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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

ÇALIŞTAYIN AMACI, YÖNTEMİ ve AKIŞI 
Bu rapor 27-28 Mart 2010 tarihlerinde, Adana turizm sektörünün geleceğini tasarlamak 
amacıyla, ilgili iddia sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen Adana Turizm Arama Konferansı 
tutanağını içermektedir. 

Arama Konferansı, Adana’da turizme yönelik iddia sahiplerinin (stakeholder), şehrin turizm 
alanındaki geleceğinin tasarım sürecinde bizzat yer alması ve ortak akıl üretmesi için 
kullanılan bir yöntemdir. ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlığı ekibi tarafından uygulanan 
bu katılımlı yöntem yaklaşımı ile Adana turizminin gelecek tasarımı ve değişimi için iddia 
sahiplerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortak akıl ortaya çıkartılmış ve bu değişime 
sistemsel yaklaşım getirilmiştir.  

Arama Konferansı akışı içerisinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmiştir: 

• Turizmdeki gelişmelere ve sıkıntılara yönelik akımların dile getirildiği bir beyin fırtınası 
seansı ile başlayan toplantı, Adana turizminin değişim gündeminde hangi konuların 
öncelikli olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir grup çalışmasıyla devam 
etmiştir. 

• Çalışmanın ikinci bölümünde, katılımcılar 8 gruba bölünerek “Gelecek Tasarımı 
Çerçevesi” doğrultusunda Adana turizminin geleceğine yönelik öneri geliştirmişlerdir. 8 
farklı grubun önerileri daha sonra bütünleştirilmiştir. 

• Gelecek tasarımı aşamasında ortaya çıkan önemli başlıklar, uygulama kurgusu grup 
çalışması seansı ile masaya yatırılmıştır. Katılımcılar, çalışmak istediği konunun 
grubunda gönüllü olarak yer almış ve ilgili başlıklarda detaylı öneri geliştirmeye 
çalışmışlardır.  

 

 
 

Rapor iki ana bölümden oluşmaktadır: Yönetici Özeti ve Çalıştay Notları: Yönetici Özeti, 
Arama Konferansı'nda grup çalışmalarından sonra ortak akılla üretilmiş ve sonra 
bütünleştirilmiş değişim gündemini ve grubun geleceğini şekillendirmek amacıyla üretilen 
yöngörü ve stratejik kurguyu içermektedir. Çalıştay notları, Arama Konferansı'nın akışıyla 
tutarlı olarak yapılan tüm çalışmaları, tartışmaları ve değerlendirmeleri akış sırasına göre 
belgelemektedir.  

 

BEYİN FIRTINASI 

BÜTÜNLEŞTİRME 
ÇALIŞMASI 

DEĞERLENDİRME 
ve YORUMLAMA 

GRUP ÇALIŞMASI 

Grup1 

Grup2 

Grup3 

Grup4 

Grup5 

Grup6 
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ORTAK DEĞİŞİM GÜNDEMİ 
Çalışmanın ilk seansında, Adana turizmini ilgilendiren gelişmeler beyin fırtınası 
seansı ile listelenmiş, ve ardından gerçekleştirilen grup çalışmasında bu gelişmeler 
arasından en önemli olanları belirlenmiştir. 8 farklı çalışma grubu tarafından 
oluşturulan değişim gündemi maddeleri, aşağıdaki şekilde ortaklaştırılmıştır. Adana 
turizminin geleceğindeki değişim gündeminde, aşağıdaki konuların ön planda olacağı 
öngörülmüştür. 
 

• Turizm çeşitlenmesi 
o Dağ, deniz, doğa, golf, kıyı, kongre, spor, sağlık, kültür-sanat, … 

• Fiziki altyapı 
o Ulaşım, arıtma, kanalizasyon, … 

• Tanıtım, pazarlama, imaj geliştirme 
o Hem Adana içinde, hem dışarıda 

• Bilinçlenme  
o Halk ve bürokratların turizmi geliştirme açısından bilinçlenmesi 

• Eğitim 
o İK altyapısının geliştirilmesi, mesleki eğitim, … 

• Yönetim  
o Yönetim birliği, politikalar, master plan oluşturulması, mevzuat, 

eşgüdüm, çevre illerle entegrasyon 

• İnanç, amaç, azim, kararlılık, irade 
o Yarım kalan işlerin tamamlanması, yeni projelerin geliştirilmesi, 

desteklenmesi, hayata geçirilmesi 
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GELECEK TASARIM ÇERÇEVESİ 
 
Adana turizminin gelecek tasarımında kullanılan çerçeve aşağıda görülmektedir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde, katılımcılar 6 çalışma grubuna bölünerek, aşağıdaki 
başlıkların detaylandırılması konusunda çalışmışlardır.  
 

