BARTIN

74

VİZYON PLANI

‘SUYUN BEREKETİNİN ÜRÜNÜ’
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“Bartın Vizyon Planı” Kentsel Strateji tarafından
geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde,
A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp ‘ın Stüdyo 33’te
verdiği eğitimler sonucunda,
Nejla Çalık 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:

188.436 kişi

•
•
•
•
•

Madencilik
Tarım ve Hayvancılık
Turizm
Ticaret
Sanayi
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Performans Kriterleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

51

ÇEVRE

63

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

EKONOMİ

40

Doğal Değerler:
•
•
•
•

59 km sahil şeridi
Küre Dağları Milli Parkı
Bartın Irmağı
Ovaçayı ve İnönü
Dereleri
• Gürcüoluk, Sipahiler ve
Uluyayla Mağaraları
• Aladağ, Kocadağ,
Karadağ, Kayaardı,
Karasu ve Arıt dağları
• Uluyayla, Zoni, Ardıç
(Gezen) ve Kokurdan
Yaylaları

Tarihsel İzler:

• Parthenios (Sular Tanrısı Bartın
Irmağı)
• Medeniyetler: Gaskalar, Hititler,
Bitinyalılar, Paflagonyalılar, Frigler,
Fenikeliler, Sayda Kolonileri,
Karyalılar, Kimmerler, Lidyalılar,
Persler, Makedonya Krallığı, Pontus
Krallığı, Bizans İmparatorluğu,
Roma İmparatorluğu, Anadolu
Selçuklu Devleti, Osmanlı
İmparatorluğu
9
• Amasra Kalesi, Tekkeönü Kalesi
• Çeştepe, Karasu Höyükleri
• Manastırtepe Nekropol Alanı

YAŞAM KALİTESİ
SOSYAL

43

71

Eğitim:
Bartın Üniversitesi
(5.200 öğrenci)

Sosyal Altyapı:
•
•
•
•
•

1 Üniversite
8 Kütüphane
1 Tiyatro
1 Sinema
1 Müze

10 TEMEL FIRSAT

10 TEMEL SORUN
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kuzey Anadolu Fay Hattı/ Depremsellik
Bartın Irmağı’ndaki taşmaya bağlı gelişen sel riski
Turizm ve tarım potansiyelinin değerlendirilmemesi
Çevre kirliliği
Arazilerde mülkiyet sorunları
Sektörel çeşitlenmenin zayıflığı
Kentleşme sorunları
Altyapı yetersizliği
Sanayi arsası üretiminin kısıtlı olması
Termik santraller

Kültürel miras açısından zenginlik
Mavi-Yeşil ekonomi
Küre Dağları Milli Parkı
Liman kenti
Bartın Çayı
Verimli tarım toprakları
Turizm potansiyeli
Kültürel birikim ve becerilerin zenginliği
Üniversite
Hammadde kaynakları

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

Bereket

Beceri

BEK
ANALİZİ

Bakış

Kaynak: Kentsel Strateji

Büyüme

Beklenti

Manevi değerler
Mimari miras
Uygarlıkların izleri
Kültür, Zanaat
Kültürel değerler
Su
Toprak
Hammadde
Kültürel değerler

El işlemeleri
Tel kırma
Dokumacılık
Ağaç oymacılığı (Çekicilik)
Gemi yapımcılığı
Tarım ve hayvancılık
Turizm
Ulaşım ağları
Gelişme yönü
Yatırım
Eğitim
Turizm
Kırsal kalkınma
Verimli üretim
Kompakt kentleşme

Liman ticareti
Farklı sektörlerde üretime dayalı gelişim
Rüzgâr enerjisi üretimi
Verimde artış
Yatırım

Ekoloji

Ekonomi
Eşitlik

Etkinleştirme
Edinim

Entegrasyon

Bartın Irmağı
Küre Dağları Milli Parkı
Şelale, çağlayan
Bitki ve hayvan varlığı
Endemik türler

Ekolojik tarım, Hayvancılık
Liman/ Ticaret
Turizm
Tarıma dayalı sanayi
Enerji

Sosyal gruplar
Kadın-Erkek
İnanç hoşgörüsü
Erişim
Denge

Engelliler, emekliler, gençler
Katılımcılık
Üniversite
Sosyal gruplar
Kadın
Turizm potansiyeli
Liman
Su öğesinin kullanımı
Enerji üretimi
Bilginin edinimi

