik 

değerleri korumak esastır. 

 Çevre alanında öncelikli faaliyetler belirlenecek, uygulamada ilgili  gruplar arasında eşgüdüm 

sağlanacak ve sorunların çözümünde toplumsal uzlaşmaya önem verilecektir.  

 Orta ve uzun dönemde çevre sorunlarının çözümü için uygulanacak politikalar ve geliştirilecek 

stratejilerin, ülke gerçekleri de dikkate alınarak, Avrupa birliği normları ve uluslararası standartla-

ra paralel olması sağlanacaktır.  

 Çevresel yönetim kapasitesi ve yönetim araçları etkin hale getirilecektir. 

Mekansal gelişme  için; 

 Yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacı doğrultusunda, kentsel ve kırsal alt yapı yeni ve bütüncül 

bir yaklaşımla geliştirilecek, kentlerin karakteristik kültür dokuları korunacaktır. 

 Konut ve kentleşmeye ilişkin coğrafi bilgi sistemlerine dayalı veri tabanı oluşturulacaktır. 

 Ülke genelinde bütünleştirilmiş afet haritaları hazırlanarak, afet duyarlı imar planları yapıla-

caktır. Etkili bir yapı denetim sistemi oluşturulacaktır. 

 Detaylı toprak etütlerinin ve toprak haritalarının yapılması ile toprakların kullanım ve korun-

masına ilişkin bir kanunun çıkarılması, kadastro çalışmalarının tamamlanması ve toprak veri ta-

banının oluşturulması sağlanarak , Arazi Kullanım Planı hazırlanacaktır. 

 Tarım alanlarının parçalanması, özellikle sulu tarım alanlarının tarım dışı kullanımı, işlemeli ta-

rıma uygun olmayan alanlarda tarım yapılması önlenecek ve arazi toplulaştırma hizmetleri hız-

landırılacaktır. 

 Ormanlar, ekosistem yaklaşımı dahilinde devamlılık, çok amaçlı yararlanma, katılımcılık, uzman-

laşma, biyolojik çeşitlilik ile su ve yaban hayatının korunması ve toplumsal istikrarın geliştirilme-

si ilkeleri doğrultusunda; yetişme muhiti şartları, sektörler arası bağımlılık, verim gücü ve taşıma 

kapasitesi, orman sağlığı ve peyzajı, ekoturizm, verimlilik, kirlenme, yangın-böcek-heyelan-kar-

çığ-sel-don ve kuraklık gerçekleri ile ergonomik faktörler dikkate alınarak işletilecek, korunacak 

ve geliştirilecektir . 

SBYKP  bölge planlaması amaç, ilke ve politikalar çerçevesinde, 15 Kasım 2000 gün ve 24231  sayılı 

(mükerrer) Resmi Gazete‟de yayımlanan 2001 Yılı Programında;  

“Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının teknik desteğinde Mahalli İdareler ve Üniversite işbirliği 

ile Bolu ve Düzce illeri için İl Gelişme Planları hazırlanacaktır. Plan çalışmaları ile il kaynaklarının 

rasyonel kullanımı, mekansal dağılımın düzenlenmesi ve il envanterlerinin oluşturulması, potansiyel-

lerin değerlendirilerek, bu illerin gelişmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır”, 

ifadesi yer almaktadır. Buna göre Bolu İli Gelişme Planı  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü proje-

sinin amaçlarını aşağıdaki gibi  özetleyebiliriz: 

1. Bolu ilinin doğal ve yapay çevre varlıkları, iklim özellikleri ve arazi yapısı  hakkında bilgi top-

lanması, envanter hazırlanması; mevcut ve potansiyel çevre sorunlarının belirlenmesi, 
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2. Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturularak, İl‟e ait her türlü arazi ve iklim özellikleri ile, arazi  kullanımı, 

kentleşme ve konut  verilerinin  bu sisteme girilip; İl yönetimi için çağdaş bir veri tabanı yaratıl-

ması. İl Coğrafi Bilgi Sistemi Merkezinin kurumsallaştırılması ve kapsamının genişletilerek,  İl‟in 

yerel yönetimi ve mülki yönetimi ile ilgili tüm bilgileri kapsayan Bolu İl Bilgi  Sistemi Merkezine 

dönüştürülmesi, 

3. Arazi kullanımında toprak ve su kaynaklarının korunmasına önem veren; yerleşme yeri ve yapı 

yeri seçimlerinde bilimsel kriterlere uymayı,  özellikle   başta deprem olmak üzere  doğal afetlere 

karşı güvenli yapılaşmayı vazgeçilmez amaç edinen; mevcut arazi kullanımında ve genel olarak 

doğal kaynakların kullanımında, yanlış kullanımların belirlenmesini ve önlenmesini   sağlayan bir  

planlama anlayışının ortaya konulması ve bu anlayışla , uygulanabilir bir planın hazırlanması, 

4. Mevcut durumu belirlemek üzere toplanan bilgilerin analizi ve sentezi yoluyla, İl‟deki kaynakla-

rın; koruyarak kullan  felsefesine ve çevre bize dedelerimizin mirası değil, torunlarımızın emane-

tidir özdeyişine uygun olarak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayıcı ilkelerin ortaya konulma-

sı, 

5. Çevre sorunlarının  azaltılarak, sürdürülebilir ve doğanın taşıyabileceği sınırlara çekilmesini sağ-

layacak önerilerin geliştirilmesi.  

İl‟de yerel yönetimin ve çevre ile ilgili örgütlerin  güçlendirilerek  alınan  önlemlerin devamlılığının; 

sistemli eğitim etkinlikleri vasıtasıyla çevre koruma ve doğru arazi kullanımı konularında bilgilendiri-

lip  bilinçlendirilmek suretiyle de halk  desteğinin sağlanması gibi  stratejilerin uygulama kararları ha-

line dönüştürülmesi. 

1.2.   Çalışma Yöntemleri 

Proje çalışmalarında  kullanılan başlıca yöntemler, aşağıda özetle sunulmuştur. 

1. Başta Devlet Planlama Teşkilatı ve Çevre Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarından  

konuyla ilgili yayınlar,  harita, fotoğraf, uydu fotoğrafı gibi diğer bilgi kaynaklarının derlenip, 

hem teknik açıdan, hem yerel  içerikler açısından  değerlendirilmesi, 

2. İhtisas Komisyonu toplantıları aracılığı ile  komisyona katılan kamu ve özel sektör yetkililerin-

den, kendi arşivlerinde çevre ve mekansal gelişme konularında mevcut olan bilgilerden birer dos-

ya sağlanmaya çalışılması ve bu bilgilerin incelenmesi, 

3. Planlama ekibi ile yapılan ilçe gezilerinden sağlanan bilgilerin  ve yapılan gözlemlerin değerlen-

dirilmesi;  

4. İldeki bütün Belediye Başkanlıklarına gönderilen  “çevre ve mekansal gelişme konusuna ilişkin 

envanter anketiyle” bilgi sağlanması ve bu bilgilerin incelenip değerlendirilmesi; 

5. Planlama ekip toplantılarında yapılan sunuşlar ve tartışmalardan çıkarılacak bilgilerin ve görüşle-

rin değerlendirilmesi, 

6. Planlama ekibi içinde başka bazı sektörlerde sağlanan mevcut durum bilgilerinden yararlanılması; 

7. İlçe belediye başkanlıklarına gönderilen “kent bilgileri envanteri” formu ile toplanan bilginin  de-

ğerlendirilmesi. 

8. İnternet sitelerinin taranması ve bunlardan konuya ilişkin veri, bilgi ve belge sağlanması. 

 

2.    MEVCUT DURUM BİLGİLERİ 

2.1.   İl’in Kimlik Bilgileri 

2.1.1.   Coğrafi Konum ve  Koordinatlar 

Bolu, Karadeniz Bölgesinde 30
0 

32‟ ve 32
0 

36‟ doğu boylamları ile 40
0 

06‟ ve 41
0 

01‟ kuzey enlemleri 

arasında yer alır; kuzeyde Zonguldak ve Karabük, doğuda Çankırı, güneydoğuda ve güneyde Ankara, 

güneybatıda  Eskişehir ve Bilecik, batıda Düzce ve Sakarya illeri ile komşudur (Şekil 1).  İl alanının 

genişliği 845.800 ha, yani 8.458 km
2
‟dir. Bu alan Türkiye alanının  (783.577 km

2
)  yüzde 1,08‟i ka-

dardır. 
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Şekil 1.   Bolu‟nun Türkiye İller Haritası  İçindeki  Konumu  

(Bolu Valiliği, 1997 ). 
 

Şekil 2.  Türkiye'nin Genelleştirilmiş Fiziki Haritası. 

Bolu‟nun konumu mavi dörtgenle belirtilmiştir (mete-

or.gov.tr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.  Bolu ve Yakın Çevresinin Karayolları 

Ağı. Bakış yönü kuzey, Yeniçağa-Bolu arası 

35 km‟dir   (TCK Genel Müdürlüğü, 2001). 

 

Tablo 1‟de Merkez ilçe ile  Bolu‟nun diğer ilçeleri; Tablo 2‟de ise Bolu ile komşu il merkezleri ara-

sındaki karayolu uzunlukları görülmektedir. İl‟in çevresiyle olan karayolları bağlantıları Şekil 3‟te 

verilmiştir. Bolu il merkezi  hem kendi ilçe merkezleri, hem de komşu il merkezleri ile yakın mesafeli 

ulaşım kolaylığına sahip bir ildir. Ulaşımla ilgili diğer veriler  Bölüm 2.3.3‟de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 1.   Bolu Merkez İlçe ile Diğer İlçeler Arasındaki 

Karayolu Uzunlukları 

 

Bolu          

47 Dörtdivan        

50 16 Gerede       

10 147 150 Göynük      

63 130 113 151 Kıbrıscık     

56 47 33 156 119 Mengen    

52 118 102 45 115 108 Mudurnu   

52 119 102 99 61 108 56 Seben  

37 9 15 137 100 23 89 89 Yeniçağa 

Kaynak: Karayolları Bolu 41. Şube Şefliği, 2001. 
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Tablo 2.  Bolu Merkez İlçe ile Komşu İl Merkezleri ve İstanbul Ara-

sındaki Karayolu Uzunlukları 

 

Merkez adları Uzaklık (km) 

Bolu - (Yeniçağa) - Zonguldak 130 

Bolu - (Gerede) -  Karabük 105 

Bolu - (Gerede-Çerkeş-Kurşunlu-Ilgaz) -  Çankırı 234 

Bolu - (Gerede-Kızılcahamam) – Ankara  192 

Bolu - (Düzce-Adapazarı) - Eskişehir 297 

Bolu - (Düzce) -  Adapazarı  116 

Bolu – (Kaynaşlı) - Düzce 47 

Bolu – İstanbul  262 

Kaynak: Karayolları Bolu  41. Şube Şefliği ve Kaynaşlı Otoyol Bakım 

Şefliği, 2001. 

 

2.1.2.  Yönetsel Yapı 

Bolu ili Merkez ilçe ile birlikte 9 ilçesi, 4 beldesi, 511 köyü ve 666 da köylerin bağlısı olmak üzere, 

toplam  1.190 yerleşim birimine sahiptir. Beldelerden Karacasu Merkez ilçeye, Gökçesu ile Pazarköy 

Mengen‟e, Taşkesti ise Mudurnu‟ya bağlıdır.   

 

Tablo 3.  İlçelere Göre Belediye, Mahalle, Köy ve Bağlı Sayıları 

 

 

Ilçe adı 

Ilçe bele-

diye sayısı 

Bucak 

belediye 

sayısı 

Belde be-

lediye sa-

yısı 

Toplam 

belediye 

sayısı 

Belediye 

içinde mahal-

le sayısı 

 

Köy sayısı 

Köylerin  

bağlı sayısı 

Merkez 1 - 1 2 24 128 155 

Dörtdivan 1 - - 1 2 30 14 

Gerede 1 - - 1 7 92 96 

Göynük 1 - - 1 6 66 69 

Kıbrıscık 1 - - 1 2 22 10 

Mengen 1 - 2 3 10 55 173 

Mudurnu 1 - 1 2 8 73 97 

Seben 1 - - 1 2 29 30 

Yeniçağa 1 - - 1 3 16 22 

Toplam 9 - 4 13 64 511 666 

Kaynak: İl Planlama Müdürlüğü, 2001. 

 

 

 

Şekil 4.   Bolu İli İlçeleri ve  Noktalarla Gösterilmiş Köy Yerleşim Yerleri  

(TÜBİTAK/MAM, 2002). 
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Belediye sınırları içindeki mahallelerin toplam sayısı da 64‟tür. Merkez ilçenin 22 olan mahalle sayı-

sı, 1999 deprem felaketleri  sonrasında yapılan kalıcı konutlarla eklenmiş olan 2 yeni mahalle ile 24‟e 

çıkmıştır. 

EK 47‟deki il haritası üzerinde ilçe sınırları ve köyler de dahil, yerleşim merkezleri yer almaktadır. 

Yerleşim merkezlerinin il alanı içinde dağılımlarını gösteren bir  harita  Şekil  3 „te verilmiştir. Tablo 

3‟te  İl‟in yerleşim birimlerinin  ilçelere göre dağılımı verilmiştir. 

2.1.3. Kısa Nüfus Bilgileri 

Çevre ve mekansal gelişme ile, bir bölgenin nüfus durumu arasında  sıkı ilişkiler bulunduğu bilin-

mektedir.  Bu nedenle , nüfus konusunun ayrı bir sektörde özel  ve ayrıntılı olarak ele alınmasına kar-

şın, burada da  özetle yer almasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

 

Tablo 4.  Bolu‟nun 1990 ve 2000 Sayımlarında Şehir, Köy ve Toplam Nüfusu ve Yıllık Artış Hızı  

 

 1990 sayımı kesin sonuçları 2000 sayımı geçici sonuçları Yıllık artış hızı  (binde) 

İlçe Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy 

Merkez 114.022 61.509 52.513 135.009 84.565 50.444 16,89 31,82 -4,02 

Dörtdivan 13.499 2.787 10.712 9.528 3.335 6.193 -34,83 17,95 -54,78 

Gerede 41.274 18.780 22.494 41.391 25.188 16.203 0,28 29,35 -32,80 

Göynük 19.805 3.812 15.993 18.589 4.984 13.605 -6,33 26,80 -16,17 

Kıbrıscık 6.716 1.632 5.084 5.534 2.549 2.985 -19,35 44,58 -53,24 

Mengen 18.982 4.298 14.684 16.504 5.411 11.093 -13,99 23,02 -28,04 

Mudurnu 26.862 5.237 21.627 25.148 5.955 19.193 -6,60 12,84 -11,94 

Seben 10.883 4.165 6.718 8.871 4.334 4.537 -20,44 3,98 -39,24 

Yeniçağa 10.874 5.331 5.543 10.080 6.364 3.716 -7,58 17,71 -39,98 

Toplam 262.919 107.551 155.368 270..654 142.685 127.969 2,90 28,26 -19,40 

Kaynak: DİE, 2001. 

 

Bolu ilinin 1990-2000 yılları arasındaki nüfus gelişimine ilişkin rakamlar  Tablo 4‟de  verilmiştir. 

Bolu ilinde bu dönem içerisinde  toplam, şehir ve köy  nüfuslarındaki artış, ya da  azalışları EK 2, 3 

ve 4‟teki grafikler  görsel olarak yansıtmaktadır. 

1990 ve 2000 sayımlarına ek olarak, 1985 ve 1997 sayımlarını da içeren nüfus tabloları EK 1 ve 2 „de 

verilmiştir (Ulusoy, 2002). 

Tablo ve şekillerin incelenmesinden aşağıdaki sonuçların çıkarılması olanaklıdır: 

 Bolu ili toplam nüfusu 1990 yılında 262.919 iken, 2000 yılında 270.654 olmuştur. 

 Artış rakamının oldukça küçük kalmasında, İl‟de aile başı doğal nüfus artışının çok yüksek olma-

yışı ve artan nüfusu tutacak iş olanaklarının yeterli olmaması nedeniyle ilin  göç vermesi, bölgenin 

depremselliğinin yarattığı tedirginlik ve son dönemde de 1999 yılında yaşanılan büyük deprem fe-

laketlerinin etkili olduğu söylenebilir. 

 1990-2000 arasında bütün ilçe merkezlerinde şehir nüfuslarında değişik oranlarda yıllık artış mey-

dana gelirken; bütün ilçelere bağlı köy nüfuslarında da, yine değişik oranlarda azalış olmuştur. En 

büyük artış  binde  31,8 ile Merkez ilçede, en küçük artış ise binde 4,0 ile Seben ilçesinde meydana 

gelmiştir.  Köy nüfuslarındaki azalışta ise en büyük rakam  binde -54,8 ile Dörtdivan, en düşük ra-

kam ise binde -4,0 ile Merkez  ilçededir. İlçeler düzeyinde toplam nüfus gelişimine bakıldığında 

ise  Merkez ilçe binde 16,9 ile birinci sırada, Dörtdivan ilçesi ise binde -34,8 ile ikinci sıradadır. 

2.2.   İl’in Doğal Çevre Varlıkları 

Doğal çevre varlıkları kavramı bilimsel anlamda, insan eliyle yapılmış her türlü varlık dışında kalan 

araziyi,  yerüstü ve yeraltı doğal kaynaklarını kapsayan bir kavramdır. Bu tanıma uygun olarak aşağı-
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daki alt bölümlerde İl arazisinin fiziki özellikleri; su, toprak ve orman kaynakları, faunası ve florası 

hakkında bilgiler sunulmaktadır 

2.2.1.  İl Arazisinin Fiziki Özellikleri 

İl arazisinin  fiziki özelliklerini açıklamak için konuya ilişkin olarak harita ve uydu görüntülerine ra-

porda de yer verilmiştir (örneğin Şekil 5 ve 8). Şekil 5‟teki uydu görüntüsü ile karşılaştırmayı kolay-

laştırmak için fiziki haritanın küçültülmüş bir örneği Şekil 6‟da; daha fazla ayrıntıyı göstermek ama-

cıyla daha büyük bir örneği de EK 46‟da verilmiştir. 

2.2.1.1.  Dağlar 

8458 km
2
‟lik Bolu il alanının yaklaşık  yüzde 56 „sı , rakımları 2.499 m‟ye kadar çıkan dağlarla kap-

lıdır. Dağlar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda sıralanan ve oluşumlarında Kuzey Anadolu fay ku-

şağı hareketinin etkisi bulunan  ovalarla bölünmüştür.    

 

 
Şekil 5.  Bolu ve Düzce Arazilerini Gösteren LANDSAT Uydu Görüntüsü. Kısaltma-

lar:  B- Bolu, D- Düzce, d- Dörtdivan, g- Gerede, gy- Göynük, k- Kıbrıscık, mg- Men-

gen, m- Mudurnu, s- Seben, y- Yeniçağa.  a- Akçakoca >>- Düzce fayı, >>>- Kuzey 

Anadolu fayı (mta.gov.tr.den alınmış, üst yazılar  eklenmiştir). 

 

Bu kuşağın kuzeyinde doğudan batıya Göçeler dağı, Bolu dağları ve Elmacık dağı; güneyinde ise Kö-

roğlu dağları, Köroğlu dağı, Abant dağları yer almaktadır. Yükseklikler kuzeyden güneye ve batıdan 

doğuya gidildikçe artmaktadır. 

EK 46‟daki haritaya ve diğer kaynaklara  (DİE, 2001) göre, bazı arazi noktalarının rakımları  metre 

olarak şöyledir: Göçeler dağında Naldöken tepe (1.912), Bolu dağlarında Çal tepe (1.893), 

Çeledoruğu tepe (1.981),  Bolu‟nun 10 km kuzeybatısında Menekşeli tepe (1577); Köroğlu dağların-

da  Köroğlu tepe (haritada 2.400, yeni kaynaklara göre  2.499), Resuldede tepe (2.223), Yellice tepe 

(2.098); Köroğlu dağında İsimsiz tepe  (1.852); Abant gölü doğusunda Balıca doruğu (1.794), güney-

batısında Sülük doruğu (1.767); Göynük doğusunda Kocaorman tepe (1.501), kuzeydoğusunda 

Akkavşak tepe (1.628), güneyinde  Taşlıdoruk tepe (1.236); Mudurnu‟nun güneydoğusunda 

Aydümen tepe (1.594).  İl‟in en düşük rakımlı noktaları yaklaşık 240m. ile Göynük‟ün 30 km kadar 

güneyinde Çatak çayı , Mudurnu çayı vadileri  içinde  ve Kıbrıscık güneyinde bulunmaktadır (Şekil 

35). 
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Şekil 6.   Bolu ve Düzce İllerinin Küçültülmüş Fiziki Haritası.  Bu haritanın üstteki uydu görüntüsü 

ile birlikte incelenmesi arazinin fiziki özellikleri hakkında sağlam  ve etkili bilgi sunmaktadır. Aynı 

haritanın daha büyük ölçekli bir örneği EK 46‟da  verilmiştir (HGK, 1992). 

 

2.2.1.2.  Ovalar 

İl alanının yüzde 12‟lik bir kısmı ovalarla kaplıdır. Ovaların toplam alanları 102.000 ha kadar olup, 

en genişleri 46.000 ha ile Bolu ovasıdır.  Ovalar  kuzeydoğudan  güneybatıya doğru,  dağlık araziyi 

bölecek şekilde uzanırlar. En doğuda Gerede-Dörtdivan  ovası, batıya doğru Yeniçağa ve Bolu ovala-

rı; Bolu ovasının güneybatısında Mudurnu ovası,  onun da güneybatısında Himmetoğlu ovası bulun-

maktadır (Şekil 6, 7 ve EK 46).  

Gerede-Dörtdivan Ovası. Ortalama rakımı 1.300 m olan hafif dalgalı bir düzlüktür. EK 46‟daki ha-

rita üzerinde sınırları kabaca görülen ovanın  doğu-batı uzunluğu 30 km, kuzey-güney uzunluğu 15 

km  olup; alanı 450 km
2
‟yi bulmaktadır. Ova‟nın büyük kısmı Şekil 8„de de görülmektedir. 

Gerede tarafı daha çok Kuzey Anadolu fay kuşağının etkisi ve aşınma yoluyla; Dörtdivan tarafı ise  

aşınma düzlüğünün  genç volkanik örtü ile örtülmesi onucu oluşmuştur. Dörtdivan tarafının toprağı 

volkanik tabandan dolayı mineralce daha zengindir. Ovanın çevresi yükseltilerle çevrili olmakla bir-

likte, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda tam kapalı  değildir. 

Rakımın yüksek, iklimin sert, toprağın düşük verimli olması gibi nedenlerden dolayı, tarımdan çok 

hayvancılığa elverişli olan ova sözü edilen nitelikleriyle daha çok bir yaylayı andırmaktadır. 

Ovada, Filyos havzasına ait, İl çıkışı yıllık akımı  300 hm
3
 olan Gerede çayı ve kolları ile, 32 hm

3
‟lük  

yeraltı suyu rezervi bulunmaktadır. 
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Şekil 7.  Bolu İlinin Sayısal Arazi Yükseklik Verilerinden Bilgisayarla Üretilmiş Üç Boyutlu Resimsel Haritası. Bu şekil 

üzerinde il arazisinin  fiziki yapısı küçültülmüş olarak ve oldukça ayrıntılı ve gerçeğe uygun biçimde yansıtılmaktadır.  

Gerede, Yeniçağa , Bolu ovası güney kenarı ve  Taşkesti yakınından geçen Kuzey Anadolu fay hattı, Köroğlu dağlarının 

ışınsal vadilerle yırtılmış volkan konisi gibi jeolojik ögeler de tanınabilmektedir. 1-Gerede-Dörtdivan, 2- Yeniçağa, 3- Bo-

lu, 4- Mudurnu, 5- Himmetoğlu ovaları; 6- Göçeler, 7- Bolu, 8- Köroğlu, 9- Abant, 10- Elmacık, 11- Göynük dağları  

TÜBİTAK/MAM (2002)‟den sayfa düzenlemesi  değiştirilerek ve üst yazıları eklenerek alınmıştır. 

 

 

 

 
Şekil 8.  Gerede Kenti ile Gerede Ovasının Bir Bölümünü Gös-

teren Uydu Görüntüsü.  LANDSAT ve IRS uydularının kayıtla-

rından hazırlanmıştır  (TÜBİTAK/MAM  2002; üst yazılar ek-

lenmiştir). 

 
Şekil 9.  Yeniçağa Kenti ile Yeniçağa  Gösteren 

Uydu Görüntüsü. LANDSATve IRS uydularının 

kayıtlarından hazırlanmıştır (TÜBİTAK/MAM  

2002; üst yazılar eklenmiştir). 

 

Yeniçağa Ovası. Yeniçağa ovası Kuzey Anadolu fay kuşağının etkisiyle  oluşmuş bir çukurluğun, 

sonradan alüvyonlarla dolması sonucu oluşmuş küçük bir düzlüktür. Üçgen biçimli bu düzlüğün ge-

nişliği yaklaşık 25 km
2
 kadardır; bu alanın 2,6 km

2
‟sini Yeniçağa gölü , buna yakın bir bölümünü de 

Yeniçağa gölünün oluşturduğu turbalık  kapatmaktadır (Şekil 7 ve  9, EK 3 ve 4).  Ovanın rakımı or-

talama 1000 m. civarındadır. 

Ovada batıdan, doğudan ve kuzeybatıdan gelerek göle karışan küçük akarsular bulunmaktadır.  Göl-

den Çağa deresi adıyla çıkan  akarsu da  kuzeye doğru akarak, Göksu yakınında Büyüksu deresine 
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karışmaktadır. Ovada ayrıca 9 hm
3 

yeraltı suyu rezervi bulunduğu belirlenmiştir  (DSİ 53. Şube Mü-

dürlüğü, Bolu, 2001). 

Bolu Ovası.  İl‟in en geniş ovasıdır. İl Merkezinin de burada kurulmuş olması, Bolu ovasının önemi-

ni arttırmaktadır. Rakımı 725 m., kuzeydoğu-güneybatı boyutu yaklaşık 32 km, kuzeybatı-güneydoğu 

boyutu 15 km kadardır. Kabaca dörtgen biçimlidir ve alanı yaklaşık 460 km
2
 kadardır. Güney kenarı 

Kuzey Anadolu fayı ile sınırlı olan ova, bu fayın etkisiyle oluşmuş ve oldukça kalın alüvyon birikinti-

si ile dolmuştur. Yine fayın etkisinden dolayı güney kenarda dağ yamacı oldukça yüksek eğimlidir. 

 

 
Şekil 10.   Bolu Ovası ve Yakın Çevresinin LANDSAT Uydu Görüntüsü. Ovanın güney ve 

orta kesimlerinin daha düz, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin daha engebeli olduğu bu görün-

tü üzerinde de görülmektedir  Daha çok Köroğlu dağlarında yoğunlaşan koyu yeşil alanlar 

çam ormanlarını, açık yeşil alanlar ise geniş yapraklı ormanları ve meraları  göstermektedir. 

Kısaltmalar: G- Gölköy barajı, kky- Kartalkaya alanı (mta.gov.tr'den alınmış, yazılar eklen-

miştir). 

 

Ovanın kuzeyinde rakımı yaklaşık 2000 m.ye kadar çıkan Bolu dağları, güneyinde Köroğlu dağları 

bulunmaktadır. Kuzeydoğusu ve güneybatısındaki yükseltiler görece daha düşüktür ve topoğrafik an-

lamda birer boğaz niteliği taşırlar. İl Doğuda Ankara‟ya, batıda İstanbul‟a  bu boğazlardan açılmakta-

dır. Ova bu boğazlardan  rüzgar da almaktadır. Ova yüzeyi güneye doğru  yüzde 1-2 arasında bir 

eğime sahiptir. 

Abant suyu ve Mudurnu suyunun birleşmesi ile oluşan Büyüksu deresi batıdan gelerek,  ovanın bir 

kısmını  güney kenarından geçmekte; daha sonra kuzeydoğuya yönelerek Gökçesu-Mengen yönünde 

ovadan çıkmaktadır (EK 46 ve 47). Ovanın yeraltı suyu rezervi ise 255 hm
3
 olarak belirlenmiştir.   

Bolu ovası  İl‟in batı komşusu  olan Düzce‟deki Düzce ovasına göre yüksek rakımı, karasal nitelikte-

ki iklimi ve  toprak özellikleri nedeniyle daha az verimli bir ovadır. Bolu ovasındaki sulama  alanı 

9.800 hektardır. Ancak sonradan yapılan imar planı değişikliği ile bunun 1.200 hektarlık kısmı yapı-

laşmaya açılmış; böylece geriye 8.600 ha sulama alanı kalmıştır (Bolu Valiliği, 2001). 
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Şekil 11.    Bolu Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Haritası.  Bakış kuzey, iki boylam 

çizgisi arası 10 km  (HGK, 1992) . 

 

Himmetoğlu  Ovası.  Göynük güneyinde Himmetoğlu köyü civarında yer alan ova,  tortul arazi üze-

rinde aşınma sonucu oluşmuş, hafif dalgalı bir düzlüktür (Şekil 7). Rakımı ortalama 600 m.dir. Tarım 

İl Müdürlüğü çalışma raporunda (Tarım İl Müdürlüğü, 2000) doğu-batı boyutu yaklaşık 17 km, ku-

zey-güney boyutu ise  yaklaşık 5 km olarak verilmektedir. Alanı  ise yaklaşık 85 km
2
‟dir. Çevresinde 

rakımları 1.000-1.500 m‟ye kadar çıkan yükseltiler bulunmaktadır. Çatak çayı ve kolları ovayı ku-

zeyden güneye doğru katederler (EK 46). Yeraltı suyu rezervi  29 hm
3
‟tür. Ovanın sulanması için 

Çayköy göleti  bulunmaktadır. 

Mudurnu Ovası.  Mudurnu‟nun hemen kuzeyinde hem oldukça küçük, hem de topoğrafik bakımdan  

tam da ova olarak nitelendirilecek kadar düzlük olmayan bir alan bulunmaktadır (Şekil 7 ve EK 5, EK 

46).  Burası etrafı yükseltilerle çevrili olan bu küçük alan, akarsuların aşındırması sonucu, vadi geniş-

lemeleri  ile oluşmuş bir alandır ve küçük boyutlu  bir yarı ova özelliği taşımaktadır. 

2.2.1.3.  Yaylalar 

Bolu arazi yapısı, iklimi, su kaynakları ve doğal bitki örtüsü gibi özellikleriyle  yayla zengini illeri-

mizden biridir. Bolu yaylaları sayı bakımından fazlalığın yanında, doğal güzellik ve uygun iklim ba-

kımından da, Türkiye‟nin önde gelen yaylaları arasındadır. Sayının fazla olmasına karşın, genelde her 

bir yaylanın alan genişliği fazla değildir. Yaz aylarının sadece sağlıklı serinlik içinde geçmesi değil, 

fazla yağışlı olmaması da, Bolu yaylalarının kullanışlılığını artırmaktadır.  

Ulaşım olanakları genelde iyi durumdadır.  Ayrıca  çoğu yaylalar orman kenarı, kimileri de orman içi 

konuma sahiptir.  Bütün bu olumlu özellikler, Bolu‟yu yayla turizmi açısından önemli bir potansiyel 

bölge yapmaktadır. Bolu yaylalarının doğal güzelliklerini yansıtmak için Şekil 12 ve  Şekil 13‟de iki 

örnek verilmiştir. 

Turizm Bakanlığı (2002) Bolu ilindeki yayla sayısını 300 olarak vermiştir. Bu yaylalardan  bir  kıs-

mının isimleri ve yerleri EK 47‟deki İl haritası üzerinde  kaydedilmiştir.  
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Şekil 12.  Bolu Yaylalarının Doğal Güzelliklerini Yansı-

tan Bir Örnek: Mudurna-Abant gölü arasında Alpagut 

yaylası. 

 

 
Şekil 13. Bolu Yaylalarının Zengin  Doğal Güzellikler-

le Dolu Çevresini Yansıtan Bir Başka Örnek: Abant gö-

lünün 5 km güneybatısında Örencik yaylası . 

 

Aladağ Yaylaları. Bolu‟nun 25 km güneyindeki  Köroğlu dağları üzerinde, orman alanları  arasında 

yer alırlar.  Burada Aladağ göleti, Orman İşletme Tesisleri, Aladağ İzcilik Kampı da  bulunmaktadır. 

Başlıcaları Değirmenözü , Sarıalan, Gölcük, Ardıçtepe ve Üstyaka yaylalarıdır. 

At Yaylası.  Bolu ovası kuzeybatısında, Bolu dağlarının  ovaya bakan yamaçları üzerinde, Merkez 

ilçeye yakın mesafedeki bir yayladır. Her yıl yapılan kiraz şenlikleri ile ünlüdür. 

Gerede Yaylaları. Gerede‟nin güneyinde 1.200-1.500 m yüksekliklerde bulunan  başlıca yaylalar 

Haşat, Zorpan ve Köroğlu dağlarının doğu kesimindeki Dörtdivan yaylalarıdır. 

Kıbrıscık Yaylaları. Köroğlu dağlarının güney yamaçlarındaki düzlükler üzerinde bulunan yaylalar-

dır. Bunların en önemlileri Belen, Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan ve 1.825 m yüksekte 

bulunan Devevira yaylalarıdır. 

Mengen Yaylaları.  Mengen ilçesinin doğusunda yer alırlar. Başlıcaları Sarıklı, Soğucak, Mile, Se-

petçiler, Çelebioğlu ve Çiftçatak yaylalarıdır. 

Mudurnu Yaylaları. Mudurnu ilçesinin kuzeyinde ve Abant gölünün güneyinde yer alırlar. 

Başlıcaları Dedeler, Alpagut, Dodurga ve Dağyolu yaylalarıdır. 

Göynük Yaylaları. 1.000-1.500 m arasında, dar bir şeritte sıralanan yaylaların en önemlileri Karabey 

ve Kaşıkçı yaylalarıdır. 

Seben Yaylaları.  Kiraz dağı çevresinde toplanmış, ortalama 1400 m. yükseklikte olan bu yaylaların 

en önemlileri Gerenözü ve Kızık yaylalarıdır. Bunlardan Kızık yaylası, evlerinin değişik mimarisiyle 

dikkati çeker. 

2.2.2.  İl’in Su Kaynakları 

2.2.2.1.  Akarsular 

Bolu ilindeki akarsular küçük akarsulardır; tek başına nehir debisine ulaşan bir akarsu bulunmamak-

tadır. İl‟deki akarsular  iki havzaya aittir. Bunlardan biri Filyos havzası, diğeri ise Sakarya havzasıdır. 

Her iki havzanın suları Batı Karadeniz‟e dökülmektedir. İl‟in başlıca akarsuları Şekil 14‟deki harita-

da; ayrıca EK 46 ve EK 47‟deki haritalarda görülmektedir. İl içindeki  akarsu yüzeyleri toplamı 260,3 

ha olarak verilmiştir. Bu rakamın 70 hektarlık kısmı Sakarya havzasına ait akarsulara, 95 hektarı 

Büyüksu  çayına, 75 hektarı Gerede çayına, 20,3 hektarı da diğer yan derelere aittir (DSİ 53. Şube 

Müdürlüğü, Bolu, 2001). 

İl‟in toplam nüfusu 270.652 olarak alınırsa (2000 nüfus sayımı, DİE rakamı), kişi başına düşen yıllık 

kullanılabilir su potansiyeli 4.988 m
3
  olarak bulunur. Türkiye‟nin toplam kullanılabilir su potansiyeli 

110 milyar m
3
; kişi başına düşen yıllık rakam ise, 68.000.000 nüfusa göre,  1.617 m

3
‟ tür. 
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Şekil 14.    Bolu İli Akarsu Havzaları ve Başlıca Akarsuları.  1- İl sınırı, 2- Havza sını-

rı, 3- Akarsular. 

 

Filyos Havzasına Ait  Başlıca Akarsular 

Filyos havzasının Bolu ili sınırları içindeki başlıca akar-

suları Büyüksu, Mudurnu suyu ve Gerede çayıdır (Ulu-

su çayı).  

Büyüksu Çayı. Abant gölünden çıkar, sonra bazı küçük 

yan derelerle beslenerek Bolu ovasına girer. Bu akarsu 

Gökçesu yakınlarında Çağa deresi ve  Mengen çayı ile 

birleşir ve kuzeye doğru akarak Devrek  çayı adını alır 

ve Yedigöller‟in 10 km  kadar kuzeyinde il sınırını terk 

eder; ilerde Çaycuma güneyinde Filyos çayına karışır.  

İldeki yağış alanı 182 km
2
, ortalama yükseltisi 775 m‟dir. En yüksek akım şubat aylarında 38 m

3
/sn, 

en düşük akım ise  eylül aylarında 0,10 m
3
/sn‟dir. Ortalama su seviyesi  en yüksek şubatta (180 cm), 

en az eylülde (19 cm) olarak ölçülmüştür. 

Mudurnu Suyu.  Mudurnu ilçe merkezinin 20 km kadar kuzeydoğusundaki dağlardan kaynaklanır; 

belirli bir kaynağı yoktur, küçük kaynaklardan ve  yan derelerden beslenir.  Aslında Bolu ovası giri-

şinde Büyüksu‟ya karışan bir koldur; ancak bu yakınlarda çevrilerek Gölköy barajına aktarılmıştır. 

Yağış alanı 124 km
2
, ortalama yükseltisi 745 m‟dir. En yüksek akım nisanda 4,7 m

3
/sn, en düşük 

akım ağustosta 0,57 m
3
/sn‟dir. Ortalama su seviyesi en yüksek nisanda 80 cm, en düşük ağustosta 27 

cm ölçülmüştür. 

Gerede Çayı (Ulusu).  Köroğlu dağlarının kuzey yamaçlarından doğar ve bu dağların eteklerinden  

kuzeydoğu-doğu yönlerinde akar. Belirli bir kaynağı yoktur. Köroğlu dağlarından inen yan derelerle 

beslenir. Adı önce Ulusu‟dur, Gerede ovasına girdikten sonra ise Gerede çayı olarak değişir.  Bu ova-

da kuzeydoğu-doğu yönünde akarak, İsmetpaşa tren istasyonunun 10 km kadar batısında Bolu il sını-

rını terk eder; Çankırı Kastamonu sınırında  Filyos‟un bir kolu olan Yenice ırmağına karışır. Gerede 

çayı üzerinde Işıklı ve Körler barajı adı altında iki barajın inşa edilmesi ve bunlardan Ankara‟ya içme 

suyu sağlanması proje aşamasındadır (DSİ 53. Şube Müdl., Bolu, 2001 ve EK 23). 

Sakarya Havzasına Ait Başlıca Akarsular.  İl sınırları içinde Sakarya havzasına ait başlıca akarsular 

da Mudurnu çayı,  Aladağ çayı, Göynük çayı ve Çatak çayıdır. 

Mudurnu Çayı.  Abant dağlarının güney yamaçlarından doğar, belirli bir kaynağı yoktur. Yan dere-

ler ve küçük kaynakların birleşmesi ile meydana gelir. İlk çıkış alanının ormanlık olması, buralara 

düşen yağışların daha fazla oranda yeraltına sızmasını sağladığından, Mudurnu çayının suları fazla 

Tablo 5.   Bolu İli Su Kaynakları Potansiyeli  

 

Su kaynağı Akım hm
3 
/ yıl 

Sakarya Nehri kolları 450   

Büyüksu Çayı 500     

Gerede Çayı  300     

Toplam ortlm. Akım 1250  

Il‟deki toplam emniyetli  

yeraltı suyu rezervi 

100    

Bolu İli toplam su potansiyeli 1350     

Kaynak: DSİ 53. Şube Müdürlüğü,  Bolu, 2001. 
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değildir. İlkbaharda düşen fazla yağışların ve eriyen kar sularının etkisiyle taşkınlar olabilmektedir. 

Bu akarsuyun akış yönü batıya doğrudur. Taşkesti yakınında Kuzey Anadolu fay kuşağına bağlı mor-

foloji etkisiyle büküntü yapar; bu yakınlarda  Abant gölü batısından gelen Balatça çayı ile birleşir ve 

sonra batıya doğru Dokurcun yakınlarında  il sınırını terk ederek, yine Kuzey Anadolu fayının oluş-

turduğu Dokurcun vadisi içinde  Sakarya ili  topraklarına girer. 

Aladağ Çayı.  Köroğlu dağlarında Sarıalan yaylasından doğar; güneye doğru gittikçe irili ufaklı bir 

çok yan dere ile birleşir, sonra  Yayla  dere, Ulu dere ve Abdal dereleri ile birleşerek, il sınırı dışında  

Sakarya nehri üzerinde kurulu Sarıyar barajına dökülür. Aladağ çayı Seben ilçesi içinden geçen bir 

akarsudur. 

Göynük Çayı.  Çubuk gölünden kaynaklanır, yan derelerle beslenir, batıya doğru akarak Göynük ilçe 

merkezinin içinden geçer; daha sonra İbrahimler deresi ve Hatip deresini de alarak, Göynük‟ün yak-

laşık 20 km. batısında il sınırını terk eder ve Sakarya ili topraklarında Sakarya nehrine karışır. 

Çatak Çayı. Göynük güneyinde Taşlıdoruk tepenin güney yamaçlarından doğan çok sayıda dere 

Himmetoğlu köyünün  5 km kadar güneydoğusunda birleşerek  Çatak çayını oluşturur. Buradan  gü-

neye doğru  7-8 km kadar aktıktan sonra il sınırını terk eder; sınırdan sonra  7 km kadar güneyde Sa-

karya nehriyle birleşir. Yağışların düzensiz, yağış alanının kısmen ormansız, morfolojik yapının elve-

rişsiz olması nedeniyle düzensiz rejimli bir akarsudur. En fazla akım nisan-mayıs, en düşük akım 

temmuz-ağustos aylarında görülür. 

2.2.2.2. Doğal Göller 

Bolu ili doğal göl sayısı bakımından da zengin sayılan illerimizden biridir. Ancak sayıları 9‟ u bulan 

doğal göller arasında, Yeniçağa gölü dışındakiler küçük göllerdir. Küçük olmalarına karşın, zengin 

doğa güzellikleri içinde bulunmaları, yerleşim yerlerine yakınlıkları ve ulaşım kolaylıkları Bolu‟nun 

yaylaları gibi, göllerini de önemli doğal turistik değerler arasına  katmaktadır. Gerede gölü dışındaki-

ler EK 46 ve 47‟deki haritalar görülmektedir. 

Yeniçağa Gölü. Yeniçağa ilçe merkezinin kuzey bitişiğindedir (Şekil 9; EK 3 ve 4). Rakımı 989 m 

olan , oldukça sığ bir göldür. Alanı 260 ha‟dır. Ancak yağış durumuna bağlı olarak mevsimsel deği-

şiklikler  görülür. Göl Kuzey Anadolu fay hareketinin oluşturduğu bir tektonik çöküntü içinde su bi-

rikmesiyle meydana gelmiştir. Çevresinde sazlık ve bataklıklar vardır. Gölün suyu Çağa  deresiyle 

Mengen  yakınında Büyüksu çayına boşalır. 

Abant Gölü.  Bolu‟nun 32 km güneybatısında, Abant dağları üzerinde, Kuzey Anadolu fay vadisi 

içinde ve bu fayın etkisiyle oluşmuş tektonik bir göldür. Rakımı 1325 m, alanı 128 hektardır.  En de-

rin yeri 17 m‟dir (Bolu Valiliği, 1997; UTTA ve Kutluay, 1999). Bazı kaynaklarda bu rakam 45 m 

olarak verilmektedir (Turizm İl Müdürlüğü, 2001). Yeraltı suyu ve yan derelerle beslenir. Abant suyu 

adıyla gölden çıkan akarsu Büyüksu çayının kaynağını oluşturur.  

Abant gölünün güncel bir uydu görüntüsü Şekil 48‟de, yüzey şekilleri Şekil 49‟da ve gölden bir gö-

rünüm Şekil 15‟de verilmiştir. 

Dördü sürekli su tutabilmekte, diğer üçünün suları ise yaz aylarında kurumakta veya çok azalmakta-

dır. 

Bu gölleri içine alan 550 hektarlık alan 1965 yılında   Milli Park olarak koruma altına alınmıştır (Tab-

lo 16). 

Heyelan etkisiyle oluşmuş 7 gölün isimleri şöyledir: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, 

Küçükgöl, İnegöl ve Sazlıgöl.  Göller, aralarında 100 m. yükseklik farkı bulunan iki plato üzerinde 

yer alırlar. Bu platoların ortalama rakımı 780 m‟dir. Göllerin en büyüğü olan Büyükgöl‟ün alanı 22,5 

dekar, en derin yeri  15 m‟dir.  
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Abant Gölü  Türkiye‟nin doğal turistik değeri 

en yüksek göllerinden biridir. İstanbul ve Anka-

ra gibi büyük metropollere yakınlığı da bu po-

tansiyelin değerlendirilmesini  kolaylaştırmak-

tadır.  

Bu özelliklerinin  en iyi şekilde değerlendirile-

bilmesi ve korunabilmesi için  göl  tabiat parkı 

ilan edilmiştir  (Tablo 16). 

Yedigöller. Bolu‟nun 42 km kuzeyinde , gür 

ormanlar içinde yedi adet küçük gölden oluşan 

göller topluluğudur. Göllerden dördü, diğer 

üçüne göre daha büyük alanlar kapsamaktadır.   

 
Şekil 15.  Abant Gölünden Bir Manzara (Bolu Vali-

liği ,1998a). 

 

Karamurat Gölü. Mudurnu‟nun  30 km kuzeybatısında, Karamurat köyü yakınındadır (EK 46 ve 

47). Etrafı yükseltilerle çevrili bir çanak içinde küçük bir göldür. Dipten kaynayan ve etraftaki yük-

seltilerden inen  sularla beslenir.  

Karagöl.  Kıbrıscık - Beypazarı yolu üzerinde, Bolu-Ankara il sınırı yakınında yer alan, 1 ha genişli-

ğinde, küçük fakat oldukça derin bir heyelan gölüdür (EK 47).  

Gerede Gölü. Bolu ili tanıtım kaynaklarında pek anılmayan, ancak 1/25000 ölçekli topografik harita 

üzerinde yer verilen çok küçük bir göl de Gerede gölüdür. D-100 karayolunun güney kenarında, Ge-

rede batı çıkışında ve şehir merkezine 2,5 km mesafede;  anılan haritaya göre doğu-batı boyutu 250 

m., kuzey-güney boyutu 100 m olan bir göldür.  Kuzey Anadolu fayı üzerinde  oluşmuş küçük bir 

tektonik göldür. 

Sünnet Gölü. Orman içi dinlenme yeri özelliğine sahip bir göldür. Göynük‟ün 27 km doğusunda yer 

alır (EK 46). Rakımı 820 m, en derin yeri 22 m, alanı 18 ha olarak verilmektedir (Turizm İl Müdürlü-

ğü, 2001).  

Sülük Gölü. Tabiatı koruma alanı olarak tescil edilmiştir.  Göynük‟ün 15 km  kuzeydoğusunda, etrafı 

yeşilliklerle çevrili küçük bir göldür (EK6 ve 46). Heyelan sonucu oluştuğu kabul edilmektedir.  

Çubuk Gölü. Göynük‟ün 11 km kuzeyinde, Çubuk köyü yakınında, ilin küçük göllerinden biridir 

(EK 71). 15 ha.  genişliğindeki gölün en derin yeri 13 m‟dir. Çubuk gölü de, ildeki çoğu küçük göller 

gibi, bir heyelan gölüdür. Gölün kuzey kenarında da Gölbaşı köyü  bulunmaktadır. 

Gerede Gölü.  Kuzey Anadolu fay hareketine bağlı olarak oluşmuş  küçük  bir tektonik göldür  (Şe-

kil 60 ve EK 7).   

2.2.2.3. Yeraltı Suları ve Termal Kaynaklar 

Bolu ili iklimine, doğal bitki örtüsüne ve jeolojik yapısına bağlı olarak, yer altı suyu ve  doğal kaynak 

suları bakımından zengin sayılabilecek bir araziye sahiptir. İl‟deki yeraltı suyu rezervi  toplamı  108 

hm
3
‟ü bulmaktadır. Bu miktarın havzalara dağılımı Tablo 6‟da verilmiştir.Yeraltı suyu rezervlerinin 

büyük kısmı ovalarda bulunmaktadır. Yeraltı suyu varlığı yapıların depreme dayanıklılığını azaltan 

bir etken olmasına rağmen, yapılaşmada dikkate alınmamıştır.  Bolu ovasında yeraltı suyunun yüzeye 

yakınlığını yansıtan bir  yeraltı suyu tablası haritası EK8‟de verilmiştir. 

Ovanın güneydoğu kesiminde  yeraltı suyu basıncının artezyen yapacak kadar yüksek olduğu ve akı-

mın yönünün de güney-güneydoğuya, Büyüksu çayına doğru olduğu anlaşılmaktadır. Yeraltı su  tab-

lasının yüzeye yakınlığı ise, jeolojik-jeoteknik etüdlerde II. Etap yerleşim alanı olarak adlandırılan  

kesimde  0,2 m ile 7,3 m  arasında değişmektedir (Kılıç vd., 2001). 

 



 16 

 

Tablo 6.   Bolu İli Yeraltı Suyu Rezervleri ve Tahsis Miktarları 

 

Havza adı YAS rezervi 

(hm
3
) 

YAS tahsisi (m
3
) 

(30.04.2001‟e göre) 

Büyüksu 25,50 16.265.766 

Gerede-Dörtdivan 32,00 4.695.000 

Göynük-Himmetoğlu 29,00 438.000 

Mengen 3,50 51.000 

Mudurnu-Seben 9,00 - 

Yeniçağa 9,00 1.657.832 

Toplam 108,00 23.107.598 

Kaynak :  DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu,  2001b. 

 Yeraltısuyu rezerv rakamları yıllık beslenimin kullanılabilir kısmıdır. 

 Yeraltısuyu tahsisleri özel ve tüzel kişilere bugüne kadar yapılan tahsisler 

olup, Bolu ilinde DSİ‟nin herhangi bir yeraltı suyu sulama tesisi bulunma-

maktadır. 

 Türkiye‟de yer altı suyu yıllık emniyetli rezervi 12,3 km
3
; DSİ‟nce tahsis edi-

len rezerv 9,7 km
3
, yıllık fiili tüketim 6 km

3
‟ tür (DPT, 2001). 

 

Bolu ilinde Merkez ilçe ve diğer ilçeler genel olarak içme ve kullanma sularının önemli bir kısmını 

doğal kaynaklardan sağlamaktadırlar. Merkez ilçeye su sağlayan Kökez, Bayramışlar ve 

Değirmenözü kaynakları özellikle kayda değer kaynaklar arasında bulunmaktadır  (Yücetürk, 2002).  

Kökez kaynağından sağlanan su, Belediye tarafından şehrin dört bir tarafına serpiştirilmiş çeşmelerle, 

serbestçe kullanılmak üzere halkın hizmetine sunulmuştur. 

İçme ve kullanma suyu bakımından köylerin durumu da Tablo 7‟de verilmiştir. 

Aynı kaynağa göre  Türkiye‟nin yıllık toplam kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar m
3
 iken; 2000 

yılı gereksinimi  9,1 milyar m
3
 içme ve kullanma, 7,3 milyar m

3
 sanayi, 57,7 milyar m

3
 tarımsal su-

lama olmak üzere 74 milyar m
3
 olarak hesaplanmıştır (TÇV, 1998). 

DPT (2000) belediye olan yerleşim birimlerindeki içme suyu temini   konusunda  2000 yılı için şu 

tahmini rakamları vermektedir: Yüzey suyu  1.759 hm
3
, yer altı suyu 2.533 hm

3 
.  Bu rakamlar yer altı 

suyu rezervlerimizin önemini ve mutlaka korunması gerektiğini açıkça göstermektedir. İçme suyu 

temininde yer altı sularının payı, yüzey sularını aşmaktadır. 

Bolu ili normal doğal kaynak suları dışında, madensuyu kaynaklarına da sahiptir.  Merkez ilçede 

Kokaksu , Akkaya ve Ömerler; Mengen‟de İncedere, Yeniçağa‟da Çelik maden suları bulunmaktadır. 

Bunlardan Akkaya maden suyu1998 yılında kurulan bir işletme tarafından şişelenerek pazarlanmak-

tadır. Yeniçağa ilçesinde de Çelik maden suyu da 1982 yılında kurulmuş bir tesiste şişelenip, pazar-

lanmaktadır. 

Bolu ilinin zengin olduğu bir başka doğal kaynak türü de termal kaynaklardır.Bunlar hakkında aşağı-

da kısa bilgi sunulmuştur. 

Bolu Kaplıcaları. Bolu ovası güney kenarında, 

ormanlarla kaplı dağın eteğinde, Karacasu 

mevkiinde ve Kuzey Anadolu fayına bağlı ola-

rak oluşmuş 2 kaynak bulunmaktadır. Bolu‟ya 

5 km. uzunluğunda kaliteli bir yolla bağlıdır. 

Bunlardan biri  Büyük Kaplıca, diğeri Küçük 

Kaplıca olarak adlandırılır. 1993 yılında termal 

turizm merkezi ilan edilmiş olan bölgede  Ter-

mal Otel ve Sağlık Bakanlığına  bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunmaktadır. 

Tablo 7.  Bolu İlinde Köylerin ve Bağlıların Su Durumu  

 

Su durumu Köy sayısı Bağlı sayısı Toplam 

Sulu 499 646 1145 

Yetersiz 12 20 32 

Susuz - 3 3 

Toplam 511 669 1180 

Kaynak:  Bolu Valiliği,  2001. 
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Büyük Kaplıcanın su  sıcaklığı 40-44 
0 

C,  Küçük Kaplıcanınki ise 40-46 
0 

C.dır. Bileşimlerinde demir 

ve kükürt bulunmakta, ayrıca radyoaktiflik özelliği bulunmaktadır. Siyatik, böbrek hastalığı, kadın ve 

cilt hastalıklarında yararlı olduğu belirlenmiştir. 

Kaplıcaların debisi çok yüksek değildir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla 55lt/sn‟ye  çıkarılmıştır.  

