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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

Dört bin yıllık geçmişe 
dayanan tarihiyle birçok 
uygarlığa yapmış olduğu 
ev sahipliği ile Ulu 
Önder Atatürk’ün... 
Kurtuluş Savaşı öncesinde 
“Efendiler, bende bu 
hadiselerin ilk girişim 
duygusu bu memlekette, 
bu güzel Adana’da 
oluşmuştur” sözleri ile... 
Sulu ve makinalı tarımın 
ülkemizde başlamasındaki  

önderliği ile... Bacası tüten dev fabrikaların 
yapılmasıyla, sanayi hamlesini başlatması ve 
Yaşar Kemal’den, Orhan Kemal’e, Yılmaz Güney’e 
kadar yetiştirdiği binlerce edebiyatçısı, sanatçısı 
ve ressamlarıyla... İkliminin ve insanının sıcaklığı 
ile... Yaşamanın keyifli ve kolay olduğu bu güzel 
Adana’mızın, güzelliklerine daha da zenginlik 
katmak amacıyla 1990’lı yıllarda düşündüğüm 100 
projeyi artık kitap haline getirerek daha fazla kişiye 
ulaşmasını istedim.

Bu projeleri ve daha önce yapıldığı için içinden 
çıkardığım projeleri (Taşköprü’nün restorasyonu, 
Ziyapaşa ve Atatürk Bulvarı’nın ortasında yer 
alan Atatürk Parkı’nın etrafındaki duvar ve 
demir korkulukların kaldırılması (ki insanlar 
hava karardıktan sonra bu parka girmeye bile 
korkuyorlardı), Seyhan Nehri’nin kullanılması, 
Bahri Paşa Çeşmesi vb.) özellikle belediye 
başkanlığı seçimleri döneminde ulaşabildiğim 
her adaya ve ilimize yeni göreve gelen her 
valimize bir kitapçık haline getirerek verdim ve 
bu projelerin uygulanması gerektiğini, gerekirse 

bu projelerin yapılabilmesi için gönüllü olarak 
görev alabileceğimi belirttim. Şu anda bu kitapta 
yer almayan,  geçtiğimiz yıllarda bu projelerden 
yapılmış ve yapımına başlanmış olanlar için, başta 
Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Ömer Çelik 
olmak üzere,  Adana valilerimiz Sn. Recep Birsin 
ÖZEN’e, Sn. Oğuz Kağan KÖKSAL’a, Sn. Cahit 
KIRAÇ’a, Sn. İlhan ATIŞ’a, Sn. Hüseyin Avni COŞ’a 
ve Belediye Başkanlarımız Sn. Aytaç DURAK’a, Sn. 
Zihni ALDIRMAZ’a, Sn. Yıldıray ARIKAN’a, Sn. 
Azim ÖZTÜRK’e Mahmut ÇELİKCAN’a, Ahmet 
ZEMBİLCİ’ye şükranlarımı arz ediyorum.

Bu projelerin hayata geçirilebilmesi için 
2011 yılında projeler üzerinde tekrar ilaveler, 
değişiklikler yaptım ve yaklaşan yerel seçimler 
öncesinde tekrar gündeme getirmek için kitap 
halinde bastırarak tüm kamuoyu ile paylaşmak 
istedim.

İstiyorum ki Adana’mızın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yılı olan 2022 yılından önce ve 
cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 
yılından önce Adanalıların özlediği ve herkesin 
gıpta ettiği, yaşamanın, gezmenin, eğlenmenin 
keyif verdiği bir şehirde hem yaşayalım hem de 
şehrimize gelenlere yaşatalım.

Daha mutlu bir Adana geleceği için...

Saygılarımla

C. Tayyar ZAİMOĞLU

Çukurova Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği Başkanı

ADANA TANITIM ve GELİŞİM 
HAREKET PLANI

5



TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

Amaç, binlerce yıllık tarihiyle 
birçok uygarlığın yaşadığı 
ve bıraktığı kültürleriyle 
kültür zenginliğine, bereketli 
topraklarıyla ülkemizin en 
önemli tarım alanlarına 
sahip, sanatıyla, sanatçısıyla, 
sanayicileriyle, kebabıyla ün 
kazanmış kentimiz Adana’nın 5 
Ocak 1922’deki kurtuluşundan 
2022 yılına ulaşacağı 100. 
yılında yaşamanın rahat ve 
keyifli olduğu, gezmenin ve 
lezzetin doyumsuz olduğu, 
sanayiden ticarete, sağlıktan 
turizme, tarımından sanata, 
ekonomiden huzura kadar 
birçok konuda yine ülkemizin 
en önemli kenti olarak ortaya 
çıkarmak ve bütün bunların 
ötesinde hem Adana’da 
yaşayanlara hem de Adana’ya 
gelenlere bulundukları anı 
keyifli, lezzetli, sağlıklı, 
huzurlu bir Adana yaşatmak 
ve bunları geleceğe taşımaktır. 
Bu amaca ulaşabilmek 
için; mevcut değerlerimizi 
korumak, problemli olanları 

iyileştirmek, eksiklerimizi 
görüp tamamlamak, ürettiğimiz 
projeleri verilen süresinden 
önce hayata geçirmek gereklidir. 

Bunun yolu, Adana olarak 
tüm fertleriyle, her türlü 
kitle iletişim aracıyla, Adana 
imajını güçlendirecek 
yayınlarda katılımcı olmak, 
yayın yapılmasını sağlamak, 
“Adana” kelimesinin pozitif 
olarak kullanılması ve 
algılanması için çalışmaktır. 
Bu projelerin yapılabilmesi için 
tüm kurum ve kuruluşların 
ve tüm Adanalıların el ele 
vererek projelerde yer alması, 
katkı koyması ve sahiplenmesi 
sağlanmalıdır.

Adana’yı ekonomik, sosyal, 
kültürel olarak kalkındırıp 
sadece ülkemizde değil öncelikle 
Avrupa, Türki Cumhuriyetler 
ve Orta Doğu’da bilinen, 
tanınan, tatil – gezi - alışveriş, 
sağlık, ekonomik açıdan ziyaret 
edilmesi düşünülen bir kent 

haline getirmeliyiz. Bunun 
için kalkınmış ve marka olmuş 
her şehir gibi bizim de sosyal, 
kültürel ve ekonomik olarak 
asgari şartları sağlamamız 
ve bunu çok iyi tanıtmamız 
gereklidir.

Fiziki şartlar ve tanıtım birbirine 
paralel olarak gelişmeli, 
tanıtıma öncelikli olarak var 
olan değerlerimizle ve kısa 
dönemde hayata geçirilebilecek 
projelerle başlayıp aşama aşama 
hedefe doğru gitmeli ve sonuçta 
planlanan süreçte istenilen 
hedeflere ulaşmalıyız. 

Adana ilimizi ele aldığımızda 
sahip olduğu sosyal, kültürel, 
ekonomik değerleri oldukça 
zengindir. Bu değerlerimizin 
öncelikle Adanalıların farkında 
olması, sahip çıkması gereklidir. 
Önemli olan bu değerlerimizin 
iyi tanıtılması ve tespit ettiğimiz 
eksikliklerimizin giderilmesidir.

Önsöz
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Adana’nın marka kent olma 
arayışı doğru değildir. Çünkü 
Adana kelimesi bile aslında 
bir markadır. Bugüne kadar 
gerek sanatçılarıyla, sanayisiyle, 
tarımıyla, zenginleri ve 
zenginlikleriyle, eğlence 
hayatıyla hep ön plana çıkmış ve 
farklılıklarıyla bir marka haline 
gelmiştir. Ancak bugün marka 
kent olabilmek için birçok 
faktöre daha ihtiyaç vardır. 
Önemli olan bu eksiklikleri 
tespit edip gidermek ve mevcut 
değerleri iyileştirerek “Adana” 
marka kimliğimizi geliştirmek 
ve güçlendirmek olmalıdır. 
Bunun için gerekli her argüman 
kullanılmalıdır. Bugün için 
kullanılabilecek en önemli 
argümanlardan birisi de kitle 
iletişim araçlarıdır. Bunlar: 
gazeteler, dergiler, kitaplar, 
TV’ler, radyolar, sinemalar, 
CD’ler, internet web sayfaları vb. 
araçlardır. Fakat sadece bunlar 
yeterli değildir; Adana içinde de 
hazır olmak gereklidir.

En önemli tanıtım aracı 
dediğimiz “Ağızdan ağza, 
dilden dile” tanıtım için 
Adana’ya gelen kişilerin bu 
güzel şehirden memnun 
ayrılmaları gereklidir. Kendi 
şehrine, ülkesine döndüğünde 
anlattıklarıyla diğer insanlar 
üzerinde merak uyandırmalı, 
hakkında konuşturmalı ve o 
insanların da bu güzel kentimize 
gelme isteğini, merakını 

uyandırabilmelidir.

Adana’nın, dünyanın ve 
ülkemizin gelişme hızına 
ayak uydurabilmesi ve 
bugünkü ekonomisini 
daha da geliştirebilmesi 
için yeni projelere ihtiyacı 
vardır. Adana’yı tanıtım bu 
projelerin desteğiyle birlikte 
yapıldığında istenilen sonuç 
elde edilebilecektir. Projeler 
yapılabilirlik süreleri ve 
önemlerine göre ele alınmalı 
ve her altı ayda bir başarı 
oranları ölçülmelidir. Bugün 
için tespit edilen projeler hayata 
geçirilmeye başlandığında 
sürecin sonunda tespit edilen 
projelerin dışında halkın, 
kurum ve kuruluşların bu 
projeler dışında yeni birçok 
projeyi kendiliğinden başlattığı 
ve bitirdiği görülecektir.

Bütün bu projeleri hayata 
geçirebilmek için bir bütçe 
oluşturulmalıdır. Bu bütçe 
dışında kullanılabilecek ayni 
veya nakdi kaynakların başında 
Avrupa Birliği veya ülke içinden 
hibe, sponsorluk gelirleri, 
şirketlerin, kuruluşların, 
şahısların hibe ve sponsorluk 
gelirleri, devlet kurumları 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı vb.) 
kaynak aktarımları sayılabilir.

Adana tanıtımı için yapılacak 
bütün projeleri, Adana Valiliği 
başkanlığında tüm kurumların, 

sivil toplum örgütlerinin 
ilgili her kesimin katılacağı 
bir toplantıda anlatılması ve 
bu projelere sahip olmalarını 
ve hangi projeleri yapmak 
istediklerini sormalı, projeleri 
paylaşmalı, her sivil toplum 
örgütünün en az bir projeyi 
ele almasını ve yapmasını 
sağlamalıyız. Önemli olan 
projelere olabildiğince çok 
sayıda kişi ve kurumun 
sahip çıkması “Adana İçin El 
Ele” kampanyasına destek 
vermesidir. “Artık konuşma 
zamanı bitmiş, hayata geçirme 
zamanı başlamıştır” denilmeli, 
konuşanların değil eyleme geçip 
proje yapanların öne çıkma 
zamanıdır. 

Adana tanıtımı ve projeleri için 
tek bir hedef belirlemek yanlış 
olacaktır. Adana için hedef 
kitle tüm insanlar olmalıdır. 
Adana’nın mevcut değerlerine 
baktığımızda çok çeşitlilik ve 
her birinin ayrı bir zenginliğini 
görürüz, her biri kendi 
içinde önemli ve değerlidir. 
Bu nedenle sanatçılara da, 
turizmcilere de, tarihi kültürü 
sevenlere de, ticaret amacıyla 
geleceklere de, sanayicilere 
de, eğlenceyi sevenlere 
de, tarımla uğraşanlara da 
kısacası her kesime ayrı ayrı 
önem verip gruplara yönelik 
çalışmalar yapıldığında Adana 
ekonomisine, tanıtımına daha 
faydalı olunacaktır. Zaten zaman 
içinde bütün bu zenginliklerin 
içinden bazıları daha fazla öne 

çıkacak ve şehrin imajında daha 
önlerde yer alacaktır. 

Sonuçta sanayisiyle, tarımıyla, 
müzeleriyle, alışveriş 
merkezleriyle, mağazalarıyla, 
hastaneleriyle, tarihi 
mekânlarıyla, otelleriyle, 
restoranlarıyla, kafeleriyle, 
barlarıyla, caddeleriyle, 
sokaklarıyla, köprüleriyle, 
nehriyle kısacası tüm şehriyle 
yaşanabilir, gezilebilir, 
görülebilir, keyifli bir kent 
olmalıdır Adana. 

TANITIM

Tanıtımı ele aldığımızda en 
başta hedef kitleleri belirlemek 
gereklidir.

Hedef kitle olarak Adana’yı 
kimlere ve nerede tanıtacağız 
diye düşündüğümüzde 
aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır:

• Adanalılara,

• Çevre illere,

• Türkiye içinde tüm illere,

• Yurt dışında seçilmiş şehirlere.

 Tanıtım yaparken tanıtımı, 
yerinde tanıtım ve dışarıda 
tanıtım diye ikiye ayırabiliriz.

1 – YERİNDE TANITIM:

Adana’ya gelen yerli ve yabancı 
turistlerin Adana’dan mutlu 
dönmesi çok önemlidir. 

Bölgemizin tanıtımını 
yapacağımız en önemli mecra 
yaşadığımız yerdir. Bu amaçla 
belediyelerimizle, sivil toplum 
örgütlerimizle, ilimizde iş 
yapan tüm sanayicilerimizle, 
esnafımızla, çiftçimizle ve 
yaşayan vatandaşlarımızla 
el ele, güç birliği içerisinde 
yaşadığımız yerin yaşanabilir 
ve gezilebilir bir yer olması için 
çalışmalıyız. Yurt dışında veya 
ülkemiz içinde yapacağımız 
tanıtım çalışmaları ile ilimize 
gelen misafirlerin mutlu 
ayrılması sonucu elde edilecek 
tanıtım faydası ile yeni 
birisinin ilimize gelmesi için 
tanıtıma harcanacak maliyeti 
kıyasladığımızda yerinde 
tanıtarak memnun ayrılan bir 
kişinin yaptığı tanıtım 7 kat 
daha fayda sağlamaktadır.

Adana’ya gelecek kişilerin 
buradan ayrılırken Adana 
ile ilgili olumlu izlenimlerle 
ayrılması ve bir daha gelmek 
istemesi, başkalarına anlatarak 
onların da gelmesini sağlamak 
amacıyla şehirde yapılacak 
tüm altyapı, peyzaj, kültürel 
varlıkların fiziki şartları, 
yeme-içme imkanları, sosyal 
aktiviteler gibi birçok konuyu 
kapsamakta olup bunların 
hazırlığının yapılması 
gereklidir. Yapılan veya 
yapılacak festivaller, müzeler, 
organizasyonlar, kongreler, 
fuarlar vb. çalışmalar yerinde 
tanıtım kapsamına girmektedir.

Ayrıca Adana’da yaşayan ancak 
tarihi, turistik birçok mekandan 
haberdar olmayan, fırsat yaratıp 
gezememiş, görmemiş çok 
sayıda insanımız bulunmaktadır. 
Öncelikle Adanalıların Adana 
hakkında bilgi sahibi olmaları 
gereklidir. Tanıtımda yapılacak 
ilk adımlardan birisi de bu 
olmalıdır.

2 – DIŞARIDA TANITIM: 

Adanalı olup diğer şehirlerde 
yaşayan kişilerin Adana 
tanıtım projelerine destek 
olmaları için bir araya 
gelmelerini sağlayacak ortak 
aktiviteler planlanmalı, Adana 
ile ilgili herkesin Adana’ya 
nasıl katkı sağlayabileceği 
planlanmalıdır. Bunun dışında 
diğer şehirlerde veya ülkelerde 
tanıtım yapabilmek için her 
türlü materyal, tanıtım aracı 
kullanılmalıdır. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz:

• Gazete - dergi ilanları, 
Bilboard’larda tanıtım afişleri, 
TV ve radyolarda tanıtım 
programları, reklamlar, broşür, 
kitap dağıtımı vb.

• Fuarlara katılım: Turizm 
tanıtma fuarları, ilgili tüm 
fuarlar.

• Organizasyonlar 
düzenlenmesi: Adana 
Geceleri, Adana Mutfağı 
Haftası vb.
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PROJENİN ADI: 
Materyaller Projesi

MATERYALLER PROJESİ001
1- KİTAP / BROŞÜR

ADANA BROŞÜRÜ

A-4 (21x29,7 cm) boyutlarında, 40-50 sayfalık Adana’daki tarihi turistik 
mekanları tanıtıcı broşür.

BASKI YAPILACAK DİLLER: 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça

BASKI ADEDİ:  
TÜRKÇE   : 50.000 Adet 
YABANCI DİLLER  : 15.000 Adet

ADANA CEP BROŞÜRÜ

11x21 cm ebatlarında yaklaşık 60 sayfa, içeriği aynı olacak bir cep broşürü. 

BASKI YAPILACAK LİSAN: 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça

BASKI ADEDİ:  
TÜRKÇE   : 50.000 Adet 
YABANCI DİLLER  : 15.000 Adet

ADANA REHBER:  
 
Adana’daki tarihi, turistik mekanları kısaca anlatan daha çok alışveriş 
merkezlerini, mağazaları, restoranları, kafeleri, barları, sağlık kuruluşlarını, 
önemli kurum ve kuruluşları kapsayan ve en az üç ayda bir yenilenen bir 
broşür.

