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ZONGULDAK
VİZYON PLANI

‘TOPRAĞIN EKONOMİSİ’
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“Zonguldak Vizyon Planı” Kentsel Strateji
tarafından geliştirilen kapsam ve içerik
çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp ‘ın
Stüdyo 33’te verdiği eğitimler sonucunda,
Atıf Emre Bayındır tarafından hazırlanmıştır.

‘Kentsel Vizyon ile
Kurgulanan Kentler’
NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan
Kentsel Vizyon Platformu
kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile
- bölge
- kent
- mahalle
ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.

‘KENTSEL VİZ ON’ İLE

www.kentselvizyon.org
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“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
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ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
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STRATEJİK GÖSTERGELER
Nüfus:

Ekonomik Değerler:

612.406 kişi

• Taşkömürü
• Madencilik
• Sanayi (Demir Çelik, Orman Ürünleri,
Taşa Toprağa Dayalı Sanayi)
• Tarım ve Hayvancılık
• Enerji
• Turizm

8

Performans Kriterleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

23

ÇEVRE

41

Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

EKONOMİ

16

YAŞAM KALİTESİ
SOSYAL

19

35

Doğal Değerler:

• Kıyı uzunluğu: 80 km
• Filyos Çayı Vadisi, Alaplı
Irmağı Vadisi, Gülüç Irmağı
Vadisi, Üzülmez Deresi
Vadisi
• Filyos ve Gülüç Çayı; Devrek,
Alaplı ırmakları; Üzülmez,
Kozlu dereleri
• Atyaylası Tepesi, Göldağı,
Kantar Tepe, Orhan Tepe,
Baba Dağı, Soğukoluk
Tepesi, Kızıl Tepe, Bacaklı
Yayla
• Harmankaya,
Değirmenağzı,Güneşli
Şelaleleri
• Gümeli Tabiat Alanı
• Yedigöller Milli Park
• Gökgöl Mağarası, Kızılelma
Mağarası, Cumayanı
Mağarası

Eğitim:
Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi
(25.000 öğrenci)

Tarihsel İzler:
• M.Ö. 7. yy’a dayanan geçmiş
• Medeniyetler: Hattiler, Hititler,
Frigler, Persler, Büyük İskender
İmparatorluğu, Pontus Devleti,
Roma İmparatorluğu, Anadolu
Selçuklu Devleti, Cenevizliler,
Beylikler Dönemi, Osmanlı
imparatorluğu
• 45 Sit Alanı
• Türkiye Cumhuriyetinin ilk ili
• Uzun Mehmet
• Teion Antik Kenti
• Filyos Kalesi
• Herakleia Pontike Antik Kenti

Sosyal Altyapı:
•
•
•
•
•
•

1 Üniversite
9 Kütüphane
5 Kültür ve Sanat Merkezi
1 Devlet Tiyatrosu
5 Sinema
4 Müze
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10 TEMEL FIRSAT

10 TEMEL SORUN
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Topografik elverişsizlik ve yüksek altyapı maliyetleri
Doğal kaynakların çevreye duyarlı ve etkin kullanılmaması
Su, toprak, hava kirliliği
Plansız kentleşme
Ulaşım sistemlerinin birbirleriyle entegre olamaması
Kent gelişiminin tek bir sektöre bağımlılığı
Tanıtım eksikliği ve sektörler arası örgütsüzlük
Sektörel darlık ve iş güvensizliği
Tarım ve hayvancılığın modernize olamaması
Göçün artması

Turizm potansiyeli
Denize bağlı sektörlerin gelişimi
Üniversite
Havayolu, demiryolu, karayolu ve denizyolu kesişimi
Karadeniz Havzası içerisinde olması ve gümrük kapısı
İşbirliği kültürünün gelişmişliği
Doğal kaynakların çeşitliliği ve yoğunluğu
Tarım ve hayvancılık
Belirli sektörlerde tecrübe ve birliktelik
Lojistik konumu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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BEK
Birikim

Bereket

BEK
ANALİZİ

Beceri
Bakış

Kaynak: Kentsel Strateji

Büyüme

Beklenti

Medeniyetler beşiği
Kültür
El sanatları
Halk oyunları

Su-Topografya-Karadeniz
Toprak altı: maden yatakları
Toprak üstü: Ekolojik Çeşitlilik
Vadiler ve ormanlar

Armatörlük
Ormancılık
Maden ve metal işçiliği
El sanatları/Zanaatkârlık/İşbirliği
Metropoliten Belediyeler Birliği,KEİ
Karadeniz Havzası
Coğrafi yapı
Ulaşım ağları

Sanayi
Kırsal Kalkınma
Etkili kullanım
Verimli Üretim
Turizm

Yeniden Yapılanma
Sektör üretimi ve inovasyon
Ulusal ve Uluslararası işbirliği
Temiz çevre
Lojistik Merkez (Demiryolu-Deniz YoluHavaalanı)

Ekoloji

Ekonomi
Eşitlik

Etkinleştirme
Edinim

Entegrasyon

Kıyı
Vadiler
Dağlar-Yaylalar-Vadiler
Endemik bitkiler
Yeşil Örtü

Madencilik ve imalat
Tarım ve Hayvancılık
Sanayi
Kültür ve Turizm
Armatörlük

Sosyal Gruplar
Etnik Gruplar
Doğa-Kent birlikteliği

Yurttaş
Doğal ve kültürel varlıklar planlaması
Üniversite
Sosyal Gruplar

Tarımda ve Hayvancılıkta Verim
Kamusal Mekân
Yatırım ve kalkınma

Kamu/Özel
Üniversite/Tarım/Turizm/Sanayi/Su
Doğa/Kent
Su/Kent
Kent/Bölge/Havza

Koruma

Kapasite

Kalkınma
Kimlik

Katılım
Kurgu

Tarihi, Doğal, Kültürel değerler
Su
Sektörel
Tarım alanları
El Sanatları/Zanaat
Genç Nüfus
Tarımsal kapasite
Maden
Su kaynakları ve yağış miktarı
Doğal alan zenginliği
Tarım ve Hayvancılık
Balıkçılık
Liman,tersane ve gümrük
Turizm (doğa ve kültür)
Sanayi
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Karadeniz
Kömür
Kentin Renkleri: Yeşil, mavi ve siyah’ın
uyumu
Uyum
İşbirliği ve uzlaşma
Gençlik

Birlikte Kalkınma
Paylaşma
Geniş Sektörel Yelpaze

BÖLÜM
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STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
ZONGULDAK, BÖLGE İÇİNDE HANGİ
STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?