Babas Kaplıcası. Mudurnu‟ya 5 km uzaklıktadır. Su sıcaklığı 37,2 
0
C‟dir. Değişik debiye sahip bir 

çok kaçak kaynak bulunduğundan, toplam akım hesaplanamamıştır. Kaynak noktaları zaman içinde 

değişmektedir.  Halen 18 yataklı bir otel bulunmakta olup,  138 yataklı  3 yıldızlı bir otelin inşaatı da 

devam etmektedir.  Kaplıca suyu metabolizma hastalıkları ile romatizma, kadın, sindirim ve böbrek 

hastalıklarına iyi gelmektedir. İçme şeklinde kullanılması durumunda karaciğer ve safra yolları üze-

rinde de tedavi edici olduğu belirlenmiştir. 

Sarot (Sarıot) Kaplıcaları. Mudurnu‟nun 30 km. kuzeybatısında Taşkesti beldesi sınırları içinde, 

Sarot köyüne 500 m uzaklıktadır. Bileşiminde kalsiyum sülfat vardır.  Bu nedenle acı sular grubuna 

girer. Böbrek, idrar yolları ve romatizma hastalıklara iyi gelmektedir. Toplam debisi nedeniyle hesap-

lanan  banyo kapasitesi oldukça yüksek ve 4500 kişi/gündür (UTTA ve Kutluay, 1999). 

Bağlum Kaplıcaları (Kesenözü Kaplıcaları).  Seben ilçesi sınırları içinde, ilçenin 14 km güneyinde 

Kesenözü köyü yakınında bir vadi içinde bulunmaktadır. Yerel olarak Pavlu kaplıcaları olarak da ad-

landırılır.  MTA tarafından yapılan araştırmada beş değişik kaynağın su sıcaklıkları 26, 60, 68, 74 ve 

78 
0
C olarak belirlenmiştir (Tarım İl Müdl., 2000). Suları sodyum bikarbonatlı sular grubuna girmek-

tedir. Mide, safra kesesi, çocuk felcinde,solunum ve dolaşım bozukluklarında yararlı etkileri olduğu  

belirtilmektedir. 

Çatak Kaplıcası. Göynük ilçesinin 30 km  güneydoğusunda dik yamaçlar arasında, Himmetoğlu kö-

yü yakınında, güzel bir vadide bulunmaktadır. Su sıcaklığı 32 
0
C, bileşimi kalsiyum bikarbonatlıdır. 

Romatizma ve siyatik gibi hastalıkların tedavisinde yararlı olduğu belirtilmektedir. 

2.2.3.  İl’in Toprak Varlığı 

2.2.3.1.  Arazi Tipleri 

Bolu‟nun arazi tipleri ve bunların ilçelere göre dağılımı  aşağıda  Tablo 8‟de yer almaktadır. CBS ça-

lışmalarıyla güncel uydu verilerinden ve arazi kontrol incelemelerinden üretilmiş Bolu ili orman alan-

ları ve diğer arazi tipleri Şekil 17 üzerinde görülmektedir. Buradaki rakamlar, örneğin su yüzeyleri, 

Tablo 8‟deki rakamlarla tam uyuşmamaktadır.  

 

Tablo 8.   Bolu İli Arazi Tiplerinin İlçelere Göre Dağılımı  (ha) 

 

  Tarım alanı Orman ve fundalık Çayır ve mera Tarım dışı  arazi 

İlçe Alan Miktar Oran 

(%) 

Miktar Oran 

(%) 

Miktar Oran 

(%) 

Miktar Oran 

(%) 

Merkez 152.700 37.550 24,59 98.204 64,31 6.056 3,97 10.890 7,13 

Dörtdivan 28.400 8.005 28,19 19.678 69,29 413 1,45 304 1,07 

Gerede 147.600 37.424 25,36 39.816 26,98 31.242 21,17 39.118 26,50 

Göynük 143.700 17.581 12,23 89.898 62,56 19.567 13,62 16.654 11,59 

Kıbrıscık 64.100 4.551 7,10 32.836 51,23 15.413 24,05 11.300 17,63 

Mengen 88.300 9.587 10,86 47.322 53,59 18.555 21,01 12.836 14,54 

Mudurnu 134.900 21.338 15,82 87.558 64,91 20.717 15,36 5.287 3,92 

Seben 66.500 8.794 13,22 44.803 67,37 10.401 15,64 2.502 3,76 

Yeniçağa 19.600 4.834 24,66 11.399 58,16 2.076 10,39 1.291 6,59 

Toplam 845.800 149.664 17,69 471.514 55,75 124.440 14,41 100.182 11,84 

Kaynak:  Tarım İl Müdürlüğü, 2000. 

Tabloların karşılaştırılmasından anlaşılacağı üzere, İl‟in toplam alanı Tarım İl Müdürlüğü çalışmasın-

da 845.800; DSİ  tablosunda ise 838.126 hektar olarak verilmiştir. Tarım İl Müdürlüğü ayrıca düzen-

lediği tabloda toplam 966 ha genişliğindeki su yüzeylerini (göller, baraj, göletler ve akarsu yüzeyleri 

toplamı)  ayrı olarak göstermemiştir.   
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Tarım arazisinin kuru-sulu tarım durumu da Tablo 9‟da verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi , tarım 

yapılabilen arazi, İl arazisinin yüzde 17.69 oranında ve toplam 149.664 hektardır. Bu alanın da  yüzde 

36,41 kadarının (54.490 ha)  sulanabilme olanağı bulunmakta; ancak  yalnızca yüzde 23,16 kadarı  

(34.663 ha) sulanabilmektedir. 

Türkiye‟de sulu tarım alanı büyüklüğü Tablo 11‟de yer almaktadır. 
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arazi (% ) 17,69 55,75 14,71 11,84

tarım orm +fundl çayr+m era tarm  dışı

 
                                  Şekil 16.  Bolu İli Arazi Tiplerinin Oransal Dağılımı (Tarım İl Müdürlüğü, 2000). 

 

 

Tablo 9.   Bolu İli Tarım Arazisi Sulanabilirlik Durumu (ha) 

 

 Sulanabilen alan  Devlet sulaması  Halk sulaması Toplam sulanabilen 

Topl tarm 

alan  (a) 

Genişlik 

(b) 

Oran 

(b/a) 

Alan 

(c) 

Oran 

(c/b) 

Alan 

(d) 

Oran 

(d/b) 

Alan 

(e) 

Oran 

(e/a) 

149.664 54.490 36,4 18.205 33,4 16458 30,2 34.663 23,2 

Kaynak:  Tarım İl Müdürlüğü, 2000. 

 

2.2.3.2.  Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayısal arazi ve toprak verilerinden yararlanılarak, TÜBİTAK 

Marmara  Araştırma Merkezince  Bolu ili için bulunmuş toprak kullanım kabiliyet sınıfları   değerleri 

Tablo 10‟da görülmektedir. Türkiye‟ye ait  arazi kullanım kabiliyet  rakamları  EK 21‟de verilmiştir. 

 

Tablo 10.  Bolu  Arazisinin  Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı 

 

Sınıf I II III IV V VI VII VIII Diğer Toplam 

Alan (ha) 38865 21116 37190 53383 679 107787 588403 3652 4909 855984 

Oran (%) 4,5 2,6 4,3 6,2 0,07 12,5 68,6 0,4 0,6 99,40 

Kaynak : TÜBİTAK/MAM, 2002. 

 

Türkiye genelinde 1998 yılı itibariyle  arazi tipleri ve arazi  kullanım durumu Tablo  11‟de görülmek-

tedir. CBS çalışmaları ile elde edilen sonuçlar  ise EK 10‟daki harita üzerinde görülmektedir.  Bolu 

ilinde I-IV. sınıf arazilerin toplamı il alanının yüzde 17,6‟sı kadarken, bu oran Türkiye geneli için 

yüzde 34,1‟dir. 
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Tablo 11.  Türkiye‟de 1998 Yılı İtibariyle Arazi Kullanımı 

 

Arazi Alan (ha) Oran (%) 

Tarım arazisi 28.053.500 36 

Çayır ve mera 21.505.168 27,6 

Çayır 646.691  

Mera 20.858.447  

Orman/Funda/Çalılık 23.227.975 29,8 

Orman 15.184.879 19,5 

Fundalık-Çalılık 8.043.096 10,3 

Tarım dışı arazi 894.153 1,2 

Milli Park 86.853 0,1 

Yerleşim 726.441 0,9 

Turistik 7.705  

Sanayi alanı 27.168  

Askeri alan 36.262  

Havaalanı 9.724  

Diğer araziler 3.060.788 3,9 

Su yüzeyleri 1.158.109 1,5 

Toplam 77.899.700 100,0 

Kaynak:  TÇV, 1998 (kısaltılmış ve bazı ara yüzdeler eklenmiştir). 

 

2.2.4.   Orman Varlığı 

845.800 hektarlık il alanının  yüzde 55,3‟ü (468.097 ha) orman alanı,  yüzde 47,7‟si  (337.703) de 

açık alandır.  Bu alanların Türkiye rakamlarıyla karşılaştırılması Tablo 12‟de verilmiştir. 

Bolu orman örtüsü bakımından Türkiye‟nin en zengin bölgelerinden biridir.  Orman varlığı  ile ilgili 

Bolu ve Türkiye rakamları Tablo 12‟de verilmiştir. Buna göre il alanının yaklaşık  yüzde 56‟sı (55,7) 

orman ve fundalıkla kaplıdır. Türkiye‟de orman alanlarının dağılımı ve Bolu‟nun yeri Şekil 18‟de yer 

almaktadır. 

Diğer yandan CBS çalışmalarında  güncel uydu görüntüleri üzerinde  Bolu ili orman alanı genişliği 

yüzde 55,7 değil, yüzde 43,4 olarak bulunmuştur (TÜBİTAK/MAM, 2002).   

 

Tablo 12.   Bolu  Orman Alanı ve Açık Alanlarının Türkiye Rakamlarıyla  Karşılaştırılması 

 

 Türkiye Türkiye Bolu Bolu Bolu/Türkiye 

Alanlar (Hektar) alanları (ha) oranları (%) alanları (ha) oranları (%) oranları (%) 

Açıklık alan 57.745.904 73,4 327.990 44,7 0,6 

Orman alanı 20.703.122 26,6 468.097 55,3 2,3 

Toplam alan 77.945.200 100,0 845 800 100,0 1,1 

      

Koru ormanı 13.839.176 67,0 421 328 90,0 3,0 

Baltalık orman 6.863.946 33,0 46.769 10,0 0,7 

Tpl.orman alanı 20.703.122 26,6 468.097 55,3 2,3 

Kaynak: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2001. 

 

Rakamlar arasındaki farkın bir nedeni, ormanları yok olduğu halde yasal olarak orman alanından çı-

karılmamış araziler olabilir. 

Ormanların incelenmesinde güncel uydu görüntüleri çok yararlı olmaktadır (örneğin Şekil 5, EK 12). 
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Şekil 18.  Türkiye ve Yakın Çevresinin Ormanlık 

Alanları ve Bolu‟nun Yeri. b- Bolu, d-Düzce 

(ogm.gov.tr, 2001). 

 

 

 
Şekil 17.  Güncel Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak CBS Yöntemiyle Hazırlanmış Bolu  

İli Doğal Bitki Örtüsü (Orman) Haritası (TÜBİTAK/MAM, 2002‟den sayfa düzenlemesi de-

ğiştirilerek alınmıştır). 

 

2.2.5.  Çayır ve Meralar 

Bolu ilinde iklim,  orman örtüsü, topoğrafya, su kaynakları gibi  olumlu koşulların etkisiyle çayır ve 

meralar da  oldukça  iyi durumdadır.  Tablo 8‟de  de kaydedildiği gibi, çayır ve mera alanlarının ge-

nişliği il arazisinin yaklaşık yüzde 14,7‟sini  oluşturur. Anılan tabloda çayır ve meraların ilçelere göre 

dağılımı da görülmektedir. Buna göre  çayır ve mera alanı en geniş olan ilçe Gerede, en dar olan ilçe 

ise Dörtdivan  ilçesidir. Bunu sırayla  Mudurnu, Göynük, Mengen  ve Kıbrıscık izlemektedir. Daha 

önceden de belirtildiği üzere, çayır ve mera alanlarının çoğu yayla kesiminde orman kenarı ya da or-

man içi konumlardadır.  

2.2.6.  Flora ve Endemik Bitkiler 

Türkiye bitki türü sayısı bakımından zengin bir ülkedir. Avrupa florası ile Türkiye florası karşılaştı-

rıldığında bu zenginlik açıkça görülür. Familya/Cins/Tür olarak Avrupa rakamları sırayla 

203/1541/12.000 iken; tek başına Türkiye rakamları 163/1225/9.000 olarak belirlenmiştir (cev-

re.gov.tr). Türkiye‟nin bu flora zenginliğinde önemli yeri olan bölgelerden biri Bolu bölgesidir.  Bolu 

florasında (Düzce dahil) tür sayısı 882 kadardır. Bunların 84‟ü Türkiye endemik türlerindendir. Sade-

ce Bolu‟ya da endemik olan  3 tür bulunmaktadır. Bunlar Circium boluensis,  Crocus abantensis ve 

Jasione supina akmani’dir (Tekin Babaç sözlü bilgi ve Türker, 1996).  

Bolu ilinin egemen bitki topluluğu ormanlardır. Ormanlarda çok çeşitli ağaç türleri bulunur.  En çok 

rastlananlar ise kayın, gürgen, kestane, ıhlamur, dişbudak, meşe, kızılağaç, karaağaç, yabani fındık,  
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beyaz söğüt, titrek  kavak, köknar ve sarıçamdır. Ağaç örtüsünün altındaki otlar arasında zakkumlar 

ve çeşitli dağ çiçekleri ve mantar türleri  görülür. Bazı kısımlarda katran ağacı, sumak, taflan, kızıl-

cık, böğürtlen ve değişik sarmaşık türleri bulunur.  

2.2.7.  Yaban Hayvanları Varlığı 

İl‟in zengin bitki örtüsü, topografyası, su kaynakları ve iklimi yaban hayatı için de elverişli koşullar 

oluşturmaktadır. Ancak Bolu ilinde yaban  hayvanları varlığı konusunda,  özellikle bunların popülas-

yon büyüklükleri hakkında  yeterli bilgi bulunmamaktadır.  

Göllerde ve akarsularda sazan, alabalık, tatlısu midyesi, yengeç, kurbağa, kaplumbağa  gibi  suda ya-

şayan hayvan türleri; yaban ördeği, yaban kazı, karabatak, su tavuğu gibi kuşlar bulunur. Ormanlık 

alanların yüksek kesimlerinde ayı, vaşak, yaban domuzu, geyik, karaca görülmektedir.  Bolu‟da bulu-

nan diğer  hayvan türleri kurt, sansar, tilki, porsuk, tavşan, kokarca, gelincik, sincap gibi kara hayvan-

ları; keklik, üveyik, bıldırcın, yaban ördeği, çil, toy, turna, çulluk, güvercin, atmaca, şahin, kartal  gibi  

kuşlardır. 

2.2.8.  Yeraltı Zenginlikleri  

Bolu ilinin yeraltı zenginlikleri konusunda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kaynaklarından 

alınan bilgi, bazı değişikliklerle,  aşağıda tablolaştırılarak  özetlenmiştir (Tablo 13). 

 

Tablo 13.   Bolu İlinde Bulunan Yer Altı Kaynakları ve Zuhurları (devamı altta) 

 

Kaynak Türü Bulunduğu yer Tenör Rezerv 

Bakır (Cu) Gökçesu yöresi. Yumru ve damarcık 

şeklinde 5 adet malakit ve kalkopirit 

zuhuru. 

- - 

Çimento 

hammaddeleri     (Cmh) 

Bolu  civarı Bilinmiyor 280.000.000 ton mümkün 

kireçtaşı 

Demir (Fe) Yeniçağa , Kemaller köyü yüzde 55 Fe2O3 Rezervin tamamına yakın 

bölümü alınmıştır. Ayrıca 

yörede bir de zuhur vardır. 

Jeotermal sahalar (Jtm) Bolu Kaplıca alanı, Sarot alanı, Mu-

durnu Babas alanı, Kesenözü alanı, 

Çatak alanı. 

- - 

Jips (Jips) Merkez Sülükgölü yatağı - 20.000 ton görünür. 

Kaolen (Kao) Gerede-Yeniçağa-A.Kilden sahası; 

 

yüzde 15-37 Al2O3; 

yüzde 0.6 Fe2O3    

 

125.000 ton görü-

nür+muhtemel. Yatak işle-

tilmektedir. 

Kaolen (Kao) Mudurnu-Timaraktaş sahası Bilinmiyor 7.200 ton 

Manganez (Mn) Gerede- Çayviran sahası yüzde 19.63 Mn 100.000 ton muhtemel 

Manyezit (Mag) Mudurnu-Ilıca sahası yüzde 46 MgO 8000 ton görünür, 4000 ton 

muhtemel 

Nikel (Ni) Mudurnu-Akçaalan zuhuru Bilinmiyor Zuhur 

Perlit (Per) Kıbrıscık-Serke dere yatağı Düşük Bilinmiyor 

Sepiyolit (Sep) Uşakgöl zuhuru Düşük Zuhur 

Talk (Talk) Mudurnu-Dereköy-Gözlükbaşı yata-

ğı 

Düşük Geçmiş yıllarda işletilen ya-

takta  halen bir miktar rezerv 

vardır. 

Tuğla-Kiremit (TgKi) Gerede(Avşar-Çayırlı-Karharmanı)  

toprakları 

Orta-iyi kalite Etüd tamamlanmamış 

Turba (Turb) Yeniçağa sahası Kalori değeri AID 

= 866 Kcal/kg 

Yatak işletilmektedir. 

Linyit (Lin) Mengen Salıpazarı  görünür 23590, muhtemel 

39737, mümkün 14690, 

x1000 ton. Halen kapalı. 
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Tablo 13 (devamı).   Bolu İlinde Bulunan Yer Altı Kaynakları ve Zuhurları 

 

Kaynak Türü Bulunduğu yer Tenör Rezerv 

Linyit (Lin) Mengen Merkesler  Görünür 9051, muhtemel 

12236, x1000 ton. Kapalı 

Linyit (Lin) Göynük Himmetoğlu  Görünür 41954, muhtemel 

1500, x1000 ton. Açık iş-

letme, yılda y. 250.000 ton 

üretim. 

 Göynük‟te bulunan mermer yataklarında mermer işletmeciliği yapan bir özel şirket 1972-1997 yılları arasında 

çalışmış, 1997 yılından itibaren çalışmalarına ara vermiştir (Göynük Kaymkl., 1998). 

 Mengen‟de ise  50 milyon ton bitümlü şist rezervi bulunduğu başka kaynakta belirtilmektedir (Mengen Kaymkl., 

1996). 

Kaynak: mta.gov.tr, 2001 (bazı değişikliklerle). 

 

2.2.9.  Kadastro Bilgileri 

Kadastro çalışmaları şehir, köy ve orman kadastrosu şeklinde üç grupta  değerlendirilmektedir. Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Bolu ilinde  30.11.2001 tarihi itibariyle, or-

man alanları dışında,  şehir ve köy kadastrosu durumu ve bunun Türkiye geneliyle karşılaştırılması  

Tablo 14 ve  15‟te verilmiştir. Tablo 3‟te 64 olarak verilen mahalle sayısı burada 52, 511 olarak veri-

len köy sayısı da burada 512  olarak almıştır. 

 

Tablo 14.  Bolu İlinde  Şehir ve Köy Kadastrosu  Durumu 

 

 

Alan 

Toplam 

Sayı 

Biten 

sayı 

Biten 

% 

Devam 

eden sayı 

Kalan 

sayı 

Üretilen 

parsel 

Üretilen 

dönüm 

Bolu Mah. 21 21 100 0 0 7.265 18.223 

Bolu Köy 128 128 100 0 0 126.846 351.347 

Gerede Mah. 5 5 100 0 0 3.200 16.949 

Gerede Köy 90 90 100 0 0 92.447 407.906 

Göynük Mah. 6 6 100 0 0 2.760 9.844 

Göynük Köy 66 8 12,12 1 57 6..515 59.897 

Kıbrıscık  Mah 2 2 100 0 0 1.265 4.059 

Kıbrıscık  Köy 22 3 13,63 4 15 8.410 92.907 

Mengen Mah. 5 5 100 0 0 1.536 3.298 

Mengen Köy 57 57 100 0 0 56.366 167.089 

Mudurnu Mah. 7 7 100 0 0 3.657 26.241 

Mudurnu. Köy 74 41 55,40 3 30 48.091 274.057 

Seben Mah. 4 2 50 0 4 2.122 6.356 

Seben Köy 29 28 96,55 1 0 39.065 207.246 

Dördivan Mah 1 1 100 0 0 1.680 6.278 

Dörtdivan Köy 30 30 100 0 0 24.925 71.744 

Yeniçağa Mah 1 1 100 0 0 747 887 

Yeniçağa Köy 16 16 100 0 0 16.127 73.110 

İl Topl. Mah. 52 50 96,15 0 2 24.312 92.135 

İl Topl.Köy 512 401 78,32 9 102 418.792 1.705.303 

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ( 30.11. 2001 tarihi itibariyle). 

 

Tablolardaki verilere göre il genelinde mahallelerin yüzde 96,2, köylerin yüzde 78,3 oranında kadast-

ro işlemlerinin tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kadastro çalışmalarının önemli bir kısmı 

oldukça eski yıllarda gerçekleştirilmiş olduğundan, bunların da  mülkiyet deseninde ve arazi kullanı-

mında meydana gelen değişikliklerle, heyelan vb. doğal olayların yarattığı değişiklikler göz önünde 

tutularak, güncellenmesi gereksinimi olduğu bilinmektedir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yine aynı tarih itibariyle Bolu ilinde kalan toplam tahmini 

163.850 parselin kadastro işlerinin bitirilme maliyetini  parsel başına 37,5 $ olmak üzere toplam 

6.144.375 $ olarak vermektedir. 

Resmi kayıtlara göre, Bolu ilinin toplam 468.097 ha olan orman alanının 291.129 ha kısmının  (yüzde 

62‟si)  orman  kadastrosu  yapılmıştır. Kalan 176.968 ha kısmın (yüzde 38)  kadastrosu yıllık prog-

ramlarla, 3 orman kadastro komisyonu tarafından yapılacaktır. Yılda  toplam 30.000 ha alanın kadast-

rosunun yapılması halinde, kalan kısım 6 yılda tamamlanacaktır. Yapılan hesaplamalar, işin 2002 fi-

yatlarıyla 1.080 trilyon lira  tutacağını göstermektedir. CBS çalışmalarından elde edilen rakamlara 

göre  ise,  ilde orman alanları 371,3 ha (yüzde 43,4), diğer alanlar 486,4 ha (56,7) şeklindedir. 

 

Tablo 15.  Şehir ve Köy  Kadastrosu Türkiye Toplamları 

 

Şehir kadastrosu Köy kadastrosu 

Toplam  mahalle sayısı 8.611 Toplam  köy sayısı 37.213 

Toplam biten mahalle sayısı 8.159 

     % 94,75 

Toplam biten köy sayısı 25.114 

% 67,48 

Devam eden mahalle sayısı 129 Devam eden köy sayısı 922 

Kalan mahalle sayısı 323 Kalan köy sayısı 11.177 

Toplam üretilen parsel sayısı 5.848.373 Toplam üretilen parsel sayısı 27.918.363 

Toplam üretilen alan (dönüm) 38.788.855 Toplam üretilen alan (dönüm) 325.189.499 

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  (30.11.2001 tarihi itibariyle). 

 

2.2.10.  Korunması Gerekli Doğal Çevre  Varlıkları 

Bolu ilinde korunması gerekli  olan  başlıca doğal çevre varlıkları Tablo 16‟ya  kaydedilmiştir. Buna  

göre Bolu il alanı içinde 1 milli park, 1 tabiat parkı, 5 tabiatı koruma alanı ve 2  yaban hayvanları ko-

ruma alanı bulunmaktadır. 

 

Tablo 16.   Bolu İlinde  1988 Yılı İtibariyle Korunması Gerekli ve Koruma  

Altına Alınmış Taşınmaz Doğal Çevre Varlıkları (devamı altta). 

 

S.No Alan* Adı Alanı (ha) Karakteristiği Türkiye’deki sayısı 

1 MP Yedigöller 2.019  Zengin orman ekosistemleri, flora, fauna ve 

rekreasyon. Tesis tarihi: 29.04.1965 

Türkiye‟de toplam 32 

Milli Park vardır. 

1 TKA Kökez 324 Çok yaşlı ve boylu Uludağ Göknarı ve kayın 

mesçereleri. 

Tesis tarihi: 30.12.1987 

Türkiye‟de  32 Tabiatı 

Koruma Alanı vardır; 

bunların 5‟i Bolu‟dadır 

2 TKA Sülüklügöl 809,5 Göl ve orman ekosistemleri ile, zengin bir 

bitki ve hayvan topluluğu. 25.03.1988. 

 

3 TKA Akdoğan ve 

Rüzgarlar 

Ebe Çamı 

174 Dünya üzerinde Ebe Çamı‟nın tek doğal yayı-

lış alanı. 

Tesis tarihi: 16.08.1988. 

 

4 TKA Bolu  Kale 

Fındığı 

460 Bolu fındığının olağanüstü boy ve çapa ulaş-

tığı, zengin bitki ve hayvan türlerine sahip, 

nadir bir ekosistem. Tesis tarihi: 05.10.1988 

 

5 TKA Demirciönü 430 Kayın, güngen, kestane, meşe türlerinin saf 

ve karışık mesçereler oluşturması; zengin flo-

ra ve faunası. Tesis tarihi: 12.04.1994 

 

1 TP Abant  Gölü 1.150  Manzara güzelliği, flora, fauna, rekreasyon. 

Tesi tarihi: 21.10.1988 

Türkiye‟de 11 adet Ta-

biat Parkı vardır. 

1 YHKA Geyik Gölü / 

Mengen 

53.594 Korunan tür: Geyik Türkiye‟de 105 adet 

Yaban Hayatı Koruma 

Alanı bulunmaktadır. 

 
 

 

Tablo 16 (devamı).   Bolu İlinde  1988 Yılı İtibariyle Korunması Gerekli ve Koruma 
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Altına Alınmış Taşınmaz Doğal Çevre Varlıkları 

 

S.No Alan* Adı Alanı (ha) Karakteristiği Türkiye’deki sayısı 

2 YHKA Kapı Ormanı 

/ Göynük 

23.246 Korunan tür: Geyik  

- TA - - - Türkiye‟de 54 adet Ta-

biat Anıtı  bulunmakta-

dır. 

Kaynak:  Çevre Baknl. 1997,  TÇV 1998. 

Kısaltmalar : MP- Milli Park,  TKA- Tabiatı Koruma Alanı,  TP- Tabiat Parkı,  YHKA- Yaban Hayatı Koruma Alanı. 

2.3.   İl’in Yapay Çevre Varlıkları 

Bilimsel tanıma uygun olarak, insan eliyle yapılmış varlıklar, özellikle de taşınmaz varlıklar, yapay 

çevre varlıklarıdır. Bunların başlıcaları da yerleşim yerleri ve buraları oluşturan binalar, ulaşım ağları 

ve bunlarla bağlantılı yapılar, tarihi-turistik ve otantik çevre varlıkları, göletler ve barajlar gibi varlık-

lardır. 

2.3.1.   İl’deki  Yerleşim Birimleri 

Tablo 3‟ te kaydedildiği gibi, Bolu ilinde toplam  1.185 yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu sayı  9 ilçe, 

4 belde merkezi, 511 köy ve 666 da köylerin bağlısından oluşmaktadır. Belediyeler içindeki toplam 

mahalle sayısı ise 64‟tür. 

Yerleşim yerlerinin ana ögeleri binalardır.  Belediye sınırları içindeki binalar konusunda bir envanter 

çalışması, Türkiye geneli için 1984 ve 2000 yıllarında DİE tarafından yapılmış ve  yayımlanmıştır 

(DPT, 2001). Envanterdeki başlıca tabloların başlıkları aşağıdaki gibidir: 

1. Belediye sınırları içinde bina, konut ve belediye sayıları, 

2. İllere göre binaların kullanım amacı, 

3. İllere göre binaların kat sayıları, 

4. İllere göre binaların oturduğu taban alanları. 

Bunlardan birincisine ait Türkiye ve Bolu rakamları   Tablo 17‟de, ikinci ve üçüncüye ait olanlar da  

EK 14 ve 15‟te verilmiştir. 

Tablonun ve belirtilen eklerin incelenmesi 1984-2000 yılları arasında Bolu‟da bina ve konut artış 

oranının Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığını göstermektedir.  

 

Tablo 17.  Belediye Sınırları İçinde Bina, Konut ve 

Belediye Sayıları 

 

Türkiye 1984 2000 Artış (%) 

Bina sayısı 4387971 7838675 78,6 

Konut sayısı 7096277 16235830 128,8 

Belediye sayısı 1699 3212 89,1 

Bolu    

Bina sayısı 17609 22612 28,2 

Konut sayısı 26081 48647 86,5 

Belediye sayısı 15 13 -13,3 

Kaynak : DİE, 2001. 

 

Bundaki temel etmen 2000 yılında Düzce‟nin Bolu‟dan ayrılmasıdır. Konut sayısının azalmasında 

belli oranda 1999 deprem felaketlerinin de etkisi bulunmaktadır. 12 kasım depremi sonrasında yapı-

lan tespitlere göre  Bolu‟da toplam 321 bina , 2.226 konut, 210 işyeri yıkık veya ağır hasarlı;  901 bi-

na, 5.872 konut ve 900 işyeri orta hasarlı ve 1.851 bina, 5.185 konut ile 1.004 işyeri de hafif hasarlı-

dır (Bolu Valiliği, 2001). 
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2000 yılı itibariyle Türkiye genelinde binaların yüzde 75‟i; Bolu‟da yüzde 71‟i konuttur. 

Türkiye genelinde binaların yüzde 46‟sı tek katlı, yüzde 29‟u  iki katlı iken; Bolu‟da yüzde 33‟ü tek 

katlı, yüzde 36‟sı iki katlıdır. Bolu‟da binaların yüzde 15‟i  üç katın üzerindedir.   Yine Bolu‟da beş 

katlı bina sayısı  926,  altı katlı bina sayısı 639, yedi-dokuz katlı bina sayısı 143, on kattan fazla katlı 

bina sayısı ise  4‟ür. Bolu‟da belediye olan yerleşim birimlerinde binaların önemli bir kısmı yumuşak 

alüvyon zemin üzerinde bulunduğundan, özellikle 1999 deprem felaketleri sonrasında getirilen kısıt-

lama ile üç kattan yüksek bina yapılmaması  durumu ortaya çıkmıştır. 

Sektörümüzce yapılan anket çalışmasının bina ve konut sayıları bölümünün rakamları da EK 16‟da 

verilmiştir. Anket yanıtları 2001 yılı sonlarında aittir. DİE‟nün 2000 yılı  rakamlarıyla anket rakamla-

rı arasındaki bazı farklar   bundan kaynaklanmış olabilir. 

Aynı anket çalışmasında kentlerin ve beldelerin  belediye sınırları içinde  ve mücavir alanlarda arazi 

kullanım durumuyla ilgili bazı verilere ulaşılmak istenmiştir. Bu veriler de EK 17‟de  görülmektedir. 

Buna göre 13 belediyenin toplam belediye alanı 138,5 km
2
; toplam mücavir alanı ise 264,3 km

2
‟dir. 

Anket sonuçlarına göre toplam konut binaları 16.941, toplam konut sayısı 46.592,  toplam bina sayısı 

20132 olarak bulunmuştur. 

Diğer yandan belediye-çevre ilişkisini incelemek için yapılan bir başka ankette imar konularıyla ilgili 

sorulan sorular EK18‟de, alınan yanıtlar da EK 19‟da verilmiştir. Yanıtlardan çıkarılan bazı bilgiler 

raporumuzun değişik bölümlerinde kullanılmıştır. 

2.3.1.1.  İl Merkezi 

Nüfusu  84.565 olan  il merkezinde belediye alanı genişliği 19, mücavir alan genişliği  146, belediye 

sınırları içinde konut alanı genişliği 12, boş alan genişliği 7 km
2
 „dir. Rakım 725 m ortalama sıcaklık 

10,2 
0
C, ortalama yıllık yağış  miktarı 534 mm‟dir.

 

Belediye sınırları içinde  toplam bina sayısı 8.111, toplam konut binaları sayısı 6.801, toplam konut 

sayısı 26.287 olarak verilmiştir.  Kanalizasyonu yüzde 80 oranında tamamlanmıştır. Arıtma tesisi bu-

lunmamaktadır. 

İl merkezinin diğer bazı  çevre ve  mekansal göstergeleri EK  18, 19 ile EK 30-35‟de yer almaktadır. 

3.3.1.2.  İlçe  ve Belde  Merkezleri 

Merkez ilçe dışında Bolu‟nun Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve 

Yeniçağa olmak üzere  8 ilçe merkezi  bulunmaktadır.  

 

Tablo 18.   Bolu İli Belde Belediyeleri Merkez Nüfusları, Köy Sayıları ve Köy Nüfusları 

 

Belde Merkez nüfu-

su 

Köy sayısı Toplam köy 

nüfusu 

En küçük köy 

nüfusu 

En büyük 

köy nüfusu 

Toplam belde 

nüfusu 

Karacasu 3.964 - - - - 3.964 

Gökçesu 2.099 16 1.996 49 213 4.095 

Pazarköy 2.515 18 1.428 35 137 3.943 

Taşkesti 2.396 - - - - 2.396 

Kaynak: İl Nüfus Müdürlüğü,  2002. 

 

Bunların toplam nüfusları 58.120‟dir ve bu toplamın merkezlere  dağılımı Tablo 4‟de verilmiştir. İl 

arazisinin ilçelere dağılımı  Şekil 4‟deki haritada ve Tablo 8‟de görülmektedir. Burada verilen alfabe-

tik sıraya göre ilçe merkezlerinin rakımları 1.340, 1.350, 725, 1.130, 610, 840, 700 ve 750 m; yıllık 

ortalama sıcaklıkları  8,1,  7,9,  10,8,  9,1,  9,5,  10,1,  11,6 ve 9,6 
0
C; yıllık ortalama yağışlar ise 630, 

628, 609, 713, 550, 559, 471 ve 525 mm‟dir. 

4 belde merkezinin toplam nüfusu 10.974‟tür ve bunun beldelere dağılımı  Tablo 18‟de  görülmekte-

dir. Karacasu Merkez‟e, Gökçesu ve Pazarköy Mengen‟e, Taşkesti  ise Mudurnu‟ya bağlı beldelerdir. 



 26 

Beldeler bağlı oldukları ilçe merkezlerine ve il merkezine asfalt yollarla bağlıdır ve bu yolların  uzak-

lıkları   Tablo 19‟da gösterilmiştir. 

Bu 12 yerleşim merkezinin diğer çevre ve mekansal göstergeleri EK 18, 19 ile EK 30-35‟de verilmiş-

tir. 

 

Tablo 19.   Bolu İli Belde Merkezleri ile Bağlı Oldukları İlçe  Merkezleri ve 

İl Merkezi Arasındaki Karayolu  Uzunlukları 

 

Merkezler Yol (km) Merkezler Yol (km) 

Karacasu - Bolu 5 Pazarköy - Bolu 65 

Gökçesu - Mengen 12 Taşkesti - Mudurnu 26 

Gökçesu - Bolu 44 Taşkesti - Bolu 78 

Pazarköy - Mengen 9   

Kaynak:  Bolu Valiliği, 1997. 

Taşkesti beldesinin burada özetle belirtilmesi gereken bir özelliği daha bulunmaktadır. Bu belde 1973 

yılında , Türkiye‟de ilk defa köykent projesi uygulamasına alınmış; bu yolla bazı gelişmeler sağlan-

mıştır. Beldeye 1 orman ürünleri, 1 yem fabrikası kurulmuş; Ziraat Bankası Şubesi açılmış; sağlık 

ocağı, pratik sanat okulu, Zirai Donatım Kurumu, Halk Eğitim Müdürlüğü  ve jandarma karakolu ku-

rumları kurulmuştur. Sonradan pratik sanat okulu ve Halk Eğitim Müdürlüğü kaldırılmış, jandarma  

karakolu kapatılmış; diğer yandan çok amaçlı bir lise açılmıştır. Proje uygulamasındaki yetersizlikler 

nedeniyle, nüfus göçü pek fazla engellenememiş; Taşkesti ve çevresindeki 23 köyün nüfusu bu süre 

içinde yine de azalmıştır.  

2.3.1.3.  Köyler 

Bolu ilinde toplam 511 köy, 666 da köy bağlısı sayısı bulunmaktadır (Tablo 4). Köyler genellikle dağı-

nık yerleşim karakteri gösterir.Köylerin bağlı sayısının köy sayısından fazla olması bunun bir göstergesidir. 

Köylerin alt yapı hizmetleri , büyük ölçüde tamamlanmış olup, elektriksiz köy bulunmamaktadır (Bo-

lu Valiliği, 2001). 

Arazisinin yüzde 56‟sı ormanlarla kaplı olan Bolu‟da, köy-orman ilişkisi de, konunun   önemli bir 

boyutudur.  Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sayıları 512 olan köylerden   62‟si 

orman içi, 355‟i de orman kenarı olmak üzere, toplam  417‟si  (köylerin yüzde 81‟i) orman köyü du-

rumundadır (Bolu Orman Bölge Müdl., 2001. Bu özellik, Bolu köylerine doğal güzellikler ve sağlıklı 

yaşam çevresi sunmakla birlikte,  ormanların korunması açısından da sakıncalar taşımaktadır. Türki-

ye‟de 1997 itibariyle toplam orman köyü sayısı 17.900 ve bunların toplam nüfusu da 9 milyondur 

(DPT, 1997). 

Köylerin su durumu  hakkındaki sayısal veriler  Tablo 7‟ de, ulaşım durumu ise  Tablo 22‟de yer al-

maktadır. 

2.3.2.  Tarihi, Turistik ve Kültürel Çevre Varlıkları 

Bolu ilinin  başlıca tarihi , turistik ve kültürel varlıkları satırbaşlarıyla  aşağıda belirtilmiştir.  

 Bolu Müzesi 

● Bithynium-Claudiopolis Ören Yeri (M.Ö. 700 – 74 arası dönem), 

● Seben Kaya Evleri, 

● Hanlar (Merkez Yukarı Taşhan  ve Aşağı Taşhan), 

● Hamamlar (Orta Hamam, Tabaklar Hamamı, Sultan Hamam, Göynük Süleyman Paşa Hamamı, 

Mudurnu Yıldırım Beyazıt  Hamamı, Yeniçağa Yıldırım Hamamı, Gerede Aşağı Hamam), 
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● Camiler (Merkez Büyük Camii, Kadı Camii, Saraçhane Camii, İmaret Camii; Karacasu Ilıca Ca-

mii; Karaköy Camii; Göynük Süleymanpaşa Camii;  Mudurnu Yıldırım Camii ve  Kanuni Camii; 

Gerede Yukarı Tekke Camii; Eskiçağa Yıldırım Camii), 

 

 

 
Şekil 19.  Mudurnu Gelinözü  Köyünde Bulunmuş 

Bir Bizans Dönemi Kalıntısı  (Mudurnu Kaymkl., 

1993). 

 

 
Şekil 20.  Göynük İlçesi Kilciler Köyünde 

Bulunmuş Bir Başka Bizans Kalıntısı (Göy-

nük Kaymkl.,1998). 

 

● Türbeler ( Merkez Tokadi Hayrettin Türbesi, Göynük Akşemseddin Türbesi), 

● Gerede Asar Kalesi, 

● Gerede Keçi Kalesi, 

● Göynük Evleri, 

● Mudurnu Evleri, 

● Merkez ilçede 28 adet ev ve  ilin,  özellikle kırsal yerleşim yerlerinde görülen otantik evler. 

 

Bunlardan başka ilin değişik yörelerinde , genelde büyük mermer üzerinde yazı ve resimler şeklinde, 

bir kısmı Bolu Müzesinde de sergilenen Roma ve Bizans dönemi kalıntıları bulunmaktadır (örneğin 

Şekil 19 ve 20). 

Yukarıda sıralanan tarihi ve turistik  varlıklardan bazıları  hakkında aşağıda kısaca bilgiler verilmiştir. 

Yukarı Taşhan.  Bolu Büyük Cami mahallesinde bulunan Taşhan, 1804 yılında Abdullah Ağa tara-

fından yaptırılmıştır. İki katlı ve açık avlulu olan Taşhan‟da toplam 30 oda bulunmakta ve bunlar ha-

len işyeri olarak kullanılmaktadır (Şekil 21). Yukarı Taşhan‟ın hemen yanında Aşağı Taşhan adı taşı-

yan bir han daha bulunmaktadır. 

Seben Kaya Evleri.  Seben ilçesine bağlı ve birbirine çok yakın Çeltik Deresi, Hoçaş, Kaşbıyıklar ve 

Yuva köylerinde, derin vadiler boyunca yükselen kayalarda  oyulmuş birkaç katlı kaya evleri bulunur 

(Şekil 22).  Oyma dışında kayaların dış yüzeylerinde de, yer yer  düzeltmeler yapıldığı görülür. Yapı-

lan araştırmalar bu bölgenin İlk Hristiyanlık Döneminde yerleşim merkezi olarak kullanıldığını ortaya 

koymuştur.  

Asar Kalesi.  Gerede ilçe merkezine 20 km uzaklıkta Çağış, Akçaşehir ve Çalışlar köyleri yolu üze-

rinde, kayalık bir tepede bulunmaktadır.  Kesin tarihi bilinmemekte, Bizans öncesi dönemden kaldığı 

düşünülmektedir.  Bakımının ve tanıtımının iyi yapılması durumunda   turistik çekim değeri haline 

gelebileceği kabul edilmektedir . 
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Şekil 21.  Bolu İl Merkezindeki Tarihi Yapı-

lardan Yukarı Taşhan‟ın Avlu İçinden Bir Gö-

rünüm (Bolu Valiliği, 1997). 

 

 
Şekil 22.  Seben Kaya Evleri  (Bolu Valiliği, 1997). 

 

 

 
Şekil 23.  Gerede Keçi Kalesi. (Gerede Belediye 

Başkanlığı, 2000). 

 

 
Şekil 24.  Bir Göynük Evi Dış Ön Cephesinin Ya-

kından Görünüşü (Göynük Kaymakamlığı, 1998). 

 

Keçi Kalesi. Gerede şehir merkezinin 5 km kuzeyinde, Arkut dağı tepesindedir. Bitinyalılardan kal-

dığı (M.Ö.  700- 74 dönemi) kaldığı belirlenmiştir. 1995 yılında restore edilmiştir (Şekil 23). 

 

 

 
Şekil  25.  Bakımı Yapılmamış Bir Mudurnu Evi Örneği  

(Mudurnu Kaymakamlığı, 1993). 

 

 
Şekil 26.  Yeniçağa İlçesi Çağa Köyünde Yöreye Öz-

gü Kırsal Bir Otantik  Konut İnşaatı (Yeniçağa Kay-

makamlığı, 1997). 

 

Göynük ve Mudurnu  Evleri.  Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş bulunan Göynük ve Mudurnu, 20. 

Yüzyıl başlarından  kalma Osmanlı Türk Evleri bakımından zengin  iki yerleşim  merkezidir. Evlerin  

sahip oldukları otantik  özellikler, artık örneklerine pek fazla yerde rastlanmadığından, ilçelere sadece 

kültürel değil, aynı zamanda tarihi değer de kazandırmaktadır  (Şekil 24, 25 ve EK 20 ve21). 
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Tablo 20.   Bolu İlinde Bulunan Sit Alanları  

 

Sıra 

No 

 

Sit  alanının adı ve yeri 

Sit derecesi 

ve türü* 

Tescil karar 

tarihi 

Tescil ka-

rarı no 

Merkez 

1 Claudiopolis Antik Kenti / Bolu Merkez Hisartepe-Kargatepe 1.AS 10.04.1990 

19.06.1990 

06.11.1995 

42851201 

1277 

4285 

2 Claudiopolis Antik Kenti / Bolu Merkez Hisartepe-Kargatepe çev-

resi 

3.AS 10.04.1990 1201 

3 Claudiopolis Antik Kenti, Nekropol / Bolu Merkez  Fırkatepe 2.AS 10.04.1990 1201 

4 Claudiopolis Antik Kenti , Nekropol / Bolu Merkez Naipler Tepesi 3.AS 10.04.1990 1201 

5 Nekropol alanı / Bolu Merkez Sümer Mahallesi 3.AS 25.11.1996 4955 

6 Nekropol alanı / Bolu Merkez Köroğlu Mahallesi 3.AS 31.07.1998 5889 

7 Roma Yolu / Bolu Merkez Büyükcami Mahallesi 1.AS 25.11.1996 4953 

8 Halıhisarı Kalesii / Bolu Çakmaklar Köyü Yaylası 1.AS 30.04.1990 1197 

9 Örencik Tümülüsü / Bolu Örencik Köyü 1.AS   

10 Hıdırşeyhler-Taşoluk Höyüğü / Bolu Hıdırşeyhler Köyü 1.AS 20.05.1996 4607 

11 Hıdırşeyhler- Taşoluk Höyüğü  Çevresi / Bolu Hıdırşeyhler Köyü 3.AS 25.11.1996 4948 

12 Hıdırşeyhler  I Tümülüsü  / Bolu Hıdırşeyhler Köyü 1.AS 20.05.1996 4607 

13 Hıdırşeyhler  II Tümülüsü / Bolu Hıdırşeyhler Köyü 1.AS 20.05.1996 4607 

14 Hıdırşeyhler I-II Tümülüsleri Çevresi / Bolu Hıdırşeyhler Köyü 3.AS 25.11.1996 4948 

15 Yerleşim Yeri / Yedigöller Bolu Köyyeri Mevkii 1.AS 02.12.1996 4960 

16 Kiliseler / Bolu Yedigöller,Arasta Mevkii 1.AS 02.12.1996 4960 

17 Hamam Kalıntıları / Bolu Yedigöller, Hamambaşı Mevkii 1.AS 02.12.1996 4960 

18 Nekropol Alanı / Bolu Yedigöller, Karadere Mevkii 1.AS 02.12.1996 4960 

19 Akkaya Travertenleri / Bolu Çepni Köyü  (Şekil 28) 1.DS 24.10.1997 5466 

20 Çayırköyü Tümülüsü / Bolu  Çayırköyü 1.AS 01.02.2001 7148 

Dörtdivan 

21 Deveciler Tümülüsü / Dörtdivan Deveciler Köyü 1.AS 21.12.1993 3336 

22 Antik Yerleşim Yeri / Dörtdivan   Köroğlu Mevkii 1.AS 29.05.1997 5204 

23 Nekropol Alanı I / Dörtdivan   Köroğlu Mevkii 3.AS 29.05.1997 5204 

24 Nekropol Alanı II / Dörtdivan   Köroğlu Mevkii 3.AS 29.05.1997 5204 

25 Samat Tümülüsü / Dörtdivan Samat Yaylası 1.AS 18.97.1994 3624 

26 Yerleşim Yeri+ Nekropol Alanı / Gerede Akçabey Köyü 1.AS 21.12.1993 3338 

27 Mağara / Gerede Aktaş Köyü 1.AS 06.11.1995 4298 

28 Nuhören Höyüğü / Gerede Nuhören Köyü 1.AS 06.03.1996 3898 

29 Ümitköy Antik Yerleşim Yeri / Gerede Ümitköy 1.AS 18.07.1994 3624 

Göynük 

30 Kentsel Sit Alanı Göynük İlçe Merkezi KS 11.05.1990 1222 

31 Yerleşim Yeri + Kilise / Göynük Kilciler Köyü AS 28.01.1992 2196 

32 Himmetoğlu Höyüğü / Göynük Himmetoğlu Köyü 1.AS 01.02.2001 7146 

Mengen 

33 Doruktepe Höyüğü /  Mengen  Kayabükü Köyü 1.AS 27.07.1993 3107 

34 İniştepe Nekropolü /  Mengen Kayabükü 1.AS 27.07.1993 3107 

35 Kayabaşı Antik Yapı Kalıntısı / Mengen Kayabaşı Köyü Çevresi 1.AS 27.07.1993 3107 

36 Bizans Kilisesi / Mengen 1.AS 01.02.2002 7754 

Mudurnu 

37 Kentsel Sit Alanı / Mudurnu İlçe Merkezi KS 15.01.1991 1609 

38 Mudurnu Kalesi / Mudurnu Hisartepe Mevkii AS 15.01.1991 1609 

39 Karamurat Gölü / Mudurnu Taşkesti Beldesi 1.DS 23.14.1996 4990 

Kaynak: İl Kültür Müdürlüğü, 2001         *Kısaltmalar: AS- Arkeolojik sit, DS- Doğal sit, KS- Kentsel sit. 

 

Otantik Köy Evleri. Bolu‟nun kimi köylerinde  yöresel geleneklerle oluşmuş ev tipleri ilgi çekicidir. 

Şekil 26‟da Yeniçağa ilçesi Çağa köyündeki bir örnek görülmektedir. Doğayla uyumlu biçimleri ve 

özel ahşap destekli doğal malzemeden yapılmış ve iki katlı  olmaları  depreme karşı dayanıklı da ola-

bileceklerine işaret etmektedir. 
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Şekil  27.   Bolu ve Düzce İllerinin Taşınmaz Tarihi Varlıklarını Gösteren Harita (Bolu Valiliği, 1998a). 

 

Yukarıdaki bilgilere ek olarak, İl‟in sit alanları  listesi Tablo 20‟de  verilmiştir. Ayrıca  Bolu ilindeki 

başlıca tarihi varlıkların yerlerini gösteren bir harita da Şekil 27‟de görülmektedir. Doğal sit alanla-

rından Akkaya travertenlerinin bir görünümü Şekil 28‟de yer almaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 28.   Merkez İlçe Doğal Sit Alanlarından 

Akkaya Travertenleri  (Bolu Valiliği, 1997). 

 

 

 

2.3.3. Ulaşım Ağı 

Bolu ilinde tren yolu ve  genelde raylı sistem  ulaşımı bulunmamaktadır.  İl merkezinin çevredeki  en 

yakın tren istasyonlarına uzaklıkları şöyledir: Doğuda Zonguldak-Ankara hattı üzerinde İsmetpaşa is-

tasyonuna  yaklaşık 100 km: batıda Arifiye/Adapazarı  istasyonuna 115 km Ancak proje aşamasında 

olan Sakarya-Düzce-Karadeniz Ereğlisi  tren yolu yapıldığı takdirde, en yakın istasyon 45-50 km 

uzaklıktaki  Düzce istasyonu olacaktır.  

Düzce‟nin ayrılmasından sonra, Bolu denize kıyısı olmayan bir il durumuna gelmiştir. Bu nedenle 

deniz ulaşımından doğrudan yararlanması söz konusu  değildir. Ancak Bolu-Düzce-Akçakoca (85 

km) veya Bolu-Yeniçağa-Zonguldak (130 km) üzerinden, deniz ulaşımından dolaylı olarak yararla-

nabilecek konumdadır. 
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Merkez ilçede sadece  küçük askeri uçaklara hizmet verebilen  bir hava alanı bulunmaktadır. Bunun 

dışında Bolu‟da  hava yolu ulaşımı olanağı bulunmamaktadır.   

Bolu için esas ulaşım ağı karayolu ulaşım ağıdır (Tablo 1 ve 2). Bolu‟nun il içi ve il dışı karayolu ula-

şım ağı Şekil 3 ve 6 ile  EK 46 ve EK 47‟deki haritalarda verilmiştir.  İl sınırları içinde kalan   kara-

yollarının özellikleri Tablo 21‟de görülmektedir. 

 

Tablo 21.    Bolu İl Sınırları İçindeki Karayolları Bilançosu (km) 

 

 

Yol türü 

Toplam 

uzunluk 

 

BSK 

 

ASK 

 

Parke 

 

Stabilize 

 

Toprak 

Geçit  

vermez 

Otoyol 130 124 0 0 0 0 6 

Devlet yolları 348 131 217 0 0 0 0 

İl yolları 261 0 251 3 0 0 7 

Köy yolları 3.655 0 613 0 2.590 451 0 

TOPLAM 4.394 255 1.081 3 2.590 451 13 

Kaynak :  Bolu Valiliği, 2001. 

 

İl sınırları içinde kalan köy  yollarının ilçelere göre  uzunlukları ve nitelikleri de  Tablo 22‟de  görül-

mektedir. 

Türkiye‟de 2001 yılı itibariyle 1.851 km otoyol, 31.376 km. Devlet yolu, 29.940 km il yolu olmak 

üzere, toplam 63.167 km karayolu bulunmaktadır. Bunlardan otoyollar ile, 3.673 km Devlet yolu ve  

451 km il yolu , yani toplam 5.975 km  uzunluğundaki yollar bölünmüş yollardır. 01.01.2001 itibariy-

le Türkiye‟de köy yolları toplamı da 218.275 km, köy sayısı 33.088, toplam köy nüfusu 

12.945.793‟tür (khgm.gov.tr). 

İl‟de otoyol, karayolları, köy yolları ve orman yolları için  toplam  yaklaşık 8.442,2 ha arazi kullanıl-

mıştır (Tablo 23). Bu da il alanının yaklaşık yüzde 1‟i kadardır. 

 
Tablo 22.   İlçelere Göre Köy ve Mahalle Sayıları ile Köy Yolları (km) 

 

 Yerleşim yerleri Köy yolları durumu 

İlçeler Köy sys. Mah. sys. Toplam Asfalt Stabilize Tesfiye Hamyol Toplam 

Merkez 128 156 284 254 485 13 - 752 

Dörtdivan 30 14 44 28 72 3 - 103 

Gerede 92 96 188 70 303 6 1 380 

Göynük 66 69 135 38 541 23 1 603 

Kıbrıscık 22 10 32 2 118 4  124 

Mengen 55 173 228 70 380 9 1 460 

Mudurnu 73 97 170 87 450 53 - 590 

Seben 29 29 58 29 203 10 - 242 

Yeniçağa 16 22 38 35 38 - - 73 

Toplam 511 666 1.177 613 2.590 121 3  3.327 

Kaynak : Köy Hizm. İl Müdürlüğü, 2001  ve Tablo 3. 

 

Bolu‟dan geçen ve  en önemli ulusal yol olan Edirne-İstanbul-Ankara otoyolunun Bolu Dağı geçişin-

deki tünel inşaatı henüz tamamlanmamıştır. Tünel başlangıçta 2x3.275 m olarak projelendirilmiş; an-

cak 1999 depremlerinden sonra oluşan göçük nedeniyle, bedeli sigorta şirketi tarafından ödenmek 

üzere güzergah değişikliği yapılmış ve uzunluk 2x2.926 m‟ye düşürülmüştür (kgm.gov.tr).  

