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ÖNSÖZ 

“Seben Fosil Ormanı’nın Doğal ve Kültürel Değerlerinin 

Saptanması ve Uygun Yönetim Planının Geliştirilmesi” adlı proje çalışması 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Dış ilişkiler, 

Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 08. 8401 numaralı projesi olup 2009 

yılında başlamış 2012 yılında sona ermiştir.  

Proje çalışmalarını başlattığımız 2009 yılında görevde olup 2010 

yılında tayin olan Seben Kaymakamlarımızdan Fehmi Sinan NİYAZİ, daha 

sonradan göreve gelmiş olan Mehmet ALPARSLAN, Ali İhsan BAŞAK ve 

şu an görevde olan Alper BALCI projemize destek vermiştir. Alt yapı 

çalışmalarında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahsin AKDUMAN, İl Genel 

Meclisi Başkanı Mücahit KUTLU, İl Genel Meclisi üyelerinden Fehmi 

ÇINAR ve diğer üyeler desteklerini esirgememişlerdir. Ayrıca projenin işçi 

gücü ile yapılan arazi aşamasında Bolu İŞKUR İl Müdürlüğü Toplum 

Yararına Çalışma Programı kapsamında destek vermiştir. Bolu Orman Bölge 

Müdürlüğü, Seben Orman İşletme Müdürlüğü yolun sanat yapılarının 

yapılmasında destek olmuştur. Tanıtım merkezi ve diğer konularda Bolu 

Valimiz İbrahim ÖZÇİMEN Beyefendi destek vermiştir. Bolu Marmara 

Kalkınma Ajansından da güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ile ilgili proje 

desteği alınmıştır. 

Proje ekibi dışında yaprak teşhislerinde İsveç Doğa Tarihi Müzesi 

Paleobotanik Bölüm Başkanı Dr. Thomas DENK ve silişleşmiş odun 

teşhislerinde Utrecht Üniversitesi'nden Dr. Imogen POOL tarafından destek 

alınmıştır.   

Projenin başından beri desteğini esirgemeyen Batı Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yönetici ve çalışanları ile destek 

veren tüm kurum ve kişilere candan teşekkür eder, 

Araştırmanın ülkemiz ve tüm insanlık için yararlı olmasını dileriz.

         

 

Proje Ekibi 

    Aralık, 2012 
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ÖZ 

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla ilerleyişini hepimiz 

görmekte ve tecrübe etmekteyiz. Zamanda yolculuk, gelişmiş ülkelerin hep 

ulaşmak istedikleri ve filmlerine konu ettikleri bir hayal ürünü olarak 

gözükmektedir. Esasen zamanda yolculuk günümüzde yaşanmakta ve yüzler, 

binlerce yıl değil günümüzden milyonlar, milyarlarca yıl öncesine bizi 

götürmektedir. Bedenen biz gitmesek de geçmişe ait oluşumlar geçmişten 

bize haber vermektedir. Yapılan bilimsel araştırmalarla dünyanın oluşumu, 

geçmiş jeolojik devirlerdeki iklim ve o devirlerde yaşamış türler vb. birçok 

bilgiye jeolojik oluşumlar, fosiller vs. sayesinde ulaşabilmekteyiz. Dünyanın 

sayılı ülkelerinde bu oluşumlar görülebildiği gibi ülkemizde de Bolu ilinin 

Seben ilçesinde bu oluşumlara şahit olmaktayız. İlgili fosil bulgularını 

ülkemiz ve Dünya insanlarına göstermek ve tanıtmak, bunu yaparken 

sürdürülebilir bir koruma ve faydalanma anlayışıyla hareket ederek Batı 

Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliğinde proje 

oluşturulmuş ve 2009 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Proje çalışmamız 

pek çok üniversite ve kamu kuruluşu ortaklığında ve birçok kuruluşun 

desteğini alarak yürütülmüştür. Çalışmayla milyonlarca yıl öncesine ait bitki 

türleri tespit edilmiş, o zamanın iklimine dair tahminlerde bulunulmuştur. 

Ayrıca sadece fosil öğeler değil bunun dışında bölgedeki diğer doğal ve 

kültürel değerlerimiz de tespit edilmiştir. Bütün değerlerimizin halkımızın 

kullanımına sunulması esas alınmış, ayrıca yapılacak ekoturizm, jeoturizm 

faaliyetleriyle doğaya ve çevreye zarar vermeden sürekli bunu mümkün 

kılmak için de bir yönetim planı hazırlanmıştır. Bu plan kapsamında 

yürütülecek çalışmalarla yöreye gelen turistler insanımızla kaynaşacak, 

eğlenmiş ve bilgilenmiş olarak sahadan ayrılacaklardır. Yöre insanımızın bu 

çalışmalara katılımı sağlanarak hem ekonomilerine katkı sağlanmış olacak 

hem de değerlerimize daha çok sahip çıkılacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Seben, fosil orman, jeoloji, ekoturizm,  

                                  jeoturizm. 
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ABSTRACT 

We have all been witnessing and experiencing rapid advance of 

science and technology in our day. Time travel seems to be a product of 

imagination that developed countries have always wished to achieve, and 

featured in the movies they have produced. In fact, time travel takes place in 

our day, and it takes us back millions, billions of years ago, let alone 

hundreds, thousands of years. Even if we do not go back bodily, formations 

belonging to the past inform us of and from the past. Through scientific 

research conducted and by means of geologic formations, fossils, et cetera, 

we are able to reach a great deal of information regarding formation of the 

Earth, climates during former geologic periods, the species that lived during 

those periods and so on. While these formations may be witnessed in a 

limited number of countries in the world, we observe them in Seben sub-

province of Bolu province in our country as well. Led by the Directorate of 

Western Black Sea Forestry Research Institute, a Project was set up and 

studies were started in the year 2009 with the purpose of displaying and 

introducing the related fossil findings to our countrymen as well as other 

citizens of the world, and by acting with a sense of sustainable conservation 

and utilization while achieving this purpose. Our project studies were carried 

out in partnership with many universities and public institutions, and with 

support from lots of organizations. Thanks to the study, plant species 

belonging to millions of years were detected and estimates were made on the 

climate of that time period. Furthermore, not only fossil elements but also 

our other natural and cultural assets in the region were detected. Bringing all 

of our assets into use of our people was taken as a basis, and a management 

plan was also prepared in order to make this possible at all times without 

harming the nature and the environment through ecotourism and geotourism 

activities to be performed. Tourists to visit the locality will socialize with our 

people and leave the site amused and informed owing to studies to be carried 

out within the scope of this plan. By ensuring participation of our local folk 

in these studies, not only will contributions be made to their economies, but 

also our values will be protected to a further degree. 

     Key words: Seben, petrified forest, geology, ecotourism, geotourism. 
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 1. GİRİŞ 

1.1.  Fosil Ormanların Önemi 

İnsanlığın yaratılışından günümüze kadar pek çok medeniyet gelmiş 

geçmiş, pek çok eserler vermiştir. Günümüzde yapılan arkeolojik kazılarla 

halen geçmiş medeniyetlere ait eserler çıkarılmaktadır. Yapılan bilimsel 

çalışmalarla elde edilen eserlerin hangi medeniyete ait olduğu, o medeniyeti 

temsil eden insanların yaşam şekli, inanç biçimleri, sahip olduğu teknolojik 

imkanları vs. pek çok bilgiye ulaşılabilmektedir. Dünyamızda oluşumundan 

günümüze kadar pek çok evreler geçirmiş, doğal olaylar meydana gelmiş ve 

bu olaylar yeryüzünde izler bırakmıştır. Bu izler üzerinde yapılan 

araştırmalarla dünyanın oluşumu hakkında bilgiler edinebilmekteyiz. Bu 

izlerden biri de fosillerdir. Fosiller üzerinde yapılan çalışmalarla milyonlar, 

hatta milyarlarca yıl öncesine ait bilgilere ulaşabilmektedir. Fosillerden ağaç 

fosilleri üzerinde yapılan çalışmalarla, yaşadıkları dönemlerin orman yapısı, 

iklimi vs. hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. 

Ülkemizde yapılan Paleobotanik ile ilgili ksiloloji, palinoloji ve 

dendrokronoloji alanında yapılan çalışmalarla önemli bilgiler elde edilmiştir. 