ROSTOV ON DON

Zonguldak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na bağlı Karabük ve Bartın arasında merkez
konumundadır. Bölgesel işbirliği kurgusunda Zonguldak, sahip olduğu kaynaklar ve konumu
ile dinamik merkez olarak tanımlanmalıdır. Zonguldak, Karadeniz Havzası’na hakim konumu ve
Boğazlara yakınlığının yanı sıra demiryolu hattı, karayolu, limanları ve hava alanı varlığı ile toprak
altı ve üstü zenginlikleri ile farklı koridorların kesişimindeki bir odak noktası olarak düşünülmelidir.
Zengin kaynakları ve çevresi ile işbirliği içinde olması Zonguldak’ın “Dinamik Merkez” temasını
güçlendirmektedir.

ODESSA

SİVASTOPOL
KÖSTENCE
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Bölgenin; coğrafi yapısı göz önüne alındığında, kaynakların ve potansiyellerin etkin bir şekilde
değerlendirilebilmesi için sınırları aşarak işbirliği içinde olan yeni bir bölgesel ağ sistemi
kurgulanması kaçınılmazdır.

SOÇİ
BÖLGESEL AĞ SİSTEMİ

VARNA

BURGAS

ULAŞIMDA EKSİK HALKA

SİNOP

-AKIŞ SÜREKLİLİĞİ-

BATUM

İSTANBUL
SAMSUN

ZLAR

BOĞA
ÇANAKKALE

İ

GEÇİŞ

ANKARA

TRABZON

Zonguldak öncelikle Ereğli, Karabük ve Bartın ile demiryolu ve karayolu bağlantılarını geliştirip
denizyolu ve hava alanı ile güçlendirerek madeni kaynakların ve sanayi alanlarının entegrasyonunu
sağlayarak öncelikle kendi içinde güçlü ve dinamik bir yapı kazanacaktır. Yeni kurguda, Filyos
Çayı ve Vadisi ve aktif kıyı şeridi kullanımı kentler arasında bütünleştirici bir rol üstlenecektir.
Oluşturulan çok yönlü ulaşım ağı ile Zonguldak bölgesindeki merkezi yapısını güçlendirecek ve
odak merkez olacaktır. Doğal, kültürel ve tarihi değerler işbirliği ile ele alınarak turistik rotalar
oluşturulmalıdır. Bölge kendi içinde güçlenerek ve uluslararası dinamik sistem içinde işbirlikleri ile
üst ölçekli kurgu içinde önemli bir konum kazanacaktır.
Zonguldak bölgenin kalbi rolünü üstlenecek ve madeni, yeşil ve ulaşım damarları ile bölgeye ve
Karadeniz Havzasına “Hayat” verecektir.
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KENT KURGUSU
LİMAN

ON
ASY

BOĞAZLAR BULGARİSTAN UKRAYNA RUSYA GÜRCİSTAN
BALIKÇI
BARINAĞI

Ü

Ü
S

KENT MERKEZİ

S

İŞB

İ
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ER

YON
S
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BALIKÇI
BARINAĞI

Ü

ARI

GELİŞME YÖNÜ

NL
ALA

GELİŞME YÖNÜ

ANKARA

Ü

ÜNİVERSİTE

İŞB

KLE
İ
L
R
İ

KÜL

BAR
A

JI

GELİŞME YÖNÜ

REK

İSTANBUL

S TERMİK SANTRAL

Zonguldak kent kurgusu; bölgesel politika ve stratejilere
uygun olarak bölge içindeki konumu da dikkate alacak şekilde
olmalıdır. Mavi, yeşil ve siyah arasındaki dengenin dinamik
bir yapıda kurgulanması Zonguldak kentinin stratejik yönünü
belirleyecektir. Kent bölgesel kurguda odak ve koridorlar
üretecek şekilde yeni bir model ortaya koymalıdır.
Dinamik Kent’in öncelikleri;
• Dinamik merkez teması
• Çok yönlü ve etkili ulaşım ağı kurgulanması
• Üretim ve Üniversite ilişkisi
• Güçlü ve seçenekler sunan kamusal alanların kurgulanması
• Yeni sektörlerin oluşturulması
• İş güvenliği ve istihdam olanakları
• Sanayi alanlarının madencilik, tarımsal ve hayvansal üretim
ile su ürünlerine yönelik gelişmesi

GELİŞME YÖNÜ

LİMAN

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?

N

ALA

LİMAN KRE
RE

SAMSUN

I
LAR

R

KOZLU BARAJI

Kentin önceliklerinin yanı sıra planlama ve mekansallaştırma
için temalar oluşturulmalıdır. Bu temalar;
• Tematik Odaklar (Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Ar-Ge alanları, Lojistik Merkez, Üniversite,
Limanlar)
• Tematik Koridorlar (Maden Kaynakları, Karadeniz ve
Kıyısı, Vadiler ve Nehirler, Tarihi ve Kültürel Alanlar, Kent
Üniversite Aksı, Ulaşım Aksları)
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BÖLGESEL VİZYON
20
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VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

BÖLGEYE HAYAT VEREN DİNAMİZMİN
ÖNCÜSÜ

KENTSEL VİZYON
KÖMÜRDEN ELMASA; DİNAMİK
BULUŞMALAR
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VİZYON ve EYLEM
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi
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EYLEM ÇERÇEVESİ

1FARKLILIK 2 TEMA 3STRATEJİ

1 SEKTÖR 2PROGRAM 3 PROJE

1

Yerleşim:

1

Farklılıktan
Fırsata

2

Yeraltı:
Kenti
Canlandıran

2

Akıllı Büyüme:
Dinamik İşbirliği

Ulaşım Ağı:
Kesişim Noktası

Yerüstü:
Doğa İle
Canlanan

2

Bütünleşme:
Toprağın
Ekonomisi

Kalkınma:
Yeni Sektörler

3

3

3

1

Hareketlenme:
İşbirlikleriyle
Güçlenmek

Dönüşüm:
Tanıtım

ZONGULDAK’IN GELECEĞİ
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VİZYON ÇERÇEVESİ
1

2

Lojistik:
Eksik Halka

Turizm:
Doğa ve Kültür
Turizmi

3

1

2

Üniversite:
Genç Bakış

Toplum:
Toplumsal
Sahiplilik

3
Madencilik:
Kara Elmas

1

2

25
Dinamizm
Dalgası:
Ölçekler Arası
Atlamalar

Üç Renk:
Doğanın
Farklılaşan
Renkleri

3
Ekonomi:
İstihdam

Lojistik:
Alternatif
Çözümler

3 FARKLILIK

1

2

Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki
kent, Karadeniz Bölgesinin
Boğazlar ve Doğu Avrupa’ya
açılan kapısıdır. Bölgedeki
diğer illerden farklı
olarak Zonguldak, lojistik
merkezlere, sanayi odaklarına,
finans merkezlerine, önemli
limanlara yakınlığı ile stratejik
konumunu farklılıktan fırsata
çevirerek, önemini daha da
artıracaktır.