Orman yolları konusunda Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2000 yılı sonu itibariy-

le Bolu ilinde  toplam 5.127 km orman yolu bulunmaktadır. Orman yolu genişliği, hendek dahil 5 m  

alınarak yapılan hesaba göre, orman yolları için açılan toplam alan 2563,5 ha’dır. 
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Böylece il içinde  karayolları ve otoyol için 2.219 ha, köy yolları için  3.659,7  ha, orman yolları için 

2.563  ha olmak üzere toplam 8.442,2 ha arazi,  yerleşim yerleri dışındaki yolların yapımı için  kulla-

nılmış olmaktadır. Bu alan ilin toplam alanının yaklaşık yüzde 1‟i kadardır. 

 
Tablo 23.   Bolu İlinde Karayolları İçin Kullanılan Arazilerin Büyüklüğü 

 

Yol Uzunluk (m) Kullanılan alan (m
2
) 

Otoyollar 105.000  10.500.000  

Devlet yolları 189.000    8.960.000 

İl yolları 199.000  2.730.000 

Köy yolları 3.327.000 36.597.000 

Orman yolları 5.127.000 25.635.000 

Toplam 8.947.000 84.422.000 

Kaynak:  Karayolları Bolu  41. Şube Şefliği, Bolu, 2001. 

 

2.3.4.  Göletler ve Barajlar 

Bolu ilinde DSİ tarafından yapılmış  3  gölet ve 1 baraj vardır. Göletler  Merkez Gölcük göleti, Seben 

Aladağ göleti ve Göynük Çayköy göletidir.  Baraj ise Merkez Gölköy barajıdır  

Planlaması bitmiş, inşaatı yapılmamış 2 baraj da Gerede Işıklı barajı ve  Gerede Körler barajıdır. Pro-

je aşamasında da 1 baraj bulunmaktadır, o da  Gerede Tekkeköy barajıdır. Söz konusu göletler ve ba-

rajlar hakkındaki bilgiler Tablo (24, 25, 26 ve 27)‟de özetlenmiştir (DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu, 

2001). 

2.3.4.1.   Gölcük Göleti 

Orman Genel Müdürlüğünce orman içi dinlenme merkezi olarak değerlendirilen bu gölet, Bolu‟nun 

13 km. güneyinde, gür ormanlar içinde bulunmaktadır. Özellikle günü birlik rekreasyon turizmi için 

yoğun olarak kullanılan bir yerdir. Teknik özellikleri Tablo 24‟de görülmektedir. 

 

Tablo 24.   Merkez Gölcük Göleti Hakkında Bilgiler 

 

Amacı Rekreasyon Dolgu hacmi 27.000 m
3
 

Yüksekliği (temelden) 12,50 m. Depolama hacmi 0,300 hm
3
 

Yüksekliği (talvegten) 7,50 m. İşletmeye açıldığı yıl 1975 

Yüzölçümü 45.000 m
2
 İşletme Orman Genel Müdl. 

Kaynak: DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu, 2001. 

 

2.3.4.2.  Seben Aladağ Göleti 

Bolu‟nun 25 km. güneyinde Aladağlar‟ın yüksek ve ormanlarla kaplı düzlüğünde, Aladağ çayı üze-

rinde  bulunmaktadır. Teknik özellikleri Tablo 25‟de verilmiştir. Göletin yanında gençlik kamp yeri 

de bulunmaktadır. Ayrıca piknik alanları vardır. Gençlik kampları dışında günübirlik rekreasyon ve 

doğa turizmi için de kullanılmaktadır. 

 

Tablo 25.   Seben Aladağ Göleti hakkında Bilgiler 

 

Amacı Rekreasyon Dolgu hacmi 34.000 m
3
 

Yüksekliği (temelden) 12,0 m. Depolama hacmi 2,286 hm
3
 

Yüksekliği (talvegten) 10,5 m. İşletmeye açıldığı yıl 1990 

Yüzölçümü (göl yüzeyi) 66,4 ha İşletme Gençlik ve Spor Gn.Mdl. 

Kaynak: DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu, 2001. 
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2.3.4.3.   Göynük Çayköy Göleti 

Göynük güneyinde Çatak  çayı üzerinde  sulama amaçlı bir göletdir. Teknik özellikleri Tablo 26‟da 

görülmektedir.  

 

Tablo 26.  Çayköy‟ün 900 m  Menbasında Çayköy Deresi Üzerinde Kurulmuş Olan 

Göynük Çayköy Göleti Hakkında Bilgiler 

 

Amacı Sulama Yağış alanı 27,5 km2 

Yüksekliği (temelden) 35,0 m. Aktif hacim 1,7 hm3 

Yüksekliği (talvegten) 27,5 m. Ölü hacim 0,4 hm3 

Tipi Kil çekirdekli toprak dolgu İşletmeye açıldığı yıl 2001 

Dolgu hacmi 0,6 hm3 Sulama sahası 400 ha (brüt)/380 ha (net) 

Depolama hacmi 2,2 hm3 Sulama kanalları 15,1 km 

Yıllık ortalama su 2,4 hm3 İşletme Arazi sahipleri kooperatifi 

Kaynak: DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu, 2001. 

 

2.3.4.4.   Merkez Gölköy Barajı 

Bolu‟nun 10 km güneybatısında bulunan ve teknik özellikleri Tablo 27‟de verilen Gölköy barajının 

cazibe hattı 1970‟te, pompaj hattı ise 1985‟te hizmete girmiştir. Sulama ve  taşkın kontrol  amacı dı-

şında, Bolu Merkez ilçeye içme ve kullanma suyu sağlama amacı da bulunmaktadır.  

 

 

 

Tablo 27.   Merkez Gölköy Barajı Hakkında Bilgiler* 

 

Amacı Sulama ve taşkın kontrol Yağış alanı 1205 km
2
 

Yüksekliği (temelden) 24,5 m Yıllık ortalama su 133,5 hm
3
 

Yüksekliği (talvegten) 21,5 m İşletmeye açıldığı yıl Cazibe hattı 1970, 

Pompaj hattı 1985 

Tipi Toprak dolgu Cazibe sulaması 5.800 ha (net) 

Baraj hacmi 1.534.00 m
3
 Pompaj sulaması 2.800 ha (net) 

Toplam göl hacmi 24,1 hm
3
 Toplam sulama alanı 11.228 ha (brüt / 8.600 ha (net) 

Normal kotta göl alanı 1,3 km
2
 İşletme DSİ Genel Mdl. 

Kaynak:  DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu, 2001. 

*Bolu ilinde DSİ tarafından geliştirilmiş içme suyu projesi yoktur. Ancak halen işletmede olan Gölköy barajından 

şehre içme ve kullanma suyu tahsis edilmiş olup, İller Bankası tarafından isale hattı ve arıtma tesisi yapıldıktan son-

ra, şehre 20,5 hm
3
 / yıl su verilecektir. 

 

2.3.4.5.  Gerede Tekke Barajı (Proje Aşaması) 

Gerede  ilçesinin 25 km batısında yapılması projelendirilmiş olan bu baraj sulama amaçlıdır. Teknik 

özellikleri EK 22‟de görülmektedir. 

2.3.4.6.  Gerede Işıklı ve Körler  Barajları (Planlaması Bitmiş) 

Bu iki barajın,  Gerede çayı alt havzasındaki su ile 2027 yılına kadar Ankara şehrinin içme ve kul-

lanma suyu gereksinimini karşılanması amacıyla yapılması planlanmıştır.  

Yapılacak barajların teknik özellikleri  EK 24‟de verilmiş; ayrıca barajların yeri  ve Ankara su taşıma 

hattı Şekil 39‟ da gösterilmiştir.  Buna göre tutulacak su,   taşıma hattı ile Körler barajına, oradan da  

Ankara‟ya su sağlayan Çamlıdere barajına aktarılacaktır. 

Planlama çalışmaları yürütülen  diğer baraj projeleri şunlardır:  Göynük Himmetoğlu Yığılıkaya bara-

jı (sulama alanı 1340 ha), Seben Haccağız barajı (sulama alanı 2.050 ha), Mengen Kayabükü barajı 

(12 MW), Mengen Köprübaşı barajı (70 MW). 
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2.3.5.   Sanayi Tesisleri 

Yapay çevre varlığı olarak sanayi tesislerinden ve bunların kullandıkları arazi büyüklüklerinden kısa-

ca söz edilmesi gerekir. D-100 Devlet  karayolunun Bolu‟nun içinden geçmesi, Bolu‟nun Türkiye‟nin 

iki metropolü arasında bir konuma sahip olması ve 1950‟li yıllardan itibaren karayolu taşımacılığının 

giderek önem kazanması gibi nedenlerle, ülkedeki sanayileşmeye paralel olarak Bolu‟da da  bu alan-

da önemli gelişmeler olmuştur. Tablo 28‟de  sanayi kuruluşlarınca kullanılan arazi büyüklüklerini ve 

bu kuruluşların yerlerini gösteren kısa bilgiler sunulmuştur. 

 

Tablo 28.   Bolu İlinde Bulunan Küçük Sanayi Siteleri, Bunların İşyeri Sayıları ve Arazi Büyüklükleri 

 

Adı Yeri İşyeri sayısı Alanı (ha) 

Bolu Küçük Sanayi Sitesi Bolu 425 10,2 

Bolu Yeni Küçük Sanayi Sitesi Bolu 210 15,1 

Gerede Küçük Sanayi Sitesi (Toplu İş Yeri) Gerede 200 11,8 

Yeniçağa Küçük Sanayi Sitesi  Yeniçağa 286 30,0 

Mudurnu Küçük Sanayi Sitesi (Toplu İş Yeri) Mudurnu 13 1,7 

Mengen Küçük Sanayi Sitesi (inşaat bitmiş, açı-

lış aşamasında) 

Mengen 107 10,4 

Ata Küçük Sanayi Sitesi Bolu Proje aşamasında - 

Toplam  (Ata Sitesi hariç) 1.241 79,2 

Kaynak:  Bolu Valiliği, 2001 ve Bolu Tic. ve San. Odası Başkanlığı, 2001. 

 

İl‟de bulunan küçük sanayi siteleri , bunların işyeri sayıları ve kapladıkları arazi genişlikleri Tablo 

28‟de verilmiştir. Tablo 29 organize sanayi bölgelerinin adlarını, yerlerini ve arazi büyüklüklerini 

göstermektedir.  

 
Tablo 29.   Bolu İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri 

 

Adı Yeri Alanı -ha 

Bolu Organize Sanayi Bölgesi Bolu 73 

Gerede Gerkonsan Organize Sanayi Bölgesi Gerede 100 

Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi Gerede 130 

Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi Yeniçağa 120 

                                                                            Toplam 423 

Kaynak:  Bolu Valiliği, 2001. 

 

Bolu Organize Sanayi Bölgesi. Bolu-Ankara D-100 karayolunun üzerinde,73 hektar bir arazide ku-

rulmuştur. Arazi 61 parsel şeklinde bölünmüştür. Alt yapı tamamlanmıştır. Arıtma tesisi için 30.000 

m
2
 büyüklüğünde bir alan ayrılmıştır. Çalışan firmalardan 3‟ünün arıtma tesisi bulunmaktadır.  Bu 

Organize sanayi bölgesinde boş parsel kalmamış olduğundan, gelen istekler üzerine  70 ha genişli-

ğinde ek bölge gündeme gelmiştir. Bu ek bölgenin de imar-parselasyon, alt yapı ve enerji projeleri 

tamamlanıp onaylanmıştır. 

Gerede Gerkonsan Organize Sanayi Bölgesi.  Mayıs 2001 itibariyle, 100 ha genişliğindeki  bölgede 

51 parselin  25‟inin tahsisleri yapılmış olup, 26 parsel halen boş durumdadır. Alt yapı çalışmaları de-

vam eden bölgede elektrik işleri ve bölge  içi yolların yüzde 90‟ı tamamlanmış durumdadır. 2000 

m
3
‟lük su deposu ve terfi hattı inşaatları devam etmektedir. Arıtma tesisi bulunmamaktadır. 

Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi.  Mayıs 2001 tarihine göre, bu bölgenin durumu da şöyledir. 

130 ha genişliğinde bir arazi üzerinde kurulması planlanmış, 132 parsel ayrımı yapılmış; ancak henüz 

parsel tahsisleri yapılmamıştır.  89 ha  kısmının kamulaştırması yapılmıştır. 

Yeniçağa  Organize Sanayi Bölgesi.  Mayıs 2001 tarihine göre, 120 ha genişliğindeki bu bölge için 

girişimci kurul oluşturulmuş; yer seçimi yapılmıştır. İmar planları ve alt yapı tesis projelerinin ihalesi 

yapılmıştır. Kamulaştırma için finansman sıkıntısı bulunmaktadır. 
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İlde  sanayi sitesi ya da sanayi bölgesi dışında Bolu Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı 67 sanayi kuru-

luşunun kullandıkları  toplam arazi büyüklüğü  adı geçen kuruluş tarafından   52,2 ha  kapalı, 217,1 

ha açık alan olmak üzere, toplam  269,2 ha 
 
olarak verilmiştir.  Gerede Ticaret ve Sanayi Odasına ka-

yıtlı olan  kuruluşların arazi büyüklükleri bu rakamın dışındadır.  Bu rakam yukarıdaki Tablo 50 ve 

51‟deki deki rakamlara eklendiğinde 771,4  ha  bir büyüklük bulunur.   Ticaret ve Sanayi odasına ka-

yıtlı olmayan kuruluşların ve Gerede‟deki  bazı kuruluşların arazileri de eklendiğinde, bu rakamın 

yaklaşık 1.000 ha  kadar olduğu tahmin edilebilir.   

Konut alanları gibi, özellikle Bolu ovasındaki sanayi kuruluşlarının çoğu  da nitelikli tarım arazisi 

üzerinde yer almaktadır. 

2.4.  İklim 

2.4.1.  Genel İklim Özellikleri 

Türkiye  Kuzey Yarımküre‟de, 35
0 

51‟ ve 42
0 

06‟ kuzey enlemleri arasında kalan toprakları ile, ılıman 

orta iklim kuşağı üzerinde bulunmaktadır.  

Ülkenin deniz seviyesinden orta-

lama yüksekliği 1.131m‟dir. Av-

rupa‟nın ortalama yüksekliği 330 

m, Asya‟nınki 1.050 m‟dir.  Ka-

radeniz ve Akdeniz bölgelerinde 

dağlar genelde kıyıya paralel 

uzanır. Ege bölgesinde ise dağla-

rın uzanımı genelde kıyıya dik-

tir.Bolu ilinin kuzey kesimlerin-

de, Yedigöller civarında  dar bir 

alanda, Batı Karadeniz iklimi, 

görülür. Oradan güneye doğru 

gidildikçe Karadeniz ikliminin 

etkisi azalmaya başlar ve  İç 

Anadolu ikliminin etkisi hissedi-

lir.  

 
Şekil 29.  CBS Çalışmalarında Meteoroloji Verilerinden Yararlanılarak Üre-

tilmiş Bolu İli İklim Haritası (TÜBİTAK/MAM, 2002, sayfa düzenlemesi 

değiştirilmiştir). 

 
Tablo 30.  Bolu İlinde  Uzun Yıllara Ait  Bazı İklim Parametresi Ortalamaları 

 

Parametre Bolu Gerede Göynük Seben 

Ortalama sıcaklık (
0
C) 10,2 7,6 10,6 11,2 

En yüksek sıcaklık  (
0
C) 39,4 33,2 38,0 39,2 

En düşük sıcaklık (
0
C) -34,0 -25,2 -19,4 -28,2 

Ortalama yağış (mm/yıl) 536,4 662,5 617,4 444,0 

Ortalama yağışlı gün sayısı 137,7 - - - 

Ortalama kar yağışlı gün sayısı 25,4 45,8 17,2 12 

Ortalama karla örtülü gün sayısı 38,9 53,2 29,8 16,1 

En yüksek kar kalınlığı (cm) 72 148 70 37 

Ortalama donlu günler sayısı 96,4 - - - 

Ortalama oransal nem (yüzde) 72 65 58 65 

Ortalama bulutluluk (0-10)  5,6 5,1 4,4 4,5 

Ortalama açık gün sayısı (0,0-1,9) 64 92,7 121,9 92,0 

Ortalama kapalı gün sayısı (8,1-10) 102,7 105,1 78,0 59,7 

Ortalama sisli günler sayısı 30,8 13,5 16,3 9,6 

Kaynak:  Meteoroloji İl Müdürlüğü 2001 ve  Bolu Valiliği, 1998a. 
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İlin en güney kesimlerinde  İç Anadolu iklimi etkisi ağır basar. Bu ara  kısımdaki iklim, Karadeniz 

ardı iklimi olarak tanımlanmaktadır. Bu genel duruma ek olarak, yerel ölçüdeki topoğrafik yükseklik 

farkları da önemli bir iklim etkenidir (Şekil 29). Batı Karadeniz iklimi, Doğu Karadeniz iklimine göre  

daha az yağışlıdır. Sıcaklık  da Karadeniz boyunun öteki kesimlerine göre gerek yazın, gerekse kışın 

biraz daha azdır. Karadeniz ardı iklim tipi Karadeniz iklimi ile, İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş 

iklimi  niteliğindedir. İç Anadolu ikliminin özelliği yazların kurak ve sıcak, kışların soğuk ve sert ol-

masıdır. Yağışlar da daha azdır. 

Bolu‟da halen çalışır durumda Merkez ilçede ve Seben‟de birer meteoroloji istasyonu bulunmaktadır. 

Diğer bazı merkezlerdeki istasyonlar geçmiş yıllarda belli süreler çalışmış olup, şimdi kapalı durum-

dadırlar.Tablo 30‟da  dört ayrı istasyonun uzun yıllara ait iklim parametreleri ortalamaları verilmiştir. 

2.4.2.  Sıcaklık Verileri 

Bolu ili güneşlenme süresi bakımından yılda 2.250 ile 2.500 saat güneş alan alanların arasında yer 

almaktadır. İlin güney kesimleri 2.500 saatlik, kuzey kesimleri 2.250 saatlik dilimlerde kalmaktadır 

(DİE, 2001). 

 

 
Şekil 30.   Türkiye İklim Atlası Verilerinden CBS Çalışmalarıyla Hazırlanmış, Bolu İli  Sı-

caklık Dağılımı Haritası  (TÜBİTAK/MAM 2002‟den sayfa düzenlemesi değiştirilerek 

alınmıştır). 

Şekil 30‟da İl‟in topografyasına  bağlı olarak  sıcaklık ortalamalarının  (-2 ve 1 
0
C) ile (11-15 

0
C) ara-

sında değiştiği görülmektedir.  Bolu Merkez‟de uzun yılların sıcaklık ortalaması 10,2 
0
C olarak bu-

lunmuştur. 

En fazla donlu gün sayısı 23 gün ile ocak ayında yaşanmıştır.  Ocaktan sonra 20 gün ile şubat, 18 ile 

aralık ve mart ayları gelmektedir.  Yıllık ortalama  96,4 gündür. 

Son 71 yılın en yükseklik sıcaklığı 39,4 
0
C olarak ağustos ayında gerçekleşmiştir. Bu zaman dilimin-

de ocak ayının en yüksek sıcaklığı ise 19,8 
0
C  olmuştur. 

Son 72 yılın aylara göre sıcaklık ortalamasına baktığımızda, ağustos ayı ortalamasının 20 
0
C (en yük-

sek); ocak ayı ortalamasının da 0,3 
0
C (en düşük) olduğunu görürüz. Genel ortalama ise 10,2 

0
C  de-

ğerindedir. 

2.4.3.  Yağış Verileri 

Bolu ili yağış dağılımı haritası da Şekil  31‟de görülmektedir.  Bu harita üzerinde ilin güneyinden ku-

zeyine doğru gidildikçe yağışların arttığı görülmektedir. Güneyde yıllık 500 mm dolayındaki yağış 

ortalamaları kuzey ve kuzeybatıda 1.000-1.250 mm‟ye kadar çıkmaktadır.  
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İl‟deki  son 71 yıllık oransal nemin yıllık ortalaması  yüzde 72‟dir. 

Merkez‟de yıllık ortalama yağış 536,4 mm‟dir yağışın en fazla olduğu ay  aralık (60,9 mm) ayıdır. 

Bunu 58,5 mm ile mayıs,  58,2 mm ile ocak ayları izlemektedir. Yağışın en düşük olduğu aylar ise 

ağustos (22 mm) ve temmuz (27 mm) aylarıdır. 

Merkez‟de  72  yılın yıllık karla örtülü gün sayısı  ortalaması ise 38,9 gün olarak bulunmuştur. 

 

 
Şekil 31.  Türkiye  İklim Atlası Verilerinden CBS Çalışmalarıyla Üretilmiş, Bolu İli Yıllık 

Ortalama Yağış Dağılımı Haritası ( TÜBİTAK/MAM 2002‟den sayfa düzenlemesi değişti-

rilerek alınmıştır). 

 

2.4.4.  Rüzgar Verileri 

Bolu ili, ortalama  rüzgar hızı 10-20 m/sn arasında olan bölge içinde kalmaktadır. Türkiye arazisinin 

yarısı kadar bir kısmında bu hız aralığı etkindir. Ülkenin, Bolu‟nun da dahil olduğu  çok büyük bir 

kısmında, rüzgar potansiyeli  250W/m
2
 gibi düşük bir değere  sahiptir. 

Merkez meteoroloji istasyonu uzun yıllara ait rüzgar kayıtları Tablo 31‟de özetlenmiştir.   

 

Tablo 31.   Bolu Meteoroloji İstasyonu  Uzun Süreli  Yıllık Rüzgar Kayıtları 

 
 Yıl Yıllık I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1) 54 1,5 1,4 1,6 1,8 1,8 1,6 1,5 1,7 1,7 1,5 1,2 1,2 1,3 

2) 54 w28.9 s24,5 s23,6 sw28,5 sse26,9 s21,6 w21,0 w20,9 w28,9 ssw18,6 w20,5 w18,6 nw23,5 

3) 35 31.1 2,3 3,1 3,6 4,5 2,7 2,7 2,2 2,7 1,9 1,3 2 2,1 

4) 42 2,7 0,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,4 

Kaynak:  Meteoroloji İl Müdürlüğü,  2001 ve  Bolu Valiliği, 1998a. 

1) Ortalama aylık rüzgar hızı m/sn, 2) Maksimum rüzgar yönü ve hızı (e-doğu, w-batı, n-kuzey, s- güney), 3) Kuvvet-

li rüzgarlı gün sayısı,  4) Fırtınalı gün sayısı. Aylar Romen rakamları ile gösterilmiştir (I - XII). 

 

Bolu meteoroloji istasyonunun 54 yıllık kayıtlarına göre, aylar itibariyle ortalama rüzgar hızı 1,2 m/sn 

ile 1,8 m/sn arasında değişmektedir.  

İl merkezinde hakim rüzgar yönü batı ve güneybatıdır. Kış ve ara mevsimlerde daha belirgin olan 

rüzgarlar, yaz aylarında azalır. Kuzey ve doğudan esen rüzgarların hızları saniyede 1,7-1,8 m arasında 

değişirken; batı ve güneybatı rüzgarlarının hızı 2,8-3,1 m/sn arasındadır. Esme sayıları da kuzeyde 

434, doğuda 653, batı ve güneybatıda ise 2.564 ve 2.605‟tir. 

Yukarıdakiler dışında, ilçelere ait bazı iklim bilgileri de aşağıya kaydedilmiştir. 
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Gerede.  Dörtdivan çevresiyle birlikte, Gerede Bolu ilinde iklimi  en sert olan ilçedir. 20 yıllık sıcak-

lık ortalaması 7,6 
0
C olarak; 26 yıllık  yağış ortalaması ise  552,5 mm olarak belirlenmiştir. 26 yıllık 

ortalama kar yağışlı gün sayısı 45,8; karla örtülü gün sayısı ise  33,2 gündür.  

Göynük.  Bolu ve Gerede‟ye göre daha ılıman bir iklimi vardır. Yıllık ortalama sıcaklık 10,6 
0
C „dir. 

Yağışlar ilk ve sonbahar aylarında görülür. Ortalama yıllık yağış  614 kg/m
2
 ,ortalama  yıllık kar ya-

ğışlı gün sayısı 16‟dır. 

Mengen. Batıdan gelen rüzgarlar  özellikle ilkbahar ve sonbaharda önemli ölçüde yağış getirir. Yağış 

bakımından Karadeniz ikliminin karakteri ağır basar. Her mevsim yağışlıdır ve mevsimler arasındaki 

yağış farkları azdır.  Ortalama  yıllık sıcaklık Pazarköy‟de  9,5 
0
C; Gökçesu‟da 10,2 

0
C‟dır. Ortalama 

yıllık yağış Pazarköyde 636 mm; Gökçesu‟da  ise 680 mm‟dir. Kışlar oldukça soğuk geçmektedir.  

Karın toprak üzerinde kalma süresi yıllık  55 gün olarak belirlenmiştir. Hakim rüzgarlar güneybatıdan 

esmektedir. 

Mudurnu.  Maksimum yağışlar kış ve ilkbahardadır. Kuzeybatıdan  ve kuzeyden esen rüzgarlar Mu-

durnu ve civarına yağış getirir. İlkbaharda esen lodos rüzgarı ise kısa zamanda karları eritir; Mudurnu 

çayının taşmasına neden olur. 23 yıllık ortalama sıcaklık 9,2 
0
C, 14 yıllık ortalama donlu gün sayısı 

99 gün, 21 yıllık ortalama kar yağışlı gün sayısı 19,4 gün,  21 yıllık  ortalama en yüksek kar örtüsü 87 

cm‟dir. 

Seben. Rakımın düşük olması, kuzeyden gelen soğuk rüzgarların Aladağ (Köroğlu dağları) tarafından 

tutulması; buna karşılık kış aylarında güney ve güneybatıdan gelen sıcak fön tipi rüzgarların esmesi, 

Seben çevresinin iklim karakterlerini belirler. 24 yılın yıllık sıcaklık ortalaması 11,2 
0
C‟dir. Yağışlar 

genellikle ilkbahar aylarında yağar. 32 yıllık ortalama yağış miktarı 444 mm/yıl, 2000 yılı yağış 428,5 

mm/yıldır. 32 yıllık ortalama kar yağışlı gün sayısı 12, en yüksek kar kalınlığı 37 cm olarak belirlen-

miştir.
 

2.5.   İl’in Mevcut Çevre Sorunları 

Çevre sorunları kavramı,  insan etkinlikleri sonucunda ekosistemlerdeki doğal dengenin bozulması 

durumları için kullanılan bir kavramdır.  Sorunlar esas olarak üç grupta toplanır:  (i) Çevre bozulması, 

(ii) çevre kirlenmesi, (iii) doğal kaynakların aşırı ve yanlış tüketimi. 

Bu bölümde Bolu ilinin çeşitli çevre sorunları hakkında sağlanan mevcut durum bilgileri sunulmuş-

tur. Giriş bölümünde de vurgulandığı gibi,  mevcut bilgi alt yapımızın hem nicelik, hem de nitelik ba-

kımlarından il düzeyinde  çok başarılı bir planlama çalışması gerçekleştirmeye tam  elverişli olduğu 

söylenemez. Gelecekte  yapılacak planlama çalışmaları için , her şeyden önce bilgi alt yapımızı elve-

rişli duruma getiren  modern bir sistem geliştirmek ve bunu kamu ve özel, bütün kurumlarda uygula-

maya koymak, aksatmadan da uygulamak  durumunda  olduğumuzu belirtmek yanlış olmayacaktır. 

2.5.1.  Fiziksel Çevre Bozulmaları 

Fiziksel çevre bozulması, arazi bozulması, doğal peysaj bozulması kavramları aynı anlamda kullanı-

lan kavramlardır.  İnsanların araziden yararlanmak için  ortaya koydukları çeşitli etkinliklerde; örne-

ğin taş ocağı, maden ocağı işletmelerinde, yol, tünel, hava alanı, baraj gibi büyük yapıların yapımın-

da, arazi kazanmak için kıyıların doldurulmasında gereken titizlik gösterilmez, bilimsel kurallara 

uyulmazsa, arazi bozulmaları meydana gelebilmektedir.  

Erozyon, hızlandırılmış erozyon, taşkın ve sel olayları, heyelanlar, depremler, orman yangınları gibi 

olaylar da arazi bozulmalarına neden olmaktadır. 

Arazi bozulmalarına Bolu ilinde  taş ve kum ocakları, linyit işletmeleri, yol yapımı gibi çalışmalara 

bağlı olarak, çok büyük boyutlu olmasa da,  rastlanmaktadır. İl‟de özellikle taş ve kum ocakları çalış-

tıranların Taş Ocakları Nizamnamesine tam olarak uymadıkları, düzenlenen  raporlardan ve Valilikçe 

yazılan uyarı yazılarından anlaşılmaktadır. Ocakları çalıştırırken  kurallara uymayanların, iş bitiminde 

çevresel rehabilitasyonu da fazla önemsemeyecekleri açıktır. Valilik  uyarı yazılarında, özellikle dere 

yataklarından alınan kum stokları yüzünden, yatağın yapısının bozulduğuna ve taşkın riskinin arttığı-

na dikkat çekilmektedir.  
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İl Özel İdare Müdürlüğü kayıtlarında Merkez ilçede ruhsatlı 10 taş ocağı ve 1 maden suyu işletmesi,  

Gerede‟de  1 taş ocağı, Göynük‟te 2 taş ocağı, Mengen‟de 1 kum-çakıl ocağı, Mudurnu‟da 2 taş ocağı 

ile 4 kum-çakıl ocağı (malzeme ocağı),  Seben‟de 1 taş ocağı ve 2 sıcak su işletmesi, Merkez ilçede 1, 

Yeniçağa‟da 1 maden suyu işletmesi halen çalıştırılmakta olan ocak ve işletmelerdir.  

 

 
Şekil 32.  Bolu İli Genelleştirilmiş Erozyon Haritası. TÜBİTAK/MAM (2002) tarafından 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayısal verileri kullanılarak CBS ile üretilen haritadan, 

sayfa düzenlemesi değiştirilerek alınmıştır. 

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, gerek karayolu inşaatı dolayısıyla  oluşan yol  kenarı arazi bozulmaları; 

gerekse  çeşitli amaçlarla açılan taş  ve kum ocaklarının çoğu,  genel olarak iş bitiminde düzeltme iş-

lemine  gereği gibi tabi tutulmadan terk edilmektedir. 

Erozyon olayı , Türkiye‟nin başka bazı bölgelerine göre daha az olmakla birlikte, Bolu ilinde de gö-

rülür. Erozyonla yamaçlardan sıyrılan toprak, sel suları ile bazen istenmeyen alanları örter ve burala-

rın kullanımını güçleştir. Bu durum da, başka bir arazi bozulması biçimidir. 

Bolu ili erozyon haritası Şekil 32‟de görülmektedir. Haritaya göre çok şiddetli erozyon özellikle 

Abant dağlarının daha çok güney yamaçlarında, Mudurnu-Seben arasında, Gerede ilçesinin güneydo-

ğu ucunda  genişçe alanlarda görülmektedir.  

 

Tablo  32.   Türkiye ve Bolu‟da Erozyondan Etkilenen Arazilerin Toplam Araziye Oranları 

 

Bolu* Türkiye** 

Erozyon derecesi Arazi (%) Erozyon derecesi Arazi (%) 

Çok az şiddetli erozyon 6 Erozyon yok 7,2 

Az şiddetli erozyon 13 Orta şiddette erozyon 20,4 

Şiddetli erozyon 68 Şiddetli erozyon 36,4 

Çok şiddetli erozyon 12 Çok şiddetli erozyon 22,3 

Diğer 1   

*Kaynak: TÜBİTAK/MAM 2002;  **Kaynak: Türkiye Çevre Vakfı, 1998. 

 

Türkiye ve Bolu arazilerindeki erozyon derecelerinin toplam arazilerin  oranı olarak karşılaştırılması 

da Tablo 32‟de verilmiştir. Bu tabloda İl arazisinin tamamı, Türkiye‟nin ise  toplam 6.690.604 hektar 

su toplama havzaları esas alınmıştır. Bu erozyon şiddetleriyle Türkiye‟de yılda 500 milyon ton toprak 

kaybı olmaktadır. Bu da 20 cm kalınlıkta, 200.000 dekar üst toprak kaybı anlamına gelmektedir. 
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Şekil 32‟deki harita ilk kez üretilmiş olduğundan, üzerinde bazı hataların olabileceği tahmin edilmek-

tedir. Bolu ili orman örtüsü geniş olduğundan, arazinin yüzde 68‟i gibi geniş bir kesiminde şiddetli 

erozyonun  olmaması gerektiği düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 33.  Pazarköy‟de  Sel ve Taşkın Nedeniyle Genişleyen 

ve Alüvyonla Dolan , Dolayısıyla Taşkın Riskini  Artıran De-

re Yatağı  (Bolu Valiliği, 1998b). 

 

 

 

 

Taşkın ve sel olayları Bolu ilinde,  jeomorfolojik ve hidrografik yapı ile iklime bağlı olarak, oldukça 

sık rastlanan olaylardır.  

Bolu Valiliğinin 1998 yılında oluşan sellerden sonra hazırlattığı bir yayından (Bolu Valiliği, 1998b) 

ve DSİ V. Bölge Müdürlüğünce hazırlanmış mayıs 1998 tarihli bir rapordan, İl‟de en son yaşanılan 

21.05.1998 tarihli selde  taşkın olayları ve taşkın hasarları hakkında aşağıdaki özet bilgi  çıkarılmıştır. 

Bu olayda derelerin taşkın debileri Tablo  33‟ de verilmiştir.  

20-23 Mayıs 1998 tarihlerinde yağan şiddetli yağışlar neticesinde  il merkezi ve birçok ilçede taşkın-

lar meydana gelmiş ve önemli derecede taşkın  hasarları oluşmuştur. Özellikle yağışların şiddetini art-

tırdığı 21 Mayıs 1998 günü  taşkın hasarları da artmıştır (EK 29). 

 

Tablo 33.   21.05.1998 Tarihli Sel Olayında  Bolu İli  Derelerinin Taşkın Debileri 

 

Sıra 

No 

 

Ilçe 

 

Akarsu Adı 

 

Mevki 

Derenin normal 

taşkın debisi  (m
3
/sn) 

Yağış anındaki 

taşkın debisi  (m
3
/sn) 

1 Merkez Büyüksu Karaköy 9,8 141,1 

2     “ Mudurnu suyu Doğancı köyü 2,7 56,7 

3     “ Kuruçay Aşağı Soku Mah. 1,3 66,7 

4     “ Çaydurt deresi Çimento  Fabr. 2,3 50,4 

5     “ Büyüksu Müstahkimler K. 32,1 385,2 

6 Mudurnu Mudurnu çayı Taşkesti beldesi 7,7 58,3 

7 Dörtdivan Ulusu çayı Yağbaşlar köyü 35,0 145,2 

8 Mengen Mengen çayı Şehir merkezi 57,2 385,2 

9 Mengen  Çağa deresi Babahızır köyü 4,0 100,0 

10 Seben Aladağ çayı Şehir merkezi 18,2 267,5 

11    “ Aladağ çayı Çatak köyü 14,4 439,7 

12    “ Uluçay Çeltikdere köyü 10,2 387,3 

Kaynak:  Bolu Valiliği, 1998b. 

 

Yağışların sürekli ve şiddetli olması sonucunda, tüm dere ve çay yataklarının bu taşkın debilerini ta-

şıyamadıkları görülmüş; sel sularının taşıdığı tortular nedeniyle azalan kesitlerden sular taşmış; mes-

kun yerlerde ve tarım arazilerinde  hasarlar meydana gelmiştir. DSİ V. Bölge Müdürlüğünce yapılan 

çalışmalarda, 1998 yılı fiyatlarıyla taşkın hasarlarının giderilmesi ve bundan böyle  alınması gereken 

önlemler için EK 29‟da  verilen keşif bedelleri ortaya konulmuştur. Bu tabloda hasarların il genelin-

deki dağılımı ve rakamlar, Bolu ilinin taşkın ve sel riskinin oldukça büyük boyutlarda olduğunu gös-

termektedir.  1998 yılı ortalarındaki dolar kuruna göre  tablodaki toplam rakamı 10.521.073 $ yap-

maktadır.  

Heyelan olayları  ve potansiyel heyelan alanları  MTA tarafından incelenmiştir (Aktimur vd., 1983). 
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Yumrukaya köyü yakınlarında D-100 karayolunun iyi sıkılaşmamış Pliyosen çökellerinde yer alan 

kesiminin yol kenarı şevlerinde heyelanlar görülür. 

Karamanlar köyü doğusu Büyüksu deresi yamaçlarında; Bakırlıçansa köyü civarında, Bayat  mahalle-

si güneyinde, Yukarıçandır köyü batısında; Tokmaklar köyü yakını ve Değirmen deresinde bulunan 

heyelanlar, Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşının suyu geçirmesi, bunların altında bulunan kiltaşı ve 

miltaşının suyu tutması ve doğal dengenin bozulması sonucu oluşmuşlardır. 

Batıda Elmalık-Alpagut köyleri arasında su geçirmeyen, Devoniyen yaşlı kayrak ve fillitler üzerinde-

ki birimlerde de heyelanlar bulunmaktadır. Bolu-Kaynaşlı arasındaki heyelanlar da, bu bölgenin de-

vamı niteliğindedir. Doğuda Kol mahallesi civarında, Zahmanlar ve Bürnük köyleri arasındaki heye-

lanlar Kretase yaşlı geçirimli kireçtası, kumtaşı ile geçirimsiz marn ve killi tabakaların ardalanmalı 

oluşu, dik topografya ve arazideki ormanların yok edilmiş olması nedenlerine bağlı olarak meydana 

gelmişlerdir. 

Potansiyel heyelan alanları Yumrukaya köyünün kuzeydoğusunda, Karamanlar köyü çevresinde, Y. 

Çandır köyü batısında, Müstahkimler köyü doğusunda, Zahmanlar ve Kol mahalleleri güneyinde bu-

lunmaktadır. Aslında İl alanının tümünün tam bir heyelan ve heyelan riski haritası bulunmamaktadır.  

Çığ riski Bolu ilinde kışın karın çok yağdığı dağlık kesimlerde, özellikle sarp ve çıplak arazilerde var 

olan bir risktir. Ancak  karın çok fazla yağmaması ve çok uzun süre yerde kalmaması bu riski düşür-

mektedir. 

Deprem dolayısıyla, doğrudan depreme bağlı fiziksel arazi bozulmaları  genelde büyüklüğü  7 ve 

üzerindeki  yıkıcı depremlerde yatay kayma ve  büyük yer yarıklarının oluşması biçiminde ortaya çı-

kabilir. Ancak deprem sonrası  yıkıklar ve enkaz dökmeler nedeniyle de, dolaylı yoldan arazi bozul-

maları oluşmaktadır. Nitekim 12 Kasım 1999 depremi sonrasında Bolu ovasında hem bazı noktalarda 

değerli tarım arazileri geçici barınma yerleşimleri için tekrar tarımda kullanılamaz hale getirilmiş; 

hem de ovadan geçen Büyüksu deresi kenarlarına enkaz dökülerek, bozulma ve kirlenmeler ortaya 

çıkarılmıştır.  

Orman  konusunda kısaca şu bilgiler bulunmaktadır: 1996-2001 arasında 19 hektar alanda kaçak ke-

simle yapılan açma nedeniyle; 272 hektar alanda da yangın nedeniyle  orman alanlarında daralma ol-

muştur. Orman Bölge Müdürlüğü (2001) verilerine göre  1986-1998 arasında usulsüz kesme, açma ve 

yerleşme gibi nedenlerle sadece Mengen‟de 217,2 ha orman alanı daralması meydana gelmiştir.  

2.5.2.  Hava Kirliliği 

Bolu‟da hava kirliliği ölçümleri  Merkez ilçede yapılmıştır. İl merkezini doğrudan  çok fazla etkile-

yen sanayi kirliliği yoktur.  Şehir merkezlerinin temel kirletici kaynakları ısınma amaçlı yakıtlardan 

çıkan baca gazları ile motorlu taşıt araçları eksoz gazlarıdır. Isınma amaçlı olarak kullanılan kömürün 

kalitesi çok yüksek olmadığı gibi, yakma işlemlerinde de eğitimli kaloriferciler çalıştırılmamaktadır.  

İl merkezinin etrafının dağlarla çevrili olması da yeterli bir hava sirkülasyonu oluşmasını engellemek-

tedir. 

Bolu Merkez ilçede kirlenme etkileri 1980‟li yılların başından itibaren görülmeye başlanmış, 1990 

yılında  etkisi artmıştır. 1995-2001 arasında Merkez ilçede yapılan kükürtdioksit (SO2) ve duman 

(PM) ölçümleri Tablo 34‟de , bunun grafik gösterimi Şekil 34‟de  verilmiştir. Bunlardan  anlaşılacağı  

üzere, bu süre içinde sınır değerler aşılmadığı gibi, hava kirliliğinde de  genelde azalma gözlenmek-

tedir. 

Ancak 2001/2002 kış döneminde yeniden yükselme eğilimi ortaya çıkmıştır. Ölçüm rakamları, yete-

rince önlem alınmadığı takdirde Bolu Merkez ilçede hava kirliliği potansiyelinin var olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

İl‟in 13 belediyesine gönderilen  belediye-çevre anketi sorularından ilk 8‟i hava kalitesi ile ilgili soru-

lardır.  Bu sorular ve  gelen yanıtlar  EK 30-31‟de verilmiştir. 
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Tablo 34.   Bolu İl Merkezinde Hava Kalitesi Ölçümleri 

 

Yıllık ortalama (ugr/m
3
) Kış dönemi 

Yıl SO2 PM Kış *SO2 **PM 

1990      

1991   1990/91 87 83 

1992   1991/92 - - 

1993   1992/93 148 117 

1994   1993/94 136 74 

1995 67 45 1994/95 81 58 

1996 56 38 1996/97 67 50 

1997 35 29 1997/98 49 40 

1998 45 32 1998/99 56 41 

1999 33 28 1999/00 22 18 

2000 12 9 2000/01 23 17 

2001 32 26 2001/02 53 57 

2002 

(ilk 5 ay) 

48 48    

Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü, 2002. 

 Uzun ve kısa vadeli sınır değerler hiç aşılmamıştır. Kirlilikte genel olarak azalma eği-

limi  baskındır. 

(*)  SO2 için uzun vadeli sınır değer 150, kısa vadeli sınır değer 400, kış dönemi için orta-

lama sınır değer 250; 1. kademe uyarı sınır değeri 700, 2. kademe 1.000, 3. kademe  1.500, 

4. kademe ise 2.000  (ugr/m
3
)‟tür. 

(**)  PM (duman)  için uzun vadeli sınır değer 150, kısa vadeli sınır değer 300, kış dönemi 

için ortalama sınır değer 200; 1. kademe uyarı sınır değeri 400, 2. kademe 600, 3. kademe  

800, 4. kademe ise 1000  (ugr/m
3
)‟tür. 

 

Yanıtların incelenmesi  aşağıdaki sonuçları ortaya koymaktadır: 

 Hava kalitesi ölçümleri yapılan tek belediye Merkez İlçe Belediyesidir. Bu ölçümler aslında İl 

Sağlık Müdürlüğünce yapılmıştır ve ölçümlerle ilgili sağlanan veriler Tablo 34 ve Şekil 34‟de ve-

rilmiştir. 

 Hava kalitesi ölçümü yapmayan 12  belediyeden 4‟ü  ölçme olanağı bulamadığını, 8‟i de hava kir-

liliği şikayeti olmadığını gerekçe olarak göstermişlerdir. 

 Ankete ekli ölçüm tablosu gelmemiştir. 

 Hava kirleticisi olarak 6 belediye  sorularda  belirtilen ısınma yakıtı (1), sanayi baca gazları(2) ve 

eksoz gazlarını(3) belirtmişlerdir. 2 belediye hiçbir gerekçe belirtmemiştir. 3 belediye sadece bi-

rinci gerekçeyi, 1 belediye de 1. ve 3. gerekçeyi belirtmişlerdir. 

 Hava kirliliğini azaltmak için alınan önlemler sorusundaki 8 alt soru için 3 belediye sıfır önlem, 2 

belediye 1, 2 belediye 2, 1 belediye 3, 1  belediye 4, 2 belediye 5, 1 belediye de 7 önlem belirt-

mişlerdir. En çok belirtilen önlem   ısınmada kullanılan yakıt kalitesini geliştirmek önlemidir (10 

belediye). 

 Alınan önlemlerin yeterliliği sorusu olan 6. soruya 5 belediye  yanıt vermemiş, 6 belediye evet, 2 

belediye de hayır yanıtı vermiştir.  

 Bundan sonra alınması düşünülen önlemler sorusuna 8 belediye yanıt vermemiş;  1 belediye üç, 4 

belediye de 1‟er önlem belirtmişlerdir. 

 Hava kirlenmesi potansiyeli olup olmadığı sorusuna 6 belediye evet,  9 belediye hayır yanıtı ver-

mişlerdir. 

 Belediyelerin konuya ilişkin özel açıklamaları tablo altında 17 satır halinde verilmiştir. Bunlar 

arasında merkezi ısınma sisteminin teşvik edilmesi ve ısınmada kullanılan yakıt kalitesinin arttı-

rılması önerileri çözüme pratik katkı sağlayacak öneriler arasındadır. 
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Merkez ilçede  kent merkezinin kirlilik yönünden en yoğun olduğu kabul edilen tek noktada ölçüm 

yapılmaktadır.  Tek noktada yapılan ölçümler, arazide oldukça yayılmış kent dokusu içinde diğer kirli 

noktaların gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. 
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Şekil 34.   Bolu Merkez İlçede 1990-2002 Arasında Yapılan Hava Kalitesi Ölçümleri Kış  Dönemi 

(Ekim-Mart) Sonuçları. Kükürtdioksit ve partiküler madde için 1991/92  kış dönemine ait veri bu-

lunmamaktadır (bknz. Tablo 34). 

2.5.3.   Su Kirliliği 

Kıta içi yüzeysel sular  dört kalite sınıfına ayrılmaktadır. I-Yüksek kaliteli, II- Az kirlenmiş, III- Kir-

lenmiş, IV- Çok kirlenmiş su. Yer altı sularında ise üç kalite sınıfı ayırdedilmektedir. I- Yüksek kali-

teli, II- Orta kaliteli, III- Düşük kaliteli  yer altı suları.  

Herhangi bir amaçla kullanıldıktan  ve dolayısıyla bileşimi değiştikten sonra alıcı ortamlara  bırakı-

lan sıvılar, atık su olarak tanımlanmaktadır. Alıcı ortam olarak Türkiye genelinde olduğu gibi, Bo-

lu‟da da  en fazla yüzey suları, daha doğrusu akarsular  kullanılmaktadır. 

Arıtılmadan doğaya verilen kanalizasyon deşarjları ile evsel ve endüstriyel atık sular, düzensiz katı 

atık depoları,  tarımsal gübreleme ve ilaçlamalardan yüklenmiş sulama ve yağmur suları ile kirli hava 

su kirliliğinin de başlıca kaynaklarıdır. 

1995 yılı belirlemelerine göre Türkiye‟de 2.827 belediyeden yalnızca 299‟unun kanalizasyon sistemi 

ve 65 belediyenin de çeşitli ölçeklerde  atık su arıtma tesisi bulunmaktadır (DPT, 2000).  Bu yetersiz 

durum sanayi kuruluşları için de geçerlidir.  Bu alanda 1995 yılına ait rakamlarla 2000 yılına ait tah-

mini rakamlar  Tablo 35‟de yer almaktadır. 

 

Tablo 35.  Türkiye‟de  Belediyelerin İçme Suyu ve  Kanalizasyon Alt Yapıları 

 

Belediye sayıları 1995 2000* 

Toplam belediye sayısı 2.802 3.227 

İçme suyu şebekesi olan belediye sayısı 1.695 2.359 

İçme suyu arıtma tesisi olan belediye sayısı 126 143 

Kanalizasyon şebekesi olan belediye sayısı 279 314 

Atık su arıtma tesisi olan belediye sayısı 115 129 

Toplam sağlanan içme suyu   

Yüzey suyu (hm
3
) 1.274 1.759 

Yer altı suyu (hm
3
) 1.936 2.533 

Büyükşehir belediyeleri kaçak oranı 

(ortlmyüzde) 

47 37** 

Bütün belediyeler kaçak oranı (ortlmyüzde) 40 32** 

Kaynak: DPT, 2000.   *2000 yılı tahmini, ** 1997 yılı gerçekleşme. 
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Sektörümüzce gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre belediyelerden  Göynük, Kıbrıscık ve 

Taşkesti dışında kanalizasyon ağı büyük ölçüde mevcuttur (EK 32-33). Ancak Yeniçağa‟da ve Gere-

de‟deki  oksidasyon havuzlu çatık su arıtma tesislerinden başka arıtma tesisi bulunmamaktadır. Kana-

lizasyon atıkları  ya doğrudan veya kaba bir çökeltmeden sonra akarsulara verilmektedir. Atıkların bi-

leşimleri ve miktarları hakkında herhangi bir envanter bilgisi  de yoktur. Eksik kanalizasyonların ta-

mamlanması ve olmayanların yapılması için belediyeler 2001 sonbahar rakamlarıyla  

6.654.000.000.000 TL  kaynağa gereksinim duymaktadırlar. 

Bolu ilinde en fazla kirlenmeye maruz kalan  akarsular Merkez ilçeden geçen  Büyüksu çayı ile, Ge-

rede ilçesinden geçen  Gerede çayıdır (Ulusu deresi).  

Büyüksu çayının kirlilik yükünde genelde evsel nitelikli maddeler ile gıda sektöründen gelen organik 

maddeler ağırlık taşımaktadır.  Ulusu çayının  karakteristik kirlilik yükü ise  Gerede‟deki deri 

sanayiinden gelmektedir.  

Bolu ilinde akarsular dışında turistik değeri yüksek doğal göller, göletler ve Gölköy barajı; ayrıca 

ovalarda oldukça zengin yeraltı suları bulunmaktadır. Bütün bunların korunması en önemli çevresel 

görevler arasında sayılmalıdır. Oysa bütün bu doğal su kaynaklarının kirlilik durumları hakkında  ve 

kirliliği azaltma yönünde sistemli bir çalışma bulunmamaktadır.  

3.5.4.   Toprak Kirliliği 

İnsan etkinlikleri sonucu toprağın bileşimine, toprak verimini düşürecek ve yetişen veya yetiştirilen 

bitkilerin ve bu bitkilerle beslenen diğer canlıların sağlığına zarar verecek maddelerin karışmış ol-

ması durumuna,  toprak kirliliği  denilmektedir. 

Toprağı kirleten başlıca kaynakları  aşırı ve bilinçsiz gübreleme, aşırı ve bilinçsiz bitki ilaçlaması, 

kirli sularla sulama, aşırı sulama, hava kirliliği ve özellikle asit yağmurlarının etkisi, sıvı ve katı evsel 

atıklarla sanayi atıklarının düzensiz depolanması, sel ve taşkınlarla toprağın üzerinin kirletici tortular-

la ve molozla  örtülmesi, rüzgar etkinliği ile toprağın kumla ve toksik maddelerle örtülmesi ve anız 

yakma şeklinde sıralanabilir. 

Toprak konusundaki önemli bir çevre sorunu da tarım topraklarının tarım dışı amaçla, özellikle  geri 

dönüşü olmayan yapılaşma amacıyla kullanılmasıdır. Bu uygulama insanoğlunun günlük ve kısa 

vadeli  çıkarları uğruna işleyebileceği en büyük çevre suçu olarak kabul edilmelidir.  Bu yaklaşım 

asla bir sanayi karşıtlığı değildir. Sadece çevreyi gözeten, sürdürülebilir sanayileşme yanlılığını ifade 

eder. 

Günümüz Türkiye‟sinde tarım toprakları başlıca konut, sanayi ve turistik tesis alanları; karayolları, 

demiryolları, hava alanları ve benzer kamusal alt yapılarda  tarım dışı amaçlarla kullanılmaktadır 

(TÇV, 1998). 

1998 yılı itibariyle bazı il merkezlerinde  yerleşim alanı olarak kullanılan I-IV. sınıf tarım toprakları-

nın genişliği listesinde  Bolu il merkezine ait rakam  7.086  hektardır. Bu rakam örneğin  Çukurova 

için 37.631 ha, İstanbul için 57.778 ha olarak verilmiştir (TÇV, 1998). 

Ülkede 4 milyon dekarlık tarım arazisinin 1.178.000 dekarlık kısmı son on yılda  yapılaşma ve turizm 

yapılaşması  nedeniyle betonlaştırılarak yok edilmiştir. Ayrıca, tarıma elverişli olmasına karşın          

1.212.000 dekarlık arazi de kullanılamaz hale getirilmiştir (Cumhuriyet Gazetesi 2001). Oysa, Türki-

ye tarım toprakları açısından sanıldığı kadar zengin bir ülke değildir ve dünyada toprak rezervi kal-

mamış 19 ülkeden birisidir. Verimli sayılan I. ve II sınıf tarım alanlarımız toplam tarım topraklarımı-

zın ancak 1/7‟si kadardır. 

İl‟de toprak kirliliği konusunda, bu güne kadar herhangi bir araştırma ve ölçüm yapılmamıştır. Oysa 

İl‟de toprak kirletici kaynaklar vardır. Gübreleme  ve ilaçlama konularında  yeterince bilinçli çalışıl-

dığı söylenemez. 2000 yılında yaklaşık 1.658 ton çiftlik gübresi  tarımsal faaliyetlerde kullanılmıştır. 

İl‟de işlenen 1.390.540 da tarım alanında bu miktar dekar başına 1,2 kg. yapmaktadır ve ciddi bir top-

rak kirliliği yaratacak boyutta değildir.Yine 2000 yılında kullanılan kimyasal gübre miktarı 
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16.668.000 kg‟dır. Bu miktar işlenen toplam tarım alanına bölündüğünde, dekar başına 12 kg düş-

mektedir.  

2000 yılında değişik tarımsal ilaçlardan 102.532 kg kullanılmıştır. Bu miktar işlenen toplam tarım 

alanına bölündüğünde dekar başına 75 gramlık bir  ilaç miktarı bulunur. Bu oranın da çevre ve toprak 

kirlenmesi yaratacak kadar büyük olmadığı kabul edilmektedir. 