Kamu-özel-sivil
Üniversite-tarım-hayvancılık
Kır-kent
Farklı sektörler arası ilişkiler
Zonguldak+Karabük+Bartın İşbirliği

Koruma

Kapasite

Kalkınma
Kimlik

Katılım
Kurgu

Ekolojik değerler
Tarihi değerler
Kültürel izler
Tarım arazileri
El sanatları

Tarımsal üretim
Turizm
Liman
Yatırım

Turizm
Tarım ve hayvancılık
Enerji üretimi
Kültür
Sanayi
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Kültürel çeşitlilik
Üretkenlik
İnanç
Gemi yapımcılığı
Liman
Ziyaret
Müze
Uyum
Ortak alanlar

Yaşam kalitesi
Kompakt kentleşme
Turizm ağının merkezi
Sürdürülebilir yaşam ve üretim kenti
Kaliteli ulaşım ağı

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

Amasra

Bartın, alternatif üretim biçimlerinin birbiriyle entegre olarak geliştiği
bir bölgesel kurguda, Zonguldak ve Karabük ile işbirlikleri kurgulamalıdır.
Madencilik ve diğer sanayi kollarında yapılacak işbirlikleri kapsamında,
Bartın’ın rolü tarım ve tarıma dayalı sanayide kendi kaynaklarını kullanarak
bölgesi içerisinde organik üretimin yapıldığı bir pazar olmalıdır.

Bartın
Zonguldak

Turizmde bölgesel işbirliği kurulması, Bartın Irmağı’nı Batı Karadeniz için
denizyolunda önemli bir başlangıç noktası haline getirecektir. Bartın Çayı’nın
kentin içerisine kadar giriyor olması limanlardaki yükün hafifletilmesine
katkı sağlamaktadır. Bartın limanları Zonguldak limanlarından farklı olarak
turizm odaklı kullanıma daha elverişlidir. Bölge içerisinde yer alan Karabük
ve Zonguldak illerinin sanayi ağırlıklı kimliğinden farklı olarak Bartın, bölgesi
içerisinde sahip olduğu turizm potansiyeli ile öne çıkmakta ve diğer bölge
illerinden farklılaşmaktadır.

16

Düzce

Gerede
Bolu

Çankırı

Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Bartın-Amasra Liman bağlantıları
Demiryolu Projesi ile kentin kıyıdaki kurgusuna bir çerçeve çizilmektedir.
Böylelikle denizyolu, demiryolu ve karayolu gibi ulaşım biçimlerinin de
alternatifler içermesi söz konusu olacaktır. Bartın potansiyellerini rekabet
ederek değil, içinde bulunduğu ağa eklemlenerek harekete geçirmelidir.
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KENT KURGUSU

AMASRA

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?
Bartın 59 km kıyısı olmasına rağmen kent merkezinin kıyıda olmadığı
bir kenttir. Kıyı ile bağlantıların zayıf kalması yer şekilleriyle bağlantılı
olduğundan gerekli teknolojik yatırımların yapılması ve kıyı-kent ulaşımının
güçlendirilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, kentsel ve kırsal alanlar
birbirini destekler nitelikte gelişecek ve birbirine bağlanacak, kent bir bütün
olacaktır.

GÜRGENPINARI

Kentin kıyıda yerleşmiş ilçelerinden Amasra turizm açısından oldukça rağbet
görmekle beraber, tarihi anlamda da değer arz etmektedir.

YEŞİL ÜÇGEN

Karadeniz Bölgesi’nde dağların denize paralel olması sebebiyle kent, içerdeki
ovada yerleşmiştir. Bartın kenti, Bartın Irmağı’nın kent içinden geçmesi
nedeniyle kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Bu parçalı fiziki
yapının sosyal etkileşime olumsuz etkisini önlemek amacıyla, kentin gelişme
yönü doğal eşikler ve taşıma kapasitesi bağlamında üniversite, kent ve
kıyı bağlantısı da düşünülerek kuzey-güney doğrultusunda lineer olarak
ve kompakt gelişme modeli ile gelişmelidir. Böylelikle kentin sahip olduğu
verimli arazilerin tüketiminin de önüne geçilmiş olacaktır.
Bartın’ın bölgesi içerisinde üstlendiği role göre kentin yeşil dokusunun
korunması önemli bir öncelik arz etmektedir. Irmağın kenarında oluşturulacak
olan rekreasyon şeridi, kıyı ve kent merkezi arasında bir geçiş zonu
oluşturacaktır.