Zonguldak, taş kömürü yatakları
açısından ülkenin en önemli
bölgelerinden birisi olup, zengin
alüminyum (boksit), demir,
manganez, barit, dolamit, kalker,
kuvarsit, şiferton kaynaklarına
sahiptir. Hali hazırdaki madencilik
işletmeleri ve fabrikalar,
manganez, kalker ve şiferton
yataklarını işletmektedir.
Türkiye’nin en büyük demir çelik
kuruluşu ve tek entegre yassı
çelik üreticisi Zonguldak’ta
bulunmaktadır. Diğer maden
kaynakları da işlenmeli ve katma
değeri yüksek hale getirilerek
son ürün olarak pazarlanmalıdır.
Buna bağlı olarak, sanayi
lokomotif sektör olarak öne
çıkacaktır. Bülent Ecevit
Üniversitesi Maden Fakültesi ile
çalışmalar geliştirilmelidir. Aynı
zamanda, zor koşullarda çalışan
maden işçilerinin güvenliği uzman
iş güvenliği birimleri tarafından
sağlanmalı ve denetlenmelidir.

Yerleşim

VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK
26

3 TEMA

Farklılıktan Fırsata

3 STRATEJİ

Yerleşim

Akıllı Büyüme

Bütünleşme

Yeraltı

Ulaşım Ağı

Kalkınma

Yerüstü

Hareketlenme

Dönüşüm

3

Yeraltı

Yerüstü

Kenti Canlandıran

Doğa İle Canlanan
Zonguldak önemli kısmını oluşturan
ormanlık alanlar, yaylalar, mağaralar
ve mavi-yeşil kombinasyonun
oluşturduğu doğal güzellikler
ile önemli bir çekim odağıdır.
Turizm alanındaki yakalanacak
dinamizme yönelik tüm planlamaları
ve mekansallaştırmaları buna
göre düşünülmelidir. Zonguldak;
İstanbul, Abant ve Yedigöller gibi
önemli merkezlere yakınlığı daha
geniş zamanlı tatiller için olanak
yaratarak bölgenin potansiyelini
artırmaktadır. Jeolojik yapısı
nedeniyle, şelale, dağ yürüyüşü,
mağara alanları doğa turizmi
anlamında önemli bir yere
sahiptir. Yayla turizmi açısından
değerlendirildiğinde yayla evleri,
yaşayan yaylacılık geleneği ve
zengin bitki örtüsüyle yayla
turizmine son derece uygundur.
80 kilometrelik kıyı şeridinde
yer alan, pek çok doğal plaj ve
kumsal, kıyıdaki çeşitliliği ve
uyumu kullanarak, birleştirici bir
özellik kazanacaktır. Bu bağlamda,
Zonguldak, doğanın çeşitliliği
ile canlanan, dinamik bir turizm
merkezi haline gelecektir.
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3 TEMA
Akıllı Büyüme

Ulaşım Ağı

Hareketlenme

Bütünleşme

Dinamik İşbirliği

Kesişim Noktası

İşbirlikleriyle Güçlenmek

Toprağın Ekonomisi

1

2

Bölgesel ve kentsel vizyonu ışığında
Zonguldak, dinamik merkez yapısını
sektörler arasındaki işbirliğini
dinamize ederek ve kaynaklarını
akıllıca kullanarak kazanacaktır.
Gelişmiş olan madencilik ve sanayi
sektörleri ile üniversite işbirliği
sağlanarak, sektörlerin güncel
teknoloji ve bilimi yakalaması ve
üretmesi sağlanacaktır. Tarım ve
hayvancılık ile sanayi sektörü yine
üniversite bünyesinde modern
koşullara kavuşturulacaktır. Kültür ve
doğa turizmi ile kentsel birliktelikler
sağlanacak, madencilik sektörü ile
entegre edilerek kent geneline yayılan
turizm rotaları belirlenecektir. Filyos
Vadisi Projesi ile lojistik sektörü
ile madencilik ve sanayi sektörleri
bir araya getirilecektir. Üniversite
ve kentsel birlikteliklerin işbirliği
ile kent canlılık kazanacaktır. Tüm
bu bölgesel ve yerel işbirliklerini
gerçekleştiren Zonguldak, sınırlar
ötesi işbirliklerine güvenle katılacak,
Karadeniz Havzası’nda önemli ve
dinamik bir yer edinecektir.

Zonguldak demiryolu, karayolu,
deniz yolu ve havaalanı altyapıları
ile bölgede öne çıkmaktadır. Fakat
bu altyapıların geliştirilmesi ve
güncellenmesi gerekmektedir.
Ereğli, Zonguldak, Karabük ve Bartın
arasındaki demiryolu ağı kaynak ve
üretim noktaları ekseninde yeniden
kurgulanmalı, havaalanı ve deniz
yolu bağlantıları ile güçlü bir ilişki
kurmalıdır. Bölgesel ve kentsel
vizyon bağlamında Zonguldak’ın
ve bölgenin ulaşım ağını etkin ve
birbiriyle ilişki içinde kullanabilmesi
önemli bir yer tutmaktadır. Toprağın
altındaki ve üstündeki bereketin
ucuz ve kolay bir şekilde nakliyesi
ve işlenmesi hem kaynakların
bölge açısından kazandıracağı
katma değeri hem de Zonguldak’ın
yakalayacağı dinamizmi olumlu
yönde etkileyecektir.