Bu çalışmaları iki grupta toplamak mümkündür. Birincisi, Tersiyer ve hemen 

sonrası dönemleri içeren çalışmalardır. Özellikle ksilojik ve palinolojik 

açıdan yapılan linyit analizleri (Aytuğ ve Şanlı, 1974; Şanlı, 1982). Odun 

özelliklerini koruyan ve petrifiye olmuş ağaç gövdeleri üzerinde yapılan 

çalışmalarla (Eroskay ve Aytuğ, 1982; Kayacık ve ark.,1995) ülkemizin 

tersiyer sonu florası ve iklimi hakkında önemli bilgiler sağlanmıştır. İkincisi 

ise, Holosen dönemini konu alan çalışmalardır. Turbalıklarda yapılan polen 

analizleri (Aytuğ, 1970; Bottema, ve ark., 1993,1994,1995; Zeist ve 

ark.,1975) ve dendrokronolojik çalışmalar (Kuniholm, 1996; Akkemik, ve 

Aytuğ, 2001) daha yakın geçmişte yaşanan çeşitli doğa olaylarının 

saptanmasına katkı sağlamıştır. 

Atalay (2008)’e göre; Anadolu neojen havzalarındaki kömür 

yataklarının varlığı Orta Tersiyer’de bitki örtüsünün günümüze göre son 

derece gür olduğunu ve çeşitli bileşimlerdeki ormanların mevcudiyetini 

açıkça gösterir. Bunun yanında Miyosen’de oluşmuş kırmızı renkli depolar; 

Anadolu da tropikal, subtropikal iklim şartlarının etkili olduğunu belli eder. 

Ayrıca, pliyosen arazilerinde yer yer bol miktarda bulunan omurgalı hayvan 

fosilleri, Anadolu’nun serin-sıcak ve nemli iklim şartları altına girdiğini ve 

bu dönemde savan görünümü arz eden sahalarda omurgalı hayvanların 

yaşadığını gösterir. 

Soma havzasındaki kömürlerde polen verilerine göre, Pinus, 

Cryptomeria, Sequoia, Thuja, Buxus, Acer, Frangula, Ulmus, Castanea, 
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Carya, Fagus vb. ormanların mevcudiyeti anlaşılmıştır (Gemici ve 

ark.,1991). 

Ülkemizde özellikle Ankara-Bolu-Eskişehir çevrelerinde ve 

Trakya’da yer yer fosil orman kalıntılarına ulaşmak mümkündür. Bu 

bölgelerde kırılmış, toprak içerisinde veya yüzeyinde taşlaşmış ağaç 

parçaları bulunmaktadır. 

Kayacık ve ark. (1995) Sequoidendron giganteum odun örneği 

teşhis etmişlerdir. Akkemik (2005), Kırklareli-Vize civarında yapmış olduğu 

bir çalışmada petrifiye olmuş bir ağacın Sequoidendron giganteum olduğunu 

teşhis ederek Kayacık ve ark. (1995)’in çalışmasına, ülkemizde bu türün 

varlığını ortaya koyarak katkı sağlamıştır.  

Bolu İli Seben İlçesi Hoçaş ve Kozyaka köylerinde de fosil ormana 

ait taşlaşmış (silisleşmiş) ağaç, yaprak fosilleri bulunmuştur. Seben’de 

bulunan Fosil Orman, Türkiye’deki diğer fosil ormanlardan çok farklı olup, 

taşlaşmış ağaç gövdelerinin en azından taban kısımları ve bazılarının tabana 

yakın gövde kısımları dikili vaziyette yerinde durmaktadır. Taşlaşmış 

ağaçlar, volkanik bir faaliyet sonucu odun materyaline ait hücrelerin ve 

hücreler arasının yapısında doygunlaşan eriyik halindeki minerallerin 

infiltre edilmesiyle oluşmaktadır. Bu tür oluşumlar dünyanın birçok 

bölgesinde olmakla beraber, çok özel yapılar olduğu için enderdir. 

 Fosil ormanların; Dönemlerin orman yapısı ve tarihi iklim 

özellikleri hakkında önemli bilgileri günümüze taşıması ile birlikte doğal 

miras olarak kabul edilen bu gibi sahaların, dünyanın tarihi ve üzerinde 

yaşanılan toprakların geçirmiş olduğu değişimleri öğrenmek açısından 

taşıdığı bilimsel öneme ek olarak, eko turizm ve doğa temelli yaygın eğitim 

fırsatları da taşıdığı bilinmektedir. 

II. Ulusal Doğa Kongresi sonuç bildirgesinde; “Ankara’nın 

kuzeyinde Çamlıdere, Kızılcahamam ve Beypazarı çevreleri ile Trakya’da 

varlığı saptanan ağaç fosil alanları bilinçsizce tahrip edildiğinden, bu 

alanların sınırlarının tam olarak saptanıp koruma altına alınmaları 

gerekmektedir” diye belirtilmekte; “Ayrıca ülkemiz doğa tarihi konusunda 

yapılacak çalışmalarda kişi kurum ve kuruluşların işbirliği yapabileceği 

ortak stratejiler belirlenmeli ve eylem planları hazırlanmalıdır” denmektedir 

(Anonim 2008).  

Alan korumaya yönelik çalışmalar 6831 sayılı Orman Kanunu 

çerçevesinde Milli Park ilanıyla başlamış, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 

ile bu statüye Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtları da 

eklenmiştir. Diğer yandan 2863 sayılı Kanun ile doğal sit alanları ve doğal 

varlıklar belirlenmiştir. 1. Ormancılık Şurasında alınan kararlarda; 
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“-Toplumun doğayı tanıması ve koruma bilinci edinmesinde önemli 

rolü olan ve dünyada ülkemiz dışında hemen bütün ülkelerde bulunan 

Ulusal Doğa Tarihi Müzeleri ve Ulusal Botanik Bahçeleri en kısa zamanda 

kurulmalıdır.  

-Ülkemizdeki tüm korunan alanların yönetim planları ivedilikle 

yapılmalıdır. Bunun yanı sıra yeni ilan edilecek korunan alanlarda da 

yönetim planlarının yapılması sağlanmalıdır.  

-Korunması gereken doğal alanların kaybına neden olan yasal 

düzenlemeler yürürlükten kaldırılmalıdır”. şeklinde ifade edilerek bu 

sahaların değeri ortaya konarak, korunması gerektiği, teşhir edilecek 

mekanların hazırlanması gerektiği ve bir yönetim planının olması gerektiği 

ifade edilmektedir.   

Bryson (2003) fosilleşme ve fosiller hakkında şu ifadeleri 

kullanmaktadır.  “Fosilleşmek kolay değildir. Hayat kıvılcımınız söndüğü 

an, sahip olduğunuz her molekül ya azar azar kemirilip tüketilecek ya da 

yeniden kullanıma sokulmak üzere başka sistemlere taşınacaktır. Dünyanın 

kanunu budur. Başka canlılar tarafından yenilmeyen küçük bir organizmalar 

grubuna, yani canlıların yüzde 0,1’den daha küçük bir bölümüne girmeyi 

başarsanız bile, fosilleşme şansınız çok azdır. Fosilleşmek için yerine 

getirmeniz gereken birkaç şart vardır. Öncelikle doğru yerde ölmelisiniz. 

Kayaçların yalnızca yaklaşık yüzde 15’i fosil muhafaza etmeye elverişlidir, 

dolayısıyla gelecekte granitleşecek bir zeminde düşüp ölmenin faydası 

olmayacaktır. Anlayacağınız, ölen canlının ıslak çamura saplanmış bir 

yaprak gibi iz bırakabileceği ya da oksijene maruz kalmadan çürüyebileceği 

tortullara gömülmesi şarttır. Böylece kemiklerdeki ve sert kısımlardaki (ve 

çok nadiren, yumuşak kısımlardaki) moleküllerin yerlerini çözünmüş 

minerallerin alması ve orijinalin taşlaşmış bir kopyasının oluşması mümkün 

olur. Sonra da, fosili içeren tortullar dünya süreçleri tarafından hoyratça 

ezilip bükülür, itilip kakılırken, fosil tanımlanabilir bir şekli ne yapıp edip 

korumalıdır.  Son olarak ve en önemlisi, onlarca milyon ya da belki yüzlerce 

milyon yıl sonra keşfedilmesi, gizlendiği yerden çıkarılması ve saklanmaya 

değer bir şey olduğunun farkına varılması gerekir”. 

  

1.1.1. Araştırmanın Amacı 

Önemi belirtilen fosiller ve bunları içeren ormanın diğer doğal ve 

kültürel değerleri ile birlikte bir yönetim planı ile desteklenmeden faydaya 

dönüşmesi olanaksızdır. 