ÇAYCUMA

SAFRANBOLU
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BÖLGESEL VİZYON
BATI KARADENİZ’İN BAHÇESİ
20

BÖLÜM
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VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon
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KENTSEL VİZYON
SUYUN BEREKET GETİRDİĞİ KENT

BÖLÜM
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VİZYON ve EYLEM
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi

23

EYLEM ÇERÇEVESİ

1FARKLILIK 2 TEMA 3STRATEJİ

1 SEKTÖR 2PROGRAM 3 PROJE

1

Bartın Irmağı:

1

Suyun Kentteki
Etkisi

Kıyı:
Denizin Bereketi

Tarihsel-Kültürel
Bellek:
Kültürün
Birleştiriciliği
Mekânsal
Avantaj:
Kıyı

Bütünleşme:
Aktörlerin
Aktifleştirilmesi

Ekoloji:
Küre Dağları
Milli Parkı

3

3

3

Kalkınma:
Kent-Kıyı
Etkileşimi

2

2

2

1

Bilgi:
Üniversitenin
Katkısı

Dönüşüm:
Küresel ve Yerel

BARTIN’IN GELECEĞİ
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VİZYON ÇERÇEVESİ
1

Turizm:
Bölgesinin
Turizm Merkezi

2

1

Doğa/Çevre:
Tür Çeşitliliği

2
Eğitim:
Bartın
Üniversitesi

3

Suyun Derinliği:
Her Yönüyle Su

2
Sosyo-Kültürel
Birikim:
Yerelliğin
Küreselleşmeye
Açılan Yüzü

3
Hizmet:
Kentten Kente

1
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Kaliteli Yaşam:
Kent Bütününü
Kavramak

3
Kent+Kır:
Bütüncül
Yaklaşım

Kuzey-Güney:
Kıyı -Kent

3 FARKLILIK

1

2

Mükemmel akan su anlamına
gelen Parthenios, Bartın’ın
organik yerleşme dokusunun
oluşmasında en etkin
faktördür. Dağların denize
paralel uzandığı kıyıda
yerleşemeyen Bartın, kıyıdan
uzak olmasına rağmen
Bartın Irmağı sayesinde su
etkisi kente girmektedir.
Bartın Irmağı, kentin 12 km
içerisine girdiği için ulusal
ve uluslararası denizyolu
turlarının odak noktası olmaya
adaydır.

3500 yıllık bir tarihi birikim
sonucunda mimari, askeri,
sivil, dini vb. türlerde olmak
üzere birçok tarihi esere
ev sahipliği yapan Bartın,
farklı medeniyetlerin katman
katman oluşturduğu yapıyı iyi
korumalıdır. Korurken kullanmak
ve aynı zamanda sergilemek
de bu belleğin derinleşmesine
katkı sağlayacaktır. Farklı
medeniyetlere ait kalıntılar
barındıran, açık hava müzesi
niteliğindeki Bartın, sahibi
olduğu bu değerleri gerek
kültürel anlamda geleceğe
aktarmak hem de bu esnada
tarih ve kültür turizmine
girdi olmak üzere koruyarak
kullanmalıdır. Kente yapılacak
fiziki müdahalelerin kullanıcılar
üzerindeki psikolojik etkileri
değerlendirilmeli ve bellek
kaybına mahal verecek
kararlardan kaçınılmalıdır.