Bereketi ile varolan Zonguldak,
bereketin kaynağı olan doğayı
korumak ve doğayla güçlenmek için
işbirlikleri kurmalıdır. Yerüstü ve
yeraltı kaynakları ile uzun zamandır
özel sektörün ilgisini çeken kent,
koruma ve kullanma arasındaki
dengeyi, kamu ve özel sektör arasında
kurulacak işbirliği ile korumalıdır.
Maden, tarım ve sanayi sektörlerinde
ortaya çıkan atıklar kamu tarafından
denetlenmeli, geri dönüşüm için
gerekli altyapılar hazırlanmalıdır.
Toplumda çevre koruma ve kullanma
bilinci oluşturmaya yönelik
örgütlenmeler kurgulanmalı, denetim
mekanizmaları geliştirilmelidir.
Doğadan aldığı güç ile büyüyen
Zonguldak, bundan sonra doğa ile
birlikte güçlü bir şekilde büyümelidir.

Topografik kısıtlara rağmen
Zonguldak nüfusunun %48’i kırsal
alandadır ve topraklarının %70’i
orman alanıdır. Kentsel yaşam
ile kırsal yaşam pek çok yerde iç
içedir. Kentsel ve kırsal nüfus oranı
bu kadar yakın olmasına rağmen
tarım ve hayvancılık, madencilik
ve sanayi sektörlerinin oldukça
gölgesinde kalmıştır. Bu durumun
en önemli sebebi eğime bağlı olarak
üretim maliyetleri ve koşulları
ile tarımsal toprak kısıtlılığıdır.
Tarımsal alanda organik tarım,
meyve ve sebze yetiştiriciği ile
bağcılık gelişmiş seviyededir. 51
çeşit endemik bitkiye sahip olması
Zonguldak’ın bereketinin ispatıdır.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın
yanı sıra arıcılık ve kanatlı hayvan
yetiştiriciliği de önemli yere
sahiptir. Üniversite ve sanayi
sektörü ile tarım ve hayvancılık
sektörlerinin kamu yoluyla
bütünleşmeleri ve belirli alanlarda
kurulacak merkez köyler ekonomiye
ve kırsal yaşama olumlu yönde etki
edecektir.

Zonguldak’ın sahip olduğu
zenginlikler ile sektörel darlık tezat
oluşturmaktadır. Kentsel ve bölgesel
vizyon doğrultusunda madencilik
sektörüne bağımlılığın azaltılması
gerekmektedir. Zonguldak sahip
olduğu doğal ve kültürel imkanlara
ek olarak, kara, deniz ve demiryolu
ağlarına dahil oluşu, havaalanı,
üniversite kaynaklı yetişmiş kalifiye
eleman varlığı, önemli merkezlere ve
pazarlara yakınlığı nedeniyle potansiyel
yatırımları çekebilecek kapasitededir.
Yatırımcıların farklı sektörlere
yönlendirilmesi ve desteklenmesi ile
sektörel bağımlılık kırılarak ekonomik
dinamizm yakalanacaktır. Bunlardan
bazıları geçmişten gelen birikim ve
inovasyon ile armatörlük ve taş kömürü
dışında değerli madenlerin işlenmesi
ve son ürünün üretimi, yeşil enerji,
lojistik, eko turizm, kültür ve tarih
turizmi, mavi tur, tarımsal sanayi ile
genç nüfusu tutmaya yönelik sektörler
olarak sıralanabilir.

1
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3 STRATEJİ

2

3

3

Kalkınma

Dönüşüm

Yeni Sektörler

Tanıtım

Zonguldak, sanayisi ile Türkiye’nin
en önemli maden üretim
seviyesine sahip kentlerinden
biridir ve ekonomik büyüme ve
kalkınmasında tematik işbirlikleri
odaklı turizm sektörü önemli bir
yer tutacaktır. Eğitim konusunda
sektörel işbirlikleri ile Bülent
Ecevit Üniversitesi genç ve yetişmiş
nüfusu çekecek potansiyele
sahiptir. Sektörel çoğalma için
yatırım olanakları ve fırsatların
yatırımcılara tanıtımı oldukça
önemlidir. Bunu yapabilmek için de,
tanıtım ve reklam faaliyetleri planlı
ve etkili yapılmalı, hedef kitle doğru
seçilmelidir. Yurtiçinde olduğu kadar,
Karadeniz Havzası’ndaki ülkelere
yönelik çalışmalar yapılmalı,
bölgenin dinamizmi ön plana
çıkarılmalıdır. Bu amaçla çeşitli
örgütlerin, kamu ve özel sektörün
bir araya gelerek Zonguldak
için bir tanıtım planı yapması
gerekmektedir.
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3 SEKTÖR

1

2

Bölge içindeki konumu ve madeni,
tarımsal ve sanayi üretimlerinin
lokomotif sektörler olması
nedeniyle lojistik tamamlayıcı
sektör olarak belirlenmiştir.
Var olan kara, deniz, hava ve
demiryolu ulaşımı potansiyelleri
bunu destekler özelliktedir.
Doğru bir örgütlenme modeli,
lojistik depolama için stratejik
yer seçimi, bu merkez kurgusunu
güçlendirmektedir. Lojistik
sektörü; nakliye, depolama,
bilgi depolama ve yönetimi,
ambalajlama ve malzeme idaresi
gibi birimleri içerir. Bu çok
yönlü sektör, üniversitede Ar-Ge
çalışmaları ile desteklenmeli,
bünyesindeki teknoloji geliştirme
bölgesi ile diğer sektörlere destek
olmalı, uzmanlaşmış genç nüfusa
ve halka geniş istihdam olanakları
sağlanmalıdır.

Bölge, doğal ve kültürel değerleri
ile çok çeşitli turizm aktivitelerine
imkan vermektedir. Yeni kurulacak
bölgesel birlikteliklerle birlikte
turizm sektörü de güçlenecektir.
Vadiler botanik turizminin yanı
sıra kelebek gözlemciliğini
hareketlendirecek, 80 kilometrelik
kıyı bandındaki rekreatif kullanımlar
ve farklı su sporlarına olanak
sağlayarak deniz turizmi teşvik
edilecektir. Nehirlerin varlığı
nehir turizmi ve olta balıkçılığını
geliştirecektir. Uygun topografik
koşullar doğa yürüyüşüne imkan
sağlayacak, mağara turizmi ile
doğa turizminin çeşitlenmesine
olanak sağlayacaktır. Meyve, sebze
bahçeleri ve bağlar işbirliği içinde
agro-turizm ve eko-turizme
olanak sağlayacaktır. Dinamik
kent merkezi projesi ile Ereğli ve
Zonguldak kent merkezleri ve kıyıları
canlandırılacak ve var olan kültür
turizmi, gastronomi, el sanatları
potansiyeli harekete geçirilecektir.
Ören yerlerinde arkeolojik yaz
kampları düzenlenerek, toprağın
altındaki tarihi bereket gün ışığına
kavuşturulacaktır.

