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1. Sahanın Tanıtımı 

1.1. Coğrafi Tanım 

Seben Fosil Ormanı Tabiat Anıtı (TA) Dünyanın Kuzey Yarım Küresinde yer alan 

Türkiye’nin Bolu İli Seben İlçesi Hoçaş ve Kozyaka Köylerine yakın mevkilerdedir. Hoçaş Fosil 

Ormanı Tabiat Anıtı Seben İlçesinin güneydoğusunda yer almakta olup ilçe merkezine 13.km.dir. 

Kozyaka Fosil TA ise ilçe merkezinin kuzeyinde olup ilçe merkezine 5 km. mesafededir (Şekil 1).  

Seben ilçesi coğrafi yerleşim olarak Kuzeyinde Bolu İli, Güneyinde Ankara İline bağlı 

Nallıhan İlçesi, Doğusunda Kıbrıscık, Batısında Mudurnu İlçeleri yer almaktadır. Seben İlçesine Bolu-

Seben karayolu (54 km) ile ulaşılabildiği gibi Beypazarı - Kıbrıscık - Seben (94 km) ya da Nallıhan - 

Seben karayolu (40 km) ile de ulaşım sağlanabilmektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Tabiat Anıtlarının Türkiye, Bolu-Seben ölçeğinde gösterimi ve krokisi. 

Figure 1. Location map of the Seben Petrified Forest. 

 

1.2. Saha İçerisinde İlan Edilmiş Koruma Statüleri 

1.2.1. SİT Alanları 

Seben Fosil Ormanı, her ne kadar jeolojik açılardan veya doğa tarihi bakımından asıl öneme 

sahip olsa da, çevresinde yer alan ve etkileşim içerisine girmesi olası diğer doğal ve kültürel değerlerin 

de yönetimde dikkate alınması gereklidir. Bu durum hem ziyaretçilerin istek ve tatmini hem korunan 

alanların yönetim etkinliği açısından bir zorunluluktur. Bu nedenle Fosil Orman dışında kalan SİT 

alanları aşağıda belirtilmiştir.  

 

1.2.1.1. Seben Kaya Evleri  

Bolu İli, Seben İlçesine bağlı köylerde birbirine yakın aralıklarla, ana kayaya oyularak 

yapılmış çok miktarda konut, sığınma ve mabet amaçlı kullanılmış yerleşim alanları bulunmaktadır.  

Bunlardan en önemlileri, Muslar Kaya Yerleşimi, Solaklar Kaya Yerleşimi, Kabak Köyü Kaya 

Yerleşimi, Sendik Kaya Yerleşimi, Çeltikdere Kaya Kilisesi, Yuva Köyü Yerleşimi, Hoçaş Nekropol 

Alanı, Seylik Mağaralarıdır. 

Muslar Kaya Yerleşimi: Kaşbıyıklar Köyü’ne bağlı Muslar Mahallesi’nin Kuzeydoğusunda 

Ulukayalar olarak adlandırılan kayalık alanda bulunan ve “Muslar Kaya Evleri” olarak adlandırılan bir 
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alandır. Alan; Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2009 tarih ve 

4062 sayılı kararı ile “I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilerek, koruma altına 

alınmıştır. 

Büyük bir olasılıkla Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşünülen bu yerleşimin beş katlı 

ve 333 odalı olduğu ifade edilmektedir. Kaya yerleşimin batısındaki zirvede ve takip eden düzlükte iki 

adet sarnıcın bulunması, yakınlarda bir su kaynağı olduğunu akla getirmektedir. Yerleşimin bulunduğu 

vadinin doğu ve batı tarafında yer alan kayalıkların üst kısımlarında sıklıkla Nevşehir ve çevresinde 

görülen peri bacalarının bir kısmının oluştuğu, bir kısmının ise oluşumuna devam ettiği 

gözlemlenebilmektedir. 

Solaklar Kaya Yerleşimi: Solaklar Köyü’nün Kuzeydoğusunda, köye yaklaşık 750 m 

uzaklıkta bir alandır. Bolu Seben karayolunun 2 km Doğusunda, Kuzderesinin açtığı vadinin 

kuzeyindeki kayalık yamaçta bulunan yerleşim; Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 10.04.2009 tarih ve 4062 sayılı kararı ile “I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı” olarak 

tescil edilerek koruma altına alınmıştır.  

 

 
 
Resim 1. Solaklar Kaya Yerleşimi 

Figure 1. Solaklar Rock Placement 

 
Yerleşim (Resim 1), birbirine bacalar vasıtasıyla geçişleri bulunan dört kattan oluşmaktadır. 

İlk katta üç oda bulunmaktadır. Bu katta ikinci odanın her iki duvarında birer haç ve haçların üst 

bölümünde Latince yazıt bulunmaktadır. Ayrıca odaların duvarlarında küçük nişler mevcuttur. İkinci 

kata, birinci kattaki iki ve üç numaralı odaların arasında yer alan düşey bir bacadan çıkılmaktadır. 

Üçüncü kata da düşey bir baca ile çıkılmaktadır. Tek mekandan oluşan bu katta mekanın vadiye bakan 

penceresinin tam karşısında 1,5x1,5 m çapında bir sarnıç göze çarpmaktadır. Toplam dört kattan 

oluşan bu yerleşimin üç katı ziyarete açıktır. 

Kabak Köyü Kaya Yerleşimi: Kabak Köyü’nün Kuzeydoğusunda, Aladağ Çayı’nın açtığı iki 

yanı kayalık ve dik vadinin batı yamacında yer alan bir yerleşim alanıdır. Bu alan; Ankara Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2009 tarih ve 4062 sayılı kararı “I. Derece 

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır.  

Doğal olarak oluşmuş mağaraların yanında, insan eliyle oyularak açılmış mağaraların da 

bulunduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca, yerleşimin giriş bölümünde bulunan kayaların arasındaki 

boşluklara örülmüş taş duvarlar ve üst katlara ulaşmayı sağlayan merdivenler de açıkça görülmektedir. 

Yerleşim alanı, bozulmamış bir doğal yapıya sahip olmasının yanında, tam karşısında yer alan kayalık 
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alanda farklı kuş türlerine ait yuvaların bulunması ve çok sayıda kuşun bu alanda yaşamını 

sürdürmesiyle de bölgedeki diğer kaya yerleşimlerinden farklılık arz etmektedir. 

Sendik Kaya Yerleşimi: Çeltikdere üzerinden Yuva Köyüne uzanan stabilize yol ile köy 

mezarlığının Kuzeybatı yönüne doğru yaklaşık 500 m. aşağıda bulunan Kınıkçı Deresinin açtığı 

vadinin doğu yamacındaki kayalıkların üzerinden aşağıya doğru uzanan 700 m. patika yoldan sonra 

ulaşılabilen kaya yerleşim alanıdır. Bu alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 10.04.2009 tarih ve 4062 sayılı kararı “I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı” olarak 

tescil edilerek koruma altına alınmıştır.  

Toplam dört kattan oluşan yerleşimin ilk katı bağımsız olarak oyulmuş tek odalı bir mekandan 

ibarettir. İkinci kata ise kayalık arazinin duvar yüzeyine oyulmuş basamaklara tırmanılarak ve yatay 

bir şekilde yaklaşık 3 m. boyunca emeklemek suretiyle içinden geçilebilen bir tünelden sonra dar ve 

basık bir baca vasıtasıyla bağlantı sağlanmıştır. Tırmanış ekipmanı olmadan üçüncü ve dördüncü 

katlara ulaşmak mümkün değildir. 

Çeltikdere Kaya Yerleşimi: Çeltikdere Köyü ile Malhat Mahallesi’nin 1 km kuzeyinde, 

Aladağ Deresinin aktığı her iki yamacın kayalık Kınıkçı Vadisi’nin her iki yamacında da bulunan bir 

yerleşim alanıdır. Alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2009 

tarih ve 4062 sayılı kararı ile “I. derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilerek koruma altına 

alınmıştır.  

Yerleşime doğal yapıyla oluşmuş olan basamaklı girişten ulaşılan kapıdan geçilerek giriş 

sağlanmıştır. Ana mekanın her iki yanında küçük boyutlu odalar bulunmaktadır. Ana mekanın sol 

kanadında yer alan odanın sağ tarafında hafif bir eğimle yükseltilmiş üç basamaklı bir merdiven ve bu 

merdivenin bağlantılı olduğu üç bağımsız oda daha bulunmaktadır. Bu yerleşim yüksek olasılıkla 

Erken Hristiyanlık Dönemine aittir. 

Yuva Köyü Arkeolojik Yerleşimi: Yuva Köyü yerleşim alanı, köyün yaklaşık 250 m. güney 

tarafından başlamakta ve Dibecik, Hasan Sekisi ve Çakıliçi Mevkilerini kapsamaktadır. Bu saha Yuva 

Köyü Arkeolojik Yerleşimi adı altında, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 10.04.2009 tarih ve 4062 sayılı kararı ile “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil 

edilerek koruma altına alınmıştır.  

Hoçaş Nekropol Alanı: Hoçaş Köyü’nün kuzeybatısında, Seben İlçe Merkezine giden yolun 

doğu tarafında ve yola 150 m uzaklıkta bulunan Nekropol Alanı; Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2009 tarih ve 4062 sayılı kararı ile “ I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ” 

olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır.  

Karataş Deve Gölü Mevkii olarak da bilinen alanda, kayalık bir arazi üzerine zemine oyularak 

oluşturulmuş mezarlar bulunmaktadır. Sahada Roma Dönemine ait olan 6 adet mezar mevcuttur. 

Mezarlar ortalama 70 cm. ile 120 cm. arasında değişen kısa kenar uzunluklarına ve ortalama 180 cm. 

ile 200 cm. arasında değişen uzun kenar uzunluklarına sahiptir. Mezarlara ait üst kapaklar tahrip 

edilmiş olup; kapakların da mezarların oyulduğu kaya kütlesinden imal edilmiş oldukları 

belirlenmiştir. 

Seylik Mağaraları: Musasofular Köyünden Kesenözü Köyüne giden yol üzerinde; 

Musasofular Köyüne 4 km uzaklıkta yolun 500 m batısında; Seylik Deresini oluşturan iki adet kuru 

dere yatağının bulunduğu kayalık vadilerde bulunan mağaralardır. Mağaralar; Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2009 tarih ve 4062 sayılı kararı ile “I. Derece Doğal Sit 

Alanı” olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. 

Bu mağaraların çevresinde çok yoğun geyik ve tavşan nüfusunun bulunması ve özellikle 

geyiklerin geçiş noktasının bu mağaralara uzanan yol üzerinde bulunması yönünden de, alanın 

korunma altına alınması büyük önem arz etmektedir. 

 

1.2.1.2. Çeltikdere Bizans Kilisesi 

Çeltikderesi eski köy sınırları içinde bulunan Çeltikdere Bizans Kilisesi; Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 06.03.1986 tarih ve 1961 sayılı kararı ile “Dini-Kültürel Yapı” 

olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. 
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Resim 2. Çeltikdere Bizans Kilisesinin Halen Ayakta Kalan Duvarı 

Figure 2. Ruins of Byzantium Church in Çeltikdere 

 

Etrafı yüksek ve sarp kayalıklarla çevrili, hafif eğimli bir alana inşa edilmiştir. Duvarları dört 

sıra kesme taş, dört sıra tuğla kullanılarak oluşturulan almaşık duvar tekniğiyle örülmüş (Resim 2) 

gösterişli ve temiz bir işçilik göstermektedir. 1952 yılına kadar cami olarak kullanılan yapı; aynı yıl 

köy daha yukarıya taşınınca ahşap kısımları sökülerek götürülmüş olduğundan çok yoğun bir tahribata 

uğrayarak günümüzdeki harabe görünümüne bürünmüştür.  

Kilise; Orta Bizans (M.S. 9 –13 yüzyıl) Devrinin klasik dini mimari şemasına uygun olarak 

haç biçiminde bir mekana sahiptir. Doğu – batı yönünde uzanan kiliseye; giriş batı yönünden bir 

narteksle sağlanmaktadır. Doğu yönde ise ortada dışa taşkın bir apsis, apsisin güneyinde ‘Diokonikon’ 

kuzeyinde ise ‘Prothesis’ bulunmaktadır. Üst örtü yıkılmadan önce orta mekanda bulunan dört ayak 

üzerine oturtulan kubbeden günümüze hiçbir iz kalmamıştır. 

 

1.2.1.3. Hoçaş Fosil Ormanı  

Hoçaş Köyü’nün Kuzeydoğusunda bulunan fosil ormanı; Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 07.10.2005 tarih ve 951 sayılı kararı ile “ I. Derece Doğal Sit Alanı” olarak 

tescil edilerek koruma altına alınmıştır (Resim 3).  

 

              
 

Resim 3. Hoçaş Fosil Ormanı’ndan Panoromik Bir Görünüm 

Figure 3. A Panoramic View from Petrified Forest (Hoçaş) 
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Bu yönetim planı esasen bu alan için hazırlanmıştır. Diğer başlıklarda fosil orman hakkında 

ayrıntılı bilgiler verilmekte olduğundan, bu başlıkta sadece sit alanı da olduğunun belirtilmesiyle 

yetinilmiştir.  

 

1.2.2. Ardıç ve Meşe Koruma Ormanı 

Hoçaş Fosil Ormanı alanı olarak ayrılan alanın içerisinde Seben Orman İşletme Müdürlüğü 

Merkez Orman İşletme Şefliği sorumluluğunda olan ve ilgili Orman Amenajman Planı iç 

bölümlendirmesine göre 196, 220-225, 227-230, 317-319 numaralı bölmelere yayılan bir Ardıç 

Koruma Ormanı bulunmaktadır. En son Orman Amenajman Planında (2005-2024 2. Yenileme) bu 

bölmeler "Ardıç Doğayı Koruma İşletme Sınıfı" içerisinde yer almaktadır (Resim 4 ve 5 (sol)). Bu 

alanlarda üretim amaçlı ağaç kesimi yapılmamaktadır. Ardıç yavaş büyüme özelliği, güç çimlenme 

durumu ve uzun ömrüyle dikkat çeken bir ibrelidir. Bu nedenle korunması gereken bir özelliğe 

sahiptir. Ancak, ekoturizm açısından bir değer taşıdığı da düşünülmelidir. 

Seben Fosil Orman’ında (Hoçaş ve Kozyaka), aynı amenajman planı kapsamında 27, 28, 45, 

50-56, 94, 170, 171, 197 nolu bölmeler "Meşe Toprak Koruma İşletme Sınıfı" olarak 

değerlendirilmektedir (Resim 4 ve 5 (sağ)). Buradaki bölmelerde ağaçlar üretim amaçlı kesilmeyip 

rehabilite edilmektedir. Bazı bölmelerde gövde kalitesini artırıcı dal budamaları yapılmakta, cılız, 

bozuk gövdeler canlandırma kesimleriyle verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Saha içerisinde 

dolaşıldığında düzgün ve boylu meşe ağaçları görülebilmektedir. Bilindiği gibi meşeler uzun ömürlü 

ağaçlardır. Toprak koruma, muhafaza için değerli türlerdir. Ayrıca meyveli bir tür oluşu nedeniyle de 

yaban hayatının gıdasını teşkil etmekte ve biyolojik çeşitliliğe önemli katkıları olmaktadır. 

 

 

    
 

Resim 4. Seben Fosil Ormanı (Hoçaş (Meşe+Ardıç)(sol), Kozyaka(Meşe))(sağ) Koruma İşletme 

Sınıfları. 

Figure 4. The Seben Petrified Forest (Hoçaş (Oak+Juniper)(left), Kozyaka (Oak)(right)) Protect 

Working Circles 

 



46 

 

         
 
 

         
 
Resim.5. Ardıç (sol) ve Meşe (sağ) Meşçereleri ve Düzgün Gövdeli Ağaçları. 

Figure 5. Juniper (left) and Oak (right) Stands and It’s Trees with Shape Stem 
 

Fosilleşmiş bitkilere ilgi duyan bir kitlenin bu ormanlara da ilgi göstermesi beklenen bir 

durumdur. Bu nedenle Fosil Orman Ziyaretçileri için bir başka çekicilik olarak düşünülmelidir. 

2. Sahanın Önemi 

2.1. Jeolojik Oluşum Süreci 

Seben ve yakın çevresindeki jeolojik birimler şist, kireçtaşı, fliş, marn, göl çökelleri ve çeşitli 

volkanik kayaçlar ile temsil edilmektedir. Seben’in yaklaşık 15 km güneyinde yüzeyleyen Paleozoik 

yaşlı metamorfik seriler bölgenin temelini oluşturmaktadır. Gnays, şist ve mermerden meydana gelen 

metamorfik istif kahverengi, yeşil, gri renkli olup oldukça kırıklıdır. Bunun üzerine Jura ve alt Kretase 

yaşlı marn ara tabakalı kalın bir kalker serisi gelmektedir. Bölgedeki üst Kretase yaşlı birimler 

kalınlığı 100 m’ye kadar varan konglomera ile başlamakta ve fliş (dağ yükselimi ile sığlaşan 
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kesimlerde çökelen çeşitli sedimanlar) çökelleri ile devam etmektedir. Paleosen yaşlı kalkerlerle temsil 

edilmekle beraber marn ve kumlu kil tabakalarına da rastlanır. Eosen yaşlı birimler ise altta kırmızı 

renkli kil, üste doğru yer yer kumtaşı ve beyaz ve sarımtırak renkli kireçtaşından oluşmuştur 

(Kalafatçıoğlu ve Uysallı, 1964).  

Miyosen yaşlı kayaçlar bütün bu formasyonların üzerini uyumsuz şekilde örtmektedir. 

Miyosen başında piroklastik akma (yüksek sıcaklıklı volkan çığı) şeklinde gelişen volkanizma ile 

patlama merkezlerinden püskürtülen volkanik malzeme göl alanlarını tamamen doldurarak tüf ve 

aglomera birikmesine yol açmıştır (Resim 6). Yüksek sıcaklığa sahip bu volkan çığları göl alanına 

ulaşarak ortamdaki ağaçları volkanik cam (silika) ile örtmüş ve hızlı soğuma neticesinde bu ağaçlar 

günümüze kadar fosil ağaç olarak korunmuşlardır. Seben’in kuzeyinde Tepeören ve Hacıhasan 

mevkilerinde tüf ve aglomeraların üzerinde geniş bir andezitik lav örtüsü mevcuttur. Volkanik istifin 

toplam kalınlığı 750-1000 m civarındadır (Varol ve Kazancı, 1980). 

  

  
 

Resim 6. Sahadaki Tüf ve Aglomera Birikimi. 

Figure 6. Tuff and agglomerate deposits 
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Sadece jeolojik değil tarihsel mirasımız olarak da görülmesi gereken fosil ağaçların hangi 

jeolojik zaman diliminde oluştuklarının ortaya çıkarılması için bölgede yüzeyleyen volkanik 

birimlerden 2 adet örnek alınmış ve bunlar üzerinde K-Ar analiz yöntemi kullanılarak yaşları 

belirlenmiştir. K-Ar analizleri Macaristan’ın Debrecen şehrindeki Macar Bilimler Akademisi –Nükleer 

Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılmıştır. Tablo 1’de verilen analiz sonuçlarına göre, bazalt 

örneklerinin yaşları 17.4 ile 18.2 milyon yıl arasındadır. Elde edilen bu yaş verisi ağaçların 

fosilleşmesine neden olan volkanizmanın erken Miyosen döneminde (16-23 milyon yıl öncesi) 

oluştuğuna işaret etmektedir.  

 

Tablo 1. Seben Fosil Ormanı ve çevresinden toplanan bazalt örneklerinin K-Ar yaş verileri. 

Table 1. K-Ar Age data of  basalt samples in The Seben Petrified Forest and its surrounding 

 

K/Ar No. 

Kod 

Yaşlandırılan 

kayaç tipi 
K % 

40
Ar 

(rad) cc STP/g 
% 

Yaş 

(Milyon yıl) 

8055-TR-25 Bazalt 2.142 1.522x10
-6

 52.1 18.2+-0.8 

8056-TR-26 Bazalt 1.960 1.335x10
-6

 43.3 17.4+-0.8 

   

2.2. Fosil Orman Bilgisi 

Seben Fosil Ormanı Sahası içerisinde yer alan fosilleşmiş ve fosil ormanı oluşturmuş olan 

ağaçların tespiti için üç farklı materyal tipi ve bunlara uygun paleobotanik yöntemler  kullanılmıştır:  

 

1.Bulunabilen tüm fosilleşmiş ağaç gövdeleri ve bunların teşhisi 

2.Alanda bulunan kil kalıpları içerisinden yaprak ve meyve fosil izleri ve bunların teşhisi 

3.Yaprak izlerini taşıyan kil kalıpları ve bunlarda paleopalinolojik analizler 

 

Bu materyallerden; 

 

Fosilleşmiş ağaç gövdeleri: Fosil orman alanı olarak ayrılan sahalarda hangi ağaç cinslerinin 

bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

Yaprak ve meyve izleri: Daha geniş bir alandaki ağaç cinsleri ve özellikle türlerinin tespitini 

olanaklı kılmaktadır. Yapraklar az ya da çok uzak mesafelere taşınabildiği için, fosil ağaçların 

bulunduğu alan dışındaki ağaçların da yapraklarının varlığını ortaya koymaktadır.  

Paleopolenler: Fosil polenler çok daha geniş bir alanda hangi ağaçların bulunduğunu ortaya 

koymada yararlı olmaktadır. Bu yöntem de cins düzeyinde tanımları olanaklı kılmaktadır.  

Her üç tipteki paleobotanik materyal ve uygulanan yöntemler sonucunda elde edilen bulgular 

aşağıda ayrı ayrı verilmiştir: 

 

Fosilleşmiş Ağaç Gövdeleri: Hoçaş ve Kozyaka Köylerindeki fosil ormanlarda tespit edilen 

fosilleşmiş ağaçlar aşağıda verilmiştir (Tablo 2 ve Tablo 3; Resim 7) 
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Tablo 2. Hoçaş Köyü Fosil Ormanı’nda tespit edilen ağaç cinsleri 

Table 2. Determined species of trees in The Seben Petrified Forest (Hoçaş) 

 

Cinsler 
Örnek Sayısı 

Dikili Durumda Taşınmış 

Gymnospermae Cedrus - 1 

Picea - 1 

Juniperus 6 4 

Angiospermae Palmae 17 - 

Salix/Populus 23 5 

Quercus (herdemyeşil) 1 2 

 Liquidambar 4 - 

Toplam       51                13 

 

Tablo 2’de verilen listeye göre alanda yer alan ağaçlar büyük oranda sahil kesimi ağaçları 

olup, başta palmiyeler ve kavak/söğüt ağaçları asıl orman yapısını oluşturmakta,sığla ağaçları ise bu 

alanda karışıma girmektedir. O dönemde hemen sahilin üst kesimlerinde yaşayıp, volkanik lavlarla 

göle doğru taşınmış olduğu düşünülen ve mevcut durumda yatık vaziyette olan sedir, ladin ve meşe 

gibi ağaçlar da bulunmaktadır. Bunların sayılarının azlığı büyük olasılıkla ormanın bu kısmında 

sayılarının az olması ve yukarıdan aşağıya doğru lavlarla taşınmış olmasıdır. Diğer yandan palmiye ve 

söğüt ağaçlarının biraz batısında dikili durumda bulunan ardıç ağaçları, sahile yakın yerde ardıç 

meşceresinin de olduğunu göstermektedir. Genel orman yapısı açısından değerlendirildiğinde, 

palmiye, kavak/söğüt ve sığla ağaçlarının bulunduğu kısım, o dönemde sahil şeridi ve çevresini 

göstermektedir.  Ardıç ağaçları da sahile yakın alanda bulunurken sahilden yukarılara doğru gidildikçe 

sedir, meşe, ladin gibi ağaçların orman oluşturduğu söylenebilir. Benzer orman yapısı günümüzde, 

ladin ağaçları dışında bütünüyle Akdeniz çevresinde bulunmaktadır. Sahil kesimlerde yer yer palmiye 

ağaçları, dere kenarları ve taban düzlüklerinde kavak/söğütler ile sığla ağaçları, yamaçlarda Her dem 

yeşil meşeler, ardıçlar ve 1000 m’lerden sonra da sedir ağaçları orman oluşturmaktadır. Bu benzer 

orman yapısı günümüz Akdeniz koşullarının erken Miyosen döneminde Orta Anadolu’da da olduğunu 

göstermiştir. 

 

Tablo 3. Kozyaka Köyü Fosil Ormanı’nda Tespit Edilen Ağaç Cinsleri 

Table 3. Determined species of trees in The Seben Petrified Forest (Kozyaka) 

 

Cinsler 

Örnek Sayısı 

Dikili Durumda Taşınmış 

Gymnospermae 

Cedrus 1 6 

Pinus 1 3 

Juniperus 1 - 

Gymnosperm - 2 

Angiospermae 

Salix/Populus 3 5 

Ulmus - 1 

Quercus (herdem yeşil) 1 - 

Toplam 7 17 
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Resim 7. Tespit edilen fosil örneklerden bazılarının resimleri. A-B) Kavak/Söğüt örneklerine                                         

ait odun enine kesitleri, C) Palmiye odunu enine kesiti, D) Ardıç odunu enine kesiti,  

E)  Herdemyeşil meşe odunu enine kesiti, F) Sedir odunu radyal kesiti (Kenarlı geçit)   

Figure 7. Some pictures from determined species of petrified wood, wood anatomy-transverse section 

A-B) Poplar/Willow, C) Palmae (transverse section), D) Juniper (transverse section), E) Every green 

oak (transverse section), F) Cedar (radial section). 
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Bu alanda da, dikili durumda kayaların arasında kalmış bir sedir ağacı ile bunun çevresinde 

yatık durumda kayaların arasında ve çevreye dağılmış kavak/söğüt, çam, karaağaç bulunmuştur. Bu 

cinslere ait türler de Hoçaş’a benzer olup aynı ormanın devamı niteliğindedir. Buna karşın Kozyaka 

Fosil Ormanı’nda sedir ağaçlarının dikili durumda olması, buranın sahilden daha yukarılarda olduğunu 

göstermektedir. 

Fosil ağaçların bulunduğu bu iki alan ağaç cinsleri itibariyle karşılaştırıldığında, Hoçaş Fosil 

Ormanının bir deniz/göl kenarı olduğu, Kozyaka Köyündeki fosil ormanın ise sahilden biraz daha 

uzakta ya da yüksekte bir orman olduğu görülmektedir. Her iki orman yapısı da benzer iklim etkisi 

altında oluşabilmektedir. Günümüzde Akdeniz Bölgesi iklim tipinin etkisi altında benzer ormanlar 

bulunmaktadır. 

Yaprak ve Meyve İzleri: Kil kalıpları arasında bulunan bu izler sadece Hoçaş Fosil ormanı 

içinden ve çevresinden toplanmıştır. Teşhis edilebilen izlere göre alanda; 

 

Gymnosperm 

1. Pinus 3 ibreli 

2. Pinus 5 ibreli 

3. Gymnospermae 

Angiosperm 

1. Quercus (herdem yeşil) en az 5 farklı tür 

Q. drymeja (Resim 8B) 

Q. mediterranea 

2. Salix 

3. Populus 

4. Alnus 

5. Ulmus 

6. Carpinus (Resim 8A) 

7. Zelkova(Resim 8C) 

8. Myrica 

 

 
 

Resim 8. Fosil yaprak izi örnekleri. A) Carpinus, B) Quercus drymeja, C) Zelkova 

Figure 8. Some samples from leaf carbon fosil A) Hornbeams, B) Oak, C) Zelkova 

 

a 



52 

 

Paleopalinolojik Bulgular: Bu çalışma da sadece Hoçaş Fosil Ormanı’nda yapılmıştır. Polen 

preparatlarında sedir (Cedrus) poleni çok fazla miktarda bulunmaktadır. Sedirin yanı sıra Karaağaç 

(Ulmus) ve Palmiye (Palmae) poleni de preparatlarda teşhis edilen polenlerdendir. Ayrıca söğüt 

(Salix) ve çam (Pinus) polenlerine de rastlanılmıştır (Resim 9). 