Bartın Irmağı

VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK
26

3 TEMA

Suyun Kentteki Etkisi

3 STRATEJİ

Bartın Irmağı

Kıyı

Kalkınma

TarihselKültürel Bellek

Ekoloji

Bütünleşme

Mekânsal
Avantaj

Bilgi

Dönüşüm

3

Tarihsel-Kültürel
Bellek

Mekânsal
Avantaj

Kültürün Birleştiriciliği

Kıyı

Karadeniz’in batısında yer alan
Bartın, Marmara Bölgesi’ne
yakın olması, Zonguldak ve
Karabük gibi sanayi kentleri
ile ilişki içinde olması, 59
kilometrelik bir kıyı şeridine
sahip olması gibi özellikler
bakımından önemli bir
konumda bulunmaktadır.
Bartın kültüründe yer
alan ahşap ile ilişkinin
geliştirilerek sürdürülmesi ve
gemi yapımcılığında Bartın’da
bir markalaşmaya gitmek,
kıyı kenti olmanın getirdiği
avantajları kullanmayı olanaklı
kılacaktır.
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3 TEMA

28

3 STRATEJİ

Kıyı

1

Ekoloji

Kalkınma

Denizin Bereketi

2

Bilgi

Küre Dağları Milli Parkı

Üniversitenin Katkısı

Kent-Kıyı Etkileşimi

1

2

Kıyı şeridinin varlığı, 3
adet liman, Bartın Çayı; kıyı
turizmi, denizyolu ulaşımı ve
taşımacılığı gibi zenginlikler
sunmaktadır. Kıyı kenti olarak
sahip olduğu ekolojik çeşitlilik
de bir artı değer olarak kentin
çekici unsurları arasındadır.
Kentin gelişme senaryosu için
öngörülen turizm açısından
bakıldığında Bartın, kıyı turizmi
için özellikle Karadeniz Bölgesi
içerisinde odak noktasıdır.
Yeşilin maviyle buluştuğu kent
diğer Karadeniz illerinden farklı
olarak denizyoluyla kentin 15
km içine kadar girme imkânı
sunmakta böylelikle kıyı turizmi
faaliyetlerini diğer turizm
türleriyle bütünleştirme olanağı
sunmaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı ve Bartın
Irmağı, kentin bünyesinde yer
alan tür çeşitliliğinin önemli
bir bölümünü teşkil etmektedir.
Uluslararası ölçekte koruma
statüsünde olan Küre Dağları,
Bartın’ın doğal değerleri
açısından önemli bir zenginlik
kaynağı olmakla beraber Bartın’ın
küresel alanda tanıtılmasına
olumlu katkı sağlamaktadır.

Bartın Üniversitesi, kentte
gerçekleştirdiği faaliyetler ile
kentteki önemli aktörlerden biri
haline gelmektedir. Üniversite,
kentin ekonomik kalkınma için
atacağı adımlara rehberlik
ederek bilimsel bir ilerleme
kaydedilmesine katkı koymalıdır.
Bartın’ın kırsal alanındaki tarım
ve hayvancılık faaliyetlerinin
bilinçli olarak yapılması için
üniversite bünyesinde kurulacak
olan Ziraat Fakültesi’nin
bilinçli çiftçi üreterek ‘dost
tarım’ faaliyetleri yürütmesi
ürün kalitesini artırıcı özellik
gösterecektir. Bartın’ın
kimliğinde önemli bir yer tutan
gemi yapımı faaliyetlerinin
sürdürülmesi ve de geliştirilmesi
için üniversitenin mevcut Gemi
İnşaatı ve Gemi Makinaları
Mühendisliği Bölümü öncülük
etmelidir.

Bartın’ın kentsel ve kırsal
anlamda bir bütün olarak
kalkınması ile kentin yaşam
kalitesinde topyekûn bir
yükselme hedeflenmektedir.
Kentsel altyapı, donatı ve
hizmetlerin dengeli dağıtılması
ile kentin merkezi ile kıyı
arasındaki her türlü etkileşimin
güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Bartın’ın turizm, bilgi ve hizmet
ağırlıklı sektörel yapısına
uygun nitelikli işgücünün
oluşturulmasına yönelik teşvikler
kentin tüm aktörleriyle birlikte
tanımlanmalıdır.

Kentin yönetimi, mekânsal
organizasyonu, sektörel dağılımı,
kentsel ve kırsal alanların
gelişmesi, kamu-özel-sivil
toplum-üniversite-halk gibi
farklı aktörlerin birlikte hareket
etmesi, kentsel ve kırsal anlamda
bütün olarak kalkınması gibi
kente dair her şeyde entegrasyon
ön planda olacaktır.