Lojistik

EYLEM
ÇERÇEVESİ

Eksik Halka

3 SEKTÖR

3 PROGRAM

3 PROJE

Lojistik

Üniversite

Dinamizm Dalgası

Turizm

Toplum

Üç Renk

Madencilik

Ekonomi

Lojistik

3

Turizm

Madencilik

Doğa ve Kültür Turizmi

Kara Elmas
Kentin yer altı zenginlik potansiyelinin
tamamı ekonomik katma değere
dönüşmemektedir. Bunun için kamu
ve özel yatırımlar teşvik edilmelidir.
Bu yatırımlar, Bülent Ecevit
Üniversitesi’ne bağlı Maden Fakültesi
ve enstitüleri ve Ar-Ge çalışmaları ile
desteklenmelidir.
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3 PROGRAM

1

2

Genç ve yetişmiş nüfusun dinamizmi
ile Zonguldak’ın bölgedeki dinamik
merkez konumu güçlenecektir. Hali
hazırda Organize Sanayi Bölgesi,
sanayi siteleri, liman işletmeleri
bulunmaktadır. Tüm sektörlerin
beklenilen ölçüde verimli olabilmesi
ve de kentin ekonomik kalkınmasını
sağlaması için üniversite çalışmaları
gereklidir. Buna ek olarak, Bülent
Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
ve Zonguldak’ın eşsiz doğası ile
sağlık turizmi üniversite bünyesinde
gerçekleştirilebilir. Bunun için
var olan ve gelişecek olan tüm
sektörler ile üniversite programları
uyum içinde olmalı ve de bu alana
yönelik gerçekleştirilen Ar-Ge
faaliyetleri desteklenmelidir.
Üniversitenin gelecekte talep edilen
bir konuma gelmesi için koşullarının
iyileştirilmesi ve altyapısının
tamamlanması gerekmektedir.

Tüm kalkınma eylemleri ve
dönüşüm çalışmaları, toplumun
yararı için yapılmalıdır. Hedef
toplumun istihdam edilmesi ve
yaşadığı çevrenin standartlarının
artması olmalıdır. Zonguldak,
kent yaşamının kırsal yaşamdan
kopmadığı bir kent olarak
tanımlanabilir. Planlama ve
uygulama süreçleri katılımcılığa
açık ve şeffaf olmalıdır. Koruma
ve kalkınma toplum için ve
toplumla olmalıdır. Toplumun
sahiplilik duygusu artırılarak,
yaşam kalitesi yükseltilerek,
kentlilik bilinci artırılarak;
yetişmiş genç nüfusun göç
etmesinin önüne geçilebilir, yine
toplum için sağlıklı ve güvenli bir
mekan oluşturulabilir.

Üniversite

Genç Bakış
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3 PROJE

1

Toplum

Ekonomi

Dinamizm Dalgası

Ölçekler Arası Atlamalar

Toplumsal Sahiplilik

İstihdam

1.Dalga: Zonguldak

2. Dalga: Bölge

3.Dalga:Karadeniz
Havzası

Ekonomik kalkınmada birincil
hedef, işsizlik sorununun
çözümüne yönelik olarak büyük
oranda işsiz genç nüfusu istihdam
etmek olmalıdır. İşgücüne
katılımı düşük olan kadınların
eğitime erişimleri ve çalışma
olanaklarının artırımına yönelik
teşvikler gerçekleştirilmelidir.
Lojistik, turizm, tarım
ve hayvancılık, sanayi ve
madencilik gibi ekonomik
kazancı yüksek sektörlerde
bu soruna dair çözümler
üretilmelidir. Özel ve kamu
yatırımları desteklenmeli, fonlar
artırılmalıdır. Zonguldak’ın sahip
olduğu potansiyellerin tanıtımı
yapılmalı ve yatırımcılar farklı
sektörlere yönlendirilmelidir.
Kalkınma planlanırken denetim
mekanizması oluşturulmalıdır.

Zonguldak, Karadeniz Havzası’na
hakim konumu ve Boğazlara
yakınlığının yanı sıra demiryolu
hattı, karayolu, limanları ve
hava alanı varlığı ile toprak altı
ve üstü zenginlikleri ile farklı
koridorların kesişimindeki ilk
dalgadır. Zonguldak dinamizm
dalgasının çekirdeği olacaktır. Bu
dalgada mekansal, sektörel ve
sosyal düzenlemeler yapılarak,
kent içindeki işbirliği kültürü
yaygınlaştırılacak, toplumsal
işbirliği geliştirilecektir. Çoklu
sektörel kalkınma modeli
kullanılarak sektörel bağımlılıktan
kurtulacak Zonguldak, üreticilere
yatırım destek ve teşviği
sağlayacak, sektörler arası
birliktelikler geliştirecektir.
Üniversite, sanayi, tarım ve
hayvancılık, turizm, madencilik,
lojistik sektörleri arasında
üretimde verim ve katma
değerin artırılması, teknoloji ve
inovasyonun kullanılması için
işbirliği sağlanmalıdır.

Zonguldak ikinci dalga olan Bartın ve
Karabük’ten oluşan bölgede Dinamik
Merkez olarak konumlanmıştır. Bölge
öncelikle demiryolu ve karayolu
bağlantılarını geliştirip denizyolu ve
hava alanı ile güçlendirerek madeni
kaynakların ve sanayi alanlarının
entegrasyonunu sağlayarak öncelikle
kendi içinde güçlü ve dinamik bir
yapı kazanacaktır. Yeni kurguda
Filyos Çayı ve Vadisi ve aktif kıyı
şeridi kullanımı kentler arasında
bütünleştirici bir rol üstlenecektir.
Oluşturulan çok yönlü ulaşım
ağı ile Zonguldak bölgesindeki
merkezi yapısını güçlendirecek
ve odak merkez olacaktır. Doğal,
kültürel ve tarihi değerler işbirliği
ile ele alınarak turistik rotalar
oluşturulmalıdır. Bölge içindeki
sınırlar aşılarak, üreticiye yer
seçimi, teşvik ve yatırım desteği
konularında ortak karar alınacaktır.
Böylece kentler arasında otokontrol
mekanizması devreye sokularak,
bölgeye kendi içerisinde dinamizm
kazandırılacaktır.