 

 
 

Resim 9. Teşhis edilen bazı polenler. A) Sedir, B) Palmiye, C) Meşe, D) Kızılağaç 

Figure 9. Some samples from pollens. A) Cedar, B) Palmae, C) Oak, D) Alder 

Her üç farklı materyal üzerinde yapılan analizler sonucunda Seben’in Miyosen döneminde; 

 

Gymnospermlerden 

1. Pinus (3 ve 5 ibreli) 

2. Cedrus 

3. Picea 

4. Juniperus 

Angiospermlerden 

1. Palmiye 

2. Salix 

3. Populus 

4. Quercus (en az 5 tür) 

5. Alnus 

6. Carpinus 

7. Zelkova 

8. Ulmus 

9. Liquidambar 

10. Myrica 

 

Cinslerine ait türlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Orman yapısı günümüzle 

karşılaştırıldığında, önemli farklılıklar içerdiği açıkça görülmektedir. Alanda günümüz ormanları 

ardıç, 2 ibreli olan karaçam, kışın yaprağını döken meşelerden oluşmaktadır.  

Özellikle palmiyeler ve sedir ağaçları, günümüzde Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. 3 ve 5 

ibreli çamlar, Ülkemizi tümüyle terk etmiş durumdadırlar.  

Paleobotanik bulguları topluca değerlendirdiğimizde, her üç tipteki fosil teşhisleri de benzer 

sonuçları vermiştir. Bu sonuçlar Hoçaş ve Kozyaka Fosil Ormanlarının Erken Miyosen dönemindeki 

orman yapısını ana hatlarıyla ortaya koymuştur.  

Odun teşhisleri cins düzeyinde bilgi verirken, yaprak izleri tür düzeyine kadar teşhislere 

olanak sağlamaktadır. Yaprak izleri meşelerin bugün olduğu gibi o dönemde de çok çeşitli olduğunu 

göstermiştir. En az 5 farklı meşe türünün varlığı saptanmıştır. Bu meşelerin tamamının Her dem yeşil 

meşelere benziyor olması (petrifiye odunlar da herdem yeşil meşe grubuna aittir) sıcaklığın yüksek 

olduğu Akdeniz tipi iklimin varlığını desteklemektedir.  

 

2.3.  Sahanın Fosilleşme Dönemindeki İklimi 

Elde edilen sonuçlar, alanın iklimsel açıdan günümüze göre daha sıcak olduğunu 

göstermektedir. Özellikle palmiyelerin varlığı alanın bir deniz/göl sahili olduğunu ve Akdeniz iklimi 

ya da daha sıcak bir iklimin varlığını gösterirken, çevrede de sedir ağaçlarının varlığı bu görüşü 
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desteklemektedir. Sedir ağaçlarının üç türü Akdenizin çevresinde ve Kıbrıs adasında (Kuzeyde-Cedrus 

libani, güneyde-Cedrus atlantica ve Kıbrıs’ta-Cedrus brevifolia) doğal yetişmektedir. Ayrıca 

kavak/söğüt ağaçlarının yoğunluğu da alanın bir taban arazi olduğunu desteklemektedir.  

Hoçaş Fosil Ormanı daha çok sahil özelliği özelliği gösterirken, Kozyaka Fosil Ormanı biraz 

daha sahil arkası bir orman yapısını ortaya koymaktadır. İlkinde palmiyeler ve kavak/söğüt ağaçları ön 

planda iken, ikincisinde sedir ağaçları daha ön plandadır.  

Bütün bu bulgular alanın günümüze göre daha sıcak ve Akdeniz çevresi iklim özelliğini 

yansıtmaktadır. Benzer orman yapısı ve iklimi ülkemizde, sadece Antalya ve Muğla çevresinde 

varken, aynı zamanda biraz daha sıcak tipi benzer florası ile Akdeniz’in güneyinde bulunmaktadır.  

 

2.4.  İklim Bilimi 

Seben İlçesi Türkiye’nin coğrafik iklim bölgelerinden Karadeniz iklim bölgesinin batı 

bölümünde yer almaktadır. İç Anadolu iklim bölgesine yakındır. Kış mevsimi yağmurlu ve ılıman 

geçer, yazları ise sıcaktır. En çok yağış ilkbahar ve kış aylarında görülmektedir. Hakim rüzgar 

lodostur, Seben'in kuzeyindeki dağlar rüzgarları tutmakla birlikte,  Güney ve Güneybatı rüzgarları 

daha etkili olmaktadır. Karadeniz iklimi görülen Bolu'da, Seben'de step’e geçiş Taşlıyayla mevkiinden 

Korucuk mevkiine doğru olan inişte açıkça görülmektedir. Farklı iklim tiplerinin oluşuyla 

ormancılıktaki ağaç türü değişimi yanında biyolojik çeşitlilikte de önemli değişimler görülmektedir. 

Kışların ılıman geçişi, yazların sıcak oluşu nedeniyle tarım ve meyvecilik bakımından Seben ve 

çevresinde çok çeşitli ürünler yetiştirilebilmektedir.     

 

3. Sahanın Diğer Doğal ve Kültürel Değerleri 

3.1. Diğer Doğal Değerler 

 Doğrudan sahanın içerisinde kalmayan fakat Seben Fosil Ormanı’nın yönetimi sırasında 

dikkate alınması gereken başkaca doğal değerler de bulunmaktadır. Bu değerleri belirlemek üzere 

sahayı tanıyan uzmanlara, yerel ormancılık birimlerinde çalışan mühendis ve diğer görevlilere, bölgeyi 

bilen köylü ve avcılara Ek 1’de örneği görülen “Bolu-Seben Fosil Ormanı’nın Doğal ve Kültürel 

Değerlerinin Saptanması ve Uygun Yönetim Planının Geliştirilmesi Projesi Ekoturizm Değerleri 

Envanter Formunu” temel alan bir alan çalışması uygulanmıştır.  

 Dağlar ve tepeler; görünümleri, sundukları dağcılık ve seyir olanakları, barındırdıkları kültürel 

ziyaret mekanları ve hikayeleriyle ekoturizm açısından önem taşıyan değerler arasındadır. Bu 

kapsamda Alpagut Köyü üzeri ile Gerenözü Yaylası civarında yer alan Nevruz Tepesi önemlidir. 

Nevruz tepesini bir seyir noktası olarak düşünmek mümkündür. Bu tepeden Seben’in tamamı 

görülebilmekte, aynı noktadan hem Solaklar hem de Muslar mağaraları ve tarihi yerleşim alanları 

izlenebilmektedir. Dikmen Burnu olarak adlandırılan yerle de ilişkilidir. 

             Bu kapsamda yararlanılabilecek bir başka önemli seyir noktası Kepez Kayasıdır. Buraya, 

Yuva Köyü Arkeolojik Yerleşim Yerinde patika yürüyüşü ile ulaşabilmek mümkündür. Kepez 

Kayasından Çeltikdere Bizans Kilise Kalıntıları, ilginç jeolojik yapısıyla Kınıkçıdere oluşumu (Resim 

10) ve Kaşbıyıklar Kaya Evleri izlenebilmektedir. 

             Ormanlar ve münferit bazı bitkiler de ekoturizm değeri taşımaktadır. Kuruluşları, oluştukları 

coğrafya, eriştikleri yaş ve biçimler pek çok insan için ilginç doğal oluşumlar olarak kabul 

edilmektedir. Bu kapsamda yöre incelendiğinde, Dikmen burnu kuzeyindeki yaşlı fındık, ıhlamur ve 

cevizlerle, Solaklar ve Korucuk köylerindeki çok yaşlı ve kalın Türk fındığı (Corylus colurna L.) 

meşcerelerinin, Ardıç koruma ormanının ekoturizm değeri taşıdıkları görülmektedir.  

              Bir orman veya meşcere oluşturmadan da bitkiler değerli olabilmektedir. Genel yayılış alanı 

dışına çıkmış bitkiler buna örnektir. Bu kapsamda Hoçaş ve Çeltikdere Köyleri civarında görülen sakız 

ağaçları örnek gösterilebilir. Bolu ilinde Seben dışında Sakız Ağacı görmek mümkün değildir.  

             Benzer durum genel bitki örtüsü için de söylenebilir. Genellikle yağışlı ve ılıman ibreli 

ormanlarıyla tanınan Bolu ilinde step bitki topluluklarının rastlanabileceği yer Seben ilçesidir. 

Bolu’dan Seben’e yapılan seyahat boyunca, orman yapısının değişimi, bitki ve iklim yapısındaki hızlı 

farklılaşma çok kolay izlenebilmekte ve stebe geçiş bu bölgede başlamaktadır. Bu durum ekoturistler 

için de ilginç bir özelliktir. 
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Resim 10. Yuva Köyü Arkeolojik Yerleşimleri Çevresinde Dere Oluşumları 

Figure 10. Vallies at Surround of Yuva Village Ancient Placements 

 

 Meyveleri yenilebilen bazı bitkiler de ekoturistlerce ilgiyle karşılanmaktadır. Kınıkçı köyü, 

Gerenözü’nün üst yamaçları, Bozyer girişi ile Çeltikdere civarlarında yer alan alıç, kuşburnu, 

böğürtlen, kızılcık, sumak ve yabani erikler bu kapsamda değerlendirilebilecek doğal değerlerdir. 

Benzer şekilde, mantarlar da ilgi çekmektedir. Özellikle yenilebilen mantarlar bu kapsamda değerli 

olup, Tepecik mahallesi civarında, yerel olarak, Domalan ve Kızıliçli mantar olarak adlandırılan 

mantarlar görülmektedir. 

 Göller veya göletler de hem manzara değerleri hem tut bırak balıkçılığı hem de yüzme gibi 

sportif değerleriyle önem taşıyan oluşumlardır. Yörede iki adet doğal göl bulunmaktadır. Bunlardan 

birisi olan Tokar Gölü, Kaşbıyıklar Köyü yakınındadır. Suyu her daim bulunmakta ve genellikle 

hayvan sulama amaçlı kullanılmaktadır. Diğer doğal göl ise Aşağı Göl ismini taşımakta ve Sanduk 

kaya evlerinin üstünde yer almaktadır. Alanı yaklaşık 3000 m
2
 civarındadır.  

 Bu göllere ek olarak, Musasofular Yaylası, Gerenözü Yaylası ve Kınıkçı Göletleri de 

manzara değeri taşımaktadır. Bu göletlerin çevrelerinde yer alan diğer doğal ve kültürel değerlerle 

bütünleştirilmesi düşünülmelidir. Belirtilen göletler dışında Seben’e gelirken yanından geçilen 

Taşlıyayla Göleti (Resim 11) hem yayla evleri hem balıkçılık açısından şimdiden çekici bir mekan 

haline gelmiş durumdadır. 

 

 

 



55 

 

 
 

Resim 11. Taşlıyayla Gölet’inde Gün Batımı 

Figure 11. Sundown in Taşlıyayla Lake 

 

 Dereler de, yataklarının içerdiği şelale, cadı kazanı, vb. ilginç jeolojik oluşumlarla, yüzme ve 

rafting olanaklarıyla, tut bırak balıkçılık imkanlarıyla ekoturizm açısından değerli doğal kaynaklarıdır. 

Yörede yer alan dereler bu kapsamda değerlendirildiğinde, farklı yerlerde Aladağ Suyu ve Bozdağ 

Çayı isimlerini de alan Çeltik Dere’nin manzara değeri taşıdığı, tut bırak balıkçılığı yapılabilecek bir 

dere olduğu, bazı yerlerinde dere yürüyüşleri yapılabileceği, Aladağ Suyu ismini aldığı yerlerde 

rafting fırsatları tanıyabileceği saptanmıştır.  

 Bir diğer dere olan Kınık veya Kınıkçı Dere’de ise manzara değeri, tut bırak balıkçılığı 

yerleri, yüzme ve yürüyerek dolaşma olanakları, şelale ve peri bacası oluşum örneklerinin bulunduğu 

görülmüştür. Bu derede kanyon oluşumları da gözlenmekte, sırtlarda kaya evlerine rastlanmaktadır.  

 Yörenin üçüncü önemli deresi ise Uludere’dir. Bu derede de manzara değeri, tut bırak 

balıkçılığı, yüzme, yürüyerek dolaşma, şelale izleme, cadı kazanı oluşumları görme imkanları 

bulunmaktadır.  

 Bunlara ek olarak Sarıböden isimli bir şelalenin eskiden Karacaören yaylasında bulunduğu 

ifade edilmiştir.  

 Korunan alanların planlanmasında dikkate alınması gereken bir diğer doğal değer 

mağaralardır. Muslar Kaya evleri örneğinde olduğu gibi, yöredeki kaya evlerinin bir kısmı bu 

kapsamda da değerli doğal mağaralardır. Haccağız Köyünde yer alan Beylik Mağarası, Harmankaya 

veya Papaz mezarı denen yerdeki İsli Mağara, Kınıkçı Kanyonunda yer alan ve büyüklüğü 1000 m
2
’yi 

bulan Kepez mağarası, Kozyaka köyü, Ovacık mevkiinde yer alan ve hayvan korumak için kullanılan 

mağara bölgenin diğer önemli jeolojik oluşumlarıdır. 

 Yörenin jeolojik çekicilikleri yukarıda açıklananlarla sınırlı değildir. Bunlara ek olarak, 

Hoçaş ve Çeltikdere civarında, Tazılar ve Yuva Köyüne gidilen yol üzerinde sıklıkla peri bacası 

oluşumları görülebilmektedir. Seben’in girişinde, yol kenarlarında tüf geçitleri bulunmaktadır. 
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Hoçaş’a giden yol üzerindeki kum taşları, jeolojik tabakalaşmaların güzel örnekleridir. Yolardan 

ayrılmadan jeolojik dere yataklarını görmek, Nimetli Köyü çevresinde fosilleşmiş midye kalıntıları 

bulmak mümkündür.  

 Seben Fosil Ormanı ve çevresinin faunası bir başka değişle hayvanlar alemi de önemli bir 

doğal değerdir. Özellikle yabani bir hayvanın doğal yaşamı sırasında gözlenebilmesi ekoturizm değeri 

taşımaktadır. Bu açıdan korunan alanın çevresi incelendiğinde, kuşlardan keklik, leylek, şahin ve 

doğan dikkat çekmektedir. Kekliği ilkbaharda ve Hoçaş Köyü ile Dikmen Yaylası çevresinde görmek 

olasıdır. Ancak bir süre korunması bu olasılığı artıracak bir önlem olarak düşünülmelidir. Leylekleri 

de baharla birlikte ve özellikle Çeltikdere’de gözlemek mümkündür. Köy çevresinde ve yaz aylarında 

izlenebilecek pek çok leylek yuvası bulunmaktadır. Kartal, doğan, şahin ve akbaba orman çevrelerinde 

gözlenebilecek diğer kuşlardır. 

 Memeli türler arasında sincap, fındıklık yerlerde rastlanan hayvanlardandır. Yörenin Türk 

Fındığı konusunda sahip olduğu hatırlandığında, fındık ziyaret alanı olarak ayrılabilecek alanlarda, 

sincaplar için de özel dikkat gösterilmesi, ziyaretçilerin bu konuda uyarılması düşünülebilir. Diğer 

memelilerden domuz ormanlık alanlarda her mevsim görülmektedir. Geyik, ayı, kurt ve tilkinin de 

yörede varlığı bilinmekte fakat görülebileceği yerler ve zamanlarla ilgili yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Her ne kadar geyik popülasyonu çok zayıflamışsa da yörede geyiğe ateş etmenin 

kötülük getireceğine yönelik bir inanıştan söz edilmiştir. 

 Yörenin dereleri balık konusunda da bazı fırsatlar sunmaktadır. Aladağ Çayı veya suyu 

olarak bilinen derede; kadife, pullu sazan, dere balığı ve alabalık görülmektedir. Yuva köyü çevresinde 

ise mercan balığı olduğu bildirilmiştir. Solaklar Köyünde özel bir işletmeci tarafından alabalık 

yetiştiriciliği yapılmaktadır.   

 Gerenözü Yaylasında bulunan ve geleneksel tıpta kan emdirmek için kullanılan sülükler, 

Çeltikdere çevresindeki çeltik tarlalarında çokça görülen yusufçuklar ekoturizm kapsamında önemli 

diğer fauna fırsatları olarak düşünülebilir.  

 

3.2. Diğer Kültürel Değerler 

Yörenin kültür açısından önemli sit alanları esasen önemli görünen kültürel değerlerdir. Ancak 

kültürel değerleri bunlarla sınırlı kabul etmek doğru değildir. Gelenek ve görenekler gibi görünmeyen 

kültürel değerler ile inanç açısından önemli ziyaret yerleri gibi diğer kültürel mekanlar da 

bulunmaktadır. O nedenle, Ek 1’de yer alan form yardımıyla belirlenen diğer kültürel değerler aşağıda 

açıklanmıştır. 

Sit alanları dışında yer alan tarihi yapı ve yerler olarak; Kozyaka Köyü Çavuşlar Mahallesinde 

yer alan ve Kurtuluş Savaşı sırasında İsmet İnönü’nün kaldığı yer olarak bilinen fakat henüz bir 

düzenleme yapılmamış ev, Bizans kilisesi yakınlarındaki değirmen, Muslar mahallesindeki Şapel 

(Anonim, 1998), Çamaş Türbe ve Dede Mezarı, Çeltikdere Karaca Ahmet Türbesi, Alpagut Pazar Yeri 

sayılabilir. Bu yerlerden Çamaş Türbe Fosil ormana en yakın yerdir. Hacet Bayramında bu alana 

çıkıldığı ve pilav döküldüğü bildirilmektedir. Alpagut Pazar Yeri’nde de zaman zaman Hıdırellez 

törenleri yapılmaktadır.  

Çelebi Mehmet’in Ankara savaşından sonra Kızık Yaylası’nda saklandığı yönünde yörede bir 

rivayet bulunmaktadır. Tepecik mahallesinde bir Dilek taşı bulunmakta ve özellikle çocuk isteği için 

ziyaret edildiği bildirilmektedir. 

Bolu ilinin folklorik değeri bilinmektedir. Bu kapsamda Seben yöresine özgü kıyafetler ve 

oyunlar sadece özel törenlerde ve bazen düğünlerde oynanmakta, sergilenmektedir. Fakat bu değerin 

kurumsallaşmış bir alt yapıya kavuşturulduğunu söylemek güçtür.  

 Halen örneği görülebilen en önemli gelenek Yayla Bayramı düzenlememeleridir. Hoçaş, 

Kaşbıyıklar, Çeltikdere ve Yuva Köyleri yaylacılık geleneğini sürdüren köylerdir. Hoçaş Köylüleri 

haziranda diğer köylüler ise ilkbaharda yaylaya çıkmakta ve sonbahara (15 Eylül) kadar yaylada 

hayvancılık yapmaktadır. Kaşbıyık’tan 3-5 hane koyunculuğa odaklanmıştır. Buna karşılık Avusturya 

hayvancılığının özellikle koyunların Bolu bölgesinden geldiği iddia edilmektedir (IŞITMAN, 1938'e 

atfen TOSUN, 1998). Hem yayla bayramı hem yayla yaşamı ekoturizm açısından değer taşımaktadır. 

Fosil orman ziyaretçilerine sunulabilecek seçenekler olarak düşünülmelidir. Ayrıca yerel ekonomik 
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fırsatlar açısından da dikkate alınmalıdır. Bunlara ek olarak, Kozyaka köylülerinin, sonbahar olmadan 

Taşlıyayla’da düzenlediği Erenler bayramı dikkate alınması gereken bir gelenektir. 

 

 
 
Resim 12. Seben Pazarı ve Panayırı 

Figure 12. Bazaar and kermess in Seben 

 

Seben Elma Festivali (Eylül- Ekim), Seben Emtia ve Hayvan Panayırı (Ekim), yöre halkının 

ilgi gösterdiği, bölge dışı insanların da ilgi gösterebileceği etkinliklerdir (Resim 12). Esasen haftalık 

olarak düzenlenen Seben Pazarı dahi büyük kentlerde yaşayanlar için ilginç bir etkinliktir.  

Seben yöresinde üretilen el ürünleri veya işlemeleri de önemli kültürel değerler arasındadır. 

Bu kapsamda Seben Kızık Köyünde kilim üretildiği bildirilmektedir. Kilim korunan alan 

ziyaretçilerinin ilgi gösterebileceği ve aynı zamanda yörede önemli katma değer yaratma fırsatı sunan 

bir uğraşıdır ve mutlaka dikkate alınmalıdır. Kilime ek olarak yörede, Kızkıvrağı bezi olarak 

adlandırılan bir işleme yapılmakta, işlemeli çoraplar, patikler örülmektedir. Bu çorapların kendine 

özgü motifleri bulunmaktadır. Yörede bez dokuma tezgahları da bulunmaktadır. Bu tezgahların 

turizme kazandırılmış örnekleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülmektedir. Turistler hem dokuma 

işlemini izlemeyi sevmekte hem ürünlerini satın almaktadır. Bu nedenle Fosil Orman ziyaretçileriyle 

buluşturulması gereken kültürel fırsatlar arasında düşünülmelidir. 

Geleneksek üretim biçimlerinin bir başka örneği olarak Sirke İmalathanesi düşünülebilir. 

Seben Elma Festivali ve elma yetiştiriciliği ile elma sirkesine yönelik artan ilgi bu kapsamda birer 

fırsattır. Yörede üretilmiş elma sirkeleri, fosil orman ziyaretçilerinin satın alması olası yerel ürünler 

arasında düşünülmelidir. 

Yörenin bilim ve teknoloji tarihi açısından çok fazla seçenek içermiyor gibi görünmesine 

rağmen, bu kapsamda değerlendirilebilecek bir fırsat olarak Hoçaş köyü üzerindeki Kömür İşletme 

sahası, Aladağ Çayı üzerindeki eski değirmenler dikkate alınabilir. Bu yerlerin ileride yürüyüş 

güzergahlarına alınması çekici olabilir. 

Yerel lezzetler her zaman turizmde ilgi çekmiştir. Ekoturizmde ise daha büyük ilgi 

çekmektedir. Tablo 4’de Seben yöresi yemek ve içeceklerinin bir listesi verilmiştir. Tablo 4’den de 

görüldüğü gibi, halen bilinen fakat çoğunlukla evlerde üretilen ve tüketilen çokça seçenek 
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bulunmaktadır. Fosil orman ziyaretçilerinin bu olanaklardan yararlanabilmesi için, yemeklerin 

tanımlarının yazılı hale getirilmesi, yerel üreticilerin evlerde veya yöre lokantalarında oluşturulması, 

sipariş ile üretim ve sunum olanaklarının yaratılması gereklidir. 

 

Tablo 4. Yerel Yemek Çeşitleri 

Table 4. Food kinds of Seben 

 
 

Yemeğin veya İçeceğin Adı 
Halen 

biliniyor 
Unutulmuş 

Sadece evlerde 

yapılıyor 

Ticari olarak 

üretilip 

satılıyor 

Höşmerim tatlısı     
Seben kara üzümü     
Kabaklı gözleme     
Kedi batmaz     
Coş hoşafı     
Kızılcık tarhanası     
Oğmaç çorbası     
Pirinç (Kıbrıscık) pilavı     
Salma pilav (acem pilavı)     

 
Geleneksel tarım ve organik tarım uygulamaları da yerel kültürel değerler arasında kabul 

edilmeye başlanmıştır. Seben elma üretiminde bilinen bir yerdir. Fakat Seben kara üzümü, Seben 

domatesi, Seben pirinci, Seben salamur yaprağı da bilinen diğer tarımsal ürünlerdir. Seben’de 

sertifikalı ekolojik tarım yapılan bir işletme bulunmaktadır. Yörenin küçük ölçekli küçükbaş 

hayvancılığı ile tarımı birlikte ekoturistler için değer taşımaktadır.  

 

3.3. Sahanın Ekoturizm Altyapısı 

Bir alanda ekoturizm yapılabilmesi için sadece ekoturizm değerlerinin olması yeterli değildir. 

Ekoturistlerin bu değerlere erişimini sağlayacak altyapının bulunması, bir insan olarak ihtiyaç 

duydukları yaşamsal gereksinimlerin (yemek, içmek, konaklamak vb.) temin edilebilir olması 

gereklidir.  

Şüphesiz bütün bunların Seben Fosil Ormanı içerisinden sağlanması gerekmemektedir. Bu 

nedenle Seben İlçesi sınırları içerisinde bir değerlendirme yapılmış ve aşağıdaki olanakların 

bulunduğu tespit edilmiştir.  

Ulaşım, turizm için en önemli altyapı elemanıdır. Bu kapsamda, saha değerlendirildiğinde 

Seben İlçesine en yakın (200 km) uluslararası hava limanı Ankara’daki Esenboğa Hava Limanı’dır. 

Bunu İstanbul’da yer alan Sabiha Gökçen (240 km) ve Atatürk Hava Limanları (300km) izlemektedir. 

Sahanın uluslararası bir kimlik kazanması halinde, gerek Ankara gerek İstanbul’daki hava alanlarının 

uzak kabul edilebilecek alanlar olmadığı düşünülebilir. 

Kruvaziyer turizm önemli bir kitle turizmi fırsatı olması yanında, uğradığı limanlar ve çevresi 

için de fırsatlar sunmaktadır. Ancak, Seben’e en yakın limanlar 240 km uzaklıktaki İstanbul ve 150 

km uzaklıktaki Zonguldak limanlarıdır. İstanbul önemli bir turist kapasitesine sahip olmakla birlikte, 

Seben için bir fırsat olabileceği düşünülmemektedir. Benzer şekilde Zonguldak limanının da bu 

kapsamda bir fırsat olarak değerlendirilmesi, en azından kısa dönemde olanaklı değildir. 

Fosil ormana kara yolu ile ulaşım en genel tercih görecek ulaşım biçimi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kapsamda İstanbul istikametinden sahaya ulaşmak isteyeceklerin TEM veya E5 ve D 

100 güzergâhlarını kullanmaları gerekmektedir. TEM ile önce Bolu’ya (240 km, 3 saat) ulaşmaları ve 

ardından ilçe yolu ile Seben’e (54 km, 1 saat) varmaları gerekmektedir. Seben’den Hoçaş Fosil 

Ormanı’na Hoçaş köy yolundan (8 km, 15 dakika), Kozyaka Fosil Ormanı’na ise Kozyaka Köyü’ne 

giden yol (5 km, 10 dakika) üzerinden gitmeleri zorunludur. Bu güzergahın E5 ve D100 yollarından 

izlenmesi halinde mesafe biraz artmakta, yolculuk süresi yaklaşık 1-1,5 saat uzamaktadır.  