3

3

Bütünleşme

Dönüşüm

Aktörlerin
Aktifleştirilmesi

Küresel ve Yerel
Bartın’ın diğer kentlerle
işbirliği içine girerek gelişmesi;
kent yönetiminde halkın
aktif rol aldığı, katılımcılığın
benimsendiği, kente aitliğin
yüksek olduğu ve sunulan
hizmetlerin kaliteli ve erişilebilir
olduğu bir kente dönüşmesi,
küresellik ve yerelliğin glocal
(küresel ve yerel) kavramına
uygun olarak bütüncül gelişmesi
Bartın’ın yaşanılabilirliğini
artıracaktır.
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3 SEKTÖR

1

EYLEM
ÇERÇEVESİ
30

3 SEKTÖR

3 PROGRAM

3 PROJE

Turizm

Doğa/Çevre

Suyun
Derinliği

Eğitim

Sosyo-Kültürel
Birikim

Kaliteli
Yaşam

Kent+Kır

KuzeyGüney
(Kıyı-Kent)

Hizmet

2

3

Turizm

Eğitim

Hizmet

Bölgesinin Turizm
Merkezi

Bartın Üniversitesi

Kentten Kente

Kentin turizm dinamiklerinin
faaliyete geçirilebilmesi
açısından etaplı bir turizm
planlaması yapılmalıdır. Bu
etaplamanın ilk adımı Bartın’ın
öncelikle kendi bölgesi içinde
önemli bir turizm merkezi
haline gelmesidir. Dolayısıyla,
bölge içerisindeki turistik
hareketliliğin Bartın’a kanalize
edilebilmesi için bölge içerisinde
teşvikler geliştirilmelidir.
Bartın sahip olduğu bu doğal,
kültürel ve tarihi değerleri,
mevsimsel turizm yerine
yıl boyu süren kıyı turizmi,
eko turizm, tarih ve kültür
turizmi, kış turizmi gibi turizm
türlerini canlandırmak için
kullanmalıdır. Bunlara ek olarak,
alternatif turizm faaliyetlerinin
(yamaç paraşütü, su sporları
vb.) desteklenmesi, yörenin
kalkınmasında etkili olacaktır.

Öngörülen gelişme senaryosu
doğrultusunda öne çıkarılmak
istenen turizm sektörü için
nitelikli işgücü oluşturmak
amacıyla üniversiteye Turizm
ve Turizm Tesisleri İşletmeciliği
Bölümü açılmalıdır. Kırsal alanda
yürütülecek tarım faaliyetlerinin
organik tarıma dönüştürülmesi
için de üniversiteye Ziraat
Fakültesi ya da meslek
yüksekokulu eklenmelidir.
Sertifikasyon programlarıyla
üniversitenin kente katkısının
artırılması hedeflenmektedir.
Böylelikle tüm sektörlerdeki
üretimin kalitesinin artması
sağlanmalıdır.

Bartın’ın ‘kentten kente’ modeli
ile diğer kentlerle işbirliğini
her alanda güçlendirmek
temel amaçtır. Kentsel
hizmetlerin kesintisiz ve adil
olarak sunulması Bartın’ın
kentsel dayanıklılığına olumlu
katkı sağlayacaktır. Kent
Marmara Bölgesi’ne olan
yakınlığı dolayısıyla önemli
bir ulaşım aksının da üzerinde
bulunmaktadır. Bu ulaşım aksı
karayolu, demiryolu ve denizyolu
olmak üzere farklı türlerde
olup Bartın’ı önemli bir kilit
noktası haline getirecektir.
Kentin aktarma merkezi niteliği
kazanması, kente farklı bir rol
daha biçerek ulaşım hizmetinin
paralelinde doğan diğer altyapı
hizmetlerini de sağlamaya
yönlendirecektir.
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3 PROGRAM

1

2

Bartın’ın sahip olduğu zengin
tür çeşitliliğinin korunması
amacıyla, yapılacak tüm faaliyet
ve yatırımların bu hassasiyete
duyarlı olması öncelikli
ölçüttür. Ekonomik kalkınma
için hazırlanan programların
çevreye etkisi tarafsız
olarak değerlendirilmelidir.
Sürdürülebilir bir kent için
ekolojik değerler korunmalı,
ekonomik kararlar çevreye
etki değerlendirmeleri
sonucunda uygun olarak
gerçekleştirilmeli ve bu bilinç
topluma empoze edilmelidir.
Kentin bereketli yapısı doğal
yaşamı yaygınlaştırmak amacıyla
kullanılmalıdır. Tarıma elverişli
topraklarda organik üretim
yapılmalı ve üniversite bu
üretime öncülük etmelidir.