İl‟de   tarımsal sulama suyu olarak Gölköy barajından ve çeşitli akarsulardan yararlanılmaktadır. Kir-

lilik yükü oldukça büyük olan Büyüksu çayından sulama amacıyla çok fazla yararlanılmamaktadır. 

Bu nedenle de, analiz çalışmaları yapılmamış olmakla birlikte,  sulama yoluyla toprak kirlenmesinin 

şimdilik ciddi bir boyutta olmadığı söylenebilir. 

Diğer taraftan katı atıklar bütün ilde düzensiz depolanmaktadır. Bu nedenle depo alanlarında ve çev-

relerinde ,  yağmur ve  eriyen kar sularıyla ıslanan katı atıklardan sızan kirleticilerle, bir miktar toprak 

kirlenmesi meydana gelmektedir. 

İl‟de  ve yakın çevresinde fazla yoğun bir hava kirliliği yaşanmadığından, asit yağmurları gibi bir et-

ken de  gündemde değildir.  Ancak İl‟de önemli tarım toprakları içinden geçen şehirler arası ve ulus-

lar arası işlek karayollarının kenarlarındaki  topraklar  oldukça ciddi bir eksoz gazı kirlenmesi riski 

taşımaktadır. 

Anız yakma olayı Bolu ilinde pek  sık rastlanan bir olay değildir. Tarım İl Müdürlüğünce çiftçilerin 

sürekli olarak bu konuda uyarıldığı ifade edilmektedir. 

Bolu‟da tarım toprakları üzerindeki en önemli risk mevcut durumda  tarım topraklarının yapılaşma 

amacıyla kullanılmasıdır.  

2.5.5.   Atıklar 

2.5.5.1.  Katı Atıklar 

İnsanların  biyolojik, sosyal ve ekonomik etkinlikleri sonucunda işe yaramaz hale gelen , akıcı olacak 

kadar sıvı içermeyen ve düzenli olarak bertaraf edilmesi gereken her türlü madde  ve malzeme katı 

atık olarak tanımlanmaktadır. Ev, sokak, park, okul ve hastane gibi yerlerden toplanan süprüntü ve 

çöpler; ticari, tarımsal ve endüstriyel etkinlikler sonucu ortaya çıkan katı artık ve atıklar ile, su ve atık 

su arıtım tesislerinde üretilen çamurlar bu tanıma dahildir (TÇV, 1998 ve TÇV, 1999). 

Türkiye‟de yerleşim yerlerinin çok büyük bir çoğunluğunda katı atıklar  ilgili yönetmelikte belirtilen 

yollarla, düzenli olarak depolanmamakta ve bertaraf edilmemektedir. Bu nedenle, düzensiz olarak 

doğaya verilen katı atıklar birçok çevre  sorununu  da beraberinde getirmektedir.  

Bolu‟da katı atık deponi alanlarının hepsi düzensiz niteliktedir; hiç birinin yer seçiminde yönetmelik-

te öngörülen jeolojik, topografik, hidrolojik ve meteorolojik kriterler dikkate alınmamıştır. Çoğu yer-

de de katı atık deponi alanlarının yerleşim merkezlerine uzaklıkları olması gerekenden daha kısadır. 

Son yıllarda sayıları oldukça artan kanatlı hayvan yetiştirme kümeslerinin atıklarının bertarafında da 

aynı düzensizlik egemendir ve bu da çevre sorunlarını artırmaktadır. 

Belediye-çevre anketinde, katı atık konusunda sorulan sorulara verilen yanıtlar EK 30-35‟de sunul-

muştur. Belediyeler arasında katı atık yönetiminin ilgili yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmesi için  

herhangi bir birlik oluşturulmamıştır. Geri kazanım çalışması yoktur. Tıbbi atıklarla sanayi atıkları da 

genel olarak evsel atıklarla birlikte depolanmaktadır. 

2.5.5.2.   Sıvı Atıklar 

Yukarıda 7.3‟te atık sulardan söz edilmiş;  belediyelerin kanalizasyon  ile atık su arıtma tesisi konula-

rındaki anket sorularına verdikleri yanıtlar EK  32-33‟te verilmiştir.  Sıvı atıklar hakkında tam bir  

envanter bulunmamakta; ancak Yeniçağa ve Gerede dışındaki bütün belediyelerde ve aynı zamanda 

köylerde atık sıvıların arıtılmadan doğaya verildiği bilinmektedir. 
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2.5.5.3.   Gaz Atıklar 

Isınmada ve sanayide enerji hammaddesi olarak kullanılan fosil yakıtların yanmasından; motorlu taşıt 

araçlarının eksozlarından gaz halinde çıkan atıklar  hava kirliliği yaratmaktadır. Bolu‟da ne Merkez 

ilçede, ne de diğer yerleşim birimlerinde baca gazı emisyon ölçümleri yapılmamıştır. Ancak Merkez 

ilçede  tek noktada yapılan hava kirliliği ölçümleri, dolaylı olarak gaz atıklardaki SO2 ve partiküler 

madde miktarlarını ortaya koymaktadır (Bölüm 3.5.2). İstisnai olarak yapılan ölçümler, örneğin Mer-

kez ilçe mücavir alan içinde Karayolları Asfalt Plantında 1993 yılında  Gazi Üniversitesince yapılan 

ölçümler gibi, İl‟in bütünü hakkında bir fikir vermek için kesinlikle yetersizdir. 

2.5.5.4.  Tıbbi Atıklar 

Sağlık alanında tanı , tedavi ve eğitim hizmeti veren büyük küçük bütün kuruluşların atıkları genel 

anlamda tıbbi  atık olarak adlandırılır. Enfekte ve tehlikeli  tıbbi atıkların, evsel nitelikli atıklarla bir-

likte değil, ayrı toplanıp, ayrı depolanması veya bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

Bolu  Merkez ilçede  2001 yılında  yataklı tedavi kurumlarının 7.700 kg, sağlık ocaklarının 2.500 kg, 

muayenehanelerin de 1.000 kg civarında tıbbi atıkları olmuştur. Toplam tıbbi  atık  miktarı 11.200 

kg/yıldır. Bu rakama evlerde kullanılmayan ve çöpe atılan ilaç vb. tıbbi atıklar dahil değildir.  

Yataklı tedavi kurumlarının tıbbi atıklarının  katı atık deponi alanlarına götürülmesi belediyelerce  ay-

rı olarak yapılmakta, ancak diğer atıklarla birlikte ve düzensiz depolanmaktadır. Sağlık ocaklarının  

tıbbi atıkları ise diğer atıklarla birlikte toplanmakta ve birlikte düzensiz olarak depolanmaktadır. 

Belediye-çevre anketlerinde tıbbi atıklar konusunda  4 soru sorulmuş ve sorularla alınan yanıtlar  EK  

35‟te verilmiştir. 

2.5.5.5.  Tehlikeli Atıklar 

Tehlikeli atıklar miktarı az, fakat çevre ve canlılar için tahrip gücü fazla olan zehirli, katı veya sıvı 

kimyasal madde atıklarıdır.  

Sağlık kurumlarının atıkları gibi,  sanayi atıkları da, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bele-

diye tarafından diğer atıklarla birlikte toplanıp birlikte depolandığı için; tıbbi atıklar dışında, ilgili yö-

netmelikte tanımlanan nitelikte   tehlikeli atığın olup olmadığı; varsa miktarının ne kadar olduğu ko-

nularında herhangi bir envanter bulunmamaktadır.  

Gerede‟de deri sanayii tarafından üretilen  sıvı atıklar  büyük oranda tehlikeli nitelik  taşımaktadır.  

Ancak Gerede‟de kurulan Deri Organize Sanayi Bölgesi  bu soruna bir çözüm getirmeyi düşünmüş 

ve arıtma tesisini programa almıştır. 

Belediye-çevre anketinde tehlikeli atıklar konusunda da üç kısımlı bir soru sorulmuş; soru ve alınan 

yanıtlar EK 34-35‟te verilmiştir. 

2.5.6.   Gürültü Kirliliği 

İnsan sağlığı ve konforu için zararlı olan ve istenmeyen seslere gürültü; bir ortamda gürültü bulunma-

sı durumuna da gürültü kirliliği  ya da ses kirliliği adı verilmektedir. Gürültü yaşamı olumsuz yönde 

etkileyen, çalışma verimini düşüren ve insanın fizyolojik ve psikolojik yapısını tahrip eden özellikle-

riyle, çevre sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir (TÇV, 2000).  

Gürültü kaynakları  yapı içi   (iç mekan) ve yapı dışı (dış mekan) kaynaklar  olmak üzere iki grupta 

toplanmaktadır. Her iki grupta da çok çeşitli gürültü kaynakları vardır. Gürültü yüksekliği ölçümünde  

birim olarak desibell (dB) kullanılmaktadır. 45-50 dB seviyesindeki gürültü insanlarda sinirlilik, baş 

dönmesi ve çalışmaya karşı isteksizlik yaratmakta; 60-90 dB seviyesindeki gürültülerde bu olumsuz 

etkiler artmakta, 90-120 dB seviyesindeki gürültüde ise  işitme bozuklukları  baş göstermektedir. 

Bolu Merkez‟de yapılmış az sayıda gürültü ölçüm değerleri bulunmaktadır. Bu ölçümler 2001 yılına 

aittir ve kent merkezinin  değişik noktalarında  sabah 9.00-11.45, akşam 20.40-22.15 saatleri arasında 

yapılmıştır. Sabah erken saatlerde trafik hareketi canlanmamışken ölçülen değerler  55-75 dB arasın-

da değişirken; daha sonraları  bazı noktalarda rakam 80 dB‟e kadar yükselmektedir. Akşam saatlerin-
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de yapılan ölçümlerdeki rakamlar ise  55-70 dB arasındadır. İl Sağlık Müdürlüğünün konuya ilişkin 

raporunda gürültü kaynakları belirtilmemiştir. 

Bu rakamlar Bolu Merkez‟de  gürültünün önemsenmeyecek bir düzeyde olmadığını, aksine önlem 

alınması gerektiğini göstermektedir. Özellikle kent içinden geçen D-100 karayolu  ağır taşıtlara da 

açık tutulduğundan, bu yola yakın olan yerler daha çok risk altında gözükmektedir. Ancak ölçümlerin 

yeterli olduğu da söylenemez.  

Diğer yandan bina içi, özellikle konut binalarındaki  iç gürültü kaynakları konusunda da herhangi bir 

araştırma bulunmamaktadır.   

2.5.7.  Görüntü Kirliliği 

Kentlerde yaşayan insanlar için yaşadıkları ve çalıştıkları kapalı mekanlar dışında, kent içi görünü-

mün hijyenik ve estetik duygulara  olumlu yanıt verecek nitelikte olmaması durumunu görüntü kirliği  

olarak tanımlanabilir. Aslında görüntü kirliliği elbette sadece kentlere özgü değildir. Kırsal yerleşim 

alanlarında da olabilir.  

Bolu‟da özel olarak görüntü kirliği konusu çalışmaları gündemde değildir. Yerel yönetimlerin normal 

görevleri gereği  cadde ve sokakların temiz tutulması,  durakların düzenliliği gibi konularda  yaptıkla-

rı çalışmalar, görüntü kirliliğini de önleyici çalışmalar olmaktadır. Kentlerde önemli  bir yetersizlik 

alanı araçlar için park yeri konusudur.  Bu nedenle, özellikle kentlerin merkezi kısımlarındaki taşıt 

aracı yığılmaları görüntü kirliliği yaratmaktadır.  Binaların dış cephe  temizlikleri ve boyaları konu-

sunda da görüntü kirliliği yaratılmaması için  sistemli  ve düzenli  bir çaba gözlenmemektedir. 1999 

yılında yaşanılan deprem felaketlerinden sonra güçlendirme ve onarım geçirmiş binaların  dış cephe 

boyaları yenilenmiş; yıkılmayan ve onarılmayan binalar ise  bakımsız bırakılmıştır. 

2.5.8.   Elektromanyetik Kirlilik 

Elektronik aletlerin artışı, yerleşim yerlerinden veya yakınlarından geçen yüksek gerilim hatlarının 

varlığı  ve özellikle son yıllarda cep telefonları ile baz istasyonlarının  kullanıma girmesi, çevre kali-

tesi alanına yeni bir kavram daha getirmiştir: Elektromanyetik kirlilik. Bu kavram, bir ortamda insan 

sağlığına zarar verecek ölçüde  elektromanyetik radyasyon bulunması durumunu ifade etmektedir.  

Elektromanyetik kirlilik  doğal olarak elektromanyetik dalgalar yayan  aletlerden ve tesislerden kay-

naklanmaktadır. 

Cep telefonları ve baz istasyonlarının zararlı derecede elektromanyetik radyasyon yayıp yaymadıkları 

konusu halen tartışmalı bir konudur. Bu konuda araştırma yapanlar cep telefonları ve baz istasyonla-

rının kullanım sürelerinin kısa,  etkileri hakkında bir sonuca varabilmek için deneyim birikiminin  he-

nüz yetersiz olduğunu ileri sürmektedirler.  

Türkiye‟de ve başka bazı ülkelerde belirlenen elektromanyetik kirlilikte  frekans güvenlik limitleri 

Tablo 36‟da verilmiştir. 

Cep telefonlarında, dolayısıyla baz istasyonlarında kullanılan iletişim frekansları 900 Mhz (0,9 Ghz, 

dalga uzunluğu  33,3 cm) ve 1.800 Mhz (1,8 Ghz, dalga uzunluğu 16,7 cm)‟dir. Türkiye‟de çalışma-

lar 900 Mhz ile başlamış, sonra 1.800 Mhz‟e geçilmiştir.   

Bu değerin ne ölçüde yüksek olduğu konusunda bir karşılaştırma yapabilmek için örneğin  mutfaklar-

daki mikrodalga fırınlarında kullanılan dalga frekansının 2.400 Mhz (2,4 Ghz, dalga uzunluğu 12,5 

cm) olduğu belirtilebilir (Sabuncu, 2001). 
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Tablo 36.  GSM Şebekeleri İçin Verilen Limit Değerler 

 

 Elektrik alan (V/m) Güç yoğunluğu (uW/cm
2
) 

Ülkeler 900 MHz 1.8 00 MHz 900 MHz 1.800 MHz 

Türkiye 42 57 450 900 

Avrupa Birliği 41 58 450 900 

Rusya 6 6 10 10 

İtalya 6 6 10 10 

2010 yılı (önerilen) 0,15 0,06 0,005 0,001 

Kaynak:  Sabuncu, 2001. 

 

Kapalı mekanlarda bilgisayar, televizyon, mikrodalga fırın ve benzer cihazlardan kaynaklanan elekt-

romanyetik kirlilik konusunda bir envanter bilgisi bulunmaktadır. Son yıllarda Bolu ilinde kurulan 

baz istasyonlarının sayısı kuruldukları arazi noktaları, frekans güçleri gibi konularda da bilgiye ulaşı-

lamamıştır. 

Ölçüm çalışması olarak bir küçük örnek Abant İzzet Baysal Kampüsü batı ucunda bulunan baz istas-

yonu ile ilgilidir.  tarafından, beş değişik noktada yapılan GSM  frekans ölçümlerinde 0,52-0,61 V/m 

gibi küçük değerler bulunmuştur (Çerezci, 2001). Aynı bölgedeki  bir alanda yapılan elektrik alanı 

ölçümü 145 V/m  (limit 10.000 V/m); manyetik alan ölçümü ise 1 A/m  (limit 80 A/m)  bulunmuştur.  

2.5.9.  Potansiyel Çevre Sorunları 

Yukarıda açıklananlar dışında çevre sorunu olarak  (i) tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılma-

sı, (ii) orman alanlarının daralması ve bakımsızlığı, (iii) çayır ve mera alanlarının daralması ve nitelik 

yitirmesi, (iv) erozyon, (v) yer altı sularının ve diğer yer altı kaynaklarının  akılcı  değerlendirilme-

mesi  ve (vi) ekolojik denge bozulması ile tehdit altındaki hayvan ve bitki türleri de  gündemde tu-

tulması gereken konulardır. 

Bu konularda önceki bölümlerde  sunulan bilgiler burada tekrarlanmayacaktır; önlem alınmadığı  

takdirde  ortaya çıkabilecek veya artabilecek potansiyel  çevre sorunları konusunda  aşağıdaki nokta-

lar belirtilebilir: 

 Nüfusun artması, köylerden kentlere göçün hızlı olması ve kentlerin düzensiz, çarpık büyümesi; 

sanayiinin kontrolsüz gelişmesi; ısınmada  yakıt kalitesi kontrolü sağlanamaması, merkezi ısınma 

sistemlerinin yaygınlaştırılmaması ve doğal gaz gibi temiz yakıta geçilememesi; kent içi trafikte 

toplu taşımacılığın geliştirilemeyip, bireysel araç sayısının aşırı artması durumları.  Bu durumlar-

da özellikle Bolu Merkez‟de ovada   hem nüfus yoğunluğu, hem mevcut sanayiin büyük bölümü 

toplanmış; hem de ova çevresi dağlarla çevrili olduğundan hava kirliği artabilir. Mudurnu, Men-

gen, Yeniçağa gibi ilçelerle, İl‟in  beldeleri gibi, topografik yapıları etkili hava sirkülasyonları 

için pek uygun olmayan yerleşim merkezlerinde de hava kirliliği artabilir. 

 Düzgün çalışan arıtma tesisleri yapılıp kullanıma sunulmadığı takdirde, bir önceki paragraftaki  

gerekçeler yüzey ve yer altı sularındaki kirlenmeyi de artırabilir; hatta bu gerekçeler gerçekleş-

meyip, bu günkü koşullar  fazla değişmeden devam etse bile; arıtma tesislerinin yapılamaması du-

rumunda su kirliğinin artması kaçınılmaz olacaktır. 

 Gölköy barajı gibi İl‟in  önemli su sağlama kaynaklarında, suların kirletilmemesine gereken önem 

verilmemesi, havzanın yakın koruma alanlarında kirletici gelişmelerin engellenmemesi  durumla-

rında, artan su gereksiniminin karşılanmasında zorlanmalar ortaya çıkacaktır. 

 Katı atık konusunda da mevcut durum iyi değildir. Bütün çöp deponi alanları düzensizdir. Plastik 

ambalaj malzemesi çok kullanılmakta ve ciddi bir geri kazanım çabası olmadan doğaya verilmek-

tedir. Tıbbi ve tehlikeli atıklar için de ilgili yönetmeliklerde öngörülmüş işlemler yapılmamakta-

dır. Nüfusun artması, sanayiinin denetimsiz gelişmesi durumunda  bu konudaki sorunların boyut-

ları  da kesin olarak büyüyecektir. Katı atıkların kaynağında ayrılarak, geri kazanıma ağırlık ve-
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rilmemesi, deponi alanlarının düzenli hale getirilmemesi durumunda kentsel ve kırsal alanlarda 

katı atıkların doğayı büyük ölçüde kirleteceği açıktır. 

 Bolu‟da artan konut gereksiniminin ve yeni sanayi kuruluşlarının arazi isteklerinin karşılanması  

için IV. ve tercihen daha yukarı sınıflardaki araziler yerine  I.-III sınıf tarım arazilerinin kullanıl-

ması riski de bulunmaktadır. Depremsellik nedeniyle  çok katlı binalar yerine ovalarda, hatta biraz 

da psikolojik etkiyle kaya zeminli arazilerde bile,  en fazla üç katlı binaların yapılması,  tarım ara-

zilerinin  tarım dışı amaçla kullanımını artıracaktır. 

 Yayla turizminin, kış ve yaz doğa  turizminin gelişmesi için potansiyeli bulunan İl‟de, bu geliş-

meler denetim altında tutulmadığı; çevre koruma ilkeleri gereği  gibi uygulanmadığı takdirde  

yaylaların, çayır-mera ve ormanların bundan  büyük zararlar görmesi kaçınılmazdır. 

2.6.   İl’de Çevreyle İlgili Kurumlar 

İl Çevre Müdürlüğü.  Çevre Bakanlığı kuruluş şemasında yer alan  il müdürlüklerindeki eksiklikler 

son yıllarda tamamlanmış; Bolu ilinde de İl Çevre Müdürlüğü 05.05.201 tarihinde resmen kurularak 

çalışmalarına başlamıştır. Ancak  bu kuruluşun henüz  bina, kadro ve donanım bakımlarından  yeterli 

bir durumu bulunmamaktadır. Etkili çalışmalar yürütebilmesi için öncelikle temel gereksinimlerin 

karşılanması zorunludur. 

İl Sağlık Müdürlüğü.  Çevre konusunda  çalışmalar yapan bir başka kuruluş da Sağlık Bakanlığına 

bağlı İl Sağlık Müdürlüğüdür. İl Sağlık Müdürlüğü  hava kalitesi ,içme-kullanma suyu kalitesi, gürül-

tü kirliliği gibi alanlarda ölçümler yaparak, çevre envanteri oluşmasına katkıda bulunmakta;  sağlığı 

tehdit edecek boyutta çevre sorunları tehlikesi görüldüğü takdirde, önlem alınması için  durumu yet-

kililere sunmaktadır. 

İl Mahalli Çevre Kurulu.  Çevre konusundaki çalışmalara halkın katılımını sağlamak amacıyla, 443 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulmuş bir kurumdur.  Vali başkanlığında, bakanlıkların 

il temsilcilikleri, belediye başkanı, sanayi  ve ziraat odaları başkanları ve Çevre Bakanlığı temsilcile-

rinden oluşur. Çevre Bakanlığınca geliştirilen politikaların yerel düzeyde yaşama geçirilmesi için ça-

lışır; il düzeyinde  çevre sorunlarını belirleyip  çözüm teklifleriyle birlikte  Bakanlığa bildirir. 

Belediyeler.  Belediyelerin de  çevre sorunlarının izlenmesi, belirlenmesi ve giderilmesi çalışmaları-

na katkıları olmaktadır; olması da gerekmektedir. Su ve kanalizasyon,  ısınmada kullanılan yakıt kali-

tesi, kent içi trafik düzenlemesi, eğlence yerlerinin denetimi gibi alanlarda   belediyelerce yürütülen 

çalışmalar çevreyi  birinci sırada ilgilendiren çalışmalardır. 

Merkez Belediyesinde Yerel Gündem 21 çalışmaları için Yerel Gündem 21 Sekreterliği oluşturul-

muştur. 

İl Çevre Koruma Vakfı.  Bolu‟da 19.09.1990 tarihinde 19 kurucu üye ile kurulmuştur. Çevrenin ko-

runması ve iyileştirilmesi; arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; 

doğal bitki ve hayvan varlığı ile  doğal ve tarihi zenginliklerin korunması için maddi ve manevi katkı-

larda bulunmak amacı taşır. Vakfın Başkanı İl‟in Valisidir. Vakfın organları   Vali Başkanlığındaki 

Mütevelli Heyeti; Danışma Kurulu , Yönetim Kurulu ve Vakıf Müdürlüğüdür. 

Çevre Koruma Vakfından başka, Bolu‟da sivil toplum örgütü olarak TEMA Vakfı Bolu Şubesi, Tür-

kiye Tabiatını Koruma Derneği Bolu Şubesi, Erozyonla Mücadele Derneği Bolu Şubesi bulunmakta-

dır. 

2.7.  Çevre Eğitimi 

Çevre konusunda eğitim ve katılımcılığın önemi, diğer  bazı konulara göre daha  büyüktür. Büyük-

küçük bütün insanlar yaşamak için çevreyi kullanmak, kaynak ve enerji tüketmek zorundadırlar. Bü-

tün insanların polis ve jandarma kontrolü altında tutulması olanaksızdır. Bu nedenle her insanın kendi 

vicdanını onun polisi, jandarması durumuna getirebilmek için eğitime ağırlık vermek gerekir. Yetişen 

bütün insanların temel çevre bilgisi ve bilinci kazanmalarının en etkili yolu zorunlu eğitim kademesi 

ders programlarına çevre konusunun dahil edilmesidir. 2000 yılı kasım ayında Antalya‟da toplanan 
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IV. Çevre Şurasında (Çevre Bakanlığı, 2000a) çevre eğitimi konusunda getirilen öneriler il düzeyin-

deki çevre eğitimi çalışmalarına da ışık tutacak önerilerdir.  Ne var ki Ülke düzeyinde olduğu gibi, il 

düzeyinde de, bu önerilere paralel olarak çevre konusu eğitim proğramlarına henüz yeterli düzeyde 

alınmamıştır. 

Ayrıca şu noktayı vurgulamak yararlı olacaktır. Aile içinde, okulda,  işyerinde, sokakta ve her yerde  

yetişkinler yeni   yetişen kuşaklara, onların doğru eğitilebilmeleri için,  davranışlarıyla örnek ve uya-

rılarıyla önder olmak durumundadırlar. Çocukların ve gençlerin, önlerinde model alacakları  doğru 

örnekler görmeden, öğrendikleri değer yargılarını davranış biçimine dönüştürmeleri  güç olmaktadır. 

Yetişkinler sadece öğütleriyle değil, davranışlarıyla da  doğayı korumak insanlığı korumaktır  mesa-

jını  genç kuşaklara iletmek sorumluluğu taşımaktadırlar. 

Diğer yandan saydamlık ve etkili denetim ile adil ve tarafsız  yaptırım olmaksızın  tek başına bilgi-

lendirmenin eğitim sorununu çözemeyeceği başka önemli bir gerçektir. Doğal yasaların bir gereği 

olarak ödül ve ceza sisteminin sağlıklı şekilde işlemediği toplumlarda, hiçbir zaman sağlıklı bir ge-

lişme de beklenemez.. 

2.8.   İl Arazisinin Yerbilimi Özellikleri 

2.8.1.  Jeomorfolojik  Özellikler 

İl arazisinin yüzde  56‟ sını dağlık arazi,  yüzde 12‟sini ovalar,  oluşturmaktadır. Arazinin en yüksek 

noktası 2.499 m ile Köroğlu zirvesidir.  Rakım bazı vadilerde, örneğin Göynük güneyindeki Çatak 

çayı vadisinde 240 m‟ye kadar düşmektedir (TÜBİTAK/MAM, 2002).  İl‟in yükseklik haritası Şekil 

35‟de, eğim ve bakı haritaları EK 36 ve 37‟de verilmiştir.  Her haritada konuya ilişkin  alan istatistik-

leri de bulunmaktadır.  Bu haritalarda İl alanı genişliği 857.700 ha olarak alınmıştır. 

Yükseklik katmanları dağılımına  göre İl alanının yüzde 0,7 sinin rakımı 240-500 m;  yüzde 8,8‟inin 

rakımı 500-750 m, yüzde 21,4‟ünün rakımı 750-1.000 m, yüzde 24,2‟sinin  rakımı 100-1.250 m, yüz-

de14,7‟sinin rakımı  1500-1750 m, yüzde 0,7‟sinin rakımı 1.750-2.000 m , yüzde 0,1‟inin rakımı da 

2.250-2.397 m arasındadır. Ancak Köroğlu zirvesinin rakımının 2.499 m olduğu  yeni kayıtlarda bu-

lunmaktadır (DİE, 2001). 

EK 59‟daki eğim haritasına göre ise İl alanının yüzde 0,6‟sının eğimi  yüzde 0-5; yüzde 5,8‟inin eği-

mi yüzde 5-15 ; yüzde 32,9‟unun eğimi yüzde15-30 ; yüzde 396‟sının eğimi  yüzde 30-45 ve yüzde 

21,1‟inin eğimi de yüzde 45-85 arasında değişmektedir. Bu rakamlar da Bolu ilinin  genelde dağlık 

bir araziye sahip olduğunu  göstermektedir. 

Şekil 60‟daki bakı haritasına göre ise  İl alanında yamaçların yüzde 15‟i kuzeye, yüzde 9,9‟u kuzey-

doğuya, yüzde 10,6‟sı doğuya, yüzde 14,1‟i güneydoğuya, yüzde 13,6‟si güneye, yüzde 10,9‟u gü-

neybatıya, yüzde 11,7‟si batıya ve yüzde 14,2‟si ise kuzeybatıya bakmaktadır. 

Şekil 5, 6 ve 7 de jeomorfolojik açıdan değerlendirilebilecek önemli bilgiler içermektedir. İl‟in akar-

suları ve gölleri hakkındaki bilgiler  Bölüm 2.2.2.1 ve 2.2.2.2‟de   sunulmuştur. 
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Şekil 35.   CBS Çalışmalarıyla Hazırlanmış, Bolu İli Arazisi Yükseklik Katmanları  Haritası  

(TÜBİTAK/MAM 2002‟den, sayfa düzenlemesi değiştirilerek alınmıştır). 

 

 

2.8.2.   Jeolojik Özellikler 

Bolu ilinin jeolojik yapısını ana hatlarıyla gösteren bir harita Şekil 36‟da görülmektedir. Bölgede da-

ha yeni tarihlerde, daha ayrıntılı  birçok jeolojik çalışma yapılmıştır.  

 

 
Şekil 36.  Bolu ve Düzce İllerinin Jeolojik Haritası. 1964 yılında MTA tarafından yayımlanmış,1/500.000 öl-

çekli Türkiye jeoloji haritası Zonguldak paftasından alınmış, il sınırları sonradan çizilmiştir. Bu harita Bolu ve 

Düzce il alanlarının jeolojik özelliklerini ana hatlarıyla ve genel değerlendirmelere yetecek ölçüde yansıtmak-

tadır. Simgelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Kalın çizgiler fayları göstermektedir. Örneğin Gerede-Yeniçağa 

ve Bolu ovası güneyinden geçen kalın çizgi Kuzey Anadolu fayıdır. 
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Şekil 36’daki haritanın simgeleri ve açıklamaları 

 

Qy Holosen, yeni alüvyon kra Alt Kretase 

Qe Holocene, eski alüvyon j Jura, ayrılmamış 

n Neojen karasal, ayrılmamış jv Jura, volkanik fasiyes 

pl Pliyosen, karasal P Paleozoyik, ayrılmamış 

mk Miyosen, karasal, ayrılmamış Per Paleozoyik, metamorfik 

ev Eosen, volkanik fasiyes d Devoniyen 

ef Eosen, fliş sd Siluriyen-Devoniyen 

el Onta Eosen, Lütesiyen Cr Metamorfik seri, ayrılmamış 

ep Alt Eosen-Paleosen (k karasal) G Gnays, mikaşist, 

krep Üst Kretase-Paleosen  Granit, granodiyorit, kuarslı diyorit 

Pof Paleozoyik ofiyolitli seri  Diyorit, gabro, diyabaz 

kr Kretase, ayrılmamış  Andezit, spiliit, porfirit 

krü Üst Kretase  Bazalt, dolerit 

krüf Üst Kretase, fliş  Volkanik tüf, aglomera, breş 

 

Bunlardan en yenisi Demirtaş  tarafından yapılmış bir doktora çalışmasıdır. Çalışmada haritalanan 

alan Gerede-Abant gölü arasında kalan alandır. Haritalamada ağırlık faylara ve bölgenin depremselli-

ğine verilmiştir. Şekil 37‟de Bolu ovasının değişik kesimlerinde Pliyosen ve Kuvaterner  çökellerinin 

dağılımı ve ova çevresindeki  faylar görülmektedir (Demirtaş, 1998).   

Bolu ovası ve çevresinin  bir başka ayrıntılı jeolojik haritası da (kaya türü haritası) Şekil 38‟de gö-

rülmektedir (Özmen, 2000).  Tektonik yapıları içermeyen bu harita, oldukça ayrıntılı biçimde jeolojik 

formasyonları  ve ovanın alüvyal dolgusunu göstermektedir. 

 

 
              Şekil 37.   Bolu Ovası ve Yakın Çevresinin Jeolojik Haritası.  Alt-Orta Eosen tektonik 

dönem fayları    ters fay, normal fay ve neotektonik dönem fayları normal bileşenli doğ-

rultu-atımlı fay, ters bileşenli doğrultu-atımlı fay, elips : neotektonik dönemde gelişmiş 

fayların basit kesme mekanizması ile olan ilişkileri ile ana gerilim yönlerini göstermekte-

dir (Demirtaş, 1998). 
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Şekil 38.  Bolu Ovası ve Çevresinin Kaya Türleri Haritası. Simgelerin açıklaması-  Pzm: 

Metamorfik karmaşık , Pzak: Arkoz, kuvarsit ve metakonglomera; Pzmr: Mermer; Dkf: 

Kayrak, fillit, Dk: Kireçtaşı// JKk: Kireçtaşı; Kkmç:  Kireçtaşı, kumtaşı, çakıltaşı, miltaşı 

ardalanması,; Kk: Kireçtaşı// Kkk: Kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı, çakıltaşı ardalanması; Tkks; 

Kireçtaşı, kumtaşı , kiltaşı ve silttaşı ardalanması; Tat: Aglomera, tüf, tüfi; Tvb: Volkanik 

hamurlu bloklu seri; Tv: Bazalt, andezit, tüf ve aglomera; Tçkk: Çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı 

ardalanması; Tçs: Çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ardalanması // Qç: Çakıltaşı; Qt: Traverten; 

Qy: Yamaç molozu; Qk: Alüvyon konisi; Qa1 Kaba taneli alüvyon;  Qa2: İnce taneli alüv-

yon  (Özmen, 2000). 

 

2.8.3.   Zemin Özellikleri 

Depreme dayanıklı yapı üretiminin iki olmazsa olmaz koşulu vardır.  Birincisi sağlam  zemin seçimi;  

ikincisi ise  bina projesinin hazırlanmasında ve   inşaatın yapılmasında, Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar Hakkında Yönetmelikte belirlenmiş kurallara  tam olarak uyulmasıdır. Depreme dayanıklı ya-

pı teknolojisinde ortaya çıkacak yeniliklerin de izlenerek, bu yönetmeliğe geciktirilmeden yansıtılma-

sı başka önemli bir husustur. Bu Yönetmelikten alınan  zeminlerin sınıflaması ve jeolojiyle ilişkisine 

dair tanımlamalar  EK 38 ve 39‟da verilmiştir.  

Zemin özellikleri genelde gerek jeolojik, gerek yapısal ve depremsellik, gerekse mühendislik açıla-

rından çok değişken olduğundan, herhangi bir yere bina veya başka tür yapı yapmadan önce bu özel-

liklerin tam olarak araştırılıp ortaya konulması ve o yerin tasarlanan  bina için uygun olup olmadığı-

nın belirlenmesi gerekir.  

Bolu ili sayısal jeolojik harita verilerinden, EK 38‟deki zemin grubu- kaya türü ilişkisi göz önünde 

tutularak, CBS çalışmaları ile  genelleştirilmiş  bir zemin grupları haritası üretilmiştir (Şekil 39). Bu 

haritada A grubu sorunsuz, B grubu  az sorunlu, C grubu sorunlu ve D grubu  aşırı sorunlu alanlar 

olarak tanımlanmıştır. Aşırı sorunlu olarak gösterilen alanlar genelde ovalarda veya vadi tabanlarında 

alüvyon dolgulu arazilerdir. Şüphesiz bu harita Bolu ili arazisinin zemin sınıflarını, girdi olarak kul-

lanılan bilgilerin doğruluk derecesinde ve çok genel anlamda, ana hatlarıyla yansıtmaktadır. Sorunlu 

alan olarak gösterilen yerler, aşırı sorunlu alanlara göre  daha ince alüvyon örtüsü bulunan yerlerdir. 

Az sorunlu ve sorunsuz olarak gösterilen yerler ise, değişik türden  kaya zeminlerdir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 18 ekim 1999 tarih ve 10 Sayılı Genelgesi gereğince Bolu Merkez 

ilçe, Gerede, Seben ve Yeniçağa  ilçeleri  ve Karacasu beldesi zemin etüdü yaptırmışlar ve  bu çalış-

malarda gerekli arazi ve laboratuar incelemelerine dayalı olarak, belediye  ve  mücavir alan sınırları 

içindeki arazi; uygun alan, önlemli alan ve uygun olmayan (yapılaşmaya kapatılması gereken) alanlar 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki paragraflarda bunlarla ilgili özet bilgi sunulmuştur. 
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Şekil 39.   Bolu İli Genelleştirilmiş Zemin Grupları Haritası  (sayfa düzenlemesi değiştirile-

rek TÜBİTAK/MAM 2002‟den  alınmıştır). 

 

 

Bolu Merkez İlçe.  Etüd Ankara Üniversitesi  tarafından yapılmıştır (Kılıç vd., 2001).  Ovada zeminin 

jeolojik özellikleri (litolojisi) çok kısa mesafelerde değişmektedir. Sıvılaşma riski  olmadığı belirlen-

miştir. İvme değeri 0,48 g civarındadır. Zemin hakim titreşim periyodu 0,15-0,37; zeminin deprem 

dalgalarını büyütmesi 0,5 ile 3,6 kat arasında değişmektedir. Zeminin emniyetli gerilme değeri (taşı-

ma gücü) 0,37-1,58 kg/cm
2
 arasındadır.  Belediye ve mücavir alan içinde yapılaşma açısından uygun 

alan (UA), önlemli alan (ÖA) ve uygun olmayan alan (UOA) olmak üzere üç kısım ayırdedilmiştir.  

Uygun alanda zemin özellikleri B, C, D (Z2, Z3, Z4 grupları) sınıflarındadır. Zeminin emniyetli taşı-

ma gücü 0,75-1,82 kg/cm
2
 arasında değişmektedir.1 giriş katı, 2 normal  kat, istenildiği kadar bodrum 

kat yapılabileceği önerilmiştir. Önlemli alanda zemin özellikleri  C, D (Z3, Z4 grupları ) sınıflarına 

girmektedir. Yer altı suyu tablasının derinliği 0,30-7,50 cm arasında değişmektedir.  Zeminin emni-

yetli taşıma gücü 0,37-1,58 kg/cm
2
‟dir. 1 giriş, 1 normal kat, istenildiği kadar bodrum kat yapılması 

önerilmiştir. 

Gerede.  Doç.Dr. Kamil Kayabalı imzalı,  henüz Afet İşleri Genel Müdürlüğünün onayından geçme-

miş jeolojik-jeoteknik etüd raporunda özetle şu noktalar öne çıkarılmıştır: 

İncelenen alan içerisinde kütle hareketi (heyelan, kaya düşmesi vb.), çığ ve taşkın gibi doğal afet teh-

likesi bulunmaktadır. 1944 deprem kırığı boyunca, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

17.09.2001 tarihinde 30 metrelik bir şerit yapılaşma açısından uygun olmayan alan ilan edilmiştir. 

Bütün ana ve tali derelerde yapılacak imar planı çalışmalarında taşkın tehlikesine karşı DSİ‟nin görü-

şü alınmalıdır. İncelenen belediye ve mücavir alanlarda uygun alan  (UA), önlemli alanlar (ÖA1, 

ÖA2, ÖA3) ve uygun olmayan alan (UOA)  ayırımı yapılmıştır. Uygun alanlar yamaç eğimi yüzde 

30‟un altında olan kaya zemin alanlardır. Zeminin emniyetli taşıma gücü yüksektir. Uygun olmayan 

alanlarda çok sıkılaşmamış Pliyosen çökelleri (ÖA1), Kuvaterner yaşlı alüvyon (ÖA2) ve güncel çö-

keller (ÖA3) bulunmaktadır. Bunların emniyetli taşıma güçleri düşüktür. Buralarda yapılacak yapı-

larda parsel bazında zemin etüdü mutlaka yaptırılmalı, sıvılaşma analizi de istenmelidir. Binalarda 

radye temel kullanılmalıdır. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’te yeralan ku-

rallara titizlikle uyulmalıdır. Uygun olmayan alan olarak 1944 Gerede depremi kırığının iki tarafında 

15‟er metrelik şeritler önerilmiştir.  Deprem kırıkları geometrik çizgi gibi düzenli gitmediğinden, bu 

rakam en az 25‟er metreden 50 m olmalıdır. Bu genişlikteki alan, yeşil alan ve benzer uygulamalar 

için de değerlendirilebilir. 

 

Seben. ABM Mühendislik isimli ve İzmit‟te bulunan bir firmaya 2001 yılında  Belediye ve mücavir 

alanda jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmış ve bu etüd raporu onaydan da geçmiştir. Ancak raporda  in-
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celenen sahanın büyük ölçekli bir jeolojik haritasının bulunmaması bir eksikliktir. Ayrıca bazı anla-

şılması güç ve çelişkili açıklamalar bulunmaktadır. Raporda  seçilecek bina temel tiplerine göre deği-

şecek zemin emniyetli taşıma gücü değerleri verilmiştir. Bölge 1. derece deprem kuşağı içinde kaldı-

ğından, yapılarda Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması 

gereği  vurgulanmıştır. 

Yeniçağa. 2001 yılında ERALP Mühendislik firmasına jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmıştır . Bu ra-

pora ek olarak verilen haritada inceleme alanında yerleşime uygun  alan  olmadığı belirlenerek;  2 ön-

lemli alan (ÖA1 ve ÖA2) ve 4 de uygun olmayan alan (UOA1, UOA2, UOA3, UOA4) 

ayırdedilmiştir. Yerleşimde kullanılan arazinin yüzde 70‟inde taban suyu bulunmaktadır ve ovada ta-

ban suyu yüzeye çok yakındır.  UOA1‟de  yamaçta heyelanlı arazi söz konusudur ve buralarda yapı-

laşma yasağı bulunmaktadır (aslında  bize göre yamacın halen heyelanlı olmayan kısımları da, ana 

faya çok yakın olduğundan, büyük bir depremde, deprem tetiklemesi ile heyelan oluşturacak potansi-

yel taşımaktadır). UOA2 olarak dere içleri belirlenmiştir. UOA3 gölün oluşturduğu turbalık arazidir. 

UOA4 olarak da 1944 Gerede depremi kırığının iki tarafında toplam 50 m genişliğindeki şerit alan 

gösterilmiştir.  ÖA1‟de ovada yer altı suyu tablası yüzeye yakın, zemin gevşek, C  grubu (ya da Z3),  

zeminin emniyetli taşıma gücü 0,5-1,7 kg/cm
2
‟dir. Ancak faya yakınlık nedeniyle 0,5‟ten daha büyük 

alınmamalıdır. Parsel bazında zemin etüdü yaptırılmalı ve sıvılaşma analizi istenmelidir. ÖA2‟de  he-

yelanlı olmayan yamaç arazisi  bulunmaktadır. Eğim yer yer yüzde 20‟den fazladır. Yüzlek veren bi-

rimler ayrışmış ve gevşektir, 3 kattan yüksek bina yapılmamalıdır. Zeminin emniyetli taşıma gücü 

0,95 kg/cm
2
‟den yüksek alınmamalıdır. Eğimi yüzde 30‟u aşan kesimlerde parsel bazında sondajlı 

zemin etüdü yaptırılmalı ve istinat yapıları kullanılmalıdır. 

Karacasu.  Sakarya Üniversitesine 2001 yılında jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmıştır. Rapordaki sap-

tama ve önerilerin başlıcaları  şunlardır:   İnceleme alanında önlemsiz olarak yerleşime uygun alan 

bulunmamaktadır. Alınacak önlemler arasında binaların üç katı geçmemesi, ana fayın iki tarafında 

25‟er metrelik şeridin yerleşime tamamen kapatılması, zemin etüdlerinde sıvılaşma analizinin yaptı-

rılması, sanayi yapıları ağır olduğundan, eğer yapılacaksa derin temel sistemleri veya zemin iyileş-

tirme yöntemlerinin kullanılması; güney kesimde yamaç molozu üzerinde eğim fazla olduğundan, 

parsel bazı zemin etüdü yaptırılmadan ruhsat verilmemesi gibi  önlemler bulunmaktadır. 

Gökçesu.  1999 depremleri öncesinde, 1995 yılında  İmar Planı Araştırması başlıklı bir çalışma ya-

pılmıştır (Elçi, 1995). Bu çalışmada yerleşim arazisi açısından şu hususlar saptanmıştır:  Vadide 

alüvyon, yamaçlarda yamaç molozu vardır. Yerleşim esas olarak alüvyon üzerinde kurulmuş-

tur.Yerleşmenin gelişimini kısıtlayacak en önemli eşikler I. sınıf tarım arazileri, orman alanları, yük-

sek eğimli alanlar, dereler ve maden alanlarıdır. Taşkın önleme yapıları yapılmadan dere kenarlarında 

yapılaşmaya izin verilmemelidir. Yamaçlarda yapılacak yapılarda ise temel yerli kaya üzerine ko-

nulmalı, drenaj  ve istinat duvarları yapılmalıdır. 

2.8.4.  Tektonik ve Depremsellik   

Tektonik kavramı , kaya kütlelerinin katmanlı, katmansız, kırıklı-faylı, kıvrımlı vb. biçimsel ya da 

yapısal niteliklerini ifade etmektedir.Depremsellik ise bir bölgede meydana gelen  depremlerin sıklı-

ğını ve büyüklüğünü içeren bir kavramdır. 

Kaya türlerinin  sadece türsel değil, yapısal-biçimsel özellikleri de onların zemin oluşturma nitelikle-

rini , dolayısıyla bunlar üzerinde yapılacak yapıların depreme karşı dayanıklılıklarını  etkiler. Kat-

manlı heterojen yapılar, çok kırıklı-ezikli yapılar, özellikle de  halen deprem üretme potansiyeli taşı-

yan ve bu nedenle de diri fay, ya da aktif fay olarak adlandırılan kırıkların varlığı, zeminin yapılaş-

maya uygunluk değerini düşüren etmenlerdir. Şekil 40‟da İl‟in bir fay haritası görülmektedir. 

Şekil 36-38‟deki jeolojik haritalarda  görüleceği gibi Köroğlu dağları genelde tabakalı yapısı olmayan 

volkanik kayaçlardan oluşmaktadır. Mudurnu  ile Göynük çevrelerinde; ayrıca Bolu-Yeniçağa-

Gerede-Mengen kuşağında tabakalı yapıya sahip tortul kayaçlar egemendir. Göynük ve Mudur-

nu‟nun, özellikle güney kesimlerinde bu kayaçlarda kıvrımlı yapı sık görülür.  
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Şekil 40.  Bolu İli Fay Haritası.  MTA sayısal verilerinden CBS çalışmalarıyla üretilmiş-

tir. Kalın mavi çizgi Kuzey Anadolu fayını göstermektedir. Depremsellik açısından bu 

fayla, Bolu-Mengen arasındaki Bolu-Mengen  fayı (Şekil 6 ve 36  ile EK 3) önemlidir 

(TÜBİTAK/MAM, 2002; sayfa düzenlemesi değiştirilmiştir). 

 

İl‟de yapılaşma konusunu yakından ilgilendiren en önemli tektonik öge Kuzey Anadolu fay kuşağıdır. 

Bingöl-Karlıova, Erzincan, Suşehri,  Niksar,Ladik üzerinden gelen bu fay kuşağı; Gerede-Yeniçağa-

Karacasu-Abant hattı ile il arazisinin ortasından geçerek , Dokurcun yakınında Sakarya iline girer. 

Batıya doğru Marmara üzerinden Saros körfezine kadar uzanan bu ana fay kuşağının kollarından biri 

Akyazı‟nın 5 km kadar güneyinde ana faydan ayrılıp doğuya doğru  Karadere Gölyaka-Efteni gölü, 

Düzce-Beydibi beldesi ve Kaynaşlı‟dan geçerek, Bolu‟nun 10 km kadar batısında Elmalık köyü ya-

kınlarında sona erer (Şekil 42 ve 45). Ana fay gibi, bu kol da diri bir faydır ve 12 Kasım 1999 tari-

hinde7,2 büyüklüğündeki Düzce depremini üretmiştir.  

Kuzey Anadolu fay kuşağı içindeki fayların ve fay kollarının Bolu ili içinde kalan kesimleri Demirtaş 

tarafından ayrıntılı olarak haritalanmıştır (Demirtaş, 1998). EK 64-68‟de görülen yerel haritalar, fay-

ların geçtiği yerleşim merkezlerini göstermektedir. 

Kuzey Anadolu fay kuşağı ile ilgili  ve diri olduğu kabul edilen bir fay (fay grubu) da  Bolu-Gökçesu-

Mengen-Pazarköy‟den geçen ve Demirtaş (1998) tarafından Bolu-Mengen fay hattı olarak adlandırı-

lan  fay hattıdır  (EK 3). 

Depremsellik konusu Bolu için son derecede önemli bir konudur. Çünkü, Şekil 41‟deki  Türkiye 

deprem kuşakları haritası üzerinde görüleceği gibi,  İl arazisinin tamamına yakını I. derece deprem 

kuşağı içinde kalmakta;  sadece Göynük, Seben ve Kıbrıscık  ilçelerinin güney kesimlerinde çok dar 

bir alan II. dereceli deprem kuşağı içinde bulunmaktadır. 

Türkiye‟nin, hatta Dünyanın da  en fazla yıkıcı deprem üreten karasal fay kuşaklarından biri olan Ku-

zey Anadolu fay kuşağı, yukarıda da değinildiği ve Şekil 40 ve 42 üzerinde de görüldüğü gibi, Bolu il 

arazisini kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda ortalayıp geçmektedir. 

Deprem etkinlikleri ve kırılma özellikleri göz önünde tutularak,  uzunluğu 1.000 km‟yi aşan bu fay 

kuşağı, araştırmacılar tarafından bölümlere (segmentlere) ayrılmaktadır. 

Segmentlerden biri de Gerede segmentidir. Şekil 43, Gerede segmenti üzerinde  1900-1997 yılları 

arasında meydana gelmiş, büyüklüğü 4 ve üzerinde olan depremlerin dış merkez dağılımlarını gös-

termektedir. Tablo 38‟de de aynı segmente 20. Yüzyıl içinde meydana gelmiş, hasar yapıcı depremle-

rin listesi bulunmaktadır. Şekil 44‟de ise aynı bölgede büyüklüğü 3,0 ve üzerinde olan depremlerin 

dış merkez dağılımı görülmektedir (Aktimur vd., 1983). Bolu‟nun batısında 1957-1999 arasında 
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meydana gelen ve Bolu‟yu da etkileyen depremlerin yüzey kırıkları ise  Şekil  45‟deki harita üzerinde 

görülmektedir. 

 

 
Şekil  41.   Türkiye'nin Deprem Kuşakları İçinde İl Merkezlerinin Konumu  (deprem.gov.tr). 

 

 

 
Şekil 42.  Bolu Çevresinde Kuzey Anadolu Fay Kuşağı Diri Fayları.  Şaroğlu, Emre ve Kuşçu 

tarafından hazırlanmış olan Türkiye Diri  Fay Haritasından alınmıştır (mta.gov.tr). 

 

 

 
Şekil 43.   Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Gerede Segmenti ve Komşu Segmentler 

İle, 1900-1997 Yılları Arasında Bu Alanda Kaydedilmiş  Büyüklüğü 4 ve Daha Yük-

sek Depremlerin Dış Merkez Dağılımları (Demirtaş, 1998). 
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Şekil 44.  Bolu ve Yakınlarında 1913-1977 Yılları Arasında Meydana Gelmiş, Büyüklüğü 

3.0 ve Üzerindeki Depremlerin Dış Merkez Dağılımları Haritası  (Aktimur vd., 1983). Sayfa 

düzenlemesi değiştirilmiş ve 12 Kasım 1999 Düzce depremi eklenmiştir. 

 

Tablo 37‟de Gerede segmenti ve yakın civarında  oluşan tarihsel dönem depremleri verilmiştir. Buna 

göre Bolu ve yakınında 1944‟de 7,2 büyüklüğündeki Gerede depreminden önce meydana gelmiş VIII 

şiddetindeki  son büyük depremin tarihi 03.07.1668‟dir. 

Bölgede deprem üretme potansiyeli olan diri fayların  (Şekil 37, 40 ve 42 ile EK 63) yakınlarında da-

ha küçük boyutlu  ve diri olmayan faylar bulunmaktadır. Diri fayların üretecekleri büyük depremlerin 

etkisiyle, bunlarda da kırılma ve hareket  olabilmektedir. Diri olmayan fayların da  zeminde bir zayıf-

lık zonu  olarak  yapı üretiminde dikkate alınmaları gerekmektedir. 

Aktimur vd (1983) hazırladıkları mühendislik jeolojisi haritasında; olası büyük depremlerde nerelerin 

hangi şiddette etkileneceklerini de zemin özelliklerine, ana faya yakınlığa ve yer ivmesi hesaplarına 

dayanarak  ayırmışlar; Bolu ovasının güney kenarından geçen Kuzey Anadolu ana fayının iki tarafın-

da, toplam yaklaşık 3-4 km genişliğindeki bir şeritte depremin çok şiddetli   etki yapacağını belirtmiş-

lerdir. 

 

 
Şekil 45.  Düzce ve Yakın Çevresinin Diri Fayları İle 17 Ağustos Ve 12 Kasım 1999 

Depremlerinin Yüzey Kırıklarını Gösterir Harita  (mta.gov.tr, 2000). 
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Tablo 37.   Tarihsel Dönemde Gerede Segmenti ve Yakınlarında  Meydana Gelmiş Depremler 

 

 

Sıra No 

 

Tarih 

Gözlemsel  Dışmerkez 

Enlem            Boylam 

 

Şiddet 

A 

çıklama 

1 Eylül 967    Bolu-Gerede, Honoros 

2 Mayıs 1035    Gerede-Çerkeş 

3 1050    Tosya-Çankırı 

4 03.07.1668 40.70 31.60 VIII Bolu-Kastamonu 

5 10.07.1668 41.30 33.80 VII Bolu-Kastamonu 

6 18.08.1668 41.20 33.80 VII Kastamonu-Çankırı 

7 1845 40.60 33.60 V Çankırı 

8 8.09.1881 40.60 33.60 VIII Çankırı 

9 1882 41.00 34.00 VI Tosya-Iskilip-Kastamonu 

10 1883 41.00 33.70 VI Kastamonu-Çankırı 

11 .04.1888   V Çankırı 

12 1890 41.30 33.80 VI Kastamonu 

Kaynak: Demirtaş, 1998. 

 

Tablo 38.  Gerede ve Komşu Segmentlerde 1900-Günümüz arasında Olmuş Hasar Yapıcı  Depremler 

 

Sıra 

No 

 

Tarih 
      Dışmerkez 

Enlem             Boylam 

 

Mag.  Derinlik 

 

Açıklama 

1 09.03.1902   5.5  Çankırı 

2 25.06.1910   6.1  Osmancık 

3 09.06.1919   5.9  Çerkeş 

4 11.12.1942 40.76 34.83 5.9 40 Osmancık 

5 26.11.1943 41.05 33.72 7.3 10 Tosya-Ladik 

6 01.02.1944 41.41 32.69 7.3 10 Gerede-Bolu 

7 13.08.1951 40.88 32.87 6.9 10 Çerkeş-Gerede 

8 07.09.1953 41.09 33.01 6.1 40 Çerkeş 

9 26.05.1957 40.67 31.00 7.0 10 Abant 

10 22.07.1967 40.67 30.69 7.1 33 Mudurnu Vadisi 

11* 17.08.1999 40.64 29.83 7.4 9 Gölcük/Arifiye 

12* 12.11.1999 40.76 31.14 7.2 14 Beyköy-Düzce 

Kaynak : Demirtaş, 1998.     (*) Tabloya tarafımızdan eklenmiştir.   