Ankara istikametinden fosil ormanlarına geliş için de iki seçenek bulunmaktadır. Bu 

seçeneklerden ilki, İstanbul örneğindeki gibi TEM bağlantısını kullanarak, önce Bolu’ya varmak (200 
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km) ve ardından Seben bağlantılı Hoçaş veya Kozyaka’ya ulaşmak şeklindedir. Bu seçenek İstanbul’la 

kıyaslandığında, daha kısa bir ulaşım mesafesi ve süresi sözkonusudur. Ancak, Ankara’dan ulaşımın 

ikinci seçeneği olan Ankara- Beypazarı- Nallıhan- Seben güzergâhı önemli bir fırsattır. Bu güzergahın 

toplam uzunluğu da yaklaşık 200 km uzunluktadır. TEM’e göre daha düşük altyapılı yollardan oluşsa 

da turizm değeri taşıyan Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini de görme fırsatı verdiği için ekoturizm 

açısından önemli bir olanaktır. 

Seben Fosil Ormanı’na özel araçları dışında, mutat vasıtalarla gelmek isteyenlerin, öncelikle 

Bolu’ya seferi olan Bolu kökenli veya Bolu bağlantılı seyahat firmalarından hizmet satın alması 

gereklidir. Bolu Seben ve Seben Nallıhan arasında ise Seben Minibüs Birliği, Seben Gölü Turizm veya 

Lüks Seben Turizm’den yararlanmak olanaklıdır. Seben Hoçaş, Kozyaka Köyleri arasında ise halen 

bir adet minibüs çalışmaktadır ve bu araçtan yararlanmak gereklidir.  

Fosil ormanlarına yakın Hocaş ve Kozyaka çevresinde aydınlatma elektrik enerjisi ile 

sağlanmaktadır ve yeterli düzeydedir. Isıtma için genellikle kömür ve odun kullanılmaktadır. Hoçaş 

köyündeki bazı evlerde (18 adet) güneş enerjisinden su ısıtma amaçlı yararlanılmaktadır. Seben 

çevresinde 3 ayrı akaryakıt firması araçlar için yakıt tedarik hizmeti sunmaktadır. 

Seben kaynak suyundan, Aladağ Çayından, Kınıkçı ve Kozyaka Dereleri ile Seben Gölünden 

içme suyu tedarik edilmektedir. Bu kaynaklardan bazıları sulama ve balıkçılık amaçlı da 

kullanılmaktadır. Uludere’den ise sadece sulama amaçlı faydalanılmaktadır. Belirtilen su kaynakları 

mevcut nüfus için yeterli suyu sağlayabildiği gibi, fosil ormanın neden olabileceği ziyaretçi artışının 

gerektireceği ek su talebini de karşılayabileceği görülmektedir.  

Hoçaş Köyü’ne yakın fosil ormanında ziyaretçilerinin karşılaşacağı en yakın yerleşim yeri 

Hoçaş Köyüdür. Köyde atık sular fosseptiklerde toplanmaktadır. Seben ilçesinde ise kanalizasyon 

sistemi mevcuttur. Bugün için atık sular bir sorun çıkarmıyor gibi görünse de, özellikle hayvancılıkla 

birlikte durum değerlendirildiğinde, çevre temizliği konusunda özel bir dikkat gerekeceği söylenebilir. 

Bu durum katı atıklar konusunda daha acil önlemleri gerektirmektedir. Bugünkü yapıda katı 

atıkları toplayan ve usulüne uygun olarak yok eden bir sistem bulunmamaktadır. Seben belediyesi, 

Hoçaş köyünden de zaman zaman katı atıkları almakta fakat depolama ve yok etme konularında kötü 

uygulamalara rastlanmaktadır.  

Seben Fosil Ormanı’na en yakın posta ofisi Seben’dedir. Bunu Kıbrısçık ve Nallıhan posta 

ofisleri izlemektedir. Seben,  Hoçaş ve Kozyaka’da telefon hattı bulunmakta, internet erişimi yer 

almaktadır. Yörede mobil telefon hizmeti bulunmaktadır. 

Fosil ormana en yakın banka ve otomatik para çekme makinası Seben ilçe merkezindedir ve 

sadece tek bir banka hizmet vermektedir. İlçede kredi kartı kullanmak mümkündür. Alışveriş için 

Seben ilçe merkezindeki market ve bakkallardan yararlanmak gereklidir. Hediyelik eşya satan bir yer 

bulunmamaktadır. Ancak Seben pazarı ilginç bir alışveriş fırsatı doğurmaktadır.  

Fosil orman ziyaretçilerinin olası sağlık hizmeti gereksinimleri Seben ilçe merkezindeki 

sağlık ocağı ve Seben Devlet Hastanesi tarafından verilebilir. Hastanenin ilk müdahale, hasta nakil ve 

ambulans hizmeti mevcuttur. 

Ekoturizm için önemli bir başka altyapı bileşeni konaklamadır. Fosil orman ziyaretçilerinin 

olası konaklama taleplerini değerlendirilebilecek tesisler Tablo 5’de gösterilmiştir. Şüphesiz bu 

tesislere Bolu ilinde yer alan tesisler de eklenebilir. Ancak korunan alanın yerel etkilerini dikkate 

alarak, öncelikle yörede konaklama tercih edilmelidir.  

Tablo 5’den görülebildiği gibi, doğrudan yararlanılabilecek toplam yatak kapasitesi 322 

kişidir. Bu durum ziyaretçi sayısı açısından bir kısıt oluşturmaktadır. Sahanın taşıma kapasitesi dikkate 

alınarak, yatak kapasitesinin artırılması düşünülmelidir. Bu aşamada 322 kişilik bir kapasitenin yeterli 

olduğu, ancak tesislerin niteliklerinde iyileştirmeye gidilebileceği düşünülebilir.  

Hoçaş Köyüne yakın fosil ormanında ziyaretçi sayısının artışına bağlı olarak, Hoçaş Köyü 

sınırları içerisinde konaklama kapasitelerinin oluşturulması düşünülebilir. Köyde bu kapsamda 

değerlendirilebilecek atıl durumda 10 adet ahşap ev bulunmaktadır. Bu evler yaklaşık 4 oda bir salon 

büyüklüğündedir. Restorasyon ile yenilenen evlerin, yerel kültürel ürünlerin sunulduğu butik tesislere 

dönüştürülmesine yönelik fırsatlar dikkate alınmalıdır. 
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Tablo 5. 10 km Uzaklık Dâhilinde Kalan ve Fosil Orman Ziyaretçilerinin Kullanabileceği 

Konaklama Tesisleri 

Table 5. Available Accommodation facilities within 10 km. distance surround of The Seben Petrified 

Forest   

 

 

Ziyaretçilerin yeme – içme gereksinimleri de diğer önemli insani ihtiyaçlarıdır. Bu kapsamda 

yararlanılabilecek tesisler Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablo 6’dan da görüldüğü gibi, tesisler genellikle 

ilçe merkezinde yer alan mütevazi lokantalardır. Her ne kadar sürekli açık olarak görülseler de büyük 

gruplara hizmet verme konusunda zaman zaman sıkıntı yaşanması büyük olasılıktır. Sundukları 

yemekler, yerel yemeklerden çok, genellikle tercih edilen ve her yerde bilinen yemeklerdir. Seben İlçe 

merkezi dışında ise alabalık üretim tesisleri birer fırsat olarak görünmektedir. Ancak bu tesislerin de 

grup faydalanmalarına yanıt verebilmeleri için randevulu bir şekilde çalışmaları gereklidir. Bu 

nedenle, tesis sahipleri ile fosil orman yönetimi arasında bağ kurmak, kurulan bağı, sahanın ve 

işletmelerin ortak amaçlarına hizmet edecek şekilde geliştirmek gereklidir.  

 

 

 

 

Tesisin Adı Bulunduğu 

Yer 

Yatak  

Sayısı 

Kalite  

Düzeyi 

Niteliği Konaklamaya ek 

olanaklar 

Hizmet Dönemi 

Pavlu 

Termal 

Keşenözü 

Köyü 

250 □ düşük 

orta 

□ yüksek 

□ Resort otel 

 Otel 

□ Hostel 

□ Pansiyon 

□ Ev pansiyonu 

□ Yurt 

□ Kamp 

□ kamu 

misafirhanesi 

Yemek 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

 Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

Yünnüoğlu 

(termal 

kaplıca) 

Keşenözü 

Köyü 

46 □ düşük 

orta 

□ yüksek 

□ Resort otel 

Otel 

□ Hostel 

□ Pansiyon 

□ Ev pansiyonu 

□ Yurt 

□ Kamp 

□ kamu 

misafirhanesi 

Yemek 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

Zümrüt 

Otel 

Seben 16 □ düşük 

 orta 

□ yüksek 

□ Resort otel 

Otel 

□ Hostel 

□ Pansiyon 

□ Ev pansiyonu 

□ Yurt 

□ Kamp 

□ kamu 

misafirhanesi 

□ Yemek 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

Özlem  

Oteli 

Seben  20 □ düşük 

 orta 

□ yüksek 

□ Resort otel 

Otel 

□ Hostel 

□ Pansiyon 

□ Ev pansiyonu 

□ Yurt 

□ Kamp 

□ kamu 

misafirhanesi 

□ Yemek 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

 Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 
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Tablo 6. Fosil Orman Ziyaretçilerinin Yararlanabileceği Yeme İçme Tesisleri 

Table 6. Available facilities for Food and Beverage for visitors of the Seben Petrified Forest 

 
 

Tesisin Adı 
Bulunduğu 

Yer 

Kapasite 

(Kişi) 

Kalite  

Düzeyi 
Niteliği Ek olanaklar Hizmet Dönemi 

Metin’in 

Yeri 

Seben 50 □ düşük 

orta 

□ yüksek 

□ Restoran 

Lokanta 

□ Kebapçı 

□ Aşçı 

□ Pastane 

□ Büfe 

□ Kafeterya 

□ kahvehane 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

 Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

Konak 

Lokantası 

Seben 30 □ düşük 

orta 

□ yüksek 

□ Restoran 

Lokanta 

□ Kebapçı 

□ Aşçı 

□ Pastane 

□ Büfe 

□ Kafeterya 

□ kahvehane 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

 Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

Ocakbaşı 

Restoran 

Seben 50 □ düşük 

orta 

□ yüksek 

□ Restoran 

 Lokanta 

 Kebapçı 

□ Aşçı 

□ Pastane 

□ Büfe 

□ Kafeterya 

□ kahvehane 

□ balıkçı 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

 Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

Seben kaya 

evleri 

balıkhane 

Solaklar 

köyü 

100 □ düşük 

orta 

□ yüksek 

□ Restoran 

□ Lokanta 

□ Kebapçı 

□ Aşçı 

□ Pastane 

□ Büfe 

□ Kafeterya 

□ kahvehane 

balıkçı 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

 Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

Çınar 

Restoran  

Seben 50 □ düşük 

orta 

□ yüksek 

□ Restoran 

Lokanta 

□ Kebapçı 

□ Aşçı 

□ Pastane 

□ Büfe 

□ Kafeterya 

□ kahvehane 

□ balıkçı 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

 Sürekli açık 

□ Açık olduğu 

dönemler: 

 
Gerek konaklama gerek yeme içme tesislerinde çalışacak insan sayısı açısından bir sorun 

bulunmamaktadır. Ziyaretçi sayısındaki artışın getireceği kapasite artışlarının da bir sorun teşkil 

etmeyeceği düşünülmektedir. 

 

4. Sahanın Koruma Statüsü 

Seben Fosil Ormanı projesi kapsamında kalan saha için öngörülen koruma statüsü Tabiat Anıtı 

olarak belirlenmiştir. Aşağıda bu statünün yasal temeli özetlenmiş ve bu mevzuata göre alanda 

yapılabilecek faaliyetler ile yasaklanması gereken faaliyetler sıralanmıştır.  

 

4.1.  İlgili Mevzuat 

Korunan alanlar hukuksal olarak başta, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu olmak üzere, Milli 

Parklar Yönetmeliği ve alanın önceki statüsüne bağlı olarak 6831 sayılı Orman Kanunu, 2863 sayılı 
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Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu ve 2012 tarihli Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara 

Dair Yönetmelik hükümlerine tabidir. Diğer yandan, eğer saha içinde av koruma ve geliştirme sahaları 

ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun kapsamına giren kaynak değerleri var ise, adı geçen kanunda 

yer alan düzenlemeleri de dikkate almak gereklidir. 

Bunun yanında, özellikle halen TBMM’de görüşülmekte olan ve kanunlaşması kuvvetle 

muhtemel Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısında yer alan düzenlemelere de yer 

verilecektir. 

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. Maddesinin (c) fıkrası, “Tabiat anıtı; tabiat ve 

tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları 

dâhilinde korunan tabiat parçalarını” ifade ettiğine dairdir.  

 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısının 9. maddesinin (ğ) fıkrasında 

yer alan tanıma göre ise tabiat anıtı, “Tabiat anıtı: Tabii olarak oluşan, nadir, estetik, sıra dışı veya 

benzersiz oluşumlar ile bitki türlerinin nadir veya temsili numunelerini ihtiva eden ve bilimsel değeri 

olan tabiat parçalarıdır.” şeklinde ifade edilmiştir.  

  1986 Tarihli Milli Parklar Yönetmeliği’nin 7. maddesi, “Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma 

Alanı Kriterleri”ne yer vermiştir. Bu maddenin (A) fıkrasına göre; 

  

 Tabiat anıtı olarak ayrılacak yerler ve tabii objeler; 

  1 - Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği tek veya nadir olmaları sebebiyle ilmi ve 

estetik yönden milli öneme sahip, bir veya bir kaç jeolojik ve jeomorfolojik formasyon ve bitki türleri 

gibi müstesna değerleri barındırmalıdır.  

  2 - Özellikle insan faaliyetlerinden çok az zarar görmüş veya hiç zarar görmemiş olmalıdır.  

  3 - Saha büyüklüğü milli parklardan küçük, fakat koruma yönünden bütünlüğü sağlayacak 

yeterlikte olmalıdır.  

  4 - Devletin mülkiyetinde olmalıdır. 

 

  Fosil Ormanı İçin Önerilebilecek Korunan Alan Statüsü Tabiat Anıtı olduğuna göre bu 

statünün seçilme nedenleri; 

 

- tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere sahip olması, 

- kaynak değerinin bilimsel bir anlam ve değer ifade etmesi, 

- tabii olarak oluşan, nadir, estetik, sıra dışı veya benzersiz oluşumlara sahip olması, 

- bitki türlerinin nadir veya temsili numunelerini ihtiva etmesi,  

- milli park esasları dâhilinde korunması gereken tabiat parçalarına sahip olması, 

- estetik ve bilimsel yönden milli öneme sahip, bir veya bir kaç jeolojik ve jeomorfolojik 

formasyon ve bitki türlerini barındırması, 

-  özellikle insan faaliyetlerinden çok az zarar görmüş veya hiç zarar görmemiş olması, 

- saha büyüklüğü milli parklardan küçük, fakat koruma yönünden bütünlüğü sağlayacak 

yeterlikte olması, 

- hassas ekosistemde olması, 

- geleneksel arazi kullanım şekillerine sahip olması, 

- Devlet mülkiyetinde olması, 

- mutlak korunması gerekli olması, 

- kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarından biri olması, 

 

4.2. Tabiat Anıtı ile İlgili Hükümler 

 Tabiat anıtlarında 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 14. maddesine göre aşağıdaki 

faaliyetler yasaklanmıştır: 

 

a) Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz, 

b) Yaban hayatı tahrip edilemez,  

c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek 

her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve 

işlemler yapılamaz,  
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d) Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz, 

e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç 

duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin 

bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez 

veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz.  

Yine aynı Kanunun 15. maddesine göre bu sahalarda her türlü kaçak yapı ve tesis ile işgal 

edilen yerlerin tescili yasaktır. Maddeye göre; 

“Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşları ve 

Hazineye ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki mevcut 

açıklıkların ve var olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, 

sökülmesi, boğulması, budanması sonunda oluşacak açıklıkların ve arazinin çeşitli şekillerde 

düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgali, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis 

yapılması, bu yapı ve tesislerin tapuya tescili yasaktır.  Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart 

aranmadan doğrudan doğruya Tarım ve Orman Bakanlığınca el konulur.” şeklinde ifade edilmektedir.  

 

5. Planlama Yöntemi 

Seben Fosil Ormanı için önerilen yönetim planının hazırlanma sürecini açıklamadan önce, 

yönetim planından anlaşılanın açıklanmış olması gereklidir.  

1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na dayanarak, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Mart 2012 tarihinde çıkarılan “Korunan Alanlarda Yapılacak 

Planlara Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, Seben Fosil Ormanı’nın tamamı korunan alan
1
 

niteliğinde değildir (Önceden 21 ha.lık kısmı 1. Derece Doğal Sit alanı edilmiştir). Her ne kadar 

sahanın tümü bugün için resmen onanmış bir koruma statüsü bulunmasa da neticede korunan alan 

olma özelliklerine sahip bir yer söz konusudur.  

Aynı yönetmeliğin 3. Maddesinin (ş) fıkrasına göre; “Yönetim Planı: Korunan veya 

korunması düşünülen bir alanın coğrafi sınırlarını, fiziki yapısını, sosyo-ekonomik durumunu ve sahip 

olduğu biyolojik çeşitliliği tanımlayan, alanı etkileyen tehditleri, baskıları ve diğer sorunları açıklayan, 

korunan alan yönetiminin vizyon, amaç ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri 

belirleyen, bu planın hazırlanması ve uygulanmasında paydaşların katılımcılığının boyutları ve 

koşullarını tanımlayan, alanın kullanımına yönelik koruma bölgelerini belirleyen, korunan alanın daha 

etkili yönetimini sağlayan belgeyi” ifade etmektedir.  

Bununla birlikte, Milli Parklar için Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik’te 

“Uzun Devreli Gelişme Planı’ndan”; 1983 tarih, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 4. Maddesinin 

2. Paragrafında ise “Milli Park Gelişme Planından” söz edilmektedir. Diğer yandan aynı kanunun 16. 

Maddesine eklenen fıkrada “Uzun Devreli Gelişim Planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim 

plânları” yer bulmaktadır. 

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğe göre (Madde 3\s) uzun devreli 

gelişme planları “Milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, 

koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan 

ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamı dışındaki gelişme planlarını”, ifade 

etmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü gibi, Ülkemiz korunan alanlarının yönetimiyle ilgili 

olarak, planlamanın gereğine işaret eden hükümler mevzuatta yer almakta fakat bu hükümlerin 

içerikleri ve kavramlaştırma bakımından halen sıkıntılar bulunmaktadır. Nitekim Kuvan’a göre (2012) 

bu yönetmelik ile “korunan alan yönetiminde yetki karmaşası yaratılmış, uzun devreli yönetim planları 

olarak adlandırılan planların yönetim planlarıyla çelişen yönleri ortadan kaldırılamamış ve plan 

hazırlama konusunda mesleki deneyimler dışlanmıştır”.  

Bütün bu açıklamalar göstermektedir ki, Seben Fosil Ormanı’nın süreklilik anlayışına uygun 

olarak yönetilebilmesini sağlayabilecek ve bu araştırma projesinde üretilecek yönetim planına örnek 

                                                           
1 Madde 3\h Korunan alan: Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak 

alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili 

kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre tespit edilen ve yönetilen kara ya 

da deniz alanını, 
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olabilecek bir planlama süreci Ülkemizde ortaya konulmamıştır. Kavramsal olarak dahi bir netlik 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, dünyada konunun nasıl anlaşıldığının da incelenmesi gereklidir.  

Kanada Milli Parklarından sorumlu Park Kanada’nın kılavuzunda yönetim planı için bir tanım 

vermekten çok “Yönetim Amaçları ile bu amaçlara erişmek için gerekli araç ve stratejileri içerir. Plan, 

nihai erişilmesi gereken son-amaçtan çok, sonraki yönetimleri, uygulamaları ve planlamaları 

biçimlendiren bir genel anlayıştır (Parks Canada 1978)” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.  

Ancak, sonraki yıllarda daha net yönetim planı tanımlarının verilmeye başlandığı 

görülmektedir. Nitekim bir tanıma göre yönetim planı “Amaçlarla ilişkili olarak, belirli bir dönem 

boyunca, alanı veya bölgeyi, sahanın doğasını, arazi biçimini veya peyzajını korunmakla ilgili 

yönetsel fırsat ve sorunları tanımlayan, yazılı, ilan edilmiş ve onaylanmış belgelerdir” (Eurosite 1999). 

Bir başka tanıma göre yönetim planı; korunan alanın yönetimine kontrol ve kılavuzluk eden 

bir belgedir. Gelecekte alan için gerekli insan kaynağını, tesisleri, kullanımları ve kaynakları 

detaylandırır. Gelecek 5 - 10 yıl için bir program öneren çalışma belgesidir (Ndosi 1992). 

Thorsell ise (1995) yönetim planını “Korunan alan kaynaklarının yönetimi, alanın kullanımı, 

kullanım ve yönetim için gerekli tesislerin geliştirilmesini kontrol eden, yön gösteren bir belgedir. 

Böylelikle bir Yönetim Planı, herhangi bir alanda yapılacak tüm yönetim ve gelişim etkinliklerine 

kolaylaştırıcılık ve kılavuzluk yapan bir çalışma belgesidir” şeklinde ifade etmektedir.  

Yönetim planı, parkın gelecekteki temel ve gelişim felsefesini ortaya koyan, on yıllık bir 

dönem için belirlenmiş yönetim amaçlarına erişmek, problemleri çözmek için gerekli stratejileri sunan 

bir belgedir (Young and Young 1993). Young ve Young’a göre (1993), Yönetim planlarında 

belirlenen stratejilere dayalı olarak; etkin park işleri için gerekli destekleyici tesis ve eylemler, 

programlar, ziyaretçi kullanımları ve insan faydalanma biçimleri belirlenir. Planlama çalışmaları 

boyunca parkın, etkiledikleri ve etkilendikleri bölgesel bir kapsamda ele alınır. 

Gerek yukarıda verilen tanımların gerek Ülkemiz mevzuatında geçen ifadelerin aslında ortak 

yanları oldukça fazladır. Bu ortak yanları irdelediğimizde, sadece korunan alanlar için değil, her plan 

için izlenmesi gereken planlama aşamalarının öne çıktığı görülmektedir. Her planlama çalışmasında 

içinde bulunulan durumun analiz edilmesi, gidilmek istenen yerin doğru saptanması, olası gidiş yolları 

arasından en etkinlerin kararlaştırılması, plan uygulamalarının etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

için gerekli altyapının kurulmuş olması gereklidir.  

Thomas ve Middleton (2003) ’un belirttiğine göre korunan alanlarda planlama işi on adımdan 

oluşan bir süreci uygulayarak gerçekleştirilebilir. Bu aşamalar ve Seben Fosil Ormanı Yönetim Planı 

hazırlama işindeki uygulama biçimi aşağıda açıklandığı gibidir. 

-Planlama öncesi hazırlık aşaması; Bu aşamada planlama ekibinin kurulmasından, neden 

yönetim planı hazırlanmak istendiğine, korunan alana bir sistem dâhilinde yaklaşılıp 

yaklaşılmadığından, önceki plan uygulama sonuçlarına, bölgesel kabullere kadar farklı konulardaki 

temel kabuller, varsayımlar ortaya konulmaktadır.  

Seben Fosil Ormanı uygulamasında da özellikle planlama ekibi üzerinde durulmuştur. Farklı 

disiplinlerden oluşan araştırma proje ekibinin aynı zamanda planlama ekibi olarak çalışmasına karar 

verilmiştir. Bu kapsamda Hoçaş, Kozyaka Köyü Muhtarları ile Seben Kaymakamı’nın da planlama 

ekibinde yer alması, katılımcılık açısından da değerli bulunmuş ve sonraki adımların uygulamalarına 

davet edilmişlerdir. Diğer yandan, uygulanacak planın “Stratejik Planlama” anlayışıyla hazırlanmasına 

karar verilmiş ve sonraki adımlarda bu kabul dikkate alınmıştır. Hazırlanacak planın 5 yıllık bir 

dönemi kapsaması uygun bulunmuş ve 5 yıllık plan için iki yıllık uygulama planları hazırlanmasına 

karar verilmiştir. Planlanacak bölge olarak Hoçaş ve Kozyaka Köyleri çevresindeki fosil ormanlar esas 

alınmıştır.  

-Veri toplama, öncesine yönelik araştırma, başlangıç nitelikli arazi çalışmaları: Planlama 

için gerekli verilerin toplandığı, planlanacak sahanın ve ilişkili toplumun bugüne kadar yaşadıklarının 

incelendiği, alandan başlangıç verilerinin toplandığı planlama adımıdır. 

Bu amaçla, Ek 1’de örneği görülen form hazırlanmış ve sahada deneyim sahibi kişilere 

(muhtarlar, işletme şefleri, muhafaza memurları, avcılar, .. vb) uygulanmıştır. Bu kapsamda Seben ilçe 

merkezi ile Hoçaş, Kozyaka, Çeltikdere köylerinde görüşmeler yapılmıştır.  

-Bilgilerin değerlendirilmesi: Bir önceki adımda toplanan verilerin derlenip, yorumlandığı 

aşamadır. Ek 1’de yer alan form ile elde edilen bilgiler harita üzerine yerleştirilmiş (Bakınız Ek 2) ve 

bölgenin doğal ve kültürel ekoturizm değerleri mekânsal olarak ve bir bütün şekilde görülebilir hale 

getirilmiştir.  
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-Kısıt, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi: Korunan alan yönetiminde dikkate alınması 

gereken durumun analiz edildiği aşamadır. 

Seben Fosil Ormanı örneğinde, önceki adımlarda elde edilen bilgiler, bir SWOT analizi ile 

birleştirilerek, bu aşama gerçekleştirilmiştir. Planlama ekibi toplanmış ve tüm üyelere önceki 

aşamalarda elde edilen bilgiler sunularak kendilerini, korunan alanı yönetecek kurum yerine koyarak, 

saha ile ilgili üstünlük ve zayıflıkları belirlemeleri istenmiştir. Ardından, yine korunan alanı yönetecek 

kurum oldukları varsayımıyla hareket ettiklerinde, hangi fırsat ve tehditlerin ortaya çıkabileceğini 

saptamaları istenmiştir. Bu aşamada elde edilen bulgular Korunan Alan ve Yönetimiyle İlgili 

Durum Analizi başlığında ayrıntılı olarak verilmiştir. 

-Yönetim vizyon ve amaçlarının belirlenmesi: Korunan alanın varlık nedeninin 

sorgulandığı, plan yapanın erişmek istediği hedeflerin hiyerarşik olarak ortaya konduğu planlama 

evresidir.  

Seben Fosil Ormanı planlama ekibi durum analizi çalışmasının ardından, vizyon belirleme ve 

misyon saptama çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Misyon ve vizyon ifadeleri belirlenirken, önce bu 

kavramlardan anlaşılması gereken planlama ekibine anlatılmış, örnek yönetim planlarında yer alan 

misyon ve vizyon ifadeleri gösterilmiş ve “Kelime birleştirme” yaklaşımıyla misyon ve vizyon 

ifadeleri geliştirilmiştir. Belirlenen ifadeler ilgili başlıkta verilmektedir. 

Benzer şekilde misyonu gerçekleştirmek, vizyon ile tanımlanan duruma erişebilmek için 

uygulanması gereken amaç ve stratejiler altyapı, koruma, araştırma, eğitim, yönetişim, ekoturizm ve 

korunan alan ekonomisi alt başlıklarına göre oluşturulmuştur. Belirlenen amaç ve stratejiler, ilgili 

başlıklarda verilmiştir.  