 

A. Yöngörü 
 

Vizyon 
(Adana’da turizmin temel amacı, kimliği, yönü ne olmalı?) 

 

Rekabet Avantajı 
(Turizm nasıl bir rekabet avantajına dayalı devam edecek? Hangi rekabet avantaj(lar)ıyla 

farklılaşacak?) 
 

Ana Hedefler 2023 
(Örneğin: En yüksek katma değerli alana odaklanma) 

 
 
 

B. Stratejik Kurgu 
 

Öncelikli Turizm Alanları / Türleri / Ürünler (Ağırlık, öncelik ne olmalı?) 
 

Hedef Kitle (Dış turizm / İç turizm) 
 

Tanıtım / İmaj (dış/iç) 
 

Eğitim ve Zihniyet 
 

Altyapı (Ulaşım, arıtma…) 
 

Yönetim, Örgütlenme ve Çevre İller İle Entegrasyon 
 

Plan / Mevzuat 
 

Yarım Kalan İşler 
 

Destek ve Teşvik 
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BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ GELECEK TASARIMI 
 
Gelecek tasarımı çerçevesi ışığında 6 farklı grubun çalışmaları, tek bir listede 
birleştirilmiştir. Katılımcıların “ortak akıl”ını yansıtan Adana turizm gelecek tasarımı 
aşağıda görülmektedir. 
 
 

A. Yöngörü 
 
VİZYON 

• Doğal ve kültürel değerleriyle 4. en önemli turizm çekim merkezi olmak 
 

REKABET AVANTAJI 
• Hedef kitle için iklim avantajı 

• Ulaşım imkânları 

• Yapılaşmamış kıyı alanları 

• Tarihi, kültürel ve arkeolojik varlıklar 

• Mutfak kültürü 

• İnanç merkezleri koridoru üzerinde 

• Kent içinden geçen nehirler, göller ve kanallar 

• Coğrafi ve stratejik konum; bölgesel merkez 

• Uluslararası fuarlar 

• Bölgenin sağlık merkezi olması 

• Doğal kaynaklar; kuş cenneti, lagünler, dalyanlar ve kullanıma açılacak akarsu 
turizmi 

• Sanata olan ilgi ve sanatçıların potansiyeli 

• Vizelerin kalktığı Ortadoğu ülkelerine yakın coğrafi ve kültürel konum  
 
ANA HEDEFLER 

• x5 etkisi (yatak, istihdam, gelir, sayı) 

• Ortadoğu ve Avrupa pazarından en büyük payı almak 

• Doğa ve kültür varlıklarının korunarak proje ve uygulama bazında 
işlevlendirilmesi (arkeoloji, kuş cenneti, farmakoloji)  

 
 



Adana Turizm Arama Konferansı 
 

  
8 / 88 

B. Stratejik Kurgu 
 
ÖNCELİKLİ TURİZM ALANLARI / TÜRLERİ / ÜRÜNLER  

• Kültür turizmi (eğlence, gastronomi, arkeoloji, sanat, din, inanç) 

• Doğa turizmi (eko, agro) 

• Sağlık turizmi ve medikal turizm (astım, kaplıca, talasoterapi, tıp) 

• Kongre turizmi 

• Deniz turizmi  

• Spor turizmi 

• Gençlik turizmi (kamping, hobi turları) 
 
HEDEF KİTLE 

• Dış turizm (%60) 
o Yüksek gelir grubu 
o Ortadoğu ve Avrupa pazarı 
o Üçüncü yaş 

• İç turizm (%40) 
o Orta ve yüksek gelir grubu 
o Öncelikle bölge olmak üzere ülke geneli 
 

TANITIM / İMAJ 
• Tanıtım fonunun kurulması 

• Tanıtım yöntemleri 
o Basılı materyaller (kitap, broşür vb.) ve görsel materyaller (CD vb.) 
o Yaygın medya iletişim kanalları (diziler, TV reklamları vb.) 
o Fuar, festival, paket program, vb. diğer faaliyetler (gençlik olimpiyatı, 

tarımın “Davos”u olmak, film platosu kurma …) 

• Tanıtımın büyük bölümü dış turizm odaklı ve mevsimsel olacak (%60). İç 
turizm tanıtımı ise 12 ay boyunca olmasına karşın dış turizme göre daha 
düşük düzeyde (%40) olacaktır. 