Karadeniz Havzası’na hakim
konumu ve Boğazlara yakınlığı
Zonguldak için önemli bir
fırsattır. İkinci dalgada Bölge
kendi içinde güçlenecek ve
üçüncü dalga olan Karadeniz
Havzası’nda dinamik bir sistem
içinde işbirlikleri ile üst
ölçekli kurgu içinde önemli
bir konum kazanacaktır.
Zonguldak bölgenin kalbi rolünü
üstlenecek ve madeni, yeşil ve
ulaşım damarları ile bölgeye ve
Karadeniz Havzası’na “Hayat”
verecek, ekonomik, sosyal ve
kültürel olarak kalkınacaktır.
Ulaşım ağının gelişmesi,
lojistik merkezin hayata
geçirilmesi, turizm sektörünün
canlandırılması ve Karadeniz
Ekonomik İşbirliği benzeri
anlaşmaların daha geniş kapsamlı
olarak düzenlenmesi için
girişimlerde bulunulacaktır.
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3 PROJE

2

Üç Renk
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3 PROJE
Doğanın Farklılaşan Renkleri

3

Lojistik

Alternatif Çözümler

Mavi

Yeşil

Siyah

Ulaşım

Entegrasyon

Fuar Alanı

Suyun olduğu yerde hayat vardır,
kentleşme tarihi incelendiğinde
kentler su kaynaklarına yakın
olan yerlerde ortaya çıkmış, su
sayesinde hayat bulmuşlardır.
Karadeniz’in mavi sularında,
Zonguldak 80 kilometrelik kıyı
bandı ve deniz turizmine imkan
sağlayan sahilleri ile özel bir
konumdadır. Denizin, nehirlerinin,
şelalelerinin mavisi ile yeşilin
her tonunun görülebildiği
doğası ile Zonguldak, su
kaynaklarını etkin ve ekonomik
olarak değerlendirmelidir. Bu
bağlamda, Filyos Çayı ve vadisi ile
Zonguldak ve Ereğli kıyı bantları
entegre edilerek, “Mavi Koridor”
oluşturulmalıdır. Su altı ve su
üstü sporların desteklenmesi,
gerekli altyapıların kurulması
gerekmektedir. Yeraltı ve yerüstü
su kaynaklarının korunması
ve ekonomik kullanılması
gerekmektedir.

Zonguldak’ın önemli kısmını
oluşturan ormanlık alanlar, yaylalar,
mağaralar ve su-yeşil kombinasyonun
oluşturduğu doğal güzellikler ile
doğaseverlerin gözünde önemli bir
çekim odağıdır. Turizm alanındaki
yakalanacak dinamizme yönelik tüm
planlamaları ve mekansallaştırmaları
buna göre düşünülmelidir. Zonguldak;
İstanbul, Abant ve Yedigöller gibi
önemli merkezlere yakınlığı daha
geniş zamanlı tatiller için olanak
yaratarak bölgenin potansiyelini
artırmaktadır. Uygun topografik
koşullar doğa yürüyüşüne imkan
sağlayacak, mağara turizmi ile
doğa turizminin çeşitlenmesine
olanak sağlayacaktır. Meyve, sebze
bahçeleri ve bağlar işbirliği içinde
agro-turizm ve eko-turizme olanak
sağlayacaktır. Yayla turizmi açısından
değerlendirildiğinde yayla evleri,
yaşayan yaylacılık geleneği ve zengin
bitki örtüsüyle yayla turizmine son
derece uygundur, vadiler botanik
turizminin yanı sıra kelebek
gözlemciliğini hareketlendirecektir.
Yeni kurulacak bölgesel birlikteliklerle
birlikte turizm sektörü de
güçlenecektir. Bu bağlamda “Yeşil
Koridorlar” kurgulanmalıdır.

Madencilik sektöründe yaklaşık
15.000 kişi, demir-çelik sektöründe
yaklaşık 8.000 kişi istihdam
edilmektedir. Ereğli Demir-Çelik
Fabrikaları’nın varlığı bölgede
önemli bir sanayi potansiyeli
yaratmıştır. Karabük demir- çelik
işletmeleri ile Bartın’daki madeni
kaynaklar da önemli seviyededir.
Bu bağlamda, taş kömürü dışındaki
madenlerin son ürünlerinin
üretimi için altyapı kurularak,
teşvik ve destekler verilecektir.
Bölgede sınırlar kaldırılarak
toprağın altındaki siyah bereketin
işlenmesi ve kente sağladığı
yararın arttırılması için Zonguldak,
Bartın ve Karabük arasında “Siyah
Koridorlar” oluşturulacaktır.

Zonguldak bölgenin dinamik
merkezi olabilmek için çok
gelişmiş bir ulaşım ağına sahip
olmak zorundadır. Havaalanına
yakınlığı, Karadeniz Havzası’nda
önemli pozisyondaki limanları,
demiryolu altyapısı ve karayolu
bağlantılarıyla birlikte gelişmiş
bir ulaşım sistemine sahip
Zonguldak, bu ulaşım sistemini
geliştirecek, gerekli inovasyonları
yapacak ve ulaşımda eksik
halkaları tamamlayarak bölgesi ve
Karadeniz Havzası ile daha güçlü
ilişkiler kuracaktır. Bu yüzden,
stratejik noktalar arası bağlantılar
güçlendirilmeli, akış sürekliliği
sağlanmalı, deniz ve hava yolunun
daha etkin olarak kullanılmasına
yönelik adımlar atılmalıdır.

Bölgesel ve kentsel vizyonuna
uygun olarak Zonguldak,
sektörler arasında entegrasyonu
sağlamalıdır. Daha etkin
ve verimli bir üretime
geçilebilmesi için sektörler
arası entegrasyon büyük önem
taşımaktadır. Zonguldak, tarım
ve hayvancılık sektöründeki
birikiminin sanayi sektöründe,
madencilik, armatörlük ve sanayi
sektörlerindeki edinimlerin
birbirleri ve kentin kalkınmasına
entegrasyonu ile potansiyeller
kullanacak, farklı sektörlerdeki
tecrübelerini güçlü bir ekonomik
kalkınma için şekillendirecek ve
bölgesinde daha önemli bir odak
haline gelecektir. Bunun yanında,
üniversiteler bilginin üretildiği
mekanlar olarak bu sektörlerin
gelişimi için yönlendirici
olacaktır.