BASKI YAPILACAK LİSAN: 
Türkçe, İngilizce 

BASKI ADEDİ:  
TÜRKÇE   : 50.000 Adet 
YABANCI DİLLER  : 5.000 Adet

 TARİHİ MEKANLAR BROŞÜRÜ:  
 
İlimizdeki önemli tarihi mekanlarının ayrı ayrı
tanıtıldığı A-4 ebadında, katlamalı broşürler.
Aşağıdaki yerlerin broşürleri yapılabilir:

• Taşköprü

• Tepebağ Evleri

• Tepebağ, Kayalıbağ, Ulu Cami, Sarıyakup 
mahallelerindeki tarihi evler ve tarihi mekanlar

• Büyüksaat, Ramazanoğlu Konağı ve çevresi.

• Merkez Cami, Ulu Cami, Yağ Cami, Hasanağa Cami, 
Kemeraltı Cami, Mestanzade Cami, Cuma Fakih Cami, 
Ali Dede Mescidi, Alemdar Mescidi, Ağca Mescit, Yeşil 
Mescit vb.

• Yılankale, Tumlu Kalesi, Anavarza Kalesi, Kozan 
(Sis) Kalesi, Ayas Kalesi, Feke Kalesi, Haçin Kalesi 
(Saimbeyli), Kızıl Tabya Kalesi (Tekir) 

• Tekir – Bürücek Yaylası, Pozantı Armutoluğu Yaylası, 
Pozantı Belemedik Yaylası, Kozan Horzum Yaylası, 
Kozan Göller Yaylası, Aladağ (Karsantı) Meydan Yaylası, 
Karaisalı Kızıldağ Yaylası, Saimbeyli – Tufanbeyli Obruk 
Yaylası vb.

• Tarihi Magarsus Antik Kenti ve bugünkü Karataş

• Ayas Tarihi Kenti ve bugünkü Yumurtalık

• Kuş Cenneti ve Milli Park

• Atatürk Parkı, Merkez Park, Ziya Paşa Parkı, İnönü 
Parkı, Ulus Parkı, Kuvayi Milliye Parkı, Zübeyde Hanım 
Parkı, Barış Manço Parkı vb. 

• Anavarza Tarihi Kenti, Kalesi ve Çevresi

• Misis ve Misis Mozaik Müzesi

BASKI YAPILACAK LİSAN : 
 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça.

BASKI ADEDİ:  
 
TÜRKÇE   : 50.000 Adet 
YABANCI DİLLER  : 15.000 Adet
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PROJENİN ADI: 
MATERYALLER PROJESİ

MATERYALLER PROJESİ001
2 - CD YAPIMI 
2.A – Adana’yı tanıtıcı CD’ler.  
2.A.1.: 1 – 2 dk’lık tanıtım CD’leri 
2.A.2.: 4 – 5 dk’lık tanıtım CD’leri 
2.A.3.: 10 – 15 dk’lık tanıtım CD’leri

BASKI YAPILACAK LİSAN: 
 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça

BASKI ADEDİ:  
 
TÜRKÇE   : 50.000 Adet 
YABANCI DİLLER  : 5.000 Adet

2.B. – Adana’ya özgü türkülerin, şarkıların yer aldığı 
müzik CD’leri

BASKI YAPILACAK LİSAN: Türkçe

BASKI ADEDİ: 50.000 Adet

6 – RADYO /  TV REKLAMLARI / ADANA TANITIM PROGRAMLARI

3 – BILBOARD REKLAMLARI 

4 – GAZETE REKLAMLARI

5 – DERGİ REKLAMLARI / 
DERGİLERDE ADANA SAYFALARI

Örnek olarak Bilboard’larda YAŞAR KEMAL, FATİH TERİM vb. kişilerin 

“ADANA’YI SEVİYORUM, SİZ DE SEVECEKSİNİZ” gibi tanıtım afişleri 

Gazetelerde Adana’yı tanıtıcı reklamların yanı sıra Adana hakkında yazıların 
çıkarılması sağlanabilir.  Adana’daki organizasyonlar, firmalar, sanatçılar vb. kişi 
veya kurumlarla ilgili röportajlar yaptırılabilir.

Dergilerde Adana’yı tanıtıcı reklamların yanı sıra Adana’yı 
tanıtıcı yazıların çıkarılması sağlanabilir. Adana’daki 
organizasyonlar, firmalar, sanatçılar vb. kişi veya 
kurumlarla ilgili röportajlar yaptırılabilir.

Radyo ve televizyonlarda Adana’yı tanıtıcı reklamların yanı sıra Adana’yı tanıtıcı programların yayınlanması 
sağlanabilir. Adana’daki organizasyonlar, firmalar, sanatçılar vb. kişi veya kurumlarla ilgili röportajlar 
yaptırılabilir. Bazı dizilerin Adana’da çekilmesi için destekler verilebilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

YER ÖNERİSİ:
Seyhan Nehri kıyısındaki 
Demirköprü civarındaki 
Orman İşletmesi Fidanlık 
Alanı veya sanayi, tarım 
müzeleriyle birlikte Milli 
Mensucat Fabrikası 
içerisinde yapılabilir.

PROJENİN ADI: 
ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ

PROJE SAHİBİ: 
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA SANAYİ ODASI
• ADANA TİCARET ODASI
• HACI ÖMER SABANCI VAKFI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

PROJE UYGULAMA:
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ002

Bu müzelerimizle birlikte yeni 
müzelerin yapılması Adana 
ilimizin şehir merkezindeki kültür 
değerlerini artıracak ve turizmin 
gelişmesi açısından önemli etken 
olacaktır.

Adana ilimizde Arkeoloji Müzesi, 
Etnografya Müzesi, Atatürk Müzesi, Misis 
Mozaik Müzesi olarak toplam 4 adet müze 
bulunmaktadır.

Ancak mevcut müzelerden sadece Atatürk 
Müzesi yenilenmiş ve amacına uygun hale 
gelmiştir. Arkeoloji müzesi ile Etnografya 
müzeleri eser bakımından oldukça 
zengin olmasına rağmen mevcut fiziki 
şartlarından dolayı Adana’ya yakışacak 
bir durumda değildir. İlimizde bulunan 
mevcut müzelerin çok iyi elden geçirilmesi, 
fiziki açıdan modernleştirilmesi veya bütün 
bölgeye hitap edebilecek şekilde büyük, 
modern müzecilik düzenine göre yapılmış 
bir müzenin ivedilikle kurulması gereklidir.

Adana’nın ve bütün Çukurova’nın tarihi 
eserlerinin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, 
1924 yılında kurulmuştur. Bu nedenle 
Türkiye’nin en eski on müzesinden birisi 
olan Arkeoloji Müzesi, 5 Ocak 1972 yılında 
şimdiki binasına taşınmıştır. 1972 yılından 
beri Adana’ya hizmet veren Arkeoloji 
Müzesi binası, yeterli sergileme alanı 
olmadığı için sergilenemeyen çok sayıda 
tarihi eseri deposunda saklamaktadır. 
Adana’ya kazandırılacak büyük ve sergileme 
açısından son teknolojinin kullanılacağı bir 
müze Adana için büyük bir kazanç olacaktır.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ADANA ETNOGRAFYA 
MÜZESİ RESTORASYONU ve 
DÜZENLEMESİ

PROJE SAHİBİ: 
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

PROJE UYGULAMA:
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI

ADANA 
ETNOGRAFYA MÜZESİ
RESTORASYONU ve DÜZENLEMESİ 003 İl merkezinde, Kuruköprü mevkiindeki 

1845 yılında yapılmış ve terk edilmiş kilise 
binası 1924 yılından sonra müze olarak 
düzenlenmiştir. 1972 yılında eserlerin yeni 
müze binasına taşınmasının ardından kilise 
restore edilmiş, 1983 yılında ise Etnografya 
Müzesi’ne dönüştürülmüştür. 

Mevcut sergileme düzeni ve fiziki şartları 
oldukça eskidiğinden yeni müzecilik 
sistemlerine uygun olarak ele alınması ve 
çevre düzeninin yapılması gereklidir.

Müzenin bahçesinde bulunan ev ile yine 
İnönü Caddesi üzerindeki (müzenin yan 
tarafı) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait 
iki bina müzeye dahil edilmelidir. Hatta 
müze bahçesindeki evin restore edilmesi, 
diğer iki binanın yıkılarak müze bahçesine 
dahil edilmesi müzenin ortaya çıkarılması 
açısından daha faydalı olacaktır. 

Diğer bir açıdan bakıldığında Seyhan 
Nehri kenarına yapılabilecek yeni büyük 
bir müze de Arkeoloji ve Etnografya 
müzeleri ile aynı alan içinde yer alabilir. 
Arkeolojik eserlerin sergilendiği mekanlar 
ile etnografik eserlerin sergilendiği alanlar 
kendi müzecilik düzenleme tekniğine 
göre iç salonlarda yer alabilir. Şimdilerde 
Etnografya Müzesi bahçesinde yer 
alan birçok eserin de aslında Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmesi gerekiyor.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’mızda müzecilik ve 
müze mimarisi konusunda çok 
sayıda uzman var. Ancak bu 
uzmanların dışında özellikle 
Fransa, İtalya ve Almanya’da 
bu konuda uzmanlaşmış 
kişilerin danışmanlığında 
veya projeleriyle yeni bir müze 
yapılması Adana için daha 
önemli bir kazanç olacaktır.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ADANA SANAYİ MÜZESİ

PROJE SAHİBİ: 
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA SANAYİ ODASI
• ADANA TİCARET ODASI
• HACI ÖMER SABANCI VAKFI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

PROJE UYGULAMA:
• HACI ÖMER SABANCI VAKFI

YER ÖNERİSİ : 
Milli Mensucat Fabrikası sol 
bölüm

ADANA 
SANAYİ MÜZESİ004

Adana ilimiz tanınmışlık açısından 
sanayisi ve tarımı ile ön plana çıkmıştır. 
Bu özelliklerini taşıyan ve ülkemiz sanayi 
atılımlarının başladığı ve geliştiği Adana 
ilinde Sanayi Müzesi nin olması gereklidir. 
Bu müze için gerekli tüm altyapı ve 
eser Adanalı sanayicilerde mevcut olup 
buralardaki eski sanayi ekipmanlarının 
toparlanması ve sergilenmesi, Adana 
sanayisinin başlangıcından bugününü 
anlatacak bir ortamın sağlanması için 
gerekli tüm bilgi, makine, teçhizat ve 
malzeme mevcuttur. 

Çeşitli eski sanayi üretim makinelerinin 
sergileneceği müze için Adana’daki birçok 
sanayi kuruluşunun elinde fabrikalarında 
kullandıkları ilk makinelerin örnekleri 
vardır. Bu kişilerden bu makineler alınarak 
bu kişilerin hibe ettiğini belirtir, makineler 
üzerine plakalar asılabilir. Böylece gıdadan 
tekstile birçok eski makina sergilenebilir 
ve ileriki kuşaklara daha iyi korunarak 
taşınmış olabilir. 

Bu müzede tekstil sanayisi 
bölümünde pamuğun üretimden, 
çiğitten ayrılmasına, iplik haline 
geçişi sonrasında dokuma ve 
boya baskı vb. düzeneği kurarak 
anlatılması ve çıkış yerine yakın bir 
odada üretilen tekstil ürünlerinin 
satışının yapılması hem müzeye gelir 
elde edilmesi hem de müze ile ilgili 
bilgilerin, görsellerin kullanılması 
açısından faydalı olacaktır.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ADANA TARIM MÜZESİ

PROJE SAHİBİ: 
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET BORSASI
• ADANA ÇİFTÇİLER   
 BİRLİĞİ  
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

PROJE UYGULAMA:
• ADANA TİCARET BORSASI
• ADANA ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ 

YER ÖNERİSİ :
Milli Mensucat Fabrikası sağ 
bölüm

ADANA 
TARIM MÜZESİ005

Orhan Kemal’in romanlarından 
Bekçi Murtaza’ya konu olmuş Milli 
Mensucat Fabrikası’nın mülkiyeti 
hazineye aittir. 68 dönümlük arazi 
üzerine kurulu fabrika 40 bin 
metrekare kapalı alana sahiptir. 
Böylesine tarihi mekanların restore 
edilerek hem yok olması önlenmiş 
olacak hem de müze gibi geçmiş 
tarihleri geleceğe taşıyan değerlerin 
yine kendisi de tarihi geçmişi olan 
bir binada olması daha anlamlı 
olacaktır.

Ülkemizin tarım merkezi Çukurova ise 
Çukurova’nın da tarım merkezi Adana’dır. 
Adana’da tarımın öyküsü binlerce yıl 
öncesine kadar gitmektedir. Bereketli 
topraklar üzerinde kurulu Adana’da 
tarımla uğraşan ve bugün ülke çapında 
önemli bir yer tutan çok sayıda çiftçimiz de 
bulunmaktadır. Bugün Adana sınırlarında 
çok sayıda arazide modern tarımın yapıldığı 
ve en son teknolojilerin uygulandığı bilinen 
bir gerçektir ve dünyada birçok ülkeye de 
örnek teşkil etmektedir. Bugün ülkemizdeki 
ziraat fakülteleri içinde Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yeri, önemi 
ve birikimi bilinen bir gerçektir. Adana 
ilimizin bu tarım potansiyelini, geçmişten 
bugüne anlatan bir Tarım Müzesi’ne ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tarım Müzesi için gerekli 
tüm bilgi ve malzeme de hem Çukurova 
Üniversitesi’nde hem de çiftçilerimizde 
mevcuttur.

Çukurova’da kullanılan ilk tarım aletleri, 
makineleri, Seyhan Barajı sulama projesi, 
sulu tarıma geçiş, tarımla ilgili üretilen 
ürünlerin maketleri, özellikle pamuk, 
narenciye, narenciye ile ilgili meyve ağaçları 
maketleri, meyvelerden üretilen ürünler, 
meyve suları, reçeller müzede sergilenebilir. 
Ayrıca çıkışa yakın bir bölümde, özellikle 
doğal gübrelerle üretilmiş doğal tarım 
ürünlerinin satışı yapılabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ŞEHİR MÜZESİ – 5 OCAK 
KURTULUŞ MÜZESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ÇUKUROVA GAZETECİLER 
CEMİYETİ

YER ÖNERİSİ :
Tepebağ Gazipaşa İlköğretim 
Okulu

ŞEHİR MÜZESİ 
5 OCAK KURTULUŞ MÜZESİ006 Adana’nın bilinen 4.000 yıllık tarihi 

hakkında bilgilerin, eserlerin sergilenmesi 
sayesinde Adana’da yaşayanların ve 
Adana’ya turist olarak gelecek kişilerin 
kentin geçmiş tarihini ve birikimini 
görebileceği, yaşayabileceği bir Şehir 
Müzesi oluşturulmalıdır. Bu müzede ayrıca 
Adana’nın kurtuluşunu anlatan fotoğraf, 
tablo, heykel, yeni tasarlanmış o dönemi 
anlatan panolar, tablolar, kitaplar, giysiler, 
silahlar, kararları içeren yazılar, o günkü 
basılı yayınların örneklerini de içermelidir. 
Kent tarihini en eski bilinen dönemden 
itibaren 5 Ocak’a kadarki dönemi de içeren 
bir bölüm ile 5 Ocak ve sonrasını içeren 
bölüm ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Adana kentinin tarihi, coğrafi, kültürel, 
sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına 
ilişkin bilgi ve belgelerin görsel sunum, obje 
ve animasyonlarla tanıtımı yapılmalıdır. Bir 
odada kurtuluş döneminden çekilmiş video 
kayıtları varsa bunlar derlenerek güzel bir 
anlatımla gösterilebilir. Türkçe-İngilizce 
anlatım yapılabilir.

Müze içinde büyük bir salonda kentin 
topoğrafik maketi ile tüm tarihi, turistik 
mekanlar (camiler, köprüler, hamamlar, 
çeşmeler, saatler, binalar vb.) görsel olarak 
gösterilebilir. Bir salonda Adana’nın 
geçmişte olan ve bugün birçoğu kaybolmuş 
el sanatları, esnafları (kalaycı, bakırcı, 
ayakkabıcı, kebapçı, bıçakçı, sepetçi, nalbant 
vb.) özgün dekor ve canlandırmalarıyla yer 
alabilir.

Bu müzede 1940’lı, 1950’li, 60’lı, 
70’li yıllarda pavyonlarıyla, 
Cadillac’larıyla, ağalarıyla, 
faytonlarıyla, sanatçılarıyla, 
siyasetçileriyle tanınan Adana 
bölümü de oluşturulabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
RAMAZANOĞLU MÜZESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• RAMAZANOĞLU AİLESİ
• VAKIFLAR BÖLGE   
 MÜDÜRLÜĞÜ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

YER ÖNERİSİ :
RAMAZANOĞLU KONAĞI

RAMAZANOĞLU 
MÜZESİ007 1352 yılından 1608 yılına kadar Adana ve 

çevresinde hüküm süren ve Ramazan Bey 
tarafından kurulmuş olan Ramazanoğlu 
Beyliği, Adana ilinde çok sayıda eser 
bırakmış bir Türk Beyliği’dir. 

Bugün Ramazanoğlu Halil Bey 
tarafından yaptırılan ve Adana Ulu Cami 
yanında bulunan Ramazanoğlu Konağı; 
Ramazanoğlu Beyliği ile ilgili tüm arşivin 
ve yapmış oldukları eserlerin, Ramazanoğlu 
Beyliği’nin yönetiminin ve tarihinin 
anlatıldığı bir müze haline getirilebilir. 

256 yıl Adana ve çevresini yönetmiş olan 
Ramazanoğlu Beyliği’nin tüm bilgileri bir 
araya getirilmiş ve tarihte bu kente hizmet 
etmiş bir beyliğin gelecek kuşaklara doğru 
bir şekilde anlatımı sağlanmış olur.