Araştırmanın uzun ve kısa vadeli amaçlarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür. 
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Uzun Dönemli Amaç (Kalkınma Amacı): 

Bilimsel ve kültürel değerleri ortaya çıkarılan Seben Fosil 

Ormanı’nın yerel halkın katılımıyla birlikte sürdürülebilir koruma ve 

yönetimini sağlamak, dünya ortak miraslarına katkıda bulunmak. 

Kısa dönemli amaçlar: 

-Fosilleşmiş bireylerin rölöve planını hazırlamak, doğal ve kültürel 

açıdan öneme sahip diğer değerlerin envanterini sistematik ve bilimsel bir 

yaklaşımla oluşturmak, 

-Fosil ağaçların cinslerini tespit etmek, o dönemin ormanı ve iklimi 

hakkında bilgilere ulaşarak, günümüzle karşılaştırmak, 

-Fosil ormanın ulusal koruma mevzuatına göre korunmasını 

sağlayabilecek statüyü belirlemek, bu statünün gerektirdiği incelemeleri 

yapmak, kayıtları hazırlamak, 

-Yöre turizmi, tarımı ve sosyal yaşamı ile uyumlu bir şekilde, 

sahanın koruma hedeflerine destek veren bir “Yönetim Planı” hazırlayarak, 

koruma kullanma dengesini kurmak, 

-Gerek yöre insanının gerek diğer bölgelerden gelecek ziyaretçilerin 

doğa hakkında eğitimlerine destek olabilecek, inceleme, belge, materyal ve 

mekânların hazırlanmasına destek olmaktır. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışma Bolu İlinin Seben İlçesinde yürütülmüştür. Öncelikle 

Seben Fosil Ormanı Hoçaş ve Kozyaka köyüne yakın mıntıkalarda 

olduğundan buralarda fosil çalışmalarına başlanılmıştır (Sahalar Bolu Orman 

Bölge Müdürlüğü, Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Seben İşletme Şefliği 

sınırlarında kalmaktadır) (Şekil 1). 
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Şekil 1. Seben Fosil Ormanın Türkiye-Bolu-Seben lokasyonunda 

gösterimi. 

Figure 1. Location map of Seben Petrified Forests. 

Hoçaş sahasının bir kısmı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen 

yerdir. Hoçaş sahası genişletilerek Kozyaka ile birlikte fosil alanlarını 

oluşturmaktadır. Fosil alanlarının çevresindeki diğer doğal ve kültürel 

değerlerin bir kısmı daha önceden Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı 

ilan edilmiş, diğerleri araştırmalarımız ve anket sonuçları ile tespit edilen 

yerlerdir. Fosil ve fosil dışındaki diğer doğal ve kültürel değerlerle ilgili 

ayrıntılı bilgi yönetim planında sunulmuştur.  

Fosil ormanında yapılan farklı çalışmalardan dolayı materyal, 

yöntem ve bulguları disiplinler bazında değerlendirmek daha yararlı 

olacaktır. 

 

2.1. Sahanın Doğal ve Kültürel Ekoturizm Değerlerinin  

       Belirlenmesi 

Sahanın jeolojik oluşum ve fosiller ile ilgili bilgileri aşağıda 

verilmiş olup, diğer doğal ve kültürel değerlere ait bilgiler ekteki yönetim 

planında 1.2.1. Sit alanları ve 3. Sahanın diğer doğal ve kültürel değerleri 

başlıkları altında açıklanmıştır. 
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2.2. Yönetim Planının Hazırlanması 

Seben Fosil Ormanı’nda belirlenen Doğal ve kültürel değerlerin 

sürdürülebilir korunması ve kullanımı için yönetim planı hazırlanmıştır. 

Hazırlıkla ile ilgili bilgiler ekteki yönetim planının 5. Planlama yöntemi 

başlığında açıklanmıştır.  

 

2.3. Jeolojik Oluşum 

Seben Fosil Ormanı’nın ve fosil ormanındaki ağaçların hangi 

jeolojik zaman diliminde oluştuklarının ortaya çıkarılması için Seben Fosil 

Ormanı içinden çevresinden ve bölgede yüzeyleyen volkanik birimlerden 2 

adet örnek alınmış ve bu örnekler üzerinde K-Ar yöntemi kullanılarak 

yaşları belirlenmiştir. K-Ar analizleri Macaristan’ın Debrecen şehrindeki 

Macar Bilimler Akademisi–Nükleer Araştırma Enstitüsü laboratuvarında 

yapılmıştır. Ayrıca daha önceden Seben ve çevresinde yapılan jeolojik 

araştırmalardan da faydalanılmıştır.  

 

2.4. Fosiller 

Fosil ormanın ağaç türlerini belirlemede 3 farklı materyal üzerinde 

çalışılarak cins/tür bazında teşhis edilmeye çalışılmıştır.  

 

Silisleşmiş Ağaç Gövdeleri 

Bu izler, fosil alanında bulunan ağaç fosillerinin coğrafi 

koordinatları dikili ve taşınmış gövdelere göre ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Ayrıca ağaçların cins/tür düzeyinde teşhis için fosil parçaları kullanılarak 

özel bir firma laboratuvarında 3 yönlü (enine, radyal ve teğet) kesitleri 

alınmıştır. Kesitler, güncel örneklerden farklı bir yöntemle alınmaktadır. 

Önce kesit alınacak yüzey elmas bıçakla kesilmekte ve kesilen/parlatılan 

yüzey cam bir lam üzerine yapıştırılmaktadır. Daha sonra da, yapıştırılan 

örnek taşla inceltilmektedir. Kesit kalınlığı yaklaşık 30-50 mikrometre 

oluncaya kadar bu inceltme işlemi devam etmektedir. Gerekirse ince 

zımpara kâğıdı ile de daha ayrıntılı inceltme işlemi yapılabilmektedir.  

Kesitlerin mikroskop altında incelenmesi esnasında su ya da ince bir 

yağla kaplanması daha iyi sonuç vermektedir. Görüntü ve fotoğraf çekimi 

daha başarılı olmaktadır. Örneklerin teşhisinde kişisel deneyim, referanslar 

(Jacquiot, 1955; Greguss, 1955; Fahn ve ark., 1986; Barefoot and Hankins, 

1982; Schweingruber, 1978; Schweingruber, 1990; Akkemik ve Yaman, 

2012; Anonim 2012) ve referans kolleksiyonu kulanılmakta ve örneklerin 
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teşhisi genellikle cins düzeyinde yapılmaktadır. Ayrıca teşhislerde Utrecht 

Üniversitesi'nden Dr. Imogen POOL’dan da destek alınmıştır. 

Örnek teşhislerinde öncelikle materyalin gymnosperm mi yoksa 

angiosperm mi olduğu belirlenmektedir.  

-Eğer gymnosperm örneği ise; reçine kanalının olup olmadığı, enine 

traheidlerin özellikleri, öz ışını yüksekliği, karşılaşma yeri geçitlerinin tipi, 

boyuna paranşimlerinin sıklığı, enine çeperlerinin düz ya da nodüler olması, 

spiral kalınlaşmanın varlığı, kenarlı geçitlerinde torusların dişli olup 

olmadığı gibi özellikler incelenmektedir.  

-Angiosperm örneği ise; trahelerin dizilişi, sıklığı, köşeli olup 

olmadığı, perforasyon tablasının tipi, öz ışınlarının genişliği, yüksekliği, 

özellikleri, odun paranşimlerinin özellikleri, bazı örneklerde liflerin tipi gibi 

özellikler incelenerek teşhisler yapılmaktadır.  

 

Yaprak ve Meyve İzleri 

Bu izler, Fosil ormandaki ağaç türleri ile birlikte 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.  
Yaprak izlerinden teşhis yapılabilmesi için öncelikle örneklerin 

yaprak sapı dâhil yaprağın tamamını içermesi çok daha başarılı sonuçların 

alınmasını sağlamaktadır. Çok yüksek çözünürlükte fotoğrafların 

alınmasıyla, yapraklar daha detaylı bir şekilde incelenmekte ve referans 

örnekler kullanılarak kişisel deneyimle teşhisler yapılabilmektedir. Ayrıca 

teşhislerde İsveç Doğa Tarihi Müzesi Paleobotanik Bölüm Başkanı Dr. 

Thomas DENK’ten de yardım alınmıştır. 