• Tanıtımın sürdürülebilirliği 
o Kent turizm bilgi sistemi 
o Coğrafi bilgi sistemi 
o 3. nesil teknolojiler yoluyla müşteri ilişkileri yönetimi 
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EĞİTİM VE ZİHNİYET 
• Halkın turizm eğitimi ve bilinçlendirilmesi (Yayınlar, kurslar, konferanslar, 

örgün eğitim) 

• Sektörü yönlendiren kurum çalışanlarının eğitimi (özel ve kamu sektörleri) 

• Nitelikli personel yetiştirilmesi ve mevcut personelin eğitimi (üniversite 
sayısının arttırılması, eğitim üssü olmak,  yabancı dil eğitimi vb.) 

• Sorumluluk bilinci eğitiminin verilmesi ve ortak turizm bilincinin oluşturulması 
 

ALTYAPI 
• Ulaşım 

o Kent içi ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi 
 Hafif raylı sistemin tamamlanması 
 Yumurtalık-Karataş sahilyolu ve Şarkent bağlantısının 

iyileştirilmesi 
 Kent bütününde otopark olanaklarının arttırılması 
 Öğrencilere dönük ulaşım kolaylıklarının sağlanması 

o Adana iline ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi 
 Havalimanının iyileştirilmesi 
 Hedef pazarlara dönük yeni havayolu seferlerinin konulması 
 Demiryolu altyapısının iyileştirilmesi 
 Denizyolu ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi 

• Çevre 
o Fiziksel ve sosyal çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
o Sürdürülebilirlik bağlamında koruma-kullanma dengesinin sağlanması 

ve yerel inisiyatif odaklı kontrol mekanizmasının oluşturulması 
o Kentsel yaşam alanları ile hava kalitesinin iyileştirilmesi 
o Kadastro işlemlerinin sonuçlandırılması ve imar planlarının 

hazırlanması 

• Teknik Altyapı 
o Altyapı turizm destek birliklerinin (kamu-özel sektör işbirliği ve 

eşgüdümü çerçevesinde oluşturulması) 
o Sahil bandında teknik altyapının geliştirilmesi (arıtma, elektrik vb.) 
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YÖNETİM, ÖRGÜTLENME VE ÇEVRE İLLER İLE ENTEGRASYON 

• Diğer komşu kentlerle ilişkili olmak zorundayız. Turizm hareketleri il sınırı 
tanımaz. 

• Dört kenti de kapsayan eşgüdüm mekanizması 
o Sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kamu temsilcilerinden oluşacak 

koordinasyon için Çukurova Turizm Geliştirme Bölge Bürosu (Ajansı) 
kurulmalı  

o Turizm amaçlı kent bilgi sistemi kurulmalı. 
o ÇDP ve kıyı yönetimi gibi temel planlamada ortak çalışma ve denetim 

yapılması sağlanmalı. 
 
PLAN / MEVZUAT 

• Şehir turizm potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi (kongre, fuar, spor, 
sağlık) 

• Turizm potansiyelinin tespiti, üst ölçekli planlardan (master plan) alt ölçekli 
planlara geçiş 

• Pilot kent alt bölgelerinin düzenlenmesi 

• Kıyı, orman ve toprak mevzuatının revize edilmesi 

• Sağlık yatırımlarının turizm amaçlı desteklenmesi 
 

YARIM KALAN İŞLER 
• Yarım kalan işlerin tamamlanması için işbirliği çalışmaları yapılması 

• Tepebağ projelerinin uygulanması 

• Kültür sitesi, kültür merkezleri yapımları 

• Metronun bitirilmesi 

• Yeni müze düşüncesinin tamamlanması (kent ve bölge düzeyinde) 
 
DESTEK/TEŞVİK 

• Bakanlık ve diğer kamu kurumlarından destek ve teşvik alınması.  
o Yatırımcılara her türlü kolaylık, teşvik ve desteğin hızlı ve etkin bir 

biçimde sağlanması; bölgeye büyük bir yatırım çekilerek örnek teşkil 
etmesinin sağlanması 

o Hazine arazilerinin turizm amaçlı tahsisinin sağlanması 

• Kent konseyleri, TMMOB, Üniversite-STK’lar gibi kurumların desteğiyle 
turizmin geliştirilmesi 

o AB fonları konusunda paydaş sağlama 
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o Yayınlar 
o Projeler  

• Turizme yönelik fon (havuz) oluşturulması 
o Festival, turlar vs. 

• Sağlık turizmine yönelik teşvikler sağlanması 
o Tanıtım fonu yasasına sağlık alanında yapılacak tanıtımların eklenmesi 
o Sağlık amaçlı seyahatlerde KDV indirimi sağlanması 
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UYGULAMA KURGUSU 
 
Bir önceki bölümde yer alan Adana turizminin geleceğine yönelik önerilerin nasıl ve 
kimler tarafından gerçekleştirileceği konusunda netlik oluşturulması için Arama 
Konferansı’nın son aşamasında bir grup çalışması daha gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılar, çalışmak istediği konunun grubunda gönüllü olarak yer almış ve ilgili 
başlıklarda detaylı öneri geliştirmeye çalışmışlardır. Gerçekleştirilen çalışmalar 
aşağıda görülmektedir. 
 