 

2.8.5.  Taşkın Riski 

Bölüm 7.1‟de verilen özet bilgiler, Bolu ilinde birçok noktada  akarsuların taşkın potansiyellerinin 

varolduğunu ve önlem alınması gerektiğini göstermektedir. 1998 sel ve taşkın olayından sonra hazır-

lanan projeler uyarınca gerekli görülen taşkın önleme yapılarının bir kısmı yapılmış, bir kısmının da 

yapımı halen devam etmektedir. 

2.9.   Mevcut Arazi Kullanımı 

2.9.1.   Yerleşim  İçin Arazi Kullanımı 

Hangi amaçlar olursa olsun, arazi kullanımında planlı davranılması  doğru arazi kullanmanın  temel 

adımıdır.  Günümüzde arazi kullanımının planlanması için çözünürlüğü 0,65 cm‟ye kadar yükseltil-

miş sayısal uydu görüntüleriyle Coğrafi Bilgi Sistemi yönteminin birleştirilmesi çok önemli bir araç 

oluşturmaktadır.  

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine geometrik düzeltmelerle ortofoto niteliği kazandırılabilmek-

te ve bunlar 1/1000 ölçeğinin de üzerinde üretilebilmektedir. Bu ölçek pek çok  ayrıntılı arazi planla-

ması için yeterli bir ölçektir. Bir fikir vermek üzere CBS çalışmalarından alınmış iki görüntü örneği 

Şekil 105 ve 106‟da sunulmuştur (TÜBİTAK/MAM, 2002).  Örneğin Üniversite Merkez Gölköy 
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kampüsünün gelişme alanlarının ve şehir merkezi ile olan karayolu bağlantısının incelenerek, gelişme  

projesi hazırlanmasında  IKONOS uydusunun 1 m çözünürlüklü sayısal görüntüleri  son derece yarar-

lı olabilir. Bu görüntülerden, yüksek geometrik doğruluk derecesiyle, 1/1000 ölçekli kaliteli kağıt 

baskılar hazırlanabilmektedir. Şekil 46 ve 47‟de bu özelliği yansıtmak amacıyla iki küçük örnek ve-

rilmiştir. 

Analiz konusunun değişik yönlerden ele alınması gerekmektedir. Yerleşim yerlerinin tarım ve orman 

arazisine zarar vermeyen, depreme dayanıklı zeminlerde  seçilmesi,  arazinin müsrifçe kullanılmama-

sı  büyük önem taşımaktadır. İlde yerleşim için yer seçiminde hem kentsel, hem kırsal alanda   tarım 

arazisinin korunması noktasına gereği gibi dikkat edilmemiştir. Sadece Bolu ovasında 1998 yılı  itiba-

riyle  7.086  ha tarım arazisi yerleşim için kullanılmıştır (Bölüm 2.2.3). Köylerin  de yüzde 81‟i (417 

köy) orman köyü konumundadır (Bölüm 2.3.1.3.). 

 

 
Şekil 46.   AİBÜ Rektörlük Binası ve Çevresi. Bu görün-

tü 101000 ölçeğine kadar büyütülebilmektedir. Bakış yö-

nü doğudur. 03.09.2001 tarihinde IKONOS uydusu tara-

fından kaydedilmiş görüntüden alınmıştır (TÜBİ-

TAK/MAM,  2002). 

 
Şekil 47.   AİBÜ Gölköy Kampüsü. Bakış yönü 

kuzeydir. 03.09.2001 tarihinde IKONOS uydusu 

tarafından kaydedilmiş görüntüden alınmıştır 

(TÜBİTAK/MAM, 2002).  

 

Mekansal gelişme açısından, Çevre Düzeni Planı kapsamında hazırlanmış  belediye sınırları haritası 

EK 45‟de verilmiştir (UTTA ve Kutluay, 2001).  Bu  konuda Bölüm  3.2.18‟de daha ayrıntılı bilgi ve-

rilmiştir. 

2.9.2.   Ulaşım  İçin Arazi Kullanımı 

İl‟de bütün karayolları   için 5.878,7 ha, orman yolları için de 2,6 ha olmak üzere toplam  8.442,2 ha 

arazi  ulaşım ağı için kullanılmıştır (Bölüm 2.3.3). İl topraklarının yaklaşık yüzde 1‟i kadarı olan bu 

arazinin  bir bölümü nitelikli tarım topraklarından alınmıştır.  

2.9.3.   Sanayi İçin Arazi Kullanımı 

Bölüm 5.5.‟te değinildiği gibi, İl‟de  sanayi kuruluşlarının kullandıkları toplam arazi büyüklüğü yak-

laşık 1.000 ha kadardır. Bu miktar İl arazisinin yüzde 1‟ni biraz aşan bir miktardır.Sanayi kuruluşları-

nın birçoğunun Bolu ovası üzerinde bulunması, kullanılan arazinin büyük bölümünün nitelikli tarım 

arazisi olduğunu göstermektedir. 

2.9.4.  Turizm İçin Arazi Kullanımı 

Bolu‟da  doğal güzellikler ve temiz hava içinde günlük dinlenme-piknik turizmi (rekreasyon), yaz ve 

kış doğa turizmi,  kayak sporu, yaylacılık gibi etkinlikler görülmektedir. İl‟in iklimi, ulaşım durumu, 

doğal özellikleri, büyük yerleşim merkezlerine yakınlığı bu tür etkinlikler için uygundur. İyi bir plan-

lama ile bu alanlarda İl‟de değerlendirilebilecek gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Başlıca  turistik 

amaçlı arazi kullanım yerleri hakkında aşağıda kısa bilgi verilmiştir (Turizm İl Müdürlüğü, 2001). 
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Yedigöller Milli Parkı. Bolu‟nun  42 km  kuzeyindedir. Milli Park alanı genişliği 550 ha olup, kam-

ping için uygundur.  Orman Bakanlığına ait 40 yatak kapasiteli bungalov evler de  mevcuttur. 

Abant Gölü Tabiat Parkı. Bolu‟nun 34 km güneybatısındadır. Gölün genişliği  125 ha, rakımı 1.325 

m‟dir. Yeraltı  suları ile beslenir, ortalama 10-15 m derin, en derin yeri 45 m‟dir.  Çevresi yaklaşık 6 

km olup  D-100 karayoluna 22 km uzaklıktadır.  Halen Özel İdare Müdürlüğü denetimindedir.  Gölün 

06.08.2001 (IRS) ve 29.06.2001 (LANDSAT) tarihli uydu görüntülerinin sentezi olarak üretilmiş bir 

görüntüsü  Şekil 48‟de verilmiştir. 

 

 
Şekil 48. Abant Gölünün 03.09.2001 Tarihli IRS ve 

06.08.2001 Tarihli LANSAT Görüntülerinden Üretilmiş 

Birleşik Görüntüsü  (TÜBİTAK/MAM, 2002).  

 
Şekil 49.   Abant Gölü ve Yakın Çevresinin Yüzey Şe-

killeri. Yeşil Alanlar Ormanlıkları Göstermektedir. 

Topografik haritadan alınmıştır. 

 

Gölcük Göleti.  Ormaniçi Dinlenme Yeridir. Bolu‟nun 13 km güneyindedir. Göletin alanı 45 dönüm, 

çevresi yaklaşık 1.200 m‟dir.  Orman Bölge Müdürlüğü denetimindedir (Tablo 24). 

Gölköy Barajı.  Bolu‟nun 10 km güneybatısındadır, alanı 185 ha olup,  çevresi ormanlıktır. Sazan ve 

Alabalık var. Halen Valilik Çevre Koruma Vakfı tarafından denetlenmektedir. 

Kartalkaya ve Esentepe. Birer kış turizmi merkezidir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Köroğlu Dağı 

bölgesine Köroğlu Turizm A.Ş. tarafından yapılacak 2.142 yataklı tesislerle Bolu kış  ve yaz turiz-

minde yeni bir merkeze daha kavuşmuş olacaktır. Kartalkaya Gelişim Bölgesine ulaşmak için  Bolu 

şehir merkezinden Ankara yönünde 10 km gittikten sonra  güneye dönülür ve 28 km sonra 2.000 m 

rakımında Kartalkaya‟ya varılır.  Kayak Merkezinde iki adet 1.500 yatak kapasiteli üç yıldızlı otel 

bulunmaktadır. Toplam 9 adet lift, 13 adet pist bulunmaktadır ve pistlerin toplam uzunlukları 30 

km‟dir. Ortalama kar kalınlığı 2 m olan bölgede aralık-nisan ayları arasında  kış sporları yapılabil-

mektedir. 

Aladağ Yaylaları. Bolu‟nun 25 km güneyindedir. Çevresinde Orman İşletme Tesisleri, Aladağ İzci-

lik Kamp Yeri  ve  Gölet bulunmaktadır. Eşsiz doğal güzellikler içindeki bu alanın ve çevresinin ge-

nel bir uydu görünümü Şekil 50‟de görülmektedir. 

Kartalkaya, Köroğlu zirvesi, Aladağ göleti çevresi ve Sarıalan yaylasının turizm açısından değerli 

alanlar olduğu bilinmektedir. Bunlara ek olarak, Sarıalan‟ın 9 km kadar doğusunda Işıklar ve 

Bozarmut köyleri çevresinde yaklaşık 40 km
2
‟lik bir alan da  yayla turizmi için üzerinde durulabile-

cek bir potansiyel olarak gözükmektedir (Şekil 10, 50 ve 51). Rakımı 1.500 m civarında , topografya-

sı oldukça uygundur. Açık alandır ve tarıma  fazla elverişli değildir. Su olanakları vardır. Dörtdivan‟a 

da sadece 14 km uzaklıktadır. Uygun iklime,  eşsiz doğa güzelliklerine sahip bu alanların turizmde 

değerlendirilmesi Bolu ve Türkiye için şüphesiz faydalı olur. Bu alanlarda yapılacak her türlü arazi 

kullanım projelerinde çevre koruma faktörünün titizlikle gözetilmesi ve çevre koruma konusunda alı-

nacak kararların sadece kağıt üzerinde kalmayıp, mutlaka uygulanması, söz konusu potansiyellerden 

faydalanmanın zorunlu koşulu olarak kabul edilmelidir. 
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Şekil 50.  Köroğlu Zirvesi (3), Kartalkaya Bölgesi (2), 

Sarıalan Yaylası (1) , Aladağ Göleti (4) ve Çevrelerini 

Gösteren Uydu Görüntüsü. 04.07.1997 tarihli 

LANDSAT TM sayısal görüntüsünden TÜBİTAK 

/MAM tarafından üretilmiştir. Koyu renkli kısımlar 

ormanlık alanları göstermektedir. 

 

Şekil 51.  Kartalkaya ve Çevresinin Yüzey Şekilleri. 

Yeşil alanlar ormanlıkları göstermektedir. Bakış yönü 

kuzeydir. Topografik haritadan alınmıştır. 
 

 

2.9.5.  Tarım İçin Arazi Kullanımı 

Bolu ilinde   tarım için kullanılan arazi genişliği  149.664 hektardır ve bu alan  İl alanının yüzde 

17,7‟sidir (Tablo 8).  Bu oranının yaklaşık 12‟sini ovalar, kalan 5,7‟sini ova dışındaki tarım alanları  

oluşturmaktadır (Bölüm 2.2.1.2). Ovalar hem kısmen sulanabilir, hem de I-III. sınıf kaliteli topraklar-

dan oluşmaktadır. Buraları tarım için ne kadar nitelikli ise; gevşek alüvyon dolgusu içerdiklerinden, 

yapı zemini için de o kadar elverişsizdirler. Her iki önemli nedenden dolayı   ova topraklarının yapı-

laşma amacıyla kullanılmasından, eğer çok büyük bir zorunluluk yoksa, kesinlikle  kaçınmak  gerek-

mektedir. 

Ovalardan en büyüğü üzerinde aynı zamanda il merkezi kuruludur. Diğer ovalarda da yerleşim birim-

leri bulunmaktadır. I-IV. sınıf tarım topraklarının ne kadarının yapılaşma amacıyla kullanıldığına dair 

bir envanter bulunmamakla birlikte, 46.000 ha genişliğindeki Bolu ovasında Belediye alanının 1.900 

ha, mücavir alanın da 14.600 ha olduğu  göz önünde tutulursa, bu konuda bir fikir edinilmiş olur. 

 

3.    MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 

 

3.1.  Mevcut Durumun  Özeti 

1. Bolu, Batı Karadeniz Bölgesinde 30
0 

32‟ ve 32
0
 36‟ doğu boylamları ile, 40

0
 06‟ ve 41

0
 01‟ ku-

zey  enlemleri arasındadır.  Resmi kayıtlara göre İl alanı 8.458 km
2
‟dir. Yüzde 56‟sı dağlık ke-

simden, yüzde 12‟si ovalardan ve yüzde 0,11‟i de su yüzeylerinden oluşan, rakımı 240 m ile 

2.499 m arasında değişmektedir.   

2. Bolu ili nüfusunun büyük bölümü  Gerede-Yeniçağa-Bolu  Merkez aksında  toplanmıştır. Bu 

durum İl‟in bu kesiminde daha fazla çevre sorunu yaratmaktadır. 
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3. İl arazisinin  yüzde 55,75‟i ormanlık, fundalık ve çalılık, kalan  yüzde 44,25‟lik kesimi de açık 

arazidir. İl‟de toplam alanı 478,5 hektar olan 9 adet doğal göl vardır. İl alanına göre akarsu sayı-

sı fazla olmakla birlikte, hiçbir akarsu nehir debisine sahip değildir. 

4. İl‟in Merkez ilçe ile birlikte 9 ilçesi, 4 beldesi, 511 köyü ve 666 da köylerin bağlısı bulunmak-

tadır. 

5. 1.250 hm
3
 akarsular, 100 hm

3
 de yer altı suyu olmak üzere toplam yıllık kullanılabilir su potan-

siyeli  1.350 hm
3
‟tür. 

6. İl‟de beş ayrı yerde, kısmen değerlendirilen kaplıcalar bulunmaktadır. 

7. Şehir kadastrosu yüzde 96,15, köy kadastrosu ise yüzde 78,32 oranlarında tamamlanmıştır. Ka-

lan kısmın tamamlanması için 6.144.375 $ ödenek gerekmektedir.  

8. İklime ve arazi yapısına bağlı olarak Bolu‟da hem zengin bir bitki çeşitliliği, hem yaban hay-

vanları çeşitliliği mevcuttur. Bolu florasında tür sayısı 1.000 civarındadır; yaban hayvanlarının 

tür ve  nüfus sayıları hakkında envanter bulunmamaktadır. 

9. İl‟de rezervleri çok büyük olmamakla birlikte, işletilen ve işletilebilecek durumda linyit, turba, 

çimento hammaddesi, kaolen, tuğla-kiremit hammaddesi yatakları vardır.  

10. 13 belediyenin toplam belediye alanı 138,45 km
2
, toplam mücavir alanı ise 264,25 km

2
‟dir. 

11. Köylerin  yüzde 81‟i orman köyüdür. 

12. Bolu ilinde 1 Milli park, 1 tabiat parkı, 5 tabiatı koruma alanı ve 2 yaban hayvanlarını koruma 

alanı  bulunmaktadır. 

13. İl‟deki arkeolojik sit 36, kentsel sit 2 ve doğal sit de 1 olmak üzere toplam 39 sit alanı vardır. 

14. Otoyol için 1050, Devlet yolu için 896, İl yolu için 273, köy yolu için 3.660 hektar arazi kulla-

nılmıştır. Orman yolları için kullanılan arazi genişliği ise 2563 hektardır. 

15. İl‟in büyük bölümünde Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş iklimi hüküm 

sürer. Bolu‟da yıllık ortalama sıcaklık 10,2 
0
C, ortalama yıllık yağış miktarı 536,4 mm, hakim 

rüzgar yönü batı ve güneybatıdır.. 

16. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayısal verilerini 

kullanarak ürettiği haritaya göre İl alanının  yüzde 68‟inde şiddetli, yüzde 12‟sinde çok şiddetli 

erozyon meydana gelmektedir. 

17. Fiziksel çevre bozulmaları; hava, su , toprak kirliliği ile; gürültü ve elektromanyetik kirlilik ko-

nularında envanter bilgisi ya yetersizdir veya hiç yoktur.  Sadece Merkez ilçede, tek bir noktada  

1990 yılından  bu yana yapılan hava kalitesi ölçümüne dair rakamlar ile, yine Merkez ilçede 

2001 yılında yapılmış az sayıda dış gürültü ölçümü rakamları bulunmaktadır.  

18. Göynük, Kıbrıscık ve Taşkesti  dışında kanalizasyon ağları yüzde 60-100 arasında tamamlan-

mıştır. Adı geçen yerleşim birimlerinde ise kanalizasyon bulunmamaktadır. Köylerde kanali-

zasyon oranı köy sayısına göre 2001 itibariyle yüzde 23 oranında tamamlanmıştır. 

19. Yeniçağa ve Gerede dışında atık su arıtma tesisi yoktur. Gerede‟nin arıtma tesisi yeterli değil-

dir. 

20. Katı atık deponi alanlarının hepsi düzensizdir, çoğu yerleşim yerlerine yakındır. Atık yönetimle-

rinde başta envanter çıkarılması olmak üzere, atıkların düzenli depolanması, bertarafı ve  geri 

kazanımı gibi konularda çalışmalar ya yetersizdir veya hiç yoktur. İlçe ve beldelerde günlük 

toplam ortalama katı atık miktarı 429.250 kg;  kişi başına günlük katı atık miktarı ise 2,79 

kg‟dır. Tıbbi atıklar katı atıklarla birlikte düzensiz olarak depolanmaktadır. 

21. Isınmada kullanılan yakıt kalitesi  düşüktür. Kömür, fuel oil ve odun kullanılmaktadır. Sanayi 

sitelerinde kullanılmış motor yağları dahi ısınma amacıyla kullanılmaktadır. 
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22. Sanayi tesislerinde de atık su arıtma oranı çok düşüktür. Baca emisyonları için filtreleme önlem-

leri yetersizdir. 

23. Kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımı çok rağbet görmemekte; İl‟in hiçbir kentin-

de  raylı sistem bulunmamaktadır. 

24. Tarımda yapay gübre ve ilaçlama kullanımında bilimsel kurallara yeterince uyularak hareket 

edilmemektedir. 

25. Tarım topraklarının ve ormanların korunmasına gereği gibi dikkat edilmemektedir. 1998 yılına 

göre sadece Bolu ovasında  yapılaşma amacıyla kullanılan 1. sınıf tarım toprağı genişliği 7.086 

ha‟dır. 1999 yılında yaşanılan büyük deprem felaketlerinin de etkisiyle, 2000 yılı itibariyle bu 

rakamın  en az 10.000 ha civarında olduğu tahmin edilmektedir. Deprem sonrası Bolu ovasında 

çadır kentler ve prefabrike  yerleşimler için kullanılan tarım arazileri de, tekrar tarımda değer-

lendirilemeyecek kadar bozulmuştur. 

26. Turizmde çok önemli bir bozulma ve kirlenme yaratacak ölçüde hareketlilik şimdilik yoktur. 

Yayla turizmi  ve yaz-kış doğa turizmi alanlarındaki olası gelişmelere bağlı olarak, yeterince 

önlem alınmaması durumunda, kirlenme ve bozulma potansiyeli vardır. Mevcut durumda İl‟de 

önemli alanların doğal koruma alanları olarak tescil edilmiş olmaları  ve işletilmelerinde belirli 

kuruluşlara sorumluluk verilmiş bulunması bunlara bir ölçüde koruma güvencesi sağlamaktadır. 

27. Tam olarak araştırılmamış olmakla birlikte,  öncelikle Merkez ilçede dış gürültü kirliliği potan-

siyeli bulunmaktadır. 

28. Cep telefonu kullanımına bağlı olarak kurulan baz istasyonlarının çevresel etkisi tam olarak be-

lirlenmemiştir. Bunlar hakkında henüz envanter bilgisi de bulunmamaktadır. 

29. Kıbrıscık, Göynük ve Mudurnu dışında Merkez ilçe ile diğer ilçe ve beldelerin zeminleri ya ta-

mamen, ya da kısmen alüvyal zemin, yani gevşek zemindir.  

30. Gerede, Yeniçaga,  Karacasu  ve Taşkesti Kuzey Anadolu fayı üzerinde, Merkez ilçe ise 5 km 

yakınında kurulmuştur. Belediyelerin gelişme ve mücavir alanları da genel olarak tarım arazileri 

üzerinde tasarlanmıştır. 

31. Göynük,  Seben ve Kıbrıscık  ilçelerinin güneyinde çok dar bir alan haricinde, İl‟in neredeyse 

tamamı 1. derece deprem kuşağı içinde yer almaktadır.   

32. 1999 depremleri öncesindeki yapılaşmada, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yö-

netmelik  hükümlerine büyük ölçüde uyulmamıştır. 

3.2.   Alt Konulara Göre Mevcut Durum Analizi 

Çevre ve mekansal gelişme  konusunda mevcut durum çalışmaları ile  elde edilen veriler irdelenmiş 

ve 4.2.1-4.2.17‟deki analiz tabloları hazırlanmıştır. Belirli alt konulara ilişkin tablolarda sırayla dar-

boğazlar, avantajlar ve potansiyeller yeralmıştır. 

 

3.2.1.  İl’in Coğrafi Konumu ve Ulaşım Durumu 

 
Darboğazlar 1. Ankara ve İstanbul gibi iki  metropol arasında, günübirlik gidip gelinebilecek uzaklıkta 

olması, bir anlamda bu  metropollerin gölgesinde kalması, 

2. Bazı ilçe ve köyleri birbirine ve  İl Merkezine bağlayan yolların standardının düşük ol-

ması, 

3. Yolların bakım ve onarımındaki yetersizlikler, 

4. Deniz, hava  ve demiryolu ulaşımının bulunmaması. 

Avantajlar 5. Ankara ve İstanbul gibi iki  metropol arasında, günübirlik gidip gelinebilecek uzaklıkta 

olması, buralardaki gelişmiş olanaklardan yararlanma kolaylığı, 

6. Nüfus yoğunluğu yüksek olan Marmara Bölgesine yakın oluşu, 

7. Avrupa‟yı Asya‟ya, İstanbul‟u Ankara‟ya bağlayan Avrupa otoyolu ve D-100 karayolu-
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nun  İl merkezinden geçmesi, 

8. Standartları kısmen düşük de olsa, bütün yerleşim birimlerinin birbirlerine aksamayan 

karayolu ulaşımıyla bağlı olması. 

Potansiyeller 9. Çevre arazisi bakımından hava alanının genişletilerek sivil hava ulaşımına açılmaya el-

verişli olması, 

10. Düzce - Akçakoca karayolunun geliştirilmesi durumunda 85 km uzaktaki Akçakoca üze-

rinden deniz ulaşımından da yararlanabilme olanağı, 

11. Zonguldak-Ankara arasındaki tren yolu üzerinde İsmetpaşa İstasyonuna 100 km, Ada-

pazarı Arifiye istasyonuna 115 km uzakta olması; gerekirse hem buralardan, hem Ankara 

üzerinden, tren yolu taşımacılığından yararlanılması. 

 

3.5.2.  Yönetsel Yapı 

 
Darboğazlar 1. Çevre İl Müdürlüğünün ilde  yeni  (05.05.2001) kurulmuş olması,  kadro ve diğer eksik-

likleri nedeniyle henüz verimli bir çalışma içinde bulunamaması, 

2. Çevre ve mekansal gelişme alanında yetkili ve sorumlu birim konusunda çok başlılık 

olması, eşgüdümün belirsizlikler içermesi ve kurumsallaşmamış olması, 

3. Sivil toplum örgütleriyle ve bilimsel kuruluşlarla resmi kuruluşlar arasında sağlıklı ve 

etkili işbirliği  geleneğinin gelişmemiş olması, 

4. Aşırı merkeziyetçi yönetim anlayış ve uygulamasının, nüfusu 70 milyona dayanmış bir 

ülkede yerel sorunların çözümünde yetersiz kalışı, 

5. Yerel yönetimlerin daha çok yetki ve sorumluluk üstlenmeye tam hazır olmayışları, 

6. Kuralların uygulanması konusunda ülke genelindeki  duyarsızlığın  Bolu‟da da mevcut 

olması. 

Avantajlar 7. Çevre İl Müdürlüğünün kurulmuş olması, 

8. Çevre Vakfının bulunması, 

9. İl  Mahalli Çevre Kurulunun, İl Çevre Koruma Vakfının ve bazı sivil toplum örgütü şu-

belerinin  bulunması. 

Potansiyeller 10. İl halkının çevre koruma  konusundaki bilincinin çok düşük olmaması, 

11. İl‟de bilimsel destek alınabilecek bir Üniversitenin bulunması, 

12. Yönetimde giderek   il bilgi sistemi, kent bilgi sistemi gibi, kaliteyi yükseltecek çağdaş 

yönetim araçlarının kullanıma girmesi , 

13. Yerel yönetimlere daha çok yetki aktarılması konusundaki merkezi çabaların varlığı. 

 

3.2.3.   Nüfus Gelişimi  Hakkında Kısa Analiz 

 
 

Nüfus projeksiyonu 
Ulusoy 2002 tarafından 2000 yılı nü-

fus verileri baz alınarak hazırlanmış 

2010 ve 2020 yılları nüfus projeksi-

yonları yandaki iç tabloda görülmek-

tedir. Projeksiyon 1985-1990 arasın-

daki nüfus artış hızı esas alınarak ha-

zırlanmıştır. Buna göre 2000 yılında 

İl‟in toplam  nüfusu 270.599 iken, 

2010 yılında 322.299 ve 2020 yılında 

416.860 olacaktır. 

İlçe 

2000 2010 2020 

İlçe Köy İlçe Köy İlçe Köy 

Bolu Mrk. 84.558 50.443 

116.56

9 55.275 

166.53

5 

61.18

8 

Dörtdivan 3.337 6.194 5.660 4.798 10.182 3.598 

Gerede 25.189 16.201 44.369 12.204 83.228 8.908 

Göynük 4.989 13.605 4.159 12.163 3.399 

10.74

1 

Kıbrıscık 2.551 2.882 2.280 1.867 2.013 1.152 

Mengen 5.431 11.095 4.400 12.103 3.496 

13.33

2 

Mudurnu 5.956 19.193 6.441 19.040 6.083 

18.87

1 

Seben 4.336 4.540 5.173 3.823 6.294 3.159 

Yeniçağa 6.363 3.716 8.150 3.825 10.731 3.950 

Toplam 142.710 

127.86

9 

197.20

1 

125.09

8 

291.96

1 

124.8

99 
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Darboğazlar 1. Nüfus artış oranının istihdam olanaklarındaki artıştan yüksek olması ve artan işsizlik; 

nüfusun, aşağıdaki projeksiyon tablosunda da görüleceği gibi çevre ve mekansal gelişme 

açısından en duyarlı bölge olan Gerede-Yeniçağa-Bolu aksında toplanmış olması, 

Avantajlar 2. Eğitimli genç nüfusun giderek artması, 

3. Bolu‟da nüfus artış hızının çok yüksek olmaması, 

Potansiyeller 4. Kırsal nüfusun toplam nüfusa oranının azalması, 

5. Temel eğitimin 8 yıla çıkarılmış olması ve bunu daha  da uzatma çabaları ile, eğitimde 

çevre konusuna daha fazla yer ve önem verme çabaları. 

 

3.2.4.   İl Arazisinin Fiziki Özellikleri 

 
Darboğazlar 1. İl arazisinin dağlık kesim oranının oldukça fazla olması  (yüzde 56 kadar) 

Avantajlar 2. İl‟in doğal arazi güzellikleri bakımından zengin olması, 

3. Ovaların bulunması, 

4. Yaylaların bulunması, 

5. Dağlık, düzlük, yarı düzlük, ormanlık gibi çok çeşitli  arazi özelliklerinin varlığı. 

Potansiyeller 6. Bazı arazi kesimlerinin Milli Park, Tabiat Parkı gibi statülerle koruma altına alınmış 

olması, 

7. İstenilen hemen  her arazi noktasına karayolu ulaşımı ile gidilebilmesi, 

8. Halkın arazi ve çevre koruma bilincinin çok yetersiz olmaması ve geliştirilebilir olması. 

 

3.2.5.   İl’in Su Kaynakları 

 
Darboğazlar 1. Su kaynaklarının çok zengin olmaması, 

2. İl‟in bazı bölgelerinde su yetersizliğinin bulunması, 

3. Yüzey ve yeraltı sularında kirlenme, 

4. Ovalardaki yapılaşmaların, buralardaki zengin yer altı suyu rezervlerini genelde kullanı-

lamaz duruma getirmesi. 

Avantajlar 5. Baraj ve göletlerle su kaynaklarından yararlanma olanaklarının artırılmış olması. 

Potansiyeller 6. Yeni baraj ve gölet yapma olanakları, proje ve planları, 

7. Kullanılan yıllık yeraltı suyu  miktarının kullanılabilir rezerve oranının düşük olması. 

 

3.2.6.    İl’in Toprak Varlığı 

 
Darboğazlar 1. Arazi kullanım kabiliyet sınıflamasına göre  ekilebilir nitelikte I-IV. sınıf arazi miktarı-

nın fazla olmaması, 

2. İl bütününde oldukça fazla erozyon  olması, 

3. Tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılması; yapılaşma amacıyla kullanılan ta-

rım topraklarında depremsellik nedeniyle az katlı binalar yapılması durumunun toprak 

kaybını artırması, 

4. Sulanabilir toprak alanının tüm tarım  toprakları alanına oranının çok yüksek olmaması, 

5. Bazı alanlarda toprak kirliliği oluşması. 

Avantajlar 6. İşlenebilir  ova topraklarında erozyonun fazla olmaması, 

Potansiyeller 7. İlin ikliminin ve toprak yapısının erozyonu azaltacak ağaçlandırma çalışmalarına genelde 

uygun olması, 

8. Yakın bir zaman önce  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin  çıkarılmış olması. 

 

3.2.7.   Orman Varlığı 

 
Darboğazlar 1. Orman alanlarının yeterince korunamaması, 

2. Orman bakımı çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması, 
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3. Meraların korunması konusunda sistemli çabanın bulunmayışı, 

4. Yaylalarda yapılaşmanın giderek artması ve bu konuda denetimlerin yeterli olmayışı. 

Avantajlar 5. Orman alanı oranının Türkiye rakamının çok üzerindeki genişliği, 

6. Koru orman oranının çok yüksek oluşu, 

7. İklimin orman gelişmesine uygun oluşu, 

8. Bolu Merkezde Batı Karadeniz  Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman 

Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünün bulunması. 

Potansiyeller 9. Gelişmiş uydu görüntüleri teknolojisiyle  orman gelişiminin ve orman alanlarındaki da-

ralmanın daha etkili biçimde sürekli  olarak  izlenebilmesi ve denetlenebilmesi olanağı, 

10. İl‟de bulunan Üniversitede  ormancılık alanındaki çalışmalara  bilimsel destek sağlaya-

bilecek Orman Fakültesinin bulunması. 

 

3.2.8.  Flora ve Endemik Bitkiler 

 
Darboğazlar 1. Orman alanlarının daralması, 

2. Meralardaki bozulmalar. 

Avantajlar 3. Daralmalara karşın İl‟in  orman alanının toplam İl alanına oranının yüksek olması, 

4. İl‟in ikliminin ve toprak yapısının bitki gelişimine uygun olması, 

5. Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma alanı gibi statülerle önemli alanların koruma 

altına alınmış olması. 

Potansiyeller 6. Biyolojik çeşitliliğin korunması bilincinin yaygınlaştırılması çabaları, 

7. Konunun araştırılması, geliştirilmesi   amacıyla İl‟de işbirliği yapılabilecek bir  üniver-

sitenin ve bu üniversitede  geniş kadrosu ve laboratuarlarıyla  bir biyoloji bölümünün 

bulunması. 

 

3.2.9.   İl’deki Yaban Hayvanları  Varlığı 

 
Darboğazlar 1. Yaban hayvanları envanterinin çıkarılmamış olması, 

2. Yaban hayvanları habitatlarında bozulmalar  ve daralmalar meydana gelmesi. 

Avantajlar 1. Ormanlık alan oranının yüksek olması, 

2. Yerleşim yerlerinden uzak olan orman alanlarının az olmayışı, 

3. Arazide yaban hayvanları için yeterince su kaynakları bulunması, 

4. Milli Park ve Tabiat Parkı  gibi koruma  alanlarının bulunması 

Potansiyeller 5. Yaban hayvan yaşama alanlarının daha etkili  korunabilme  ve geliştirilebilme olanağı, 

6. Avlanma konusunda daha etkili denetim sağlama olanağı, 

7. Uluslar arası çevre koruma  fonlarından çalışmalar için destek sağlama olanağı, 

8. İldeki Üniversitenin  Biyoloji Bölümünden bilimsel katkı ve destek sağlama olanağı. 

 

3.2.10.   Göletler ve Baraj   

 
Darboğazlar 1. Su koruma alanlarında  koruma gereklerine tam uyulmaması ve bu konudaki denetim 

yetersizlikleri, 

2. Gübre ve tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle gölet ve baraj sularında meydana gelen kir-

lenmeler, 

3. Turistik etkinliklerden kaynaklanan kirlenmeler. 

Avantajlar 4. İl‟deki zengin bitki örtüsü nedeniyle  baraj ve göletlere fazla tortu gelmemesi, 

5. Gölet ve barajların turistik değerleri nedeniyle, halkın bunları koruma konusunda des-

tekleyici  eğilimde olması, 

6. Gölcük ve Aladağ göletleri gibi bazılarının belirli kurumlarca işletilmesi ve bu nedenle 

de belirli düzeyde bir koruma  şemsiyesi altında bulunmaları. 

Potansiyeller 7. Genelde iklim ve yağış koşullarının su rezervlerini  destekleyici  nitelikte olması, 
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3.2.11.   İklim Özellikleri 

 
Darboğazlar 1. Soğuk mevsimin uzunca sürmesi, 

2. Bazı yıllarda yağışların yetersiz düzeyde kalması, 

3. Merkez ilçe üzerinde kış aylarında havayı temizleyecek sirkülasyonun az oluşu, 

4. Zaman zaman sel ve taşkın oluşturan sağanak yağışların yağması. 

Avantajlar 5. İklimin çok sıcak ve çok soğuk olmaması, 

6. Arazi yapısı ve coğrafi konuma bağlı olarak farklı iklim etki alanlarının bulunması, 

7. Güneşlenme süresinin  çok yüksek olmasa da, güneş enerjisinden yararlanılabilecek  

düzeylerde bulunması, 

8. Kentsel yerleşimler üzerinde uzun süreli hava kirliliğini engelleyen hava sirkülasyonu-

nun olması. 

Potansiyeller 9. Kar yağışından yararlanılarak ve çevre koruma kuralları gözetilerek Köroğlu dağların-

daki   kış turizmi kapasitesini arttırmak,  

10. Güneş enerjisinden sıcak su üretimi için yararlanmak, 

11. Sıcak yaz aylarında yararlanılmak üzere, uygun iklime ve doğa güzelliklerine sahip 

yaylalarda, çevre koruma kuralları  titizlikle gözetilerek, yayla turizmini geliştirmek. 

 

3.2.12.   Hava Kalitesi 

 
Darboğazlar 1. Hava kirliliği ölçümlerinin yetersizliği ,sadece İl merkezinde ve tek noktada yapılması  

2. Isınma amaçlı kaliteli yakıt bulma sıkıntısı, 

3. Kalorifer tesislerinin eskiliği ,yetersizliği ve bakımsızlığı, 

4. Kalorifercilerin çoğunlukla eğitimsiz oluşları, 

5. Baca temizlikleri konusunda titiz davranılmaması, 

6. Kentsel yapılaşmada hava sirkülasyonunu engellemeyecek yaklaşımın planlamada ve  

uygulamada gereği gibi dikkate alınmaması, 

7. Konut ve diğer binaların üretiminde doğal yolla güneş enerjisinden yararlanma etmeni-

ne dikkat edilmemesi, 

8. Yakıt tüketimini azaltıcı bina izolasyon tekniklerinin gereği gibi üzerinde durulmama-

sı, 

9. Sanayi tesislerinin  konut alanlarına yakınlığı ve yer seçiminde hakim rüzgar yönünün 

yeterince dikkate alınmaması, 

10. Sanayi kuruluşlarının hava kirletici emisyonlarını azaltma konusunda yeterince önlem 

almamaları ve bunların  gerektiği gibi denetlenmemesi, 

 11. Taşıt araçlarının çokluğu, eksoz bakımları üzerinde yeterince durulmaması, trafik akı-

şındaki tıkanıklıklar, kurşunsuz benzin kullanmayan araçların varlığı, 

12. İl Merkezinin ortasından geçen D-100 karayolunun şehirler arası ve uluslar arası  yük 

kamyonları ve başka ağır taşıtlara açık tutulması, 

13. Çok işlek karayollarının İl arazisinin  ortasından ve İl Merkezinin hemen kenarından 

geçmesi, 

14. İl Merkezinde ova çevresindeki dağlık arazi nedeniyle çok iyi bir hava sirkülasyonu-

nun bulunmayışı, 

15. Katı atık (çöp) depo alanlarının yönetmeliğe uygun düzenli depolar olmayışı ve çoğu 

yerde yerleşim alanlarına fazla yakın oluşu, 

16. Kanalizasyonların eksik ve bakımsız oluşu. 

Avantajlar 17. Yerleşim yerlerinde nüfus büyüklüklerinin fazla  yüksek  olmaması, 

18. Ormanlık alan fazlalığı, 

19. Merkez ilçe, Yeniçağa  ve Mengen ilçeleri ile  Karacasu, Gökçesu ve Pazarköy  belde-

leri dışındaki büyük yerleşim yerlerinde  arazi yapısının  hava sirkülasyonunu engelle-
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yici özellikte olmaması. 

Potansiyeller 20. Yeni yapı üretiminde Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliğine  daha  titizlikle uyulması 

fırsatı ve olanağı, 

21. Eski yapılarda kısmen de olsa ısı kaybını önleyecek düzeltmeler yapma olanağı, 

22. İl Merkezinde  arazi yapısının elektrikle çalışan raylı sistem için elverişli olması, 

23. Ankara‟ya yakınlığı nedeniyle, orta veya uzun vadede doğal gaz getirme kolaylığı, 

24. İlde bulunan termal kaynakların sularından merkezi konut ısıtma amacıyla destekleyici 

olarak yararlanılması, 

25. Güneş enerjisinden güneş kolektörleri aracılığı ile sıcak su üretiminde yararlanılması. 

 

3.2.13.   Su  Kalitesi 

 
Darboğazlar 1. Yüzey ve yer altı suları  kalite ölçümlerinin eksik ve yetersiz oluşu, 

2. Evsel ve sanayi atık suları ile, tarımsal sulama sularının  çok büyük bir  çoğunlukla arı-

tılmadan akarsulara verilmesi, 

3. Suyun israf edilmeden kullanılması konusunda halkın yeterince bilgi ve bilince sahip 

olmaması, 

4. Akarsuların debilerinin çok  büyük olmaması. 

Avantajlar 5. İl‟de akarsu sayısının fazla olması, 

6. İl‟de nüfus yoğunluğunun çok büyük olmaması, 

7. Gerede‟deki deri sanayii dışında, çok ağır kirletici üreten sanayi kuruluşunun fazla ol-

maması, 

Potansiyeller 8. Arıtma tesisi kurma çabaları, 

9. Eğitimde çevre konularına daha fazla yer verilmesi eğilimleri, 

10. İl‟de, su kaynaklarının incelenmesi ve kalite analizlerinin yapılmasında işbirliği sağla-

nabilecek bir üniversitenin bulunması, 

11. İl Çevre Müdürlüğünün kurulmuş olması. 

 

3.2.14.   Toprak Kalitesi 

 
Darboğazlar 1. Toprak nitelik ve kirlilik analizlerinin bulunmaması, 

2. Toprak kirliliğinin su ve hava kirliliği gibi  gözle görünür olmayışı ve doğrudan algıla-

namayışı, 

3. Tarımsal sulamada  kirlilik yükü fazla olan ve sağlığa zararlı kirletici maddeler içeren 

suların kullanılması, 

4. Hava kirliliğinin  ve işlek karayolu kenarlarındaki  araziler üzerinde eksoz gazlarının 

olumsuz etkisi, 

5. Yapay gübre ve tarımsal ilaçların  yeterince bilinçli kullanılmaması. 

Avantajlar 6. Kirlilik yükü fazla olan Büyüksu ve Gerede çayı gibi akarsuların tarımsal sulama ama-

cıyla fazla kullanılmaması, 

7. İl‟de hava kirliliğinin çok yüksek olmayışı, 

8. İl‟de kullanılan  yapay gübre ve tarımsal ilaç miktarının çok yüksek olmayışı. 

 

Potansiyeller 

9. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin çıkarılmış olması, 

10. Çiftçiyi eğitebilecek, ona yol gösterebilecek Tarım İl Müdürlüğü  Teşkilatının bulun-

ması, 

11. İl‟de, eğitimde ve  kimyasal analiz çalışmalarında bilimsel destek alınabilecek bir üni-

versitenin bulunması, 

12. Çiftçinin eğitilebilirlik  düzeyinin oldukça iyi olması, 

13. Televizyon ve internet gibi modern ve etkili kitle eğitim araçlarının bulunması, 

14. Kirlilik çalışmalarına katkı sağlayacak İl Çevre Müdürlüğünün kurulmuş bulunması, 

15. Toprak yasası çıkarılması çabaları, 

16. Kurulacak arıtma tesisleri ile akarsuların kirlilik yükünün düşürülmesi olasılığı. 
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4.2.15.   Atıklar 

 
Darboğazlar 1. Bütün katı atıkların, ilgili yönetmeliğe hiç uyulmadan, düzensiz olarak  depolanması, 

2. Tıbbi atıkların da , evsel  atıklar ve sanayi atıklarıyla birlikte, karışık olarak depolan-

ması, 

3. Hava kirliliği yaratan gaz emisyonları konusunda yeterli analiz ve envanterin bulun-

maması, 

4. Katı ve sıvı atıkların geri kazanımı konusunda çalışma yapılmaması, 

5. Katı atık azaltma çalışmalarının olmaması, 

6. Petrol artıklarından üretilen plastik ambalaj ve özellikle alışveriş torbalarının çok fazla 

kullanılması, 

7. Katı atık deponi  alanlarının birçok yerde yerleşim merkezlerine fazla yakın olması, 

8. Çalışmalar için yeterli kaynak ve yeterli sayıda uygun yetişmiş insan  bulunamaması. 

Avantajlar 9. Konuyla ilgili ayrıntılı yönetmeliğin varolması, 

10. Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılmış “Belediyeler için Çevre El Kitabı” gibi uygula-

ma rehberi niteliğinde yayınların bulunması, 

11. Çalışmalara yardımcı olacak ve denetleme görevi yapabilecek İl Çevre Müdürlüğünün 

kurulmuş bulunması, 

Potansiyeller 12. İl‟de, yürütülecek  çalışmalarda etkin işbirliği yapılabilecek bir üniversitenin bulunma-

sı. 

 

3.2.16.    Gürültü 

 
Darboğazlar 1. Gürültü seviyesi ölçüm çalışmalarının yok denecek kadar az olması, 

2. İl Merkezi ile bazı ilçe merkezlerinin içinden şehirlerarası işlek yol geçmesi ve bu yol-

ları ağır taşıtların da kullanması,  

3. Gürültünün sağlığa zararları konusunda insanlarımızın  yeterince bilgi ve bilinç sahibi 

olmamaları; bina ve konut içi gürültü konusundaki duyarlılığın yetersiz olması. 

Avantajlar 4. İl‟de nüfus yoğunluğunun fazla olmaması, 

5. Eğlence yerlerinin , özellikle gece geç saatlere kadar açık olanların fazla olmaması, 

6. Trafik yoğunluğunun pek fazla olmaması, 

7. Yerleşim yerleri yakınında gürültü üreten sanayi ve işyeri tesislerinin fazla olmaması. 

Potansiyeller 8. Eğitim düzeyi giderek gelişen insanlarımızın gürültü konusunda daha duyarlı davran-

maları, 

9. Çalışmaların yürütülmesine önemli katkı sağlayacağı umulan İl Çevre Müdürlüğünün 

kurulmuş olması. 

 

3.2.17.   Elektromanyetik  Kirlilik 
 

Darboğazlar 1. Elektromanyetik kirleticiler ve bunların yarattıkları kirlilik yoğunluğu hakkında henüz 

net bilgilerin ve envanterin bulunmaması, 

2. Evde, işyerinde ve dışarıda elektromanyetik kirleticiler, bunların etkileri ve alınacak 

önlemler konusunda sistemli ve yaygın bir kitle eğitim çabası olmaması, 

3. Son yıllarda en riskli elektromanyetik kirletici olduğu öne sürülen cep telefonlarının ve 

bunlarla ilgili  baz istasyonlarının etkileri hakkında da, yeterli araştırma ve bilgilerin 

bulunmayışı, 

4. Bolu ilinde halen kurulu olan baz istasyonlarının yerleri ve frekans güçleri hakkında  

envanter bulunmaması. 

Avantajlar 5. Gelişmiş elektronik cihazların kullanılması  genelde olduğu gibi, Bolu ilinde de yaşam 

kalitesini artıracak bir üstünlüktür. 
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Potansiyeller 6. Tüm diğer konularda olduğu gibi, elektromanyetik kirlilik ve bunun sağlığa zararları 

ile, alınabilecek önlemler konusunda medya ve internet aracılığı ile insanları  bilgilen-

dirilme  kolaylığı, 

7. Eğitim düzeyinin giderek artması ve gelişmiş iletişim olanakları sayesinde, insanların 

sağlıkları konusunda daha duyarlı olma çabaları, 

8. İl‟de bu alanda da bilimsel araştırma yaparak, bilinmeyenleri ortaya çıkaracak  bir üni-

versitenin bulunması. 

 

3.2.18.  Arazinin Yapılaşmaya Uygunluğunun Analizi 

3.2.18.1.  Genel Açıklamalar 

Dünyanın en etken iki deprem kuşağından biri üzerinde yer alan ülkemizde depremle yaşamanın  tek 

etkili yolu depreme dayanıklı bina yapmaktan geçmektedir. Bunun için binayı taşıyacak uygun zemin 

özelliklerine sahip arazi seçmek ve bu arazi üzerinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik’te yer alan kurallara uyarak,  binaları uzman denetiminde  yapmak gerekmektedir. Bu ko-

nuda  kurum, kuruluş ve kamuoyu olarak Türkiye‟de geçmişte  gösterilen umursamazlığın nelere mal 

olduğunu 1999 yılında  yaşanılan deprem felaketleri çok acı bir şekilde göstermiştir. Aslında o yıl 

meydana gelen depremler ne bir ilk  idi, ne de son olacaktır. Ancak  gelecekte yaşayacağımız dep-

remlerin benzer felaketlere dönüşmemesi için önlem almak biz insanların elindedir ve bu önlemleri  

almamıza hiçbir şey engel olmamalıdır. 

Barka‟nın Amerikalı meslektaşlarıyla Bolu bölgesinde yaptığı son çalışmalara göre, Bolu ve çevresi 

için yakın gelecekte büyük bir deprem yaşanması riski bulunmamaktadır. Bu bilgi Barka tarafından 

26.04.2001 tarihinde AİBÜ‟nde verdiği konferansta açıklanmıştır. Ancak Barka‟nın görüşüne göre, 

Kuzey Anadolu fay kuşağının herhangi bir yerinde 6,0-6,5 büyüklüğe kadar her zaman deprem  bek-

lenebilir. Bu büyüklükteki depremler için de her zaman hazırlıklı olunması gerekir. Yapılan hesaplar-

dan Bolu bölgesinde 7,0-7,4 arası büyüklükte yeni bir depremin oluşması için en az 100 yıl kadar 

zaman geçmesi gerektiği anlaşılmaktadır.  Bu süre içinde halen mevcut ve yetersiz nitelikteki yapıla-

rın doğal ömürleri bitecek, bunların yıkılması ve yerlerine yenilerinin yapılması gerekecektir. Yenile-

ri yapılırken de depreme dayanıklı yapı üretme kurallarına mutlaka her yönüyle uyulması gerekir. 

Arazinin yerleşime uygunluğuna etki yapan pek çok etmen arasında doğal afetlere duyarlılık açısın-

dan yerbilimi özelliklerinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu özellikler kısaca jeomorfolojik, jeolo-

jik-jeoteknik, depremsellik, hidrolojik ve zemin özellikleridir (Erguvanlı, 1982). 

Yer seçiminde iklim de önemlidir. Örneğin az güneş, fazla rüzgar alan bir yerin seçilmesi ısınma için 

yakıt tüketimini artırır. Yağışların, özellikle de  kar yağışının fazla olduğu kışın önemli sorunlar ya-

şanabilir. Fazla yağış yamaçlarda heyelan tetikler, derelerde sel ve taşkınlara yol açar. 

Bir başka önemli husus da yerleşim için değerli tarım arazilerinin veya ormanların feda edilmemesi 

konusudur. Çünkü her ikisi de, özellikle I-IV sınıf tarım arazileri insanlığa sunulmuş , yaşamsal değe-

ri en yüksek ve alternatifi olmayan  doğal kaynaklardır. Tarım topraklarının yapılaşma için kullanıl-

ması sadece bugünkü insanlara karşı değil, gelecek kuşaklara karşı da işlenmiş, telafisi olanaksız  en 

büyük çevre suçu olarak görülmelidir. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, belediye bulunan yerleşim merkezlerinin kurulduğu yerlerin anali-

zi, esas olarak zemin kalitesine ve diri faylara uzaklığa dayandırılmıştır. Sunulan bilgiler aslında ara-

zinin bu açıdan çok genelleştirilmiş nitelikleriyle ilgilidir. Yapı uygulamalarında bu genel bilgilerle 

yetinilmesi söz konusu  olamaz. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 18 Ekim 1999 tarih ve 10 sayılı 

genelgesiyle getirilen, hem belediye ve mücavir alanlarda, hem de bu alanların dışında imar planı ve 

imar planı revizyonuna esas jeolojik-jeoteknik etüd zorunluluğuna belediyelerin uymaları, bu etüd ra-

porlarında önerilen parsel bazı zemin etüdlerinin de mutlaka yaptırılması büyük önem taşımaktadır.  

Birinci derece deprem kuşağında yer alan İl‟de kırsal alandaki yapılaşmaların da denetim dışı bıra-

kılması düşünülemez. Bunların da depreme dayanıklılık açısından titizlikle denetlenmeleri gerekir. 



 72 

Şekil 87‟deki yapılaşmaya uygunluk haritası, girdilerin nicelik ve nitelik açılarından yetersizliği ne-

deniyle yalnızca çok genelleştirilmiş bir yaklaşımdır. 

Belediyeli yerleşim merkezlerine ait kendi analizlerimizde  bu merkezlerin,  orijinallerinden  küçül-

tülmüş topografik ve jeolojik haritaları karşılaştırılarak bazı yorumlar yapılmış ise de her yerleşim 

merkezi için somut olarak uygun arazi önermekten  kaçınılmıştır.  Sunulan haritalar arazinin jeomor-

folojik ve jeolojik özelliklerine dayanılarak genel bir yorum yapmaya elverişli bulunmaktadır.  Ancak 

somut önerilerin ayrıntılı arazi ve laboratuar araştırmalarına dayandırılması zorunludur.  Genel olarak 

Kuzey Anadolu fayından, alüvyon zeminlerden, fazla eğimli yamaçlardan , dere içlerinden, I-III. Sı-

nıf tarım topraklarından ve ormanlardan  kaçarak, faydan  ve dere içlerinden uzak, olabildiğince az 

eğimli kaya zemin yerler tercih edilmelidir. 

Arazinin yapılaşmaya uygunluk analizi 3.2.18.2‟de özetlenmiştir.  Analizlerde Şekil 54-86 arasında, 

bütün  haritalarda bakış yönü kuzey, grid koordinatları olan jeolojik ve topografik haritalarda grid ka-

re kenarı 1 km‟dir.  Belediye sınırlarını gösteren haritaların ölçekleri için EK 45‟e bakılabilir. 

 

 

3.2.18.2.   Bolu İl’inde Arazinin Yapılaşmaya Uygunluk Analizi Özeti 
 

Darboğazlar 1. Arazinin yapılaşmaya uygunluk analizinde kullanılacak değişik bilgi türlerine yeterli 

düzeyde ve CBS gibi modern yöntemle işlenecek formatta sahip olunmaması, 

2. Analizlerin mevcut yerleşim  birimleri  için uygun sonuç vermemesi durumunda, bu bi-

rimlerin  bulundukları yerlerden başka yerlere taşınmasının; bu gibi birimlerin çok sayı-

da oluşu ve ülkenin bugünkü ekonomik koşulları sebebiyle hemen hemen olanaksızlığı, 

3. Alüvyon zeminli ve nitelikli tarım arazisi olan ovalardaki yerleşim yerlerinde yeni mev-

zuata göre genelde bina yüksekliklerinin üç katla sınırlı tutulması nedeniyle, yapılaşma 

için daha fazla arazi gerekmesi; bu durumun tarım toprakları üzerinde daha fazla baskı 

yaratması. 

Üstünlükler 4. İnsanlarımızda depreme dayanıklı binaya ve konuta sahip olma bilincinin artmış oldu-

ğunun gözlenmesi, 

5. Yapılaşmada kullanılacak arazilerde jeolojik-jeoteknik ve zemin etüdlerinin zorunlu ha-

le  getirilmiş olması, 

6. Zorunlu deprem sigortası kurumunun oluşturulmuş olması, 

7. Yapı denetim mevzuatının çıkarılmış ve uygulamaya konulmuş olması. 

Potansiyeller 8. Nüfusa göre İl topraklarının genişliği nedeniyle, gerektiğinde arazi bulma konusunda 

fazla zorluk bulunmaması. 
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Şekil 52.  Bolu Ovasının IRS (06.08.2001) ve LANDSAT (29.06.2001)  Uydularının Birleşik Görüntüsü. 