 

Paleopolenler 

Polenler, yapraklardan çok daha geniş bir alana yayılabildiklerinden 

fosil ormandaki ağaç türleriyle birlikte çok daha uzak mesafedeki ağaç 

türlerinin varlığını ortaya koyabilmektedir.  

Paleopolenler, kil kalıpları arasında bulunan ve hava almadığı için 

genel yapılarını milyonlarca yıldan bu yana koruyan bitki kısımlarıdır. 

Polenlerin teşhisinde kullanılan ana özellikler, polenlerin boyutları, polen 

çeperinin (ekzin) yüzey özelikleri ve apertür (kolpus-porus) sayı ve 

tipleridir. Bu özellikler kil kalıpları içerisinde korunan polenlerde 

bozulmadan kalabilmektedir.  
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Örneklerdeki polenlerin mikroskopta ayrıntılı olarak incelenebilmesi 

için örneği oluşturan mineralleri yok ederek, geriye fosillerin kalması 

sağlanmıştır. Karbonatların eliminasyonu için HCl, silis ve çeşitli silikatların 

ortadan kaldırılması için HF, sekonder fluorosilikatların eliminasyonu için 

HCl, ayrışmış organik artıkların, alkali bazlarda çözünebilir hümik asitlere 

dönüşmesi için HNO3 ve hümik maddelerin ayrıştırılması için de %10luk 

KOH kullanılmaktadır (Erdtman, 1954; Moore ve ark., 1991). 

Kil tabakalarından alınan örnekler İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman 

Botaniği Anabilim Dalı, Palinoloji Laboratuarı’nda porselen bir havan içinde 

öğütülmüş ve teflon tüplere konan örneklerden aşağıdaki adımlar izlenerek 

“Klasik Yönteme” göre içindeki minerallerden arındırılıp polen preparatları 

elde edilmiştir: 

 Örnekler %20’lik soğuk HCl ile kalkerden arındırılmış, sonra 10 

dak-2000/dak dönüşlü santrifüj uygulanmıştır. 

 Distile su ile yıkanmıştır. 

 10 dak-2000/dak dönüşlü santrifüj uygulanmıştır. 

 48 saat %65’lik soğuk HF içinde hot altında bırakılmıştır. 

 10 dak-2000/dak dönüşlü santrifüj uygulanmıştır. 

 Distile su ile yıkanmıştır. 

 10 dak-2000/dak dönüşlü santrifüj uygulanmıştır. 

 %20’lik HCl sıcak olarak uygulanmış, florürün klorüre dönüşmesi 

sağlanmıştır. 

 10 dak-2000/dak dönüşlü santrifüj uygulanmıştır. 

 Distile su ile yıkanmıştır. 

 10 dak-2000/dak dönüşlü santrifüj uygulanmıştır. 

 %10’luk sıcak KOH içinde bırakılmış ve 10 dak-2000/dak dönüşlü 

santrifüj uygulanmıştır. 

 Distile su ile birkaç kez yıkanmış, her yıkamada aynı santrifüj 

uygulanmıştır. 

 Düşük konsantrasyondaki sodyum perborat ile polenler 

oksitlenmeden aklaştırılmış ve 10 dak-2000/dak dönüşlü santrifüj 

uygulanmıştır. 

 Distile su ile birkaç kez yıkanmış, her yıkamada aynı santrifüj 

uygulanmıştır. 

 Aklaştırılan polenler bazik fuksinle boyanmış ve gliserin içinde 

istenilen sayıda polen preparatları hazırlanmıştır. 

Polen preparatlarında polenlerin teşhisi Leica marka kameralı ışık 

mikroskobunda x40 ve x100 büyütmeli objektifler kullanılmıştır. 
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Teşhislerde, polenlerin baloncuk taşıyıp taşımadığı, boyutları, 

ekzinin dış kısımlarının yapısı (ornementasyonu), porus veya kolpus sayıları, 

ya da kolpus sayıları, polen şekli gibi özellikler incelenerek polenlerin cins 

düzeyinde teşhisleri yapılmıştır.  

Üç yöntemden ikisinde, silisleşmiş odunlar ve polenlerde yapılan 

teşhislerde genellikle cins düzeyinde kalınırken, yaprak izlerinin teşhisinde 

tür düzeyine kadar inilebilmektedir.  

 

3. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR 

Bu proje, bilimsel bir çalışma niteliği yanısıra çok değerli 

kaynaklarımızın tespit edilerek insanlığın kullanımına sunulması ve ülke 

ekonomisine katkı sağlaması amacıyla yapılmıştır. Hepsinden önemlisi bu 

değerlerin, özellikle fosillerin etkin bir şekilde korunması amaçlanmış, hatta 

proje sahası proje ekibince ve yerel idarelerince basınla paylaşılmamıştır. 

Buna rağmen bilinmeyen kaynaklardan sızan bilgiler nedeniyle sahaya 

gelmek isteyen birçok üniversite, seyahat firmaları olmuş, kendilerine 

çalışmanın tamamlanmasından sonra alanın ziyarete açılabileceği ifade 

edilmiştir. Hassas alanlarda çalışmaların tamamlanmadan duyurulması, 

ziyarete açılması halinde hem değerli kaynakların zarar görmesi hem de 

ziyaretçilerin yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle zarar 

görmesi olasıdır. Bu nedenle öncelikle sahada alt yapı çalışmalarına 

başlanılmıştır. 

     

3.1.  Alt Yapı Çalışmaları: 

Öncelikle Hocaş Köyünden sahaya ulaşımı sağlayacak yol için etüd 

çalışmalarına başlanılmış; yol güzergâhı belirleme çalışmaları ilgili köy 

muhtarı, Bolu İl Özel İdaresinin yetkilendirilmiş teknik elemanları ve proje 

ekibi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bolu İl Özel İdaresinin ayrıca yol 

yapımında gerekli makine ikmalinin sağlanmasında da desteği olmuştur. 

Çalışma sonunda yapılan yeni yol miktarı 3110m’dir (Resim 1). 
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Resim 1. Dozer ile yol yapımı.  

Figure 1. Road construction using a dozer. 

 

Yolun geçmiş olduğu güzergahta sulu ve kuru dereler 

bulunduğundan bu derelerde yolun bozulmaması için menfez ve büzler 

yapılmıştır. Sanat yapılarının yapımı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü teknik 

elemanları ve Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Seben Orman İşletmesi desteği ile 

gerçekleştirilmiştir (Resim 2). 
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Resim 2. Yol güzergâhında menfez ve büz inşası. 

Figure 2. Culvert construction on road route. 



12 

 

Ziyaretçilerin Fosil Ormanı ziyaretlerini güvenilir bir şekilde 

yapabilmelerini sağlayıcı patika yollar inşa edilmiştir. Patika yollar ve diğer 

işçi gücü ile yapılan çalışmalar için Bolu İŞKUR İl Müdürlüğünün Toplum 

Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında proje yapılarak destek 

alınmıştır. İlk yıl Hoçaş Fosil Ormanı’nda 6 kişi ile 8 ay, ikinci yıl Kozyaka 

Fosil Ormanı’nda 6 ay 10 kişi, üçünçü yıl iki Fosil Ormanında 4 ay 8 kişilik 

destek alınmıştır. Projelerde belirtilen sürelerde alınan destek, işçilerin işi 

erken bırakmaları ve değişimin fazla olması nedeniyle çalışma verimliliğini 

etkilemiş fakat çok yararlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İşçi gücü ile 

toprak, taşlık zeminde 1.0-1.5m genişliğinde Hoçaş’ta 1650m., Kozyaka’da 

1460m. patika yol yapılmıştır. Zeminin yer yer taşlık olması nedeniyle taş 

kordonlar, kuru derelerin olduğu yerlerde kuru duvar eşikler, topraklı 

zeminlerde toprak zemin kazılarak patika yollar oluşturulmuştur (Resim 3). 

 

   

Resim 3. İşçi gücü ile patika yolların yapımı. 

Figure 3. Building pathways by manpower. 
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Patika yolların kot farkı yüksek olan yerlerinde dik patika yerine 

merdivenler inşa edilmiştir. Merdivenlerin yapımında sert zeminlerde taşlar 

kırılarak merdiven şekli verilmiş yumuşak zeminde mevcut taşlar ya da 

ahşap malzemeyle desteklenerek merdivenlerin stabilitesi sağlanmaya 

çalışılmıştır. Sert zeminin kazılmasında kazma, balyoz, murç, hilti 

kullanılmıştır (Resim 4). 