Ayrıca Ramazanoğlu Beyliği’nin 
Adana ve çevresine kazandırdığı 
eserlerin maketlerinden, 
fotoğraflarından oluşan bir bölüm 
ile Ramazanoğlu beylerinin yaşam 
tarihini anlatan fotoğraf, heykel 
vb. oluşan bir bölüm olabilir.

Bu konuda Ramazanoğlu 
ailesinden bilgi ve ekonomik 
destek alınabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
SANATÇILAR MÜZESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA SANAT KONSEYİ
• VAKIFLAR BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB 
 
YER ÖNERİSİ :
Tepebağ’da restorasyon yapılmış 
eski Adana evi

SANATÇILAR MÜZESİ008

Adana’dan bugüne kadar çıkmış önemli 
sanatçıların hayatlarını, eserlerini anlatan 
müzede,  Adanalı olmayan ancak Adana 
için çalışmış, çok büyük katkılar yapmış 
kişilere de yer verilebilir. Bunları şu 
şekilde gruplara ayırabiliriz:

Yazarlar, Şairler: 
Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Demirtaş 
Ceyhun, Ahmet Akata vb.

Sinema Sanatçıları:
Aytaç Arman, Şener Şen vb.

Fotoğraf Sanatçıları: 
Mehmet Baltacı, Fethi İzan, Haluk Uygur, 

Nurettin Çelmeoğlu, Sefa Ulukan vb. 
sanatçıların yanı sıra AFAD’dan diğer 
isimler de alınabilir.

Halk Ozanları:
Karacaoğlan, Dadaloğlu vb.

Ressamlar, Heykeltıraşlar:
Ahmet Akata, Yusuf Erkişi vb. diğer 
isimler Ressamlar Derneği, ÇUSAD gibi 
kuruluşların önereceği kişiler olabilir. 

Müzik Yapımcıları, Müzik 
Dünyasındaki Ünlüler: 
Yaşar, Haluk Levent, Feridun Düzağaç, 
Murat Hasarı vb.

Bu müzede ayrıca Sn. Mehmet Baltacı’nın 
arşivinde bulunan fotoğraf makineleri, 
film vb. şeyler de özel bir bölümde 
sergilenebilir. Adanalı ressamların eserleri 
sergilenebilir.

Ayrıca sinema makineleri ve eski film 
afişleri için de özel bir bölüm açılabilir.

Müzik aletlerinin sergilendiği bir bölüm 
yapılabilir.

PROJENİN ADI: 
TEPEBAĞ HÖYÜK 
MÜZESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB
• ÇUKUROVA    
 ÜNİVERSİTESİ

TEPEBAĞ HÖYÜK MÜZESİ

Bilinen 4.000 yıllık tarihiyle 
özellikle Adana’nın tarihi 
kent merkezi Tepebağ ve 
çevresinde kazı çalışmasının 
mutlaka yapılması gereklidir. 
Bu kazıdan elde edilecek 
eserlerin sergilenebileceği bir 
müze de oluşturulabilir.

Müze, Tepebağ höyüğünü 
anlatan resim, çizim, 
fotoğraf, tablo, yazılı 
makaleler, kütüphane 
oluşturabilecek kitapların yer 
aldığı bir müze ev halinde 
olmalıdır. Burası aynı 
zamanda höyükte kazı yapan 
heyetin çalışma mekanı 
olarak da kullanılırken, 
höyükten çıkan eserlerin 
depolandığı, korumaya 
alındığı, sergilendiği bir ev 
olabilir.

009
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ARBORETUM – DOĞA 
MÜZESİ – MİNİ BOTANİK 
BAHÇESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ORMAN BÖLGE   
 MÜDÜRLÜĞÜ
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
• TEMA VAKFI 
 
YER ÖNERİSİ :
Seyhan Baraj Gölü’nün kenarında 
yer alan Süleyman Demirel 
Arboretumu

ARBORETUM
DOĞA MÜZESİ – MİNİ BOTANİK BAHÇESİ010 Dünyada sayısız örneklerinin bulunduğu, 

ülkemizde de örnek sayabileceğimiz Atatürk 
ve Karaca arboretumları eko turizme imkan 
tanıyan alanlarımızdır. Adana ilimizde 
de Seyhan Baraj Gölü kıyısına yapılmış 
olan Süleyman Demirel Arboretumu’nun 
bitki bakımından zenginleştirilmesi, müze 
olabilecek düzeyde çeşitlendirilmesi ve 
sergilenme alanı olarak düzenlenmesi 
gereklidir. 

Özellikle Toros Dağları’ndaki (Aladağlar 
ve Bolkar Dağları) endemik bitkilerin 
yer aldığı, bitkileri ve doğal hayatı, kuş 
cennetlerini anlatan, doğa konularını içeren 
müze ev yapılabilir.

Adana ve çevresinde yetişebilen değişik 
bitkilerin yer aldığı ve her bitkinin yanına 
bir plaka üzerine isimlerinin yazıldığı bir 
Arboretum (bitki müzesi gibi) oluşturup 
bu alan içinde doğal görünümlü su 
arkları (kanalları), mini şelaleler, kanallar 
üzerinden geçilebilen küçük ahşap köprüler 
yapılabilir. Arboretum içinde ayrıca 
ülkemizden ve dünyanın değişik yerlerinden 
getirilmiş farklı bitkilerden oluşan bir 
bölüm de yapılabilir.

Botanik parkları ile insanlara 
doğayı, ağacı, çiçeği, kelebekleri 
sevdirmek, korumak ve bu konuda 
bilinçlenmeleri sağlanarak, 
gelecekte çevre konusunda hassas 
bireyler oluşması sağlanır. Farklı 
kesimlerden insanlara hizmet 
sunabilecek botanik parklar, 
insanların rahatlıkla gezebileceği, 
bitki türleri hakkında bilgi 
alabileceği her mevsim farklı 
renkteki güzellikleri ile pırıl pırıl 
ortamında Adana turizmine 
özellikle eko turizme büyük katkı 
sağlayacaktır.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
KONGRE MERKEZİ 
İÇİN EL ELE

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KONGRE MERKEZİ 
İÇİN EL ELE011

Adana’ya uluslararası kongrelerin 
yapılabileceği boyutta 
kongre – konferans merkezi 
kazandırılabilir. Yapılacak 
kongre merkezi, konser salonları, 
sergi alanları, sinema salonları, 
tiyatro salonları, otopark, satış 
dükkanları ve kongre salonları 
olacak şekilde projelendirilebilir. 
Kongre turizminin diğer turizm 
çeşitleriyle kıyaslandığında bir 
şehrin ekonomisine kişi başı 
bıraktığı gelir açısından çok 
daha yüksek olduğu bilinen bir 
gerçektir.

Bu amaçla daha önce Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
projelendirilen ve sadece temeli 
atılmış Seyhan Baraj Gölü 
kenarındaki Kültür Merkezi 
Projesi hayata geçirilebilir.

Ancak hem alan olarak hem de 
büyüme potansiyeli olmayan 
bu yer yerine en az 50 dönüm 
yeni bir alan içerisinde, ulaşım 
ve gelişme alanı düşünülerek 
planlanması daha doğru olacaktır.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
KARATAŞ’IN TURİZME 
KAZANDIRILMASI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB
• KARATAŞ BELEDİYESİ

KARATAŞ’IN TURİZME 
KAZANDIRILMASI012

Karataş’ta ilan edilen ve ilan edilebilecek 
turizm alanlarının bir an önce 
projelendirilmesi ve en az 10.000 
yataklı bir turizm alanı olarak turizm 
yatırımlarına açılması sağlanabilir. 
Deniz, kum, güneş, dediğimiz ve 
kitle turizmine yönelik yapılacak 
çalışmalardan belki de en önemlisi, 
Adana’nın sahili olan Karataş’ın 
uluslararası standartlarda hizmet 
verebilecek ve destinasyon olabilmesi 
için gerekli en az 8 - 10 bin yataklı bir 
turizm alanı olarak hazırlanmasıdır.

Karataş’ta bulunan balık lokantalarının 
daha estetik, temiz ve iyi servis 
sunabilmeleri için çalışmalar yapılabilir. 
Halkın bilinçlendirilerek turizme 
hazırlanması için çalışmalar yapılabilir. 
Pansiyonculuğun geliştirilmesi, teşvik 
edilmesi buna göre gerekli yatırım 
teşvikleri ve eğitimler sağlanabilir.

Plajların altyapılarının 
tamamlanarak Antalya Lara 
Plajı, Alanya sahilindeki plajlar 
gibi organize edilmesi, balıkçı 
barınağının turizme hitap edecek 
şekilde marina haline getirilmesi, 
çevresine lokantalar, hediyelik 
eşya dükkanları oluşturulması 
sağlanabilir.

Karataş ilçe girişi şehircilik 
açısından daha estetik şekilde 
planlanabilir. Örneğin 
girişten sahile kadar olan yol 
güzergahında orta refüjlerde ve 
yan kaldırımlarda tek renk gelin 
duvağı bitkisi dikilebilir, binalar 
tek renk (beyaz) boyanabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
TAŞKÖPRÜ ve ÇEVRESİ 
MEYDAN DÜZENLEMESİ, 
HEYKELLER

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
• MİMARLAR ODASI

TAŞKÖPRÜ ve ÇEVRESİ 
MEYDAN DÜZENLEMESİ, 
HEYKELLER 

013

Taşköprü’nün Seyhan ve 
Yüreğir kısmındaki köprü 
başlarında, köprünün tarihi 
özelliklerine uygun meydan 
düzenlemeleri yapılabilir. 
Yüreğir tarafındaki HiltonSA 
Oteli ile köprü arasında kalan 

Taşköprü’nün Etnografya 
Müzesi’nde olan kitabesinde 
bulunan bilgiler ışığında yeni 
bilgiler de ilave edilip, köprünün 
her iki tarafına, köprünün 
mimarisine uygun şekilde yapılmış 
Taşköprü ile ilgili bilgilerin 
olduğu Türkçe-İngilizce kitabeler 
konulabilir.

kanalın üstü kapatılarak meydana dahil 
edilebilir. Meydanlarda ve köprülerde belirli 
heykellerin, sanat eserlerinin daimi olarak 
sergilenmesi sağlanabilir. Bu alanların 
etrafında kafeler, hediyelik eşya satış 
dükkanları oluşturulabilir.

Yapılacak meydanlara -örneğin Seyhan 
tarafındaki meydana Ramazanoğlu Meydanı 
gibi- isim verilebilir. Meydanın uygun 
bir yerinde de Ramazanoğlu beylerinin 
heykelleri yer alabilir. Bu meydanın 
Tepebağ ve Ulu Camii mahalleleri ile 
birleştirilmesi ve insanların bu mahalleleri 
dolaşabileceği güzergahlar oluşturulabilir. 
Yüreğir tarafındaki meydanlarda da 
Cumhuriyet Döneminde Adana’ya hizmet 
etmiş, yönetmiş, yaşamış, Adanalı olarak 
ülke çapında önem kazanmış Adana’nın 
ünlülerinin heykelleri olabilir.

Tarihte Adana Ünlüleri: Ramazanoğlu 
Beyleri, Bahri Paşa, Ziya Paşa gibi.

Cumhuriyet Dönemi Adana Ünlüleri: 
Yaşar Kemal, Yılmaz Güney, Fatih Terim, 
Kasım Gülek, Kasım Ener, Sakıp Sabancı, 
Hacı Sabancı gibi.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
TAŞKÖPRÜ ÜZERİNDE 
ORGANİZASYONLAR

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TAŞKÖPRÜ ÜZERİNDE 
ORGANİZASYONLAR014 Tarihi Taşköprü üzerinde müzik, 

sergi, kokteyl, şov – tanıtım 
(örnek araba şov) organizasyonları 
yapılabilir. 5 Ocak, 29 Ekim, 30 
Ağustos gibi bayramlarda ve 
özel günlerde özel aktiviteler 
planlanabilir. Büyükşehir 
Belediye Bandosu her pazartesi 
sabah ve cuma akşamları konser 
verebilir, hatta bu her akşam 
saat 5’te olabilir. Sanatçılar 
sanatlarını sergileyebilir, müzik 
enstrümanlarıyla sanatlarını icra 
edebilir. Özellikle üniversiteli 
gençler burada konserler 
verebilir. İnsanların 1500 yıllık 
bir köprü üzerinde yürüyerek 
tarih ile sanatın iç içe olduğunu 
hissetmeleri sağlanabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ŞEHİR HEYKELLERİ 
BİNALAR – YAPILAR

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ŞEHİR HEYKELLERİ 
BİNALAR – YAPILAR015

Adana içinde yer alan bazı 
alanlarda önem arz edecek 
şekilde yapılmış büyük heykeller 
olabilir.  Çeşitli konulara yönelik 
olarak yaptırılacak heykellerin 
şehrin estetiğine ve kültürüne 
önemli katkı sağlayacağı bilinen 
bir gerçektir. Özellikle Seyhan 
Nehri kenarındaki rekreasyon 
alanlarında ve nehir bandında 
yaptırılacak konulu heykeller, 
nehir içinde veya o çevrede 
gezinti yapan insanlar üzerinde 
güzel etkiler bırakacak, sanatın 
ve sanatçıların yetiştiği kent 
olan Adana, sanat eserleriyle de 
ön plana çıkacaktır. Heykeller, 
Heykeltıraş Mehmet Aksoy’a 
veya Çukurova Üniversitesi 
Heykel Bölümü’ne yaptırılabilir.

Şehir içinde yer alan binaların 
dış cephe estetiği tek renk veya 
açık renk boya olacak şekilde 
düzenlemeler yapılabilir. Şehirde 
mimari açıdan dikkat çekecek 
ve şehre estetik katacak binalar 
yaptırılabilir veya mevcutların 
dış cephelerinin bu şekle 
dönüştürülmesi sağlanabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
TEPEBAĞ EVLERİ 
RESTORASYONLARI
TEPEBAĞ’I KURTARMA 
PROJESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
• MİMARLAR ODASI
• TİCARET ODASI
• SANAYİ ODASI
• TÜM SİVİL TOPLUM   
 ÖRGÜTLERİ

TEPEBAĞ EVLERİ 
RESTORASYONLARI
TEPEBAĞ’I KURTARMA PROJESİ016

Tepebağ’ı Kurtarma Projesi 
kapsamında, Tepebağ ve 
çevresindeki evlerin kurtarılması 
amacıyla kamu kuruluşları, özel 
kurum ve kuruluşlar, büyük 
şirketler veya şahıslar “Bir ev 
de bizden” diyerek aldıkları evi 
restore edip kullanıma sunabilir. 

Adana tarihi kent merkezini 
oluşturan Tepebağ, Kayalıbağ, 
Ulu Cami gibi mahallelerin 
içinde yer alan tarihi evlerin 
büyük bir çoğunluğu yıkılmak 
üzeredir. Bu evlerin mülkiyet 
problemleri çözülerek acil şekilde 
restorasyonlarının yapılması ve 
evlerin kurtarılması gereklidir. 
Bu evlerin restorasyonlarının 
yapıldıktan sonra turizme 
kazandırılacak ve yaşayacak 
şekilde planlamaların yapılması, 
tarihi kent merkezinin tekrar 
canlandırılması gereklidir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
TEPEBAĞ SOKAĞI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
• MİMARLAR ODASI
• TİCARET ODASI
• SANAYİ ODASI
• TÜM SİVİL TOPLUM   
 ÖRGÜTLERİ

TEPEBAĞ SOKAĞI017 Adana şehir merkezinde 
bulunan Tepebağ ve 
çevresindeki evler 
restore edilirken özellikle 
turizme yönelik mekanlar 
oluşturulabilecek örnek bir 
sokak seçilmelidir. 

Bu proje için belediyelerden, 
sivil toplum örgütlerinden 
ve büyük kuruluşlardan 
destek alınabilir. Tepebağ’ın 
kurtulması için sivil toplum 
örgütlerine, şirketlere, çeşitli 
kurumlara “Bir Ev de Bizden” 
sloganıyla hareket ederek 
yaptırılabilecek restorasyonlar 
sayesinde en azından büyük 
bir bölümünü kurtarılabilir. 
Tepebağ’ın, Adana’nın “Tarihi 
Kent Merkezi” olarak bir 
yaşam, eğlence, kültür merkezi 
haline getirilmesi sağlanabilir.

Tepebağ’daki evlerden bir 
kısmı butik oteller şeklinde de 
düzenlenebilir.

Ülkemizde ve dünyada tarihi 
kent merkezlerinde sokak 
çalışmaları olarak uygulama 
yapılmış çok sayıda alan 
vardır. Bu mekanlar yapılacak 
çalışmalarda örnek alınabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
TEPEBAĞ HÖYÜK KAZISI

PROJE SAHİBİ: 
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TEPEBAĞ HÖYÜK KAZISI018

Binlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş 
Adana kent merkezinde bulunan 
Tepebağ Bölgesi’nde tarihin gizli 
kalmış bölümlerinin ortaya çıkarılması, 
geçmiş tarihle ilgili bilgilere ulaşılması, 
Adana tarihinde bulunan yaşamların 
ve o dönemlere ait eserlerin bulunup 
çıkarılması amacıyla Tepebağ Höyük 
Kazısı Projesi’nin acilen hayata 
geçirilmesi gereklidir. Tepebağ 
Höyüğü’nde kazı yapacak yetenek ve 
birikime sahip çok sayıda bilim adamı ve 
arkeolog bulunan bölgemizde, bugüne 
kadar maddi imkansızlıklar nedeniyle 
yapılamamış kazı çalışmalarının 
başlatılması gereklidir.