-Zonlama ve diğer konulardaki karar seçeneklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: 

Korunan alanların her noktası, gerek sahip olunan değerler gerek insan ile ilişkisi açısından aynı önem 

ve değerde değildir. Bir yer çok fazla korunması gereken bileşeni içerirken, bir başka yer korunan 

alanın ilişkili insan toplulukları ile ortak kullanım gereği çatışma nedeni olabilir. Bu nedenlerden 

dolayı korunan alan içerisinde, zonlama yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa nasıl bir zonlama 

yapılacağının kararlaştırılması gereklidir.  

Ancak planlama evresinin sadece zonlama konusundaki karar seçenekleriyle sınırlandırılması 

da doğru değildir. Bir önceki aşamada belirlenen amaç ve stratejileri gerçekleştirmenin tek bir yolu, 

çoğunlukla, yoktur. Bu da amaca erişmek için kullanılabilecek seçenekler olduğunu, söz konusu 

seçeneklerden hangisinin uygulanmasının, bu korunan alan olanaklarıyla en doğru olacağının 

araştırılmasını gerektirir.  

Seben Fosil Ormanı Yönetim Planında da bir zonlama yapılması gerekli görülmüştür. Fosil 

ormanın temel değeri olan fosilleşmiş örnekler Hoçaş Köyü ile Kozyaka Köyü yakınındadır. Köylüler 

genellikle tarım ile uğraşmakta ve fosil orman içerisinde bir tarımsal faaliyetleri bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, fosil örneklerin çevresinde serbest otlatma şeklinde hayvancılık yapmaktadır. Öte 

yandan, yaylacılık geleneğini sürdürmekte ve yaylalarına gitmek için fosil örneklerinin yakınlarından 

geçmektedir.  

Ülkemizde korunan alanların içermesi gereken zonlarla ilgili, IUCN benzeri bir sınıflandırma 

bulunmamaktadır. Üstelik Seben Fosil Ormanı’nın henüz resmen ilan edilmiş bir korunan alan statüsü 

de yoktur. Bütün bu durumlar dikkate alınarak, mutlak korunacak alan veya çekirdek zon şeklinde 

Hoçaş Köyü ile Kozyaka Köylerine yakın fosil örneklerin çevresinin birinci zonu oluşturması, bu 

alanların çevresinde ziyaretçilerin fosil örnekleri görmek için yaklaşmalarına, köylülerin otlatma ve 

yaylalara gidiş ve gelişlerine olanak tanıyacak bir tampon zonun kurulması yeterli görülmüştür.  

Bununla birlikte, Seben Fosil Ormanı yönetiminin sadece tampon ve çekirdek zon ile 

sınırlanmasının, Seben ve Aladağ bölgesinin diğer ekoturizm değerlerinden korunan alan amaçlarını 

destekleyecek şekilde faydalanmayı olumsuz etkileyeceği açıktır. Üstelik, bu durumda tüm ziyaretçi 

yükü fosil ormanlara taşınmakta ve alan çekicilikleri fosile indirgenerek azaltılmaktadır. Bu nedenler 

gereği olarak, tampon zonun çevresinde ve Seben İlçe sınırları içerisinde kalan diğer alanlar ile 

Seben’i Bolu’ya bağlayan karayolu hattı “Ekoturizm Etkinlik Alanı” olarak nitelenmiş ve bu bölgede 

de etkinliklerde bulunulabileceği kararlaştırılmıştır. 

Seben Fosil Ormanı için henüz ilk yönetim planının oluşturulduğu bu çalışmada belirlenen 

amaç ve stratejilerin, her alanda gerekli temel yapıyı kurmak ile ilgili olması kaçınılmaz bir durumdur. 

Bu da uygulama seçeneklerinin fazla olmasını engellemektedir. Bu nedenle, söz konusu seçenekler, 

Yılmaz, Ok, Okan 2004, Ok, 2006 ve Ok, Okan, Yılmaz, 2011 örneklerinde görülen analitik karar 
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modelleri yardımıyla değerlendirilmemiş fakat alternatifler planlama ekibi üyeleri tarafından çeşitli 

yönlerden irdelenmiş ve yapılan tartışmalar sonucunda en uygun seçenek kararlaştırılmıştır.  

-Taslak planın oluşturulması: Bu aşamaya kadar yapılan işlerin bir bütün haline 

getirilmesinden oluşan bu aşamanın sonunda taslak plan elde edilmektedir. Bu aşama planlama 

adımlarının entegrasyonu olarak da düşünülebilir. Yönetim planlarının içerdiği dispozisyonlar aslında 

bütünleştirmenin nasıl yapıldığını kanıtlayan somut göstergelerdir.  

Bu nedenle farklı yönetim planlarının içindekiler başlığının incelenmesi, planlamada 

bütünleşme işlemini anlamak için yararlıdır. Seben Fosil Ormanı Yönetim Planı hazırlık çalışmasında 

da, farklı yönetim planları incelenmiştir.  

Bu planlardan biri Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önemli ve büyük milli parklarından 

biri olan Grand Canyon Milli Parkı’nın 7 yıllık bir süre için hazırlanmış yönetim planıdır. Bu planın 

içerdiği başlıklar; 1- Giriş, Parkın amacı, Parkın önemi, Parkın vizyonu, Yönetim amaçları, 2- Planın 

genel kapsamı, Arazi koruma, Doğal kaynak yönetimi, Kültürel kaynak yönetimi, Bilgilendirme ve 

eğitim temaları, 3- Güney Yakası, ziyaretçi deneyimi, Alan işlemleri, 4- Kuzey Yakası, ziyaretçi 

deneyimi, Alan işlemleri, 5- TUWEEP bölgesi, Ziyaretçi Deneyimi, Alan işlemleri, 6-Patika 

koridorları, ziyaretçi deneyimi, Alan işlemleri, 7- Planın diğer plan ve projelerle ilişkileri, 8- Plan 

dönemleri itibariyle Genel yönetim planı, 9- Seçilmiş kaynaklar ve 10- Planlama ekibi ve danışmanları 

(Park Service 1995) şeklinde oluşturulmuştur.  

ABD’den doğal milli parklar dışında bir başka korunan alan yönetim planı örneği olarak, 

Clark ve Rafkind’in (1998) çalışması ilgi çekicidir. Yine milli parklardan sorumlu kurum olan Park 

Service için hazırlanan bu çalışmada “Tarihi” bir milli parkın korunması ana amaç olarak alınmıştır. 

Çalışma 1- Giriş, Doğal Miras Metodolojisinin Kapsamı, COLO Doğal Miras Envanteri, 1993-1998 

Koruma planlama projesi, 2- Yasalar, yönetmelikler, politikalar ve kılavuzlar, Mevzuat ve planlama 

konuları, Federal programlar, yasalar ve yönetmelikler, Ulusal park servis kuruluş yasası (1916), 

Redwood ulusal park yasası (1988), Ulusal çevre politika yasası (1969), Tehdit altındaki türler yasası 

(1966), Temiz su yasası (1972), Sulak alan koruma emirleri,  Ekzotik canlılar konusunda emirler, 

Ulusal parklar genel müdürlüğü yönetim politika ve kılavuzları, Eyalet Düzeyinde ve Yerel 

Programlar, Virjinya Tehdit altındaki türler yasası, Virjinya su kalite standartları, Virjinya sulak alan 

yasası, Chesapeake Körfezi Sulak alan yasası, 3- Doğal kaynaklar, Arazi kullanımları ve statüleri, 

Alansal açıdan doğal kaynakların genel durumu, Parksal açıdan doğal kaynakların genel durumu, 

Yüzey suları, Sulak alanlar, Biyolojik kaynaklar, Flora, Fauna, Nadir, tehdit altında, yok olmakta, 

önerilen ve aday türler, Ekzotik türler, 4- Yöntemler, Bilgi toplama, Koruma planlama ilkeleri, Tehdit 

değerlendirme, Koruma zonları, Doğal alanları koruma, Doğal alanlara sahip çıkmanın ilkeleri, 5-

Sonuç ve öneriler, Yeni keşfedilenler, Yeni statüler, Genel öneriler, 6- Doğal alan betimlemeleri, 

Doğal alan betimleme formatı, Beaverdam Creek Doğal alanı, Bracken’s Pond Doğal alanı, 7- 

Kaynaklar, 8- Ekler başlıklarından (Clark ve Rafkind 1998) oluşmuştur.  

Ülkemizde de Yönetim Planı adı altında hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri 

GEF II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi projesi kapsamında İğneada Longos Ormanları 

için hazırlanmış yönetim planıdır. Halen milli park statüsündeki alan yönetim planı hazırlama 

aşamasında “korunmaya değer” fakat bir hukuki koruma statüsü olmayan proje sahası niteliğindedir. 

Bu alan için gerekli yönetim planı FFI (Fauna Flora International), REC-Türkiye ve WWF-Türkiye 

tarafından PAR Danışmanlık liderliğindeki bir İş Ortaklığı tarafından, sahada çalışan korunan alan 

yönetim otoritesi (PAMA) ekibinin de katkılarıyla 2007 yılında hazırlanmıştır.  
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İğneada Yönetim Planı’nın içerdiği başlıklar (FFI ve diğerleri 2007) aşağıda listelendiği 

gibidir.  

 
1. GIRIŞ 

1.1. Yönetim Planlama Süreci ve Yapısı 

1.2. Koruma Alanının Kategorisi 

1.3. Koruma Alanı ve Planın Yasal Dayanağı 

1.4. Planlama Süreci 

1.5. Planın Değiştirilmesine Yönelik Prosedür 

2. TANIM 

2.1. Giriş 

2.1.1. Konum 

2.1.2. Mülkiyet ve Yönetim Hakları 

2.1.3. Yönetim Kaynakları ve Altyapı 

2.1.4. Fotoğrafik Kapsam 

2.1.5. Sınırlar, Bölümler ve Bölgeler 

2.2. Fiziksel Özellikler 

2.2.1. Jeoloji 

2.2.2. Jeomorfoloji ve Arazi Şekilleri 

2.2.3. Hidroloji 

2.2.4. İklim 

2.2.5. Topraklar ve Substratlar 

2.3. Biyolojik Özellikler 

2.3.1. Flora ve Bitki Toplulukları 

2.3.2. Fauna 

2.3.3. Doğal Peyzaj 

2.3.4. Ekolojik Süreçler ve İlişkileri 

2.4. Sosyo-Kültürel Özellikler 

2.4.1. Arkeolojik ve Tarihsel Önem 

2.4.2. Geçmiş Yönetim ve Arazi Kullanımı 

2.4.3. Mevcut Arazi Kullanımı 

2.4.4. Yöre Halkı ve Diğer İlgi Grupları 

2.4.5. Koruma Alanının Ayrılması 

2.4.6. Eğitim ve Araştırma Amaçlı Kullanım ve Tesisler 

3. BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE İZLENMESİ 

3.1. Giriş 

3.2. Anahtar Ekosistemler, Habitatlar ve Türler 

3.3. Avrupa Habitat Sınıflaması 

3.4. Alan Araştırmalarının Temel Bulguları 

3.5. Habitatlar ve Türlere Yönelik Başlıca Tehditler 

3.6. Sınırlar ve Bölgeleme 

3.6.1. Önerilen Koruma Alanı ile Mevcut Durumun 

İlişkilendirilmesi 

3.6.2. Bölgeleme Bazında İzin Verilen ve Yasaklanan 

Faaliyetler 

3.7. İzleme Yaklaşımı ve Yöntemi 

3.8. Orman Amenajman Planlarına Biyolojik Çeşitlilik 

Verilerinin Katılması 

3.9. Hedefler 

3.10. Eylemler 

4. EKONOMIK VE SOSYAL KALKINMA 

4.1. Giriş 

4.2. Demografi 

4.3. Sosyo-Ekonomik Durum 

4.4. Eğitim 

4.5. Hizmetler ve Altyapı 

4.6. Karar Alma Mekanizmaları ve Örgütlenme 

4.7. Tarım 

4.8. Organik Tarım 

4.9. Hayvancılık ve Otlatma 

4.10. Ormancılık 

4.11. Odun Dışı Orman Ürünleri 

4.12. Arıcılık 

4.13. Su Ürünleri 

4.14. Ev ve Elişi Ürünleri 

4.15. Kaynak Kullanımı ve Çevre: Atıklar, Su, Enerji 

4.16. Sonuç 

4.17. Hedefler 

4.18. Eylemler 

5. REKREASYON VE TURİZM 

5.1. Giriş 

5.2. Eko-turizm Potansiyelinin Değerlendirmesi 

5.2.1. GZFT (SWOT) Analizi 

5.2.2. Paydaş Analizi 

5.2.3. Tartışma 

5.3. Talep 

5.4. Hedefler 

5.5. Ziyaretçi ve Eko-turizm Yönetimi Stratejisi 

5.6. Eko-Turizm Ürünü 

5.6.1. Özgün Ürün ve Pazarlama Sloganı 

5.6.2. Eko-Turizm Ürünleri 

5.6.3. Pazarlama 

5.7. Eylemler 

6. ILETIŞIM VE BILINÇLENDIRME 

6.1.  Giriş 

6.2.  İletişim Sorunlarının Değerlendirmesi 

6.2.1. Mevcut durum 

6.2.2. İletişimin planlanması 

6.3.  İğneada için Gruplar 

6.4. Hedef Gruplar 

6.5. İzleme 

6.6. Hedefler 

6.7. Eylemler 

7. İDARE, YÖNETİŞİM VE YÖNETİM 

7.1. Arkaplan 

7.2. Geleceğe Yönelik Planlama 

7.3. Yönetim İlkeleri 

7.4. Önerilen Yönetim Yapısı 

7.4.1. Genel Hususlar 

7.4.2. İğneada Koruma Teşkilatı – Ortak Yönetim Konseyi 

(OYK) 

7.4.3. İğneada Danışma Komitesi (İDK) 

7.4.4. İğneada Koruma Alanı Yönetimi (İKAY) 

7.4.5. Saha İdarecisi / Yöneticisi 

7.4.6. Yönetim Birimleri 

7.4.7. İğneada Yönetim Planı 

7.5. Koruma için Ayrılacak Alan 

7.6. Hedef 

7.7. Eylemler 

KAYNAKLAR 

 
Gerek ABD gerek ülkemizde gerçekleştirilen ve yeni sayılabilecek bir proje kapsamında 

üretilen yönetim planlarının içeriklerinin karşılaştırılması halinde ortak ve farklı yanların bulunduğu 

gözden kaçmamaktadır. Ortak yanlar planlama sürecinin adımlarının hemen hemen tüm yönetim planı 

hazırlama çalışmalarının tamamında uygulandığı fakat bu adımların birleştirilmesinde farklılıkların 

olabileceğini göstermektedir. Nitekim, Thomas ve Middleton’un (2003) da belirttiği gibi “Bir yönetim 

planı için standart bir format yoktur veya doğru – yanlış yaklaşım bulunmamaktadır fakat planın 
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daima sahanın ihtiyaçlarını, alan yöneticilerinin gereksinimlerini ve amaçlarını, eldeki kaynakların 

elverişliliğini yansıtması gereklidir”. 

Bu yaklaşımla, Seben Fosil Ormanı’nın Yönetim Planının hazırlanma sürecinde izlenen 

adımların, eldeki bu çalışmada örneği görülen biçimde bütünleştirilmesi uygun görülmüştür. 

-Taslak planın kamuoyuyla paylaşılması ve danışma: Planların uygulanabilirliği ilgi 

gruplarının ve genel kamuoyunun plan uygulamalarına vereceği desteğe bağlıdır. İlgi gruplarıyla 

çatışan, toplumun desteğini ve ilgisini çekemeyen plan kararlarının yaşam bulma şansı zayıftır. 

Planlamanın bu aşamasında, plana sosyal bir boyut katılmaktadır. 

Seben Fosil Ormanı için hazırlanan yönetim planı bir bütün olarak ilgi gruplarına sunulmamış 

fakat hazırlanma aşamasında, başta Orman ve Su İşleri Bakanı olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü 

uzmanları, Bolu Valiliği, Bolu İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisine, Bolu İşkur, Bolu Bağışçılar 

Derneğine sunumlarla konu anlatılmıştır. Bunlara ek olarak, Ormancılık teşkilatından Bolu, 

Kastamonu, İstanbul, Adapazarı, Zonguldak Orman Bölge Müdürlükleri ile Düzce İşletme 

Müdürlüğüne projeyi tanıtan sunumlar yapılmıştır. Bu sunumlarda kişi ve kurumlar bilgilendirilmiş, 

plan oluşumuna katkı vermeleri, hatta bazı işler için kaynak temin etmeleri sağlanmıştır.  

-Taslak planın revizyonu ve plana son halinin verilmesi: Danışma sonuçlarından elde 

edilen bilgilerin, planlama ekibi tarafından yorumlanıp, nihai kararların alındığı planlama aşamasıdır.  

Seben Fosil Ormanı çalışmasında, özellikle Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü bürokratlarından sahanın korunma statüsü hakkında geri dönüşler elde 

edilmiş, korunan alanla ilgili olarak belirlenen misyon, vizyon veya amaç ve stratejilerle ilgili önemli 

değişime neden olacak katkı ve öneriler alınmamıştır. İlgi gruplarından da Muhtarlar planlama ekibi 

içerisinde yer alarak katkı sağladıkları için, revizyon talebi oluşmamıştır. 

-Planın onayı: Hazırlanan planın yetkili birimler tarafından, ülke mevzuatına, kurumsal 

amaçlara uygunluğu açılarından irdelenerek, yapılabilirliğinin onanması aşamasıdır.  

Seben Fosil Ormanı uygulamasında henüz onaya sunulmuş bir plandan çok, idari ve bilimsel 

açıdan onaylanmaya hazır bir belge elde edilmiş durumdadır. Üstelik bu çalışma, idari bir faaliyet 

olmayıp, bir araştırma projesinin parçasıdır. O nedenle onay işleminin bilimsel bir onama şeklinde 

yapılması daha doğrudur. Bu onama da proje sahibi kurumun teknik kurullarında projenin 

görüşülmesi, bağlı Genel Müdürlüğün diğer araştırma birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek 

çalışma gruplarında irdelenmesinin ardından gerçekleşecektir. 

 

 

6. Korunan Alan ve Yönetimiyle İlgili Durum Analizi 

Seben Fosil Ormanı’nın yönetim planını hazırlamak için gerekli durum analizi, SWOT tekniği 

ile yapılmıştır. Bu teknik uygulanırken, Seben Fosil Ormanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nce fakat katılımcı bir anlayışla yönetilecek bir birim olarak varsayılmıştır. Bu varsayıma 

göre iç ve dış ortam kararlaştırılarak aşağıda listelenen üstünlükler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler 

belirlenmiştir. Bu aşamaya proje ekibini oluşturan uzmanlar katılmış fakat Ek 1’de örneği görülen 

form aracılığıyla elde edilen bilgilerden de yararlanılmıştır. 

 

Üstünlükler 

- Fosil örneklerinin dikili konumu diğer fosil alanlarından farklı bir özellik gösteriyor 

- Teşhis edilen fosiller yöre ve yakın çevresinde doğal olarak bulunmayan çok farklı türler 

(palmiye, üç, beş ibreli çamlar) içermekte. 

- Yerel ziyaretçi merkezinde gösterilebilecek sahadan elde edilen yaprak ve dağınık örnekler var.  

- Fosil örnekler üzerinde henüz tahribat yok 

- Hoçaş sahasına köyden erişim yolu yapıldı. 

- Hoçaş saha içi patikalar yapıldı 

- Hoçaş sahasında patika üzerindeki örnekler çitlerle koruma altına alındı 

- Kozyaka sahasında patikaların çoğu tamamlandı. 
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Zayıflıklar 

- Kozyaka’da yapılan araştırmalar devam etmekte. 

- Kozyaka ve Hoçaş’ta alınan koruma önlemleri yetersiz. 

- Kozyaka Köyünde kalanlar yaşlı insanlar; gelişim, destek ve girişimcilik bu yönüyle zayıf 

kalmakta. 

- Bir ziyaretçi merkezi yapılmaya çalışılıyor fakat ilgili bütçe yetersiz. 

- Sahanın geçmiş vejetasyonu ile güncel yapısını karşılaştırabilecek örnek çalışmalar yok. 

- Sahanın oluşum şeklini açıklayan Türkçe ve diğer dillerde basılı yayınlar, animasyonlar yok 

- Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Seben’de sürekli görevlendirdiği bir mühendislik olmaması 

- Yerel halkın korunan alanlarla ilişkili işleri görme (rehberlik, turizm işlerinden gelir elde etme vb) 

konularında tecrübesi yetersiz 

- Sahada bilgilendirme, yönlendirme levhaları yok 

- Olası ziyaretçilerin yerel kültürü tanıma, yerel ekonomiye katkı sağlama düzeni kurulmamış  

- Köylerde ve saha içlerinde tuvalet olanağı yok 

- Saha kenarında otopark düzenlemesi yeterli değil 

- Fosil orman dışındaki değerlerle ilgili bilgilendirme ve düzenlemeler yok 

- Ziyaretçilerin çöplerini toplama düzeni yok 

- Aladağlar ve Bolu bilinmesine rağmen, Seben genellikle tanınmıyor. Sahanın yeri ve ulaşım 

olanaklarının tanıtımı yetersiz 

 

Fırsatlar 

- Hoçaş Köyü sahaya giriş yönünde ve müdahaleye engel bir yapıda 

- Hoçaş köylüleri bir proje yapılmasını istiyor, destekliyor, koruma çalışmalarına katılımcı olmaya 

istekli 

- Çevre ormanlarda yoğun bir ormancılık faaliyeti yok, ardıç ve meşe koruma ormanı var 

- Hoçaş çevresindeki alan doğal sit ilan edilmiş durumda 

- Bolu Valiliği İl Özel İdaresince eski bir okulun ziyaretçi merkezine dönüştürülmesi ile ilgili 

25,000 TL lik bir bütçe ayrıldı. 

- Saha çevresinde ekoturizm olanaklarına imkan sağlayan başkaca kaynaklar (doğal, kültürel) da 

var.  

- Saha İstanbul ve Ankara’dan günü birlik ziyaret edilebilecek uzaklıkta, ziyaret isteklileri var. 

- Saha Beypazarı ve Aladağ’lar güzergâhlarına yakın, diğer bölgelerden ziyaretçi alabilme şansı var. 

- Bölgede araştırma yapma olanağı ve isteği bulunan araştırmacıların, kurumların varlığı bulunuyor. 

- Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nün saha ile ilgili projeler yapmış olması, 

gelecek projelerde görev alabilme yeteneği 

- Köyde geleneksel ve iyileştirilmiş tarım uygulamaları var. 

- Bolu İŞKUR İl Müdürlüğü sahada işçi gücü ile yapılacak çalışmalarda Toplum Yararına Çalışma 

Programı (TYÇP) kapsamında işçi ücretlerini ödeyerek projeyi desteklemekte. 

- Fosil orman çevresindeki halkın ekoturizmden yararlanma imkanı var. 

- Fosil orman olarak planlanmış ve yasal olarak ilan edilmiş, kamuoyu tarafından bilinen 

Türkiye’de henüz bir alan yok. 

- Seben Belediyesi ve Kaymakamlığı saha ile ilgileniyor. Saha ile ilgili bazı sorumlulukları alabilir. 

 

Tehditler 

- Sahadan örnek almak ve götürmek isteyen ciddi bir ziyaretçi kitlesi var 

- Henüz sahanın bir statüsü yok, koruma biçimi belirsiz 

- Kontrolsüz, örgütsüz ekoturizm çalışmaları var. Fosillere zarar verebilecek kitlesel bir turizm 

başlama olasılığı mevcut 

- Köylü hayvancılık yapıyor, otlatma şekli açık saha ve serbest 

- Kozyaka Köyüne uğramadan sahaya gitmek mümkün, köylüler çalışmalara karşı olmasa da destek 

yetersiz 
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7. Sahanın Misyon ve Vizyonu 

Misyon bir kişi veya kurumun toplum adına benimsediği ana roldür. Seben Fosil Ormanı’nın 

da Türk toplumu ve insanlık adına benimsediği bir misyonunun olması gereklidir. Bu misyon aynı 

zamanda yönetim planının olması gereken içeriğini de belirlemektedir. Bu nedenle, araştırma ekibi 

tarafından kelime birleştirme tekniği ile bir misyon belirleme çalışması yapılmış ve katılımcılardan, 

Seben Fosil Ormanı’nın misyonunda yer alması gereken kelimeleri belirtmeleri istenmiştir. En fazla 

öneri alan kelimeleri ve ülke, insanlık gereksinimlerini dikkate alarak Seben Fosil Ormanı’nın 

misyonu;  

“Fosil ormanlar özelinde doğa tarihinin keşfedilmesine hizmet eden, yerel halk ve 

kültürüyle bütünleşmiş sürdürülebilir bir korunan alan olmaktır” şeklinde belirlenmiştir. 

Vizyon ifadeleri yönetime stratejik yaklaşımların önemli bir ifadesidir. Vizyon plan sahibinin 

erişmek istediği yerdir. İddialı fakat gerçekçi olmalıdır. Bu anlayışla, proje ekibinin ortaklaşa yaptığı 

bir çalışma ile Fosil Ormanın vizyonu “Fosilleri ayakta kalabilmiş, Türkiye’de akla ilk gelen, 

örnek bir fosil orman olmak” şeklinde kararlaştırılmıştır. 

 

8. Amaçlar ve Stratejiler 

Seben Fosil Ormanı’nın bu plan döneminde gerçekleştirmesi gereken amaç ve stratejilerini; 

altyapı, koruma, araştırma, eğitim, yönetişim, ekoturizm ve korunan alan ekonomisi alt başlıkları 

altında sınıflandırmak olanaklıdır.  