 

   

Resim 4. Patika yol ve merdivenlerin yapımında doğal malzemenin 

kullanımı. 

Figure 4. Using of natural construction materials for pathway and stairs. 

Patika yolların arazinin yer yer uçurum olan yerlerden geçişi 

nedeniyle ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için dekoratif panel çitlerle 

korkuluklar yapılmıştır (Resim 5). 
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Resim 5. Panel çit ihatası ile korkulukların oluşturulması. 

Figure 5. Rail construction with decorative fence wire. 

 

Fosil ormanında güvenlik açısından ziyaretçiler kadar fosil 

örneklerin de güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Saha ziyarete açıldığında 

ziyaretçilerin belirli kurallar çerçevesinde, patika yollardan ayrılmadan 

ziyaretini sağlayacak alan kılavuzları yetiştirilecektir. Bu kişiler ziyaretçileri 

hem ziyaret sırasında bilgilendirecek hem de fosil örneklere zarar vermesini 

önleyecektir. Ayrıca fosil örneklere olası istenmeyen fiziksel darbelere karşı 

dekoratif panel çitler ile etrafı çevrilerek korumaya alınmıştır (Resim 6). 
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Resim 6. Dekoratif panel çitler ile fosil örneklerin korumaya alınması. 

Figure 6. Protect petrified woods by decorative fence wire. 

Fosil örnekler toprak altından erozyon sonucu ortaya çıkmış olup, 

fosil örnekleri görselleştirmek amacıyla gövdelerinin bir kısmı topraktan 

arındırılmıştır. Bazı fosillerde fosilleşme tam sağlıklı gerçekleşemediğinden 

kırıntılı ve kırılgan yapı göstermektedir. Bu örneklerin, kırıntılı, parçalı olan 

kısımlarının şeffaf kuvvetli yapıştırıcı kullanılarak onarılması sağlanmıştır 

(Resim 7). 
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Resim 7. Fosil örneklerin onarılması. 

Figure 7. Restoration of petrified woods. 

Seben Fosil Ormanı’nda ziyaretçilerin güvenliklerinin sağlanması ve 

fosil örneklerin en etkili bir şekilde korunmasını sağlayacak güvenlik 

sistemleri ve ne olması gerektiğine dair Marmara Kalkınma Ajansından 

(MARKA) “Seben Fosil Ormanı’nın Sürdürülebilir Korunması İçin 

Güvenlik Önlemi Stratejilerinin Belirlenmesi” konulu proje kabul edilerek 

Teknik Destek alınmıştır (Resim 8).  
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Resim 8. Güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ile ilgi alternatif 

planlardan bir örnek. 

Figure 8. A sample from alternative plans for determination of security 

stratejies. 

3.1. Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri 

Projemizde fosil örneklerin ziyaretini sağlama yanında ziyaretçilerin 

fosiller, doğa tarihi, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmelerini 

sağlamak için Tanıtım Merkezi yapılmaya çalışılmaktadır. Bunun için köye 

uyum sağlaması açısından eski bir ev seçilmiş, restorasyon çalışmalarının 

masraflı oluşu nedeniyle vazgeçilmiştir. Köy içinde kullanılmayan eski bir 

okulun Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bolu Valiliğinin 

desteği ile İl Özel İdaresinden okulun tamiratı ve düzenlenmesi amacıyla 

yeterli olmasa da destek sağlanmış, bakım çalışmalarına başlanılmıştır. Proje 

başlangıcında yöre insanını bilinçlendirici ve katılımını sağlayıcı 

bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonradan hem 

bilgilendirme hem de Tanıtım Merkezine destek arayışı için başta Bolu 

Valimize, Bolu İl Genel Meclisine, Sivil Toplum Kuruluşlarına ait 

derneklerde, orman bölge müdürlüklerinde yapılmıştır (Resim 9). Ayrıca, 

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU ve heyetine 

Bolu’ya ormancılıkla ilgili bir tatbikat için geldiklerinde Seben Fosil Ormanı 

hakkında kısa bir brifing verilmiştir.  

 



18 

 

 

 

Resim 9. Bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi. 

Figure 9. Organising of information meetings. 
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4. BULGULAR  

4.1. Jeolojik Oluşum 

Fosil ormanı ve çevresinden alınan örneklerin laboratuar sonuçlarına 

göre yaşları 17.4 ile 18.2 milyon arası tespit edilmiştir (Tablo 1). 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 surroundings. 

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 

 

4.2. Fosiller 

Silisleşmiş Ağaç Gövdeleri 

Seben Fosil Ormanı’nda çalışmalar önce Hoçaş kısmında 

başlamıştır. Bunun nedeni Hoçaş sahasının daha önceden belirlenmiş 

olmasıdır. Bu nedenle Hoçaş’ta ki fosil sayısı, Kozyaka’dan daha fazla 

gözükmektedir Petrifiye olmuş (taşlaşmış) fosillerden bazıları Resim 10’da 

gösterilmiştir. Teşhis edilen fosiller aşağıdaki Tablo 2 ve Tablo 3’te 

sunulmuştur. Fosil örneklerden bazılarının anatomik yapısına dair ışık 

mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafları da Resim 11A, B’de verilmiştir. 
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  Resim 10. Salix/ Populus ve diğer fosillerden bazıları. 

  Figure 10. Willow/Poplar and some petrified woods. 
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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). 

 

Dikili 

Durumda
Taşınmış

Cedrus - 1

Picea - 1

Juniperus 6 4

Palmae 17 -

Salix/Populus 23 5

Quercus (herdemyeşil) 1 2

Liquidambar 4 -

51 13Toplam

Örnek Sayısı

Belirlenen Cinsler
Spermatophyta 

Alt Bölümleri

Gymnospermae

Angiospermae

 

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.  

Kozyaka Fosil Ormanı’nda dikili durumda kayaların arasında kalmış 

bir sedir ağacı ile bunun çevresinde yatık durumda kayaların arasında ve 

çevreye dağılmış kavak/söğüt, çam, karaağaç bulunmuştur (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kozyaka Köyü Fosil Ormanı’nda tespit edilen ağaç cinsleri. 

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

(Kozyaka). 

 

Spermatophyta 

Alt Bölümleri Belirlenen 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 

 

Fosil ağaçların bulunduğu bu iki alan ağaç cinsleri itibariyle 

karşılaştırıldığında, Hoçaş Fosil Ormanı’nın 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.  
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Resim 11A. 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. 

 Figure 11A. Some pictures from determined species of petrified woods 

(transverse section), A-B) Poplar/Willow, C) Palmae, D) Juniper 
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Resim 11B. Tespit edilen fosil örneklerden bazılarının resimleri. E) 

Herdem yeşil meşe odunu enine kesiti, F) Sedir odunu radyal kesiti 

(Kenarlı geçit). 

Figure 11B. Some pictures from determined species of petrified wood E) 

Every green oak (transverse section), F) Cedar (radial section). 

 

Yaprak ve Meyve İzleri 

Kil kalıpları arasında bulunan bu izler sadece Hoçaş Fosil Ormanı 

içinden ve çevresinden toplanmıştır (Resim 12). Teşhis edilebilen izlere göre 

alandaki türlerin dağılımı Tablo 4’te gösterildiği gibidir. 
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Tablo 4. Teşhis edilen taksonlar.  

Table 4. Determinated species. 

 

Spermatophyta 

Alt Bölümleri

Belirlenen      

Cinsler

Belirlenen Tür ya da Ayırıcı 

Özellik

Pinus 3 ibreli

Pinus 5 ibreli

Gymnospermae ibreli

herdemyeşil (en az 5 farklı tür)

Q. drymeja 

Q. mediterranea

Salix

Populus

Alnus

Ulmus

Carpinus

Zelkova

Myrica

Gymnospermae

Quercus

Angiospermae
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Resim 12. Fosil yaprak izi örnekleri. A) Carpinus, B) Quercus drymeja,      

C) Zelkova 

Figure 12. Some samples from leaf carbon fosil A) Hornbeams, B) Oak, C) 

Zelkova 

Paleopolenler 

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 rastlanmıştır (Resim 13). 

 

 

Resim 13. Teşhis edilen bazı polenler. A) Sedir, B) Palmiye, C) Meşe, D) 

Kızılağaç 

Figure 13. Some samples from pollens. A) Cedar, B) Palmae, C) Oak, D) 

Alder 



27 

 

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. (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Farklı materyaller üzerinde yapılan teşhislerle belirlenen 

taksonlar. 