Kazı çalışmaları sonrasında belki de 
dünyanın dikkatini çekebilecek çok 
sayıda tarihi eser ortaya çıkarılacaktır. 
Böyle bir durumda milyonlarca 
dolar harcayarak yapamayacağımız 
tanıtım çalışması bir eser sayesinde 
Adana’nın tanıtımına büyük katkı 
sağlayacaktır. Daha önemlisi, Adana 
tarihi hakkında çok sayıda bilgi ve eser 
ortaya çıkarılacaktır. Tepebağ Höyük 
Kazısı Projesi için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan alınabilecek destek 
dışında Avrupa Birliği fonlarından 
yardım sağlanabilir. Ancak bütün 
bunların dışında öncelikle biz 
Adanalıların ve Adana’daki tüm kurum 
ve kuruluşların maddi desteğinin 
sağlanması gereklidir.

PROJENİN ADI: 
ESKİ ÇARŞI (BEDESTEN ve 
ÇEVRESİ) - KAZANCILAR 
ÇARŞISI DÜZENLEMESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• MİMARLAR ODASI
• ÇUKTOB

ESKİ ÇARŞI (BEDESTEN ve 
ÇEVRESİ) DÜZENLEMESİ

Büyüksaat civarındaki 
Kazancılar Çarşısı, 
Yeni Han ve son 
dönemde tamamen 
yıkılmış Tuz Hanı 
gibi şehir merkezinde 
tarihe tanıklık etmiş 
yerler canlandırılabilir. 
Bugün yok olmaya 
başlayan kalaycılık, 
bakırcılık, ayakkabıcılık, 
tenekecilik, ahşap 
el sanatları vb. 
mesleklerin icra edildiği 
bu tarihi mekanlar, 
restorasyonları yapılarak 
yaşayan bir alan haline 
getirilebilir. Ayrıca, 
Kazancılar Çarşısı’nda 
kebapçıların farklı 
bir eğlence tarzıyla 
sundukları hizmet 
ve nostaljik ortam 
geliştirilebilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
KAMU TAŞINMAZLARININ 
TURİZME KAZANDIRILMASI

KAMU TAŞINMAZLARININ 
TURİZME KAZANDIRILMASI020

Kamuya ait arsa veya binalar arasında, kültür 
ve turizm amaçlı kullanılabile olanlar tespit 
edilerek buraların turizme kazandırılması 
sağlanabilir. Örneğin depremden zarar gören 
ve restorasyonu duran Tepebağ’daki Gazipaşa 
İlköğretim Okulu restore edilerek “Adana Kuruluş 
Müzesi” haline getirilebilir. Adana kent merkezi 
içindeki kullanılmayan veya kullanım amacına 

uygun olmayan tarihi binaların restorasyonları 
yaptırılarak butik oteller, restoranlar, kafeler 
vb. tesisler yaptırılabilir. Ayrıca Adana içindeki 
ve Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kamuya ait 
araziler, yap – işlet – devret modeliyle turistik otel, 
restoran vb. tesislere tahsis edilebilir.

PROJENİN ADI: 
BEBEKLİ KİLİSE 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

BEBEKLİ KİLİSE 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ

1880 – 1890 yılları 
arasında yapılmış 125 
yıllık tarihi Aziz Pavlus 
Katolik Kilisesi, üzerinde 
bulunan Meryem Ana 
heykelinin çocuğa 
benzetilmesiyle halk 
arasında Bebekli Kilise 
diye adlandırılmıştır. 
Kilise, Adana’da 
Hıristiyan kişilerin 
kullandığı ve faaliyette 
olan bir mekandır. 
Adana olarak hem 
diğer dinlere verdiğimiz 
önemi belirtmek 
açısından hem de 
125 yıllık tarihi bir 
binanın daha ön plana 
çıkabilmesi için kilise 
çevresindeki kötü 
beton yapılaşmadan 
kurtarılarak çevresine 
bahçe, park düzenlemesi 
yapılması gereklidir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ADANA’YI ANLATAN HEDİYELİK 
EŞYALAR YAPIMI – SATIŞI

ADANA’YI ANLATAN HEDİYELİK 
EŞYALAR YAPIMI – SATIŞI022

Adana’yı tanıtmak amacıyla, şehrimize gelenlere 
verilebilecek, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda 
dağıtılabilecek şekilde hediyelik eşyalar yaptırılabilir.

Yaptırılabilecek Hediyelik Eşyalar: Çakmak, küçük 
heykel, biblo, tabak, fincan, şapka, nihale, takvim, 
magnet, alçı tablo, çay-kahve kupası, anahtarlık, kitap 
ayıracı, kül tablası, T-shirt, masa örtüsü (portakal çiçeği 
desenli), kartpostal, tanıtım CD’si.

PROJENİN ADI: 
TARİHİ – TURİSTİK 
MEKANLARIN, 
OTELLERİN YOL 
TABELALARI

PROJE SAHİBİ: 
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• KARAYOLLARI BÖLGE   
 MÜDÜRLÜĞÜ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

TARİHİ – TURİSTİK 
MEKANLARIN, OTELLERİN 
YOL TABELALARI

Şehir içindeki tarihi, 
turistik mekanlar ile 
otellerin yerlerini 
gösteren yol levhalarına 
ihtiyaç vardır. Örneğin 
D - 400 yolundan 
Kuruköprü istikametine 
doğru otellerin ve 
Büyüksaat, Ulu Camii 
vb. yön levhaları 
olması hem Adana’da 
yaşayanların her gün 
görmeleriyle daha da 
önem kazanacak hem 
de Adana dışından 
gelen kişilerin şehir 
içindeki mekanları kendi 
başlarına rahatlıkla 
gezebilmelerini, 
görebilmelerini 
sağlayacaktır.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
TARİHİ MEKANLARDA ALTYAPI 
DÜZENLEMELERİ

TARİHİ MEKANLARDA ALTYAPI 
DÜZENLEMELERİ024

Anavarza, Şar, Misis Antik 
kenti gibi tarihi mekanlarda 
wc, broşür - hediyelik eşya 
satış büfesi, kır kahvesi 
vb. alanlar oluşturulabilir.  
Bu mekanlarla ilgili kısa 
tarihi bilgilerin yazıldığı 
büyük panolar yapılabilir. 
Ana yoldan itibaren tarihi 
mekanların tabelaları 
oluşturularak, ayrıca ana yol 
güzergahlarında fotoğraflı 
“Anavarza Antik Kenti’ne 
20 km kaldı” gibi tabelalar 
yapılabilir. Anavarza’daki 
köylü gençlere eğitim 
verilerek Anavarza’nın 
tarihini öğrenmeleri 
sağlanabilir. Böylelikle bu 
gençlerin, kendi başına 
gezmeye gelen insanlara 
gönüllü rehberlik yapması 
sağlanmış olur.  

PROJENİN ADI: 
HEMŞİRE SİTSNEFRU 
HEYKELİNİN GERİ ALINMASI

PROJE SAHİBİ: 
• KÜLTÜR ve TURİZM   
 BAKANLIĞI 
• ADANA VALİLİĞİ

HEMŞİRE SİTSNEFRU 
HEYKELİNİN GERİ ALINMASI025
1882 yılında Tepebağ semtinde 
Ermenilere kız okulu açmak için 
ABD’li misyonerler Adana’ya gelir. 
Gelen misyonerlerden okulun 
müdürü Montgomery için yapılacak 
lojman kazısında toprağın altından 
Mısırlı Hemşire Sitsnefru’nun 
heykeli çıkar. Heykelin üzerinde 
resim yazısı ile heykele ait bilgiler 
vardır. Misyoner Montgomery 
bu kıymetli tarihi heykeli kendi 
ülkesine kaçırır ve 1918 yılında New 
York Metropolitan Müzesi’ne satar.

Milattan önce 1800’lü yıllarda 
Mısır’dan Adana’ya görevle gelen 
Mısırlı hemşire olduğu hakkında 
bilgiler verilen heykelin, 4000 

yaşında olduğu düşünüldüğünde 
Adana’nın 4000 yıllık tarihi 
geçmişi olduğunu ortaya çıkaracak 
çok önemli bir eserdir. Tepebağ 
Bölgesi’nde kazı çalışmaları 
yapıldığında bu ve benzeri yüzlerce 
eserin ortaya çıkacağını bu eserle 
daha iyi anlamaktayız. New York 
Metropolitan Müzesi’nin giriş 
katındaki, Mısır eserleri bölümünün 
111 no’lu galeride sergilenen 
Hemşire Sitsnefru heykelinin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’mızca talep 
edilerek Adana’ya getirilmesi ve 
burada sergilenmesi gereklidir.
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PROJENİN ADI: 
ADANA STANDI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ADANA STANDI

Havaalanında, otogarda, 
tren garında, otellerin 
lobilerinde, önemli 
kurum ve kuruluşların 
binalarında, turistik 
mekanlarda, müzelerde, 
önemli caddelerde, 
Adana’yı tanıtan 
broşür, CD, harita 
vb. materyallerin 
olduğu Adana stantları 
oluşturulabilir. Bu 
stantlardaki eşyalar 
tanıtım amacıyla ücretsiz 
verilebilir. Arzu edilirse 
bu stantların içeriği 
genişletilerek içerisinde 
Adana’yı simgeleyen 
hediyelik eşyaların satışa 
sunulması da sağlanabilir.

026 
PROJENİN ADI: 
ÜST GEÇİTLER 
YAPILMASI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

ÜST GEÇİTLER 
YAPILMASI

Adana ilimizde üst 
geçitler yeterli değildir. 
Özellikle E-5 karayolunda 
çok sayıda ölümlü 
kazanın yayaların 
karşıdan karşıya geçmesi 
esnasında olduğu 
biliniyor. Dünyada 
çok sayıda şehirde 
hem şehrin estetiğine 
özellik katacak hem de 
yayaların ihtiyaçlarına 
hitap edecek üst geçitler 
bulunmaktadır. Adana 
ilimizde de ihtiyaç olan 
caddelerde şehre güzellik 
de katacak şekilde 
planlanmış üst geçitler 
yaptırılabilir.

027 
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PROJENİN ADI: 
HAVAALANI İÇİ ve 
HAVAALANI YOLU

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• DHMİ

HAVAALANI İÇİ ve 
HAVAALANI YOLU028

Bir şehre hava yolu ile 
gelen insanların o şehir 
hakkında ilk izlenimlerini 
havaalanına girdikten sonra, 
valiz beklerken, check-in 
yaparken, araç kiralarken, 
turizm danışma ofislerini 
kullanırken ve havaalanından 
çıkarken yaşadıkları bilinen bir 
gerçektir. Bu konuda en başarılı 
örneklerden birisi Singapur’dur. 
Singapur’da havaalanından 
şehre giderken karşılaştığınız 
muhteşem peyzaj ve yol 
kenarlarındaki düzenlemeler 
Singapur hakkında çok olumlu 
izlenimleri daha ilk anda 
almanızı sağlıyor. 

Adana havaalanı çıkışında 
birtakım düzenlemeler yapılmış 
olsa da yeterli değildir. Peyzaj 
yönü daha iyi bir havaalanı çıkışı 
düzenlemesi yapılabilir.

PROJENİN ADI: 
ADANA ŞEHİR GİRİŞLERİ 
DÜZENLEMESİ - HOŞGELDİNİZ 
ABİDELERİ

ADANA ŞEHİR GİRİŞLERİ 
DÜZENLEMESİ

Hoş geldiniz heykelleri ve 
“Yaşar Kemal’in şehrine hoş 
geldiniz”, “Fatih Terim’in 
memleketine hoş geldiniz” 
yazan tabelalar Adana 
Havaalanı çıkışı, Mersin 
istikameti girişi, Ceyhan 
istikameti girişi gibi alanlara 
yerleştirilebilir.

029
HOŞ GELDİNİZ ABİDELERİ
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
SOKAK SAATLERİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

SOKAK 
SAATLERİ030

Adana’da simgesel hale 
gelmiş ve bulunduğu 
bölgeye adını vermiş 
2 adet tarihi saat 
bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi 
Büyüksaat, diğeri ise 
Küçüksaat’tir. Bunların 
dışında bazı caddelerde, 
meydanlarda estetik çok 
sayıda saat yaptırılabilir.

PROJENİN ADI:
SOKAK BANKLARI

SOKAK 
BANKLARI

Kent içindeki 
bazı sokaklara 
banklar 
konularak, 
yaşlıların 
ve yorulup 
soluklanmak 
isteyenlerin 
oturabileceği 
alanlar 
oluşturulabilir. 

031
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PROJENİN ADI:
MERKEZ PARK’TA İSİM VERİLMİŞ 
BÖLÜMLER OLUŞTURULMASI

MERKEZ PARK’TA İSİM 
VERİLMİŞ BÖLÜMLER 
OLUŞTURULMASI

032

5.000 dönümlük park 
alanı içerisinde sokaklar, 
bölümler oluşturulabilir. 
Bu bölümlere, yapılacak 
konularla ilgili bölüm adı 
verilebilir. Örnek olarak: 
“Güvercinlik”, “Protokol 
Yolu”, “Manzara Kule”, 
“Konser Alanı”, “Bisiklet 
Yolu”, “Koşu Parkuru”, 
“Mini Arberetum” 
veya “Mini Botanik 
Bahçesi”, çok sayıda gül 
çeşidinin olduğu ve her 
gülün altında cinsinin 
yazılı plaketi olan “Gül 
Bahçesi” gibi isimler 
verilebilir. 

PROJENİN ADI:
PROTOKOL YOLU

PROJE SAHİBİ:
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

PROTOKOL YOLU

Park içerisinde 200 - 300 metre 
uzunluğunda taştan bir yol yapılabilir. 
Bu yolun sağ tarafına bugüne kadar 
belediye başkanlığı yapmış kişilerin, 
sol tarafa da valilik yapmış kişilerin, 
güzel bir kaide üzerinde büstleri 
konulabilir. Kaideler üzerine isimleri, 
görev yaptığı yıllar ve gerekirse çok 
kısa özgeçmişleri yazılabilir. Her 

büst için 15 - 20 metrekarelik bir 
alan olabilir ve etrafı çiçeklerle ve süs 
havuzlarıyla estetik hale getirilebilir. 
Böylelikle, yol boyunca yürüyen 
insanlar bugüne kadar Adana’ya 
hizmet etmiş kişileri tanıma fırsatı 
elde etmiş olur. Çocuklar için aynı 
zamanda bir kültür hizmeti yapılmış 
olur.

033
PROJE SAHİBİ:
•ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ
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PROJENİN ADI:
GENÇLER İÇİN MİNİ GOLF – 
DEV SATRANÇ

PROJE SAHİBİ:
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

GENÇLER İÇİN MİNİ 
GOLF – DEV SATRANÇ034

Merkez Park içerisinde mini 
golf alanı oluşturulabilir. Ayrıca 
plastik malzemeden yapılmış 
büyük satranç taşlarıyla 
oynanan bir satranç alanı 
oluşturulabilir. Malzemelerin 
çalınmaması için küçük bir 
kafe civarında yaptırılıp, kafe 
işletmecisinin sorumluluğuna 
verilebilir. Veya mevcutta 
olan Kürek İhtisas Kulübü 
tesisinin çevresinde yapılabilir 
ve sorumluluk bu kuruluşa 
verilebilir.
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PROJENİN ADI:
KÖPRÜLERİN ELDEN 
GEÇİRİLMESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• KARAYOLLARI
• DEVLET DEMİR YOLLARI

035 KÖPRÜLERİN 
ELDEN GEÇİRİLMESİ
Adana kent merkezinden geçen ve 
şehri ikiye ayıran Seyhan Nehri’nin 
üzerinde bulunan köprüler ile 
ilimizde bulunan diğer köprülerin 
elden geçirilerek daha estetik hale 
getirilmesi gereklidir. Özellikle 
köprü korkuluklarının ve aydınlatma 

elemanlarının daha estetik olması 
gerekir. Ayrıca peyzaj düzenlemesi de 
estetik hale getirilmeli. Gerekirse bazı 
köprülerin girişlerine veya üzerinde 
uygun alanlara heykel vb. objeler 
konulabilir.

Girne Köprüsü’nün her iki 
güzergahına birer şerit ve 
yaya yolu ilave edilmeli, 
üzerine yapılacak korkuluklar, 
aydınlatmalar ve köprünün alt 
bölümleri estetik bir şekilde 
olmalıdır. 

GİRNE KÖPRÜSÜ

MUSTAFA KEMAL 
PAŞA KÖPRÜSÜ

1912 yılında, Osmanlı Devleti zamanında 
Seyhan Nehri üzerine yaptırılan 530 metre 
uzunluğundaki Demirköprü’de konstrüksiyon 
üzerinde tadilat yapılmış olmasına rağmen 
afiş asılması ve yazılar yazılmasıyla çirkin bir 
görüntü oluşmuştur. Köprünün çevresindeki 
ağaçlandırmaların budanmasıyla köprünün 
görsel olarak ortaya çıkarılması, geceleri de 
aydınlatılması sağlanabilir. 

Bu tarz düzenlemeler, Regülatör Köprü, 
Mustafa Kemal Paşa Köprüsü, Kasım Gülek 
Köprüsü ve Metro Köprüsü’ne de uygulanabilir.