1- Kent merkezi, 2- Karacasu beldesi, 3- Organize Sanayi Bölgesi, 4- Hava alanı, 5- Üniversite Gölköy 

kampüsü, 6- Gölköy barajı, 7- Otoyol, 8- D-100 karayolu, 9- Çimento fabrikası, 10- Büyüksu çayı  (TÜ-

BİTAK/MAM 2002‟den alınmış, üst yazılar eklenmiştir). 

 

3.2.18.3.  İlçelere Göre Arazinin Yapılaşmaya uygunluğunun Analizi 

Merkez ilçe. Kent merkezi Bolu ovasında  ve Kuzey Anadolu ana fayına yaklaşık 5 km  mesafededir 

(Şekil 52-55). Ova zemini alüviyal zemindir, 1. derece risk altındadır. Belediye sınırları içindeki alan 

genişliği 19 km
2
, mücavir alan genişliği 146 km

2 
dir. Merkez Belediyesi tarafından Ankara Üniversi-

tesi Jeoloji Mühendisliği  Bölümüne  1999 deprem felaketleri sonrasında yaptırılan zemin etüdüyle 

varılan  sonuçlar Bölüm 2.8.3‟de kısaca açıklanmıştır. 

Arazinin yerleşime uygunluk durumunun 

araştırılması Belediye tarafından Ankara 

Üniversitesi uzmanlarına yaptırılmış ve 

ayrıntılı  rapor ve harita hazırlattırılmıştır 

(Ank.Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, 2000). 

Söz konusu çalışmada kentin gelişmesi 

için uygun olan-olmayan alanlar belirlen-

miştir. Elde edilen jeolojik-jeoteknik bul-

gulara göre, önerilen arazi üzerinde kentin 

sağlıklı şekilde  gelişebilmesi için imar 

planında revizyon yapılması ve bu reviz-

yonda bölgenin deprem riskinin titizlikle 

dikkate alınması önem taşımaktadır.  

 

 
Şekil 53.  Bolu Merkez Ve Karacasu Beldesi İmar-  Belediye-

Mücavir Alan Sınırları (kahverengi-mor-kırmızı) (UTTA ve 

Kutluay,  2001). 

Kentin tümüyle bulunduğu yerden başka bir yere taşınması  yerine, içinde bulunulan koşullarda, 

mevcut kentle bağlantılı olarak ve bilimsel verilere   dayanılarak   yeni   gelişme alanının ve bu alan-

da uygulanacak yapılaşma kısıtlarının belirlenmesi daha uygulanabilir bir çözüm olarak kabul edil-

mektedir. 
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Şekil 54 ölçeği nedeniyle fazla ayrıntı göstermemesine karşın, ovadaki arazide kent merkezinin ve 

diğer büyükçe yerleşim yerlerinin durumu, yollar ve başka yapılar kolayca tanınabilmektedir.  Arazi 

kullanımında çeşitli ögeler arasındaki ilişkileri görebilmek bakımından, bu tür uydu görüntüleri 

önemli bir planlama aracı niteliği taşımaktadır. 

 

 

 
Şekil 54.  Bolu Merkez İlçede Arazi Üzerinde Kent 

Yerleşim Biçimi. Üstteki anayol D-100 karayolu, 

güney batı kesimdeki ise Mudurnu yoludur. 

Topografik  haritadan alınmıştır. 

 
Şekil  55.   Bolu Ovası Batı Kesiminin Kaya Türü (Litoloji) Ha-

ritası. Simgelerin anlamları ve ölçek için Şekil 38‟e, Karacasu 

için Şekil 80‟e  bknz. (Özmen, 2000). 

 

 

Dörtdivan ilçe merkezi de alüvyal bir zemin üzerinde kurulmuştur (Şekil 56-58). Ancak alüvyon ka-

lınlığı Bolu ovasındaki  kadar fazla değildir. Volkanik sert zemin üzerinde nispeten ince bir alüvyon 

örtü vardır. Zemin etüdü yapılarak, bina temelini kaya üzerine getirmeye uygun yerler kullanılabilir. 

Kuzey Anadolu fayı Gerede Esentepe‟den  ve Yeniçağa ilçesinden geçmektedir ve Dörtdivan merke-

zine  5  km uzaktadır. Bu nedenlerle risk, Gerede‟ye göre daha azdır. 

Kent merkezinin 2-3 km kadar güneyinde doğ-

rudan kaya zemin olan arazi de vardır. Bu gö-

receli olumluluklara karşın, yapılaşmada zemin 

etüdüne dayalı ve Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar Hakkında Yönetmelikteki hükümlere 

uygun hareket edilmesi gerekir.  Şekil 56‟da 

zemin özelliklerinde çok, karayolu kenarında 

olmak dikkate alınarak gelişme alanı belirlen-

miş gözükmektedir. 

 

Şekil 56. Dörtdivan İlçesi  İmar-Belediye-Mücavir 

Alan Sınırları (kahverengi-mor-kırmızı)  (UTTA ve 

Kutluay, 2001).  
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Şekil 57.  Dörtdivan İlçe Merkezi ve Yakın Çevresi 

(topografik haritadan alınmıştır). 

 
Şekil 58.   Dörtdivan İlçesi ve Yakın Çevresinin Jeolojik 

Haritası. 1- Genç volkanik kayaçlar, 2-  Kaba alüvyon ve 

yamaç molozları, 3- Genç ve ince taneli alüvyon (MTA 

,2001). 

 

 

Gerede ilçe merkezi yüksek deprem riski taşıyan bir yerde ku-

rulmuştur (Şekil 59-61). Kuzey Anadolu fayı tam kentin için-

den geçmektedir. Buna karşın kent merkezinin güneybatı ke-

simlerinde zemin oldukça sağlamdır (Şekil 61‟de 3 işaretli ara-

zi). Kent merkezinin kuzey kesimlerinde, Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Şehir Kampüsünün  ve sanayi  sitesinin kurulduğu 

alanlarda eski ve biraz sıkılaşmış ve  sertleşmiş alüvyon zemin 

bulunmaktadır. Belediye tarafından bir özel şirkete zemin etü-

dü yaptırıldığı; ancak sonuç raporunun henüz alınamadığı bil-

dirilmiştir. 

Şekil 59. Gerede İlçesi Belediye-İmar-Mücavir Alan Sınırları 

(mor-kahverengi-kırmızı). Gerede ilçesinde ilginç bir uygulama 

olarak, kentin kuzeyindeki dağlık bölgede yayla alanları mücavir 

alan içine alınmıştır. Bu alanla ana mücavir alan arasında boşluk 

bulunmaktadır (UTTA ve Kutluay, 2001).  

 

Kentin gelişmesi için uygun alan seçimi ve yapı üretimindeki kısıtların belirlenmesi için  mutlaka 

zemin etüdü yapılmalı ve yapı üretiminde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-

teki hükümlere titizlikle uyulmalıdır. 
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Şekil 60.  Gerede ve Yakın Çevresinin  Yüzey Şekil-

leri ve Kentin Arazide Yerleşim Biçimi .  Kentin gü-

neybatı kesiminden geçen yol D-10 karayoludur. Batı 

ortadaki küçük mavi alan Gerede. Topografik harita-

dan alınmıştır. 

 
Şekil 61.  Gerede ve Yakın Çevresinin Jeolojik Hari-

tası. Kentin tam ortasından geçen kalın çizgi Kuzey 

Anadolu ana fayıdır. 1- Üst Kretase-Alt Eosen 

olistostrom, şelf-yamaç çökel kaya; 2- Alt-Orta Eosen 

çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı, şelf-karasal çökel kaya; 

3- Alt Miyosen andezit-tüf-aglomera, karasal volkanik 

kaya; Orta Miyosen  andezit-dasit-tüf;  Kuvaterner 

alüvyon, karasal çökel örtü; 6- En genç –güncel alüv-

yon birikintisi (MTA, 2001). 

 

Göynük tabakalı tortul kayaçlar üzerinde,  dar bir vadi içinde kurulmuştur (Şekil 62-64). Kentin ze-

mininde kısmen  killi kireçtaşları, kısmen kumtaşı-çamurtaşı-kireçtaşı ardalanması bulunmaktadır. 

Birinci derece deprem kuşağı içinde kalmakla birlikte, hem zeminin alüvyon olmayışı, hem ana faya 

yaklaşık 20 km uzak oluşu, riski göreceli olarak  azaltmaktadır. Vadi içinde sel ve yamaçlarda kaya 

düşmesi, hatalı arazi kullanımında bulunulduğu takdirde de heyelan  riski mevcuttur. Ayrıca kentin 

büyümesi için bu dar vadi içinde seçilmiş olan alan elverişli değildir; güneydoğuya veya kuzeybatıya 

doğru açılması gerekir. 

Yapı üretiminde zemin etüdü zorunluluğuna uyulması ve 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetme-

likte yer alan hükümlere  uygun üretim yapılması gerekir. 

Kentin genişlemesi için  ayrıntılı jeolojik  incelemeye ve 

zemin etüdüne  dayalı arazi seçilmesi  önem taşımaktadır. 

 

Şekil 62.  Göynük İlçesi  İmar-Belediye-Mücavir Alan Sınırları  

(kahverengi-mor-kırmızı). Göynük‟te belediye sınırı ile müca-

vir alan sınırı çakışık durumdadır (UTTA ve Kutluay., 2001). 
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Şekil 63.  Göynük ve Çevresinin Yüzey Şekil-

leri  (topografik haritadan alınmıştır). 

 
Şekil 64.  Göynük ve Yakın Çevresinin Jeolojik Haritası. 1-  

Kalloviyen-Apsiyen çörtlü kireçtaşı, yamaç çökel kaya; 2- Albiyen-

Paleosen kumtaşı-çamurtaşı-kireçtaşı, yamaç-abisal havza çökel kaya; 

3- Türoniyen-Kampaniyen killi kireçtaşı, yamaç çökel kaya; 4- Orta 

Eosen çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı, şelf-yamaç çökel kaya; 5- 

Kuvaterner traverten,  karasal çökel kaya; Kuvaterner alüvyon karasal 

birikinti  (MTA, 2001). 

 

Kıbrıscık ilçe merkezinin kurulduğu zemin volkanik kaya-

dan oluşan sağlam zemindir.  Topografyası oldukça düz-

dür, yani eğim problemi yoktur. Sel riski de bulunmamak-

tadır. Ayrıca Kıbrıscık Kuzey Anadolu fayına 35 km uzak-

ta bulunmaktadır. Bu nedenle Kıbrıscık Bolu‟nun deprem 

riski  göreceli olarak az olan bir ilçesidir.  Deprem riski 

açısından bu  göreceli olumluluğa karşın, yapı üretiminde 

depreme dayanıklılık etmeninin göz ardı edilmesi  yine de 

düşünülemez. 

Şekil 65.   Kıbrıscık İmar-Belediye-Mücavir Alan Sınırları 

(kahverengi-mor-kırmızı). Belediye ve mücavir alan sınırları ça-

kışıktır  (UTTA ve Kutluay,  2001). 

 

 

 

 

 
Şekil 66.     Kıbrıscık ve Yakın Çevresinin Yü-

zey Şekilleri. Yeşil alanlar ormanlıkları gösterir 

(topografik haritadan alınmıştır). 

 
Şekil 67.    Kıbrıscık Çevresinin Jeolojik Haritası. 1- Alt-Orta 

Miyosen andezit-bazalt-piroklastit, karasal volkanik kaya; 2- Or-

ta Miyosen andezit-dasit-tüf, karasal volkanik kaya; Üst Miyosen 

andezit-dasit-piroklastit, volkanik kaya (MTA , 2001). 
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Mengen topografik olarak   vadilerin kesişme noktasında, aşınma ile oluşmuş  genişçe bir çanak için-

dedir (Şekil 68-70).  

 

 

Şekil 68.  Mengen İlçesi İle Gökçesu ve 

Pazarköy Beldelerinin İmar-Belediye-

Mücavir Alan Sınırları (kahverengi-mor-

kırmızı). Beldelerin mücavir alanları ile 

belediye sınırları aynı, Mengen‟de kuze-

ye doğru Zonguldak  yolu kenarında mü-

cavir alan bulunmaktadır. Yön ve ölçek 

için EK 45‟e  bknz. (UTTA ve Kutluay,  

2001). 
 

 

 

 
Şekil 69.  Mengen İlçe Merkezi ve Yakın Çevresinin 

Yüzey Şekilleri. Yeşil alanlar ormanlıkları gösterir 

(topografik haritadan alınmıştır). 

 
Şekil 70.   Mengen İlçe Merkezi ve Yakın Çevresinin Jeolo-

jik Haritası. 1- Maestrihtiyen-Eosen killi kireçtaşı, yamaç çö-

kel kaya; 2- Alt-Orta Eosen kireçtaşı, şelf çökel kaya; 3- Orta 

Eosen kireçtaşı, şelf çökel kaya; 4- Pliyosen çakıltaşı-

kumtaşı-çamurtaşı, karasal çökel kaya; 5-Kuvaterner alüv-

yon, karasal birikinti  (MTA , 2001). 

 

Bolu-Mengen fayı kentin içinden geçmektedir. Dağınık bir yerleşim biçimine sahip kentin önemli bir 

kısmı vadi alüvyonları üzerinde kuruludur. Deprem riski yanında, taşkın  riski de bulunmaktadır.  

İmar planı revizyonuna esas jeolojik-jeoteknik etüd mevzuatı uyarınca   imar planı revizyonuna esas 

olacak ayrıntılı jeolojik ve zemin etüdü yapılarak, hem yapılaşmadaki kısıtların belirlenmesi, hem de 

gelişme için uygun arazi seçilmesi;  yapı üretiminde ise  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hak-

kında Yönetmelikte yer alan hükümlere   uyulması gerekir. 

Mudurnu ilçesi de, kuzey-güney uzantılı, dar bir vadi içinde kuruludur (Şekil 71-73). Zemin,  vadi 

tabanındaki dar istisnalar dışında, kaya zemindir.  Kuzey Anadolu fayına olan 15  km kadar uzaklığı 

ve zeminin nispeten iyi olması nedeniyle, deprem riski de  göreceli olarak,  İl‟in bazı yerlerine göre 

daha düşük sayılır. Kentin tam ortasından geçen dere nedeniyle taşkın riski bulunmaktadır. Vadinin 

doğu yamacı oldukça sarptır; burada kaya düşmesi ve  arazi kullanımında hata yapıldığı takdirde  he-

yelan oluşması mümkündür. Belediye Başkanlığından alınan sözlü bilgiye göre, kaya düşmesi nede-

niyle bazı evler boşaltılmıştır. 
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Şekil 71.  Mudurnu İlçe Merkezinin İmar-Belediye-Mücavir 

Alan Sınırları (kahverengi-mor-kırmızı). Bu ilçede de belediye 

ve mücavir alan sınırları çakışık durumdadır  (UTTA ve 

Kutluay,  2001). 

 

 

 

 
Şekil 72.  Mudurnu Kent Merkezi ve Yakın Çev-

resinin Yüzey Şekilleri. Yeşil alanlar ormanlıkları 

gösterir (topografik haritadan  alınmıştır). 

 
Şekil 73.   Mudurnu Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin 

Jeolojik Haritası.1- Albiyen-Paleosen kumtaşı-çamurtaşı-

kireçtaşı, yamaç, abisal havza çökel kaya; 2- 

Senomaniyen-Türoniyen killi kireçtaşı-, yamaç çökel ka-

ya; 3-  Türoniyen-Kampaniyen killi kireçtaşı, yamaç çö-

kel kaya, 4- Maestrihtiyen kumtaşı-çamurtaşı-kireçtaşı, 

şelf çökel kaya  (MTA , 2001). 

 

Kentin yapılaşma açısından vadinin iki yamacına doğru  da gelişmesi olanaklı gözükmemektedir.  

İmar planına esas jeolojik-jeoteknik araştırma mevzuatı uyarınca, imar planı revizyonu için ayrıntılı 

jeolojik etüd  ile zemin etüdü yapılarak, hem mevcut alanda yapılaşma kısıtlarının , hem de  gelişme 

alanının belirlenmesi gerekir.  

Mevcut kent merkezi ile bağlantılı olarak  gelişme alanı seçiminde alanın sağlam zemine sahip olması 

ve tarım arazisi kullanılmaması,  ayrıca ana faya  daha da yakın gidilmemesi  gibi noktalara dikkat 

edilmesi  önemlidir. Diğer yandan seçilecek arazinin topografik bakımdan da fazla engebeli ve eğimli 

olmaması gerekir. 

Seben ilçesi Aladağ çayı vadisinde  kısmen alüvyon, kısmen kaya zemin üzerinde kurulmuştur (Şekil 

74-76). Kuzey Anadolu fayına uzaklığı  27  km kadardır. Deprem riski göreceli olarak daha düşüktür. 

Buna karşın taşkın riski bulunmaktadır. Kuzey kenarı sarp yamaçlı olduğundan, kentin bu tarafa doğ-

ru büyümesi olanaklı değildir. Çay yatağının kuzeyinde  diğer kısımlar hem alüvyon zemin, hem sel 

riski bulunan yerlerdir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik araştırma mevzuatı uyarınca, imar planı 

revizyonu için ayrıntılı jeolojik etüd  ile zemin etüdü yapılarak,  hem mevcut alanda yapılaşma kısıt-

larının belirlenmesi, hem de  gelişme alanı belirlenmesi gerekir. Belediye tarafından 2001 yılında 

yaptırılmış olan böyle bir çalışma hakkında, Bölüm 2.8.3‟de kısa bilgi verilmiştir.  
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Aslında kentin gelişmesi için  ya Şekil 76‟da 3 numara ile gösterilmiş kaba 

kırıntılı çökel kayadan oluşan arazi, ya da Aladağ çayının güney tarafı dışın-

da seçenek gözükmemektedir. Bu iki seçenek arasında başta deprem güvenli 

yapılaşma etmeni olmak üzere, değişik etmenler hesaba katılarak karar ve-

rilmesi gerekir. Şekil 76‟dan anlaşıldığına göre, Seben Belediyesi birinci se-

çenek üzerinde durmaktadır. 

 

Şekil 74.   Seben İlçe Merkezi İmar-Belediye-Mücavir Alan Sınırları (kahverengi-

mor-kırmızı). Belediye ve mücavir alan sınırları aynıdır  (UTTA ve Kutluay, 2001). 
 

 

 
Şekil 75.  Seben İlçe Merkezi ve Yakın Çevresinin 

Yüzey  Şekilleri.  Kentin güney kenarından geçen 

akarsu Aladay çayıdır. Topografik haritadan küçül-

tülerek alınmıştır. 

 
Şekil 76.   Seben İlçe Merkezi ve Yakın Çevresinin 

Jeolojik Haritası. 1-Albiyen-Paleosen kumtaşı-

çamurtaşı-kireçtaşı, şelf çökel kaya; 2- Alt-Orta Miyo-

sen Piroklastik kayaçlar, karasal volkanik kaya; 3- 

Kuvaterner eski alüvyon karasal birikinti; 4- 

Kuvaterner  yeni alüvyon, karasal birikinti (MTA , 

2001). 

 

Yeniçağa ilçe merkezi Kuzey Anadolu fayının üzerinde kurulmuştur (Şekil 77-79); önemli bir kısmı-

nın da zemini yumuşaktır. Yapılaşmada  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe 

uygun çalışılmış olduğu da söylenemez. Mutlaka imar planına esas jeolojik-jeoteknik araştırma mev-

zuatı uyarınca, imar planı revizyonu için ayrıntılı jeolojik etüd  ile zemin etüdü yapılarak, hem mev-

cut alanda yapılaşma kısıtlarının belirlenmesi, hem de  gelişme alanı belirlenmesi gerekir. Belediye 

tarafından 2001 yılında yaptırılan bu tür bir çalışma hakkında Bölüm 3.8.3‟de kısa açıklamalar veril-

miştir. Bolu ilinde deprem riski en yüksek olan yerleşim merkezlerinden biri olduğundan, kentin ge-

lişme alanı için karar verilirken son derece titiz davranmak gerekmektedir.  Ova kesiminin tam ana 

fay üzerinde olması , zeminin gevşek, yer altı suyunun yüksek, arazinin 1. sınıf tarım arazisi olması 

gibi nedenlerden dolayı, ovada yapılaşmaya izin verilmemelidir. Ovanın hemen güney yamacında 

kentin bir kısmının bulunduğu arazide yamaç eğiminin  fazla, arazinin gevşek malzemeyle örtülü ve 

kısmen heyelanlı olması nedenleriyle  bu yamaç da   deprem güvenli yapılaşmaya elverişli değildir. 

Otoyolun güneyinde ve güneybatısında, Dörtdivan tarafında hem eğimi az , hem zemini daha sağlam 

olan ve hem de yer altı suyu bulunmayan,  ana faydan da daha uzakta bulunan arazi, bugünkü kent 

merkezinden sadece 5-6 km kadar uzaktadır. Bu seçenek üzerinde durulmasının  yararlı olacağı düşü-

nülmektedir.  
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Şekil 77.  Yeniçağa İlçesi İmar-Belediye-Mücavir 

Alan Sınırları (kahverengi-mor-kırmızı). (UTTA ve 

Kutluay, 2001). 

 

 

 

 
Şekil 78.  Yeniçağa İlçe Merkezi ve Yakın Çevre-

sinin Yüzey Şekilleri. Kentin içinden ve göl kena-

rından geçen yol D-100 karayolu, daha güneydeki 

yol ise Ankara-İstanbul otoyoludur (topografik ha-

ritadan alınmıştır). 

     
Şekil 79.  Yeniçağa İlçe Merkezi ve Yakın Çevresinin 

Jeolojik Haritası. 1- Kalloviyen-Apsiyen çörtlü kireç-

taşı, yamaç çökel kaya; 2- Üst Kretase-Alt Eosen 

olistostrom, şelf-yamaç çökel kaya; 3- Orta Miyosen 

andezit-dasit-tüf, karasal volkanik kaya; 4- Pliyosen 

kireçtaşı, karasal çökel kaya; 5- Kuvaterner alüvyon, 

karasal birikinti (MTA, 2001). 

 

Yeniçağa ilçe merkezinin Dörtdivan‟la birleştirilerek, Dörtdivan‟ın bugünkü kurulu olduğu yerin, da-

ha büyük  ve daha gelişmiş bir yerleşim merkezi  haline getirilmesi düşünülebilir. Gerçekleşmesi du-

rumunda her iki ilçe merkezi halkı da bundan büyük yarar görecektir.  

Karacasu beldesi Bolu ovasının  orta güneyinde, ova üzerinde, Büyüksu çayının 2,5 km kadar güney  

kenarında  kuruludur (Şekil 53, 55 ve 80).  Zemini  genç alüvyonlardan oluşmaktadır ve yer altı suyu 

seviyesi yüzeye çok yakındır. Kuzey Anadolu fayı beldeden geçmektedir. Ağır deprem riski yanında 

sel riski de taşıyan bir konumda  bulunmaktadır.  
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Beldenin hemen güneyinde başlayan dağlık arazi 

hem ormanlıktır, hem de yamaç eğimi fazladır. 

Mutlaka imar planına esas jeolojik-jeoteknik 

araştırma mevzuatı uyarınca, imar planı revizyo-

nu için ayrıntılı jeolojik etüd ile zemin etüdü ya-

pılarak, hem mevcut alanda yapılaşma kısıtları-

nın belirlenmesi, hem de  gelişme alanı belir-

lenmesi gerekir. Karacasu Belediyesi tarafından, 

1999 deprem felaketleri sonrasında, 2000 yılında 

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-

müne yaptırılan zemin etüdüne göre ormanlık 

olmayan yamaç arazisinde ve ovada ayrıntılı 

zemin etüdü  yaptırılmadan inşaat ruhsatı veril-

memesi ve ovada 3 kattan yüksek bina yapıl-

maması önerilmiştir (Bölüm 2.8.3). 
 

 
Şekil 80.  Karacasu Beldesinin İl Merkezine Göre 

Konumu ve Yüzey Şekilleri. Bolu Merkez-Karacasu 

arası 5 km, bakış yönü kuzeydir (HGK, 1992). 

Gökçesu beldesi Büyüksu çayı vadisi içinde , Büyüksu çayı ile Mengen çayının birleşerek Filyos ça-

yının bir kolu haline geldiği  çatakta kurulmuş bir beldedir (Şekil 68, 81 ve 82). Kuzey Anadolu fayı-

na uzaklığı yaklaşık  15  km‟dir.  Vadi yamaçları oldukça sarp ve ormanlıktır. Yapılaşma esas olarak 

vadinin alüvyonları üzerinde gerçekleşmiştir. Sel riskinin yanında hem Kuzey Anadolu fayından, hem 

de Beldenin içinden geçen Bolu-Mengen fayından dolayı, yüksek  deprem riski taşımaktadır. Arazi 

yapısı  fazla bir nüfus artışını taşıyacak kentsel büyümeye fazla elverişli değildir.  

 

 
Şekil 81.  Gökçesu Belde Merkezi ve Yakın Çevresi-

nin Yüzey Şekilleri.  Yeşil renk orman alanlarını gös-

termektedir. Beldenin batı tarafında akarsu Büyüksu, 

doğu tarafındaki ise Mengen çayıdır. Bunların birleş-

mesi ile oluşan akarsu kuzeye doğru akarak Filyos 

çayına karışır (topografik haritadan alınmıştır). 

 
Şekil 82.  Gökçesu Belde Merkezi ve Yakın Çevre-

sinin Jeolojik Haritası. 1-Permiyen-Triyas çakıltaşı-

kumtaşı-çamurtaşı; Üst Kretase-Alt Eosen  

olistostrom, şelf-yamaç çökel kaya; 3-Alt Eosen-

Orta Eosen, kireçtaşı, şelf çökel kaya; 4- Orta Eosen 

çakılltaşı-kumtaşı-çamurtaşı, kaerasal çökel kaya; 5- 

Kuvaterner  yamaç molozu, birikinti konisi, karasal 

birikinti; 6- Kuvaterner  genç alüvyon, karasal biri-

kinti (MTA , 2001). 

 

İmar planına esas jeolojik-jeoteknik araştırma mevzuatı uyarınca, imar planı revizyonu için ayrıntılı 

jeolojik etüd  ile zemin etüdü yapılarak, hem mevcut alanda yapılaşma kısıtlarının belirlenmesi, hem 

de  gelişme alanı belirlenmesi gerekir.  1995 yılında yaptırılan Gökçesu (Bolu) İmar Planı Araştırması 

başlıklı çalışmada (Elçi, 1995), beldenin arazi kullanımı da dahil olmak üzere her yönüyle durumu 

incelenmiş ve gelişme önerileri hazırlanmıştır. Arazi kullanımı konusunda “yerleşimin gelişimini kı-

sıtlayacak en önemli eşikler 1. sınıf tarım arazileri, orman alanları, yüksek eğimli alanlar, dereler ve 

maden alanlarıdır”, denilmektedir. Yapılaşma açısından vadideki zeminin alüvyonlardan oluştuğu; 
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yamaçların da yamaç molozlarıyla örtülü olduğu; yamaçlarda yapılacak yapılarda temelin sağlam ka-

ya üzerine yerleştirilmesi gereği  belirtilmektedir.   

Pazarköy beldesi Mengen‟in 10 km kadar doğusunda, Mengen çayı vadisinin genişlemiş bir kesi-

minde  kurulmuştur (Şekil 68, 84 ve 85). Bolu - Mengen fayı Pazarköy‟den de geçmektedir. Kuzey 

Anadolu fayına  12,5  km uzaklığı vardır. Deprem riski ve  sel riski taşımaktadır. Arazide  topografik 

ve jeolojik açılardan  beldenin fiziki büyümesine elverişli kısımlar bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 83.   Pazarköy Belde Merkezi ve Yakın Çevre-

sinin Yüzey Şekilleri. Yeşil  renk orman alanlarını 

göstermektedir. Beldenin ortasından geçen akarsu 

Mengen çayıdır .  Topografik haritadan alınmıştır. 

 
Şekil 84.   Pazarköy Belde Merkezi ve Yakın Çevresinin 

Jeolojik Haritası. 1- Maestrihtiyen-Alt Eosen killi kireçta-

şı, şelf-yamaç çökel kaya; Alt-Orta Eosen Eosen killi ki-

reçtaşı, şelf-yamaç çökel kaya; 3- Pliyosen çakıltaşı-

kumtaşı-çamurtaşı, karasal çökel kaya;  4- Kuvaterner 

alüvyon, karasal birikinti  ( MTA ,2001). 

İmar planına esas jeolojik-jeoteknik araştırma mevzuatı uyarınca, imar planı revizyonu için ayrıntılı 

jeolojik etüd  ile zemin etüdü yapılarak, hem mevcut alanda yapılaşma kısıtlarının ortaya konulması, 

hem de  gelişme alanı belirlenmesi gerekir. 

 

 

 
Şekil 85.  Taşkesti Belde Merkezi ve Yakın Çev-

resinin Yüzey Şekilleri (topografik haritadan 

alınmıştır). 

 
Şekil 86.   Taşkesti Beldesi ve Yakın Çevresinin Jeolojik Hari-

tası. 1- Kalloviyen-Apsiyen çörtlü kireçtaşı, yamaç çökel kaya; 

Albiyen-Paleosen kumtaşı-çamurtaşı-kireçtaşı, yamaç-abisal 

havza, çökel kaya, 3- Üst Kretase gabro, ofiyolitik kaya; 4- 

Üst Kretase-Alt Eosen olistostrom, şelf-yamaç çökel kaya; 5- 

Türoniyen-Kampaniyen killi kireçtaşı, yamaç çökel kaya;  va-

dideki gri renkli alan alüvyon birikintisidir (MTA ,2001). 

 

Taşkesti beldesi, Sakarya‟nın bir kolu olan Mudurnu çayı kenarında, ancak alüvyon bir zemin üze-

rinde değil, daha eski bir tortul formasyon olan Pliyosen tabakaları  üzerinde kuruludur Şekil 86 . 
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Mudurnu çayının  yakın kenarında yapılmış bazı binaların zemini alüvyondur. Yerleşimin büyük 

kısmı çayın batısında, bir kısmı da doğusunda kalmaktadır. Kuzey Anadolu fayı beldeden geçmekte-

dir (EK 44).  Deprem riski yüksek olan bir yerleşim merkezidir. Ayrıca Mudurnu çayı yatağına yakın 

noktalarda bina yapılması durumunda taşkın riski de söz konusudur İmar planına esas jeolojik-

jeoteknik araştırma mevzuatı uyarınca, imar planı revizyonu için ayrıntılı jeolojik etüd  ile zemin etü-

dü yapılarak, hem mevcut alanda yapılaşma kısıtlarının ortaya konulması, hem de  gelişme alanı be-

lirlenmesi gerekir. 

Köy yerleşimlerinin  de bir kısmı  Kuzey Anadolu fay kuşağı içinde, ana faya yakın noktalarda ve 

yumuşak zemin üzerinde kuruludur. İl‟in tamamı birinci derece deprem bölgesi olmakla birlikte, bu 

durumda olan yerleşim merkezleri, ana faydan uzakta ve sağlam zemin üzerinde kurulu olanlara göre, 

daha büyük risk altındadır. 

İl  alanı içinde köy yerleşim birimlerinin dağılımı CBS çalışmalarıyla hazırlanmış olan Şekil 4‟deki  

ve ayrıca köy isimleriyle EK 47‟deki haritada görülmektedir. Genel olarak bakıldığında vadilerde ve 

düzlüklerde bir yoğunlaşma olduğu göze çarpmaktadır. Gerede- Dörtdivan-Yeniçağa-Bolu-Bolu dağı 

ekseni ile Bolu-Gökçesu-Mengen-Pazarköy ekseni köy yerleşim birimlerinin toplandığı iki eksendir. 

Bunlardan birincisi Kuzey Anadolu fay kuşağı ile, diğeri de Bolu-Mengen fay kuşağı ile örtüşmekte-

dir. Yani deprem riski en yüksek olan kesimlerde köylerin çoğu toplanmış durumdadır.  Şekil 4 ile 

Şekil 87‟nin karşılaştırılması bu durumu açıkça göstermektedir. Köroğlu dağlarının yüksek kesimle-

rinde, kuzeybatıda Bolu dağlarının yüksek ve ormanlık kesimlerinde, Taşkesti kuzeyinde Elmacık 

dağı güney yamaçlarında yerleşim  ya çok seyrektir ya da hiç yoktur. Mudurnu ve Göynük ilçelerinin 

arazi yapısına bağlı olarak köylerin belli hatlarda  ya da alanlarda toplanmadığını ilçe alanları içinde 

oldukça homojen dağılmaktadır. 

 

 
Şekil 87.   Bolu İl Alanının Yapılaşmaya Uygunluk Açısından Genelleştirilmiş Haritası. 

Kırmızı alanlar deprem riski en yüksek alanlardır. Yerleşim yerleri dağılımı ile yapılaşmaya 

uygunluk arasındaki çelişkili bağıntıyı görmek için bu şekli Şekil 4 ile karşılaştırınız (TÜ-

BİTAK/MAM, 2002‟den, sayfa düzenlemesi değiştirilerek alınmıştır). 

 

Deprem riski dışında köy yerleşim birimlerinin akarsu kenarlarında, dereler içinde ve eğimli yamaç-

larda kurulmuş olanlarında  sel  ve heyelan riski  de söz konusudur. Ayrıca bazı köy yerleşim birimle-

ri de tarım toprakları üzerinde kurulmuşlardır. Bunların büyümesi, genişlemesi tarım toprakları kay-

bını artıracaktır. 

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle,  kırsal alanda yapı  üretiminin ruhsatlandırılması ve ruhsatların 

da  öncelikle  deprem riski etüdüne  dayandırılması, en azından ana faya yakın olan ve yumuşak ze-

minde kurulu köyler açısından büyük önem taşımaktadır. 
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4.  HEDEF, STRATEJİ VE SENARYOLAR 

 

Senaryo, planlama literatüründe, herhangi bir sektör için gelecekteki belirli bir zaman diliminde, be-

lirli parametrelere bağlı olarak, mevcut duruma kıyasla  nasıl bir gelişme  ve ne gibi değişimler olabi-

leceğinin kurgusu, öngörüsü anlamına gelmektedir. Parametrelerde meydana gelecek  pozitif veya 

negatif değişmeler sektörün durumunu da pozitif veya negatif yönde değiştirecektir.Bu bölümde  

2010  ve 2020 yılları için, 10‟ar yıllık dönemlere göre senaryolar sunulmaktadır. Bu senaryoların ha-

zırlanmasında; 

 Nüfus artışının 1985-1990 arasındaki hızda seyredeceği, 

 Sanayideki büyüme oranının aynı kalacağı, 

 Çevre kalitesini iyileştirme konusundaki  önlemlerin fazla değişmeyeceği (atıksu arıtma tesisi ya-

pılmaması vb.); çevre yönetimi ve mekansal gelişme  konularındaki yetki ve sorumluluk karmaşa-

ları ile, eşgüdüm yetersizliklerinin kısmen iyileşeceği, 

 Arazi kullanımında yeni mevzuata ciddi ölçüde uyulacağı, 

 Depremsellik nedeniyle, yapılaşmada üç veya daha az katlı yapıların artacağı 

varsayımları esas alınmıştır. 

Senaryo‟ya geçmeden önce Sektörün hedefleri 4.2‟de, stratejileri de 4.3‟te verilmiştir. 

4.1.   Çevre ve Mekansal Açıdan Bolu İli KZFT Analizi 

 

Kuvvetli Yönler Zayıf Yönler 

 Coğrafi konumunun, ulaşım olanaklarının ve ikli-

minin gelişmeye elverişli olması, 

 İl alanının yüzde 55‟ini kaplayan geniş orman alan-

larının varlığı, 

 Debilerinin fazla büyük olmamasına karşın, sayı 

olarak akarsuların fazlalığı, 

 İl‟de ki yeraltı suyu rezervinin kullanılan yeraltı 

suyu miktarına göre yüksek oluşu, 

 Zengin ve yüksek potansiyele sahip kaplıcaların 

varlığı, 

 Kimileri turizm potansiyeline sahip çok sayıda  

yaylaların varlığı,  

 Çoğu turizm potansiyeline sahip, çok sayıda doğal 

gölün ve göletin varlığı, 

 Genç  ve oldukça eğitimli nüfusu, 

 İl içinde 10.000‟i aşkın öğrencisi bulunan ve hızlı 

gelişme vadeden, çevre ve mekansal gelişme ala-

nında da akademik destek sağlayabilecek Üniversi-

tenin varlığı. 

 İl Merkeziyle birlikte önemli miktarda nüfusun ve 

sanayinin bulunduğu Bolu  ovasında arazi yapısı-

nın hava kirliliği potansiyelini düşürecek hava sir-

külasyonuna yeterince uygun olmaması, 

 Isınmada ve büyük çoğunlukla sanayide hava kirli-

liği yaratan yakıtların kullanılması, merkezi ısıtma 

tesislerinin yaygın olmayışı ve yapı izolasyonuna 

yeterince uyulmaması, 

 Sanayide baca filtreleri kullanılmaması, 

 Evsel ve sanayi atıksularının arıtılmadan akarsulara 

verilmesi, akarsuların kirlilik taşıma kapasitelerinin 

yüksek olmayışı, 

 Kanalizasyon yetersizlikleri, 

 Katı atıkların, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli-

ğine uyulmadan, her yerde düzensiz depolanması, 

 Uluslararası işlek karayolları nedeniyle eksoz kirli-

liği potansiyelinin yüksek oluşu, 

 Ormanların yeterince korunamaması, 

 Önemli nüfus ve sanayi kuruluşu taşıyan merkezle-

rin  Kuzey Anadolu fayı üzerinde veya çok yakı-

nında kurulmuş olması, 

 Yapı denetiminin yetersiz ve imar planlarındaki 

uygulama  oranlarının düşük olması, 

 Genelde olduğu gibi çevre ve mekansal yönetimin-

de de uygulama, izleme, denetleme  ve ekonomik 

kaynak yetersizlikleri. 
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Fırsatlar Tehditler 

 Çevre Düzeni Planı ve İl Gelişme Planı çalışmaları 

ile sorunların yoğun şekilde gündeme getirilmesi 

ve çözüm önerilerinin ortaya konulmuş olması, 

 İl Gelişme Planı kapsamında Merkezi hükümetler-

den sorunların çözümüne destek sağlama olasılığı, 

 Ankara üzerinden İl‟e doğal gaz getirme kolaylığı, 

 1999 deprem felaketlerinin arazi kullanımında ve 

yapı üretiminde yapılan büyük yanlışlıkların farkı-

na vardırması ve yeniden yapılanma gereksinimi 

ortaya çıkarması, 

 İmar planı revizyonları için jeolojik-jeoteknik etüd 

zorunluluğu getirilmiş olması, 

 Yapı denetimi mevzuatı ile, deprem sigortası mev-

zuatının  çıkarılıp uygulamaya konulmuş olması. 

 Bolu ovasında tarım alanlarının tarım dışı amaçla 

kullanılması durumunun ortadan kalkmamış; hatta 

1999 depremleri sonrasında yapıların üç katla sınır-

landırılmış olması nedeniyle, artmış olması, 

 Isınma ve sanayi için doğalgaz getirilmemesi, kir-

letici baca emisyonlarının uygun filtrelerle engel-

lenmemesi durumunda, Bolu ovasında hava kirlili-

ği potansiyelinin artarak devam etmesi, 

 Evsel ve sanayi atıksuları için yeterli arıtma tesisi 

kurulup çalıştırılamadığı takdirde  su kirliliğinin 

bugünkünden daha ileri boyutlara gitmesi, 

 Katı atık yönetiminin ilgili yönetmeliğe uygun hale 

getirilmemesi durumunda toprak ve yeraltı suları 

kirliliğinin artması, 

 Ormanların azaltılması durdurulmadığı, dere ve 

akarsu yatak ıslah çalışmaları tamamlanmadığı 

takdirde (TEFER projesi) yüksek sel ve erozyon 

riskinin devam etmesi, 

 Deprem riskinin kalıcı olması; başta uygun zemin-

de depreme dayanıklı yapı üretimi olmak üzere, 

depremle yaşamak öğrenilip uygulanmadığı takdir-

de, örneğin 1944 ve 1999 yıllarındakilere benzer 

can ve mal kayıplarının  gelecekte de yaşanacağı; 

tam Kuzey Anadolu fayı üzerinde  bulunan ve ze-

min koşulları elverişsiz olanYeniçağa ilçe merke-

zinin, önlem alınmadığı takdirde, gelecek deprem-

lerde özellikle büyük risk altında bulunuşu, 

 Sosyal yapıda ödül ve ceza sisteminin tam olarak 

yanlış faaliyetleri engelleyecek, doğru ve verimli 

çalışmaları  destekleyip teşvik edecek şekilde işle-

tilememesi. 

 

4.2.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Hedefleri 

4.2.1.   Temel Hedefler 

1. Hava, su ve toprak kalitesini geliştirmek ve korumak, 

2. Doğal kaynakları kullanırken israf etmemek, 

3. Depremle ve diğer doğal afetlerle yaşamayı öğrenmek, 

4. Doğaya ve çevreye karşı ciddi hataları önlemek için eğitime ve yönetim sisteminin geliştirilme-

sine ağırlık vermek, 

 

4.2.2.   Alt Konulara Göre Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Hedefleri 

 
Ulaşım Yılın bütün mevsimlerinde problemsiz işleyen ve İl‟in bütün yerleşim birimlerini birbirine 

bağlayan, yapımında ve işletilmesinde çevreye en az zarar verecek önlemler alınan karayolu 

ulaşımı; uzun vadede  çevre dostu  şehirlerarası elektrikli tren yolu ulaşımı; kent içi raylı sis-

temler. 
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Yönetsel  

Yapı 

Her alanda olduğu gibi, çevre ve mekansal gelişme alanında da yönetimin nitelikli olması en 

önemli ögedir.  Bu nedenle  Sektörümüz açısından da hedef : Yetki ve sorumluluk karmaşası-

nın giderilmiş olduğu,  yerel yönetimlerin daha çok yetki ve sorumluluk  taşıdığı ve bunları 

üstlenmeye hazırlıklı olduğu, kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün  etkin ve sistemleşmiş bir 

niteliğe kavuştuğu,  katılımcılığın arttığı,  Devlet sırrı sayılabilecekler dışında her türlü bilgi-

nin son derece saydam bir  “e-Devlet”  yapısı içinde, il bilgi sistemi ve kent bilgi sistemi gibi 

yapılanmalarla paylaşıldığı;  yönetimde kayırmacılığın  gerçekten önlenebildiği, hukukun ve 

yasaların  gerçekten egemen olduğu, kuralların çiğnenmesine izin vermeyen, disiplin ve yargı 

sistemi normlarının  ve işleyişinin aralarına katılmaya çalıştığımız Avrupa Birliği normlarıyla 

eşleştirilmiş olduğu   bir yönetim sistemine kavuşmak olmalıdır. 

Nüfus Geli-

şimi 

Eğitim ve sağlık düzeyi ile, vatandaşlık bilinci yüksek;  çevreye  duyarlı, çevreyi koruyan, 

doğal kaynakları koruyarak kullanan, sürdürülebilir kalkınmaya değer veren;  nüfus artışını 

işsizlik yaratmayacak, yaşam standardının yükselmesini engellemeyecek ve çevreye ağır yük-

ler getirmeyecek düzeylerde tutan kuşaklar yetiştirmek. 

Arazinin  

Fiziki 

Özellikleri 

İnsanlara ve bütün canlılara  tek seçenekli ev sahipliği yapan arazinin gerçek öneminin kav-

ranması; bu değer yargısının kuşaktan kuşağa doğru aktarılması; araziyi yanlış kullanan ve 

tahrip eden davranışlardan titizlikle kaçınılması ve bu tür davranışlara engel olunması, ulusal 

ve yerel düzeylerde  hedef seçilmelidir. 

Su Kaynak-

ları 

Su kaynaklarını her alanda ve her yerde koruyarak, yani  kirletmeden ve israf etmeden kulla-

nan; arazi özelliklerinden ve iklimden yararlanarak, yeni yapılacak baraj ve göletlerle kullanı-

labilir su  rezervini artıran bir anlayışı egemen kılmak ve hayata geçirmek.  

Toprak 

Varlığı 

Varolan toprak kaynaklarını kirletmeden, tarım dışı amaçla kullanmayarak, erozyonu hızlan-

dıracak yanlışlıklar yapmayarak korumak , değerlendirmek ve gelecek kuşaklara ürün alabile-

cekleri yeterli toprak kaynağı bırakmak.  Unutulmamalı ki, tarım topraklarının geri dönüşü 

olmayacak biçimde yapılaşma ve yapı malzemesi amacıyla  kullanılması, insanoğlunun işle-

diği ve işleyebileceği en büyük çevre suçudur. 

Orman 

Varlığı 

Orman varlığını korumak;  bakımı, geliştirilmesi ve ülke ekonomisi yanında İl ekonomisine 

de katkı getirecek şekilde değerlendirmek; biyolojik çeşitliliğin korunması  ilkesi çerçevesin-

de  doğal bitki türlerini  de,  sağlıklı bir envanterini çıkararak tanıtmak ve korumak. 

Flora ve 

Endemik 

Bitkiler 

Başta endemik bitkiler olmak üzere, floranın korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını 

sağlamak. 

Yaban Hay-

vanları 

Biyolojik çeşitliliğin korunması ilkesi ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yaban hay-

vanları varlığını korumak. 

Göletler ve 

Baraj 

Göletlerin ve barajın temiz kalmalarını ve ekonomik ömürlerinin uzun olmasını sağlamak ve 

bunlardan yapım amaçları doğrultusunda en iyi şekilde yararlanmak. 

İklim Bolu,  iklim ve arazi özellikleri nedeniyle  hem kış turizmi, hem de sıcak yaz aylarında  yayla 

turizmi potansiyeli olan bir ildir. Hedef, çevre korumacılığını asla ihmal etmemek koşuluyla, 

bu  potansiyelleri değerlendirmek ve  İl‟in gelişmesine katkı sağlamak olmalıdır. 

Hava  

Kalitesi 

Havayı yılın bütün mevsimlerinde ve bütün yerleşim merkezlerinde kirlilik sınır değerlerinin 

olabildiğince altında temiz tutarak sağlık  ve doğal çevre üzerindeki hem  doğrudan, hem do-

laylı olumsuzlukları engellemek; gelecek kuşaklara havayı kirletecek miraslar bırakmamak. 

Su 

Kalitesi 

Yüzey ve yer altı sularını içilebilir ve kullanılabilir temizlikte  tutmak ve kuşaktan kuşağa su 

kaynaklarını temiz ve yeterli  olarak devretmek.    

Toprak 

Kalitesi 

Kirletici maddelerin toprakta birikerek bitkilere, oradan da beslenme yoluyla insanlara ve di-

ğer canlılara geçmesini; toprağın yapısının bozulmasını, verimsizleşmesini ve bu yolla ciddi 

sağlık ve beslenme sorunlarının ortaya çıkmasını  engellemek ve gelecek kuşaklara yeterli 

miktarda ekilip biçilebilecek temiz toprak bırakmak; gelecek kuşaklara bırakılabilecek en de-

ğerli mirasın tarım toprağı olduğu gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmemek. 

Atıklar Katı atıkların azaltılması, doğanın ayrıştıramadığı plastik ambalaj malzemesinin kullanımının 

en aza indirilmesi, katı atıkların  kaynağında ayrılması, geri kazanımı ve ilgili yönetmeliğe 

uygun şekilde depolanıp bertaraf edilmesi; sıvı atıkların arıtılarak geri kazanılması,  gaz atık-

ların envanterinin çıkarılarak çevrenin taşıyabileceği sınırlarında altında tutmak üzere önlem 

alınması. 

Gürültü İnsanlarımızın yaşama ve çalışma ortamlarında, onların sağlığına zarar verecek düzeyde gü-

rültü üretilmesini engellemek ve bunu önemli bir değer yargısı olarak gelecek kuşaklara ak-
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tarmak. 

Elektroman-

yetik Kirlilik 

Uygar yaşamda kullanılması kaçınılmaz olan, insanlarda ve diğer canlılarda kısa, orta ve uzun 

vadelerde doğrudan ve ağır sağlık sorunu yaratan elektromanyetik kirletici kimliğindeki cihaz 

ve tesislerin  etkin koruyucu önlemlerle donatılarak, etkilerinin zararsız seviyelere düşürülmüş 

olması. 

Arazinin Ya-

pılaşmaya 

Uygunluğu 

Yerleşim için depreme ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklılığı ön planda tutan; tarım arazi-

sini , ormanları ve genel olarak çevreyi koruyan, gelişmeyi kolaylaştırıcı özellikler taşıyan 

arazileri seçmek. 

 

4.3.   Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü  Stratejileri 

4.3.1.   Temel Stratejiler 

Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörünün hedeflerine ulaşılabilmesi  için  düşünülen  temel stratejiler 

altta sıralanmıştır. Bunlara ek olarak 6. Bölümde sunulan proje önerilerinin gerçekleştirilmesi de be-

lirlenen hedeflere ulaşılmasında önemli katkı sağlayacaktır. 

1. Hava, su, toprak, atıklar, gürültü, elektromanyetik kirlilik alanlarında sistemli çevre kalitesi öl-

çümleri yapılması ve düzenli olarak güncellenebilen çevre envanterinin hazırlanması, 

2. Çevre kirletici kaynakların tam bir envanterinin çıkarılması, bunların taşınabilir sınırların altında 

tutulabilmesi için gereken önlemlerin alınması, 

3. Fiziksel çevre bozulmalarının ayrıntılı envanterinin çıkarılması, bunların onarımı (rehabilitasyo-

nu); Taş Ocakları Nizamnamesi hükümlerinin tam olarak uygulanması yoluyla gelecekte çevre 

bozulmasının önüne geçilmesi, en azından taşınabilir düzeylerde tutulması. 

4. Taşınmaz doğal varlıklar, doğal  koruma alanları  ve sit  alanlarıyla ilgili   koruma sistemlerinin 

güncelleştirilmesi ve güçlendirilmesi, 

5. Yoğun erozyon olan alanlarda başta ağaçlandırma olmak üzere çeşitli mücadele çalışmaları plan-

lanması ve uygulanması, 

6. Her alandaki yapılaşmada tarım ve orman alanlarının korunması,  sağlam zemin seçimine önem 

ve ağırlık verilmesi, 

7. Yapılaşmada başta deprem olmak üzere, bütün doğal afetlere dayanıklılık  faktörünün ön planda 

tutulması,  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin tam olarak 

uygulanması, 

8. Üniversitede İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü gibi  çevreyle ya-

kından ilgili organlarla kurumsal işbirliği ile Çevre Araştırma Merkezi  (BOL-ÇAM) kurulması 

ve bu Merkezin sistemli çevre kalite ölçümlerinin yapılması, çevre envanteri hazırlanması ve 

bunların güncellenmesi konularında  donanımlı ve sorumlu kılınması, 

9. Üniversitede Deprem Araştırma Merkezi kurulması ve bu Merkezin bölgenin depremselliği, ya-

pıların depreme dayanıklılığı, depreme dayanıklı yapı tipleri  geliştirilmesi, acil yardım, kurtarma 

ve rehabilitasyon  çalışmaları gibi, depremlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek, deprem 

yaralarını hızlı ve etkili biçimde sarmak amacıyla her türlü araştırma çalışmalarını yürütmekle 

yükümlü  ve donanımlı kılınması. Bunun için Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Mühendislik 

Fakültesinin faaliyete geçirilerek, İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin de açılması gere-

kir, 

10. Belediyeler Hizmet Birliği kurularak, başta katı atık yönetimi olmak üzere, çevre hizmetleri ala-

nındaki verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için daha büyük bir güç yaratılması, 

11. Araştırma merkezlerinin kurulmaması ya da kurulamaması durumunda, alternatif olarak  Üniver-

site-Vilayet-Belediyeler-Sanayi İşbirliği Organı kurulması ve bunun, iyi işleyecek tarzda kurum-

sallaştırılması, 

12. e-Devlete geçişin çekirdeğini oluşturacak Coğrafi Bilgi Sistemi Merkezinin geliştirilerek iyi işle-

yen bir İl Bilgi Sistemine dönüştürülmesi 
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4.3.2.   Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Stratejilerinin Konulara Göre  

            Analizi 

 
Ulaşım Ülke ekonomisinin gelişmesine paralel olarak,   ulaşım hizmetlerine  ulusal ve yerel kaynak-

lardan daha büyük paylar ayırmak, ulaşım ağlarının çevreye verdikleri zararları en aza in-

dirmek, yönetimde yapılacak iyileştirmelerle, bu kaynakların israf edilmeden  en iyi şekilde 

değerlendirilmesini; kaynakları gereği gibi değerlendirmeyen, ya da değerlendiremeyen  

yetkililerden  hesap soran  gelişmiş Batılı anlayışın egemen kılınmasını sağlamak. 

Yönetsel Ya-

pı 

Başta İl Çevre Müdürlüğü olmak üzere, çevre ile ilgili kurumları ve belediyeleri güçlendir-

mek ve aralarındaki işbirliği ile eşgüdümü geliştirmek; ilçe merkezlerinde ve kırsal yerleşim 

yerlerinde de  çevre  bilincini geliştirmek amacıyla sivil toplum örgütlenmesini teşvik et-

mek, 

Bilim kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin güçlendirilerek, nesnel  ve eleştirel yakla-

şımlarla  yönetim sistemlerinin  gelişmesine katkı  vermelerini sağlamak, 

Özellikle görüntülü basından (televizyon kanalları) yararlanılarak, kamuoyu desteği olma-

dan çevre ve mekansal gelişme sorunlarının çözümlenmesinin mümkün olmadığını bilen, 

kamuoyunu siyasal gruplaşmalardan çok yönetim yapısının ve işleyişinin çağdaşlaştırılması 

yönünde ağırlığını koyan bir bilince kavuşturmak. 

Nüfus 

Gelişimi 

Eğitim ve teşvik olanaklarını artırmak, kadın nüfusun eğitimine daha fazla önem vermek; 

temel eğitimden başlamak üzere eğitimin bütün kademelerinde çevre ve mekansal gelişme 

konusuna daha fazla yer vermek; yaygın eğitim araçlarından, özellikle İnternetten yararlana-

rak   planlı  nüfus artışı ile, eğitimli sağlıklı  ve sürdürülebilir yaşamı ilke edinmiş kuşaklar  

yetiştirmek.  