Kentin en önemli değerlerinden
olan sosyo-kültürel birikim
yerelliğin küreselleşmeye açılan
yüzü olarak görülmektedir.
Turizm sayesinde tanıtımı
yapılacak olan Bartın kültürü,
yerel halkın bizzat kendi
katılımıyla aktarılacaktır. Turizm
işletmelerinde, üniversite
tarafından eğitim verilmiş
olan yerel halkın istihdamı
sağlanacaktır. Kentin kentsel
ve kırsal kalkınmasında denge
gözetilirken aynı zamanda
kırsal alanda sosyo-kültürel
gelişmişliği artıracak hizmetler
sunulmalıdır. Kırsal alan
kültürünün, yaşam kalitesiyle
bütünleşerek aktarılması önemli
önceliklerden biri olmalıdır.

Doğa/Çevre

Tür Çeşitliliği
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3 PROJE
Sosyo-Kültürel
Birikim

3

Kent+Kır

Yerelliğin Küreselleşmeye Bütüncül Yaklaşım
Açılan Yüzü

Türkiye genelinde kırsal alanın terk
edilerek, kırdan kente göç şeklinde
ortaya çıkan hızlı kentleşme
Bartın’da daha kontrollü ve bilinçli
gerçekleştirilmelidir. Kent ve kırın
birlikte kalkınması için kırsala
alanlardaki yaşam kalitesinin
artırılmasına yönelik programlar
teşvik edilmelidir. Bu teşvikler
ekonomik desteklerle beraber
altyapı, donatı ve hizmetlere
kolay erişimin sağlanması şeklinde
olmalıdır.
Bartın kentsel ve kırsal alanı
birbirini destekler nitelikte
olmalıdır. Kırsal alanda üretilen
tarımsal ve hayvansal ürünler
için gerekli pazar kentsel alanda
oluşturulmalıdır. Böylelikle kırsal
ve kentsel alan arasındaki mutualist
ilişki toplumsal etkileşimi de olumlu
yönde etkileyecektir. Bunlara
paralel olarak, kırsal alanda yapılan
faaliyetler kendi hinterlandına
organik ürünler sunacak ve kentsel
alan da bunun karşılığında kırsalın
ekonomik kalkınmasına katkı
sağlayacaktır.

1

3

Suyun Derinliği

Kaliteli Yaşam

Her Yönüyle Su

2

Kuzey-Güney

Kent Bütününü Kavramak

Kıyı -Kent

Kentte, kuzey- güney ve doğubatı doğrultusunda iki farklı
koridor öne çıkmaktadır. Bunlardan
doğu- batı doğrultusunda
olan doğuda Nevşehir’den
batıya uzanan tarihi koridorun
Aksaray ayağını oluşturacaktır.
Kuzey- güney doğrultusunda ise
güneyde Çukurova’dan başlayan
İstanbul Ankara gibi metropolitan
kentlere ulaşan aks olarak
geliştirilecektir. Bu doğrultuda,
Tuz Gölü Havzası’ndan Konya
Ovası’na uzanan üretim ağının
güçlendirileceği bir yaklaşım
sergilenmelidir. Böylece, bu
koridorların kesiştiği noktada
Aksaray il merkezi servis ve
lojistik açıdan önem kazanacaktır.
Aksaray Üniversitesi ve gene kent
merkezinde yer alan OSB ve KSS’ler
bu ağın güçlendirilmesinde önemli
rol oynayacaklardır.

Kent ve kırın dengeli bir biçimde
kalkınması için yaşam kalitesinin
kent bütününde hakim olması
gerekmektedir. Yaşam kalitesi
ekonomik gelirin, hizmetlerin,
altyapının, bireylerin birbiriyle
temas edebileceği etkileşim
alanlarının, kamusal alanların vb.
varlığı ve kalitesi ile paralellik
göstermektedir. Dolayısıyla,
Bartın’da yapılacak her büyük
yatırımın vergisi kentin kalitesini
artırmak amacıyla kent için
kullanılacaktır. Bartın’da kaliteli
yaşamın adil olarak sunulabilmesi
engelli, yaşlı, kadın, çocuk gibi
farklı demografik özelliklere
sahip grupların tümüne hitap
edecek tasarımlarla kente
yansıtılacaktır.