 

8.1. Altyapı 

Amaç 1. Fosil ormana ve fosil örneklere ulaşılabilirliği sağlamak 

Strateji 1.1. Hoçaş Fosil Ormanı’na ulaşımı sağlayan ve Hoçaş Köyü üzerinden geçen 

mevcut yolun iyileştirilmesi 

Strateji 1.2. Fosil orman içerisindeki örneklere erişim için gerekli yürüyüş patikalarının 

düzenli bir şekilde bakımlarını yapmak, kullanım sırasında tespit edilen iyileştirmeleri, tabiat anıtına 

uygun bir şekilde, doğal yapıyı koruyarak sağlamak 

Strateji 1.3. Kozyaka Fosil Ormanı’na giden mevcut yolu iyileştirerek (ahşap dere geçiş 

köprücüğü yapımı, yolun uzatılması) kullanmak, kullanım sırasında tespit edilen iyileştirmeleri 

sağlamak 

Strateji 1.4. İstanbul ve Ankara istikametlerinden gelen ziyaretçiler için karayolu üzerlerinde 

ve kurumsal web sayfasında gerekli yönlendirmeleri yapmak 

Amaç 2. Hoçaş Köyünde ziyaretçilere başta fosil orman değerleri olmak üzere çevrenin 

doğal ve kültürel çekiciliklerini tanıtabilecek bir merkez kurmak 

Strateji 2.1. Köy içerisindeki ziyaretçi merkezi olabilecek kullanılmayan bir okulun restore 

ederek tanıtım merkezine dönüştürmek 

Strateji 2.2. Tanıtım merkezinde bulunması gereken başta fosil orman değerleri olmak üzere 

çevrenin doğal ve kültürel değerlerini temsil edecek örnekleri, bilimsel bilgileri, broşürleri, vb. 

materyali oluşturmak, 

Strateji  2.3. Tanıtım için gerekli çağdaş multi medya araçlar ile ofis malzemelerini tedarik 

etmek 

Strateji 2.4. Hoçaş köyündeki ziyaretçi merkezinin ihtiyaç duyacağı personeli bölge 

içerisinden ve ek kadro talep etmeden görevlendirmek 

Amaç 3. Seben Fosil Orman alanı içerisinde ziyaretçiler için gerekli bilgilendirme ve 

tanıtımı yapabilmek 

Strateji 3.1. Saha içerisinde rehberlik, bilgilendirme ve gözetim hizmeti verebilecek yerel 

alan kılavuzu oluşturmak 

Strateji 3.2. Saha giriş yerleri, park alanları ve fosil örnek çevrelerinde gerekli bilimsel ve 

diğer bilgilendirmeleri sabit panolar veya el ilanları ile yapmak 

Amaç 4. Ziyaretçilerin ihtiyaç duyacağı otopark, tuvalet, su, oturma-gölgelik 

ihtiyaçlarını çevre dostu bir şekilde sağlayabilmek  

Strateji 4.1. Hoçaş tanıtım merkezi yakınında, otobüs vb. büyük araçların da park edebileceği 

bir ana otopark oluşturmak 
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Strateji 4.2. Seben (Hoçaş ve Kozyaka) Fosil Ormanın yanında en fazla minibüs 

büyüklüğünde araçların park edebileceği iki adet otopark oluşturmak 

Strateji 4.3. Tanıtım merkezi ve otoparklarda çevre ile uyumlu tuvaletler inşa etmek 

Strateji 4.4. Tanıtım merkezi, otopark, tuvalet çevrelerinde çeşmeler inşa ederek ziyaretçiler 

için gerekli su ihtiyacını en azından temizlik ve serinleme amaçlı sağlamak 

Strateji 4.5. Başta Hocaş’ta Çamaş Türbe çevresi olmak üzere, fosil orman erişim 

güzergahlarının üzerinde dinlenme amaçlı gölgelik oturma – seyir mekanları oluşturmak 

Amaç 5. Ziyaretçilerin neden olduğu çöp, gürültü vb. çevre sorunları ile ziyaretçilere 

sorun olabilecek yerel çevre sorunlarını en aza indirmek 

Strateji 5.1. Tanıtım merkezi çevresi, otoparklar, tuvaletler, oturma - seyir mekanları ile 

yürüyüş güzergahlarına çöp kutuları yerleştirmek, bu kutuları periyodik olarak boşaltmak, tuvaletleri 

temizlemek  

Strateji 5.2. Ziyaretçilerce oluşturulan çöp ve kanalizasyon atıklarını saha içerisinde 

bırakmamak, Seben Belediyesi’nin bertaraf sistemine dâhil etmek 

Strateji 5.3. Fosil orman ziyaretçilerinin gezileri sırasında görebilecekleri, yerel yaşam 

sırasında ortaya çıkan çöp, gübrelik ve kanalizasyon sularını ortadan kaldırmak 

Strateji 5.4. Ziyaretçilerin ve ulaşım araçlarının doğal ses seviyesini değiştiren her türlü 

etkinliklerini en aza indirmek,  

Amaç 6. Fosil ormanlar dışında kalan kültürel ve doğal değerlerin ziyaretçi 

faydalanmasına açılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması konusunda ilgilileri 

teşvik etmek 

Strateji 6.1. Sahayı destekleyecek olası uygulamaları belirlemek ve ilgililerine duyurmak 

Strateji 6.2. Sahayı ziyaret edenlere çevredeki diğer çekicilikler hakkında bilgilendirme, 

yönlendirme, harita, broşür dağıtımı desteği vermek 

 

8.2. Koruma 

Amaç 7. Doğal konumu değişmemiş fosil örneklerin yerinde kalmasını sağlamak, çeşitli 

nedenlerle parçalanmış, taşınmış örnekleri tanıtım merkezi veya korunan alan idaresinin uygun 

göreceği yerlerde koruma altına almak. 

Strateji 7.1. Doğal konumu değişmemiş mevcut ve bulunabilecek fosil örneklerinin 

(taşlaşmış örnekler, yaprak izleri vb.) çevresini dekoratif ve ziyaretçi izlemelerine engel olmayacak 

panel çitlerle koruma altına almak, bu çitlerin düzenli olarak bakımını yapmak 

Strateji 7.2. Fosil alanı güvenlik kameraları ile izlemek ve kayıt altına almak, 

Strateji 7.3. Dağılma olasılığı bulunan örnekleri (taşlaşmış örnekler, yaprak izleri vb.) 

yerinde veya uygun kapalı mekanlarda eski haline getirerek koruma altına almak 

Strateji 7.4. Dağılmış veya konumu itibariyle diğer örneklerle bütünleşmemiş ve bu nedenle 

koruma sorunu taşıyabilecek, ziyaretçilerin kolay ulaşabileceği mekanlardaki fosil örnekleri (taşlaşmış 

örnekler, yaprak izleri vb.) periyodik olarak takip etmek, sistematik (alınan yer, zaman, orijinal biçimi 

vb.) olarak toplamak ve korunan alan amaçlarına uygun olarak depolamak 

Strateji 7.5. Fosil orman olarak ayrılmamış, Kozyaka ve Hoçaş sahaları dışarısında tespit 

edilebilecek fosil örneklerin bildirilmesini kolaylaştıracak web sayfası, telefon vb. iletişim kanalları 

oluşturmak, bu kanallardan yapılan bilgilendirmeleri zamanında incelemek ve gerekli koruma 

önlemlerini almak 

Strateji 7.6. Ziyaretçi merkezinde ve saha içerinde yer alan fosil örnekleri ile demirbaşların 

düzenli olarak envanterini yapmak 

Strateji 7.7. Ziyaretçi faydalanmasının belirli saatlerde, yetkili alan kılavuzları gözetiminde 

ve belirlenen, ilan edilen kurallar dâhilinde (sigara içme, hatıra alma, çekim, fotoğraf vb) yapılmasını 

sağlamak, ziyarete kapalı zamanlarda yerel insan kaynağınca desteklenmiş bir bekçilik düzeni kurmak 

Amaç 8. Ziyaretçilerin saha içinde çeşitli risklere karşı güvenliğini sağlamak 

Strateji 8.1. Gereken yerlerde ziyaretçiler için uyarı levhaları yerleştirmek 

Strateji 8.2. Ziyaretçi güzergahına yakın uçurum vb yerlere korkuluklar inşa etmek 

Strateji 8.3. Ziyaretçilerin geçirebilecekleri kaza vb sağlık problemleriyle ilgili ilk yardım 

düzeni kurmak 
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Amaç 9. Fosil orman çevresinde yer alan ormanların, tarım alanlarının, tüm yerel 

faaliyetlerinin korunan alana zarar vermemesini sağlamak 

Strateji 9.1. Ormancılık kurumlarını periyodik olarak bilgilendirerek, ormancılık 

çalışmalarının korunan alan ile uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak (avcılık, yangın, ardıç vb) 

Strateji 9.2. Fosil ormanı, ziyaretçi merkezini Seben ilçesi öncelikli olmak üzere, Bolu ili 

idarecilerinin, turizm işletmeleri ile sahayı etkileyebilecek diğer büyük işletme yöneticilerinin en az 

bir defa ziyaret etmesini sağlayarak, saha ve amaçları hakkında bilgilenmelerini sağlamak 

Strateji 9.3. Yerel halkı korunan alan hakkında düzenli bilgilendirerek tarımsal 

faaliyetlerinin, hayvancılık çalışmalarının korunan alana zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini 

sağlamak 

Strateji 9.4. Fosil orman çevresinde yer alan ve alana ve ziyaretçilere zarar veren çöp 

depolama alanı ve diğer unsurları tespit etmek, ilgili kurumlara bu durumu bildirmek 

Strateji 9.5. Ormancılık dışı kamu kurumlarını periyodik olarak bilgilendirerek, kurumsal 

çalışmalarının korunan alan ile uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak, özellikle eğitim kurumlarını 

korunan alanı destekleyen kurumlar haline getirmek 

Amaç 10. Korunan alanı taşıma kapasitelerini dikkate alarak kullanmak 

Strateji 10.1. Hoçaş ve Kozyaka fosil alanlarının günlük ziyaretçi taşıma kapasitelerini 

belirlemek 

Strateji 10.2. Uzun vadede, günlük ziyaretçi taşıma kapasitelerine uygun olarak fosil alanlara 

misafir kabul etmek üzere, ziyaretçi istatistikleri tutmak, yapılabilirliği incelemek 

Strateji 10.3. Fosil alanın ziyaretçi taşıma kapasiteleriyle uyumlu olarak, korunan alan içi ve 

çevresinde yapılacak rehber yetiştirme, konaklama tesisi yapma vb. çalışmaları desteklemek 

 

8.3. Araştırma 

Amaç 11. Fosil ormanları, korunan alan yönetim ve uygulamalarını konu alan botanik, 

jeoloji, iklim bilimi, sosyal bilimler vb. tüm bilimsel araştırmalara fırsat oluşturmak, elde edilen 

bilgileri yaymak 

Strateji 11.1. Korunan alanın misyonunu yerine getirmeye yardımcı olacak, korunan alan 

yönetim planlarının gerektirdiği bilgi eksikliklerini gideren, amacı, yöntemi, faaliyetleri bilimsel 

açıdan güçlü, korunan alan yönetimi tarafından onaylanmış, çalışma usulleri ve bilgi paylaşım şekli 

tanımlanmış projelere dayalı araştırmalara ev sahipliği yapmak, 

Strateji 11.2. Ev sahipliği yapılan araştırma projelerinin bulgularını, sonuçlarını korunan alan 

uygulamalarına (broşür, tanıtım filmi, rehber sunumları vb) düzenli olarak yansıtmak, tanıtım 

merkezinde bu çalışmalara özel bir arşiv oluşturmak 

Strateji 11.3. Araştırmalar sırasında ortaya çıkan fosil veya fosil benzeri materyalin bölge 

içerisinde kalmasını sağlamak 

 

8.4. Eğitim 

Amaç 12. Fosil ormanlarla ilgili, yerinde ve farklı düzeylerdeki öğretim kurumlarına 

hitap edebilen özel eğitim uygulamaları yapabilmek 

Strateji 12.1. İlköğretim, lise ve üniversite düzeylerinde öğretim materyal ve sunumları 

hazırlamak, bu konuda alan kılavuzlarını eğitmek 

Strateji 12.2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile Yüksek Öğretim Kurumlarının kendi 

eğitim programları ve kadrolarından yararlanmak 

Amaç 13. Seben yöresi halkı ile yöre dışı ziyaretçilere yönelik olarak düzenli yaygın 

eğitim uygulamaları yapmak 

Strateji 13.1. Korunan alan için bir yayım (extention) altyapısı oluşturmak 

Strateji 13.2. Korunan alan ile ilgili olarak hazırlanacak belgesellerden bu amaçla 

faydalanmak 

Amaç 14. Korunan alan yönetiminin bir parçası olan kişi ve kurumlar ile ilgi gruplarına 

düzenli eğitimler vererek korunan alan yönetiminin uyumlu birer parçaları haline getirmek 

Strateji 14.1. Korunan alanda görev ve sorumluluk alan bekçi, alan kılavuzu, Fosil Orman 

Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hizmet içi eğitim veya oryantasyon programı hazırlamak ve 

uygulamak 
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Strateji 14.2. Korunan alanla ilişki içerisinde olabilecek İlgi gruplarına yönelik eğitim 

programı hazırlamak ve uygulamak 

 

8.5. Yönetişim 

Ülkemizde Hoçaş Fosil Ormanı benzeri değerlerin korunması ve yönetiminden Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumludur. Bu genel 

müdürlüğün taşra düzeyinde de örgütlenmesi bulunmaktadır. Ancak, fiili durum incelendiğinde hem 

kadrolaşma hem tahsis edilen kadrolara yapılan atamalar konularında, adı geçen genel müdürlüğün 

eksiklikleri dikkat çekmektedir. Nitekim durum analizi çalışmalarında da saptandığı gibi, Seben 

ilçesinde bu kurumun görevlendirdiği bir uzman bulunmamaktadır.  

Diğer yandan milli park örneklerinde de görüldüğü gibi, korunan alanlar sahip oldukları doğal 

ve kültürel değerlerle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarattığı ekonomik sonuçlarla yerel idareleri ve 

iktisadi kurumları da etkilemektedir. Yönetimi sırasında alınan kararlar sosyal çatışmalara neden 

olmakta bu da hem bireysel hem kurumsal sıkıntıları doğurmaktadır.  

Bu nedenle, korunan alanların daha katılımcı bir örgütlenme şekliyle yönetilir hale gelmesi 

gereklidir. Bu da yönetişim olarak adlandırılan, görev ve yetki verilmiş ilgi gruplarıyla birlikte bir 

yönetim biçiminin korunan alanlarda geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Belirtilen gerekçelerle, 

Hoçaş Fosil Ormanı’nın yönetişim kapsamlı amaçlarının ve stratejilerinin oluşturulması gerekli 

görülmüştür. Belirlenen amaç ve stratejiler aşağıdadır. 

Amaç 15. Yetki ve sorumluluk paylaşımı açıkça tanımlanmış, etkin katılım araçlarıyla 

donatılmış bir şekilde, ilgi gruplarıyla bütünleşerek korunan alanı yönetmek 

Strateji 15.1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Bolu ili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 

Müdürlüğü’nce atanacak bir Milli Park Mühendisinin başkanlığında (milli park mühendisinin 

atanmaması halinde kurul üyeleri arasından başkan seçilir), Hoçaş ve Kozyaka Köy Muhtarları ile 

Seben Orman İşletme Müdürlüğü Seben Orman İşletme Şefi, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’nce atanacak bir uzman, Bolu ili Müze Müdürlüğü ve kuruluş amacı korunan 

alan ile uyumlu bir yerel sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla oluşan bir Fosil Orman 

Yönetim Kurulu ile sahayı ve ziyaretçi merkezini yönetmek 

Strateji 15.2. Fosil orman içerisinde veya fosil orman materyallerine dayalı olarak 

gerçekleştirilecek bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, başkalarınca hazırlanan proje tekliflerini 

değerlendirmek, sahadaki proje uygulamalarını izlemek ve denetlemek işlerini Fosil Orman Yönetim 

Kurulu Başkanı, Seben Kaymakamlığı temsilcisi, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü temsilcisi ve olası proje önerileriyle ilgili uzman bir akademisyenin katılımıyla oluşturulan 

Fosil Orman Bilimsel Danışma Kurulu vasıtasıyla yürütmek 

Strateji 15.3. Fosil Orman Yönetim Kurulu ve Fosil Orman Danışma kurulunun çalışma 

biçimlerini, yetki ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koymak, uygulamalar için gerekli bütçe 

gereksinimlerini düzenli olarak sağlamak 

Amaç 16. Korunan alan faaliyetlerini katılımcı bir şekilde planlamak, uygulamak, 

izlemek ve tarafsızca değerlendirmek 

Seben Fosil Ormanı’nın uygulama, izleme ve değerlendirme ile ilgili olarak belirlenen amaç 

ve stratejileri aşağıdaki ilkesel kararların geçerli olacağı varsayılarak oluşturulmuştur. 

Korunan alan çalışmalarının 5 yıllık stratejik planlarla yönetilmesi gereklidir. 5 yıllık Stratejik 

plan, planın son yılı içerisinde Fosil Orman Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Fosil Orman 

Danışma Kurulu’nun onayının ardından mevzuatta yetkilendirilen birimin onayı ile kesinleşir.  

5 yıllık stratejik plan dönemi içerisinde iki defa uygulama planı hazırlanır. İlk uygulama planı 

stratejik plan hazırlanırken ve ilk 3 uygulama yılı için oluşturulur. İkinci uygulama planı ise stratejik 

planın 3. Uygulama yılında ve kalan 2 yıl ile sonraki plan döneminin ilk yılı için hazırlanır. Uygulama 

planlarını Fosil Orman Yönetim Kurulu veya yetkilendirdiği komisyon hazırlar. Danışma Kurulu’nun 

onayı ile uygulamaya geçirir.  

Fosil Orman Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği bir üyesi tarafından, her yılın son ayında 

Fosil Orman Danışma Kurulu’na bir “İzleme raporu” sunulur. Rapor geçerli yıl için belirlenen 

uygulamaların durumunu ölçülebilir göstergelere dayalı olarak ortaya koyacak şekilde hazırlanır ve 

Danışma Kuruluna sunulur.  
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Fosil Orman Danışma Kurulu’nun bir üyesi veya görevlendireceği tarafsız bir uzman 

tarafından her uygulama plan döneminin 2. Yılının son çeyreğinde “bir değerlendirme raporu” 

hazırlanır. Bu raporda plan uygulamalarının korunan alan amaç ve stratejilerine uygunluğu, misyonun 

gerçekleştirilmesine katkısı ve vizyona erişime etkisi açılarından değerlendirmesi sonraki stratejik plan 

veya uygulama planları için gerekli öneriler oluşturulur. 

Strateji 16.1. Stratejik planları, ölçülebilir göstergelerle izlenebilen 3 yıllık uygulama planları 

yardımıyla hayata aktarmak 

Strateji 16.2. Seben Fosil Ormanı için somut izleme göstergeleri oluşturmak 

Strateji 16.3. Uygulamalarından ders alan, tarafsız değerlendirme sonuçlarından yararlanan 

bir anlayışla izleme ve değerlendirme yapmak 

 

8.6. Ekoturizm ve Korunan Alan Ekonomisi 

Amaç 17: Korunan alan yönetiminin gerektirdiği giderlerin sağlanmasında kamu 

kaynaklarına ek gelir olanakları oluşturmak 

Strateji 17.1. Fosil orman yönetim kurulunda görevli kişi ve kurumların bütçelerinden, ayni 

veya nakdi olarak korunan alana katkı sağlamak 

Strateji 17.2. Giriş ücreti alabilme, anı-hediyelik eşya, yayın vb. özgün materyal satabilme, 

çekim, sunum hizmetleri verebilme, bağış alabilme düzeni kurmak 

Strateji 17.3. Amaç 20 kapsamında temas kurulan işletmelerin korunan alan giderlerine ayni 

veya nakdi bağışlarla, sponsorluklarla katılımını teşvik etmek 

Strateji 17.4. Bir sivil toplum örgütü haline getirilebilecek bir “Fosil Orman Dostları” derneği 

veya grubu kurmak, bu grup aracılığıyla fosil ormanın toplumsallaşmasına, lobi çalışmalarına, finansal 

kaynak elde etmesine yardım etmek 

Amaç 18: Korunan alan ile doğrudan ilişkili yerel halkın gelir elde etmesini desteklemek 

Strateji 18.1. Alan kılavuzu, ziyaretçi merkezi görevlisi, saha bekçisi, temizlik görevlisi vb. 

düzenli olarak görülmesi gereken işleri en yakın köylerden başlayarak, yerel insan kaynağından 

sağlamak ve bu işler ile yerel gelir imkanları oluşturmak 

Strateji 18.2. Korunan alan çevresinde konaklama, hediyelik eşya, yerel ürün, ulaştırma vb 

işleri yapmak üzere yerel halkı bilinçlendirmek, bu gibi işlerin oluşturulmasında destekleyerek, yerel 

ekonomik gelişimi teşvik etmek 

Amaç 19: Fosil ormanın varlığı ile desteklediği turizm alanında faaliyet gösteren diğer 

kişi ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmak  

Strateji 19.1. Fosil ormana İstanbul ve Ankara güzergahından gelenlerin temas kurabileceği 

turizm işletmelerini tespit etmek ve bu işletmelere korunan alanın amaç ve çalışma biçimlerini 

tanıtmak, broşürlerini vermek, onların temel bilgilerini korunan alan ziyaretçilerine ulaştırmada destek 

olmak 

Strateji 19.2. Esasen korunan alan sınırları dışında gerçekleştirilebilecek fakat korunan alana 

ve yerel ekonomiye destek olabilecek EK.5’te örnekleri gösterilen şekilde potansiyel ekoturizm 

etkinliklerinin tasarlanmasına ve uygulanmasına destek olmak 

 

9. Eylemler ve Sorumluluklar 

Seben Fosil Ormanı’nın ilk stratejik yönetim plan döneminde yapılması gereken uygulamalar, 

belirlenen amaç ve stratejilere göre Tablo 7’de gösterilmiştir. Tablo 7’den de görüldüğü gibi, ilk plan 

döneminin ilk üç yılında yapılması gereken pek çok eylem bulunmaktadır. Bu eylemlerin 

gerçekleştirilmesinden sorumlu olması gerekenler, Fosil Orman Yönetişim başlığında gösterilen, 

uygulama ve danışma birimlerinin katılımcıları dikkate alınarak belirlenmiştir.  

Tablo 7’nin son sütununda ise bu plan döneminde yazılacak izleme raporları ile yapılacak 

değerlendirme çalışmalarına temel oluşturmak üzere her bir eylem için “Göstergeler” listelenmiştir. 

Fosil Orman Yönetim ve Danışma Kurullarının yararlı bulması halinde, şüphesiz bu göstergelerin de 

geliştirilerek değiştirilmesi olanaklıdır.  
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Tablo 7. Seben Fosil Ormanı I. Stratejik Yönetim Planı İlk Üç Yıllık Dönem Uygulama Planı 

Table 7. 1. Strategic Management Plan (first 3 years period) of the Petrified Forest 

Amaçlar Stratejiler Eylemler Sorumlu 2013 2014 2015 Göstergeler 

Altyapı:  
Amaç 1. Fosil 

ormana ve fosil 

örneklere 

ulaşılabilirliği 

sağlamak 

Strateji 1.1. Seben Fosil Ormanı’na ulaşımı sağlayan, 

Hoçaş Köyü üzerinden geçen mevcut yolun 

iyileştirilmesi 

İşin tanımlanması, Yönetim kurulu başkanı  x   İş tanımı 

İşin ihale edilmesi x   İhale duyurusu 

Kontrol ve teslim alma  x  İş Teslim 

tutanağı 

Strateji 1.2. Fosil orman içerisindeki örneklere erişim 

için gerekli yürüyüş patikalarının düzenli bir şekilde 

bakımlarını yapmak, kullanım sırasında tespit edilen 

iyileştirmeleri, tabiat anıtına uygun bir şekilde, doğal 

yapıyı koruyarak sağlamak 

Patikaların yıllık bakımlarının 

yapılması 

Hoçaş, Kozyaka 

muhtarları 

x x x İzleme raporu 

Her yılın sonunda iyileştirilmesi 

gereken patikaların belirlenmesi  

Yönetim kurulu 

başkanı, Muhtar  

 x x İzleme raporu 

2 yılda bir Patika büyük 

onarımlarının yapılması 

Seben kaymakamlığı  x  Onarılan yol 

uzunluğu 

Strateji 1.3. Kozyaka Fosil Ormanı’na giden mevcut 

yolu iyileştirerek (ahşap dere geçiş köprücüğü yapımı, 

yolun uzatılması) kullanmak, kullanım sırasında tespit 

edilen iyileştirmeleri sağlamak 

İşin tanımlanması, Yönetim kurulu başkanı  x   İş tanımı 

İşin ihale edilmesi x   İhale duyurusu 

Kontrol ve teslim alma  x  İş Teslim 

tutanağı 

Strateji 1.4. İstanbul ve Ankara istikametlerinden gelen 

ziyaretçiler için karayolu üzerlerinde ve kurumsal web 

sayfasında gerekli yönlendirmeleri yapmak 

Karayolu yönlendirme levhalarının 

hazırlanması ve yerleştirilmesi 

Yönetim kurulu başkanı  x   Yerleştirilen 

levha sayısı 

Fosil orman web sayfasını 

hazırlamak, gerekli linkleri koymak 

 x   Web sayfası 

Amaç 2. Hoçaş 

Köyünde 

ziyaretçilere başta 

fosil orman değerleri 

olmak üzere çevrenin 

doğal ve kültürel 

çekiciliklerini 

tanıtabilecek bir 

merkez kurmak 

Strateji 2.1. Hoçaş Köyü içerisindeki ziyaretçi merkezi 

olabilecek eski bir okulu restore ederek tanıtım 

merkezine dönüştürmek 

Restorasyon işini ihale etmek, 

uygulamaları kontrol etmek ve 

teslim almak 

Yönetim kurulu 

başkanı, Hoçaş muhtarı 

x    

      

Strateji 2.2. Tanıtım merkezinde bulunması gereken 

başta fosil orman değerleri olmak üzere çevrenin doğal 

ve kültürel değerlerini temsil edecek örnekleri, bilimsel 

bilgileri, broşürleri, vb. materyali oluşturmak, 

Örneklerin hazırlanması Batı Karadeniz Orm 

Araş. Ens. Temsilcisi 

x    

Broşür, kitapçık vb. yayınların 

hazırlanması 

Batı Karadeniz Orm 

Araş. Ens. Temsilcisi 

 x x  

Strateji, 2.3. Tanıtım için gerekli çağdaş multi medya 

araçlar ile ofis malzemelerini tedarik etmek 

Restore edilen binayı ziyaretçi 

merkezinin gerektirdiği ekipmanla 

donatmak 

Yönetim kurulu başkanı  x x   

Strateji, 2.4. Hoçaş Köyündeki ziyaretçi merkezinin 

ihtiyaç duyacağı personeli bölge içerisinden ve ek kadro 

talebi yaratmadan sağlamak 

Ziyaretçi merkezinde çalışacak 

gönüllüleri öncelikle alan kılavuzu 

olabilecekler içerisinden seçmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, Hoçaş muhtarı 

x    

Ziyaretçi merkezinde görev yapacak 

gönüllüleri eğitmek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Ziyaretçi merkezi gönüllü çalışma 

programı yapmak ve uygulamak 

Yönetim kurulu 

başkanı, Hoçaş muhtarı 

 x   
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Amaç 3. Hoçaş ve 

Kozyaka fosil 

alanlarının içerisinde 

ziyaretçiler için 

gerekli bilgilendirme 

ve tanıtımı 

yapabilmek 

Strateji 3.1. Saha içerisinde rehberlik, bilgilendirme ve 

gözetim hizmeti verebilecek yerel alan kılavuzu 

oluşturmak 

Öncelikle Hoçaş ve Kozyaka 

köylüleri olmak üzere, ekoturizm 

etkinlik alanı içerisinden alan 

kılavuzu olabilecekleri seçmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, Hoçaş, 

Kozyaka muhtarları 

x    

Alan kılavuzlarını eğitmek Yönetim kurulu 

başkanı, 

x    

Alan kılavuzu çalışma ilkelerini 

belirleyerek, eğitimde başarılı 

olanlarla sözleşme yapmak 

Yönetim kurulu 

başkanı, 

x    

Alan kılavuzları ile hizmet vermeye 

başlamak 

Yönetim kurulu 

başkanı, 

 x  İşe başlayan 

alan kılavuzu 

sayısı 

Strateji 3.2. Saha giriş yerleri, park alanları ve fosil 

örnek çevrelerinde gerekli bilimsel ve diğer 

bilgilendirmeleri sabit panolar veya el ilanları ile 

yapmak 

Pano içeriklerini, biçimlerini ve olası 

pano yerlerini saptamak 

Batı Karadeniz Or. 