DEMİRKÖPRÜ 

KASIM GÜLEK KÖPRÜSÜ 

REGÜLATÖR KÖPRÜ 

METRO KÖPRÜSÜ 
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PROJENİN ADI: 
SEYHAN NEHRİ ve SEYHAN 
BARAJ GÖLÜ TEKNE 
GEZİNTİLERİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB

SEYHAN NEHRİ ve 
SEYHAN BARAJ GÖLÜ 
TEKNE GEZİNTİLERİ 

036

Seyhan Nehri’nin eski baraj 
regülatörü ile yeni baraj regülatörü 
arasında, gezinti amacıyla -Paris 
ve Amsterdam’daki örnekler gibi- 
bir gezi teknesi olabilir. Teknenin 
yolcu alma ve indirme yeri Galeria 
İş Merkezi’ne yakın nehir içindeki 
barınak bölümünde olabilir. 
Aynı şekilde Seyhan Baraj Gölü 
içerisinde yemekli - yemeksiz gezi 
tekneleri olabilir. Seyhan Baraj 
Gölü’nün içerisinde suyun tam 
dolu olduğu dönemde 50’ye yakın 
koy bulunmaktadır. Bu koylara 
isim verilebilir.

PROJENİN ADI: 
5 OCAK MEYDANI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• GENÇLİK ve SPOR İL   
 MÜDÜRLÜĞÜ

5 OCAK MEYDANI

Adana 5 Ocak 
Stadyumu’nun başka 
bir yerde daha büyük 
ve modern olarak 
yapılmasından sonra, 
buradan boşalacak alana, 
etrafında kafelerin, 
yeşil alanların olduğu 
büyük bir meydan 
oluşturulmasıyla, 
halkın nefes alacağı, 
yeme – içme – eğlence 
ihtiyacını giderebileceği, 
çeşitli aktivitelerin 
yapılabileceği bir 
meydan kazandırılabilir. 
Ancak bu meydan 
miting alanı olarak değil, 
şehrin sosyal kültürel 
paylaşım alanı olarak 
düşünülmelidir.

037
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PROJENİN ADI: 
İSTASYON ÇEVRESİNİN   
DÜZENLENMESİ

• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• DEVLET DEMİR YOLLARI  
 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTASYON ÇEVRESİNİN 
DÜZENLENMESİ038

Adana Tren İstasyonu’nun 
Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı ile Sular Bölgesi 
arasında kalan bölümü, 
yeşil vadi olarak 
düzenlenebilir. Fazla 
binaların yıkılması, tren 
hattının güvenli bir alanda 
bırakılması, istasyon 
binasının ve çevresinde 
olan tarihi binaların 
restorasyonlarının 
yapılması sağlanabilir. 
Böylelikle şehrin 
merkezinde halkın 
yararlanacağı büyük bir 
yeşil alan oluşturulmuş 
olur. 

PROJENİN ADI: 
YENİ MODERN OTOGAR

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

YENİ MODERN OTOGAR

Adana’nın mevcut otogarı 
Adana gibi büyük bir 
metropol şehrin ihtiyaçlarını 
karşılama yönünden oldukça 
yetersiz ve kötü durumdadır. 
Daha modern bir otogara 
ihtiyaç vardır. Fuar merkezi 
ile otoban çıkışına yakın 
bir alanda yeni, modern bir 
otogar yapılabilir. 

039
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PROJENİN ADI: 
GENÇLİK AÇIK HAVA 
KONSER ALANI 

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

GENÇLİK AÇIK HAVA 
KONSER ALANI 040

Merkez Park içerisinde 
haftada iki gün (Ör: 
Çarşamba, cumartesi) saat 
15:00 – 17:00 arasında 
Amfi Tiyatro’da Belediye 
Bandosu konser verebilir. 
Halk etrafta yer alan 
banklarda oturarak bu 
konseri dinleyebilir. 
Bandonun çalacağı senfoni 
eserler ve ulusal marşlarla, 
Adanalılara bir kültür 
hizmeti sağlanmış olur. 
Aynı zamanda gençlerin 
veya üniversitedeki müzik 
yapan grupların zaman 
zaman kendiliğinden 
gelip müzik dinletileri 
yapabileceği bir alan olarak 
da kullanılabilir.

PROJENİN ADI: 
YAŞAM ve EĞLENCE 
ADASI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• DSİ BÖLGE    
 MÜDÜRLÜĞÜ

YAŞAM ve EĞLENCE ADASI

Seyhan Baraj Gölü havzasında 
bulunan Adnan Menderes 
Yarımadası, Adanalıların ve Adana’ya 
gelenlerin yeme – içme – eğlence 
ortamını bulabileceği bir alana 
dönüştürülebilir. Bunun için Adnan 
Menderes Yarımadası’nın giriş sol 
bölümünde bir marina oluşturulabilir. 
Kuzey - Batı bölümünde su sporları 
yapılacak şekilde bir düzenleme 
yapılabilir. Adanın orta bölümünde 
büyük bir meydan ve ortasında büyük 
bir süs havuzu, etrafında göl tarafında 

bahçeleri olan, meydan tarafından 
girişleri yapılabilen tek katlı, 
yüksek tavanlı Adana mimarisiyle 
oluşturulmuş binalarda kafeler, 
restoranlar, barlar, açık hava sineması, 
mini golf oyun alanı, eğlence alanları, 
hediyelik eşya satan dükkanlar 
oluşturulabilir. Ada genelinde bol yeşil 
alan ve gezinti alanları oluşturulabilir. 
Ada girişinde araçlar için de büyük bir 
otopark yapılabilir.

041
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PROJENİN ADI: 
FAYTONLU CADDE

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

FAYTONLU 
CADDE042
Demirköprü civarından başlayan, 
Eski Kız Lisesi binasına kadar 
uzanan nehir kenarındaki 
güzergahta, gezi amaçlı faytonlar 
kullanılabilir. Bu çalışma, Adnan 
Menderes Bulvarı’nda da hayata 
geçirilebilir. 

Park içinde nehir boyunca yapılacak bir yolda, 5 - 6 
adet yeni yapılmış ancak nostaljiyi yaşatan faytonlar 
konulabilir. Bu faytonlarla, insanlara vadi içerisinde 
kendilerine ayrılmış yolda gezinti yaptırılabilir. 
(Faytonların çektiği atların pisliği için fayton üzerinde 
mutlaka önlem alınmalı.)
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PROJENİN ADI: 
HAYVANAT BAHÇESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

HAYVANAT BAHÇESİ043

Hem Adanalı hem de çevre 
illerdeki halkın ve Adana’ya 
gelecek yerli - yabancı 
turistlerin yoğun ilgisini 
çekeceğini düşündüğümüz, 
fiziki şartları, hayvan çeşitliliği 
kapsamlı ve zengin bir 
hayvanat bahçesi Adana’ya 
kazandırılabilir.

Bugün dünyanın gelişmiş birçok şehrinde 
hem yerel halkın hem de yabancıların 
ilgisini çekmek amacıyla çok sayıda 
hayvanat bahçesi yer almaktadır. Adana 
ilimizde her zaman yapılması düşünülen 
ancak hep ertelenen projelerden birisi de 
Hayvanat Bahçesi Projesi’dir.

Hayvanat bahçesi; içinde bulunan 
hayvanlara göre doğal ortamlarına en yakın 
şekilde hazırlanmış, nesli tükenmekte olan 
hayvanların korunması ve çoğaltılmasını 
amaç edinmiş, çocuklarımıza doğa ve 
hayvan sevgisini aşılamak ve onları eğitmek 
için organize olmuş genel fiziki şartlarıyla 
doğal bir yaşam alanı şeklinde düzenlenmiş 
olmalıdır. Hayvanat bahçesi içerisinde 
hayvanların beslenme ihtiyaçlarına göre 
yiyecek depoları, soğuk hava depoları, 
hayvanların bakım ve tedavilerinin 
yapılabileceği muayene binası, yönetim 
binası, gelen misafirlerin yeme - içme 
ihtiyaçlarının karşılanacağı kafe, hediyelik 
eşya satış ünitesi vb. mekanların da 
yapılması gereklidir.
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PROJENİN ADI: 
MİNİADA ADANA MİNYATÜR 
KENT PROJESİ 

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

YER ÖNERİSİ :
Seyhan Nehri kenarı Yüreğir tarafi

MİNİADA 
ADANA MİNYATÜR KENT PROJESİ044

Miniada, Adana’da bulunan tüm tarihi, 
turistik mekanların minyatürlerinden 
oluşan bir proje olarak geliştirilebilir. 
Seyhan Nehir vadisinde buna uygun 
bir alan oluşturulabilir. Miniada’da 
yapılabilecek minyatür eserler şunlar 
örnek verilebilir:

ADANA İÇİ: Taşköprü, Büyüksaat, Ulu 
Camii, Yağ Camii, Yeni Camii, Ağca 
Mescit, Bebekli Kilise, Tepebağ Evleri 
Sokağı, Ramazanoğlu Konağı, İstasyon 
Binası, Seyhan Kaymakamlığı Binası, 
Demirköprü, Eski Tepebağ Ortaokulu, 
Bahri Paşa Çeşmesi.

ADANA DIŞI: Anavarza Antik Kenti, 
Kaleler (Yılankale, Anavarza, Tumlu, 
Akçatekir…), Toros Dağları, Karataş, 
Akyatan Gölü, Kuş Cenneti, Yumurtalık, 
Süleymaniye Kulesi (Yumurtalık), Alman 
Köprüsü, Misis Köprüsü.
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PROJENİN ADI: 
PARKLAR KENTİ –YEŞİL 
ADANA

PARKLAR KENTİ 
YEŞİL ADANA045

Adana ilimizde başta 
Merkez Park, Atatürk 
Parkı, İnönü Parkı, 
Ulus Parkı, Kuvay-i 
Milliye Parkı olmak 
üzere çok sayıda park 
bulunmaktadır. Birçok 
şehrin imreneceği 
şekilde olan bu güzel 
parklarımızın yanı 
sıra diğer mevcut 
parklarımızdan peyzajı 
iyi olmayanların elden 
geçirilmesi, özellikle 
mahalle aralarında yeni 
parklar oluşturulması 
şehircilik açısından iyi 
olacaktır.

Sonrasında “Yeşil Adana ve 
Parkları” adında bir kitap 
yaptırılabilir. Bu proje, 
yeşile önem veren bir şehir 
imajıyla da Adana’nın 
tanıtımına faydalı 
olacaktır.

PROJENİN ADI: 
TARİHİ – TURİSTİK 
MEKANLARIN 
AYDINLATILMASI

TARİHİ – TURİSTİK 
MEKANLARIN AYDINLATILMASI

Adana şehir içinde bulunan tarihi ve 
turistik mekanlar, gece aydınlatmaları 
yapılarak daha estetik bir hale 
getirilebilir. Gece aydınlatması yapılacak 
eserlere aşağıdakiler örnek verilebilir:

Taşköprü: Taşköprü’nün ayakları 
altındaki bölümün aydınlatılması Adana 
Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 
Siemens firması tarafından yaptırıldı. 
Buna ilave olarak köprü üzerinde, 
köprünün tarihi özelliklerine uygun 
olacak şekilde üst yol aydınlatması 
yapılabilir.

Merkez Camii: Aydınlatması var. Fakat 
sadece önemli günlerde değil her akşam 
aydınlatılabilir.

İstasyon (Gar Binası): Işıklandırması 
var, her akşam aydınlatılabilir. 

Eski Kız Lisesi Binası, Seyhan 
Kaymakamlık Binası, Büyüksaat Kulesi, 
Ulu Camii, Yağ Camii, Demirköprü, 
Eski Baraj Regülatörü gibi yerler de bu 
projeye dahil edilebilir. 

046
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PROJENİN ADI: 
KAFELER, RESTORANLAR, 
BARLAR SOKAĞI

KAFELER, RESTORANLAR, 
BARLAR SOKAĞI047
Şehir içinde yer alan Metro Sineması 
Sokağı, Mado Sokağı, Toros Caddesi 
gibi alanlar trafiğe kapalı alanlar 
haline getirilebilir. Bu sokaklar, değişik 
kafeler ve restoranların oluşturulacağı 

halkın ve turistlerin gezinti, yeme-
içme eğlence, alışveriş vb. ihtiyaçlarını 
giderebileceği renkli yaşam alanlarına 
dönüştürülebilir.
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PROJENİN ADI: 
ESKİ AMERİKAN ARABALARI 
KOLEKSİYONU

ESKİ AMERİKAN ARABALARI 
KOLEKSİYONU048

Adana’nın geçmiş 
yıllarda sembolü 
haline gelmiş ve o 
zamanlar ülkemizde 
en çok Adana’da 
görülen Amerikan 
arabaları olan Buick, 
Cadillac, Chevrolet, 
Dodge, Lincoln 
marka araçların 
yer aldığı ve müze 
gibi oluşturulmuş 
bir alan yapılabilir. 
Burası, eski Adana 
fotoğraflarıyla 
zenginleştirilebilir 
ve Adanalı araç 
sahiplerinin adları 
da yer alabilir.

PROJENİN ADI: 
ADANA TANITIM 
LOGOSU ve SLOGANI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA TANITIM   
 KOORDİNASYON   
 KURULU

ADANA TANITIM LOGOSU 
ve SLOGANI

Tanıtım çalışmalarından verimli 
bir geri dönüşünün sağlanabilmesi 
için yapılacak ve kullanılacak bütün 
dokümanlarda tek bir konsept 
oluşturulabilir. Bunun için de etkili bir 
LOGO’ya ve SLOGANLAR’a ihtiyaç 
vardır. Yapılacak bütün çalışmalarda 

bu logonun kullanılması, Adana 
şehrinin tanınmasında, tanıtılmasında 
ve insanların algılaması, hatırlaması 
açısından büyük yararlar 
sağlayacaktır.
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PROJENİN ADI: 
ADANA’YI ADANALILARA 
TANITMA

ADANA’YI 
ADANALILARA TANITMA050

Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan şehrimizin elinde 
bulundurduğu tarihi, turistik mekanları birçok 
Adanalı hemşerimiz tanımamaktadır. Şehrimize gelen 
misafirlerimize Adana’yı tanıtabilmemiz için öncelikle 
bizlerin tanıması gereklidir. Bunun için yerel TV’lerde, 
yerel gazetelerde, ulusal gazetelerin bölge eklerinde, 
yerel radyo kanallarında, bilboard’larda, Adana’yı 
tanıtıcı programlar, haberler, yazılar, reklamlar yer 
alabilir.  Böylelikle Adana’nın Adanalılara tanıtımı 
sağlanmış olur. Ayrıca TV’lerde lise öğrencilerine, 
velilere yönelik Adana ve tarihi ile ilgili yarışma 
programları düzenlenerek halkın ilgisi çekilebilir. 

Bu aynı zamanda öğretici de olabilir. Bunun dışında 
Adana Büyükşehir Belediyesi, Temsa, TÜRSAB gibi 
kuruluşlardan otobüsle ulaşım desteği sağlayarak her 
hafta sonu Adana ve çevresindeki tarihi ve turistik 
mekanlara rehberler eşliğinde geziler düzenlenebilir.

Adanalıların Adana’yı tanıması ve Adana’nın iyi 
tanıtılabilmesi için buna inanması, bunun için projeler 
üretmesi, üretilmiş projelerin iyi anlatılması halkın yanı 
sıra tüm kurum ve kuruluşların projelere katılımının 
sağlanması gerekir.

PROJENİN ADI: 
GENÇLERİN PROJELERE 
DAHİL EDİLMESİ

GENÇLERİN PROJELERE 
DAHİL EDİLMESİ

Uygulamaya 
konulacak projelerin 
yeni fikirlere, yeni 
vizyonlara ihtiyacı 
her zaman olacaktır. 
Bu nedenle özellikle 
Adana veya dışında 
üniversiteyi bitirmiş 
ve Adana’da yaşayan 
gençler ile Çukurova 
Üniversitesi’nde 
eğitim gören 
lisans ve lisansüstü 
öğrencilerinin, 
projelere gönüllü 
olarak katılmaları, 
destek vermeleri 
sağlanmalıdır.
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PROJENİN ADI: 
LEZZETE DAVET

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

LEZZETE DAVET052

Tüm ulusal gazetelerin yeme, içme, gezi konularında 
yazı yazan köşe yazarları ile ülkemizdeki yeme, içme 
konularında önemli sivil toplum örgütlerinin başkan 
ve yönetim kurulları (Mutfak Dostları Derneği, Chaine 
Des Rotisseurs gibi), yiyecek, içecek konusunda 
yayın yapan dergilerin genel yayın yönetmenleri 
(Sofra, Mutfak, Lezzet gibi) ile önemli dergilerin 
yöneticilerinin davet edileceği bir lezzet şöleni 
gerçekleştirilebilir. 

Gelecek olan misafirlerin, havaalanından 
karşılanmasından uğurlanıncaya kadarki süreçte 
bire bir ilgilenileceği bir program yapılabilir. Adana 
dışından yaklaşık 100 kişilik, Adana içinden 100 kişilik 
toplam 200 kişilik bir organizasyon yapılabilir. 1 gece 2 
gün olarak yapılabilecek programda, tanışma kokteyli, 
Adana tanıtım filmi, Adana gezisi, Adana kebap 
şöleni, yöresel kahvaltı vb. programlar yer alabilir. 
Organizasyonun sonunda gelen misafirlerin katılacağı 
bir basın toplantısı yapılabilir. Misafirler uğurlanırken 
Adana ile ilgili hediyeler sunulabilir.