Arazinin 

Fiziki Özel-

likleri 

Arazi kullanımı ile ilgili yasal düzenleme eksikliklerini gidermek, Toprak Yasasının çıka-

rılmasını ve gereği gibi uygulanmasını sağlamak; taşkın, erozyon, heyelan gibi araziyi bo-

zan  etmenlere karşı kurumsallaşmış ve etkili önlemler almak. 

Su Kaynak-

ları 

Her yıl Dünya  Su Günü dolayısıyla suyun önemini hatırlatıcı etkinlikler düzenlemek; ayrıca 

yerel yazılı basın, radyo ve televizyon aracılığı ile suyun önemi, su kaynaklarının sınırlı olu-

şu ve mutlaka korunarak kullanılması gerektiği konularını  sürekli gündemde tutmak; zorun-

lu ilköğretim programlarında  bu konulara etkin biçimde yer vermek; kirli su arıtma olanak-

larını geliştirerek, arıtılmış suyun en azından sulama suyu olarak tekrar  kullanılmasını sağ-

lamak. 

Toprak Var-

lığı 

Toprak yasasının çıkarılmasına ve gereği gibi uygulanmasına katkıda bulunmak; bu gerçek-

leşinceye kadar mevcut mevzuattaki yetkilere dayanılarak toprak kaynaklarının tarım dışı 

amaçla kullanılmasını, kirletilmesini  ve verimsiz tarzda kullanılmasını , yeni çıkarılmış yö-

netmeliğe dayanarak  önlemek. 

Orman Var-

lığı 

İldeki  ormancılık kuruluşları ile Üniversite Orman Fakültesi ve Biyoloji Bölümü arasında 

planlı programlı bir işbirliği kurarak, bu alandaki çalışmaların verimini ve kalitesini  yük-

seltmek; gelişmiş ve yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraları ile güncel orman varlığı haritası 

hazırlayarak, bunu fotoğraf-harita olarak da arşivleyerek , anlaşmazlıklarda yargı nezdinde 

sağlam bir kanıt yaratmak. 

Flora  

ve  

Endemik 

Bitkiler 

Uluslararası Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesine da dayanılarak ve çeşitli yurtiçi 

ve yurtdışı kaynaklardan destek arayarak, İl‟in florası hakkında tam ve resimlendirilmiş  bir 

envanterini çıkarmak, bunu yayımlamak;  başta endemik bitkiler olmak üzere floranın ko-

runmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını ve bu olgunun sürekliliğini sağlayıcı çalışma-

lar yapmak. 

Yaban 

Hayvanları 

Hedefe ulaşmak için öncelikle  sağlıklı bir yaban hayvanları envanteri çıkarmak, yaban 

hayvanları yaşama alanlarındaki bozulma ve daralmalarla kaçak avlanmaları önlemek. 

Göletler ve 

Baraj 

Göletlere ve baraja kirleticilerin ve akarsu tortularının, en azından su kütlelerinin özümse-

yebileceği oranın üzerinde gelmesini önlemek için gereken her türlü önlemi almak. 

İklim İklim ve arazi özelliklerine dayalı potansiyelin kış turizmi,yayla turizmi ve günü birlik din-

lenme ve doğa turizmi şeklinde değerlendirilmesi için özel  planlar hazırlamak. 

Hava  

Kalitesi 

Halen Bolu ilinde sınır değerleri aşan bir hava kirliliği olmamakla birlikte; mevcut kirlilik 

düzeyini  daha aşağılara çekmek ve potansiyel kirlenmeyi engelleyecek, kirletici sanayi kol-

larının İl‟e getirilmemesi, konut ve işyeri yapımında yapı izolasyon tekniklerine  uyulması  

gibi önlemler  almaya özen göstermek. 
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Su  

Kalitesi 

Arıtma tesislerinin yapılması ve başarılı olarak işletilebilmesi için  her türlü çabayı göster-

mek;  kirleten öder ilkesine dayanılarak kaynak elde etmek,  uluslar arası çevre koruma fon-

larından destek sağlamak, kirletici kaynakları gerektiği gibi denetlemek, su kullanımı konu-

sunda yaygın eğitim  çalışmaları yapmak. 

Toprak Kali-

tesi 

Özellikle  kirli sularla sulanan arazilerle, karayolu kenarlarındaki arazilerde, sürekli yapay 

gübre ve tarımsal ilaç kullanılan arazilerde toprak kirlilik analizlerini,  düzenli olarak yap-

mak, elde edilecek sonuçlara göre önlem almak; çiftçiyi bu konuda eğitmek ve bilinçlen-

dirmek; Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini uygulamak. 

Atıklar Çevre temizlik vergisini vatandaşlara çok ağır gelmeyecek ölçülerde artırarak ve başka kay-

naklar araştırıp, yakın  belediyeler arasında ve yakın köyler arasında birlikler oluşturarak; 

ilgili kurumlar arasında eşgüdümü düzenli ve etkili hale getirerek  teşkilatı güçlendirmek ve 

yönetmelik hükümlerini uygulamak. 

Gürültü Gürültü seviyesi ölçüm çalışmalarını yaygınlaştırarak, gürültü  kaynaklarını olabildiğince 

zararsız hale getirmek veya  ortadan kaldırmak, gürültü izolasyonu tekniklerinden yarar-

lanmak,  temel eğitimden geçen bütün insanlarımıza bu konuda bilinç aşılamak, ilgili yö-

netmelik hükümlerini titizlikle uygulamak. 

Elektroman-

yetik 

Kirlilik 

Baz istasyonları hakkında envanter hazırlamak ve bunların  işleyişlerinin denetlenmesi için 

uygun bir sistem geliştirmek, 

Baz istasyonlarının yerlerini iskanlara uzak olan noktalarda seçmek, 

Baz istasyonları için kuruluş izninde kayıtlı olan frekans gücünün, izinsiz olarak yükseltil-

mesini önlemek, 

Cep telefonları, mikrodalga fırınları ve benzer diğer cihazların sağlığa etkileri konusunda 

yürütülecek araştırmaları desteklemek. 

Yapılaşma Uzman ekiplere, tercihen iyi donanımlı üniversitelere, ya da birikimli üniversitelerin göze-

timinde özel kuruluşlara  jeolojik-jeoteknik etüdle, zemin etüdleri  yaptırmak; herhangi bir  

mevcut yerleşim biriminin ve yakın çevresinin  arazi özelliklerinin gerekli nitelikleri sağla-

maması durumunda,orta ve uzun vadeli, iyi hazırlanmış planlarla yer değişikliği yapmak; 

sadece Bolu‟da değil, Türkiye genelinde de, tarım arazileri üzerinde az katlı binalardan olu-

şan yerleşim birimleri kurarak, tarım topraklarının elden çıkarılmasının büyük bir çevre fe-

laketi oluşturacağının bilincinde olmak. 

 

4.4.  2010 Yılı İçin Öngörüler 

Çevre ve mekansal gelişme açısından 2010 yılı için  başlıca öngörüler şunlardır: 

13. Gerede-Yeniçağa-Bolu aksındaki nüfus yoğunluğu artmaya devam edecek, buna bağlı olarak, ön-

lem alınmadığı takdirde çevre ve mekansal gelişme sorunları da artacaktır.  

14. İl Çevre Müdürlüğünün kurulmuş  ve İl Gelişme Planının hazırlanmış olması nedenleriyle, çevre 

kalite envanterlerindeki eksiklikler kısmen giderilecektir. 

15. İller Bankasından sağlanacak desteğe bağlı olarak,  belediyeli birimlerde kanalizasyon ağları bü-

yük oranda  tamamlanmış, eskileri yenilenmiş olacaktır. 

16. Atık su arıtma tesisi yapılması konusunda  fazla ümit verici gelişmeler beklenmemektedir.  Özel-

likle Merkez ilçe ve Gerede için öncelik taşıyan bu  konu için, büyük parasal destekler gereke-

cektir.  

17. Su kullanımındaki artış nedeniyle örneğin Büyüksu çayı gibi akarsuların debileri daha da düşe-

cek, oransal olarak kirlilik yükleri artacak,  önlem alınmazsa sınır değerlerin üzeri7ne çıkacaktır. 

18. Katı atık deponi alanlarındaki düzensizlikler, bazı iyileştirmeler yapılsa da, genel olarak bu dö-

nemde de  devam edecektir. Nüfus ve refah artışı ile   kentleşmeye bağlı olarak, katı atık miktar-

larında  en az yüzde 30 kadar bir artış olacak; günde 560.000 kilograma çıkacaktır.  

19. Doğal gaza geçilmediği takdirde, ısınmada kullanılan yakıt kalitesinde ciddi bir artış beklenme-

mektedir. Artan kömür fiyatları nedeniyle  yakacak olarak daha fazla odun kullanılması ormanlar 
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üzerindeki baskıyı artıracaktır. Doğal  gaza  geçiş süreci ise, ekonomik nedenlerden dolayı,  ya-

kın gelecekte zor gözükmektedir. 

20. Sanayi tesislerinde  atık su arıtma olanaklarının artırılması ekonomideki canlanma ile, ilgili yö-

netmeliklerin uygulanmasındaki kararlılığa bağlıdır. Bu konulardaki olumlu gelişmeler sanayi te-

sislerindeki arıtma olanaklarını da artıracaktır. Özellikle Gerede‟de deri sanayiinin sıvı atıklarının 

arıtılması öncelik taşımaktadır. Sanayi tesislerindeki baca filtrelemelerinde de dikkate değer ar-

tışlar olacaktır.Yeni kurulacak sanayi tesislerinde ÇED Yönetmeliği hükümlerinin daha fazla 

oranda uygulanması beklenebilir. Tavuk üretim ve kesim tesislerinin çevresel etki açısından de-

netim altına alınması çevre kalitesi açısından önemli olacaktır.  

21. Kentiçi ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanma oranının fazla artmayacağı, bireysel araç kul-

lanımının artacağı  tahmin edilmektedir.  Bu konuda toplu taşıma araçlarına ilgiyi artırabilmek 

için, bu araçların ve hizmet  kalitesinin artırılması, uzun vadede  arazi yapısı uygun olan kentsel 

yerleşimlerde raylı sistemlere geçilmesi gerekli olacaktır. 

22. Tarım arazilerindeki daralma ve gıda maddeleri fiyatlarında beklenen artışlar nedeniyle, birim 

alandan daha çok verim alabilmek için, gübre ve ilaç kullanımında artış sağlayacaktır. Böyle bir 

gelişme de çevre kalitesini olumsuz etkileyecektir. 

23. Tarım toprakları üzerindeki yapılaşma baskısı, kentlerin mevcut yerlerinden başka yerlere taşın-

malarının hemen hemen olanaksızlığı, çok katlı yapılaşmanın yasaklanması, bitişik nizam yapıla-

rın depreme  karşı daha az dayanıklı oluşu gibi nedenlerle, sadece Bolu ovasında bu dönemde 

5.000 hektara yakın tarım arazisi yapılaşmada kullanılacaktır.  

24. Yayla turizmi  ve yaz-kış doğa turizmi alanlarında gelişmeler ve hareketlilikler beklenmektedir. 

Bu bağlamda Köroğlu dağı ve çevresi  öncelikle üzerinde durulacak bir alandır. Dünyada ve Tür-

kiye‟de gittikçe  yükselen çevre bilinci nedeniyle bu gelişmelerde çevre korumacılığa gereken 

önem verilecektir. 

25. İl Çevre Müdürlüğünün kurulmuş olması, Orta Öğretimde yeniden yapılanma çabaları, Üniversi-

te ile Yerel Yönetim arasında kurulabilecek işbirliği  sayesinde, çevre eğitimi konusunda da 

olumlu adımlar atılacaktır.  

26. Yönetimdeki başarı düzeyini olumsuz etkileyen faktörler arasında yetki ve sorumlulukta karışık-

lıklar, karmaşalar, çok başlılıklar bulunması; görevini ihmal edenlere gereği gibi hesap sorulma-

ması önemli bir yer tutmaktadır.  Mevzuat bu açılardan gözden geçirilerek iyileşme sağlanır ve 

uygulamada  adeta gelenekleşmiş aksaklıklar ortadan kaldırılırsa, çevre ve mekansal gelişme yö-

netiminde de iyileşmeler olacaktır.   

4.5.  2020 Yılı İçin Öngörüler 

Sektör açısından 2020 yılı için başlıca öngörüler şunlardır: 

1. Gerede-Yeniçağa-Bolu aksındaki nüfus birikiminin daha da artması, yeterli önlem alınmadığı 

takdirde, çevre ve mekansal gelişme sorunlarını da artıracaktır. 

2. Fiziksel çevre bozulmaları; hava, su , toprak kirliliği ile, gürültü ve elektromanyetik kirlilik konu-

larında envanter bilgisi yetersizliklerinin büyük ölçüde giderilecektir. 

3. Kanalizasyon sorununun ilçe ve beldelerde tamamen, köylerde ise yüzde 50 gibi bir oranda çö-

zümlenmiş olacaktır.  

4. Gerede‟de atık su arıtma tesisinin iyileştirilmesi, Merkez ilçede ise arıtma tesisisin kurulması bek-

lenebilir. Bu süre içinde tamamlanması beklenen  Gerede Organize Sanayi ve Deri Organize  Sa-

nayi bölgelerinin arıtma tesisleri de  Ankara içme suyu projesi kapsamında tamamlanacaktır.  

5. İlçe ve beldelerin tamamındaki  günlük toplam ortalama katı atık miktarı 750.00 kg civarına yük-

selecektir. Atık yönetiminde beklenen iyileşmelere ve belediyeler arasında kurulması olası birlik-
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lere bağlı olarak, katı atık deponi alanlarında düzelmeler ve ilgili yönetmeliğe uygun gelişmeler 

görülecektir.  

6. Ankara veya Düzce  üzerinden gelecek boru hattı ile Bolu bu dönem içinde veya sonlarında doğal 

gaza kavuşabilir.  Doğalgaz‟ın ısınmada ve sanayide kullanımı ile hava kirliliği konusundaki 

olumsuz potansiyel büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır. 

7. Sanayi tesislerinde de arıtma oranı yükselecektir. Özellikle bu dönem içinde Türkiye‟nin Avrupa 

Birliğine katılmasının gerçekleşmesi durumunda hem yönetsel, hem ekonomik açılardan bu gibi 

iyileşmeler için daha elverişli ortam oluşacaktır. Doğal gaz ve elektriğin kullanılması ile baca ga-

zı emisyonları da büyük ölçüde azalacaktır. 

8. Kent içi ulaşım ağında, ulaşım araçlarında ve ulaşım hizmetlerinde iyileşmeler ve buna bağlı ola-

rak bireysel araç kullanımında azalmalar olacaktır. 

9. Sanayiinin olası arazi taleplerini karşılamak için  çevre kalitesini bozmayacak ve depreme daya-

nıklı nitelikte araziler aranacaktır. Merkez ilçenin kuzeydoğusunda, otoyolun kuzeyinde zemini 

sağlam ve  orman alanı dışındaki arazilerin bu amaçla değerlendirilmesi gündeme gelebilir. Kal-

kınmanın  kırsal alana da yaygınlaştırılması bakımından, ilçe merkezlerinde de uygun yerler bu-

lunup, bu amaca tahsis edilecektir. 

10. Yayla turizmi ile yaz-kış doğa turizmi alanında gelişmeler artacaktır. Özellikle Abant Gölü ile 

Aladağlar ,Kartalkaya, Sarıalan, Köroğlu bölgelerinde gelişmeler, dolayısıyla turizm için arazi 

kullanımında artışlar beklenmektedir. 

11. Tarımda birim alan başına  gübre ve ilaç kullanımı bir önceki döneme göre daha da artacaktır.  

Nitelikli tarım topraklarının  yapılaşmaya harcanması nedeniyle, daha az verimli topraklardan 

daha çok ürün alabilmek için  gübre ve ilaç kullanımının artması, artan çevre kirliliği yaratacak-

tır. 

12. Tarım topraklarının ve ormanların korunmasına gereği gibi dikkat edilmemektedir. 1999 yılında 

yaşanılan büyük deprem felaketlerinin de etkisiyle,  nüfus artışına ve az katlı, ayrık nizam yapı-

laşmaya bağlı olarak, önlem alınmadığı takdirde, 2020 yılında  sadece Bolu ovasında yapılaşma-

da kullanılan tarım arazisinin büyüklüğü 15.000 hektara çıkacaktır 

13. Kent merkezlerinde belli noktalarda dış kaynaklı gürültü artışı sınır değerleri zorlayacak, önlem 

alınmazsa  bu değerleri aşacak bir gelişme gösterecektir. 

14. Yapılaşmada sağlam zemin seçimine giderek daha fazla önem verilmesi de  beklenmektedir. Bilgi 

ve bilinç arttıkça, deprem güvenliği açısından zeminin ne kadar önemli olduğu,  tarım arazileri-

nin korunmasının  da yaşamsal değer taşıdığı  daha iyi anlaşılacaktır. 

15. Doğrudan Kuzey Anadolu fayı üzerinde ve zayıf zeminlerde kurulu yerleşim yerlerine olan ilgi-

nin , dolayısıyla  bu yerlerdeki  nüfus yoğunluğu giderek azalacaktır. 

16. İl‟in depremselliği konusunda yetersiz ve eksik olan bilgiler, yeni araştırmalarla tamamlanacak ve 

ortaya çıkacak yeni bilgilerin ışığında, deprem güvenli yapılaşma alanında gelişmeler sağlana-

caktır. 

 

5.   PROJE ÖNERİLERİ 

 

Yapılan çalışma sonucunda Çevre ve Mekansal Gelişme Sektöründe Bolu ili için öncelik taşıdığı ka-

bul edilen bazı proje önerileri özet halinde aşağıda sunulmaktadır. Hem gelişmiş ülkelerde çevre ko-

nusunda oluşmuş ulusal ve uluslararası duyarlılıklar, hem Bolu ilinin gerçekten korunmaya değer çok  

özel bir çevresinin var oluşu, buna karşın İl‟in 1. dereceli bir deprem kuşağında bulunması nedenle-

riyle, Çevre ve Mekansal Gelişme Sektöründe  sağlanabilecek iç kaynaklara ek olarak, dış kaynak 
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bulma şansı da mevcuttur. Projelerin bir kısmı, örneğin katı atık yönetiminde iyileştirmeler, belediye-

ler arasında birlikler kurularak, olanakların birleştirilmesi yoluyla  gerçekleştirilebilir.  

Bölüm 4.3‟de sunulan önerilerin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. 

5.1.  Akarsu Kirliliği Araştırma Projesi   

Büyüksu çayı ile Gerede çayında akarsu kirliliği araştırması. Nüfus ve sanayi yoğunluğunun fazla ol-

duğu  kesimlerdeki bu akarsuların kirlilik yüklerinin fazla olduğu  bilindiğinden, bunların araştırılma-

sı  ve önlem alınması öncelik taşımaktadır. 

5.2.  Bolu Merkez İlçede Hava Kirliliği Potansiyeli Araştırma Projesi  

Merkezde ve çevresindeki evsel ve endüstriyel kirleticilerle, trafikten kaynaklanan kirlilik potansiyeli 

hakkında örneklemeli ve  düzenli olarak 1 yıl boyunca hem emisyon, hem hava kalitesi ölçümleri ile 

yakıt nicelik ve nitelik araştırması yapılması; elde edilecek verilerin değerlendirilmesi ve kirlilik po-

tansiyelinin sınır değerler altında tutulması için önlemler geliştirilmesi. Proje, Üniversitelerimizden 

birindeki Çevre Mühendisliği Bölümü, İl Çevre Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü  tarafından ortak-

laşa yürütülebilir. Finansman için iç ve dış kaynak bulunabilir. 

5.3.  Depremsellik ve Mikrobölgeleme Çalışmaları Projesi 

1999 yılında yaşanılan deprem felaketleri Bolu‟nun büyük bir deprem riski taşıdığını bir defa daha 

ortaya koymuştur. Gelecekte yaşanılan depremlerin felaketlere dönüşmemesi için  bölgenin deprem-

sellik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi ve buna göre önlemler geliştirilmesi büyük önem ta-

şımaktadır.  Sadece Bolu ovasının güneyini sınırlayan Kuzey Anadolu fayının değil, Elmacık-

Mengen arasındaki kırıkların ve  genel olarak İl‟in  depremsellik  özelliklerinin ayrıntılı biçimde ince-

lenerek, mikrobölgeleme haritasının hazırlanması gerekir. Böyle bir proje TÜBİTAK tarafından des-

teklenebilir ve donanımlı bir üniversite tarafından gerçekleştirilebilir.  

5.4.   Depreme Dayanıklı Çok Katlı  Yapı  Modelleri Araştırma Projesi 

Deprem sırasında zeminin titreşim periyodu ile, binanın titreşim periyodunun aynı veya birbirine ya-

kın olması sonucu rezonans oluşmakta ve bunun etkisi binaların ağır hasar görmesinde veya yıkılma-

sında önemli bir rol oynamaktadır. Kaya zeminler üzerinde çok katlı, alüvyal zeminlerde ise az katlı 

binalar bu etkinin ortaya çıkmasını önleyebilmektedir (Örneğin Pampal, 2000). Oysa 1999 depremle-

rinin bölge insanları üzerinde yarattığı psikolojik etkiyle, kaya zeminler üzerinde yapılan binalar da, 

deprem sonrasında genellikle 3 veya 4 katla sınırlandırılmaktadır.   

Öncelikle binaların depreme dayanıklılığı açısından, ama aynı zamanda  kentlerin yatay büyüme ye-

rine dikey büyümesinin yaratacağı arazi tasarrufu ile alt yapı hizmetleri kolaylığı açısından, bu konu-

nun bilimsel bir proje çerçevesinde araştırılması ve kaya zeminlerde bölgenin depremsellik  paramet-

relerine elverişli kat sayılarının ortaya konulması uygun olacaktır. Proje deprem mühendisliği, inşaat 

mühendisliği ve zemin mekaniği dallarında donanımlı bir üniversitemiz tarafından, tercihen bir yurt-

dışı üniversitesi ile ortaklaşa yapılabilir ve hem yurt içi hem yurt dışı kuruluşlardan mali destek sağ-

lanabilir. Böyle bir proje Düzce, Kocaeli  ve Adapazarı gibi komşu illerle ortaklaşa da yapılabilir. 

5.5.  Yapılaşmaya Uygun Arazi Araştırması Projesi 

Belediyeli yerleşim birimlerinde sadece belediye ve imar alanları ile mücavir alanlarını değil, mevcut 

yerleşim birimlerinin yakınlarını da dikkate alarak, jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılması; önceden 

belirlenecek uygun bir formata  göre 1/25.000 ölçekli ayrıntılı jeolojik harita ve kesitler içeren rapor-

ların hazırlanması, bunların donanımlı bir üniversitenin hakemliğinden geçirildikten sonra resmi ona-

ya sunulması; onaylanmış raporlara göre imar planları revizyonlarının gerçekleştirilmesi. Buna göre 

hazırlanıp onaylanmış yeni imar planlarının uygulanmasında 1999 deprem felaketleri öncesinde ya-
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şanan umursamazlıkların tekrarlanmaması ve imar planı ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hak-

kında Yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyulması ve uyulmasının sağlanması bir zorunluluktur. 

5.6.  Yeniçağa İlçe Merkezinin Dörtdivan İlçe Merkezi İle Birleştirilmesi Projesi 

Yeniçağa ilçe merkezinin zemin sorununun büyüklüğü ve tam ana fay üzerinde bulunması nedeniyle; 

hemen 7 km güneyindeki, daha uygun zeminde ve ana faydan uzakta bulunan Dörtdivan ilçe merkezi 

ile birleştirilmesi konusunda olabilirlik araştırması yapılması uygun olur. Böyle bir birleşme gerçek-

leştiği takdirde sadece Yeniçağa‟da yaşayan insanlar depreme karşı daha büyük güvenceye kavuşmuş 

olmayacaklar; aynı zamanda her iki ilçe insanları birleştirilmiş olanaklarla daha hızlı gelişen bir yer-

leşim merkezine kavuşmuş olacaklardır. 

5.7.   Belediyelerarası Hizmet Birliği Kurulması Projesi 

Belediyelerarası Birlik kurularak, başta katı atık yönetimi olmak üzere, çevre hizmetlerinde güç et-

kinliği artırmanın kurumsal olabilirlik araştırması. Belediye yerleşimleri arasındaki coğrafi mesafeler, 

birlik yapılanmasında karşılaşılabilecek idari ve ekonomik sorunlar önceden araştırılarak, kurulacak 

birlik için sağlam bir alt yapının nasıl oluşturulacağı ortaya çıkarılmalıdır. 

5.8.   Özel Çevre Düzeni Planları Hazırlanması Projesi 

Başta Abant gölü olmak üzere, Bolu ilinin göllerinin çevre kalitelerinin korunması ve turizm potansi-

yellerinin etkin biçimde değerlendirilmesi için 1/25.000 veya daha üst ölçekli özel  çevre düzeni plan-

ları hazırlanması. Turizm potansiyeli yüksek, fakat aynı zamanda çevre sorunları açısından duyarlı 

olan bölgelerde, çevreyi koruyarak potansiyelden en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği araştırılmalı; 

bu araştırma  büyük ölçekli özel bir çevre düzeni planı çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 

5.9.  Yayla Turizmi Pilot Projesi 

Çevre kalitesinin, ormanların, tarım alanlarının ve meraların korunmasına dikkat edilerek, doğayla 

uyumlu bir yayla turizmi pilot projesi hazırlanması; uygulamada karşılaşılacak sorunlara çözüm geti-

recek değişikliklerle,  bu çalışmanın yaygınlaştırılması. Yayla turizmi konusunda doğaya büyük za-

rarlar verecek ve telafisi mümkün olmayacak gelişmeler ortaya çıkmadan önce, böyle bir çalışma ya-

pılması  yararlı olacaktır. 

5.10.  Güncel Uydu Verileri ile Orman Varlığının Haritalanması Projesi 

Bolu‟nun güncel orman varlığının yüksek çözünürlüklü, geometrik doğruluk dereceleri oldukça yük-

sek, renkli uydu verileri kullanılarak ve coğrafi bilgi sistemi tekniğinden yararlanılarak, sağlıklı şe-

kilde haritalanmasının önemli bir gereksinim olduğu kabul edilmektedir. Bu yolla güncel orman sınır-

ları sadece harita olarak değil,  aynı zamanda hem kağıt baskı, hem bilgisayar ortamında nitelikli 

renkli uydu fotografları olarak da arşivlenmiş ve orman sınırlarına yapılabilecek yasa dışı 

müdahelelerle ilgili davalar için, yargı katında güçlü bir kanıt sağlanmış olacaktır. 

6.11.  Coğrafi Bilgi Sistemi Merkezini Geliştirme Projesi 

Coğrafi bilgi sistemi coğrafi mekanla herhangi bir şekilde bağlantılı olan her türlü bilginin bilgisayara 

yüklenerek saklanmasını, işlenmesini, analizini, değerlendirilmesini, denetlenmesini, istenildiğinde 

kolayca erişilmesini ve ilgili herkes tarafından kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan modern bir sistem-

dir. Kurulacak coğrafi bilgi sistemi merkezlerinin genişletilerek il bilgi sistemi merkezlerine dönüştü-

rülmesi, e-Devlet oluşumunda  çekirdek rolü oynayacaktır. e-Devlet oluşumunun Devlet hizmetlerine  

saydamlık, hız  ve sağlık kazandırması; yolsuzlukları, hantallığı ve verimsizliği önlemesi ve katılım-

cılığı artırarak demokrasiyi güçlendirmesi beklenmektedir. Bu sistemle çevre kalitesinin izlenmesi, 

verilerin değerlendirilmesi ve çevre  parametrelerinin haritalanması çalışmalarına da  önemli katkılar 

sağlanmış olacaktır. 
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Bolu Valiliği tarafından  TÜBİTAK‟la işbirliği yapılarak Coğrafi Bilgi Sistemi Merkezi kurulmuş ve 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu konuda önemli bazı adımlar atılmış olmakla birlikte  sürekli çalışacak 

uzman personel bulunmasında güçlük yaşanmaktadır.  Aslında Valilikle Belediyenin işbirliği yaparak 

İl‟de tek bir İl Bilgi Sistemi kurulması bu konudaki başarıyı artıracaktır. Uzman bir kuruluşa veya do-

nanımlı bir akademik kuruluşa  Böyle bir işbirliğini de dikkate alan ve İl Bilgi Sisteminin nasıl gelişti-

rilebileceğini araştıran bir araştırma yaptırılarak, rapor hazırlatılması uygun olur. Ankara‟da Merkezi 

Hükümetin  İller İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Standartları hazırlayıp uygulamaya koyması halinde, 

böyle bir projeye gerek kalmayacaktır. 
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7.   EKLER 
 

 

EK 1.   Bolu İli 1985-2000 Yılları Arasındaki  Şehir Nüfusu Gelişimi 

 

 20.10.1985 21.10.90 30.11.1997 22.10.2000 R85-90 R90-97 R97-2000 R85-97 

Bolu merk. 51.461 61.509 80.225 84.568 0,035672 0,03795 0,017574 0,037001 

Dörtdivan 2.078 2.787 2.997 3.335 0,058712 0,010378 0,03562 0,030517 

Gerede 13.712 18.780 27.935 25.188 0,062904 0,056727 -0,0345 0,059301 

Göynük 4.218 3.812 4.316 4.984 -0,02024 0,017739 0,047968 0,001914 

Kıbrıscık 1.737 1.632 1.524 2.549 -0,01247 -0,00978 0,171454 -0,0109 

Mengen 4.822 4.298 4.861 5.411 -0,02301 0,017585 0,03573 0,000671 

Mudurnu 5.208 5.237 5.291 5.955 0,001111 0,001465 0,039408 0,001318 

Seben 3.776 4.165 3.879 4.334 0,01961 -0,01016 0,036971 0,002243 

Yeniçağa 4.646 5.331 5.929 6.364 0,027506 0,015188 0,023601 0,020321 

İlçeler top. 40.197 46.042 56.732 58.120 0,027152 0,029826 0,008057 0,028712 

Kaynak : Ulusoy, 2002. 

 

EK 2.   Bolu İli 1985-2000 Yılları Arasındaki  Köy Nüfusu  ve Toplam Nüfus Gelişimi 

 

 20.10.1985 21.10.90 30.11.1997 22.10.2000 R85-90 R90-97 R97-2000 R85-97 

Bolu 49.911 52.513 49.402 50.444 0,010164 -0,00872 0,006958 -0,00085 

Dörtdivan 12.358 10.712 6.782 6.193 -0,02859 -0,0653 -0,03028 -0,05 

Gerede 26.329 22.494 16.158 16.203 -0,03148 -0,04726 0,000927 -0,04069 

Göynük 17.019 15.993 13.307 13.605 -0,01244 -0,02627 0,007382 -0,0205 

Kıbrıscık 6.471 5.084 3.240 2.985 -0,04825 -0,06436 -0,02732 -0,05765 

Mengen 13.991 14.684 11.051 11.093 0,009669 -0,04061 0,001264 -0,01966 

Mudurnu 21.723 21.627 19.372 19.193 -0,00089 -0,01573 -0,00309 -0,00955 

Seben 7.391 6.718 4.388 4.537 -0,01909 -0,06085 0,011131 -0,04345 

Yeniçağa 5.633 5.543 4.170 3.716 -0,00322 -0,04066 -0,03842 -0,02506 

Köyler top. 160.826 155.368 127.870 127.969 -0,00691 -0,02783 0,000258 -0,01911 

Bolu il top. 252.484 262.919 264.827 270.657 0,0081 0,001033 0,007259 0,003977 

Kaynak : Ulusoy, 2002. 

 

 

 

 

EK 3. Gerede-Mengen-Yeniçağa-Dörtdivan 

Bölgesinin Landsat Uydu Görüntüsü. 

K.A.F.- Kuzey Anadolu fay hattı; B.M.F-

Pazarköy-Mengen-Gökçesu‟dan geçen Bo-

lu-Mengen fay hattı.Yeniçağa gölü, ovala-

rın morfolojisi ve koyu yeşil renkteki  iğne 

yapraklı ağaçların ormanları kolayca seçile-

bilmektedir. EK8‟deki fiziki haritayla karşı-

laştırınız. mta. gov.tr‟ den alınmış, üst yazı-

lar eklenmiştir.    
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EK4. Gerede-Mengen-Yeniçağa-Dörtdivan 

Bölgesinin Fiziki Haritası. Yeniçağa gölünün 

hemen güney kenarındaki yol D-100, daha 

güneydeki ise otoyoldur. Haritayı EK 7‟deki 

uydu görüntüsüyle karşılaştırarak incelemek, 

arazinin fiziki özelliklerinin daha iyi anlaşıl-

masını sağlamaktadır. İki boylam arası 10 

km, bakış kuzeye  (HGK,  1992).    

 

 
 

 

 

 
EK 5.  Mudurnu-Abant -Taşkesti Arasının 4 Temmuz 1997 Tarihinde Kaydedilmiş 

Landsat TM (Band 5,4,3)  Uydu Görüntüsü. KAF- Kuzey Anadolu fayı  (TÜBİ-

TAK Marmara Araştırma Merkezi‟nden sağlanmış, yazılar eklenmiştir). 
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EK  6.  Bozulmamış Doğal Güzellikler İçinde Sülük 

Gölü. 

 
EK 7.  Gerede Gölüne Batıdan Bakış. Soldaki karayolu D-100'dür  

(Demirtaş, 1998). 

 

 

 

 
EK 8.  Bolu Ovası Yeraltı Suyu Tablası Eşyükseklik Eğrileri.  Oklar yer altı suyu akım yönlerini  

 

göstermektedir. Akım ovanın kuzeyinden Büyüksu vadisine, güneye ve güneydoğuya doğrudur. 

Yer altı suyu tablasının derinliği 0,2 ile 7 m arasında değişmektedir (Aktimur vd. 1983‟ten sayfa 

düzenlemesi değiştirilerek alınmıştır). 
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EK 9.  Bolu İl Alanının Güncel Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak, CBS  Yöntemiyle Hazır-

lanmış Orman Alanları ve Diğer Arazi Tipleri Haritası  (sayfa düzenlemesi değiştirilerek TÜBİ-

TAK/MAM,2002‟den alınmıştır). 

 

 

 

 
EK 10.  Bolu‟nun Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayısal Arazi Verilerinden CBS İle Üretilmiş Arazi Kul-

lanım Kabiliyet Sınıfları Haritası ve İstatistiği (sayfa düzenlemesi değiştirilerek  TÜBİTAK/MAM,2002‟den 

alınmıştır). 
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EK 11.  Türkiye‟de Arazinin Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1995 Yılı Envanteri 

 

Arazi kullanım kabiliyet sınıfları Toplam alan (ha) Genel toplama oranı (%) 

Sürüme uygun araziler I. Sınıf 5.086.087 6,5 

Sürüme uygun araziler II. Sınıf 6.772.873 8,7 

Sürüme uygun araziler III. Sınıf 7.282.763 9,3 

Sürüme uygun araziler IV. Sınıf 7.425.045 9,5 

Dört sınıfın genel toplamı 26.566.768 34,1 

Sürüme uygun olmayan araziler V.Sınıf 127.934 0,2 

Sürüme uygun olmayan araziler VI.Sınıf 10.825.762 13,8 

Sürüme uygun olmayan araziler VII.Sınıf 35.836.340 46,0 

Üç sınıfın toplamı 46.790.036 60,0 

Sürüme uygun olmayan araziler VIII.Sınıf (su yüzey-

leri, yerleşim, sanayi, askeri alanlar dahil değil) 

   5,8 

Toplam 73.356.804 99,9 

Kaynak:  khgm.gov.tr 

 

 

 

 

 
EK 12.  Bolu ve Düzce Çevresinin Bitki Örtüsü Durumunu Gösteren LANDSAT Uydu Görüntüsü. Kısaltmalar 

için EK 16‟ya bakınız. Bolu Yeniçağa (yç) arası 35 km‟dir (mta.gov.tr'den alınmış, yazılar eklenmiştir). 
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EK 13.  Bolu İli Maden Zuhurları Haritası (mta.gov.tr'den alınmıştır).  Maden simgeleri için Tablo 13‟ e  bknz. 

 

 

 

 

EK  14.  Belediye Sınırları İçinde Binaların Kullanım Amacına Göre Dağılımı 

 

 Türkiye geneli Bolu 

Bina türü 1984 2000 1984 2000 

Toplam bina 4.387.971 7.838.675 26.731 22.612 

Konut 3.515.110 5.872.808 19.555 16.021 

Çoğunluğu konut 326.499 863.005 2.052 1.558 

Çoğunluğu konut dışı 59.158 84.926 617 273 

Tümü işyeri 424.217 804.662 3.832 3.812 

Eğitim-kültür 13.485 30.349 153 164 

Sağlık 2.132 6.600 34 41 

Resmi daire 18.795 33.124 200 219 

Dini 13494 26.952 147 116 

Konut dışı karışık 12.209 37.598 134 145 

Diğer 812 74.788 6 249 

Bilinmeyen 2.060 3.863 1 14 

Kaynak, DİE, 2001. 
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EK 15.  Belediye Sınırları İçinde İllere Göre Binaların Kat Sayıları 

 

 Türkiye  geneli Bolu 

 1984 2000 1984 2000 

Toplam bina sayısı 4.387.971 7.838.675 26.731 22.612 

Kat sayısı   1 2.250.469 3.620.569 9.953 7.532 

2 1.259.737 2.289.446 12.727 8.148 

3 284.155 827.894 2.549 3.513 

4 125.809 435.384 788 1.621 

5 87.392 321.955 465 926 

6 36.648 170.559 141 639 

7-9 22.966 103.683 50 143 

10+ 2.363 17.407 1 4 

Bilinmeyen 8.432 51.778 37 86 

Kaynak: DİE , 2001. 

 

EK 16.  Bolu İli Belediyeleri Kent Bilgi  Anketi  Bina-Konut Bölümü (devamı altta) 

 

S.N. İstenilen veriler (sorular)  

13 Belediye sınırları içinde toplam  konut binaları sayısı  (adet)  

14 Belediye sınırları içinde toplam konut sayısı   (adet)  

15 Belediye sınırları içinde toplam  yönetim binaları sayısı  (adet)  

16 Belediye sınırları içinde toplam  eğitim binaları sayısı   (adet)  

17 Belediye sınırları içinde toplam  sağlık hizmetleri binaları sayısı   (adet)  

18 Belediye sınırları içinde toplam  ticaret binaları sayısı   (adet)  

19 Belediye sınırları içinde toplam  sanayi hizmetleri binaları sayısı   (adet)  

20 Belediye sınırları içinde kaloriferli bina sayısı (adet)  

21 Belediye sınırları içinde sobalı bina sayısı (adet)  

22 Belediye sınırları içinde ruhsatlı  bina sayısı (adet)  

23 Belediye sınırları içinde ruhsatsız bina sayısı (adet)  

24 Belediye sınırları içinde toplam  bina sayısı  (adet)  

 

Belediyelerden gelen veriler (yanıtlar) ve toplamlar 

 

S.N. bm dd gd gy kb mg md sb yç gs* ks pk tk TP 

13 6.801 313 3.150 945 280 1.025 1.250 725 735 670 527 260 260 16,9 

14 26.287 690 7.479 1.560 460 2.593 2.500 1.240 1.478 621 990 347 347 46,6 

15 33 8 13 21 10 2 9 18 15 5 3 7 7 151 

16 32 3 14 4 4 9 7 9 10 3 2 2 2 101 

17 12 2 4 1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 34 

18 1.310 141 2.508 112 72 2 200 45 76 40 5 50 50 4,6 

19 422 6 339 2 4 8 40 30 281 0 2 0 0 1,1 

20 0 10 250 20 10 10 50 12 34 1 38 4 4 443 

21 0 463 2.900 920 450 1.038 1.200 816 1.083 669 497 316 316 10,7 

22 3.210 430 3.520 945 450 1.038 1.250 828 858 3 90 320 320 13,3 

23 0 43 300 0 0 10 0 0 261 747 458 0 0 1,8 

24 8.111 473 3.820 1.085 460 1.048 1.250 828 1.119 750 548 320 320 20,1 

*Gölçesu‟da samanlık, garaj, ahır gibi binalar eklenerek 750 rakamı bulunmuştur. Konut binalarının 117‟sinin boş 

olduğu bildirilmiştir. Kısaltmalar: bm-Bolu Merkez, dd-Dörtdivan, gd-Gerede, kb-Kıbrıscık, mg-Mengen, md-

Mudurnu, sb-Seben, yç-Yeniçağa, gs-Gökçesu, ks-Karacasu, pk-Pazarköy, tk-Taşkesti. 
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EK 17.  Bolu İli Belediyeleri Kent Bilgileri Anketi, Arazi Kullanımı Bölümü 

 

S.N. İstenilen sorular  

1 Belediye alanı genişliği   (km
2 

)  

2 Mücavir alan genişliği    (km
2 

)  

3 Belediye  sınırları içinde konut alanı genişliği  (km
2 
)  

4 Belediye sınırları içinde boş yapılaşma  alanı (arsa)  genişliği   (km
2
 )  

5 Belediye sınırları içinde yeşil alan genişliği    (km
2 
)  

6 Belediye sınırları içinde kişi başına düşen yeşil alan genişliği (m
2
/kişi)  

7 Belediye sınırları içinde şehiriçi ulaşım ağı alanı toplam genişliği   (km
2 

)   

8 Belediye sınırları içinde şehiriçi ulaşım ağı toplam uzunluğu   (km)  

9 Şehiriçi taşıt araçları park alanları toplam genişliği  (araç sayısı)  

10 İçme ve kullanma suyu şebekesi toplam uzunluğu  (km)  

11 Çalışır durumdaki toplam kanalizasyon ağı uzunluğu   (km)  

12 Çalışır durumdaki yağmur suyu drenaj ağı toplam uzunluğu   (km)  

 

Belediyelerden gelen yanıtlar 

 

S.N. bm dd gd gy kb mg md sb yç gs ks pk tk TP 

1 19 6,28 20 49 0,360 11  12 6.60 2,61 6,7 3,00 0,95 0,95 138,5 

2 146 0 32 49 0,126 2 12 0 18,12 0 5,00 0 0 264,2 

3 12 3.20 7 4 0,070 0,90 5 0.32 1,20 2 0,575 0,34 0,34 36,9 

4 7 2.00 5 6 0,030 5,34 3 0.13 0,81 1.5 0,340 0.05 0,05 31,3 

5 0,15 0,30 0,30 1 0,052 0,007 0,50 0,05 0,40 0,15 0,050 0,05 0,05 3,1 

6 2 0 10 172 0 1.39 0,8  5 57 75 15 7 7,00 352,2 

7 3 3,20 4.5  0,250 8,5 0,193 0,8 0,60 0,028 0,1 0,135 0,14 0,14 21,6 

8 300 6  400 33 13,5 15 8 13 40,00 10 11,00 2.20 2,20 853,9 

9 2.000 100 62 400 290 yok 60 600 350 50 20 0.29 0,29 1080,6 

10 400 15 180 38 26 25 26 28 66,00 8 15,00 4 4,00 835 

11 450 5 90 16 3 10 10 13 22,00 4 15,00 3 3,00 644 

12 50 3 4 4 0 1 2 3 6,00 0,4 0,50 0 0 73,9 

Yer adları kısaltmaları için  EK 16‟ya bknz. 

 
EK 18.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Soruları : İmar  Bilgileri 

 
S.43 - 1999 deprem felaketi öncesinde Belediyeniz ve mücavir alan için  uygulama imar planı yapılmış mı idi ? 

 Evet yapılmış ve en son    ...../ ...../..........  tarihinde onaylanmıştı   (     ) , 

 Hayır yapılmamıştı    (     ). 

S.44 - 1999 deprem felaketi öncesinde imar planı ve revizyon planlarınızdaki esasları uygulama oranınız  ortalama ne olmuştur, 

belirtiniz :     % (         )  olmuştur. 

S.45 - 1999 deprem felaketi sonrasında  yeniden yapılaşmada “ 1998 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yö-

netmelik” hükümlerinin tam olarak uygulanabilmesi için, .../....../............ tarih ve 7269 Sayılı... Kanuna göre Belediyeniz alanı  ve 

mücavir alan içinde  gerekli jeolojik-jeofizik-jeoteknik etüdler yaptırıldı ve tamamlandı mı ? 

 Evet yaptırıldı ve ..../....../.......... tarihinde tamamlandı (    ); bununla ilgili raporun bir nüshası eklidir - EK.4     (daha 

önce rapordan bir nüsha vermiş olan Belediyelerin eklemeleri gerekmez), 

 Evet, ancak henüz tamamlanmadı  (    ), tamamlandığında bir nüshası Sektörünüze gönderilecektir, 

 Hayır, henüz  yaptırılmadı  (     );    yaptırıldığında bir nüshası Sektörünüze gönderilecektir  (     ) 

S.46 - 1999 deprem felaketi sonrasın imar revizyon planınız hazırlanıp onaylanmış durumda mıdır ? 

 Evet  tamamlanmıştır, planın bir nüshası ekte sunulmuştur  (     ) -  EK 5;  Daha önce planı vermiş olan Belediyelerin 

eklemeleri gerekmez, 

 Hayır, henüz tamamlanmamıştır  (  ) - Tamamlandığında bir nüshası Sektörünüze gönderilecektir  (     ). 

S.47 - İmar planı ve bunun uygulanması konularında karşılaştığınız temel sorunlar nelerdir; aşağıdaki tabloya maddeler halinde 

yazınız :  

1) 

2) 

3) 

............................ 
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EK  19.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Yanıtları: 

İmar  Bilgileri    (devamı altta, sorular için Tablo 36‟ya bknz.) 

 
 Bolu Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben 

43 E 

17.2.95 onay 

E 

2.3.95 onay 

E 

2.8.85 onay 

E 

29.3.91 onay 

E 

30.5.89 onay 

E 

1996 onay 

E 

1993 onay 

YY 

44 YY 40 98 100 30 98 100 80 

45 E   (1) E  (1) E (1) H E 30.3.2000 E, 2000 bitti H YY 

46 H  (2) H  (2) H (2) H (2) H H H YY 

47 (3) (4) (5) (6) YY (7) (8) YY 

Kısaltmalar ve işaretler :  E/Evet, H/Hayır, YY/Yanıt yok. Yanıtlardaki özel açıklamalar parantez içindeki sayılarla numaralandı-

rılmış ve aşağıda özel açıklamalar bölümünde sunulmuştur  (Devamı var). 

 

EK 19 (devamı altta).  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter An-

keti Yanıtları:  İmar  Bilgileri    (kısaltmalar için  alta bknz) 

 
 Yeniçağa Gökçesu Karacasu Pazarköy Taşkesti 

43 E 

4.4.86 onay 

E 

1996 onay 

E 

9.6.93 onay 

E 

15.3.96 onay 

E 

4.2.93 onay 

44 90 10 YY YY 100 

45 E  18.4.01bitti H E30.12.00 bitti H H 

46 E H H H H 

487 YY (9) YY YY YY 

Kısaltmalar ve işaretler :  E/Evet, H/Hayır, YY/Yanıt yok. Yanıtlardaki özel açıklamalar paran-

tez içindeki sayılarla numaralandırılmış ve aşağıda özel açıklamalar bölümünde sunulmuştur. 

 

EK  19 (devamı ve son) .    Belediyelerin Özel Açıklamaları 

 
1 Henüz tamamlanmadı  

2 Henüz tamamlanmamıştır  

3 Kent bütünü ölçeğinde imar planı bulunmaması, 

Uygulama imar plan notlarının bulunmamasından dolayı, plan kararlarında yoruma açık konuların bulunması, 

Deprem sonrası yapılan bölgesel zemin etüdleri ile uygulama imar planı yapılaşma kat adetlerinin çelişmesi, 

18. madde uygulamasına başlanmaması, 

İmar planı tadilatlarının gereksiz yapılması, yapılaşma katsayıları ile sürekli oynanması 

4 Ruhsat süresi ile ilgili sorunlar 

Parselizasyon sorunu (18. madde uygulanamaması) 

5 Belediyenin finansman sıkıntısı vardır 

Belediyenin personel sıkıntısı vardır 

6 18. madde  uygulamalarında sorunlar yaşanmaktadır 

İfraz, terkit ve yola terklerde sorun yaşanmaktadır 

Sit yönünden sorun yaşanmaktadır 

7 Halihazır haritalar yetersiz 

İmar planları ve halihazır haritalar sayısal değil 

8 Koruma amaçlı imar planı yerleşimin ¾ kullanılıyor 

Sit alanının çok geniş olması özelliğini kaybetmiş binaları  ayrıca ekonomik ömrü bitmiş binaların, terkedilen bi-

naların tescilli olması ve bunların sayısının da çok fazla olması 

9 Maddi imkansızlık, yetersiz teknik personel ve ekipman. 
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EK 20.  Göynük Evlerinden Bir Görünüm (Bolu Va-

liliği, 1998a). 

 
EK 21.  Bakımı Yapılmış Bir Göynük Evi Örneği (Göynük 

Kaymakamlığı, 1998). 

 

EK  22.  Proje Aşamasındaki Gerede Tekke Barajı Hakkında Bilgiler (bknz. EK 23) 

 

Amacı Sulama Çekilen su 19,6 hm3 / yıl 

Yüksekliği (temelden) 70,7 m. Minimum su seviyesi 1214,3 m 

Yüksekliği (talvegten) 55,7 m. Normal su seviyesi 1240,4 m. 

Tipi Zonlu toprak dolgu Yağış alanı 193,8  km2 

Toplam gövde hacmi 1,7  hm3 Sulama sahası 11.317 ha (brüt) 

Toplam göl hacmi 21,2 hm3 İşletmeye açıldığı yıl Proje aşamasında 

Aktif hacim 18,9 hm3 İşletme - 

Yıllık ortalama su 59,9 hm3   

Kaynak: DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu, 2001. 

 

 
EK  23.  Ankara Su Temini Projesi Gerede Sistemi (DSİ 53. Şube Müdürlüğü, Bolu, 2001). 
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EK  24.  Planlaması Biten Gerede Işıklı Barajı İle Körler Barajı 

 

Parametreler Işıklı barajı Körler barajı 

Yeri Gerede çayı üzerinde, Gerede‟nin 8 

km GD, Ümitköy‟ün 0,6 km. K 

Gerede çayı kolu Markuşa dere 

üzerinde Salur köyü 4 km GB 

Yağış alanı 1.278 km
2
 201 km

2
 

Yıllık ortalama su 269,76 hm
3
 63,4 hm

3
 

Çekilen su 240 hm
3
 / yıl 55 hm

3
 / yıl 

İçmesuyuna verilen su 240 hm
3
 /yıl 55 hm

3 
/ yıl 

Tipi Zonlu kaya dolgu Zonlu kaya dolgu 

Yüksekliği (talvegten) 23 m 37 m 

Yüksekliği  (temelden) 29 m 51 m 

Toplam gövde hacmi 143.550 m
3
 602.400 m

3
 

Minimum su seviyesi 1.151 m 1.268 m 

Normal su seviyesi 1.155 m 1.284 m 

Aktif hacim 28 hm
3
 16 hm

3
 

Toplam göl hacmi 47 hm
3
 19 hm

3
 

Kaynak:  DSİ 53. Şube Müdürlüğü, 2001. 

 

 
EK 25. Türkiye Yıllık Güneşlenme Süresi Haritası. Rakamlar saat/yıl birimini ifade etmektedir  

(b- Bolu, d- Düzce  (DİE, 2001). 

 

 
EK 26.  Türkiye'nin Sıcaklık Bölgeleri Haritası. Sıcaklık aralıkları 

0
C:  4 – 

8 (yeşil), 8 – 12 , 12 – 16 ve 16 – 20(koyu kırmızı) (meteor.gov.tr ). 
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EK 27. Türkiye Yıllık Ortalama Yağış 

Haritası. 1- yıllık 500 mm‟den az, 2- 

500-1500 arası, 3- 1500 mm.den fazla 

(DİE, 2001). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 28.   Bolu Meteoroloji İstasyonunun  1949-

1990 Arası Hakim Rüzgar Yönlerini Gösteren 

Ayrıntılı Yapıdaki Bir  Rüzgar Gülü  (Elçi, 

1995). 

 

EK 29.  Mayıs 1998 Sel ve Taşkın Olayı Sonrasında DSİ V. Bölge Müdürlüğünce 

Hazırlanmış Onarım ve Önlem Çalışmaları Keşif Bedelleri Listesi 

 

Hasar gören ve önlem alınması gereken tesis Keşif bedeli x1000 (TL) 

Yumrukaya regülatörü  (Merkez) 50.000.000 

Sulama kanalları (Merkez) 5.000.000 

Büyüksu deresi (Merkez) 325.000.000 

Mudurnu suyu (Merkez) 5.000.000 

Kuruçay deresi (Merkez) 225.000.000 

Borazanlar deresi (Merkez) 110.000.000 

Çaydurt deresi (Merkez) 105.000.000 

    Yan dereler (Merkez) 103.000.000 

Aladağ göleti 10.000.000 

Ulusu deresi „Dörtdivan) 55.000.000 

     Yan dereler 45.000.000 

Ulusu deresi (Gerede) 45.000.000 

     Yan dereler 70.000.000 

Göynük deresi 105.000.000 

Çatak çayı (Göynük) 7.000.000 

Gürpınar k. Fakılar Mah. (Göynük) 5.000.000 

Arıkçayırı k.  (Göynük) 1.000.000 

Mengen çayı (Mengen) 600.000.000 

Büyüksu deresi  (Gökçesu/Mengen) 25.000 

     Yan dereler 170.000.000 

Mudurnu çayı (Mudurnu) 25.000.000 

     Yan dereler 95.000.000 

Aladağ çayı (Seben) 150.000.000 

In çayı (Seben) 75.000.000 

Uluçay (Seben) 200.000.000 

Yeniçağa gölü ve çevresi 110.000.000 

Toplam 2.696.025.000* 

* 01.06.1998 tarihli Dolar kuru 1 $ = 256.250 TL şeklindedir. Buna göre  toplam rakamın 01 

haziran 1998 tarihindeki değeri  (10.521.073)  $   USA yapar. 
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EK 30.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Soruları: Hava Kalitesi Bilgileri 

 
(Orijinal anket  formundaki sorular, yer tasarrufu için olabildiğince biçimsel kısaltmalarla ve puntolar  küçültülerek buraya alın-

mıştır. Asılları ara raporlara bağlı olarak Koordinatörlüğe verilmiştir). 