Araştırma Temsilcisi 

x    

Panoların hazırlamak Yönetim kurulu başkanı x    

Panoları yerleştirmek Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

 x   

Amaç 4. 
Ziyaretçilerin ihtiyaç 

duyacağı otopark, 

tuvalet, su, oturma-

gölgelik ihtiyaçlarını 

çevre dostu bir 

şekilde 

sağlayabilmek, 

Strateji 4.1. Hoçaş tanıtım merkezi yakınında, otobüs 

vb büyük araçların da park edebileceği bir ana otopark 

oluşturmak 

Otopark alanının belirlenmesi ve 

inşası 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtar 

x    

Otoparkın bakımı Muhtar  x x  

Strateji 4.2. Hoçaş ve Kozyaka fosil ormanlarının 

yanında en fazla minibüs büyüklüğünde araçların park 

edebileceği iki adet otopark oluşturmak 

Otopark alanının belirlenmesi ve 

inşası 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtar 

x    

Otoparkın bakımı Muhtar  x x  

Strateji 4.3. Tanıtım merkezi ve otoparklarda çevre ile 

uyumlu tuvaletler inşa etmek 

Tuvaletlerin inşası Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

x    

Tuvaletlerin periyodik bakımlarının 

yapılması 

Muhtarlar  x x  

Strateji 4.4. Tanıtım merkezi, otopark, tuvalet 

çevrelerinde çeşmeler inşa ederek ziyaretçiler için 

gerekli su ihtiyacını en azından temizlik ve serinleme 

amaçlı sağlamak 

Çeşmelerin inşası Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

x x   

Çeşmelerin bakımı Muhtarlar  x x  

Strateji 4.5. Başta Çamaş türbe çevresi olmak üzere, 

fosil orman erişim güzergahlarının üzerinde dinlenme 

amaçlı gölgelik oturma – seyir mekanları oluşturmak 

Çamaş Türbe çevresini düzenlemek Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

x  x  

En az bir seyir alanını düzenlemek 

ve faaliyete açmak 

Muhtarlar  x x  

Amaç 5. 
Ziyaretçilerin neden 

olduğu çöp, gürültü 

vb çevre sorunları ile 

ziyaretçilere sorun 

olabilecek yerel çevre 

sorunlarını en aza 

Strateji 5.1. Tanıtım merkezi çevresi, otoparklar, 

tuvaletler, oturma – seyir mekanları ile yürüyüş 

güzergahlarına çöp kutuları yerleştirmek, bu kutuları 

periyodik olarak boşaltmak, tuvaletleri temizlemek 

Çöp kutusu konması gereken yerleri 

belirlemek 

Yönetim kurulu başkanı x    

Çöp kutularını tedarik etmek ve 

yerleştirmek 

Kaymakamlık x    

Strateji 5.2. Ziyaretçilerce oluşturulan çöp ve 

kanalizasyon atıklarını saha içerisinde bırakmamak, 

Seben Belediyesi’nin bertaraf sistemine dâhil etmek 

Kutulardaki çöpleri periyodik olarak 

toplamak ve Seben belediye depo 

alanında toplanmasını sağlamak 

Muhtarlık, 

kaymakamlık 

x x x  
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indirmek Strateji 5.3. Fosil orman ziyaretçilerinin gezileri 

sırasında görebilecekleri, yerel yaşam sırasında ortaya 

çıkan çöp, gübrelik ve kanalizasyon sularını ortadan 

kaldırmak 

Ziyaretçi yolları boyunca temizlik 

sağlamak 

Kaymakamlık x    

Ziyaretçi merkezi tuvaletlerinin 

sağlıklı bir kanalizasyon sistemine 

bağlamak  

Yönetim kurulu başkanı  x   

Strateji 5.4. Ziyaretçilerin ve ulaşım araçlarının doğal 

ses seviyesini değiştiren her türlü etkinliklerini en aza 

indirmek, 

Ziyaretçilerin saha içinde ve 

çevresinde uyması gereken kuralları 

belirlemek  

Yönetim kurulu  x   

Ziyaretçi kurallarını otoparklara, 

ziyaretçi merkezlerine, yol 

güzergahlarına, web sayfasına 

yapılacak düzenlemelerle duyurmak 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Amaç 6. Fosil 

ormanlar dışında 

kalan kültürel ve 

doğal değerlerin 

ziyaretçi 

faydalanmasına 

açılabilmesi için 

gerekli altyapı 

çalışmalarının 

yapılması konusunda 

ilgilileri teşvik etmek 

Strateji 6.1. Sahayı destekleyecek olası uygulamaları 

belirlemek ve ilgililerine duyurmak 

Ekoturizm etki alanı içerisindeki 

çekicilikleri tanıtım haritalarında 

göstermek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Ekoturizm etki alanı içerisindeki 

yerel yöneticilere bilgilendirme 

toplantısı yapmak 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Strateji 6.2. Sahayı ziyaret edenlere çevredeki diğer 

çekicilikler hakkında bilgilendirme, yönlendirme, 

harita, broşür dağıtımı desteği vermek 

Ekoturizm etki alanı içerisindeki 

çekicilikleri tanıtım haritalarında 

göstermek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Alan kılavuzlarını etki alanındaki 

çekicilikler konusunda eğitmek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Koruma:  
Amaç 7. Doğal 

konumu değişmemiş 

fosil örneklerin 

yerinde kalmasını 

sağlamak, çeşitli 

nedenlerle 

parçalanmış, taşınmış 

örnekleri tanıtım 

merkezi veya 

korunan alan 

idaresinin uygun 

göreceği yerlerde 

koruma altına almak 

Strateji 7.1. Doğal konumu değişmemiş mevcut ve 

bulunabilecek fosil örneklerinin (taşlaşmış örnekler, 

yaprak izleri vb) çevresini dekoratif ve ziyaretçi 

izlemelerine engel olmayacak panel çitlerle koruma 

altına almak, bu çitlerin düzenli olarak bakımını 

yapmak 

Çitlerin inşası Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

x x x  

Çitlerin bakımı Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

x x x  

Strateji 7.2. Fosil alanı güvenlik kameraları ile izlemek 

ve kayıt altına almak, 

Gerekli sayıda ve uygun güvenlik 

kameralarının tedarik edilmesi 

 x x x  

Kameraların yerleştirilmesi  x x x  

Kamera izleme görevlendirmesinin 

yapılması 

  x x  

Strateji 7.3. Dağılma olasılığı bulunan örnekleri 

(taşlaşmış örnekler, yaprak izleri vb) yerinde veya 

uygun kapalı mekanlarda eski haline getirerek koruma 

altına almak 

Yerinde veya kapalı mekanlarda 

sergilenecek örnek onarımı ve 

depolama konusunda eleman 

yetiştirmek üzere eğitim yapmak 

Batı Karadeniz  

Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 

 x   

Depolanacak örneklerle ilgili bir 

kayıt, sergileme düzeni kurmak 

Yönetim kurulu başkanı  x   

 

 

 

 



78 

 

Strateji 7.4. Dağılmış veya konumu itibariyle diğer 

örneklerle bütünleşmemiş ve bu nedenle koruma sorunu 

taşıyabilecek, ziyaretçilerin kolay ulaşabileceği 

mekanlardaki fosil örnekleri (taşlaşmış örnekler, yaprak 

izleri vb) periyodik olarak takip etmek, sistematik 

(alınan yer, zaman, orijinal biçimi vb) olarak toplamak 

ve korunan alan amaçlarına uygun olarak depolamak 

Alan kılavuzlarına bu konuda eğitim 

yapmak 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Köylüleri bilinçlendirici toplantılar 

yapmak 

Yönetim kurulu başkanı x    

Uygun depolar oluşturmak Yönetim kurulu başkanı x  x  

Strateji 7.5. Fosil orman olarak ayrılmamış, Kozyaka 

ve Hoçaş sahaları dışarısında tespit edilebilecek fosil 

örneklerin bildirilmesini kolaylaştıracak web sayfası, 

telefon vb. iletişim kanalları oluşturmak, bu kanallardan 

yapılan bilgilendirmeleri zamanında incelemek ve 

gerekli koruma önlemlerini almak 

Web sayfasında “fosil bildir” linki 

kurmak, 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Ziyaretçi merkezinde “fosil hattı” 

oluşturmak, bu konuda görevlileri 

eğitmek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Fosil bildirimini teşvik edecek bir 

ödül, teşekkür uygulaması 

geliştirmek 

Yönetim kurulu   x  

Strateji 7.6. Ziyaretçi merkezinde ve saha içerinde yer 

alan fosil örnekleri ile demirbaşların düzenli olarak 

envanterini yapmak 

Fosil demirbaş kayıt düzeni kurmak Yönetim kurulu x x x  

Fosil örnekleri resimlemek ve bu 

şekilde bir yedek arşiv kurmak 

Yönetim kurulu   x  

Strateji 7.7. Ziyaretçi faydalanmasının belirli saatlerde, 

yetkili alan kılavuzları gözetiminde ve belirlenen, ilan 

edilen kurallar dâhilinde (sigara içme, hatıra alma, 

çekim, fotoğraf vb) yapılmasını sağlamak, ziyarete 

kapalı zamanlarda yerel insan kaynağınca desteklenmiş 

bir bekçilik düzeni kurmak 

Ziyaret kurallarını belirlemek ve ilan 

etmek 

Yönetim kurulu x    

Alan kılavuzu çalışma ilkeleri, hak 

ve sorumluluklarını belirlemek ve 

ilan etmek 

Yönetim kurulu x    

Hoçaş ve Kozyaka köy tüzel 

kişiliklerinden hizmet alım 

anlaşmaları ile sahaların bekçiliğini 

sağlamak 

Yönetim kurulu başkanı x    

       

Amaç 8. 

Ziyaretçilerin saha 

içinde çeşitli risklere 

karşı güvenliğini 

sağlamak 

Strateji 8.1. Gereken yerlerde ziyaretçiler için uyarı 

levhaları yerleştirmek 

Uyarı levhalarını hazırlamak ve 

yerleştirmek 

Yönetim kurulu başkanı x    

Levhaların bakımını yapmak, 

gerekenleri yenilemek 

Yönetim kurulu başkanı  x x  

Strateji 8.2. Ziyaretçi güzergahına yakın uçurum vb 

yerlere korkuluklar inşa etmek 

Olası korkuluk yerlerini belirlemek, 

gerekli korkulukları inşa etmek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Korkulukların bakımını yapmak, 

gerekenleri yenilemek 

Yönetim kurulu başkanı  x x  

Strateji 8.3. Ziyaretçilerin geçirebilecekleri kaza vb 

sağlık problemleriyle ilgili ilk yardım düzeni kurmak 

İlk yardım için alan kılavuzlarını 

eğitmek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Ziyaretçi merkezinde ilk yardım 

malzemeleri bulundurmak 

Yönetim kurulu başkanı x    
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Amaç 9. Fosil orman 

çevresinde yer alan 

ormanların, tarım 

alanlarının, tüm yerel 

faaliyetlerinin 

korunan alana zarar 

vermemesini 

sağlamak 

Strateji 9.1. Ormancılık kurumlarını periyodik olarak 

bilgilendirerek, ormancılık çalışmalarının korunan alan 

ile uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak (avcılık, 

yangın, ardıç vb) 

Orman amenajman planlarının, diğer 

korunan alanların hazırlanması 

çalışmaları sırasında, yürütülen 

çalışmaları izlemek, fosil orman 

amaçlarıyla çelişebilecek durumlara 

erken önlem almak  

Yönetim kurulu başkanı x x x  

Merkez av komisyonu, ilçe köylere 

hizmet götürme komisyonu 

çalışmaları vb. Seben ölçeğindeki 

tüm çalışmaları izlemek, olanaklar 

dâhilinde katılarak korunan alan 

amaçlarını tanıtmak 

Yönetim kurulu başkanı x x x  

Strateji 9.2. Fosil Ormanı, ziyaretçi merkezini Seben 

ilçesi öncelikli olmak üzere, Bolu ili idarecilerinin, 

turizm işletmeleri ile sahayı etkileyebilecek diğer büyük 

işletme yöneticilerinin en az bir defa ziyaret etmesini 

sağlayarak, saha ve amaçları hakkında bilgilenmelerini 

sağlamak 

Öncelikle Seben ilçesindeki kamu 

kurum yöneticileri olmak üzere, fosil 

orman ile etkileşimli kamu kurum 

yöneticilerini düzenli olarak 

bilgilendirmek, korunan alanı ziyaret 

etmelerini sağlamak 

Yönetim kurulu başkanı x x x  

Strateji 9.3. Yerel halkı korunan alan hakkında düzenli 

bilgilendirerek tarımsal faaliyetlerinin, hayvancılık 

çalışmalarının korunan alana zarar vermeyecek şekilde 

yürütülmesini sağlamak 

Düzenli aralıklarla Fosil ormanların 

çevresinden başlayarak Seben 

halkına korunan alanı tanıtmak 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

 x x  

Yerel tarımsal ürünlerin fosil orman 

çevresinde pazarlanmasına fırsat 

vermek, ziyaretçileri bu konuda 

bilinçlendirmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

 x x  

Ekolojik tarım uygulamalarını 

desteklemek 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

  x  

Strateji 9.4. Fosil orman çevresinde yer alan ve alana 

ve ziyaretçilere zarar veren çöp depolama alanı ve diğer 

unsurları tespit etmek, ilgili kurumlara bu durumu 

bildirmek 

Bu konuda bir inceleme çalışması 

yaparak, yerel yönetimleri 

bilgilendirici bir rapor hazırlamak 

Yönetim kurulu başkanı x    

Strateji 9.5. Ormancılık dışı kamu kurumlarını 

periyodik olarak bilgilendirerek, kurumsal 

çalışmalarının korunan alan ile uyumlu olarak 

yürütülmesini sağlamak, özellikle eğitim kurumlarını 

korunan alanı destekleyen kurumlar haline getirmek 

Seben İlçe Eğitim Müdürlüğü ile bir 

protokol yaparak, her yıl belirlenen 

okullarda fosil ormanı tanıtmak 

Yönetim kurulu 

başkanı, kaymakamlık 

temsilcisi 

  x  

Seben ilçesindeki ilk öğretim ve 

öğrencilerinin bir program dâhilinde 

fosil alanları ziyaret etmesini 

sağlamak 

Yönetim kurulu 

başkanı, kaymakamlık 

temsilcisi 

  x  

Seben ilçesi dâhilindeki öğretmelere 

fosil orman ile ilgili özel tanıtımlar 

yapmak, okullarda anlatılmasını 

teşvik etmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, kaymakamlık 

temsilcisi 

  x  
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Amaç 10: Korunan 

alanı taşıma 

kapasitelerini dikkate 

alarak kullanmak 

Strateji 10.1. Hoçaş ve Kozyaka fosil alanlarının 

günlük ziyaretçi taşıma kapasitelerini belirlemek 

Oluşturulan otopark alanı, 

yetiştirilen alan kılavuzu sayısı, inşa 

edilen patika uzunluğu vb. kritik 

değişkenleri saptayarak, bunlardan 

en uygununa göre taşıma 

kapasitelerini hesaplamak 

Yönetim kurulu başkanı x    

Ziyaretçi saylarını ve zamanlarını 

izlemek 

Yönetim kurulu başkanı x x   

Strateji 10.2. Uzun vadede, günlük ziyaretçi taşıma 

kapasitelerine uygun olarak fosil alanlara misafir kabul 

etmek üzere, ziyaretçi istatistikleri tutmak, 

yapılabilirliği incelemek 

Ziyaretçi talep ve taşıma 

kapasitesine uygun “kabul edilebilir 

ziyaretçi sayılarını” kararlaştırmak 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Strateji 10.3. Fosil alanın ziyaretçi taşıma 

kapasiteleriyle uyumlu olarak, korunan alan içi ve 

çevresinde yapılacak rehber yetiştirme, konaklama 

tesisi yapma vb. çalışmaları desteklemek 

Taşıma kapasitesini aşan büyüme 

önerilerine karşı önlemler 

geliştirmek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Araştırma:  
Amaç 11. Fosil 

ormanları, korunan 

alan yönetim ve 

uygulamalarını konu 

alan botanik, jeoloji, 

iklim bilimi, sosyal 

bilimler vb tüm 

bilimsel araştırmalara 

fırsat oluşturmak, 

elde edilen bilgileri 

yaymak 

Strateji 11.1. Korunan alanın misyonunu yerine 

getirmeye yardımcı olacak, korunan alan yönetim 

planlarının gerektirdiği bilgi eksikliklerini gideren, 

amacı, yöntemi, faaliyetleri bilimsel açıdan güçlü, 

korunan alan yönetimi tarafından onaylanmış, çalışma 

usulleri ve bilgi paylaşım şekli tanımlanmış projelere 

dayalı araştırmalara ev sahipliği yapmak 

Fosil orman yönetimini iyileştirici 

araştırma gereksinimlerini 

belirlemek ve webde ilan etmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, Danışma 

kurulu başkanı 

  x  

Fosil ormanlarda 

gerçekleştirilmesine izin verilecek 

araştırma projelerinde aranan 

özellikleri, proje öneri biçimlerini, 

değerlendirme esaslarını oluşturmak 

ve ilgililere ilan etmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, Danışma 

kurulu başkanı 

  x  

Strateji 11.2. Ev sahipliği yapılan araştırma 

projelerinin bulgularını, sonuçlarını korunan alan 

uygulamalarına (broşür, tanıtım filmi, rehber sunumları 

vb) düzenli olarak yansıtmak, tanıtım merkezinde bu 

çalışmalara özel bir arşiv oluşturmak 

Ev sahipliği yapılan projelerin 

raporlarını fosil orman ziyaretçi 

merkezi arşivinde saklamak, 

ilgililerle paylaşmak 

   x  

Ev sahipliği yapılan her proje 

sonrasında, tamamlanan araştırma 

projesinden öğrenilenler raporu 

hazırlamak ve yönetim kurulunu bu 

rapordaki önerilerle daha iyi 

uygulamalar konusunda desteklemek 

Fosil orman danışma 

kurulu 

  x  

Strateji 11.3. Araştırmalar sırasında ortaya çıkan fosil 

veya fosil benzeri materyalin bölge içerisinde kalmasını 

sağlamak 

Fosil örnek ödünç verme, takip ve 

teslim alma düzeni kurarak, sahanın 

örneklerinin dağılmasını önlemek 

Yönetim kurulu başkanı   x  
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Eğitim:  
Amaç: 12. Fosil 

ormanlarla ilgili, 

yerinde ve farklı 

düzeylerdeki öğretim 

kurumlarına hitap 

edebilen özel eğitim 

uygulamaları 

yapabilmek 

Strateji 12.1. İlköğretim, lise ve üniversite 

düzeylerinde öğretim materyal ve sunumları 

hazırlamak, bu konuda alan kılavuzlarını eğitmek 

İlköğretim öğrencileri için 

hazırlanan sunumlardan daha 

ayrıntılı ve üniversitelerin doğa 

bilimleri program öğrencilerine hitap 

edecek tanım materyalleri ve 

sunumları hazırlamak 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Ziyaretçi merkezinde alan 

kılavuzlarına ihtiyaç olmadan 

izlenebilecek sunumlar 

bulundurmak, sunum salonları 

oluşturmak 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Alan kılavuzlarını “hedef kitleye” 

uygun sunumlar konusunda 

bilinçlendirmek, eğitmek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Strateji 12.2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile 

Yüksek Öğretim Kurumlarının kendi eğitim 

programları ve kadrolarından yararlanmak 

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 

ilgili bölümleri ile öğrenci 

kulüplerine korunan alanı tanıtmak, 

bu konuda çalışmalar yapmalarını 

teşvik etmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, kaymakamlık 

temsilcisi 

  x  

Amaç: 13. Seben 

yöresi halkı ile yöre 

dışı ziyaretçilere 

yönelik olarak 

düzenli yaygın eğitim 

uygulamaları yapmak 

Strateji 13.1. Korunan alan için bir yayım (extention) 

altyapısı oluşturmak 

Hangi araçla, hangi aralıklarla ve 

kimlere erişilmesi gerektiğini 

belirlemek ve bir yayım düzeni 

kurmak 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Belirlenen yayım araçlarını düzenli 

olarak kullanmak yoluyla hedef 

kitlelere erişmek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Strateji 13.2. Korunan alan ile ilgili olarak 

hazırlanacak belgesellerden bu amaçla faydalanmak 

Ticari amaçla hazırlanmak istenen 

belgesellerden korunan alanın 

finansmanı için ücret alabilme 

düzenini kurmak  

Yönetim kurulu başkanı   x  

Bilimsel veya sanatsal amaçla 

hazırlanmak istenen belgesellerden 

korunan alan misyonu doğrultusunda 

faydalanmanın ilkelerini belirlemek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Amaç: 14. Korunan 

alan yönetiminin bir 

parçası olan kişi ve 

kurumlar ile ilgi 

gruplarına düzenli 

eğitimler vererek 

korunan alan 

yönetiminin uyumlu 

Strateji 14.1. Korunan alanda görev ve sorumluluk alan 

bekçi, alan kılavuzu, Fosil Orman Yönetim Kurulu 

üyelerine yönelik Hizmet içi eğitim veya oryantasyon 

programı hazırlamak ve uygulamak 

Periyodik alan kılavuzu ve bekçi 

eğitimleri yapmak 

Yönetim kurulu başkanı x    

Kurula yeni atanan her üyeye ilk bir 

ay içerisinde fosil orman ile ilgili bir 

oryantasyon semineri vermek 

Yönetim kurulu başkanı x x x  

Strateji 14.2. Korunan alanla ilişki içerisinde 

olabilecek İlgi gruplarına yönelik eğitim programı 

hazırlamak ve uygulamak 

Her iki yılda bir anahtar ilgi grupları 

bilgilendirme toplantısı yapmak 

Yönetim kurulu başkanı x  x  
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birer parçaları haline 

getirmek 

Yönetişim:  
Amaç 15. Yetki ve 

sorumluluk paylaşımı 

açıkça tanımlanmış, 

etkin katılım 

araçlarıyla donatılmış 

bir şekilde, ilgi 

gruplarıyla 

bütünleşerek korunan 

alanı yönetmek 

Strateji 15.1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Bolu ili 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce 

atanacak bir Milli Park mühendisinin başkanlığında, 

Hoçaş ve Kozyaka Köy Muhtarları ile Seben Orman 

İşletme Müdürlüğü Seben Orman İşletme Şefi, Batı 

Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nce atanacak bir uzman, Bolu ili Müze 

Müdürlüğü ve kuruluş amacı korunan alan ile uyumlu 

bir yerel sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla 

oluşan bir Fosil Orman Yönetim Kurulu ile sahayı ve 

ziyaretçi merkezini yönetmek 

Fosil Orman Yönetim Kurulu 

Çalışma biçimini tanımlayan bir 

yönerge hazırlamak 

Yönetim kurulu başkanı x    

İlgili kurumlardan kurul üyelerinin 

atanmalarını talep etmek 

Yönetim kurulu başkanı x    

Yönergeyi kurul üyelerinin görüşleri 

doğrultusunda geliştirmek 

Yönetim kurulu x    

Fosil Orman Yönetim Kurulu 

Çalışma Yönergesini, kurulda üyesi 

bulunan kurumların onayı ile 

bağlayıcı bir düzenleme haline 

dönüştürmek 

Yönetim kurulu başkanı x    

Strateji 15.2. Fosil orman içerisinde veya fosil orman 

materyallerine dayalı olarak gerçekleştirilecek bilimsel 

araştırma projeleri hazırlamak, başkalarınca hazırlanan 

proje tekliflerini değerlendirmek, sahadaki proje 

uygulamalarını izlemek ve denetlemek işlerini Fosil 

Orman Yönetim Kurulu Başkanı, Seben kaymakamlığı 

temsilcisi, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğü temsilcisi ve olası proje önerileriyle ilgili 

uzman bir akademisyenin katılımıyla oluşturulan Fosil 

Orman Bilimsel Danışma Kurulu vasıtasıyla 

yürütmek 

Fosil orman danışma kurulu 

üyelerinin atanmasını sağlamak 

Yönetim kurulu başkanı x    

Fosil orman danışma kurulu çalışma 

yönergesini oluşturmak 

Danışma kurulu x    

Fosil Orman Danışma Kurulu 

Çalışma Yönergesini, kurulda üyesi 

bulunan kurumların onayı ile 

bağlayıcı bir düzenleme haline 

dönüştürmek 

Yönetim kurulu başkanı x    

Strateji 15.3. Fosil Orman Yönetim Kurulu ve Fosil 

Orman Danışma kurulunun çalışma biçimlerini, yetki 

ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koymak, 

uygulamalar için gerekli bütçe gereksinimlerini düzenli 

olarak sağlamak 

Fosil orman yönetimine katılan 

kişilerin temsil ettikleri kurumların 

bütçelerinden, fosil orman için 

gerekli ödeneklerin ayrılmasını 

sağlamak 

Temsilciler x x x  

Hazırlanan izleme ve değerlendirme 

raporlarında kurumların ayni veya 

nakdi olarak korunan alana 

sağladıkları kaynakları rapor etmek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Amaç 16. Korunan 

alan faaliyetlerini 

katılımcı bir şekilde 

planlamak, 

uygulamak, izlemek 

ve tarafsızca 

değerlendirmek 

Strateji 16.1. Stratejik planları, ölçülebilir göstergelerle 

izlenebilen 3 yıllık uygulama planları yardımıyla hayata 

aktarmak 

3’er yıllık uygulama planlarını 

zamanında hazırlamak 

Yönetim kurulu başkanı x  x  

Plan çalışmaları izleme 

değerlendirme yönergesi oluşturmak 

Yönetim kurulu başkanı x    

Strateji 16.2. Seben Fosil Ormanı için somut izleme 

göstergeleri oluşturmak 

Yönergede belirlenen göstergelere 

dayalı olarak çalışmak 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Strateji 16.3. Uygulamalarından ders alan, tarafsız 

değerlendirme sonuçlarından yararlanan bir anlayışla 

izleme ve değerlendirme yapmak 

Yönergede belirtilen zamanda ve 

içerikte izleme ve değerlendirme 

raporlarını hazırlamak 

Yönetim kurulu başkanı   x  
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Ekoturizm ve 

Korunan Alan 

Ekonomisi: 