Dinamik merkezin eksik
halkası olan lojistik merkez
ile birlikte hem ticari hem
teknolojik ilişkilerin yoğun
olarak yaşanacağı Zonguldak’ta,
bölgesinden güç alacak
uluslararası ölçekte bir fuar alanı
kurgulamak bölgenin çekiciliğini
artıracaktır. Bunun için üretimci
ve yatırımcılar için uygun yeni
kullanımlar çeşitlenecek ve
artacaktır. Bu hem büyümeye
hem de istihdamın artmasına
sebep olacaktır. Fuar alanı
teknoloji, kültür ve sanat gibi
aktivitelere, eğitim toplantıları
ve kongrelere olanak tanıyacak
şekilde kurgulanmalıdır.
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ZONGULDAK’IN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE
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BÖLÜM

05

ZONGULDAK’IN GELECEĞİ
İÇİN 10 TEMEL İLKE

1. KİMLİK: Çeşitlilik
2. KORUMA: İş Güvenliği
3. KULLANIM: Kömürden Elmasa
4. KAPASİTE: İnsan
5. KAYNAK: Maden
6. KALKINMA: Üretim
7. KÜMELENME: Birliktelik
8. KATILIM: İşbirliği
9. KORİDOR: Renklerin birleştiriciliği
10.KENTSEL STRATEJİ: Dinamik Kent
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KİMLİK:
ÇEŞİTLİLİK
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Zonguldak birçok madeni, doğal, kültürel
çeşitliliğe sahip olmasına rağmen, maden
ve sanayi sektörleri üzerinden kalkınmaya
ağırlık vermektedir. Sektörel çeşitliliği
sağlamadan büyümek, kentin çeşitlilikler
ile şekillenen kimliği ile zıt bir izlenim
oluşturmaktadır. Bu durumu önlemek için
kentin çeşitliliklerini fırsata çevirerek
sektörel çoğalma sağlanarak, farklı
sektörlerde daha çok kişinin istihdam
edilmesi sağlanarak, ürün çeşitliliği ortaya
çıkarılarak ve güç birlikleri kurularak kentin
çeşitiliğe dayanan kimliği dinamik bir
durum kazanacaktır. Zonguldak’ın kimliğine
yön veren çeşitlilikler ortaya konulmalı,
benimsenmeli ve mekansal ilişki kurularak,
insan ve değer ilişkisi kurgulanmalıdır.

KORUMA:
İŞ GÜVENLİĞİ

01
02

Bölgede iş kazalarının en sık yaşandığı
sektörler sırasıyla madencilik, demir çelik
ve inşaat sektörüdür. İş kazaları ve meslek
hastalıkları konusunda daha etkin denetim
ve kontrolün yapılması ve yapılan denetim
sonucu önerilecek tedbirlerin yerine
getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. Bölgede yoğun olarak
gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinde
tozdan kaynaklı meslek hastalıklarını en
az düzeye indirmek için tozla mücadele
hızlandırılmalı ve konu ile ilgili gerekli
yönlendirmeler yapılmalıdır. Çalışma yerleri,
işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye
atmayacak şekilde tasarlanarak inşa
edilmeli, işletilmeli ve bakımı yapılmalıdır.
İşverenlerin İSG bilincinde olmaları,
uygulamada işveren ve çalışanın birlikte
hareket edip katılım sağlaması da önem arz
etmektedir.
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KULLANIM:
KÖMÜRDEN ELMASA

KAPASİTE:
İNSAN

Zonguldak, taş kömürü yatakları açısından ülkenin en önemli
bölgelerinden biridir. Taş kömürünün demir-çelik endüstrisinde
kullanılması ve önemli kaynaklara yakınlığı nedeni ile “Kara
Elmas” olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’nin en büyük demir
çelik kuruluşu ve tek entegre yassı çelik üreticisi Zonguldak’ta
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, sanayi lokomotif sektör olarak
öne çıkmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Fakültesi ile
çalışmalar geliştirilmelidir. Taş kömüründen elde edilen katma
değerin artmasına ve kentin Karadeniz Havzası’nın elması olması
için gerekli çalışmalar yapılmalı, sanayi amaçlı kullanımın dışına
çıkılarak farklı alanlardaki kullanımı desteklenmelidir.

Kapasite; insanların, kurumların, örgütlerin, hedeflerine
ulaşabilmek için sahip oldukları yetkilerini ve olanaklarını
tanımlayan bir kavramdır. Zonguldak’ın kapasitesini
geliştirmesinin temel hedefi ‘insan’ olacaktır. İnsanların
sahip olduğu eğitim düzeyi, bilinç, örgütlenme ve işbirliği
becerisi, liderlik, sorumluluk alabilme, çözüm üretebilme,
çözüm ortağı olabilme, ekonomik ve sosyal gelişime katkı
sağlayabilme, aktif olabilme düzeyleri yükseltilerek kentin
değişimi, gelişimi ve dinamizm seviyesi yükselecektir.
Dinamik merkez olarak Zonguldak ekonomik yapılarını
öncelikle bilgi ve teknoloji üzerine kurgulayacak ve bu
bağlamda öncelikle ‘insana yatırım’ yapacaktır.
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KAYNAK:
MADEN
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Zonguldak, taş kömürü yatakları açısından
ülkenin en önemli bölgelerinden biridir.
Türkiye’nin en büyük demir çelik kuruluşu
ve tek entegre yassı çelik üreticisi
Zonguldak ilinde bulunmaktadır. Fakat,
potansiyelin tamamının ekonomik katma
değere dönüştüğü söylenemez. Bunun
için kamu ve özel yatırımlar teşvik
edilmelidir. Bu yatırımlar Ar-Ge çalışmaları
ile desteklenmelidir. Sanayide lokomotif
rol oynayan sektörlerin başında gelen
madencilik sektörü ile ilgili Bülent Ecevit
Üniversitesine bağlı Maden Fakültesi ve
enstitüleri tarafından yapılan çalışmalar
çoğaltılmalı, yeni birimler kurulmalıdır.
Maden işletmeleri ve madencilik fabrikaları
kamu, üniversite ve özel yatırımlar
işbirliği ile artmalı ve devlet tarafından
tanıtımı yapılarak, üretici ve yatırımcılar
desteklenmelidir.