PROJENİN ADI: 
KÜLTÜRE – TARİHE 
DAVET 

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

KÜLTÜRE – TARİHE DAVET

Yurt içi ve yurt 
dışından seyahat 
acentelerinin ve 
yabancı turizm 
gazetecilerinin 
davet edileceği 
bir organizasyon 
düzenlenebilir. Tur 
operatörlerine Adana 
ve çevresi yerinde 
gezdirilerek, bu 
bölgenin kendi tur 
organizasyonlarına 
dahil edilmesi 
sağlanabilir. Özellikle 
yabancı gazete ve dergi 
yazarlarını bölgemize 
davet ederek 
bölgemiz hakkında 
her türlü bilgi ve 
dokümanı verebiliriz. 
Böylelikle ülkelerine 
döndüklerinde, 
Adana ile ilgili tanıtıcı 
yazılar yazmalarını 
sağlayabiliriz.  
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PROJENİN ADI: 
PARFÜM (PORTAKAL ÇİÇEĞİ) 
KOKULU ŞEHRE DAVET

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

PARFÜM (PORTAKAL ÇİÇEĞİ) 
KOKULU ŞEHRE DAVET054
Adana ilimiz narenciye üretimi 
bakımından oldukça önemli 
bir yere sahiptir. Ayrıca bugün 
belediyelerimizin ve birçok 
kuruluşun, çok sayıda sokak ve 
caddeye, evlerin bahçelerine ekmiş 
olduğu turunç ağaçları nedeniyle 
özellikle nisan ayının ikinci 
haftasından sonra bütün sokak ve 
caddeler portakal çiçeği kokmaktadır. 
Bu kokuyu yerinde yaşamaları ve bu 
güzellikleri görmeleri için parfüm 

(Portakal Çiçeği) kokulu Adana’ya 
insanların davet edilebilir. Bu proje 
her yıl geleneksel hale getirilebilir. 
Her yıl nisan ayının ilk haftası özel 
bir alanda oluşturulacak ve narenciye 
çeşitlerinin tümünden oluşan bir 
bahçedeki ağaçların meyvelerinin 
üzerinde kalması sağlanarak, çiçek 
zamanı meyve ve çiçeği bir arada 
görülmesi gelenlerin üzerinde daha 
büyük bir iz bırakacaktır.

PROJENİN ADI: 
KOMŞULARLA 
KARDEŞLİK

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

KOMŞULARLA KARDEŞLİK

Ortadoğu’da bulunan 
ve bölgemize yakın 
olan Halep, Şam, 
Umman, Beyrut gibi 
şehirlerle karşılıklı 
kardeş şehirler 
oluşturulabilir. 
Buradaki yatırımcılar 
ilimize çekilebilir. 
Seyahat eden 
insanların turist olarak 
gelmeleri sağlanabilir. 
Sağlık turizmi, tarih-
kültür turizmi, deniz-
kum-güneş turizmi, 
alışveriş-gezi turizmi 
amacıyla Adana 
hareketlendirilebilir. 
Bunun için gerekirse 
THY ve diğer 
havayolları ile 
görüşmeler yapılarak, 
Adana - Şam, Adana - 
Umman gibi şehirlerle 
karşılıklı tarifeli uçak 
seferlerinin konulması 
sağlanabilir.

055

Özellikle Suriye, Ürdün 
ve İran gibi ülkelerden 
bölgemize turist getiren 
- getirebilecek, ticaret 
yapan - yapabilecek, 
yatırım yapan - 
yapabilecek, sağlıkla 
ilgili hasta gönderen 
-  gönderebilecek 
kişiler davet edilerek 
değerlerimiz yerinde 
tanıtılarak, gezdirilebilir 
ve işbirliği geliştirilebilir.
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PROJENİN ADI: 
ADANA GEZİ PROJESİ

ADANA GEZİ PROJESİ056
“Adana’ya gelen misafirlerimizi 
nereye götürelim?” diye 
sorduğumuzda çoğu kimse ne 
yapacağını bilemez, bununla ilgili 
doyurucu bir program yapamaz. 
Bunun için Adana’ya gelenlerin 
götürülüp gezdirilebileceği yerlerle 
ilgili şehir içi ve şehir dışı ayrı ayrı 
4 - 5 farklı program hazırlanılabilir 
ve bu programlar basın yoluyla 
kamuoyuna ulaştırılabilir. 
Günübirlik ve konaklamalı 
tur güzergahları belirlenebilir. 
Bu programlar ve program 
içerisindeki yerlerle ilgili bilgiler 
içeren broşürler hazırlanabilir. Bu 
broşürlerin dağıtılacağı Adana 
stantları oluşturulabilir.
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PROJENİN ADI: 
ADANA MERKEZLİ GEZİ 
PROGRAMLARI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ADANA MERKEZLİ GEZİ 
PROGRAMLARI057
Ülkemizde yer alan seyahat acenteleri 
tarafından Adana – Mersin – Hatay 
illerimize yönelik 3 - 4 günlük 
turların düzenlenmesi sağlanabilir. 
Bugün bazı seyahat acenteleri bu 

tarz turları programlarına aldılar 
ancak yeterli değildir. Bunların 
çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve 
bir tema belirlenerek öne çıkarılması 
gerekmektedir.

PROJENİN ADI: 
ÇOCUKLARLA ADANA 
KÜLTÜR GEZİSİ

ÇOCUKLARLA ADANA 
KÜLTÜR GEZİSİ

İlköğretim ve 
lise öğrencilerine 
cumartesi ve pazar 
günü Adana ve 
çevresindeki tarihi 
turistik mekanlar 
gezdirilebilir.

Bu program “Her 
Gün Bir Okul”, 
“Her Gün Bir Sınıf ” 
sloganıyla 45 – 50 
kişilik gruplar 
halinde öğretmenler 
ve rehberler eşliğinde 
yapılabilir. Ulaşım 
Adana Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
sağlanabilir. Projede 
çocuklara öğle 
yemeği kumanya 
şeklinde sponsorlukla 
sağlanabilir.

058
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PROJENİN ADI: 
ADANA LOKANTASI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB

ADANA 
LOKANTASI059

Adana yerel mutfağını 
yansıtan, mimarisi Adana 
evi mimarisiyle yapılmış, 
Adana yemeklerini sunan bir 
lokanta yapılması ve işletilmesi 
sağlanabilir.

PROJENİN ADI: 
ADANA YEMEK KİTABI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ADANA TİCARET ODASI

ADANA YEMEK KİTABI

Adana mutfak 
kültürünü yansıtan 
ve Adana yemeklerini 
tarifleriyle, 
fotoğraflarıyla 
anlatan geniş 
kapsamlı, kaliteli 
baskı yapılmış 
bir yemek kitabı 
hazırlanabilir. Bu 
yemek kitabının 
içinde gerekirse 
Adana’da gıda 
sektöründe 
faaliyet gösteren 
fabrikalardan, 
otellerden, 
restoranlardan ve 
diğer gıdaya yönelik 
yiyecek - içecek 
kuruluşlarından 
ilan alınarak kitap 
için gerekli olan 
bütçenin büyük bir 
bölümü veya tamamı 
sağlanabilir.
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PROJENİN ADI: 
ADANA YEMEK YARIŞMASI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• ADANA TİCARET ODASI

ADANA YEMEK 
YARIŞMASI061

Mutfak kültürü ve 
çeşitliliği açısından 
oldukça zengin olan 
Adana’nın unutulmaya 
yüz tutmuş, bazılarının 
sadece evlerde yapıldığı 
çok sayıda yemek çeşidi 
vardır. Herkesin bildiği 
ve tanıdığı yemek 
çeşitlerimizin yer alacağı 
“Adana Yemek Yarışması” 
düzenlenebilir. Bu 
yarışma sadece hanımlara 
değil, erkeklere de açık 
olabilir. Jüri üyelerinin 
ulusal bazda gurmelerden, 
yiyecek – içecek 
konusunda uzmanlardan 
oluşturulacağı yarışmada 
bazı şovların da yer 
alması sağlanabilir. 
Yarışmada yapılan 
yemekler bir kitapta 
toplanabilir. Bu yarışmaya 
yemek yazarları da 
davet edilebilir. Yarışma 
sonrasında Adana 
Mutfağı ile ilgili bir 
toplantı düzenlenebilir. 

PROJENİN ADI: 
ADANA TANITIM
KİTABI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ADANA 
TANITIM KİTABI

Otel odalarında 
bulunacak türde, 
Adana’yı tarihi, 
turistik mekanlarıyla, 
restoranların, kafelerin, 
eğlence mekanlarının, 
alışveriş merkezlerinin, 
mağazaların iletişim 
bilgilerinin yer aldığı 
“Guide” tarzında
Türkçe - İngilizce bir 
kitap hazırlanabilir. 

Bilgilerin güncellenmesi 
amacıyla her üç ayda bir 
yeniden bastırılabilir. Bu kitap 
aynı zamanda kitapçılarda ve 
mağazalarda satışa sunulabilir. 
İstanbul, Ankara, Antalya, 
Bodrum illerinde, Apa Group 
tarafından her iki ayda 
bir çıkarılan “ The Guide 
İstanbul”, “The Guide Ankara” 
son derece başarılı ve uygun 
bir örnektir. 
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PROJENİN ADI: 
ADANA KARTPOSTALLARI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB 
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI

ADANA KARTPOSTALLARI063
PROJENİN ADI: 
ADANA GECELERİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ADANA GECELERİ

Adana’yı her yönüyle 
tanıtmak amacıyla 
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Antalya ve 
Bursa gibi şehirlerde 
“Adana Geceleri” 
adıyla organizasyonlar 
düzenlenebilir. Bu 
gecelere ülkemizin 
önemli siyasileri, 
işadamları, sanatçıları 
ve medya mensupları 
davet edilebilir. Bu 
gecelerin içinde eğlence 
olabilir ama önemli 
olan Adana’yı tanıtıcı 
organizasyonların 
yapılmasıdır.

064

Adana’nın güzelliklerini gösteren çok 
sayıda klasik ebatlarda, panoramik 
ebatlarda kartpostal bastırılabilir 
ve bunlar kitapçılarda, otellerde, 
mağazalarda satışa sunulabilir. Ayrıca 
Adana fotoğraflarından oluşan bir CD de 
yaptırılabilir.
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TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
ADANA FUARLARI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• TÜYAP
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ADANA FUARLARI065

Fuar alanında yapılacak fuarların daha 
sık ve uluslararası hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. Adana dışından katılımcı 
firma sayısının artırılması için çaba sarf 
edilebilir. Adana’nın ön plana çıktığı 
özellikle tarım konusunda yapılan fuarlar 
daha kapsamlı yapılabilir. Uluslararası 
platformda bilinen ve önemli bir 
organizasyon haline getirilebilir. Bu ve 
benzeri birkaç sektörde Adana ile birlikte 
anılacak fuar organizasyonları yapılabilir.  
 
Örneğin;

• En büyük ve önemli Sanayi Fuarı’nın 
Adana’da yapılıyor olması,

• En büyük ve önemli Tarım Fuarı’nın 
Adana’da yapılıyor olması,

• Ortadoğu’nun en büyük Turizm 
Fuarı’nın Adana’da yapılıyor olması,

• Orta Doğu’nun en büyük TIP Fuarı’nın 
Adana’da yapılıyor olması şehrimize çok 
önemli katma değerler sağlayacaktır. 

PROJENİN ADI: 
KONAKLAMA ve YEME 
- İÇME POTANSİYELİNİ 
ARTIRMA ÇALIŞMALARI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

KONAKLAMA ve YEME - İÇME 
POTANSİYELİNİ ARTIRMA 
ÇALIŞMALARI

Adana’da yeni otellerin 
yapılabilmesi için gerekli 
altyapı çalışmaları ve 
yatırımcılara cazip hale 
gelebilecek uygulamalar 
yerel olarak başlatılabilir. 
Özellikle nehir kıyısında 
ve Tepebağ Bölgesi’nde 
butik otel, kafe, restoran 
yapılabilmesini teşvik 
edecek sistemler 
geliştirilebilir.

066

100 101



TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
SİNEMALARDA ADANA 
TANITIMI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

SİNEMALARDA 
ADANA TANITIMI067

Adana’nın tanıtımı 
amacıyla hazırlanan 1 - 2 
dakikalık tanıtım filmleri, 
Adana’daki sinemalarda 
filmler başlamadan önce 
gösterilebilir. Aynı tanıtım 
filmlerinin, yıl içinde 
Adana’da düzenlenen tüm 
toplantılarda gösterilmesi 
sağlanabilir.

PROJENİN ADI: 
ENJOY ADANA WEB 
SAYFASI 

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ENJOY ADANA 
WEB SAYFASI 

Adana’daki tarihi, 
turistik mekanlar ile 
restoranların, barların, 
kafelerin, sinemaların, 
tiyatroların, alışveriş 
merkezlerinin, sağlık 
kuruluşlarının ve 
Adana’dan renkli 
haberlerin yer aldığı 
güncel bir web sayfası 
hazırlanabilir. 

068

102 103



TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
THY SKYLIFE’TA ADANA 
BÖLÜMÜ 

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ADANA TİCARET BORSASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

THY SKYLIFE’TA 
ADANA BÖLÜMÜ069
1 – THY’nin uçaklarında bulunan 
SKYLIFE dergisi içindeki bölgelerin 
tanıtıldığı bölüme Çukurova Bölgesi de 
eklenebilir. (İstanbul, Ankara, İzmir, 
Muğla, Antalya var) Buraya sadece 
Adana değil, Mersin ve Hatay’da dahil 
edilebilir. ÇUKTOB, daha önceki 
yıllarda iki defa bunun için THY 
nezdinde girişimde bulunmuş ise de 
istenilen sonuç alınamamıştır. Ancak 
yukarıda saydığımız proje sahibi 
kurumların toplu olarak projeye sahip 
çıkması ve milletvekillerinden siyasi 
desteğin alması halinde son derece 
kolay bir şekilde sonuç alınabilir. 
Burada yer alarak bölgemizin ve 
ilimizin tanıtımına katkı sağlanmış 
olur.

2 – SKYLIFE’ta belli zaman 
aralıklarında 4 - 5 sayfa Adana’yı 
tanıtıcı sayfalar yer alabilir. Bu konuda 
daha önce ÇUKTOB çalışmalar yapmış 
ve Adana ile ilgili haberlerin, yazıların 
çıkmasını sağlamıştır.

3 – Bu çalışmalar aynı şekilde 
PEGASUS, ATLAS JET, ONUR AIR, 
VARAN OTOBÜSLERİ vb. kurumların 
yayınları için de yapılabilir. 

4 – Adana ile ilgili güzel haberlerin, 
tanıtıcı yazıların ülkemizde yayın 
yapan gezi, tatil, aktüel dergilerde ve 
gazetelerde yer alması sağlanabilir. 
Bunun için halkla ilişkiler görevlileri 
çalışabilir. 

Bir şehrin turizmde gelişmesi için gerekli unsurlardan birisi de tanıtımdır. 
Bu nedenle tanıtım konusu öncelikle ele alınarak, yurt içi ve yurt dışı 
fuarlarda şehrin tanıtımı en iyi şekilde yapılabilir. Bunun için valilik, 
belediye, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerden 
maddi destek alınabilir ve tek elden en iyi şekilde tanıtacak sistem 
oluşturulabilir.

Yer alınması gerekli fuarlar: 

YURT İÇİ: EMİTT

YURT DIŞI: ITB BERLİN, WTM LONDRA, ATB ŞAM, DUBAİ

PROJENİN ADI: 
FUARLARA KATILIM

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI,
• ADANA TİCARET   
 BORSASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

FUARLARA 
KATILIM070

Emitt Fuarı’nda kapıdan girişte 
gelen ziyaretçilerin rahatça 
görebileceği ön tanıtım standı 
oluşturulabilir ve burada 
Adanalı olan ziyaretçilerin 
yakasına “Adanalıyım” vb. 
ifadelerin yer aldığı bir rozet 
takılabilir. Adana standında 
veya çıkışta rozeti yakasında 
gösterenlere Adana’dan hediye 
verilebilir.
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PROJENİN ADI: 
ADANA İL TANITIM FONU 
OLUŞTURULMASI ve KAYNAK 
TEMİNİ
 
PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ADANA TİCARET BORSASI
• SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

ADANA İL TANITIM FONU 
OLUŞTURULMASI ve
KAYNAK TEMİNİ

071
Adana ilimizin tanıtımının tek elden, 
daha etkin ve profesyonelce yapılması 
için bütün kurumlardan maddi destek 
alarak tek havuzda toplanacak bir “İL 
TANITIM FONU” oluşturulabilir.

Adana’da yapılacak tüm projeler 
için Avrupa Birliği ve ülke içindeki 
kaynaklardan hibe kaynakların 
bulunması, projelere yönlendirilmesi 

konusunu işletecek bir proje 
geliştirilebilir. Avrupa Birliği’nde 
özellikle tarihi mekanların tekrar 
kazandırılması amacıyla hibe şeklinde 
kaynaklar bulunmaktadır. Bu hibelerin 
alınabilmesi için projeyi yapacak 
bir kurumun olması ve projenin iyi 
anlatılması gereklidir.

ADANALIDAN FİNANSMAN DESTEĞİ
Adana tanıtımına maddi destek sağlamak ve aslında 
Adana’da yaşayan herkesin bireysel olarak katkı 
sağlayabileceği bir proje geliştirilebilir. Örneğin; Adana 
logolu veya Adana’daki bir eserin sembolize edildiği 
anahtarlık, buzdolabı magneti gibi insanların kolaylıkla 
satın alabileceği ekonomik, kullanışlı aksesuarlar 
satılabilir. Bu malzemeler kırtasiyelerde, sinemalarda, 
mağazalarda, kafelerde satılabilir. Buradan elde edilecek 
gelir, Adana tanıtım bütçesinde bir proje için kullanılabilir. 
Bu projenin satış ilanlarında, kişilerin nereye destek 
verdiğinin belirtilmesi projeye katılımı artıracaktır.

