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Kent nıerke,zincle traflli ışıli kontrolleriniıı
(sinı alizasr iııı) ir"iIeştiı,ilırıesi i e trafiğiıı
ıiığiın oiduğıı cacjdelerde 1,cşil clalga

s i steıı,ı i ı-ı i n ıı_ı grı |aı-ı ıı-ıas ııı ı n sağl aıı ıııas ı

Yalrılması Planlanan Evlenı-Prcı.ie- Faalil,et
E1,,Iemi yapacak
Kurunı/Kuruluş

lşbirliği Yapılacak
Kurunr/I(ııruluş

Bolu Beledil,esi.
DoğaIgaz Dağıtııı

Ş irketi

l)oğai gaz kı_ı l laıı ı nı ııı ııı lioııı,ıtlarcla
r aı,gınlaştırı inıası için doğalgaz alryapı

çalışıııa larına l-ı ız,n,eri lıııesi. aboı-ıe olıııak
istel,en vzılanclaşlara lıızlı ve kola1, hiznıet
i eri l ıı,ıesiniıı sağlanı,ııası
Fosil vakıtlaı, _rerine tenıiz eııeı,!i
kay ııakları n ın kıı l laı-ı ı l ıııas ı. L-ı i ı-ıalarclir i sı
kaçağı ıı ı ı-ı önlcn ır-ıesi. peııceıe leri n ç ift can-ı l ı

olıı,ıası ı,e biııalarda özellikle dıştan y,alıtını
ı"ap ı l n-ıas ı lı ıısı.ıs ları ıı ı ıı vakıt tasarı,tıfiına
katkı ları lit-ııı tıları ııda haI k ın [ıi l gi leı-ıdi ri lnıesi

Bolıı L}eleilil,esi.
İlce Belediy,e
Başkaı-ılıklaı,ı

lş_verleri. kaııı ıı lı tırtııı-,ı r, e liıı rıı l tış l arı r.,c

kon tıt l arda ateşç i /kalrıri f'eı,c i beI ges i ol ıııa_r aıı
kaloıif'eıci çalıştırılıııaıııası \e bıı liiırala
ı-ıı ııaı,aı-ı]ar içiıı cezai ı-ııiievvicleleı
tl\: qtl lalllnasl

Bcıltı Belediy,csi.
İlçe tselediye
Başkaıı lıkları

Yeıı i r,erles i ı-ıı [ıö l cc leri ı-ı i ı,ı i nıaı,a aç ı l ıııas ı

aşaı-ııasıııda ve tıinalara r erilecelı kat
i zin lcriııde: lıakiııı riizgaı, ı öıı iı ı-ı iin cl ikliate
ı l ı ııı-ııtıs ı ve lııir ıı l<cıri cloı"laı,ı ıı ı ıı cı l ııs1 u rtı l ırıas ı

saııal,i tesi slerin iıı 1"akın ııırla _r alıı laşıııaıı ın
iin le nıııe s i.

F}tı l ıı f}elecl iy,esi,
İlce Beleclile
[Jaskan iıklari

Bolıı Beledil,esi.
İlçe 13eledile

Başkan lıkları

Keı-ıtse l döıı ii şii ı,ıı çcrçer esiııcl e 1 a ;ı ı I acak

ııluıı l c Pı,t,ig]cı,dc l,ü,)ğı,kc./i lSllllı{l

sııleııı leı,ıııııı tcı,cılı ctlı lıııcşı
Yerleşiııı reı leı iııde thalil,et göstereıı fııın.
fırınlı lokanta ı b. gil,ıi eıııisloıı çıkışı olaıı

işr.erleriı,ıiıı iş .r,eı,i açına r e çalışnıa
rııhsatları n ııı ktıııtroli-in iiıı ı apı l ı,ııası. bu

işı,e rlcriıı iıı ıır gıııı 1ak ıt. lıaca ı e 1l ltre

si stenı iı-ıe saiı i p ol ııp rılıııad ıkları c]iizeıı l i

ol arak dei,ıetleı,ııııesi

Bolıı Beiedil,esi.
İlçe }3eleciil e

L]aşkan [ıl,ları

Bacalarıı-ı lrıs ciijııeıııi gelıııec|en bakııı,ı.

oııaf ı tıı ı,e baça teııı izicıııe işleııı lcı,iıı i ıı

r aptı rı l ıııası r,,c vakıt ı,e ı,alı ıııı sisteıı leıi ı-ı in

ııı,uııııltığtı dcı-ıctlcııcrck bacarla ıı\,gıııı

eıı is1,oıı çılı ışIaı-ııııı-ı strğlaııınası

Rcılıı Bclediı,c_şi.