Table 5. Determined species by different materials. 

 

Spermatophyta Alt 

Bölümleri
Cins Açıklama

Pinus 3 ve 5 ibreli

Cedrus

Picea

Juniperus

Palmae

Salix

Populus

Quercus en az 5 tür

Alnus

Carpinus

Zelkova

Ulmus

Myrica

Gymnospermae

Angiospermae

 

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 

Bölgesi’nde yer almaktadır. 3 ve 5 ibreli çamlar, ülkemizi tümüyle terk etmiş 

durumdadırlar. 
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4.3. 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 

desteklemektedir. Sedir ağaçlarının üç türü Akdeniz’in 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 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.  

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.  

 

5. TARTIŞMA 

Sahada yapılan gözlemler ve daha önceden yapılan jeolojik 

çalışmalar birbiriyle örtüşmekte olup edinilen bilgilere göre; 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 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. Yüksek sıcaklığa sahip bu volkan çığları 

göl alanına ulaşarak ortamdaki ağaçları volkanik cam (silika) ile örtmüş ve 
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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).  

Ankara’nın Çamlıdere İlçesine bağlı Pelitçik köyünde de fosil 

(silişleşmiş ağaç) buluntularına rastlanmıştır. Volkanik bir dağ olan Köroğlu 

Dağı, Seben Fosil Ormanı ile Pelitçik köyü arasında kalmaktadır. Köroğlu 

Tepesi Seben Fosil Ormanı’na kuş uçuşu 27 km, Pelitçik Köyüne 45 km 

mesafededir. Seben Fosil Ormanı ile Pelitçik Köyü arasındaki mesafe de 65 

km dir. Her iki bölgede bulunan fosil buluntuların kaynağının bir zamanlar 

faaliyette olan Köroğlu dağı olması ihtimal dâhilindedir.  

Yılmaz ve ark. (1981) çalışmalarında, Çamlıdere yakınındaki fosil 

ormanını Miyosen-Erken Pliosen dönemine yaşlandırmakta ve Galatya 

Masifi olarak adlandırmaktadırlar. 

Başka bir araştırmada, Pelitçik Köyü civarında yapılan jeolojik 

çalışmalarda fosillerin bulunduğu masif “Galatya Masifi” yeni adıyla 

“Köroğlu Masifi’nin”; genel anlamda 23-11 milyon yıl öncesinin Erken-Orta 

Miyosen yaşlı andezitik, dasitik, yer yer riyolitik, bazaltik; lav, tüf ve 

aglomeralardan türemiş volkanik, volkanoklastik ve ayrıca büyük oranda 

volkanik gereç ve kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, şeyl, tüfit içeren sedimenter, 

volkanosedimenter bir istiften oluştuğu belirtilmiştir (Anonim 2006). 

Kasaplıgil (1977) Ankara Kızılcahamam İlçesi yakınlarındaki 

Güvem Köyü civarında fosil alanında yaptığı çalışmada diyatomitli levha 

parçaları üzerindeki fosil izlerine göre bitki teşhislerini yapmıştır. Ağaç 

türlerinin Tersiyer florasına ait Sequoia, Zelkova, Fagus, Carpinus, Ulmus, 

Quercus, Tilia, Acer, Pinus, Picea ve pek çok cinse ait türleri teşhis etmiştir. 

Sequoia ülkemizde soyu tükenmiş olsa da tespit edilen ağaç türlerinin 

günümüzün yaşayan Kolşik florasına benzerlik taşıdığını ve Amerika 

Birleşik Devletleri, Orta Avrupa ve Uzak Doğu’nun Miyosen floralarına 

benzediğini ifade etmiştir.  

Akkemik ve ark. (2008), Ankara’nın Çamlıdere İlçesine bağlı 

Pelitçik Köyü çevresinde bulunan silişleşmiş ağaçların Miyosen dönemine 

ait ardıç ve servi cinsleri olduğunu belirlemişlerdir. Beypazarı İlçesi 

Kösedağı mevkide yapılan çalışmalarda silişleşmiş odunlardan çam, 

Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkı içerisindeki silişleşmiş odunlardan 

da servi ve ardıç cinsleri tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda K-Ar yöntemine göre belirlenen yaşlandırma analizi 

sonuçları ile önceden Köroğlu ve çevresinde yapılan çalışmalarla benzer 

olarak Erken Miyosen Çağı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Seben Fosil 
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Ormanı’nda tespit edilen türlerle çevrede yapılan fosil araştırmalarında 

belirlenen türlerin bazıları aynı çıkmıştır. 

Farklı materyaller üzerinde yapılan çalışma fosil ağaç taksonlarının 

teşhisini kolaylaştırmakta ve güçlendirmektedir. Aytuğ ve Şanlı (1974) 

tarafından yapılan paleobotanik çalışmalarda Trakya kesiminde (Ağaçlı 

Linyitleri)  Pinus, Taxus, Juniperus, Juglans, Quercus ve Salix cinslerine ait 

türler tespit edilmiştir. Karlıoğlu (2005); Ağaçlı linyitlerinde yaptığı 

çalışmasında, kömür ve kil tabakaları üzerinde araştırma yapmış ve Aytuğ ve 

Şanlı (1974)’in çalışmasında belirlediği aynı ağaç cinslerini saptamıştır. 

Seben Fosil Ormanı'nda da fosil yaprak ve polen teşhisleriyle belirlenen 

taksonların silisleşmiş ağaç taksonları ile örtüştüğü görülmektedir. 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 herdem yeşil meşelere 

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

sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz tipi iklimin varlığını desteklemektedir. 

Orman yapısı günümüzle karşılaştırıldığında, önemli farklılıklar içerdiği 

açıkça görülmektedir. Alandaki günümüz ormanları ardıç, 2 ibreli olan 

karaçam, kışın yaprağını döken meşelerden oluşmaktadır.  Özellikle 

palmiyeler ve sedir ağaçları, günümüzde Akdeniz Bölgesi’nde yer 

almaktadır. 3 ve 5 ibreli çamlar, ülkemizi tümüyle terk etmiş durumdadırlar. 

Seben Fosil Ormanı’nda teşhis edilen türler ve arazideki konumları dikkate 

alınarak genel orman yapısı açısından değerlendirildiğinde, Hoçaş kısmında, 

palmiye, kavak/söğüt ve sığla ağaçlarının bulunduğu kısım, 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 herdem yeşil meşeler, ardıçlar ve 1000 m’ler 

den sonra da sedir ağaçları orman oluşturmaktadır. Bu benzer orman yapısı 

günümüz Akdeniz koşullarının erken Miyosen döneminde Orta Anadolu’da 

da olduğunu göstermiştir. Kozyaka kısmında tespit edilen kavak/söğüt, çam, 

karaağaç türleri birlikteliği Hoçaş'taki fosil ormanının devamı niteliğindedir. 

Buralarda tespit edilen sedir ağaçlarının dikili durumda olması buranın 

sahilden daha yukarılarda olduğunu göstermektedir. Her iki orman yapısı da 

benzer iklim etkisi altında oluşabilmektedir. Günümüzde Akdeniz Bölgesi 

iklim tipinin etkisi altında benzer ormanlar bulunmaktadır. 
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Seben Fosil Ormanı’nda tespit edilen fosilleri korumak ve insanların 

ziyaretine açmak birçok kurum ve üniversitenin işbirliğini gerektirmektedir. 

Korumanın gerçekleştirilmesinde ülkenin ulusal ve yasal koruma statülerinin 

devreye girmesi gerekmektedir. Ülkemiz kanunlarına göre mevcut en uygun 

statünün “Tabiat Anıtı” olduğu görülmektedir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi 

ekteki “Yönetim Planında” verilmiştir. Esasen bu gibi alanların statüsü yurt 

dışı örneklerinde görüldüğü gibi “Jeopark” olmasıdır. Jeopark, başta jeolojik 

miras niteliğindeki öğeler olmak üzere, tüm doğal ve kültürel mirasın 

korunmaya alındığı, ancak bu yapılırken sosyo ekonomik kalkınmanın da 

amaçlandığı, sınırları belirlenebilen bir bölge olarak ifade edilmektedir. Yurt 

dışında böyle bir örnek jeopark, Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasında 

mevcuttur. 1985 yılında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile (C.K.4437/85) 

Yunanistan Devleti “Fosilleşmiş Ormanı” çok önemli ekolojik, jeolojik ve 

paleontolojik değerlerinden dolayı koruma altına alınmış doğa eseri olarak 

ilan etmiştir. 2004 yılında da “Lesvos Fosil Ormanı Jeoparkı” olarak Avrupa 

jeopark ağına dahil olmuştur. Fosil alanlarında gerekli düzenlemeler 

yapılarak insan ziyaretine açılmıştır. Ayrıca insanların doğa tarihi hakkında 

bilgi sahibi olabilmeleri için de Doğa Tarihi Müzesi inşa edilmiştir. Prensip 

olarak geniş halk kitlelerine yer bilimi ve çevre konularında eğitimler 

verilmekte, halkın desteğini alarak sürdürülebilir kalkınma hedeflenmektedir 

(Tosun ve Arslan, 2011).  