Amaç 17: Korunan 

alan yönetiminin 

gerektirdiği 

giderlerin 

sağlanmasında kamu 

kaynaklarına ek gelir 

olanakları oluşturmak 

Strateji 17.1. Fosil orman yönetim kurulunda görevli 

kişi ve kurumların bütçelerinden, ayni veya nakdi 

olarak korunan alana katkı sağlamak 

Kurum temsilcilerinin kurum 

çalışmalarına fosil alan ile ilgili 

sorumluluklarını yansıtmalarını 

sağlamak 

Temsilciler x x x  

Hazırlanan izleme ve değerlendirme 

raporlarında kurumların ayni veya 

nakdi olarak korunan alana 

sağladıkları kaynakları rapor etmek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Strateji 17.2. Giriş ücreti alabilme, anı-hediyelik eşya, 

yayın vb. özgün materyal satabilme, çekim, sunum 

hizmetleri verebilme, bağış alabilme düzeni kurmak 

Fosil alanlara ziyaretçi giriş ücreti 

alabilmek için gerekli düzenlemeleri 

yapmak, izinleri almak 

Yönetim kurulu başkanı x x   

Fosil alanın geliştirilmesi için bağış 

yapmak isteyenlerden, bağış 

alabilmek için gerekli izinleri almak 

Yönetim kurulu başkanı x x   

Hediyelik eşya, yayın satışı 

yapabilmek alabilmek için gerekli 

düzenlemeleri yapmak, izinleri 

almak 

Yönetim kurulu başkanı x x   

Giriş ücreti, satış ve bağış gelirlerini 

korunan alan için harcayabilmek için 

gerekli düzeni kurmak, izinleri 

almak 

Yönetim kurulu başkanı x x   

Strateji 17.3. Amaç 20 kapsamında temas kurulan 

işletmelerin korunan alan giderlerine ayni veya nakdi 

bağışlarla, sponsorluklarla katılımını teşvik etmek 

Yönetim kurulunun bir üyesiyle 

özellikle özel sektöre yönelik olarak 

sponsor bulma ve yönetme işlerini 

geliştirmek 

Yönetim kurulu başkanı x    

Ayni bağışlar için demirbaş kaydı, 

teşekkür yazısı vb. uygulamalar 

geliştirerek, bağışçıları özendirmek 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Strateji 17.4. Bir sivil toplum örgütü haline 

getirilebilecek bir “Fosil Orman Dostları” derneği 

grubu kurmak, bu grup aracılığıyla fosil ormanın 

toplumsallaşmasına, lobi çalışmalarına, finansal kaynak 

elde etmesine yardım etmek 

Fosil orman dostları derneğini 

kurmak 

Yönetim kurulu başkanı  x   

Dernek üye sayısını artırıcı 

çalışmalar yapmak 

Fosil orman dostları 

dernek başkanı 

  x  

Dernek aracılığı veya bizzat dernek 

tarafından fosil orman yönetim 

planındaki en az 3 etkinliği 

gerçekleştirmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, Fosil orman 

dostları dernek başkanı 

  x  

Amaç 18: Korunan 

alan ile doğrudan 

ilişkili yerel halkın 

gelir elde etmesini 

desteklemek 

Strateji 18.1. Alan kılavuzu, ziyaretçi merkezi 

görevlisi, saha bekçisi, temizlik görevlisi vb. düzenli 

olarak görülmesi gereken işleri en yakın köylerden 

başlayarak, yerel insan kaynağından sağlamak ve bu 

işler ile yerel gelir imkanları oluşturmak 

Fosil orman için gerekli insan 

kaynağını en yakın köyden 

başlayarak tedarik etmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

x x   

İşlendirilen kişilere yönelik kayıtlar 

tutmak ve gerektiğinde ilan etmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

 x x  
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Strateji 18.2. Korunan alan çevresinde konaklama, 

hediyelik eşya, yerel ürün, ulaştırma vb. işleri yapmak 

üzere yerel halkı bilinçlendirmek, bu gibi işlerin 

oluşturulmasında destekleyerek, yerel ekonomik 

gelişimi teşvik etmek 

Korunan alan çevresindeki köylüleri, 

hediyelik eşya hazırlama, yerel 

ürünler oluşturma ve satış 

konularında eğitmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

 x   

Ziyaretçi merkezinin, otoparkların 

çevrelerinde yerel halkın yönettiği 

ve ziyaretçilere satış amaçlı 

çalışacak birimler oluşturmak veya 

oluşturulmasını teşvik etmek 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

 x   

Ziyaretçilere satış amaçlı oluşturulan 

birimlerin, korunan alan amaçlarını 

destekleyecek bir biçimde 

çalışmasına yardımcı olmak 

Yönetim kurulu 

başkanı, muhtarlar 

 x   

Ziyaretçileri yerel ürünlere teşvik 

etmek 

Muhtarlar, alan 

kılavuzları 

 x   

Amaç 19: Fosil 

Ormanın varlığı ile 

desteklediği turizm 

alanında faaliyet 

gösteren diğer kişi ve 

kurumlarla işbirliği 

içerisinde çalışmak  

Strateji 19.1. Fosil ormana İstanbul ve Ankara 

güzergahından gelenlerin temas kurabileceği turizm 

işletmelerini tespit etmek ve bu işletmelere korunan 

alanın amaç ve çalışma biçimlerini tanıtmak, 

broşürlerini vermek, onların temel bilgilerini korunan 

alan ziyaretçilerine ulaştırmada destek olmak 

İlişkili turizm işletmelerinde 

korunan alanı tanıtıcı broşürlerin 

bulunmasını sağlamak, buralarda 

görevli ön büro, kapı görevlilerine 

korunan alan ile ilgili temel bilgileri 

vermek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Belirlenen ilgili turizm 

işletmelerinin üst yönetimlerine fosil 

ormanı tanıtmak, ziyaret etmelerini 

sağlamak 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Bu işletmeleri tanıtan broşürlerin 

fosil alan ziyaretçi merkezinde 

bulunmasını sağlamak, bu 

işletmelerin olanakları hakkında alan 

kılavuzlarını eğitmek 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Strateji 19.2. Esasen korunan alan sınırları dışında 

gerçekleştirilebilecek fakat korunan alana ve yerel 

ekonomiye destek olabilecek potansiyel ekoturizm 

etkinliklerinin tasarlanmasına ve uygulanmasına destek 

olmak 

Ekoturizm etkinlik zonunda fosil 

orman ziyaretiyle birlikte 

yapılabilecek ekoturizm etkinlikleri 

tasarlamak ve bu etkinlikleri web’de 

duyurmak 

Yönetim kurulu başkanı   x  

Ekoturizm felsefesine uymayan 

fakat açık alanlarda gerçekleştirilen 

(avcılık, offroad vb) etkinliklerin 

fosil orman çevresinde 

gerçekleştirilmesine izin vermemek 

Yönetim kurulu başkanı x x x  
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10. Bütçe ve Ekonomik Değerlendirmeler 

Tablo 7’nin incelenmesinden de görüleceği gibi, Seben Fosil Ormanı I. Stratejik Yönetim 

Planı’nda yer alan eylemlerin yapılabilmesi için pek çok kişi ve kurumun mali desteğine ihtiyaç 

vardır. Bu kurumların başında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gelmektedir. Bazı 

işlerin yapılabilmesi ise Seben Kaymakamlığı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Seben 

Belediyesi, Hoçaş ve Kozyaka Köyü Muhtarlığı vb. kurumların desteğine bağlıdır. 

Bu durum, kamu maliyesi içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir dizi uygulamayı 

gerektirmektedir. Çok kurumlu yönetim biçimlerinin korunan alanların yönetiminde sağladığı iletişim 

ve koordinasyon fırsatları burada “Gerçekleştirilebilme” sorununa dönüşmektedir. 

Üstelik, katılımcı yönetim biçimiyle ilgili olarak ülkemizde yaşanan mevzuat sorunu, mali 

katkı sorununda daha büyük bir probleme dönüşmektedir. 

Bu durum, korunan alan gelirlerinin paylaşımı konusunda da yaşanmaktadır. Örneğin 

köylerden bekçilik çalışmalarında destek olmaları beklenmekte, fakat ziyaretçi giriş ücretlerinin 

toplanmasında yetki verilememektedir. Dolayısıyla, katılımcı bir anlayışla yönetilecek bir korunan 

alan için plan yapmanın önünde, bu belirsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle, Tablo 7’de yer alan 

eylemler için bütçeleme çalışması yapılmamış fakat bütçeleme için gerekli altlık kurulmuştur. 

Seben Fosil Ormanı’nda ticari mallar üretilmek amaçlanmamıştır. Bu alanda miras değeri, 

varlık değeri ile seçenek değerlerinin üretilmesi söz konusudur. Bu nedenle, belirlenen faaliyetlerin 

ekonomik çıktılarını belirlemek için özel değer belirleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Masraf ve zahmet gerektiren bu çalışmaların sonucunda ise korunan alanın oluşturulmasından vaz 

geçmek gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, korunan alanın ekonomik değerini 

belirlemekten çok, yapılması gereken eylemlerin öncelikleri, aynı faydanın elde edilebileceği alternatif 

uygulamalardan en etkin olanının seçilmesi ilke olarak belirlenmiş ve Tablo 7’deki eylemler 

oluşturulmuştur. 

 

   11. Plan Çalışmalarının İzlenmesi ve Değerlendirme 

Yaptığı uygulamaları izlemeyen, tarafsız bir gözle değerlendirip, yeni uygulamalarını bu 

değerlendirme sonuçlarına göre geliştirmeyen kişi ve kurumların zamana uyması olanaklı değildir. Bu 

nedenle, Seben Fosil Ormanı I. Stratejik Yönetim Planı’nın bu anlayışa hizmet edecek bir yaklaşımla 

hazırlanması tercih edilmiştir. 

Başarılı bir izleme değerlendirme yapmak için gerekli temel kararlar (izleme - değerlendirme 

göstergeleri, zamanları, sorumlu birimler, vb.) Plan amaç ve stratejileri ile bu stratejiler için belirlenen 

eylemler arasında yer almıştır. Hazırlanan bu ilk plan uygulandığında izleme değerlendirme düzeni de 

tam anlamıyla kurulmuş hale gelecektir.   

 

12. Diğer Plan ve Projelerle İlişki 

Seben Fosil Ormanı İçin hazırlanan bu plan, bu saha için hazırlanan ilk plandır. Dolayısıyla, 

ilişki kurulması gereken önceki planlar yoktur. Ancak sonraki planlarda, bu plan sonuçlarının dikkate 

alınması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, saha halen bir orman alanıdır ve orman amenajman planları ile 

yönetilmektedir. Bu planlarda da saha için alınmış kararlar bulunmaktadır. Benzer şekilde, 

ormanlardan sorumlu kurum olarak, Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez Orman İşletme Şefliği 

sorumluluğunda olan ve ilgili Orman Amenajman Planı iç bölümlendirmesine göre 196, 220-225, 227-

230, 317-319 numaralı bölmeleri “Ardıç Koruma Ormanı” olarak ayırmıştır. Diğer taraftan aynı 

amenajman planında 27, 28, 45, 50-56, 94, 170, 171, 197 nolu bölmeler '"Meşe Toprak Koruma 

Ormanı" olarak değerlendirilmektedir.  

Ardıç koruma ormanı ve Meşe toprak koruma ormanı kararı Fosil Orman Yönetimi ile 

çelişmemekte, hatta fosil ormanın değerini artırmaktadır. Ancak, bu koruma kapsamındaki alanların 

yönetiminde yol yapımı, fidan dikimi, bakım çalışmaları yapmak gerekeceği açıktır. Bu çalışmaları 

planlarken, fosil örneklerin dikkate alınması zorunludur. Bu durum ilgili işletmeye resmen bildirilmeli 

ve gerekli önlem alınmalıdır. 

Benzer şekilde Fosil Orman içerisinde kalan tarihi ve kültürel sitlerle ilgili planların da fosil 

orman yönetim hedefleriyle çelişen yönler açısından irdelenmesi gereklidir. 
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(Her plan döneminin ikinci 3 yıllık eylem planı bir sonraki plan döneminin ilk yılıyla çakışacak ve 

dönemler arası bağlantı kurulacak) 

 

13. Kaynaklar 

Teknik bülten ana metnindeki kaynaklar bölümüne bakınız. 

 

14. Onay 

Bu yönetim planı katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış ve yönetişim başlığında açıklanan 

biçimde uygulanmak üzere oluşturulmuştur. Bu nedenle planın onay makamı esasen Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmasına rağmen, yönetişimde rol almış kurumların temsilcilerinin de 

onaylaması gereklidir. 

 

Kurumsal katılım ve sorumluluklarımızın uygulanması uygundur. 

Orman Genel Müdürlüğü  

Bolu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Seben Kaymakamlığı 

Seben Belediyesi 

Hoçaş Muhtarlığı 

Kozyaka Muhtarlığı 

 

Planın uygulanması uygundur 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

 

(Eylem planında bir eylemden sorumlu tutulmuş, yönetişim modelinde sorumluluk almış tüm kişi ve 

kurumlar tarafından bu planın onaylanması sağlanacak, birer örneği onlara da dağıtılacak). 

 

Ekler 

Ek 1: Bolu-Seben Fosil Ormanı’nın Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması ve Uygun 

Yönetim Planının Geliştirilmesi Projesi Ekoturizm Değerleri Envanter Formu 

Ek 2: Korunan Alan Haritası (Seben Fosil Ormanı Potansiyel Koruma Alanı ve Diğer Doğal ve 

Kültürel Değerler) 

Ek 3: I. 3 Yıllık Eylem Planı (Doldurulmuş) 

Ek 4: II. 3 Yıllık Eylem Planı (Doldurulmaya hazır formatta fakat sonra doldurulmak için hazır 

vaziyette bir altlık) 

Ek 5: Bolu-Seben Fosil Ormanı’nın Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması ve Uygun 

Yönetim Planının Geliştirilmesi Projesi Aday Etkinlikler Listesi 
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Ek 1: Bolu-Seben Fosil Ormanı’nın Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması ve Uygun 

Yönetim Planının Geliştirilmesi Projesi Ekoturizm Değerleri Envanter Formu 

 

 Bu form, proje alanının yönetim statüsünü belirlemek ve bu statü altında yapılabilecek 

alternatif uygulamaları sürdürülebilirlik anlayışına uygun planlayabilmek için gerekli doğal ve kültürel 

değerleri saptamak üzere hazırlanmıştır.  

 

Aşağıda planlama için gerekli değerler ile yerel olanaklara ilişkin çeşitli sorular yer 

almaktadır. Sorular yanıtlanırken yapılacak incelemelerin merkezi Bolu ili Seben İlçesinin Hoçaş 

Köyü ve Kozyaka Köyüne yakın yerde bulunan fosil ormanlarıdır. Bununla birlikte, sorular 

yanıtlanırken fosil ormanı merkezine alan ve yaklaşık 10 km çapındaki dairesel alandaki durumların 

da dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle fosil orman ve çevresini dikkate alarak aşağıdaki 

soruları yanıtlayınız. 

 

A – Havzanın Doğal Turizm Kaynakları 

A.1. Dağlar ve Tepeler  
1- Seben Fosil ormanı ve çevresi çok bilinen, ilgi duyulan, hikâyesi olan, efsanelerde geçen bir dağ 

veya tepe içeriyor mu?  

 
Dağ veya 

tepenin adı ve 

konumu 

Özellikleri Açıklamalar 

 İlgi duyanlar: 

En çok ziyaret edilen zaman: 

Kısa hikayesi: 

 

 

 

 

 

 İlgi duyanlar: 

En çok ziyaret edilen zaman: 

Kısa hikayesi: 

 

 

 

 

 

 

2- Hoçaş Fosil ormanı ve çevresinde Havzanın önemli yerlerini izleyebilme olanağı tanıyan, 

panoramik görüş noktaları var mıdır? Varsa gözlemlenebilecek yer ve değerleri belirtiniz. 

 
Panoramik 

Noktanın Adı 
Coğrafi Konumu Gözlemlenebilecek Değerler 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

A.2. Ormanlar  
3- Seben Fosil Ormanı ve çevresinde, iki tabakalı, karışık, asli ağaç türü nadir - endemik türlerden 

oluşan veya nadir görülen bir orman formu var mı? Yerleriyle birlikte belirtiniz. 

 
Ormanın Coğrafi Konumu Ormanın Özellikleri: 

 

 

 

  

 



88 

 

A.3. Orman Biçimi Dışında Kalan Diğer Bitkisel Değerler 

4- Seben Fosil Ormanı’nda ve çevresinde bitki sosyolojisi açısından önemli topluluklar bulunuyor mu? 

Bitkilerin yatay veya dikey geçişlerinin izlenebileceği yerler var mıdır? Yerleri ve özelliği ile birlikte 

belirtiniz. 
 

Bitki toplulukları - zonları Coğrafi Konumu Özellikleri: 

   

   

 

5- Seben Fosil Ormanı’nda ve çevresinde günümüz florası incelendiğinde dikkat çeken bitkiler 

bulunmakta mıdır?  
 

Özellikler Türlerin İsimleri Coğrafi Konumu Uygun Ziyaret Zamanı 

Endemik bitkiler  

 

  

Nadir bulunan bitkiler  
 

  

Dış görünümü ilginç 

bitkiler 

 

 

  

Büyüklüğü normal sınırları 
aşmış bitkiler 

 
 

  

Tarla vaziyetini almış bitki 

toplulukları 

 

 

  

Meyve, kök veya diğer 
parçaları toplanan bitkiler 

   

Rekreasyonel amaçla 

toplanan mantarlar 

   

 
A.4. Korunan Alanlar 

6. Seben Fosil Ormanı ve çevresinde aşağıdaki statülere ait yerler bulunmakta mıdır? Bulunanların 

yerlerini belirtiniz. 
 

Korunan alanlar Adı: Coğrafi Konumu 

Milli Park  

 

 

Tabiat Parkı  

 

 

Tabiatı Koruma Alanı  

 

 

Tabiat Anıtı  

 

 

Muhafaza Ormanı  

 

 

Orman İçi Dinlenme Yeri   

Gen Kaynağı Koruma Alanı   

Tohum meşceresi  

 

 

Biyogenetik ve Biyosfer 

Rezerv Alanı 

  

Uluslararası sözleşmelerle 

korunan alan 

  

Av -Yaban hayvanı koruma 

ve üretme alanı 

  

Av – Yaban hayvanı 

yerleştirme alanı 

  

Av – Yaban hayvanı üretme 

istasyonu 

  

Yaban hayatı koruma 

sahası 

  

Balık üretme, yetiştirme 

istasyonu, alanı, yeri 
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A.5. Göller: 

7. Seben Fosil Ormanı ve çevresinde, doğal veya yapay göl, gölet, var mı? Yapay gölet planlanan 

yerler bulunuyor mu?  
 

Göl veya göletin 

adı 
Coğrafi konumu Belirgin özellikleri 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

A.6. Dereler ve Şelaleler 

8- Seben Fosil Ormanı ve çevresinde bulunan ana ve yan dereler hangileridir? Bu derelerin rafting, 

olta balıkçılığı, yüzme, yürüyerek dolaşma vb. Ekoturizm etkinlikleri yapılabilecek yerlerini, tarihi 

kültürel özelliği bulunan bölümlerini, şelale, cadı kazanı benzeri jeolojik oluşumlarını belirtiniz. 
 

Derenin Adı Özellikler Evet Hayır Coğrafi Konumu ve Yerin Özel İsmi 

 Manzara    

Olta balıkçılığı    

Yüzme    

Yürüyerek dolaşma    

Şelale    

Rafting    

Cadı kazanı    

Diğer …………………    

 Manzara    

Olta balıkçılığı    

Yüzme    

Yürüyerek dolaşma    

Şelale    

Rafting    

Cadı kazanı    

Diğer …………………    

 
A.7. Mağaralar ve İlginç Jeolojik Oluşumlar 

9- Seben Fosil Ormanı ve çevresinde bulunan kuru veya sulu mağaraları belirtiniz. 
 

Mağaranın adı Coğrafi konumu Belirgin özellikleri 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

10- Seben Fosil Ormanı ve çevresindeki rüzgar, su benzeri etmenlerin etkisiyle oluşmuş obruk, şeytan 

masası benzeri oluşumları, yer hareketleri, volkanizma gibi etkilerle oluşmuş kıvrım ve sırtları, 

jeolojik tabakalaşma ve mineral yapının izlenebileceği yerleri belirtiniz. 
 

Yerin adı Coğrafi konumu Jeolojik özellikleri 
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A.8. Fauna  

11- Seben Fosil Ormanı ve çevresinde izlenebilecek, sesleri işitilebilecek, izleri takip edilebilecek 

yaban hayvanları yaşamakta mıdır? İzlenme zamanlarını da açıklayarak belirtiniz. 
 

Hayvanlar Türler Yer Zaman 

Kuşlar 

   

   

   

   

Memeliler 

   

   

   

   

Sürüngenler 

   

   

   

   

Balıklar 

   

   

   

   

Böcekler 

   

   

   

   

 
12- Seben Fosil Ormanı ve çevresindeki yaban hayvanlarından korunma ve endemizm açısından 

önemli türler bulunmakta mıdır? 
Türler Korunma Özellikleri 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

B – Kültür Turizmi Kaynakları 

B.1. Tarihi Yapı ve Yerler 
13- Seben Fosil Ormanı ve çevresinde tarihi değeri bulunan bina, değirmen, kale, köprü, kule 

benzeri yapılar bulunmakta mıdır?  
Tarihi Yapının Adı Coğrafi konumu Açıklamalar 

 

 

  

 

 

  

 

14. Seben Fosil Ormanı ve çevresinde aşağıdaki yerlerden hangileri bulunmaktadır? 
Yerin Adı Coğrafi konumu Açıklamalar 

Eski köy yeri   

Eski mezarlık veya mezar   

Eski savaş veya çatışma alanı   

Eşkıya durağı   

Halen kullanılmayan ibadet alanları   

Panayır yeri   

Pilav, hıdrellez, hayır yeri   

Tarihi yol güzergahı   

Türbe, yatır   

Yöre halkı tarafından hatırlanan bir olaya 

mekan olmuş yerler 

  

 

15. Seben Fosil Ormanı ve çevresinde yakın veya uzak geçmişte dikilmiş, dikili taş, heykel benzeri 

anıt bulunmakta mıdır? Dikilme nedeni ve yerini belirtiniz. 
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B.2. Arkeolojik Yerler ve Buluntular:  

16- Seben Fosil Ormanı ve çevresinde tamamlanmış arkeolojik kazı alanları bulunmakta mıdır?  

17- Seben Fosil Ormanı ve çevresinde yöre halkının ve definecilerin çok konuştuğu fakat arkeolojik 

bir çalışmanın bulunmadığı yerler var mıdır? 

 

 

B.3. Yerel Folklor: 

18- Hoçaş, Kozyaka ve çevresindeki köylerde yaşayan halkın özgün yerel kıyafetlerini, oyunlarını 

gözlemlemek mümkün müdür? Mümkünse nerede ve nasıl görülebilir? 

 

 

B.4. Gelenekler (evlenme, hasat, yaylacılık, avcılık, vb.): 

19- Hoçaş, Kozyaka ve çevresindeki köylerde yaşayan halkın yaylacılık geleneği varsa nereye, ne 

zaman ve nasıl çıkarlar? 

Köy Çıktığı yayla 
Çıkan kişi 

sayısı 

Çıkma 

zamanı 
Dönüş Zamanı Yaylada yapılan etkinlikler 

      

      

      

      

 

20- Hoçaş, Kozyaka ve çevresindeki köylerde yaşayan halkın avcılıkla ilgili geleneği var mıdır? 

 

21- Hoçaş, Kozyaka ve çevresindeki köylerde yaşayan halkın evlilik, asker ve hacı uğurlama, 

cenaze gelenekleri var mıdır?  

 

 

22- Hoçaş, Kozyaka ve çevresindeki köylerde yaşayan halkın hasat öncesi veya sonrası devam 

ettirdiği bir geleneği bulunmakta mıdır? 

 

 

B.5. Festivaller, Panayırlar: 

 

23- Yöre halkının Seben ilçesinde veya havza ile etkileşim halindeki bir noktada düzenlediği festival 

veya panayır var mıdır?  
Etkinliğin Adı Düzenlendiği yer Zamanı Genellikle katılanlar kimlerdir 

    

    

    

 

B.6. El Sanatları:  

24- Hoçaş, Kozyaka köylerinde veya köylere ulaşım güzergahında üretilen yöre içi ve dışında talebi 

bulunan, halı, kilim, ahşap işleme, çorap, kumaş, benzeri el sanatı ürünleri var mıdır? 

 

 

25- Geleneksel üretim biçimlerinin izlenebileceği, imalathane, atölye, ..vb. mekanlar bulunmakta 

mıdır?  

 

 

B.7. Güzel Sanatlar, Müzeler, Sergiler:  

26- Hoçaş, Kozyaka köylerine İstanbul ve Ankara’dan karayoluyla ulaşacakların güzergahları 

üzerinde veya yakın çevresinde kalan ve Bolu ili sınırları içerisinde bulunan ziyaret edebilecekleri 

herhangi bir müze bulunmakta mıdır? 
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27- Hoçaş, Kozyaka köylerine İstanbul ve Ankara’dan karayoluyla ulaşacakların güzergahları 

üzerinde veya yakın çevresinde kalan ve Bolu ili sınırları içerisinde bulunan resim, heykel, mimarlık, 

açısından önemli yer ve kişilere ait atölye, sergi salonu veya eserler bulunmakta mıdır? 

 

 

 

B.8. Bilim ve Teknoloji: 

28- Hoçaş ve Kozyaka  köylerine İstanbul ve Ankara’dan karayoluyla ulaşacakların güzergahları 

üzerinde veya yakın çevresinde kalan ve Bolu ili sınırları içerisinde bulunan bilimsel çalışmalara 

mekan olan deneme alanı, rasathane, gözlem noktası ..vb yerler, bilim tarihi açısından önemli kişilerin 

yaşantısında izi olan mekanlar, bilim kuruluşları veya istasyonları bulunmakta mıdır? 

 

 

29- Hoçaş ve Kozyaka  köylerine İstanbul ve Ankara’dan karayoluyla ulaşacakların güzergahları 

üzerinde veya yakın çevresinde kalan ve Bolu ili sınırları içerisinde bulunan teknoloji tarihi açısından 

önemli dökümhane, tersane, tophane, maden ocağı, eski maden sahası, değirmen, .. vb yerler 

bulunmakta mıdır?  

 

 

B.9. İnanç Açısından Önemli Yerler: 

30- Hoçaş ve Kozyaka Köyü ve çevresinde çeşitli grupların sürekli veya yılın belirli dönemlerinde 

ziyaret ettiği türbe, yatır, adak yeri, dilek taşı, ağacı vb. yerler, anılan olaylar var mıdır? Ziyaret 

edenleri ve genelde ziyaret zamanını belirtiniz. 
Ziyaret edilen yer Ziyaret zamanı Ziyaret edenler Ziyaret etkinlikleri 

    

    

    

    

    

 

B.10. Yerel Yemekler ve İçecekler:  

31- Hoçaş ve Kozyaka Köyü ve çevresindeki halkın yerel ürünler kullanarak ürettiği, halen bilinen 

veya unutulmuş yiyecek ve içeceklerini belirtiniz. 

Yemeğin veya İçeceğin Adı Halen biliniyor Unutulmuş 
Sadece evlerde 

yapılıyor 

Ticari olarak 

üretilip satılıyor 

     
     
     
     
     
     
     

 

B.11. Spor: 

32- Hoçaş ve Kozyaka Köyü ve çevresindeki yerleşimlerde düzenlenen herhangi bir spor turnuvası -

etkinliği bulunmakta mıdır?  

 

 

33- Hoçaş köyü ve çevresinde yeni gelişen; yamaç paraşütü, planör, rafting, çim kayağı, oriantirik, 

kaya tırmanma gibi denemeleri yapanlar görülmekte midir? Genelde tercih edilen yer ve zamanları 

belirtiniz) 

 

 

B.12. Geleneksel Tarım, Ekolojik Tarım:  
34- Hoçaş ve Kozyaka Köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında geleneksel yöntemlerle veya 

ekolojik tarım yöntemleriyle yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmaları bulunmakta mıdır? Varsa 

tarımsal faaliyetler için hasat, hayvancılık için otlatma zamanlarını ve sürelerini belirtiniz) 
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C – Yerel Ekoturizm Altyapısı 

 
C.1. Ulaşım 

35- Bölgeye ulaşım için kullanılabilecek en yakın Hava Alanlarını belirtiniz. 

