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6.UYGULAMA TAKVİMİ

Yapılması Planlanan Eylem-Proj e-
Faaliyet
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Eylemi yapacak
Kurum/Kuruluş

Işbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Doğalgaz kullanımının konutlarda
yaygınlaştınlması için doğalgaz
altyapı çalışmalarına hız verilmesi,
abone olmak isteyen vatandaşlara
hızlı ve kolay hizmet verilmesinin
sağlanması

Bolu Belediyesi,
Doğalgaz Dağıtım

Şirketi

Hakim rizgar yönünde. bulunan
yerleşim birimlerinde doğa|gaz
kullanımına seçilmesi

Bolu Belediyesi,
Doğalgaz Dağıtım

Sirketi
Fosil yakıtlar yerine temiz enerji
kaynaklannın kullanılması, binalarda
ısı kaçağının önlenmesi, pencerelerin

çift camlı olması ve binalarda
özellikle dıştan yalıtım yapılması
husus|annın yakıt tasarrufuna
katkıları konularında halkın
bilsilendirilmesi

Bolu Belediyesi,
İlçe Belediye
Başkanlıkları

Işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları
ve konutlarda ateşçi/kaloriferci
belgesi olmayan kaloriferci
çalıştırılmaması ve bu kurala
uymayanlar için cezai müeyyideler
uvgulanması

Bolu Belediyesi,
İlçe Belediye
Başkanlıkları

Yeni yerleşim bölgelerinin imara
açılması aşamasında ve binalara
verilecek kat izinlerinde; hakim
ruzgar yönünün dikkate alınması ve
hava koridorlarının oluşfurulması
sanayi tesislerinin yakınında
yapılaşmanın önleırmesi,

Bolu Belediyesi,
İlçe Belediye
Başkanlıkları

Kentsel dönüşüm çerçevesinde
yapılacak plan ve projelerde merkezi
ısıtma sistemlerinin tercih edilmesi

Bolu Belediyesi,
İlçe Belediye
Başkanlıkları

Yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren

firın, firınlı lokanta vb. gibi emisyon

çıkışı olan işyerlerinin iş yeri açma ve

çahşma ruhsatlarının kontrolünün
yapılması, bu işyerlerinin uygun

yakıt, baca ve filtre sistemine sahip

olup olmadıklarının düzenli olarak
denetlenmesi

Bolu Belediyesi,
İlçe Belediye
Başkanlıkları
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Yapılması Planlanan Eylem-proj e-

Faaliyet
Eylemi yapacak
Kurum/Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Bacaların kış dönemi gelmeden
bakrm, onarrm ve baca temizleme
işlemlerinin yaptırılması ve yakıt ve
yakma sistemlerinin uygunluğunun
denetlenerek bacada uygun emisyon

ıslannın sağlanması

Bolu Belediyesi,
İlçe Belediye
Başkanlıkları

Bolu BelediyesiToplu taşıma araç kullanımının daha
cazip hale setirilmesi

Bolu Belediyesi

Kent merkezinde trafik ışık
kontrollerinin (sinyalizasyon)

iyileştirilmesi ve trafiğin yoğun

olduğu caddelerde yeşil dalga

sisteminin uygulanmasrnın
sağlanması

Bolu Belediyesi

Sıkıştırılmış doğal gaz ve petrol

gazının kamu ve özel toplu taşıma

araçlarında (minibüs, midibüs, otobüs

vb.) yakıt olarak kullanımına
kademeli olarak geçilmesi ve

1ukandaki kriterlere uygun olmayan

trafiğe yeni çıkacak ıraçlar için toplu
taşımacılık ruhsatının verilmemesi

Bisiklet yollarının artırılması
bisiklet kullanımın teşvik edilmesi

Bolu Beledivesi

niversiteye ulaşım için bisiklet
yollarının yapılması ve bisiklet
kulIanımın tesvik edilmesı

Bolu Belediyesi,
Karayollan 4l.

Gençlik ve Spor Il
Müdürlüğü, BAiB

unıversrtesı
Kent içinde yeşil alanların arttrrılması,

yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bağlantı

kurulması

Bolu Belediyesi

Bolu Belediyesi,
Karayolları 41.