 

6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Seben Fosil Ormanı’nda bulunan fosiller (silişleşmiş ağaçlar, 

yapraklar, paleopolenler) günümüzden milyonlarca yıl önce daha insanlığın 

henüz var olmadığı bir zamanda diliminde, o an mevcut olan bitki türlerini, 

iklim koşulları vs. hakkında bilgi almamızı sağlayan, geçmişten bize haber 

veren çok değerli objelerdir. Fosil sahanın çevresinde, geçmiş medeniyetlere 

ait bir takım eserler, kültürel zenginlikleri de bulunmaktadır.  

Bu çalışmayla fosillerle birlikte diğer doğal ve kültürel değerler 

saptanmış, bunların korunmasında öncelikle yöre halkın desteğinin alınması 

ve doğal dokuya zarar vermeden yapılacak turizm faaliyeti ile ekonomik 

olarak halka katkı sağlaması, ulusal bir statüsünün olması ve sahanın işlevlik 

kazanması önemlidir. Sahanın statüsünün dünya örneklerindeki gibi Jeopark 

olması en uygunudur. Fakat ülkemiz kanunlarında böyle bir statünün 

olmayışı nedeniyle mevcut statüler içinde en uygun olan “Tabiat Anıtı” 

seçilmiştir. Temennimiz uluslararası kabul gören diğer jeoparklar gibi 

olabilmek ve dünya jeopark ağına dahil olmaktadır. Koruma, potansiyel 

olarak tespit edilen 975,84 ha.’lık alanın bütününü kapsamalıdır. Aksi 

taktirde koruma alanı dışında kalacak fosil bulunan arazilerin farklı 
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amaçlarla değerlendirilmesi durumunda geri dönüşümü olmayan sonuçlar 

doğurabilecek ve mevcut değerlerin kaybolması söz konusu olabilecektir. 

Ayrıca sahanın kullanımında ekte belirtilen yönetim planına göre 

hareket edilmeli, plan döneminin son yılında, takip eden 3 yıllık yönetim 

planı yapılmalıdır. 

Geçmişten emanet aldığımız doğal ve kültürel değerlerimizi 

korumalı, sürdürülebilir kullanımını sağlayarak geleceğe miras bırakmalıyız. 
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ÖZET 

Bolu İli, Seben İlçesi Hoçaş Köyü ve Kozyaka Köyü yakınlarında 

tespit edilen taşlaşmış ağaçların başta etkin olarak korunması amaçlanmış 

bunun yanında geçmişe ışık tutan çok değerli bu objeler üzerinde bilimsel 

çalışmalar yürütülmüştür. Fosil ormanda insanların ziyaretini 

gerçekleştirebilmesi için yol, sanat yapısı, patika vs. alt yapı çalışmaları 

yapılmış, sahadaki fosillerin güvenliği için dekoratif panel çitlerle etrafı 

çevrilmiştir. İnsanların güvenliği için patika yollarla birlikte gerekli görülen 

yerlerde korkuluklar inşa edilmiştir. Çalışma boyunca doğal dokuya uygun 

olması açısından mümkün olduğu kadar suni yapılardan kaçılmıştır. Diğer 

taraftan taşlaşmış ağaçların bulunduğu fosil orman ile birlikte diğer doğal ve 

kültürel değerler de belirlenmiştir. Yöre insanı konu hakkında 

bilgilendirilerek duyarlı hale getirilmiştir. Halkın desteği alınarak katılımcı 

bir yaklaşımla hareket edilerek sahanın sürdürülebilir kullanımı için bir de 

“Yönetim Planı” hazırlanmıştır. Sahanın korunmasında mevcut statülerden 

Tabiat Anıtı belirlenmiş fakat, istenen hedef, ülkemizdeki statüler arasına 

Jeopark statüsünün eklenerek, uluslar arası platformda kabul gören “Seben 

Fosil Ormanı Jeoparkı” olabilmek ve Dünya Jeopark Ağı’na dahil olmaktır.  
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SUMMARY 

It was primarily aimed to preserve in an effective manner the 

petrified trees found in vicinity of Hoças and Kozyaka villages in Seben sub-

province of Bolu Province, and besides that, scientific studies were carried 

out on these invaluable objects that shed light on the past. Infrastructure 

works including roads, engineering structures, trails, etc. were performed in 

order to let people make their visits to the Petrified Forest, and it was 

surrounded with decorative panel fences for security of the fossils on the 

site. Guardrails were built at places considered necessary as well as on 

pathways for public safety. Artificial structures were avoided as much as 

possible throughout the work in the sense of compliance with nature. On the 

other hand, other natural and cultural assets were determined as well as the 

petrified forest the petrified trees are located. Local folks were informed, 

thereby made conscious of the subject. A management plan was also drawn 

up for sustainable use of the site by receiving the public support, thereby 

acting with a participative approach. The “Natural Monument” status among 

the present ones was determined in conservation of the site; however, the 

desired objective is to grow into “Seben Petrified Forest Geopark” that finds 

acceptance in international platform by adding the status “Geopark” to the 

statuses present in our country; and to be included in Global Geoparks 

Network. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

KAYNAKLAR 

ANONİM, 1998. Bolu 1998 Yıllığı. Bolu Valiliği Yayınları. Sy.126 Bolu. 

ANONİM, 2012. Wood Anatomy Links. Wood Collection Catalogs. www. 

insidewood.lib.ncsu.edu/links. 

AKKEMIK, U., AYTUĞ, B., 2001. Dendrochronological Investigations on 

a Wood from Two Years B.P., Eurnodendro, 2001. International Scientific 

Conference of Dendrochronology, 6-10 Haziran 2001, Bildiri özetleri:12. 

AKKEMIK, U., KOSE, N., Poole, I., 2005. Sequoioiodae (Cupressaceae) 

woods from the upper Oligocene of European Turkey (Thrace).Phytologia 

Balcanica, 11: 119-131. 

AKKEMİK, Ü., KÖSE, N., TÜRKOĞLU, N., 2008. Ankara Civarının 

Tersiyer Florasındaki Bazı Odunsu Bitkiler.2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi. 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. Ankara. 

AKKEMİK, U., YAMAN, B., 2012. Wood Anatomy of Eastern 

Mediterranean Species. www.forestrybooks.com.  

ANONİM, 2005. 1. Çevre ve Ormancılık Şurası Kararları. Çevre ve Orman 

Bakanlığı. 22-24 Mart 2005. Antalya. 

ANONİM, 2006. 20. Dönem Çalışma Raporu (2004-2006). TMMOB Jeoloji 

Mühendisleri Odası.  

ANONİM, 2008. 2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi. Kırsal Çevre ve 

Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. Ankara. 

ATALAY, İ., 2008. Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası. Çevre ve Orman 

Bakanlığı. AGM. Yayın No:327. Ankara. 

AYTUĞ, B., 1970. Arkeolojik Araştırmalar Işığında Anadolu Stebi. İ.Ü. 

Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Cilt 20, Sayı.1: 127-143 

AYTUĞ, B., ŞANLI, I., 1974. Forêt de la fin du Tertiaire aux environs du 

Bosphore.-İstanbul Ünv.Or.Fak.Derg.,24.  

BAREFOOT, A.C., HANKINS,, F.W., 1982. Identification of Modern and 

Tertiary Woods. Raleigh. NC, USA:N. Caroline State Univ. 

BOTIS, A., BOUZINOS, A., CHRISTANIS, K., 1993. The Geology and 

Palaeoecology of the Kalodiki Petland, Western Greece. İnternational Peat 

Journall, Jyvaskyla, 5:25-34. 

BOTTEMA, S., WOLDRING, H. ve AYTUĞ, B. (1993-1994(1995)). Late 

Quaternary Vegetation History of Northern Turkey, Paleohistoria 35/36:13-

72 

BRYSON, B., 2003. Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi. Çeviri.Handan Balkara. 