 

S.1 - Bulunduğunuz belediye alanı ve mücavir alanda son 10 yıl içinde,  her yıl veya bazı yıllarda, hava kalitesi (hava kirliliği) öl-

çümleri yapılmış mıdır?   

S.2 -  Eğer hava kirliliği ölçümleri yapılmamış ise, neden yapılmamıştır :   

  a) Hava kirliliği şikayeti yaşanmamıştır  (    );    b) Ölçme olanakları bulunamamıştır (     ). 

S.3 - Eğer hava kirliliği ölçümleri yapılmış ise, lütfen ölçüm tablolarını ankete ekleyiniz (EK 1) 

S.4 - Bulunduğunuz  belediye alanı ve mücavir alan içinde başlıca hava kirleticileri nelerdir ?  Aşağıdaki tabloda  kirleticilerin kar-

şısındaki parantezler içine 1, 2, 3, 4.... gibi rakamları, kirleticilerin önem sırasına göre , en önemli olanı 1‟den başlatarak, yazınız. 

1)  Isınmada kullanılan yakıtlar, linyit, fuel oil,...    (    ), 

2)  Sanayi tesislerinin baca gazları   (     ), 

3)  Taşıt araçları eksoz gazları    (     ). 

S.5 - Eğer bölgenizde hava kirliliği yaşanıyorsa, hava kirliliğini azaltmak ve  sınır değerlerin altına indirmek için ne gibi önlemler 

alınmaktadır ? Aşağıdaki tabloda yer alan seçeneklerden veya uygulananların karşısındaki  parantez içine (x) işareti koyunuz. 

1)  Isınmada kullanılan yakıt kalitesini geliştirmek    (   ), 

2)  Yakıt kazanlarının modernleştirilmesi ve bakımını teşvik etmek (   ), 

3)  Kaloriferci eğitimine önem vermek   (   ), 

4)  Belli aralıklarla bacaların temizlenmesini teşvik etmek ve denetlemek   (   ), 

5)  Sanayi tesislerini baca filtreleri kullanmaya  teşvik etmek ve denetlemek   (   ), 

6)  Konut üretiminde ısı izolasyonu  özelliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlamak  (     ), 

6) Taşıt araçlarının eksoz muayenelerinin aksaksız yürütülmesini  ve kurşunsuz benzin tüketimini özendirmek   (   ). 

7)  .....................  8)  ......................... 

S.6a - Soru 5‟te belirttiğiniz önlemler hava kirliliği sorunun çözümü için  yeterli olmuş mudur ?Evet (   );Hayır (   ).  

S.6b - Yanıtınız hayır ise nedenini kısaca yazınız: .....................  ......... .............. ........... ................... .....................  

S.7 - Hava kirliliğini azaltmak için bugüne kadar alınan önlemler yeterli olamamışsa, bundan sonra ne gibi önlemler alınması düşü-

nülmektedir ? Düşündüğünüz önlemleri aşağıdaki tabloya maddeler halinde yazınız. 

1)  Uzun vadede ısınma için doğal gaz kullanımı sağlamak   (    ) ,  2)  ..................,   3) ................... 

S.8a - Bulunduğunuz Belediye alanı ve mücavir alan içinde bugüne kadar hava kirliliği yaşanmamışsa bile,  bundan sonra (potansi-

yel) hava kirliliği  yaşanabilir mi ?   Evet (   ) ;  Hayır (   ).  

S.8b -Yanıtınız Evet ise lütfen aşağıda soldaki tabloyu, Hayır ise sağdaki tabloyu doldurunuz.. 

İleride hava kirliliği  olabilir,çünkü: İleride hava kirliliği   olmaz,çünkü: 

1)                                 2) 1)                                 2) 

3)                                 4) 3)                                 4) 

 

EK 31.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Yanıtları: Hava Kalitesi Bilgileri  

(devamı altta) 

 

Soru B. Mkz Ddvn Gerd Göynk Kbsck Mengn Mudrn Seben Yeniçğ Gksu Krcsu Pköy Tksti 

1 E H H H H H H H H H H H H 

2 - Şkyt - Şkyt - Şkyt- Şkyt- Ölçm - Şkyt- Şkyt- Ölçm- Ölçm- Ölçm- Şkyt- Şkyt- 

3 EK - EK - EK- EK - EK - EK- EK- EK- EK- EK- EK- EK- EK- 

4.1 

4.2 

4.3 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- (6) 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

- 

- 

1 

3 

2 

1 

- 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

1 

3 

2 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

X 

- 

X 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X  (8) 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6a 

6b 

H 

dentm- 

E 

- 

E 

- 

- 

- 

- 

- 

H 

(9) 

E 

- 

H 

- 

E 

- 

E 

(15) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.1 

7.2 

7.3 

X 

(1) 

(2) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8a 

8b 

E 

(3) 

H 

(4) 

H 

(5) 

H 

- 

H 

(7) 

E 

(10) 

E 

(11) 

H 

(17) 

E 

(12) 

E 

(16) 

E 

(13) 

H 

- 

H 

(14) 
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EK 31 (devamı) Yanıtlardaki Özel Açıklamalar  

1 Merkezi ısınma sistemini geliştirmek ve teşvik etmek 

2 Yakıt kalitesini kaynağında düzeltmek ve yükseltmek 

3 Yakıt türleri ve yanma sistemi konusunda denetim kesikliğe uğrar ve yapılmazsa, hava kirliliği yaşanabilir 

4 Yerleşim yeri ormana yakın ve rakımı yüksek 

5 Sanayi tesisi alanları yok; Rakım yüksek; Küçük San. İşletmeleri  var, bunların Belediyece denetimi yapılıyor. 

6 İlçemizde hava kirliliği yoktur. 

7 İlçemiz ormanla çevrili, nüfusu az, kirlilik olmaz. 

8 Resmi dairelerde 

9 Kaliteli yakıt fiyatının yüksek olmasından, vatandaşların kükürt oranı  yüksek linyit kömürünü tercih etmeleri 

10 Yerleşim alanı hava akımlarına kapalı, kaliteli yakıt pahalı, sanayi bacaları kontrol edilememekte. 

11 Dar bir vadide hava sirkülasyonu az, kişiler yakıt olarak kömüre yöneldi, kömür kalitesi düşük. 

12 Konum itibariyle bölgemiz çanak şeklindedir. 

13 Nüfus artışına bağlı yakıt tüketimindeki artış 

14 Çevre ormanlık, sanayi yok, nüfus az. 

15 Isınmada kullanılan yakıt kalitesi geliştirilirse, çözüm bulunur. 

16 Belde‟den çıkarılan linyit kömürü ısınmada kullanılıyor. Bunun da kalitesi iyi değil. 

17 Nüfus artışı durmuş durumda. 

 

EK 32.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Soruları : Atıksu  Bilgileri 

 
 

S.30a - Belediyeniz (ve mücavir) alanı içinde kanalizasyon ağı ne oranda tamamlanmıştır? 

 a) % Sıfır   (     ),      b) %100    (     ),        c) Başka  %   (       ) 

S.30b - Eksiğiniz varsa, bunun tamamlanması için 2001 yılı birim fiyatlarıyla tahmini ne kadar harcama gerektiğini aşağıya yazınız: 

 ( ...................................................................................................................) TL.  

S.30c -  Kanalizasyon eksiğiniz varsa,  bunun tamamlanması için hazırlanmış ve onaylanmış bir pojeniz var mıdır ? 

 Evet  vardır; onay tarihi   ..../..../.......... , tahmini bedeli   .................................................TL  (    ),    

 Hayır  yoktur  (     ). 

S.31 - Kanalizasyon eksikliğiniz geçici olarak ne şekilde karşılanmaktadır ? 

 Fosseptik çukurlarla, 

 Konutların bireysel kanallarla yakın derelere bağlanması yoluyla, 

 Başka, yazınız,  (........................................................................................................... ..........). 

S.32 -  Belediyeniz (ve mücavir ) alanı içinde kanalizasyon ağınızın toplam uzunluğu ne kadardır ? 

 Varolması gereken uzunluk  (                 ) metre;   Varolan  uzunluk (                     ) metre. 

S.33 - Belediyeniz (ve mücavir ) alanı içinde evsel kanalizasyon ağı ile, sanayi kurumlarına ait kanalizasyon bir bütün müdür, ayrı mı 

yapılandırılmıştır ? 

 Evet bütündür  (    );   Hayır, ayrı yapılmıştır  (     ) 

S.34 - Kanalizasyon ağınızın yıllık bakım-onarım işlerinin maliyeti bugünkü fiyatlarla ortalama ne kadar tutmaktadır ? 

 ( ............................................................................................................) TL. 

S.35 - Kanalizasyon atıklarınızın miktarı  ne kadardır ? 

 a)  Ortalama ( .......................) ton/ gün,     b) Bilinmiyor (     ). 

S.36 - Bugüne kadar kanalizasyon atık sularınızın analizi hiç yapılmış mıdır? Yapılmışsa analiz tablolarının birer kopyasını ankete 

ekleyiniz. 

 Hayır yapılmamıştır   (     ).Evet yapılmıştır ve analiz tabloları ekte sunulmuştur  (     ), EK 3 

S.37 - Kanalizasyon atıklarınız nereye ve hangi noktada (noktalarda)  boşaltılmaktadır (deşarj noktası ve alıcı ortam) ? Tam olarak 

yazınız: 

 .......................................................................... 

S38 - Kanalizasyon atıklarınız (atık sularınız) doğaya nasıl verilmektedir ? 

 Tam arıtıldıktan sonra   (     );   Sadece kaba çökeltmeden sonra  (     );   

 Hiç bir işlem yapılmadan   (     ). 

S.39 - Çalışan bir arıtma tesisiniz varsa bu tesisin yerini, kuruluş yılını, maliyetini, teknik özelliklerini, ihtiyacı tam karşılayıp karşı-

lamadığını,  sorunlarını, yıllık işletme giderlerini ve bu giderlerin hangi kaynaktan karşılandığını açıklayan bir bilgi notunu ankete 

ekleyiniz: 

 Hayır arıtma tesisimiz yoktur  (     ),  Evet arıtma tesisimiz var, bilgi notu eklenmiştir  (     ); EK 4 

S.40 - Arıtma tesisiniz yoksa, arıtma tesisi yapımı için hazırlanıp onaylanmış bir projeniz var mı, varsa tahmini maliyeti ne kadardır ? 

 Hayır yok  (    )  ;   

  Evet var  , onay tarihi ...../...../ ........... (    )   ve tahmini maliyeti   ( ........................... ............... ...........) TL 

S.41 - Kanalizasyon ve arıtma tesisi konularında belirlediğiniz  başlıca sorunlarınızı aşağıya maddeler halinde yazınız 

1) 

2)....................... 

S.42 – Kanalizasyon ve arıtma tesisi konularındaki sorunlarınızın çözümü için düşündüğünüz başlıca önerilerinizi aşağıya maddeler 

halinde yazınız. 
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EK 33.   Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Yanıtları: Atık  Su  Bilgileri (devamı altta) 

 

 Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben 

30a 

30b 

30c 

80 

2 trilyon  tl 

H 

80 

15 milyar tl 

H 

80 

3 trilyon tl 

E 

0  (sıfır) 

1,5 trilyon tl 

E (10.8.1989) 

0 (sıfır) 

- 

H 

60 

100 milyar tl 

H (hazırlanıyor) 

100 

1 milyar 

- 

95 

5 milyar tl 

H 

31.1 

31.2 

31.3 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

32 520.000/ 

470.000 m. 

39.050/ 

10.000 

11.000/ 

8000  m. 

12020/ 

27.000 ??? (6) 

1500 m 

-0- 

10.000 m 

10.000 m (?yt) 

15.000 m 

14.900 m 

14.000 m 

13.300 m 

33 E E H E E (?-yt) E E E 

34 100 milyar 

tl 

YY 10 milyar tl 500 milyon tl YY 10 milyar tl 1,5 milyar tl 1 milyar tl 

35 Bilinmiyor Bilinmiyor YY Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 15 lt/sn 

36 H H E   (Ek var) H H (knlz yok) H H H 

37 Büyüksu (2) (3) Direkt dereye Derelere (7) İlçe dışı derl Dere (19) 

38 3X 3X 2X 3X 3X 3X 3X 3X 

39 E  (İller Bk) H E (Ek var) H H H H H 

40 E H YY H H H H H 

41.1 

41.2 

41.3 

41.4 

Ek  

kollektör 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Maddi  eksik 

Araç gereç- 

- 

- 

(8) 

- 

- 

- 

Arıtma tesisi 

yok 

- 

- 

(20) 

- 

- 

- 

42.1 

42.2 

42.3 

42.4 

Yağmurl (1) - 

- 

- 

 

(4) 

(5) 

- 

 

- 

- 

- 

 

Maddi yrdm 

Araç-makina “ 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

Arıtma ya-

pılması 

- 

 

Maddi 

Yrdm(21) 

- 

 

 

EK 33 (devamı altta) .  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler 

Envanter Anketi Yanıtları:  Atıksu  Bilgileri  

 

 Yeniçağa Gökçesu Karacasu Pazarköy Taşkesti 

28a 

28b 

28c 

100 

- 

- 

60 

20 milyar tl 

H 

70 

3 milyar 

H 

70 

10 milyar tl 

H 

0  (sıfır) 

- 

E  (17) 

29.1 

29.2 

29.3 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

X 

X 

- 

30 1.500 m 

1.500 m 

12.000m 

7.500m 

7.000 m 

5.000 m 

10.000 m 

7.000 m 

7.675 m 

- 

31 E E E E YY 

32 10 milyar tl 2milyar tl YY 2 milyar tl YY 

32t Bilinmiyr (9) Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 

33 E (Ek var!) H H H H 

34 Arıtmaya Büyüksu(22) Büyüksu D. İç dereye YY 

35 1X H 3X 3X 3X 

36 E (Ek var) H H H H 

36 -  H H H (18) 

37.1 

37.2 

37.3 

37.4 

37.5 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Maddi imkn- 

- 

- 

- 

- 

(15) 

- 

- 

- 

- 

Ödenek  ytrsz 

Plansız yaplş 

- 

- 

- 

Kanl.-art.yok 

- 

- 

- 

- 

38.1 

38.2 

38.3 

38.4 

- 

- 

- 

- 

 (16) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kısaltmalar ve işaretler :  E/Evet, H/Hayır,  X/ Yanıtlanmış seçenek (tek seçenekli yanıtlarda 

alt soru numarası belirtilmiştir), YY/Yanıt yok. Yanıtlardaki özel açıklamalar parantez için-

deki sayılarla numaralandırılmış ve aşağıda özel açıklamalar bölümünde sunulmuştur 
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EK 33 (devamı ve son).  Özel Açıklamalar 

1 Kanalizasyon ve arıtma tesisi dışında yağmurlama şebekesi yapılması 

2 Şehrin 1 km ilerisinde Ulusu deresine 

3 Kollektörden arıtmaya, oradan da Dayıoğlu deresine 

4 Yağmur sularının kanalizasyona karışmaması 

5 Her konuta ayrı parsel yapılması 

6 Burada ciddi bir yanlışlık var (??)  

7 Bük mevkii mezbaha altı, Mengen Çayına  

8 Maddi imkansızlık nedeniyle arıtma tesisi ve tam bir kanalizasyon ağı yapılamıyor 

9 26lt/san su girişi var 

10 Havuzlar suyla doldurulduğunda yosunsal köpük oluşmakta 

11 Su kenarında bitki oluşumu 

12 Havuz kenarında kemirgen hayvan ve böcek oluşmakta 

13 Sinek ve sivrisinek sorunu 

14 3. ve 4. havuzlarda saz bitkisi oluşmakta 

15 Maddi imkansızlık nedeniyle kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılamamaktadır 

16 Arıtma tesisi için belediyelere yardım yapılması 

17 17.07.2000 onay tarihi; 170milyar TL tahmini bedeli 

18 Kanalizasyon ağı projesi içinde arıtma tesisi de bulunmaktadır. 

19 Şehir merkezinden 300 m.  Ötede Aladağ çayına deşarj edilmektedir. 

20 Şehir geliştikçe kanalizasyon sistemine ilaveler yapıldığından, yeniden projelendirilip, yenilenmesi gerekir 

21 Belediyenin şu andaki gelir yapısıyla çözüm bulunamamaktadır 

22 Kaba bir çökeltmeden sonra akarsuya deşarj edilmektedir 

 

EK 34.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Soruları: Katı Atık Bilgileri (devamı altta) 

 

Not: (Orijinal anket  formundaki sorular, yer tasarrufu için olabildiğince biçimsel kısaltmalarla ve puntolar  küçültülerek buraya 

alınmıştır. Asılları ara raporlara bağlı olarak Koordinatörlüğe verilmiştir). 

 

S.9 - Belediyeniz alanı  (ve mücavir alan) içinde  katı atıklar nasıl toplanmaktadır; doğru  seçenek için  parantez içine (x) yazınız. 

1. Kapıdan kapıya (    ),     

2. Sokaklarda belli noktalara konulan özel çöp  bidonlarıyla  (    ), 

3. Sokaklarda belli noktalara konulan özel çöp konteynerleriyle  (    ), 

4. Karma yöntemlerle  (     ). 

S.10 - Belediyeniz alanı  (ve mücavir alan) içinde  evsel ve sanayi katı atıklarının toplanma ve depolanma şekli nasıldır; doğru  se-

çenek  için parantez içine (x) yazınız. 

1. Evsel katı atıklar  ayrı  (    );  Sanayi atıkları ayrı   (    );   Hepsi birarada  (    )   toplanmaktadır. 

2. Evsel katı atıklar  ayrı  (    ),  Sanayi atıkları ayrı   (    ),   Hepsi birarada  (    )   depolanmaktadır 

S.11 - Katı atıklar, depo alanlarına nasıl götürülmektedir; doğru  seçenek için parantez içine (x) yazınız. 

 Toplama araçlarıyla;   her seferinde hemen depo alanına götürülmektedir   (    ), 

 Önce bir ara istasyonda biriktirilip  sonra, belli aralıklarla depo alanına götürülmektedir   (    ), 

S.12 - Katı atık (Çöp)  toplamak ve taşımak  için kullanılan araçlar ne tür araçlardır ? 

 Özel çöp kamyonları  (     ) //  Normal kamyonlar  (    ) //   Her ikisi de karışık  (    ). 

 Araçlar sayısal olarak yeterli   (   ) //  Yetersiz   (    ) 

 Araçlar  kalite olarak  yeni ve bakımlı (    ) //   Eski ve bakımsız  (    ). 

S.13 - Belediye alanı ve mücavir alanda toplanan  günlük katı atık (çöp) miktarı: 

Nüfusunuz (Beldy+Mücvr)    Kış mevsimi çöp miktarı ,ton/gün Yaz  mevsimi çöp miktarı ,ton/gün 

S.14a  - Katı atık yoketme ve  geri kazanma çalışmalarınız var mıdır ?  Evet  (     ),  Hayır   (     ). 

S.14b  - Varsa nelerdir; kullanılan yöntemler için parantez içine  (x) yazınız.:  

 Kaynağında ayırma  (     ),  Yakma (     ),  Kompostlama  (     ),  Biyogaz  üretimi  (     ),  

S.15 - Katı atık (depo)  alanınız (alanlarınız)  uzaklığı: 

 En yakın yerleşim semtlerine  uzaklığı     (.......... ) metre. 

 Şehir / belde merkezine uzaklığı  (............) metre. 

S.16 - Katı atık depo alanınız  “Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliğine” uygun olarak hazırlanıp işletilen,  “düzenli bir depolama 

alanı” mıdır ? 

 Evet düzenli depo alanıdır  (     ),  Hayır düzensiz depo alanıdır  (      ). 

S.17a - Katı atık depo alanınız , başka komşu belediyelerle bir birlik halinde paylaştığınız   ortak bir depo alanı mıdır ?  Evet   (    ) 

,   Hayır (    ). 

S.17b - Yanıtınız evet ise ortak olduğunuz belediyelerin adlarını yazınız: 

 ..................... .................... .......................................  
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EK 34 (devamı).  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Envanter Anketi Soruları: Katı Atık Bilgileri 

 

S.18 - Katı atık depo alanınızın çevresi çitlenerek koruma altına alınmış mıdır ?  Evet    (    ),   Hayır   (    ) 

S.19 - Katı atık depo alanınızın çevresel etki değerlendirmesi yapılmış mıdır ? 

 Hayır yapılmamıştır  (    ); Evet  yapılmıştır (     )  ÇED raporu sureti eklidir (EK2) 

S.20 - Katı atık depo alanınızın  (alanlarınızın) yerini, harita üzerinde bulunabilecek ayrıntıyla aşağıya yazınız: 

 ....................................................................................................................... ........................... 

S.21 - Katı atık yönetiminde varsa karşılaştığınız başlıca sorunlar nelerdir, aşağıdaki seçeneklerden geçerli olanların parantezi içi-

ne (x)  yazarak belirtiniz: 

 Uygun depo alanı için arazi bulamamak  (    ), 

 Finansal kaynak yetersizliği,  (    ), 

 Eğitimli ve teknik personel yetersizliği   (    ), 

 Denetim yetersizliği   (    ), 

 Başka (belirtiniz) : .................................  ..................................  ................................. .. 

 Ciddi  bir sorunumuz bulunmamaktadır   (    ) 

S.22 - Katı atık yönetiminizin daha kolaylaşabilmesi  için yakın belediyelerle birlik kurmamış iseniz, kurma düşünceniz ve girişi-

miniz var mıdır ?  Evet   (    ) , Hayır (    ) 

 Varsa girişiminiz hangi aşamadadır,  kısaca yazınız : ................................................................................... 

 

S.23 - Belediyeniz (ve mücavir)  alanı içinde  tıbbi atıklar (hastane atıkları), evsel ve sanayi atıklarından ayrı olarak toplanmakta 

mıdır ?  Evet   ayrı toplanmaktadır (    )  , Hayır birlikte toplanmaktadır (    ). 

S.24 - Belediyeniz (ve mücavir)  alanı içinde  tıbbi atıklar (hastane atıkları) evsel ve sanayi atıklarından ayrı toplanmakta ise, aynı 

zamanda ayrı mı  depolanmaktadır ? 

 Evet   ayrı depolanmaktadır (     )  ,  Hayır birlikte depolanmaktadır  (     ). 

S.25 - Hastaneler, tıbbi atıklarını düzenli biçimde paketleyerek toplamaya elverişli duruma getirme konusunda yeterince titiz dav-

ranmaktalar mı? 

 Evet   (    ) , Hayır  (    ) 

S.26 - Belediyeniz (ve mücavir)  alanı içinde  tıbbi atıklar (hastane atıkları) ayrı depolanmakta ise, depolama işlemi   “Tıbbi Atık-

ların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun mu yapılmaktadır ? 

 Evet   Yönetmeliğe uygun depolanıyor  (     );  Hayır düzensiz depolanıyor  (     ). 

S.27 - Belediyeniz (ve mücavir)  alanı içinde  tıbbi atıkların (hastane atıkları) günlük miktarı ne kadardır ? 

 ( ...........................) ton / gün;       Bilinmiyor  (      ) 

S.28a - Belediyeniz (ve mücavir)  alanı içinde  tehlikeli atıklar   evsel atıklarla birlikte mi , yoksa ayrı mı toplanmaktadır ? 

 Evet birlikte toplanmaktadır (    );   Hayır, ayrı toplanmaktadır  (     ). 

S.28b -  Eğer ayrı toplanmakta ise,  evsel atıklarla birlikte mi, ayrı mı depolanmaktadır ? 

 Evet evsel atıklarla tehlikeli atıklar birlikte depolanmaktadır  (     ),. 

 Hayır, evsel atıklar ayrı, tehlikeli atıklar ayrı depolanmaktadır  (     ). 

S.28.c - Tehlikeli atıklar ayrı toplanıp, ayrı depolanmakta ise, bu işlemler “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun bi-

çimde düzenli mi, yoksa yönetmeliğe uymadan düzensiz mi depolanıp, bertaraf edilmektedir ? 

 Evet, Yönetmeliğe uygun biçimde, düzenli depolanmaktadır  (    ), 

 Hayır, Yönetmeliğe uyulmadan, düzensiz depolanmaktadır  (     ). 

S.29 - Belediyeniz (ve mücavir) alanı içinde toplanan günlük tehlikeli atık miktarı ortalama ne kadardır ? 

 a)  (.............................) ton/gündür, b) Ayrı toplanmadığı için bilinmemektedir   (          ). 

 

 

EK 35.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Çevre Anketi Yanıtları:  Katı Atık  (devamı altta) 

 

Soru B. Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

X 

- 

10.1 

10.2 

1,3 

3,3 

1,3 

3,3 

1,1 ve 1,3 

- 

1,3 

- 

1,2 ve 1,3 

- 

1,1 

2,1 

1,3 

- 

1,3 

2,3 

Soru B. Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben 

11.1 

11.2 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

12.1 

12.2 

12.3 

1,3 

2,1 

3,1 

1,1 

2,2 

3,1 

1,1 

2,1 

3,1 

1,1 

2,2 

- 

1,2 

2,2 

3,2 

1,3 

2,1 

3,1 

- 

2,1 

3,1 

1,3 

2,1 

3,1 

13.1 

13.2 

13.3 

y.80.000 

300-350t/gün 

250-300t/gün 

3837 

3 t/gün 

2,5 t/gün 

31.000  (4) 

y.20-30 t/gün 

y.70 t/gün 

YY 

4 ton/gün 

2 ton/gün 

YY 

3 ton/gün 

4 ton/gün 

6500 

15 ton/gün 

10 ton/gün 

5934 

20 ton/gün 

14 ton/gün 

4334 

8ton/gün 

4ton/gün 
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EK 35.  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Çevre Anketi Yanıtları:  Katı Atık  (devamı altta).   

 

14a 

14b 

H  (1) 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

15.1 

15.2 

2.000 m 

4.000 m 

3.000 m 

4.000 m 

2.000 m 

4.000 m 

YY 

4.000 m 

400 m 

800 m 

300 m 

1.500 m 

2.500 m 

4.000 m 

1.000 m 

1.500 m 

16 Düzensiz Düzensiz Düzenli Düzensiz Düzenli Düzensiz Düzensiz Düzensiz 

17a 

17b 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

E 

- 

H 

- 

H 

- 

18 H H E H H H E H 

19 H H H H H H E  (EK yok) H 

20 (2) YY YY (5) İlçe KBsı (6) (7) (15) 

21.1 

21.2 

21.3 

21.4 

21.5 

21.6 

- 

X 

- 

X 

(3) 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

(7) 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

22 H H H H H H H H 

23 H H E H H E H H 

24 H YY E YY H E E YY 

25 H E E E H E H H 

26 YY YY E H YY H E YY 

27 Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Çok az Bilinmiyor 100 kg/gün 5 kg/gün 0,001 

ton/gün 

28a 

28b 

28c 

E 

YY 

YY 

E 

YY 

YY 

H 

H 

E 

YY 

YY 

YY 

H 

H 

X 

E 

H 

YY 

E 

E 

H 

E 

YY 

YY 

29 Bilinmiyor Bilinmiyor 1 ton/gün Yok denck k 100 kg/gün YY 5 kg/gün Bilinmiyor 

Kısaltmalar ve işaretler :  E/Evet, H/Hayır,  dentm- /Denetim yok,   X/ Yanıtlanmış seçenek (tek seçenekli yanıtlarda alt soru numa-

rası belirtilmiştir). Yanıtlardaki özel açıklamalar parantez içindeki sayılarla numaralandırılmış ve aşağıda özel açıklamalar bölü-

münde sunulmuştur. 

 

EK 35. Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Çevre Anketi Yanıtları:  

Katı Atık  Bilgileri   (devamı altta).  sorular için  EK 32‟ye bknz.) 

 

Soru Yeniçağa Gökçesu Karacasu Pazarköy Taşkesti 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

10.1 

10.2 

- 

2,3 

1,3 

- 

1,3 

3,3 

1,3 

2,3 

1,1 ve 1,2 

- 

11.1 

11.2 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

12.1 

12.2 

12.3 

1,1 

2,1 

3,1 

1,2 

2,2 

- 

1,1 

2,2 

- 

1,2 

2,2 

3,2 

1,1 

2,2 

3,1 

13.1 

13.2 

13.3 

8.000 

13 ton/gün 

10 ton/gün 

2.099 

6ton/gün 

3ton/gün 

4.000+2.000 

7 ton/gün 

7 ton/gün 

1.825 

y.5 ton/gün 

7 ton/gün 

2.933 

5 ton/gün 

3 ton/gün 

14a 

14b 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

H 

- 

15.1 

15.2 

1.000 m 

3.000 m 

500 m. 

2.000 m 

1.000 m 

1.000 m 

500 m 

1.000 m 

1.200 m 

1.750 m 

16 düzensiz Düzensiz düzensiz düzensiz Düzensiz 

17a 

17b 

H 

- 

H 

- 

E 

Bolu Beldysi 

H 

- 

H 

- 

18 E H H E H 

19 H H YY H H 

20 (9) YY YY (12) (13) 
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EK 35 (devamı altta).  Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Belediyeler Çevre 

Anketi Yanıtları:  Katı Atık  Bilgileri   (sorular için  EK 32‟ye bknz.) 

 

1.1 

21.2 

21.3 

21.4 

21.5 

21.6 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

(11) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

22 H H H H H 

23 E H (sağlk ocğ) H E E 

24 H YY YY E E 

25 E YY H E E 

26 Düzensiz YY YY Düzensiz Düzensiz 

27 0,002 ton/gün Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 5 kg/gün 

28a 

28b 

28c 

E 

- 

- 

(16) 

- 

- 

- 

- 

- 

Atık yok 

- 

- 

H 

H 

(14) 

29 0,002 t/gn (10) YY - - - 

Kısaltmalar ve işaretler :  E/Evet, H/Hayır,  dentm- /Denetim yok,   X/ Yanıtlanmış seçenek 

(tek seçenekli yanıtlarda alt soru numarası belirtilmiştir), YY/ Yanıt yok. Yanıtlardaki özel 

açıklamalar parantez içindeki sayılarla numaralandırılmış ve aşağıda özel açıklamalar bö-

lümünde sunulmuştur. 

 
                   EK 35 (devamı ve sonu ).  Özel Açıklamalar 

1 Çöp dökme alanında kaba ayrıştırma yapılmaktadır 

2 Şehrin KD, Tugay K, İğneci Köyü D 

3 Katı atıkların mesken ve işyerlerinde ayrıştırılarak depolanmasının sağlanması gerekir 

4 Temizlik işleri ihale ile özel şirkete verilmiştir. 

5 Kanlıkayalar mevkii 

6 Mengen-Pazarköy yolu üzerinde Kiremitlik  mevkii 

7 Atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümü için parasal kaynak yetersizliği 

8 İlçe batısında, Şeyh-ül İmran yolu üzerinde 

 

 
EK 36.  Bolu İli Arazisinin  Yamaç Eğimleri Haritası (TÜBİTAK/MAM 2002‟den,sayfa düzenlemesi de-

ğiştirilerek alınmıştır). 
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EK 37.   Bolu İli Arazisi Yamaç Bakı  Yönleri Haritası (TÜBİTAK/MAM 2002‟den, sayfa düzen-

lemesi değiştirilerek alınmıştır). 

 

EK 38.   Zemin Grubu ve Zemin Grubu Tanımları 

 

Zemin grubu Zemin grubu tanımı 

  

 (A) 

1. Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimento-

lu tortul kayaçlar.... 

2. Çok sıkı kum, çakıl......... 

3. Sert kil ve siltli kil........... 

  

  

 (B) 

1. Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ay-

rışmış çimentolu tortul kayaçlar.................... 

2. Sıkı kum, çakıl............... 

3. Çok katı kil ve siltli kil.... 

  

 (C) 

1.Yumusak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çi-

mentolu tortul 

kayaçlar.............................. 

2. Orta sıkı kum, çakıl........ 

3. Katı kil ve siltli kil........... 

  

 (D) 

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları...... 

2. Gevsek kum................... 

3. Yumusak kil, siltli kil...... 

Kaynak:  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1998. 

 

EK 39.  Yerel Zemin  Sınıflarının Zemin Grubu Üst  Tabakası Kalınlığına Bağlılığı 

 

Yerel Zemin  

Sınıfı 

 

Tablo 38’e göre zemin grubu ve en üst zemin tabakası kalınlığı (h1) 

  

Z1 
(A) grubu zeminler 

h1  15 m olan (B) grubu zeminler 

  

Z2 
h1 > 15 m olan (B) grubu zeminler 

h1  15 m olan (C) grubu zeminler 

  

Z3 
15 m < h1  50 m olan (C) grubu zeminler 

h1  10 m olan (D) grubu zeminler 

  

Z4 
h1 > 50 m olan (C) grubu zeminler 

h1 > 10 m olan (D) grubu zeminler 

Kaynak: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1998. 
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EK 40.   Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Gerede - Yeniçağa Arasının Fay Haritası. GF: Gerede fa-

yı, IF:  Ibrıcak fayı, ŞF: Şahnalar fayı (Demirtaş, 1998). 

 

 

 

 

 
EK 41.  Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Yeniçağa Gölü-Bolu Ovası Arası Morfo-

Tektonik Haritası  (Demirtaş, 1998). 
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EK 42.  Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Bolu Ovası Güney Kenarındaki Kesimi-

nin Morfo-Tektonik Haritası. Büyük oklar taş ocaklarının yerlerini göstermekte-

dir (Demirtaş, 1998). 

 

 

 
EK 43.   Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Bolu Ovası-Abant Gölü Arasındaki Kesiminin 

Morfo-Tektonik Haritası (Demirtaş, 1998). 
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EK 44.   Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Abant Gölü - Taşkesti Arasındaki Kesiminin Morfo-

Tektonik Haritası  (Demirtaş, 1998). 

 

 

 

 

 
EK 45.  Bolu İli Belediyelerinin Belediye Sınırı, İmarlı Alan Sınırı ve Mücavir Alan Sınırlarını Gösteren Ha-

rita  (UTTA  ve Kutluay, 2001‟den, sayfa düzenlemesi değiştirilerek   alınmıştır). 
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EK 46.   Bolu İli Fiziki Haritası. 
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EK 47.  Bolu İl Haritası. 
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EK 48.   ÇEVRE VE MEKANSAL GELİŞME SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERİ 

 

 

 
1.  İl alanı  (40

0
.06’ – 41

0
.01’ kuzey enlemleri ile  30

0
.32’ – 32

0
.36’ doğu boylamları arası) 

 

Bolu (a) Hektar Türkiye (b) Hektar Oran (a/b) 

Resmi rakam 845.800 DİE 2001 78.357.700   1.08 

DSİ V. Bölge 838.126    

TÜBİTAK/MAM, CBS 857.700    

Rakım aralıkları (m) 240-2.499 Ortalama (m)             1131   

 

 
2.  Nüfus bilgileri 

 

Bolu Türkiye 

 Şehir (a) Köy (b) Tplm (c) % (a/c) % (b/c) Şehir (d) Köy (e) Tplm  (f) % (d/f) % (e/f) 

1990 107.551 155.368 262.919 41 59 33.656.275 22.816.760 56.473.035 59 41 

2000 142.685 127.969 270.654 53 47 44.109.336 23.735.567 67.844.903 65 35 

 

 
3.  Arazinin yükseklik katmanları   
 

Bolu rakım aralıkları  (m) Bolu alan oranı  (%) Türkiye rakım aralıkları (m) Türkiye yaklaşık (%) 
0 - 250  - 0-250 8,4 

250 (240) -500  0,7 250-500 7,6 

500 - 750 8,8 500-1000 26,0 

750 – 1.000 21,4 1.000-1.500 30,0 

1.000 -  1.250 26,6 1.500-2.000 15,0 

1.250 – 1.500 24,2 2.000-2.500 6,8 

1.500 –1.750 14,7 2.500-3.000 2,4 

1.750 – 2.000 2,8 3.000-3.500 1,6 

2.000 – 2.250 0,7 3.500-4.000 1,0 

2.250 – 2.500 (2.499) 0,1 4.000-4.500 0,8 

> 2.500 - 4.500-5.000 0,4 

 

 
4.  Arazinin eğim grupları   
 

Bolu (eğim  %) hax10
3
 Arazi (%) Türkiye (eğim %) hax10

3
 Arazi ( %) 

0-5 5,1 0,6 0-2 9.178,40 11,80 

5-15 49,7 5,8 2-6 8.039,45 10,33 

15-30 282,2 32,9 6-12 10.596,58 13,62 

30-45 339,6 39,6 12-20 11.478.39 14,75 

45-85 181,1 21,1 20-30 13.394,96 17,22 

   30i 10.463,29 13,48 

 

 
5.  Arazi tipleri 

 

Arazi tipi a- Bolu / ha - (%) b- Türkiye (ha) Oran (%) Oran (a/b) 

Tarım arazisi 149.664-----% 17,69 28.053.500 36,0 0,5 

Ormanlık + fundalık + çalılık 471.514-----% 55,75 23.227.975 29,8 2,0 

Çayır ve mera 124.440-----% 14,41 21.505.168 27,6 0,6 

Tarım dışı arazi 100.182-----% 11,84 3.954.941 5,1 3,0 

Toplam su yüzeyi 966---% 0,11 1.158.109 1,5 0,08 
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6.   Arazi kullanım kabiliyet sınıfları  (ha) 

 

 I II III IV V VI VII VIII Diğer Toplm 

Bolu  ha 38.865 2.116 37.190 53.383 679 107.787 588.403 3.652 4.909 855.984 

Bolu % 4,5 2,6 4,3 6,2 0,07 12,5 68,6 0,4 0,6 99,40 

Türky ha 5.086.087 6.772.873 7.282.763 7.425.045 127.934 10.825.762 35.836.340 4.254.695  73.356.804 

Türky % 6,5 8,7 9,3 9,5 0,16 13,8 46,0 5,8  99,90 

 

 
7.  Tarım arazisinin sulanabilirlik durumu (ha) 

 

 Toplam Sulanabilecek alan Sulanabilen alan 

 tarım alanı (a) Genişlik (b) Oran (b/a) Genişlik (c ) Oran (c/a) 

Bolu 149.669 54.490 36,41 34.663 23,16 

Türkiye 28.053.500 6.798.320 24,23   

 

 
8.   Su Potansiyeli  (yıllık kullanılabilir akım; hm

3
) 

 

Bolu (a) Bolu akım (a) Türkiye akım  (b) Oran (a/b) 

Akarsular toplamı  1.250 97.700 1,3 

Emniyetli yer altı suyu rezervi 100 12.300 0,8 

Toplam su potansiyeli 1.350 110.000 1,2 

Toplam su potansiyeli / toplam nüfus (m
3
) 4.988 1.617 3,08 

 

 
9.   Doğal göller 

 

 Bolu Türkiye 

Göl sayısı  9 Yaklaşık                                            200 

Toplam göl alanı (ha) 478,5  >  900.000 

 

 
10.  Köy ve bağlıların su durumu 

 

 Bolu* Türkiye** 

 Köy  Bağlı  Toplam  Oran (%) Köy Bağlı Toplam Oran  (%) 

Sulu 499 646 1145 97,0 30.337 27.243 57.570 75,34 

Yetersiz 12 20 32 2,7 3.674 5.051 8.725 11,41 

Susuz - 3 3 0,3 1.099 9.023 10.122 13,25 

Toplam 511 669 1180 100 35.100 41.317 76.417 100 

*Köy Hizm. İl Müdl., 2001;  **http://www. khgm.gov.tr 

 

 
11.   Bitki örtüsü  (Orman + fundalık + çalılık) 

 

 Türkiye Türkiye Bolu Bolu Bolu/Türkiye 

Alanlar (Hektar) alanları (ha) oranları (%) alanları (ha) Oranları (%) oranları (%) 

Açıklık alan 57.745.904 73,40 327.990 44,70 0,567 

Orman alanı 20.703.122 26,60 468.097 55,30 2,260 

Toplam alan 77.945.200 100,00 845 800 100,00 1,085 

      

Koru ormanı 13.839.176 67,00 421 328 90,00 3,044 

Baltalık orman 6.863.946 33,00 46.769 10,00 0,680 

Toplam orman alanı 20.703.122 26,60 468.097 55,30 2,260 
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12.  Şehir ve köy  kadastrosu durumu 
 

Şehir kadastrosu Köy kadastrosu 

Birim Bolu Türkiye Birim Bolu Türkiye 

Toplam  mahalle sayısı 52 8.611 Toplam  köy sayısı 512 37.213 

Toplam biten mahalle sayısı 52 

% 96,15 

8.159   

% 94,75 

Toplam biten köy sayısı 401 

% 78,32 

25.114 

% 67,48 

Devam eden mahalle sayısı 0 129 Devam eden köy sayısı 9 922 

Kalan mahalle sayısı 2 323 Kalan köy sayısı 102 11.177 

Toplam üretilen parsel sayısı 24.312 5.848.373 Toplam üretilen parsel sayısı 418.92 27.918.363 

Toplam üretilen alan (dönüm) 92.135 38.788.855 Toplam üretilen alan, dönüm 1.705.303 325.189.499 

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdl., 30.11.2001 tarihine göre. 

 

 
13.  Orman kadastrosu  durumu 

 

 Bolu 

Türkiye 

Kadastro durumu Hektar Oran  (%) Hektar Oran (a/b) 

Kadastrosu tamamlanan alan  291.129 62 15.998.879 77 

Kadastrosu yapılacak alan 176.968 38 4.704.243 23 

Toplam alan 468.097 100 20.703.122 100 

 

 
14.  Yerleşim birimleri ve toplam nüfusları 

 

 Bolu Türkiye 

Yerleşim birimi Sayısı Toplam nüfus Sayısı Toplam nüfus
(2)

 

İlçe 9 142.685 850 44.109.336 

Belde 4 10.974 ? (köye dahil) 

Köy 511 116.995 37.371
(2)

 23.735.567 

Bağlı 666 (köye dahil) 41.317
(1)

 (köye dahil) 

Toplam 1.190 270.654 ? 67.844.903 

(1) khgm.gov.tr, 2002; (2) die.gov.tr, 2001. 

 

 
15.  Orman köyleri 

 

Köyün durumu Bolu sayı Bolu oran 

(%)** 

Bolu 

nüfus 

Türkiye sayı 

 

Türkiye oran 

(%)** 

Türkiye 

nüfus 

Orman içi köy 73 14,28 13.695 7.337 19,63 2.520.553 

Orman kenarı köy 356 69,67 85.097 12.824 34,32 5.110.516 

Orman dışı köy 82 16,05 29.177 17.210 46,05 16.104.498 

Toplam köy 511 100,00 127.969 37.371 100,00 23.735.567 

http://www.orman.gov.tr: 03.10.2001 itibariyle, http://www.die.gov.tr 

(**) Söz konusu köy sayısının  İl’in / Türkiye’nin toplam köy sayısına oranıdır. 

 

 
16.   Belediye sınırları içinde bina-konut  sayıları 

 

 Bolu  (2000) Türkiye (2000) 

Toplam bina sayısı* 22.612 7.838.675 

Konut bina  sayısı * 16.021 5.872.808 

Konut bina sayısı  (anket 2001)   16.941  - 

Konut sayısı  (anket 2001)   46.592 - 

Belediyeler  toplam nüfusu 153.659 - 

Konut başı nüfus  (anket 2001) 3,3 *4,3 

(*) DİE , 2000;  (DPT SBYKP‟nda kentlerde  konut başı 4,3 nüfus  kabul etmiştir). 
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17.  Sit  alanları 

 

Sit türleri Bolu,  sayı (2002) Türkiye,  sayı (2001 sonu) 

Arkeolojik sit  36 4920 

Kentsel sit  2 182 

Doğal sit 1 787 

Tarihi sit - 121 

Diğer sit alanları - 371 

Toplam sit alanı 39 6381 

 

 
18.   Ulaşım ağı uzunlukları ve alanları (istimlak edilen alanlar) 

 

 Bolu Türkiye 

Yol türü Uzunluk(km) Alan (dekar) Uzunluk (km) Alan (dekar) 

Otoyol 130 10.500 1.851 149.505 

Devlet yolu 348 8.960 31.376 807.932 

İl yolu 261 2.730 29.940 313.172 

Köy yolu 3.655 36.597 218.275 2.184.933 

Orman yolları 5.127 25.635 139.939 699.695 

Şehiriçi yollar ? ? ? ? 

 

 
19.  Göletler ve barajlar 

 

Türü Bolu Türkiye 

Gölet (DSİ) 3 ? 

Gölet (KHGM) 32 3169 

Baraj, tamamlanmış 1 129 

Baraj,  planlanmış 2 33 

Baraj, proje aşaması 1 60 

Baraj, planlanıyor 4 329 

 

 
20.   Bolu ili uzun yıllara ait iklim parametre ortalamaları 

 

 Bolu Gerede Göynük Mudurnu Seben Gökçesu Pazarköy 

Ortalama sıcaklık (0C) 10,2 7,6 10,6 9,2 11,2 10,2 9,5 

En yüksek sıcaklık (0C) 39,4 33,2 38,0 37,0 39,2 34,8 28,0 

En düşük sıcaklık (0C) -34 -26,2 -19,4 -25,0 -28,2 -17,3 -29,3 

Ortalama yağış  miktarı(mm) 536,4 662,5 617,4 560,4 444,0 680,7 635,8 

Ortalama yağışlı gün sayısı 137,7       

Ortalama karla örtülü gün sayısı 38,,9 83,2 29,8 47,2 16,1 44,9 53,2 

En yüksek kar kalınlığı (cm) 72 148 70 87 37 57 55 

Ortalama donlu gün sayısı 96,4       

Ortalama oransal nem (%) 72 65 68 70 65 - 75 

Ortalama bulutluluk (0-10) 5,6 5,1 4,4 4,9 4,5 5,5 5,1 

Ortalama açık gün sayısı (0,0-1,9 bulut) 64 92,7 121,9 105,4 92,0 89,4 91,5 

Ortalama kapalı gün sayısı (8,1-10) 102,7 106,1 78 95,7 58,7 124,2 93,4 

Ortalama sisli gün sayısı 30,8 13,5 16,3 29,8 9,6 29,4 28,0 

Ortalama güneşlenme süresi(saat/gün) 5,49       

Ortalama aylık rüzgar hızı (m/sn) 1,5       

En yüksek rüzgar hızı ve yönü (m/sn) w28,9       

Kuvvetli rüzgarlı gün sayısı 31,1       

Fırtınalı gün sayısı 2,7       

 

 

 

 



 128 

 

 
21. Erozyon (toprak aşınması) 

 

Bolu (il alanının yüzdesi)*  Türkiye su toplama havzaları (ülke alanının %’si)** 

Çok az şiddetli 6 Erozyon yok 7,22 

Az şiddetli 13 Orta şiddette erozyon 20,4 

Şiddetli 68 Şiddetli 36,42 

Çok şiddetli 12 Çok şiddetli 22,32 

Diğer 1   

(*) BCBS çalışmaları  (**)Türkiye Çevre Vakfı  

 

 
22.    Tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanılması 

 

Yerleşim amaçlı kullanım (1998 rakamları) Hektar 
Bolu ovası  7086 

Adana  22.823 

Ankara  53.209 

İstanbul 57.778 

İzmir 17.344 

Bursa  11.413 

 
 

23.   Bolu il merkezinde hava kalitesi  durumu  

 

Yıllık ortalama (ugr/m3) Kış dönemi 

Yıl SO2 PM Kış *SO2 **PM 

1990      

1991   1990/91 87 83 

1992   1991/92 - - 

1993   1992/93 148 117 

1994   1993/94 136 74 

1995 67 45 1994/95 81 58 

1996 56 38 1996/97 67 50 

1997 35 29 1997/98 49 40 

1998 45 32 1998/99 56 41 

1999 33 28 1999/00 22 18 

2000 12 9 2000/01 23 17 

2001 32 26 2001/02 53 57 

2002 

(ilk 5 ay) 

48 48    

 Uzun ve kısa vadeli sınır değerler hiç aşılmamıştır. Kirlilikte genel olarak azalma eğilimi  baskındır. 

 1993-1998 arası için SO2 kış mevsimi  yoğunluğunda Bolu Türkiye‟de 40. sıradadır. 1. sırada Zonguldak  (226-

300 ugr/m3 değerleri ile)  gelmektedir. Partiküler madde yoğunluğunda da 45. sırada Bolu vardır. 1. sırada yine 

(141-166 ugr/m3 arası değerlerle) Zonguldak gelmektedir. 1998‟den sonraki değerlerde de kayda değer bir artış 

olmamıştır. 

 (*)  SO
2
 için uzun vadeli sınır değer 150, kısa vadeli sınır değer 400, kış dönemi için ortalama sınır değer 250; 1. 

kademe uyarı sınır değeri 700, 2. kademe 1000, 3. kademe  1500, 4. kademe ise 2000  (ugr/m
3
)‟tür. 

 (**)  PM (duman)  için uzun vadeli sınır değer 150, kısa vadeli sınır değer 300, kış dönemi için ortalama sınır 

değer 200; 1. kademe uyarı sınır değeri 400, 2. kademe 600, 3. kademe  800, 4. kademe ise 1000  (ugr/m
3
)‟tür. 
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24.  Su kalitesi 

 
Bolu‟da yerleşim birimlerinin içme ve kullanma sularında  Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan rutin analizler dışın-

da akarsularda, göllerde, barajlarda ve göletlerde ve ayrıca yer altı suyu alanlarında sistemli olarak kirlilik araştırması 

, kirlilik ölçümleri yapılmamıştır.  Il Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Büyüksu çayı ile, Gerede çayında 

kirlilik yükü fazladır.  Bir program dahilinde bu çalışmaların yapılması ve elde edilecek sonuçlara göre önlem alın-

ması gerekir. 

 

 

 
 

25.  Toprak kalitesi 

 

Bolu‟da toprak nitelikleri ve toprak kirliliği konularında da sistemli analiz çalışmaları bulunmamaktadır. Ancak  ya-

pay gübre ve ilaçlama ile, bazı yerlerde kirli sularla tarımsal sulama yapılması ve  bazı yerlerde de  düzensiz katı atık 

depo alanlarının bulunması toprak kirliliği yaratmaktadır. Bir başka toprak kirletici kaynak da Bolu ilini ortasından 

kateden otoyol ve D-100 karayollarıdır. Bu yolların kenarlarındaki tarım topraklarında da eksozdan kaynaklanan kirli-

lik üzerinde araştırma yapılması gerekir. Aşırı sulama, bilimsel kriterlere uygun münavebeli ekim  ve dinlendirme 

yapmama gibi nedenlerden kaynaklanan toprak bozulmalarının da araştırılması gerekir. 

 

 

 
26.  Katı atıklar 

 

Kış (kg/gün) 449.000  Bütün katı atık deponi alanları düzensiz ve çoğu yerleşim 

merkezlerine yakındır. 

Yaz (kg/gün) 409.500  Atıkların kaynağında ayrılması, geri kazanım, yakma, 

kompostlaştırma gibi bertaraf ve değerlendirme çalışma-

ları yoktur. 

Yıllık ortalama 429.250  Belediyeler arasında birlik kurulmamıştır. 

Belediye nüfus toplamı 153.659  Sağlıklı istatistikler bulunmamaktadır. 

Katı atık kg/gün-kişi 2,79  

 

(*) 13 belediyenin belediye-çevre anketine verdiği yanıttan hazırlanmıştır. Yanıtların  çok sağlıklı olmadığı kabul 

edilmektedir. Türkiye Çevre Atlasında (1996) örneğin nüfusu 776.000 olan Adana‟da  günlük katı atık 750.000 kg, 

nüfusu 258.000 olan Antalya‟da  300.000 kg, nüfusu 5.495.000 olan İstanbul‟da 6.000.000 kg katı atık çıkmaktadır.  

İller Bankası Genel Müdürlüğünün bulgularına göre de nüfusu > 1.000.000 olan yerlerde  katı atık (kg/kişi-gün) 0,5-

2,0 arasında; <100.000 olan yerlerde ise 0,5-1,0  arasında değişmektedir. Aradaki büyük farkın yıl farkı ile açıklan-

ması güçtür. 

 

 
27.  Tıbbi atıklar 

 

Yerleşim birimi Ton/yıl 
Bolu Merkez ilçe 11,2 

Diğer ilçeler(*) - 

Bolu toplam - 

Türkiye toplam - 

 

(*) Sektörce yapılan  ankete Mengen 10 kg/gün, Mudurnu 5 kg/gün, Yeniçağa 2 kg/gün ve Taşkesti 5 kg/gün rakam-

ları vermişler; diğerleri bilinmiyor ifadesi kullanmışlardır. Aslında Merkez ilçe de dahil, hiçbir belediyeli yerleşim 

biriminde sağlıklı bir envanter bulunmamaktadır. 

 

 
28.  Tehlikeli atıklar 

 

Envanter bilgisi bulunmamaktadır. 

 

 



 130 

29.   Gürültü 

 

Envanter bilgisi bulunmamaktadır. Sadece Merkez ilçede yapılan az sayıdaki dış gürültü ölçümleri  55-80 dB arasında 

değerler vermiştir ve  ortam gürültü potansiyeli bulunduğunu göstermiştir. 

 

 
30.   Elektromanyetik kirlilik 

 

Dış ortam elektromanyetik kirlilik potansiyeli baz istasyonlarında bulunmaktadır. Ancak bu konunun hem çok yeni, 

hem de mevzuatın bazı belirsizlikler içermesi nedeniyle, henüz  envanter bilgisi bulunmamaktadır 

 

 
31.  Arazinin yapılaşmaya uygunluğu  

 

 Bolu (*) Türkiye 

 Alan (x10
3
 ha) Oran (%) Alan (x10

3
 ha) Oran (%) 

En yüksek risk alanları 65,1 8   

Yüksek risk alanları 155,3 18   

Önlemli uygun alanlar 277,2 32   

Uygun alanlar 196,6 23   

En uygun alanlar 163,6 19   

Toplam 857,7 100   

 

(*) CBS çalışmaları   ile TÜBİTAK/MAM tarafından, Sektörümüzün işbirliği ile hazırlanmıştır. Girdi olarak kullanı-

lan bilgilerin eksikliği ve yetersizliği nedeniyle, elde edilen sonuç ancak genel bir fikir verebilecek düzeyde kalmıştır 

(Şekil 87). Yöntem çok modern ve etkilidir. Girdi olarak kullanılacak verilerin  yetersizlikleri giderilerek, bu yöntem-

le  üst ölçeklerde ayrıntılı  “yapılaşmaya uygunluk  haritaları” hazırlanabilir. 

 

 



 