 
Nitelik Adı Uzaklığı (Km) 

Ulusal 

 

  

Uluslar arası 

 

  

 

36- Bölgeye ulaşım için kullanılabilecek en yakın Limanları belirtiniz. 
 

Nitelik Adı Uzaklığı (Km) 

Ulusal 

 

  

Uluslar arası 

 

  

 

37- Bölgeye ulaşım için kullanılabilecek Karayolu olanaklarını belirtiniz.  
Geliş Yönü Kullanılabilecek Karayollarının Adları Kullanım Mesafesi 

Uzaklığı (Km) 

Toplam Seyahat 

Süresi (Saat) 

İstanbul istikametinden 

Hoçaş ve Kozyaka’ya 
 

 

 

 

  

Ankara istikametinden 

Hoçaş ve Kozyaka’ya 
 

 

 

  

 

C. 2. Altyapı 

38- Hoçaş bölgesindeki turizm tesislerinin ve ziyaretçilerinin ihtiyaç duyacağı enerji olanaklarını 

belirtiniz. 
 

Enerjinin Türü Tedarikçiler Mevcut Durum Gelecek Tahmini 

Yeterli Yetersiz Yetebilir Yetersiz kalabilir 

Elektrik      

Akaryakıt      

Doğalgaz      

Kömür, Odun benzeri katı 

yakıtlar 

     

Yenilenebilir Enerji (Rüzgar, 

güneş vb.) 

     

 

39- Hoçaş bölgesindeki turizm tesislerinin ve ziyaretçilerinin ihtiyaç duyacağı suyun temin 

edilebileceği en önemli üç Su Kaynağının durumunu belirtiniz. 
Kaynağın 

İsmi 

Kullanan yerleşim 

yerleri 

Kullanım 

amacı 

Niteliği 

 

Miktarı 

(ton/gün) 
Yeterliliği 

  □ İçme 

□ Sulama 

□ Balıkçılık 

□ İçilebilir 

□ İçilemez 

□ Yaz sezonunda 

…….. 

□ Diğer zamanlarda 
…… 

□ Her zaman yeterli 

□ her zaman yetersiz 

□ Yazın yetersiz 
□ Yatırımla artırılabilir 

□ Artırma olanağı yok 

  □ İçme 
□ Sulama 

□ Balıkçılık 

□ İçilebilir 
□ İçilemez 

□ Yaz sezonunda 
…….. 

□ Diğer zamanlarda 

…… 

□ Her zaman yeterli 
□ her zaman yetersiz 

□ Yazın yetersiz 

□ Yatırımla artırılabilir 
□ Artırma olanağı yok 

  □ İçme 

□ Sulama 
□ Balıkçılık 

□ İçilebilir 

□ İçilemez 

□ Yaz sezonunda 

…….. 
□ Diğer zamanlarda 

…… 

□ Her zaman yeterli 

□ her zaman yetersiz 
□ Yazın yetersiz 

□ Yatırımla artırılabilir 

□ Artırma olanağı yok 
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40- Hoçaş bölgesindeki turizm tesislerinin ve ziyaretçilerinin yaratacağı atık suların durumu 

hakkında bilgi veriniz. Bölgedeki durum aşağıdakilerden hangisine –lerine uymaktadır?  

 
□ bir kanalizasyon sistemi var, etkin çalışıyor atık sular bir sorun çıkarmaz. 

□ bir kanalizasyon sistemi var fakat atık sular bir arıtma olmaksızın doğaya bırakılıyor, sorun yaratıyor. 

□ atık sular foseptik çukurlarında toplanıyor, kullanım artarsa kanalizasyon sistemi gerekir. 

□ atık sular foseptik çukurlarında toplanıyor, fakat kullanım artsa da sorun çıkarmaz. 

□ atık sular gelişi güzel çevreye bırakılıyor. 

 
 
41- Hoçaş bölgesindeki turizm tesislerinin ve ziyaretçilerinin yaratacağı Katı Atıkların Durumu 

aşağıdakilerden hangisine/lerine uymaktadır? 
 
□ katı atıklar gelişi güzel atılmaktadır 

□ katı atıklar için çöp toplama düzeni kurulmuş fakat depolama sistemi bulunmamaktadır 

□ katı atıklar için çöp toplama ve depolama düzeni başarıyla kurulmuştur, fakat artan çöp miktarlarını karşılayamayacak 

kapasitededir. 

□ Bugün başarıyla çalışan bir düzen vardır ve gelecekteki kapasite artışlarına uyum sağlayabilecek durumdadır. 

 

C. 3. İletişim 

 

42- En yakında yer alan üç postanenin adını belirtiniz. 

 
1- 

2- 

3-  

 

43- Hoçaş Köyünde telefon durumunu belirtiniz. 

 
 Var Yok Çeken Mobil Hatlar 

Kablolu Telefon    

Mobil Telefon   □ Türkcell 

□ Telsim 

□ Avea 

 

44- Hoçaş Köyünde internet durumunu belirtiniz. 

 

 

C.4. Finansal Olanaklar 

45- Hoçaş ve Kozyaka köylerine ek yakın üç bankanın ismini ve yerini belirtiniz.  
 

Bankanın İsmi Bulunduğu Yer 

1  

2  

3  

 

46- Hoçaş ve Kozyaka köylerine ek yakın üç otomatik para çekme makinesinin ait olduğu bankayı 

ve yerini belirtiniz.  
 

Makinenin Bulunduğu yer Ait Olduğu Banka  

  

  

  

 

47- Hoçaş ve Kozyaka köyü ve çevresindeki 10 km’lik alanda kredi kartı kullanma olanakları 

hakkında bilgi veriniz. 
 
□ Kredi kartı kullanma olanağı yok 

□ Kredi kartı kullanma olanağı oldukça sınırlı 

□ Kredi kartı kullanma sıkıntısı bulunmamaktadır. 
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C. 5. Sağlık 

48- Hoçaş köyü ve çevresinin sağlık olanakları nedir? 
 

Olanaklar Yeri Kapasitesi Yeterliliği 

Sağlık ocağı    

Hastane    

Özel doktor muayehanesi    
 

49- Hoçaş bölgesinde hasta nakli ve ilk yardım olanakları nelerdir? 
 
□ Hasta nakli için yeterli ambülans hizmeti alabilecek yer …………………………… dır. 

□ Bir hastaya ilk müdahaleyi yapabilecek en yakın sağlık uzmanı ………….………………..’da bulunmaktadır.  
 

 

C.6. Mevcut Turizm Hizmetleri ve Tesisleri: 

50- Hoçaş ve Kozyaka köyünde ve 10 km yakınlıkta var olan konaklama tesislerini belirtiniz. 
Tesisin Adı Bulunduğu 

Yer 

Yatak  

Kapasitesi 

Kalite  

Düzeyi 

Niteliği Konaklamaya ek 

olanaklar 

Hizmet 

Dönemi 

   □ düşük 

□ orta 

□ yüksek 

□ Resort otel 

□ Otel 

□ Hostel 
□ Pansiyon 

□ Ev pansiyonu 

□ Yurt 
□ Kamp 

□ kamu misafirhanesi 

□ Yemek 

□ Ulaşım 

□ İletişim 
□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 
□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

□ Sürekli 

açık 

□ Açık 
olduğu 

dönemler: 

   □ düşük 

□ orta 
□ yüksek 

□ Resort otel 

□ Otel 
□ Hostel 

□ Pansiyon 

□ Ev pansiyonu 
□ Yurt 

□ Kamp 

□ kamu misafirhanesi 

□ Yemek 

□ Ulaşım 
□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 
□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

□ Sürekli 

açık 
□ Açık 

olduğu 

dönemler: 

   □ düşük 

□ orta 

□ yüksek 

□ Resort otel 

□ Otel 

□ Hostel 
□ Pansiyon 

□ Ev pansiyonu 

□ Yurt 
□ Kamp 

□ kamu misafirhanesi 

□ Yemek 

□ Ulaşım 

□ İletişim 
□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 
□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

□ Sürekli 

açık 

□ Açık 
olduğu 

dönemler: 

 

51- Hoçaş ve Kozyaka köyünde ve 10 km yakınlıkta var olan yeme içme tesislerini belirtiniz. 
Tesisin Adı Bulunduğu 

Yer 

Oturma  

Kapasitesi 

Kalite  

Düzeyi 

Niteliği ek olanaklar Hizmet 

Dönemi 

   □ düşük 

□ orta 

□ yüksek 

□ Restoran 

□ Lokanta 

□ Kebapçı 
□ Aşçı 

□ Pastane 

□ Büfe 
□ Kafeterya 

□ kahvehane 

□ Ulaşım 

□ İletişim 

□ Rehberlik 
□ Sağlık 

□ Spor 

□ Eğlence 
□ Şans oyunları 

□ Sürekli 

açık 

□ Açık 
olduğu 

dönemler: 

   □ düşük 
□ orta 

□ yüksek 

□ Restoran 
□ Lokanta 

□ Kebapçı 

□ Aşçı 
□ Pastane 

□ Büfe 

□ Kafeterya 
□ kahvehane 

□ Ulaşım 
□ İletişim 

□ Rehberlik 

□ Sağlık 
□ Spor 

□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

□ Sürekli 
açık 

□ Açık 

olduğu 
dönemler: 

   □ düşük 

□ orta 
□ yüksek 

□ Restoran 

□ Lokanta 
□ Kebapçı 

□ Aşçı 

□ Pastane 
□ Büfe 

□ Kafeterya 

□ kahvehane 

□ Ulaşım 

□ İletişim 
□ Rehberlik 

□ Sağlık 

□ Spor 
□ Eğlence 

□ Şans oyunları 

□ Sürekli 

açık 
□ Açık 

olduğu 

dönemler: 
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C.7. Turizme hizmet eden aracı işletmeler 

52- Aşağıdaki aracılardan hangileri Hoçaş ve Kozyaka köyü ve 10 km yakınındaki bölgede 

bulunmaktadır? 
 

Aracılar İsimleri Yerleri 

Seyahat Acenteleri 1  

2  

3  

Ulaşım Firma ve Acenteleri 1  

2  

3  

Tur operatörleri 1  

2  

3  

Rehber ve kılavuzlar 1  

2  

3  

Çadır, jeep, bisiklet benzeri turizm 

araçlarını kiralayanlar 

1  

2  

3  

Turizm danışma büroları 1  

2  

3  

 

53- Hoçaş ve Kozyaka köyünden veya dışından bölge içi ve bölge dışı insan taşımacılığı yapanlar var 

mıdır? 
Taşıma İşini Yapanın İsmi Kullandığı aracın türü Kapasitesi Taşıma yapılan güzergâh 

    

    

    

 

54- Hoçaş ve Kozyaka köyü ve çevresini ziyaret edenlerin yapabilecekleri alış veriş olanakları 

nelerdir? 
Alış veriş yapılabilecek yerin ismi Türü Yeri Alınabilecek özel mal ve hizmetler 

 □ Bakkal 
□ Alışveriş merkezi 

□ Seyyar  

□ Hoçaş 
□ Seben 

□ diğer 

 

 □ Bakkal 
□ Alışveriş merkezi 

□ Seyyar  

□ Hoçaş 
□ Seben 

□ diğer 

 

 □ Bakkal 

□ Alışveriş merkezi 
□ Seyyar  

□ Hoçaş 

□ Seben 
□ diğer 

 

 

55- Hoçaş ve Kozyaka köyü ve çevresini ziyaret edenlerin yapabilecekleri Rekreasyonel olanaklar, 

eğlence imkânları nelerdir? 
 

Yerin Adı Yapılabilecek Rekreasyonel olanaklar, eğlence 

alanları 

Yararlanılabilecek zaman 

   

   

 

56- Hoçaş ve Kozyaka köyü ve çevresini ziyaret edenlerin yapabilecekleri Sportif etkinlikler 

nelerdir? 
Yerin Adı Yapılabilecek sporlar Yararlanılabilecek zaman 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



97 

 

57- Hoçaş ve Kozyaka köyünde veya çevresinde turizm alanında çalışan, çalışabilecek insan gücü 

nedir? 

 
Çalışma alanı Mevcut çalışan sayısı Potansiyel Çalışabilecek kişi sayısı 

Konaklama   

Yemek - içmek   

Rehberlik   

Ulaştırma   

Ekipman Kiralama   

Diğer   

 

58- Hoçaş ve Kozyaka köyü ve çevresinde turizmde değerlendirilebilecek atıl kapasite bulunmakta 

mıdır?  

 
Pansiyona dönüşebilecek evler (Sayı, oda ve yatak kapasitesi): 

 

- Konaklama amaçlı kullanılabilecek geleneksel çadırlar: (Adet ve yatak kapasitesi, kullanılabileceği zaman ve süre) 

 

 

- Ulaştırma veya hobilere yönlendirilebilecek araç durumu: (Araziye uygun araç sayısı ve çeşitleri) 

-  
Otomobil: ................................ Jeep: ................................ 

Traktör: ................................ Kamyon: ......................... 

Motosiklet: .............................. Bisiklet: ........................... 
At arabası: .............................. At: ................................... 
Deve: ..................................... Diğer:  
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Ek 2: Korunan Alan Haritası 
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Ek 3: I. 3 Yıllık Eylem Planı (2015 sonu doldurulmuş olacaktır) 

 

Amaç Stratejiler Eylemler Sorumlular 2016 2017 2018 İzleme Göstergesi 

        

        

 

 

 

Ek 4: II. 3 Yıllık Eylem Planı (Doldurulmaya hazır formatta fakat sonra doldurulmak için hazır 

vaziyette bir altlık) 
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EK 5: Bolu-Seben Fosil Ormanı’nın Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması ve Uygun Yönetim Planının Geliştirilmesi Projesi Aday Etkinlikler 

Listesi 

 

Etkinlik 

no 

Etkinliğin 

Kısa İsmi 
Açıklamalar Ekoturizm Değerleri 

Hayata Geçirilmesi 

İçin Yapılması 

Gerekenler 

1 Seben 

Havza 

Gezisi 

Bolu veya Aladağlarda konaklayanlar için bir günlük araçlı 

(otomobil, motosiklet, minibüs) bir turdur. Gölcük, Aladağlar 

güzergahından, buralardaki Ekoturizm değerlerini izleyerek Seben 

havzasına girilebilir. Seben havzasının girişiyle birlikte, orman-step 

ekosistem farklılığı keşfedilebilir, farklı jeolojik oluşumlar 

izlenebilir. Muslar kaya evleri ziyaret edilerek tarihi bir zenginlik 

görülebilir. Kaya evlerin hemen yakınındaki alabalık tesisinde öğle 

yemeği yenebilir veya yemek molası Seben ilçesindeki lokantalara 

bırakılabilir. Öğleden sonra, Seben’den Hoçaş köyüne  gidilerek, köy 

ve fosil orman ziyaret edilebilir. Hoçaş’tan tarımsal ürünler satın 

almak mümkündür. Hoçaş köyünden Kınıkçı köyüne devam ederek, 

Bozdağ çayı boyunca tarımsal peyzaj, özellikle çeltik tarımı 

izlenebilir. Bozdağ çayının Kınıkçı dere ile birleştiği yerden iki ayrı 

seçenek halinde gezi çeşitlendirilebilir. Birinci seçenekte Kınıkçı 

köyü ve Kınıkçı dere vadisinin girişi, arkeolojik kalıntılar ve jeolojik 

oluşumlar izlenebilir. İkinci seçenekte Çeltikdere köyü ziyaret 

edilebilir. Kınıkçı ve Çeltikdere’den yüksek kaliteli çeltik satın 

alınabilir. Çeltikdere’den Yuva ve Tazılar köy yoluna girilerek, 

Kınıkçı dere kanyonunu panoromik olarak, peri bacaları, kaya evleri 

gözlenebilir. İkindi vaktini Yuva köyü eski yerleşim yerinden Yuva 

köyü Kaya evlerine doğru kısa yürüyüşle geçirmek, hafif bir piknik 

önerilir. Bu yürüyüş ardından Yuva, Tazılar köylerini geçip, 

Kıbrısçık yoluna girmek ve Alabarda üzerinden Şerif Yüksel 

Araştırma Ormanı’na dönerek havza tamamlanır. Bir günlük bir 

etkinliktir. Yaklaşık 150 km uzunluğundadır. Bu güzergahı tersten de 

uygulamak mümkündür. Fotoğraf çekmek isteyenlerin ışık durumuna 

göre seçim yapması önerilir. 

Gölcük, Şerif Yüksel 

Araştırma Ormanı, Kızık 

yaylası, Taşlı yayla, Orman – 

step ekosistemleri, Muslar 

kaya evleri, Alabalık tesisi, 

Seben ilçesi, Hoçaş, Fosil 

orman, Bozdağ çayı, Çeltik 

tarımı, Kınıkçı dere, Kınıkçı 

köyü, Arkeolojik kalıntı, 

Jeolojik oluşumlar, 

Çeltikdere, Karacaahmet 

türbesi, kaya evleri, çeltik, 

Kınıkçı dere kanyonu 

panoromik görüntü, 

Peribacaları, Yuva Kaya 

evleri, Eski köy yeri, Yuva 

köyü, Tazılar köyü, 

Alabarda.  

1- Ekoturizm 

değerlerinin arazide 

işaretlenmiş olması, 

2- Bu güzergahi 

gösterir açıklamalı 

harita 

3- Köylerde tarımsal, el 

sanatları vb. ürün satış 

imkanı 

4- Bazı noktalarda 

açıklayıcı bilgi 

levhaları 

5- Yönlendirme 

levhaları 

6- Seyir teraslarının 

yapımı 

7- Yol güzergahlarında 

araç park ceplerinin 

yapımı 
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2 Fosil orman 

keşif gezisi 

Bolu’dan özel araçlarla direk Hoçaş’a veya Bolu’dan Seben’e 

minibüslerle geldikten sonra Seben’den araç kiralayarak yapılabilir 

bir etkinliktir. Seben Hoçaş arasında Bozdağ çayının manzarası 

izlenebilir. Hoçaş köyünde eski bir köy izlenebilir. Bu köyden araçla 

veya yaya olarak fosil ormanına yürümek mümkündür. Fosil ormanı 

için zaman ayırmak önerilir. Fosil orman çevresinde sakız, geven 

vejetasyonunu izlemek mümkündür. Zaman uyduğunda bir panayır 

ve hayır yemeklerine ait kültürel etkinliklere katılmak olanağı vardır. 

Köyden rehber alınması gereklidir. Bolu’dan yapılacak etkinlikler 

için bir gün ayırmak önerilir. Aladağ, Seben konaklamalı 

etkinliklerde yarım gün yeterlidir. Yemek yemek için Seben’den 

faydalanılmalıdır. Seben havzasında konaklamak isteyenlerin Pavlu 

Termal (Kesenözü köyü), Zümrüt ve Özlem (Seben) otellerden 

yararlanabilir.  

Fosil ormanı, Ardıç ormanı, 

Geven vejetasyonu, Sakız 

ağaçları (Pictacia) manyetik 

alan, Çamaş Türbe, Hoçaş 

köyü, Panayır, ekolojik 

tarım, tarımsal ürünler, Şahin 

ve Doğan kuşları, Jeolojik 

oluşumlar 

1-Fosil orman erişim 

yolu 

2- Fosil orman içi 

patikalar 

3- Fosil orman 

bilgilendirme ve 

yönlendirme levhaları 

4- Fosil orman koruma 

önlemleri 

5- Fosil orman araç 

park yeri 

6- Fosil orman içi ve 

fosil ormana erişim 

haritası 

7- Köy içi sergi (ürün 

satış) 

8- Köyden eğitilmiş 

rehber 

9- Tuvalet 

10- Köy kahvesi – 

odasında düzenleme 

3 Solaklar 

kaya evleri 

treaking 

turu 

Bolu, Aladağlar veya Seben’de konaklayanlar için önerilebilecek 

yarım günlük keşif gezisidir. Bolu Seben karayolu’ndan Solaklar 

köyüne araçla gidilerek etkinlik başlatılabilir. Solaklardan itibaren 

işaretli patikalardan yürümek gereklidir. Yürüyüş güzergahında yaşlı 

Türk fındığı örnekleri, ıhlamurlar görmek mümkündür. Şanslı 

olanların sincap görmesi olasıdır. Güzergah boyunca kaya evleri, step 

ekosistemi izlenebilir. Nevruz tepeden ilginç jeolojik oluşumları 

izlemek, fotoğraf çekmek mümkündür. Günün durumuna göre 

balıkhanede öğle veya akşam yemeği alınarak parkur tamamlanabilir. 

Yaklaşık  km ve  saat sürecek bir etkinliktir. Güzergah eğimli olup 

zorluk derecesi vardır.  

Kaya evleri, Yaşlı fındık ve 

ıhlamur ağaçları, step 

ekosistemine geçiş,  sincap 

vb hayvanlar, Dikmen burnu 

ve Navruz tepe manzara 

izleme, Balıkhane, Solaklar 

köyü ve eski evleri 

1- Güzergah 

yönlendirme işaretleri 

2- Güzergah Ekoturizm 

değerleri bilgilendirme 

levhaları 

3- Balıkhanede yemek 

ve WC düzeni 

4- Seyir terasları 
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4 Yaşayan 

yayla 

Kızık yaylasında konaklamalı yaylacılık etkinliği, Özel araçla Bolu 

Seben karayoluyla veya Seben minübüsleriyle ulaşmak mümkündür. 

Yaz aylarında köylüler yayladayken yapılabilecek bir etkinliktir. 

Gündüz Kızık yaylası civarında yayla ve orman vejetasyonu 

izlenebilir, çevre göletlerden balık avlanabilir. Kızık dokumalarının 

işlenmesi izlenebilir. Ürünlerden satın almak mümkündür. Akşam 

Ankara savaşından sonra buralarda saklanmış Çelebi Mehmet’in 

hikâyesini köylülerden dinlemek, köy sohbetleri yapmak ve parlak 

gökyüzünü izlemek mümkündür. 

Kızık yaylası, Çelebi 

Mehmet hikayesi, Ahşap 

yayla camii, dokumalar, 

yayla vejetasyonu, balıkçılık, 

yaylacılık 

1-Konaklamaya uygun 

yayla evleri ve 

işletmeci köylüler 

2- yemek olanağı 

3- Dokuma işleme 

örnekleri, tezgah 

4- Derlenmiş Çelebi 

Mehmet hikayesi 

5- Balık avlama izni 

6- At, bisiklet, olta, 

dürbün, kiralama 

imkanı 

5 Kınıkçı köy, 

tarih ve 

jeolojik keşif 

gezisi 

Özel araçla doğrudan Kınıkçı köyüne gelinebilir veya Seben’den araç 

kiralayarak gelinebilir. Kınıkçı köyünün kuzeyini ve güneyini ayrı 

ayrı gezmek mümkündür. Köyden kuzey bölümde yapılacak bir 

yürüyüşte, eski bir Bizans kilisesi, Kınıkçı kanyonunun girişi 

görülebilir. Buradan kaya evlerini izlemek mümkündür. Köyün 

güneyinde ise Bozdağ çayı boyunca leylek yuvalarını, yusufçukları 

çeltik tarlalarıyla birlikte izlemek mümkündür. Derede olta balıkçılığı 

yapılabilir. Her iki gezide de Kınıkçı köyünden rehber, çeltik satın 

alımı önerilir. Özel ekipman gerekmez, zorluk derecesi yüksek 

değildir. 

Kaya evleri, kanyon girişi, 

jeolojik oluşumlar, kilise, 

çeltik tarlaları, kuşlar ve 

yusufçuk böcekleri, 

balıkçılık 

1- Güzergahların 

işaretlenmesi 

2- bilgilendirme 

levhaları 

3- Tarımsal ürün satış 

olanağı 

4- Tuvalet 

5- Olta kiralama 

6- Rehberlik hizmeti 

7- Köy kahvesi – 

odasında düzenleme 

6 Kınıkçı 

kanyon 

geçişi 

Yuva eski köy yerinden yürüyüşle, kaya evleri kuzey batısındaki 

dereden Kınıkçı kanyonuna girerek veya Yuva – Kaş köy yolunun 

Kınıkçı dereyi kestiği yerden kanyona girerek, güneye Kınıkçı 

köyüne doğru yapılan bir kanyon gezisidir. Yaklaşık 8 km 

uzunluğunda bir parkurdur. Zorluk derecesi yüksek, özel ekipman 

isteyen bir yürüyüştür. Güzergah boyunca kanyon ekosistemi, ilginç 

jeolojik oluşumlar, kaya evleri, Kınıkçı köyü girişinde bir kilise 

görülebilir. Kınıkçı köyünden araçlarla dönmek mümkündür. Köyden 

tarımsal ürünler (çeltik) satın alınabilir. Bir günlük bir etkinliktir. 

Eski köy yeri, kaya evleri, 

kanyon, jeolojik oluşumlar, 

kilise, çeltik tarlaları, kuşlar 

ve yusufçuk böcekleri 

1- Başlangıç ve bitiş 

noktalarının, eski köy 

yeri kanyon arasının 

işaretlenmesi 

2- Kınıkçı’da araç park 

yeri 

3- Bilgilendirme 

levhaları 

4- Köyde ürün satış yeri 

5- Köy kahvesi – 

odasında düzenleme 
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7 Çeltikdere 

köy ve 

kültür turu 

Seben veya Yuva köyü üzerinde Çeltik dere köyüne gelmek 

mümkündür. Mevsimine göre Çeltikdere köyünün çevresinde yer 

alan alıç, kuşburnu ve sumaklardan yapılmış ürünlerden satın almak 

mümkündür. Ayrıca Seben domatesi, Seben pirinci satın almak 

önerilir. Köyde Karacaahmet türbesi ziyaret edilebilir. 

:Çeltikdere’den Tepecik mahallesine doğru gitmek ve Dilek taşında 

dilek tuttuktan sonra Bozdağ çayı içerisinden Çeltikdere köy girişine 

dönmek mümkündür. Yaklaşık .. km ve yarım günlük bir gezidir. 

Özel ekipman gerekmez, zorluk derecesi yüksek değildir. 

Çeltik tarlaları, kaya evleri, 

sakız ağaçları, alıç, 

kuşburnu, sumak (tetire), 

Karacaahmet türbesi, Dilek 

taşı 

1- Yönlendirme 

levhaları ve yürüyüş 

güzergahının 

işaretlenmesi 

2- Karacahmet türbesi 

ile ilgili bilgilendirme 

levhası 

3- Yerel kuşburnu, alıç, 

sumak ürünleri 

4- Tarımsal ürünler 

5- Köy içi ürün satış 

yeri 

6- Köy kahvesi – 

odasında düzenleme 

7- tuvalet 

8 Bisikletli 

köyler turu 

Seben’den bisikletlerle Hoçaş ve fosil ormanı ziyaret edilebilir. 

Buradan Bozdağ çayı boyunca, manzara seyir yerlerinde durarak, 

Bozdağ Aladağ Çaylarının birleşim yeri görülebilir. Buradan Önce 

Kınıkçı köyü ve ardından Çeltikdere köyleri ziyaret edilebilir. Kınıkçı 

ve Çeltikdere köylerinde  yarım günlük yürüyüşler yapmak, 5. ve 7. 

etkinliklerdeki değerlerden yararlanmak mümkündür.  

 1- Seben’de bisiklet 

kiralama ve bakım 

hizmeti 

2- Güzergah haritası 

3- 5 ve 7. etkinlikler 

için gerekli işlerin 

tamamlanmış olması 

 

 

 

 

 