PROJENİN ADI: 
ADANA ONUR 
ÖDÜLLERİ, 
MADALYALARI 
VERİLMESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

ADANA ONUR ÖDÜLLERİ, 
MADALYALARI VERİLMESİ

Adana Valiliği tarafından 
Adana’ya ekonomik, 
sanatsal, turizm, tanıtım, 
geliştirme vb. yönünden 
katkı sağlamış veya 
sağlayan kişi veya 
kurumlara teşvik ve 
teşekkür amacıyla her 
ay veya üç ayda bir 
veya 6 ayda bir veya 
yılda bir defa bir veya 
birden fazla kişiye 
Adana Şehir Madalya’sı 
(Cumhurbaşkanlığındaki 
gibi) verilebilir. Bu 
kişileri Adana Gelişim 
Vakfı önerirken, 
Adana Valisi’nin 
başkanlığındaki bir heyet 
tarafından seçilebilir. Bu 
organizasyon, geleneksel 
hale getirilerek, bir 
toplantı veya kokteyl 
eşliğinde düzenlenebilir.
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PROJENİN ADI: 
OKULLARDA MİSAFİR 
ÖĞRENCİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ  
 EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
• ÖZEL OKULLAR
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

OKULLARDA MİSAFİR 
ÖĞRENCİ PROJESİ073

İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya, Bursa gibi illerdeki 
özel okulların ilköğretim ve lise 
düzeyindeki öğrencilerinin, 
Adana’daki özel okulları 
ziyaret edebileceği ve buradaki 
öğrencilerin ailelerinin 
yanında kalabileceği, merkezi 
sistemle hazırlanacak 
Adana’yı tanıtım ve gezdirme 
programları oluşturulabilir. 
Adana’ya gelen öğrenciler, 
Adana hakkında güzel 
izlenimler edinerek yaşadıkları 
kente döndüklerinde ailelerine 
ve çevresindeki insanlara 
Adana’yı anlatacak, Adana’nın 
tanıtımını yapacaktır. Bu 
da başka illerde yaşayan 
insanlarda, Adana’ya 
gelme, gezme, görme isteği 
uyandıracaktır. Ayrıca genç 
nesil, geleceğin kültür elçileri 
gibi kullanılabilecek, Adana’ya 
gelen öğrencilerin yaşamı 
boyunca hatırlayacağı güzel bir 
kent olarak kalacaktır. 

PROJENİN ADI: 
SANATÇILAR ADANA’YA

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

SANATÇILAR ADANA’YA

Adanalı sanatçıların 
Adana’ya davet 
edilerek, sanatla ilgili 
organizasyonların veya 
Adanalı olmalarından 
dolayı duyulan 
gururun paylaşıldığı 
bir organizasyon 
düzenlenebilir. Ayrıca bu 
sanatçıların ülkemizdeki 
diğer sanatçılarla 
kontak kurulmasını 
ve destek vermelerini 
sağlayarak bazı arzu eden 
sanatçılar Adana’da uzun 
süreli konuk edilerek 
burada eser yazmaları 
sağlanabilir. Davet 
edilecek sanatçılara, Yaşar 
Kemal, Nebil Özgentürk 
ve Muzaffer İzgü gibi 
isimleri örnek verebiliriz. 

074

108 109



TAYYAR ZAİMOĞLU’DAN ADANA İÇİN 100 PROJE

PROJENİN ADI: 
EDEBİYAT ÖDÜLÜ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

EDEBİYAT ÖDÜLÜ075

Adana ilimiz sanat ve sanatçı 
yetiştirme açısından oldukça 
şanslıdır. Bugüne kadar ulusal 
ve uluslararası alanda çok 
sayıda ödül almış sanatçımız 
vardır. Bu sanatçılarımızın 
adlarını taşıyan roman 
dalında, şiir dalında, öykü 
dalında her yıl düzenlenecek 
ve özellikle ülke çapında 
önemli bir organizasyon haline 
gelebilecek “Edebiyat Ödülleri” 
projesi hayata geçirilebilir. 

PROJENİN ADI: 
KİTAP FUARLARI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

KİTAP FUARLARI

Ülkemizdeki kitap fuarlarında 
Adana stantları kurulabilir. Bu 
stantlara, Adanalı yazar ve şairlerin 
katılımı sağlanabilir. Böylelikle hem 
Adanalı sanatçılar imza günleri 
düzenleme ve eserlerini sergileme 
fırsatı bulmuş olur, hem de Adana 
açısından önemli bir tanıtıma imza 
atılmış olunur.
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PROJENİN ADI: 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

ALTIN KOZA 
FİLM FESTİVALİ077

Altın Koza bugün için 
Adana tanıtımında 
kullanılacak en önemli 
organizasyondur. Bu 
organizasyonun Antalya 
Film Festivali, İstanbul 
Film Festivali gibi ön plana 
çıkarılması sağlanabilir.  
Altın Koza’nın hem 
ülke çapında hem de 
uluslararası düzeyde ses 
getirmesi için çalışmalara 
tüm Adana destek 
vermelidir. Bunun için 
projeler geliştirilebilir 
ve bu konu Adana 
Tanıtım Eylem Planı’nın 
içinde önemli bir yerde 
değerlendirilebilir.

PROJENİN ADI: 
TİYATRO FESTİVALİ

PROJE SAHİBİ: 
• HACI ÖMER SABANCI   
 VAKFI

TİYATRO FESTİVALİ

Adana ilimizde bulunan 
Hacı Ömer Sabancı 
Kültür Sitesi’nde 
bulunan Devlet 
Tiyatrosu son derece 
başarılı çalışmalar 
yapmaktadır. Her yıl 
düzenlenen “Sabancı 
Uluslararası Tiyatro 
Festivali” Adana’nın 
tanıtımı açısından 
oldukça faydalıdır. Bu 
festivalin daha geniş 
kitlelere duyurulması 
için destek verilebilir.
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PROJENİN ADI: 
ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ 
ORKESTRASI

ÇUKUROVA DEVLET 
SENFONİ ORKESTRASI079
Adana’da faaliyet gösteren Çukurova 
Devlet Senfoni Orkestrası’nın (ÇDSO) 
konserlerinin Adanalıya ve Adana’ya 
gelenlere daha iyi duyurulması, 
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’na 
maddi destek sağlanması gereklidir. 
Senfoninin konser sayısının artırılması 
ve davetiye giderlerinin bazı 

kurumlarca karşılanarak daha fazla 
sayıda kitleye ulaşması sağlanabilir. 
Son derece başarılı konserler veren 
bu orkestramızın zaman zaman tarihi 
mekanlarda, ülkemizin ve Adana’mızın 
özel günlerinde konserler verebilmesi 
için çalışmalar yapılabilir. ÇDSO’ya ait 
bir salon yapılabilir.
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PROJENİN ADI: 
ADANA KEBAP FESTİVALİ

ADANA KEBAP FESTİVALİ080 Adana Kebabı’nın marka değerinden 
faydalanmak amacıyla Adana içinde her 
yıl belli bir günde veya birkaç günde, 
Adana Kebap Festivali düzenlenebilir. 
Rekorlar kıracak şekilde metrelik 
hazırlanacak kebaplar, kebapçıların 
yarışmaları, bayanlara kebap yaptırılması 
gibi çok sayıda renkli aktivite ile festival 
programı geliştirilebilir. Bu festivale 
gazetecilerin, yeme-içme yazarlarının ve 
gurmelerin katılımı sağlanabilir.
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PROJENİN ADI: 
NARENCİYE FESTİVALİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA TİCARET BORSASI
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ
• ÇUKTOB

081
Şehrimizin sembolü haline gelmiş narenciye ürünlerinin (portakal, limon, 
greyfurt, mandalina, turunç) sergileneceği, “En İyi Portakal” yarışmalarının 
yapılacağı, narenciye ürünlerinden sembolik heykellerin hazırlanacağı, 
narenciyelerden yapılmış tatlılar, börekler, yemekler gibi yiyeceklerin 
tanıtılacağı kısacası narenciyenin her türlü görsel ve lezzet olarak 
sunulacağı, ülke çapında ses getirecek bir festival düzenlenebilir.

NARENCİYE FESTİVALİ
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PROJENİN ADI: 
ADANA NEHİR FESTİVALİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ
• ÇUKTOB

NEHİR FESTİVALİ082

Şehrimizin içinden geçen ve masmavi 
sularıyla başka şehirlerde olmayan 
Seyhan Nehri’nin, bu güzelliğinin 
değerlendirilebilmesi için yılda bir 
kez Seyhan Nehri içinde aktiviteler 
düzenlenebilir. Festival havasında 
düzenlenecek bu organizasyonda kürek 
yarışları, bot yarışları, su gösterileri, 
tekne şovları vb. aktiviteler yapılabilir.

PROJENİN ADI: 
LİMON KOLONYASI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA TİCARET   
 BORSASI
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA ÇİFTÇİLER   
 BİRLİĞİ
• ÇUKTOB

LİMON KOLONYASI

Adana narenciye 
memleketi olmasına ve 
en çok limon üretilen 
bölgede yer almasına 
rağmen yeterli sayıda 
ve büyüklükte limon 
kolonyası üreticisi 
bulunmamaktadır. En 
az bir firmanın ülke 
çapında önemli bir 
limon kolonyası üreticisi 
olarak ortaya çıkarılması 
ve Adana adıyla 
anılması sağlanabilir. 
Ayrıca sadece 
limondan değil diğer 
narenciye ürünlerinin 
çiçeklerinden de elde 
edilebilecek kolonyalar 
üretilebilir.
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PROJENİN ADI: 
ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI 
FESTİVALİ

ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI 
FESTİVALİ084

Akdeniz Bölgesi’nin 
simgesel ağacı olan ve 
sadece Akdeniz, Ege ve 
çevresinde yetiştirilebilen 
zeytin bitkisinin en çok 
olduğu yerlerden birisi 
de Adana ve çevresidir. 
Özellikle son yıllarda 
zeytin yetiştiriciliğinde 
önemli gelişmeler 
sağlayan Adana’da zeytin 
ve zeytinyağı ile ilgili 
festivaller, organizasyonlar 
yapılabilir. Örneğin 
sadece bölgemize özgü 
“Sarı ulak zeytinleri”nin 
üretiminin teşvik edilmesi 
sağlanabilir. Bu tanıtımın 
ulusal ve uluslararası 
boyutta yapılması 
sağlanabilir. 

Adana’yı ve Adanalı 
sanatçıların hayatını, 
eserlerini anlatan, 
Adana’nın sanata 
ve sanatçıya verdiği 
önemi, sanatçıların 
genelde Adana’dan 
çıkmasının öykülerini 
anlatan bir kitap 
hazırlanabilir.  Kaliteli 
şekilde baskı yapılacak 
kitap aynı zamanda 
Türkiye’deki önemli 
kitapçılarda satışa 
sunulabilir. Adanalı 
sanatçılarla yapılmış 
söyleşiler, röportajlar 
da kitapta yer alabilir.

PROJENİN ADI: 
ADANA SANAT ve 
SANATÇILARI KİTABI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ADANA TİCARET   
 BORSASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ADANA SANAT ve 
SANATÇILARI KİTABI085
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PROJENİN ADI: 
TV DİZİ ÇEKİMLERİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ADANA TİCARET BORSASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

TV DİZİ ÇEKİMLERİ086

TV dizilerinden en az 
birkaç tanesinin Adana’da 
çekilebilmesi için 
program yapımcılarıyla 
görüşülebilir. Adana’nın 
tanıtımı için oldukça 
etkili olan bu çekimler 
için yapımcılara destekler 
sağlanabilir.

PROJENİN ADI: 
SANATÇILAR EVİ

SANATÇILAR EVİ087
Adana’da yaşayan 
ressamların 
tablolarını yapıp, 
sergileyebileceği 
ve satabileceği 
bir sanatçılar 
evi yapılabilir. 
Sanatçılarla 
görüşmeler yapılarak 
bu evle ilgili farklı 
projeler üretilebilir.
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PROJENİN ADI: 
PORTAKAL BÜFELER ve 
PORTAKAL SUYU İKRAMI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ
• ADANA TİCARET ODASI
• ADANA SANAYİ ODASI
• ADANA TİCARET BORSASI
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

PORTAKAL BÜFELER ve 
PORTAKAL SUYU İKRAMI088 Kışın portakal suyu, şalgam, 

yazın aşlama, vişne suyu, bici 
bici, şalgam satan büfeler, şehrin 
farklı noktalarına konabilir. Bu 
büfelerde mevsimi boyunca 
narenciyeden elde edilen 
(turunç reçeli vb.) ürünlerle 
birlikte direk narenciye satışı 
da yapılabilir. Çukurova 
Üniversitesi Döner Sermayesi 
turunç reçeli üretmekte ve tüm 
yıl boyunca satışını yapmaktadır. 
Adana’da mevcut olan büfeler 
elden geçirilerek tek tip hale 
getirilebilir ve portakal büfeler 
bunların içinde de oluşturulabilir.

Adana Havaalanı’nda gelen yolcu bölümünde narenciye mevsimi boyunca her 
gelen yolcuya bir bardak portakal suyu ikram edilip “Narenciye kentine hoş 
geldiniz” sloganıyla karşılanmalar düzenlenebilir. Bunun bütçesi için çiftçilerden 
destek sağlanabilir. Ayrıca kağıt bardakların üzerine reklam alınabilir. Örneğin 
“Portakal suyu TEMSA ikramıdır” gibi reklamlarla sponsorluk sağlanabilir.
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PROJENİN ADI: 
BARAJ GÖL SEVİYESİNİN 
ve KANALLARDAKİ SUYUN 
TUTULMASI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• DSİ

BARAJ GÖL SEVİYESİNİN 
ve KANALLARDAKİ SUYUN 
TUTULMASI

089
Seyhan Baraj Gölü’nden ve Seyhan Nehri’nden ayrılarak 
Çukurova Bölgesi’nin sulanması amacıyla faaliyet 
gösteren DSİ’ye ait Adana şehrimizin içinden geçen iki 
adet kanalın içinde 365 gün boyunca su kalabilmesi için 
çalışmalar yapılabilir. Bu kanallarda gezinti amaçlı tekneler 
kullanılabilir.

PROJENİN ADI: 
ORGANİK GIDA 
TOPLAMA

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ
• ADANA TİCARET   
 BORSASI

ORGANİK GIDA TOPLAMA

İnsanların arabalarıyla 
gelip, istedikleri kadar 
organik ürünü (Çilek, 
Narenciye, Sebze vb.) 
kendilerinin toplayıp 
satın alabileceği 
ortamlar oluşturulabilir.

090
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PROJENİN ADI: 
ENGELLİLERE YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ 
• İLÇE BELEDİYELERİ

ENGELLİLERE YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR091

Şehrin tüm 
kaldırımlarının, 
parklarının, toplu ulaşım 
araçlarının ve olabildiğince 
fazla mekanın engellilere 
yönelik olarak 
düzenlenmesi için 
çalışmalar yapılabilir. 
Örneğin belediye 
otobüslerinin tamamı 
engellilere yönelik 
düzenlenebilir (İsviçre 
örneği). Kaldırım ve 
yolların tamamen 
engellilere yönelik olması, 
çok sayıda yeme içme, 
alışveriş mekanlarının 
engellilere yönelik 
oluşturulması ve bunların 
tüm dünyaya duyurulması 
sağlanabilir.

PROJENİN ADI: 
YATIRIMA ve TANITIMA 
DAVET

YATIRIMA ve TANITIMA DAVET092
Ülkemizdeki büyük 
kuruluşların, sanayi 
yatırımcılarının, 
turizm yatırımcılarının 
davet edileceği bir 
organizasyon ile yine 
devletin üst düzey 
yöneticilerinin, 
milletvekillerinin, 
genel müdürlerin, ilgili 
bürokratların, daire 
başkanlarının davet 
edileceği bir program 
düzenlenebilir. Bu 
programda, Adana’yı 
tanıtan, anlatan, 
mevcut durumunu, 
güzelliklerimizi, 
ihtiyaçlarımızı, 
taleplerimizi 
anlatabileceğimiz bir 
içerik planlanabilir. 
Program sosyal 
aktivitelerle 
zenginleştirilerek iki 
güne yayılabilir. 
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PROJENİN ADI: 
YENİ ÜNİVERSİTELER 

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA MİLLETVEKİLLERİ
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ

YENİ 
ÜNİVERSİTELER

093
Bugün dünyada çok sayıda kent, 
üniversitelerin o kente sağlamış 
olduğu kültür ve eğitim zenginliğinin 
yanı sıra ekonomik getiriler de 
sağladığını fark etmiş ve kentlerinde 
çok sayıda üniversite kurulmasını 
teşvik etmiştir. 

Adana ilimizdeki Çukurova 
Üniversitesi, verdiği eğitim kalitesi, 
fakülte – yüksekokul sayısı ve 

kampusun yerleşim alanı gibi birçok 
özelliği ile ülkemizin en önemli 
üniversitelerinden birisi haline 
gelmiştir. Bu üniversitemizin dışında 
yeni devlet üniversiteleri ve özel 
üniversiteler kurulması sağlanabilir.

PROJENİN ADI: 
ULAŞIM

PROJE SAHİBİ:
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• KARAYOLLARI
• DEVLET DEMİR   
 YOLLARI

ULAŞIM094
PROJE-2: METRO – RAYLI SİSTEM ULAŞIMI
Şehir içinde, şehrin her tarafına kolay ve rahat ulaşabilen bir raylı sistem kurula-
bilir.

PROJE-3: DEMİRYOLU ULAŞIMI 
Hatay – İskenderun – Adana – Tarsus – Mersin – Silifke – Anamur – Gazipaşa 
– Konya – Antalya arasında konforlu hızlı tren ulaşımı sağlanabilir.