Bartın Üniversitesi kentin
güneyinde yer almaktadır. Kıyı
kuzeyde bulunurken, Bartın
kent merkezi bu ikisi arasında
konumlanmıştır. Bartın’ın
mekânsal gelişimi bu üç
noktanın birbirine bağlanarak
güçlendirilmesi adına kuzeygüney doğrultusunda bir aks
şeklinde olmalıdır. Bu aks,
kompakt bir kentleşme ile
sağlanarak kırsal alandaki
verimli toprakların tüketimini
önlemelidir.
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BARTIN’IN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE

34

BÖLÜM

05

BARTIN’IN GELECEĞİ
İÇİN 10 TEMEL İLKE

BÜTÜNLEŞME: Bütünleşerek Büyüme
AKILLI GELİŞME: Gelişmenin Aklı
RÖNESANS: Koruma-Kullanma Dengesi
TOPLUMSAL SERMAYE: Sosyo-Kültürel Birikim
ISLAH: Bereketin Taşmaması
NİTELİK: Kalitenin Nitel ve Nicel Yeterliliği
ÇEŞİTLİLİK: Zenginliğin Çeşitliliği
ADALET: Her Alanda Adalet
YÖNETİŞİM: Yönetimde Katılım ve Uzlaşma
IŞIK TUTMA: Şeffaf ve Geleceği Gören
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BÜTÜNLEŞME:
BÜTÜNLEŞEREK BÜYÜME
Bartın, gerek kendi dinamiklerinin gerek
kentte yer alan aktörlerin gerekse diğer
kentlerle etkileşiminin bütünleşmesiyle
kalkınmalıdır. Kentin makroformu ise
üniversite, kent merkezi ve kıyının
bütünleşmesi şeklinde gelişmelidir.

AKILLI GELİŞME:
GELİŞMENİN AKLI

01

Akıllı büyüme kurgusu yarının ihtimallerini
değerlendirir. Bartın da yarının ihtimallerini
göz önünde bulundurarak geliştiği takdirde
yaşam kalitesi artacaktır. Bartın’ın kompakt
olarak kuzey-güney aksından lineer
gelişimine paralel olarak ulaşım için en
temel ulaşım türü toplu taşıma kullanımıdır.
Planlanan her birimde önce yayalar hesaba
katılmalı, takriben topografyanın el verdiği
ölçüde bisiklet kullanımı toplu ulaşım ile
entegre edilmelidir.
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02
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RÖNESANS:
KORUMA- KULLANMA DENGESİ

TOPLUMSAL SERMAYE:
SOSYO-KÜLTÜREL BİRİKİM

Bartın’ın tarihi alanlarının korunarak kullanılması kent ile
arasındaki bağlantıların güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.
Aynı zamanda, kentin gelişme alanlarında inşa edilecek
yapıların, kentin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanması
öngörülmektedir. Kentte gerçekleştirilecek faaliyetlerin
kent belleğine, kültürüne ve kimliğine uyumlu olmasına özen
gösterilmelidir. Bartın için önemli bir kimlik öğesi olan ahşap,
üniversitenin de katkısıyla kentte uygun olan her alanda
yaygınlaştırılmalı, çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanmalı ve
ahşap kültürü sürdürülmelidir.

Aidiyet duygusu toplumsal sermayenin en
önemli bileşenlerinden biridir. Bartınlılık,
burada yaşayanların yaşadıkları yer hakkında
söz sahibi olmalarıyla güçlenecektir. Kent
kimliğinin güçlendirilmesi kentte fırsat
eşitliğinin yaratılmasına bağlı olarak
kuvvetlenecektir. Eğitimde, hizmette, konut
sahipliğinde erişilebilirlik ve edinilebilirlik ön
planda tutulmalıdır.