İlçe BeIedilc,

Başkanlıkları

Btılıı Beledil,esi
'l'oplıı taştıııa aı,açlarııııı-ı dalıa çok
ktıl lan ıniıııiıı cazip haIc getirilnıesi

A

;*"",§;,#*,."",,Bu beğe rorr,,\\nry.
Evrak teyidine httf :/ievrakdoğİiılama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:7070370lffiSYn.qq ve Barkod Num.:5881611 bilgileriyle

Bcılıı Beledil,esi



'Y'a p ılırı ıısı Pl a nla ııa n E1,1 enı- p roj e- Fa al il,et öı

§ffiı ılııış doğal gaz ı,e petırıl gazıırın

kaırııl Ye Özel toplu taşıt]la araçlarıııda

(nıinibiis. ıı-ıidibiis- otobiis ı lı,) 1,akıt alaı,ak

kııllanıırrıııa kacleıııeli olarak gcçilıııesi ve

ı iıkarıdalıi kıiterleıe ı"ıı,guı-ı olnrar,an tratiğc

1,eııi cıliacak araçlar içiıı tolıiıı taşııııacılık

ı,ıılısat ı ıı ı ı-ı r,eri l ıneıııesi
giıtl.t ) nllu,-,,, aılırılı-ırası vc hisiklet

l,tıl ]rın ını ııı teşv ik eclİ lı,ırcsİ

("'-ıt ,çi*l" 1,eşil alaı-ıların aütırtlır"ıası,

i iiriil iiş ve bisikleı r,ollaıı1 |a, bağlantı

ktırıılnıası

lıentİ ral-ıarlatacak y,cni çeıre ıollarıııııı ı,e

şchir ici vollarııı açılnıası
I

r**-, l.illl,Ci,*t*-ı lia1,,ııaklı iı-ısanlaı,da l

vaşaııan sağlık sortıııları ıe,naşaııan sağlık

scıriıııları ilc lıaı,a kalitesi arasıı-ıdalıi ilişkiııin

tiılıip eclilıııcsi

t--

aı

Eı leırıi ı,alracak
kurum/kurulus

İşbirliği Yapılacak
K ııruıır/Ku ruluş

Sosl,a l Yard ıırı laşıııa V a|ifı tarafı ııdaı-ı

dağıt ılan 1,önı iirl eıi ı-ı aııa l i z soı-ıtıcl a rı ıır,gi-ın

c ı liıııaclan dağıtınıın ın 1,apı lıı,ıanıası

Bcılıt Beledi_vesi

l Gıda larıııı \:üJ

ilal,ı ancılık
\4ıidiilltiğii

Bolı-ı ()rıııııı
Bölgt \,1iidiirliiğii

Bolıı Beledil,esi,
İlçe Bcledil e

Başkaıılıkları

\4 evc tıt t-ırnıan ala ıı i arı ıı ı ıı kortııı ıı,ıası,

\, aı1 gı ı1 laıa karşı gerckl i i)ı-ı lcııı leri ıı

a l iıı ıı,ıa s ııı ı ıı sağlan ıı,ıası. aiırç laııti ı rıı ııı

çal ışnıalarıııa iıncnı r,eı,i ln,ıç"si

İIinıizde sııtışı sııntıleıı l,atı 1ııkıtlar içiıı

il ii zcıı l i i,ılıııal, tleııeti ııı ı,ı 1ı ı l ıp, ıı tı ı-ıı tıııe l eri ıı

tahl i l etti ri leı,el,. liatı 1alı ıtlaı,ı ıı [ıclirleııeıı

standartları sağlaı,ıl_ı sağlanıırd ık ların ın

Bcıltı L3elec|il esi

Bcıltı Belerlil,csi

lJolıı Belediı,esi,

Kara1,ollaıı 4 i .

Şııbe Şefliği

K;rıırı l{astirneleri

BiıliğiGeıiei
Sekreterliği

iısagıııı
N4 i1.1lirltiği.:,

iısagıııı
|v{iidiiıliiği.i

Har.. k,rl,lLğhe",i il. ) oşanaLrilccelı sağlıl<

sı--ırııııları karsısınclıı insan ları ı,ı

[ı iliııç leııd iı,i lı,ı,ıes i

Çer,rc ve Sehircilik
iı vıiaıiıltigıı

llçe
Kal,ıııakanı lıkları,

Scısl,a l

Yarclıııılaşıı-ıa r,c

Dal,aııışma Val,,t!