PROJE-4: KARATAŞ – ADANA 
YOLU
Adana’nın sahil ilçesi olan 
Karataş’a ulaşım duble yol şeklinde 
düzenlenerek daha güvenli, daha kısa 
ve kolay olması sağlanabilir.

PROJE-1: 
HAVAYOLU 
ULAŞIMI 
Adana’da yer 
alan mevcut 
havalimanının 
terminal binaları, 
uluslararası 
standartlara uygun 
hale getirilebilir. 
Modern bir 
havalimanı 
binası sayesinde, 
Adana’dan karşılıklı 
direk çok sayıda 
yurt içi ve yurt 
dışı uçak seferleri 
sağlanabilir.

 Sahilden 3-5 km içerisine, Hatay 
– İskenderun – Adana – Tarsus 
– Mersin – Silifke – Anamur-
Gazipaşa – Alanya – Antalya arası 
otoban tarzı bir yol yapılması.
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SAĞLIK TURİZMİ 

Sağlık turizmi için Adana’da bulunan hastanelerin, 
özel sağlık kurumlarının bir envanteri çıkarılıp, 
hastanelerin uzmanlık alanları, kapasiteleri, 
doktorları vb. bilgileri içerecek şekilde kitap haline 
getirilebilir. Bu bilgiler Türkçe, İngilizce ve Arapça 
olarak hem kitap, hem de CD formatında yapılabilir. 

Uzmanlık alanlarına göre şu şekilde 
gruplandırılabilir: 

1-GENEL – Çukurova Üniversitesi Balcalı, Başkent, 
Üniversal vb.

2-UZMANLIK – Ortepedia, Göz, Tüp Bebek, 
Doğum, Kalp vb.

3-SAĞLIK KURUMLARI – Sistem Tıp, Nörotıp, 
Çuko-Tıp vb.

PROJENİN ADI: 
SAĞLIK ve SAĞLIK TURİZMİ 
PROJELERİ 

PROJE SAHİBİ: 
• İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
• ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

SAĞLIK ve SAĞLIK TURİZMİ 
PROJELERİ 

095 TIP ADANA:

Tıp dalında ülkemizde önemli kişilerin, kongreleri düzenleyen ve söz 
sahibi olan tıp fakülteleri ana bilim dalı başkanlarının ve bu konuda 
yetkili ve etkin kişilerin davet edileceği bir program düzenlenebilir. 
Adana’nın toplantı - kongre altyapısının, tarihi turistik değerlerinin, 
tıp konusundaki başarılarının vb. konuların anlatılacağı bir program 
organize edilebilir.

JCI BELGESİ (JOINT 
COMMISSION 
INTERNATIONAL): 
Sağlık kuruluşlarının 
uluslararası sağlık sisteminde 
pazarlanabilmesi için 
dünyanın saygın akreditasyon 
kurumu JCI tarafından verilen 
uluslararası kalite belgesi 
almalarının sağlanması için 
çalışılabilir.

Dünyanın saygın akreditasyon 
kurumu Joint Commission 
International (JCI), sağlık 
hizmetlerinin kalitesini 
ve güvenliğini artırmaya 
odaklanmış, kâr amacı 
gütmeyen Joint Commission 
on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) 
kurumunun uluslararası 
akreditasyon hizmetleri için 
oluşturulmuş birimidir. JCI’ın 
amacı, tüm dünyada sağlık 
hizmeti sunan kurumların 
uluslararası standartlara 
ve kriterlere uygunluğunu 
denetlemek ve hasta güvenliği 
ve memnuniyeti gibi konular 
başta olmak üzere kalite 
artışını ve gelişmeyi teşvik 
etmektir.
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PROJENİN ADI: 
SPOR ve EĞİTİM PROJELERİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ
• GENÇLİK ve SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ
• ADANASPOR
• ADANA DEMİRSPOR

SPOR ve EĞİTİM PROJELERİ096
ADANA 5 OCAK STADYUMU ve SPOR KOMPLEKSİ

Kuzey Adana’da fuar alanı civarında yeni, modern, kapasitesi daha büyük bir 
stadyum ve kapalı spor salonu yapılabilir. Uluslararası standartlarda yapılacak yeni 
stadyum, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu gibi tesisler sayesinde milli 
maçların, uluslararası yarışmaların Adana’da yapılmasına imkan sağlayacaktır. 
Biz Adana olarak öncelikle sporla ilgili altyapımızı uluslararası standartlara 
çıkardığımızda bunun tanıtımı da organizasyonu da daha kolay olacaktır. Zaten 
Adana gibi büyük ve önemli bir şehirde de spor komplekslerinin bu boyutta olması 
gereklidir.

Mevcut 5 Ocak Stadyumu’nun mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 
aittir. Reşatbey Mahallesi’nde 37.315 metrekarelik alan üzerinde yer alan bu tesis 
1998 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce 49 yıllığına Adana Spor A.Ş. 
Kulübü’ne protokolle kiraya verilmiştir. Bu stadyum yıllarca Adanaspor ve Adana 
Demirspor kulüplerimize ev sahipliği yapmıştır. Ancak artık Adana’ya en az 40.000 
kişilik yeni ve modern bir stadyum kazandırılabilir.

KAPALI SPOR SALONU

Adana’da mevcut Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nun mülkiyeti Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü’ne aittir. Reşatbey Mahallesi’ndeki 5 Ocak Stadyumu’nun 
yanında 1959 yılında 2500 kişilik olarak yapılarak hizmete girmiştir. 

Adana’da uluslararası basketbol, voleybol vb. sporlarda karşılaşmaların yapılması, 
mevcut takımlarımızın daha iyi ortamlarda mücadele verebilmesi için yeni 
yapılacak spor kompleksinin bir bölümünde en az 10.000 kişilik modern bir kapalı 
spor salonunun yapılması gereklidir.

TENİS KORTLARI ve TENİS TURNUVALARI

Tenis bugün bir olimpiyat sporu olup, her seviyeden, her yaştan ve her 
ülkeden oyuncusu bulunmaktadır. Adana ilimizde Tenis ve Dağcılık Kulübü, 
Atlıspor Kulübü, Çukurova Üniversitesi vb. birçok yerde çok sayıda tenis 
kortu bulunmaktadır. Bu kortların tamamı ulusal ve uluslararası boyuttaki 
tenis turnuvalarında seyirci türbinleri olacak şekilde tam olarak düzenlenmiş 
kortlarımızdır. Mevcut kortlarımızla çok sayıda ulusal tenis turnuvasına zaman 
zaman ev sahipliği yapılmaktadır. Ancak spor kompleksinin bir bölümünde 
yapılacak uluslararası standartlardaki kortlar sayesinde çok sayıda turnuvaya ev 
sahipliği yapılabilir.

BASKETBOLUN 
GELİŞTİRLMESİ

Gençlerin ve çocukların spor 
yapabilmesi, zamanlarını 
bilgisayar başında değil spor 
yaparak geçirebilmelerinin 
sağlanması için uygun olan her 
mahallede bir basketbol sahasının 
yapılması sağlanabilir. Bu alanlar 
Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü’nce 
denetlenebilir.

OLİMPİK YÜZME 
HAVUZU

Adana’da uluslararası yüzme 
karşılaşmalarının yapılacağı, 
Adana’nın adını bir zamanlar 
olduğu gibi uluslararası 
yarışmalarda duyuracak 
sporcuların yetişeceği, tam 
donanımlı olimpik yüzme 
havuzlarına ihtiyaç vardır. 
Olimpik ölçülerde, açık – kapalı 
yüzme havuzlarının, seyirci 
tribünlerinin, soyunma ve 
dinlenme odalarının olduğu 
10.000 kişi kapasiteli bir olimpik 
yüzme havuzu yapılabilir.
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PROJENİN ADI: 
ENGELLİLER YARIŞMASI 

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• GENÇLİK ve SPOR GENEL  
 MÜDÜRLÜĞÜ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

ENGELLİLER 
YARIŞMASI097
Bilindiği gibi spor, sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam için gereklidir ve tüm 
insanlar için önemlidir. Ancak 
sporun, engelli bireyler için daha 
farklı bir önemi vardır. Çünkü 
spor, zaten yaşamlarında birçok 
engelle karşılaşan ve bu engellerin 
yarattığı stresle birlikte yaşayan 
engelli bireylere, yeni bir pencere 
açabilmektedir.

Engel türü ve derecesi ne olursa 
olsun hareket etme, egzersiz yapma, 
sportif aktivitelere katılma bireye haz 
vermekte, hareket etmekten duyulan 
haz da bireyin yaşam motivasyonunu 
arttırmaktadır.

Her dört yılda bir Uluslararası 
Yaz Oyunları, Uluslararası Kış 
Oyunları ve Avrupa Özel Olimpiyat 
Oyunları düzenlenmektedir. Yaz 
ve kış olimpiyatları ulusal, bölgesel 
ya da mahalli yarışmalar olarak 
yapılmaktadır. Uluslararası Yaz Özel 
Olimpiyatları 1997’de başlamıştır.

Ulusal ve uluslararası engelli 
yarışmalarının Adana’da yapılabilmesi 
için gerekli altyapı çalışmaları 
yapılarak bu yarışmaların Adana’da 
yapılması sağlanabilir.

PROJENİN ADI: 
ATLI SPOR YARIŞMALARI

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• GENÇLİK ve SPOR   
 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• ADANA ATLI SPOR   
 KULÜBÜ

ATLI SPOR YARIŞMALARI098

Dünya genelinde en 
eski spor dallarından 
birisi olan (Atlı spor) 
binicilik turnuvaları ve 
yarışmaları son yıllarda 
Adana’da bulunan Atlı 
Spor Kulübü sayesinde 
düzenlenebilmektedir. 

Atlı Spor Kulübü’nün 
altyapı çalışmalarına 
destek verilerek 
imkanlarının 
geliştirilmesi sağlanabilir 
ve daha fazla sayıda 
müsabakanın Adana’da 
yapılabilmesi için 
çalışmalar yapılabilir.
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PROJENİN ADI: 
SEYHAN BARAJ GÖLÜ 
SU SPORLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ

PROJE SAHİBİ: 
• ADANA VALİLİĞİ
• ADANA BÜYÜKŞEHİR   
 BELEDİYESİ
• GENÇLİK ve SPOR İL   
 MÜDÜRLÜĞÜ
• YELKEN KULÜBÜ
• ÇUKTOB
• TÜRSAB

SEYHAN BARAJ GÖLÜ SU 
SPORLARININ GELİŞTİRİLMESİ099

•Adana Offshore 
Yarışması
•Yelken Yarışması
•Sörf Yarışması
•Kürek Yarışması
•Su Kayağı 

İstanbul Offshore Kulübü tarafından organize edilen Offshore yarışlarının 
bir ayağının Adana’da yapılmasının Adana tanıtımına oldukça büyük faydası 
olmuştur. Offshore yarışlarının Adana’da düzenlenmeye devam etmesi 
sağlanmalıdır. Organizasyonunun desteklenmesi ve yarışlara Adanalıların 
ilgi göstermesi için daha fazla çaba gösterilebilir.

Çukurova Üniversitesi’nin çok başarılı bir kürek takımı mevcuttur. Seyhan 
Baraj Gölü ve Adana’nın iklim şartları kürek yarışları için oldukça uygundur. 
Ulusal veya uluslararası yarışmalar için Kürek Federasyonu ile işbirliği içinde 
her yıl bir yarışmanın Adana’da yapılması sağlanabilir.

Adana Yelken Kulübü tarafından organize edilecek, ulusal ve uluslararası 
yelken, sörf, su kayağı gibi su sporları dallarında yarışmalar yapılabilir.

PROJENİN ADI: 
SOFULU ÇÖPLÜĞÜ GERİ 
DÖNÜŞÜM PROJESİ

PROJE SAHİBİ: 
ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

SOFULU ÇÖPLÜĞÜ
GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ100

Adana Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak ve 
yönlendirilecek proje ile 
yurt dışındaki örnekler de 
dikkate alınarak en sağlıklı 
çözüm ile çöplerin ayrışması, 
işlenmesi, yakıt olarak geri 
dönüşümü sağlanabilir. 
Böylelikle zaman zaman 
rahatsızlık uyandıran kötü 
koku da yok edilebilir.
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Bir Adana Konağının Hayata Dönüşü...
Hotel Bosnalı, Seyhan Nehri kıyısında, Adana’nın binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi Tepebağ semtinde yer almaktadır. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl 

başı Adana’sının önemli şahsiyetlerinden Bosnalı Salih Efendi’ nin 1889 yılında malikane olarak yaptırdığı bu tarihi bina, bugünkü sahibi Halil AVCI 
tarafından yapılan restorasyon ile, geçmişini ve günümüzü yaşamaya devam ediyor... 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve geçmişte yılanlı konak 

olarak da bilinen binanın tarihi dokusu, günümüzün modern donanımları ile birleştirilerek konuklarımıza unutulmaz bir konfor sunuyor.



Adana HiltonSA: Konukseverlikte bir dünya markası!

Adana HiltonSA iş merkezlerine, şehir merkezine ve havaalanına yakın mesafede, eşsiz 
Seyhan Nehri, tarihi Taşköprü ve Sabancı Merkez Camii manzarasına sahiptir.

Gün ışığı alan lobisi ve toplantı salonları, terası, bahçesi, keyifli bar ve restoranları, sağlık 
kulübü bünyesindeki spor olanakları ile Adana HiltonSA, tatil ve iş seyahatleri için  
mükemmel atmosferi sağlamaktadır.

Adana HiltonSA
Sinanpaşa Mah. Hacı Sabancı Bul. No:1, 01220 Yüreğir, Adana
Telefon:+ 90 (0) 322 355 5000
hilton.com.tr/Adana-HiltonSA
twitter.com/AdanaHiltonSA
facebook.com/Adana-HiltonSA

Rezervasyon ve şirketlere özel indirimli fiyatlar için
0322 355 50 00

hilton.com

HOME&OFFICE  CONCEPT 
ŞİMDİ   DE   DİJİTAL   DÜNYADA!..

Artık, dünyanın neresinde olursanız olun, 
HOME&OFFICE CONCEPT’i,
internete bağlanabildiğiniz her yerden,
isterseniz masaüstü bilgisayarınızdan,
isterseniz dizüstü bilgisayarınızdan, 
isterseniz iPad’inizden,
isterseniz de iPhone’unuzdan
okuyabileceksiniz.

Yapmanız gereken tek şey,
www.dijimecmua.com adresine
ya da AppStore’da dijimecmua’ya girip, 
HOME&OFFICE CONCEPT’i bilgisayarınıza, 
iPad’inize ya da iPhone’unuza indirmek
ve her zaman olduğu gibi
keyifle okumak.

facebook.com/homeofficeconcept twitter.com/homeofficecncpt instagram.com/homeofficeconcept

dijimecmua’nın Android 
uygulaması hazırlanmakta olup, 
çok yakında hizmete girecektir.

dijimecmua.com



Otelimizde ifl toplant›lar›na cevap verebilecek 
teknolojik donan›mlara sahip üç farkl› toplant› 
salonu bulunmaktad›r. VIP toplant› salonu; 
sinema düzeninde 20, U düzeninde 10 kifliliktir. 
Kuzey ve Güney toplant› salonumuz, U 
düzeninde 60, sinema düzeninde 100 kiflilik 
kapasiteye sahiptir. 

Beyazevler Mah. Adnan Kahveci Bulvar› No: 46  
Çukurova-Adana F: 0322 285 00 00
info@maselhotel.com

 www.maselhotel.com
T: 0322 292 00 00

Masel Hotel, Adana’n›n en de€erli güzelliklerinden Seyhan Baraj Gölü’ne naz›r konumuyla ifl dünyas›n›n hizmetindedir. 
Co€rafi olarak Gaziantep, Mersin, Kahramanmarafl, Osmaniye ve Hatay illerinin merkezi niteli€indeki Adana’da, flehrin tüm 
önemli noktalar›na yak›n mesafededir. Havaalan›na 10 km., TÜYAP Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi’ne 6 km., Çukurova 
Üniversitesi Balcal› Hastanesi’ne  5 km. ve flehir merkezine 7 km. mesafede olmas› flehir içi ulafl›mlarda büyük kolayl›k 
sa€lamaktad›r. Ayr›ca Mersin – Gaziantep otoyol girifline 500 metre mesafede yer almaktad›r.

‹fi DÜNYASI İÇİN ŞEHİR MERKEZİNDE
BARAJ GÖLÜ MANZARALI
BUSINESS HOTEL KONFORU







Karsl› Mah. YSE Cad. 82046 Sk. No:2   Çukurova/ADANA • T: 0322 231 24 04

www.parkzirve.com.tr

Adana’da lezzetin ve eğlencenin zirvesi

Adana’nın muhteşem Baraj Gölüne hakim tepede, tüm ayrıntılar özenle düşünülerek dekore edilmiş; 
seçkin restoranları, Beylerbeyi, Beybağı ve Kılıçbağı toplantı salonları, Safran Balo Salonu, Havuzbaşı 
ile tüm organizasyonlar, Park Zirve Zaimoğlu’nda inanılmaz davetlere dönüşüyor

Park Zirve Zaimoğlu küçük samimi bir davetten 1000 kişilik düğün yemeğine, 

1200 kişilik kokteyle kadar bütün organizasyonlarınızda Zaimoğlu kalitesini 

şekilde ağırlayabileceğiniz benzersiz bir mekan.

Toplantılarını sıkıcı şirket ortamlarında gerçekleştirmek istemeyen yöneticiler, 

sağlıyor.

buluştuğu davet, toplantı, yeme-içme ve eğlenme imkanlarıyla dolu 

ayrıcalıklı bir dünyaya davet ediyor.