KALKINMA:
ÜRETİM
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Zonguldak ekonomisinin canlandırılması
ve kalkınmanın sağlanması için yerel ve
bölgesel dinamikleri harekete geçiren
yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Kent
sınırlar ötesi ilişkiler ağı kurarak ulusal ve
uluslararası ölçekte oluşturacağı işbirlikleri
ile yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda
toplumsal kalkınma için de önemli fırsatlar
ortaya koyacaktır. Zonguldak’ın bölge
dinamiklerine bağlı olarak ekonomisini
yeniden kurgulamasında, yeni sektörlerin
yaratacağı istihdam ve değer kapasiteleri
önemli rol oynamaktadır. Bu dinamiklerin
mekansal gelişmede fırsat yaratması için
fiziksel ve sosyal altyapının bu gelişimlere
uygun yeniden yapılanması gerekmektedir.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile kentsel
ve bölgesel kalkınma programları için
önemli kaynaklar sağlanacaktır. Zonguldak,
tarım ve hayvancılık, sanayi, madencilik,
armatörlük, turizm, lojistik sektörlerindeki
dinamiklerini kullanarak bölgesel dinamik
merkez kurgusunu güçlendirecektir.
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KÜMELENME:
BİRLİKTELİK
Zonguldak, belirli sektörlerdeki
işletmelerin ve kurumların bağımsızlıklarını
koruyarak birbirleri ile işbirliği üzerinde
yoğunlaşacakları bir sistem olarak
kümelenmeyi benimseyecektir. Sanayi,
madencilik, armatörlük, lojistik sektörlerinde
firmaların maliyetleri azaltılarak, pazarlama,
verim ve ihracatları artırılacak, Ar-Ge
yeteneklerini güçlendirecek imkanlar
sunulacak, devlet teşviklerinden maksimum
yararlanmayı kolaylaştıracak, yeni ürünlerin
ve sektörlerin ortaya çıkmasını sağlayacak,
bölge ekonomisini ve alt yapısını güçlendirip
geliştirecek, gerekli eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri sağlayacak, bölgede ve
Karadeniz Havzası’nda lobicilik faaliyetleri
geliştirecek dinamik bir kümelenme
modeli kurgulanacaktır. Kümelenmenin
hedefi firmaların, üniversitenin, Ar-Ge
kurumlarının, kamu kurum ve işletmelerinin,
ulusal ve uluslararası destek kuruluşlarının
birlikteliğini sağlamak ve Dinamik Merkez
çatısı altında toplamak olacaktır.

08
07

KATILIM:
İŞBİRLİĞİ
Zonguldak nüfusunun %48’i kırsal alandadır ve topraklarının
%70’i orman alanıdır. Kentsel yaşam ile kırsal yaşam pek çok yerde
iç içedir. Kentsel ve kırsal nüfus oranı bu kadar yakın olmasına
rağmen tarım ve hayvancılık, madencilik ve sanayi sektörlerinin
oldukça gölgesinde kalmıştır. Kırsal yaşamın kentsel yaşam ile
çeşitli alanlarda işbirliği içine girerek kente katılımı sağlanmalıdır.
Kentsel ve kırsal katılım; planlama, ekonomik kalkınma, sosyal
gelişme ve yerel örgütlenme çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu
nedenle, sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı sektör için teşvikler
geliştirilmelidir. Katılımın proje bazında gerçekleşmesi için yerel
girişime destek programları hazırlanmalıdır.

KORİDOR:
RENKLERİN BİRLEŞTİRİCİLİĞİ
Toprağın altındaki ve toprağın üstündeki bereketin
renklerle birleştiği yerdir Zonguldak. Farklı doğal
alanların bir bütün içinde birbirine entegre geçişleri
ve süreklilikleri Zonguldak’ın bölgesel ve kentsel
vizyonu açısından kaçınılmazdır. Zonguldak önemli
kısmını oluşturan ormanlık alanlar, yaylalar, mağaralar
ve su-yeşil kombinasyonunun oluşturduğu doğal
güzellikler ile doğaseverlerin ve yatırımcıların
gözünde önemli bir çekim odağıdır. Oluşturulacak
“Yeşil koridorlar” ile Karadeniz’in eşsiz doğası
hak ettiği yeri kazanacaktır. Karadeniz’in mavi
sularında, Zonguldak 80 kilometrelik kıyı bandı ve
deniz turizmine imkan sağlayan sahilleri ile özel
bir konumdadır. Denizin, nehirlerinin, şelalelerinin
mavisi ile yeşilin her tonunun görülebildiği doğası
ile Zonguldak, su kaynaklarını etkin ve ekonomik
olarak değerlendirmelidir. Bu bağlamda, Filyos Çayı
ve vadisi ile Zonguldak ve Ereğli kıyı bantları entegre
edilerek, “Mavi Koridor” oluşturulmalıdır. Bölgede
sınırlar kaldırılarak toprağın altındaki siyah bereketin
işlenmesi ve kente sağladığı yararın arttırılması
için Zonguldak, Bartın ve Karabük arasında “Siyah
Koridorlar” oluşturulmalıdır.

KENTSEL STRATEJİ:
DİNAMİK KENT
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Zonguldak kent kurgusu; bölgesel politika ve
stratejilere uygun olarak bölge içindeki konumu
da dikkate alacak şekilde olmalıdır. Mavi, yeşil
ve siyah arasındaki dengenin dinamik bir yapıda
kurgulanması Zonguldak kentinin stratejik
yönünü belirleyecektir. Kent bölgesel kurgudaki
yerine uygun olarak Odak olmalı ve koridorlar
üretecek şekilde yeni bir model ortaya koymalıdır.
Zonguldak, Karabük ve Bartın arasında merkez
konumundadır. Bölgesel işbirliği kurgusunda
Zonguldak’ın rolü sahip olduğu kaynaklar ve
konumu ile dinamik kent olarak tanımlanmalıdır.
Zonguldak, Karadeniz Havzası’na hakim konumu
ve Boğazlara yakınlığının yanı sıra demiryolu
hattı, karayolu, limanları ve hava alanı varlığı
ile toprak altı ve üstü zenginlikleri ile farklı
koridorların kesişimindeki bir odak noktası olarak
düşünülmelidir. Zengin kaynakları ve çevresi ile
işbirliği içinde olması Zonguldak’ın “Dinamik Kent”
temasını güçlendirmektedir.

UŞAK

www.kentselvizyon.org