03
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ISLAH:
BEREKETİN TAŞMAMASI
Bartın Irmağı, kentin en önemli
zenginliklerinden biri olmakla beraber aynı
zamanda bir risk unsurudur da. Bartın’ın
gelişimi sırasında risk oluşturan tüm varlıkları
kendi yararına çevirmeye yönelik politikalar
izlemelidir. Bartın Irmağı’nın ıslahı, ırmağın
iki tarafında da koruma bandı oluşturulması,
su kalitesinin kontrolünün sağlanması gibi
çalışmalar sonucunda sağlanmalıdır.

NİTELİK: KALİTENİN NİTEL
VE NİCEL YETERLİLİĞİ

05

Kent bütününde sunulan hizmetlerin,
sağlanan imkânların nitelik ve nicelik
olarak yeterli düzeyde olması önemlidir.
Kentte özellikle fiziki mekânın tasarımı,
kullanıcıların üzerindeki psikolojik
etkilerin belirlenmesiyle uzmanlar
önderliğinde yapılmalıdır. Kente yapılacak
müdahaleler kent ve kullanıcıları için artı
değer kazandırmayı amaçlayacak şekilde
kararlaştırılmalıdır.
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ÇEŞİTLİLİK:
ZENGİNLİĞİN ÇEŞİTLİLİĞİ

42

Kent her kesime hitap eden hizmetleri
sunmak adına hizmette çeşitlilikler
üretmelidir. Kent merkezi ve alt merkezleri
gece-gündüz yaşayan alanlar olarak
tasarlanmalıdır. Kentlilerin yönetişim/
katılım sürecindeki fikir ayrılıkları dâhil
olmak üzere tüm ayrım noktaları zenginliğe
açılan bir kapı olarak görülmelidir. Bartın’ın
kendine has kültürü de doğal bir çeşitlilik
kaynağı olarak korunmalı, devamlılığı
sağlanmalıdır.
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ADALET:
ADİL KENT
Kent bütününde sunulan hizmetlerin,
sağlanan imkânların nitelik ve nicelik
olarak yeterli düzeyde olması önemlidir.
Kentte özellikle fiziki mekânın tasarımı,
kullanıcıların üzerindeki psikolojik
etkilerin belirlenmesiyle uzmanlar
önderliğinde yapılmalıdır. Kente yapılacak
müdahaleler kent ve kullanıcıları için artı
değer kazandırmayı amaçlayacak şekilde
kararlaştırılmalıdır.
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YÖNETİŞİM: YÖNETİMDE
KATILIM VE UZLAŞMA

44

Bir arada yaşayan canlıların varlıklarını
sürdürebilmeleri için iş bölümü yapmaya
ihtiyaçları vardır. Bu da, uzlaşmayı ve bir
bütünün parçalarını işler hale getirmeyi
gerektirir. Bartın’da kentin tüm kullanıcıları
her ölçekteki karar alımında bir araya
gelerek fikirlerini paylaşacakları bir platform
oluşturmalıdır. Bu tartışma platformlarının
içerisinde yöneticiler, üniversite temsilcileri,
sivil toplum kuruluşları, yöneticilerle halk
arasındaki temsilciler, meslek insanları ve
halkın bizzat kendisi yer almalıdır. Bu platform
oluşturulurken, platformun heterojen bir yapı
içermesine özen gösterilmelidir.
Bartın, aynı zamanda doğal hayatın da
yoğun olarak var olduğu bir kent niteliği
taşıdığından; alınacak kararlar, insanın doğanın
bir parçası olduğunu kabul eden yaklaşımlarla
belirlenmelidir. Yalnızca insanların ekonomik
çıkarlarını gözeten ve bu sebeple diğer canlılara
karşı duyarlı olmayan yatırımlar, politikalar
benimsenmemelidir.

IŞIK TUTMA: ŞEFFAF VE
GELECEĞİ GÖREN
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Bartın kentinin yöneticileri, bir bütün
olarak kentin her kesimindeki bireylere
karşı şeffaf olmalıdır. Kentin dinamiklerini
harekete geçirirken yaşayanların taleplerine
uygun adımlar atmalıdır. Kent için alınacak
her ölçekteki kararda toplumun tüm
kullanıcılarının söz hakkı olduğu bilinciyle
bu hakkı sahiplerine teslim eden bir anlayış
sergilenmelidir.
45
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UŞAK
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