Boyner Yayınları. İstanbul.  

CLARK, K. H., and RAFKIND. C. D., 1998. Conservation Planning for 

the Natural Areas of Colonial National Historical Park, Virginia. Natural 

Heritage Technical Report 98-14. Virginia Department of Conservation and 



36 

 

Recreation, Division of Natural Heritage, Richmond, Virginia. 100 pages 

plus appendices 

ERDTMAN, G., 1954, An Introduction To Pollen Analysis, Chronica 

Botanica Company, USA. 

EROSKAY,O., AYTUĞ, B, 1982. Doğu Ergene Çanağının Petrifiye 

Ağaçları. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri A(2). 7-22 

EROSKAY,O., AYTUĞ, B, 1982. Bois petrifiés du Bassin d’Ergene 

oriental. Rev. Fac. Forestry, University of İstanbul. 32: 7-21. 

EUROSITE,1999. Toolkit. Management Planning. Eurosite, Lille, France. 

(Aktaran: Thomas, Lee and Middleton, Julie, 2003:. Guidelines for 

Management Planning of Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and 

Cambridge, UK. ix + 79pp. ISBN: 2-8317-0673-4) 

FAHN, A., WERKER, E.&BAAS, P., 1986. Wood Anatomy and 

Identification of Trees and Schrubs from Israel and Adjacent Regions. The 

Israel Academy of Science and Humanities Publication. Pp.221. 

FFI, REC-Türkiye, WWF-TÜRKİYE ve PAR DANIŞMANLIK, 2007: 

İğneada Yönetim Planı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, 155 sayfa. 

(Basılmamış rapor) 

GEMİCİ, Y., AKYOL, E., AKGÜN, F., SEÇMEN, Ö., 1991. Soma 

Kömür Havzası Fosil Marko ve Mikroflorası. MTA Dergisi. 112, 161-178. 

GREGUSS, 1955. Xylotomische Bestimmung der Heute Lebenden 

Gymnospermen, Acdemia Kiado. Budapest. 

IŞITMAN, Z. T., 1938. Bolu Coğrafyası. Resimli Ay Matbaası. 

JACQUIOT, C., 1955. Atlas d’anatomic des bois des Coniféres, Press of 

Centre Techniwue du bois et du Fonds Forestier National, Paris. France  

KALAFATÇIOĞLU, A. ve UYSALLI, H., 1964. Beypazarı-Nallıhan-

Seben civarının jeolojisi: MTA Dergisi, sayı 62, 1-12.  

KARLIOĞLU, N., 1955. İstanbul Tersiyer Florasının Palinolojik Yönden 

İncelenmesi. İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 

KASAPLIGİL, B., 1977. Ankara, Kızılcahamam Yakınındaki Güvem Köyü 

Civarında Bulunan Son Tersiyer Kozalaklı-Yeşil Yapraklı Ormanı. Mills 

Koleji, Biyoloji Fakültesi. Oakland. Koliforniya. 

KAYACIK, H., AYTUĞ, B., YALTIRIK, E., ŞANLI, İ., EFE, A.,  

AKKEMİK, Ü., İNAN, M., 1995. Tersiyer Sonunda İstanbul’un Çok 

Yakınında Yaşamış Olan Mamut Ağaçları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 

Cilt 45, Seri A, Sayı1: 15-22. 

KUVAN, Y., 2012: Korunan Alan Planlama Süreci ve Korunan Alanlarda 

Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ile ilgili Eleştirel Bir Değerlendirme, 

Orman ve Av Dergisi, Sayfa 19-25. Mart Nisan, Sayı 2. 



37 

 

MOORE, P.D., WEBB, J.A., COLLINSON, M.E., 1991. Pollen Analysis, 

Blackwell Scientific Publications, Oxford, Pp. 216. 

NDOSI, O.M., 1992: Preparing Management Plans for Protected Areas. In 

W.J. Lusigi. Management Protected Areas in Africa: report from a workshop 

on protected area management in Africa, Mweka, Tanzania. Pp.117–124, 

(Aktaran: Thomas, Lee and Middleton, Julie, 2003: Guidelines for 

Management Planning of Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and 

Cambridge, UK. ix + 79pp. ISBN: 2-8317-0673-4) 

OK, K., 2006: Multiple Criteria Activity Selection for Ecotourism Planning 

in İğneada, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Volume 30, Issue 2, 

153-164 (2006) 

OK, K., OKAN T., YILMAZ, E., 2011: A comparative study on activity 

selection with multi-criteria decision making techniques in ecotourism 

planning, Scientific Research And Essays, Vol 6. pages 1417-1427 

PARK SERVICE, 1995: Grand Canyon General Management Plan, 79 

Pages. 

PARKS CANADA, 1978: Planning Process for National Parks. Parks 

Canada, Ottawa, Canada, (Aktaran: Thomas, Lee and Middleton, Julie, 

(2003). Guidelines for Management Planning of Protected Areas. IUCN 

Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ix + 79pp. ISBN: 2-8317-0673-4) 

SCHWEINGRUBER, F. H., 1990. [Anatomy of European Woods. An 

Atlas for the Identification of European Trees,Shrubs and Dwarf shrubs.] 

Anatomie Europaeischer Hoelzer. Ein Atlas zur Bestimmungeuropae- 

ischer.Baum, Strauch und Zwergstrauchhoel zer. Stutgart: Paul Haupt.874. 

SCHWEINGRUBER, F. H., 1978. Microscopic Wood Anatomy Structural 

Variability of Stems and Twigs in Recent and Subfossil Woods from Central 

Europe. Zug, Switzerland: Swiss Fed. Inst. For. Res. Birmensdorf.Edition 

Zurcher. 

ŞANLI, I., 1982. Récherches xylologiques sur la flor edu Tertiaire de la 

Thrace Turgue. Rev.Fac.Forestry, University of İstanbul. 32: 84-138. 

THOMAS, L. and MIDDLETON, J., 2003:. Guidelines for Management 

Planning of Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 

ix + 79pp. ISBN: 2-8317-0673-4 

THORSELL, J. 1995: A Practical Approach to the Preparation of 

Management Plans for Natural Heritage Sites. Background paper prepared 

for Arab Region Training Course, Egypt 1995 (unpublished). (Aktaran: 

Thomas, Lee and Middleton, Julie, (2003). Guidelines for Management 

Planning of Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 

79pp. ISBN: 2-8317-0673-4) 



38 

 

TOSUN,S., 1998. Sosyo-Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu Yayla ve 

Ormanları Sempozyumu. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bolu Şubesi, 

AİBÜ Orman Fakültesi. Sy.5. Bolu. 

TOSUN, S., ARSLAN, M., 2011. “Jeopark” Korunan Alan Statüsü Olarak 

Mutlaka Benimsenmelidir. Midilli Jeopark Örneği. Orman ve Av. Ocak-

Şubat/Sayı.1, 22-28.  

VAROL, B., KAZANCI, N., 1980. Seben Bölgesi Volkan Tortulları. 

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni. C.23, 53-88. 

YILMAZ, Y., GÖZÜBOL, A.M., TÜYSÜZ, O., YİĞİTBAŞ, E., 1981. 
Abant (Bolu)-Dokurcun (Sakarya) Arasında Kalan Kuzey Anadolu Fay 

Zonunun Kuzey ve Güneyinde Kalan Birliklerin Jeolojik Evrimi. MTA 

Derleme, Rapor No: 7085. 

YILMAZ, E., OK, K., OKAN, T., 2004: Ekoturizm Planlamasında 

Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği. Çevre 

ve Orman Bakanlığı Yayın No:237, DOA Yayın No:30, ISSN: 1300-7912. 

Teknik Bülten No:21. Tarsus, (56 sayfa), 2004. (Çevre ve Orman Bakanlığı 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Projesi) 

YOUNG, C. and YOUNG, B. 1993: Park Planning: A training manual 

(Instructors Guide). College of African Wildlife Management, Mweka, 

Tanzania, (Aktaran: Thomas, Lee and Middleton, Julie, (2003). Guidelines 

for Management Planning of Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and 

Cambridge, UK. ix + 79pp. ISBN: 2-8317-0673-4) 

ZEIST, Van W., WOLDRING H., STAPERT. D., (1975). Late 

Quaternary Vegetation and Climate of Southwestern Turkey, Paleohistoria 

17:53-143 
 

 

 

 

 

 