\1eıeortılo.ii Il

N4 iidiiı]iiğil

1-1-uİr, l, l l t", i n i et l< i l c 1 e b i l e c e l< l, ı i t j k

ıı]eleor0 lo_i ik şaı,t laıı n ( invcrsi voıı " dliş i-ilı

riizgar lıızı r s.) cılııştıığıı ı{tırrınrlaı,cla halkın

(iııceclen bi l gi leııdirilıııesi

Anız 1.,akılıı-ıaıııası ile ilgili çiftçileı,e eğltini

veri l nıcs i

Çevre ve Şelıircilik
iı vıidıırlıigıı

yetlıi l)evri
Yapı laıı

Bcleclil,eler,

Çerre ıe
Şclıircitik İl

N4üdiirli.iğiiı kontrc,ıl edi lır-ıcsi1-



İşbirliği Yapılıcak
Kurunı/Kuruluş

E1-lemi 1apacak
Kurunr/Krı rulrış

BiIiın. Sanaıive
'I-eknoio.ji İl

1\,{ iiCl Lirl i"iğıi. İ l

Enııı ivet

N4iidıillüğti. il
J anclarııra

Kon-ıutaırlığı

Bo[ıı Beleiliyesi.
İlçe Beledil,e
Başkaıı likları

iı viııi Eğitiıı
vliidiırliiğıi

I(a ltır i t'er kazaıı 1ar ı ı-ı ı ı-ı tek ıı İ ğ İ n e ıı_r, gtı n

ı akılnıası ve kazaı-ı balıııııı işleıiııcle

çal ışacaklaı için "\'etki li Kalorifeı, Ateşç i si

kiırsları'- ııııı cliizenii tılarak r e belirli
tıral ıklarla gerçeklesti ri l ıııcs i

iı vıiııı iiğitin,ı
lvlüı(ltıf ltlgtl

il vı;ıi; Eğitiın

iı ı,ı;ııi Hğitiırı

N4 iid iirl iiğti. Ç'evrc
ı e seiıircilik İl

!1tidtiıliiğii

Okııllaıda hava kirliliği ile ilgili eğitiıııleriı-ı

ı,erilı-ı-ıesi

('eı,re ı,g
selıirçililı İl

Mi"idiirltiği.i

q-.r,,",,e

Şelıircilik İl

N4 iidiiriii

İlaİa en-ıi.1,on koııııltı Çer,re İzııiııc tabi olaıı

aııcak Çevre lzııi olınalaı-ı işletnıelerin

[ıclirle ı,ııııesi r,ç t,ır,lisvoıı koıııılı-ı Çevıe İzni

alıııa laı,ın ııı sağlaıııııası

Eııisltııı kcıniılıı C, eı,re İzni cilan sanal"i

tcsislcriıı iıı tleııel leıı ıııcsi

Ç'er ı,e ve

Şelıircililı İt

N4iidiirli.iğii

t nıisıoıı içcrikli "Çeı,re İzııi" içiıı başr,tıı,aıı

tiiııı tcs i sleri ıı. r önc,tıı e l i k cjoğrıı ltıı stı ııda

cııı i svtııı kaı, ııali ları ii lçt iirii l erelt. atıııtıs 1 ere

vavıııı staııdaıllarını sağla1 ıp

sağl iı nıad ı k la rı ı-ı ı ı-ı koııtı,o l etl i l nı es i

(ier ıe ı t
Şehiıcilik İl

\4lidilrliiği.i

Çı,vrc ı e

Şchircilil, İl

l\'lticliirliiğil

Egzoz gazı cıı-ıisvoır ölçiiııı rctki belgesi

bıı l tıı-ıaıı i stas1,on ların denetleııı,ııes i

Yapılrııası Planlınan E1 lcın-Proje-F:ralivet

,\kaı,ıakıt istasvcııılarınıı cliizcnli o]arak

cleııelleıııııesi ıe özellikle prtııno_srıııı]ıı ve

ciiişii}ı {ilatlı iiıiln sırtaıı tcsisleriııin koırtıiıl

etl iliı ıes i

|-taı, a kiıl i l iğiıı i n yoğıııı cı ldıığıı giiıı |crılc

öğreııc i l eı,i n aç ı k alııncla törcıı ı alriıa ları ı-ı ı ıı
iin leııııresi
(]l< tı i l a rcla d eği st i ı,i l ıııc,si gerekcıı peııcereleri ıı

]erle değistiri l iı-ıes i

Egzoz gazı en ı i s1,oıı ii lçii ıni-i dcnet i nı leriı ı i n

_r,apı lıı-ıası
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