Şube Şefliği

Kenti rahatlatacak yeni çevre
yollarının ve şehir içi yolların açı|masr

Hava kirliliğinden kaynaklı insanlarda
yaşanan sağlft sorunları ile hava

kalitesi arasındaki ilişkinin takip

edilmesi ve üniversite ve diğer kamu

kuruluşları ile sağlık verisinin
paylaşılması

iı sagııt
Müdürlüğü

Hava kirliliği nedeni ile yaşanabilecek

sağlık sorunlan karşısında insanların

bilinçlendirilmesi

iı sagııı<

Müdürlüğü
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YapıIması Planlanan Eylem-Proj e-
F'aaliyet

Eyiemi yapacak
Kurum/Kuruluş

Işbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfi tarafindan dağıtılan kömürlerin
analiz sonuçları uygun çıkmadan
dağıtımının yapılmaması

Kaymakamlıkları,
Sosyal

Yardımlaşma ve

Hava kalitesini etkileyebilecek kritik
meteorolojik şartların (inversiyon,
düşük rüzgar hızı vs.) oluştuğu
durumlarda halkın önceden
bilsilendirilmesi

Meteoroloji İl
Müdürlüğü

Anız yakılmaması ile ilgili çiftçilere lTarım ve orman

Gübrelerin toprakta kullanılıncaya
kadar depolama şartlarının

[l Tarım ve Orman
Müdürlüğü

Bolu Orman Bölge
Müdürlüğü

Yetki Devri
Yapılan

Belediyeler, Çevre
ve Şehircilik İl

Miidürlüğü

Belediye
Başkanlıkları

Çevre ve Şehircilik
iı ı,ıtiotırıtıgti

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl

Müdıırlıiğti, İl
Emniyet

Müdürlüğü, il
Jandaıma

Komutanlığı

iı ı,ılııl Eğitim
Müdürlüğü

Il MilliEğitim
Müdürlüğü

Mevcut orTnan alanlarının korunmasr,
1,angınlara karşı gerekli önlemlerin
al ınmasınnr sağl anması, ağaçlandırma

lışmalarına önem verilmesi
tlimizde satışı sunulan katı yakıtlar
için düzenli o|arak denetim yapılıp,
numunelerin tahlil ettirilerek, katı
ı,akıtların belirlenen standartları
sağlayıp sağlamadıklailnln kontrol
edilmesi
Açık kömürün
amaçlı olarak
kullanımının
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(torbasız)
satışının

önlenmesi

ıSlnma
ve

için
denetimlerin

.Akaryakıt istasyonlarının düzenli
olarak denetlenmesi ve özellikle
promosyonlu ve düşük fiyatiı ürün
satan tesislerin kontrol edilmesi

Kalorifer kazanlarının tekniğine
u\ gun yakılması ve kazan bakımı
işlerinde çalışacaklar için "Yetkili
Kalorifer Ateşçisi Kursları" nın
düzenli olarak ve belirli aralıklarla

eklestirilmesi
Okullarda değiştirilmesi gereken
pencerelerin çift camlı pencereierle
değiştirilmesi
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Eylemi yapacak
Kurum/Kuruluş

İşbirtiği Yapılacak
KurumA(uruluş

Halka, ilköğretim, lise ve üniversite
öğencilerine hava kirliliği ve iklim
değişikliği konularında seminerlerin
ve eğitimlerin verilmesi

iı l,ıııi Eğitim
Müdürlüğü

BAİB Üniversitesi

Hr-" 
"",isron 

konulu Çevre |znine

tabi olan ancak Çevre İzni olmayan

işletmelerin belirlenmesi ve emisyon

konulu Çevre İzni almalarının

sağlanması

Çevre ve Şehircilik
iı vıtiotırıiıgii

Emisyon konulu Çevre lzn
sanayi tesislerinin denetlenmes

olan Çevre ve Şehircilik
iı vtiOtırıtıgii

Emiİyon içerikli 'oÇevre izni" için
başvuran tüm tesislerin, yönetmelik
doffultusunda emisyon kaynaklarının
ölçtiirülerek, atmosfere yayffi
standartlarınl sağlayıp
sağlamadıklarlnın kontrol edilmesi

Çevre ve Şehircilik
iı ıltıotirıtıgtı

Egzoz gaz emisyon ölçümü

denetimlerinin yapılması
Çevre ve Şehircilik

iı ıııtatırıqiı

Il Emniyet
Müdürlüğü, İl

Jandaıma
Komutanlığı

Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki
belgesi bulunan istasyonların
denetlenmesi

Çevre ve Şehircilik
iı vıtıOtirıtıgıı
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