YÖNGÖRÜ 
Vizyon 

• Doğal ve kültürel değerleriyle 4. en önemli turizm çekim merkezi olmak 
 
Ana Hedefler - 2023 

 Yatak Sayısı Gelir ($) Turist Sayısı 
Antalya 325.000 7 milyar 10 milyon 
İstanbul 75.000 5 milyar 6 milyon 
Muğla 100.000 4 milyar 5 milyon 
Adana 4000 0,8 milyar 400.000 
Adana 2023 50.000 4 milyar 4 milyon 

 
Rekabet avantajı 

• Yapılaşmamış kıyı alanlarımız 
• Doğal kaynaklar, kuş cennetleri, lagünler, dalyanlar, akarsular 
• Coğrafi-stratejik konum (Ortadoğu’ya yakınlık) 
• Tarihi-kültürel ve arkeolojik miras 
• İnanç merkezleri koridorunda bulunması  
• Sağlık turizmi (tıp) / örgütsel çalışma 
• Tarım ve ticaret merkezi olması 

 
Hedef Kitle 2023 

• %60 dış turizm 
o Yüksek gelir grubu 
o Ortadoğu ve Avrupa 
o Üçüncü yaş 

• %40 iç turizm 
o Orta ve yüksek gelir grubu 
o Bölge öncelikli olarak ülke genelinden ziyaretçiler 
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TURİZM BİLEŞKESİ  
Proje 1: Sağlık Turizmi 
Ne? 

• Turizm işletmeleri ile sağlık işletmecilerinin işbirliğinin sağlanması 
• Mevcut turizm tesislerinin donanımlarında sağlık turizmine yönelik 

düzenlemeye gidilmesi 
• Yeni ürün paketlerinin (sağlık, tedavi), mevcut tur paketlerine eklenmesi 

Nasıl? 
• Koordinasyon için Sağlık Turizmi Derneği’nin işlevlendirilmesi 

Kim? 
• İlgili Bakanlıklar (Sağlık, Kültür ve Turizm) 
• Yerel idareler 
• İlgili kamu ve özel nitelikli sağlık kuruluşları 
• Turizm ve seyahat işletmeleri 

 
Proje 2: Şehir içi Kültür Turizmi 
Ne? 

• Tepebağ Arkeopark kazısının yapılması 
• Yeni müze ve kültür merkezi inşaatlarının yapılması / tamamlanması 
• Tescilli Dokunun restorasyonu ve işlevlendirilmesi 
• Şehir içi kültür rotalarının geliştirilmesi 
• Yeni kazıların planlanması (Magarus, Aigci, Misis) 
• Devam eden Tatarlı Höyük kazısının desteklenmesi 

Nasıl? 
• Kültür Mirası Geri Kazanma Platformunun kurulması 

Kim? 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı 
• Adana Valiliği 
• Çukurova Üniversitesi 
• Adana Büyükşehir Belediyesi 
• STK’lar (Mimarlar Odası vb.) 

 
Proje 3: Eğlence Turizmi  
Ne? 

• Disneyland kapsamında bir turizm, eğlence, çekim merkezi yatırımının 
yapılması 

• 12 ay festival yapılması (Halkoyunları, müzik, tiyatro, film) 
• Sinema yapım şirketlerinin Adana’ya çekilmesi 

Nasıl? 
• Yer seçiminin yapılması  
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• Planlama yapılması 
• Arazi tahsisi yapılması 
• Lojistik destek sağlanması (destek ve kolaylık sağlanması) 
• Doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin öne çıkarılması 
• Öncelik sağlanması 

Kim? 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı 
• Adana Valiliği 
• Büyükşehir Belediyesi 
• Üniversite 
• Yatırımcılar ve STK’lar 

 
Proje 4: Gençlik ve Spor Turizmi 
Ne? 

• Ulusal ve uluslararası olimpiyat ve etkinlikler 
Nasıl? 

• Uluslararası olimpiyat ve etkinliklere uygun alanların belirlenmesi ve tahsisi 
• Tahsis edilen alanlarda alt ve üst yapının tespiti 

Kim? 
• İlgili Bakanlıklar (Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm) 
• Adana Valiliği 
• Büyükşehir Belediyesi 
• Üniversite (Beden Eğitim Y.O.) 
• Turizm ve spor yatırımcı ve işletmecileri 
• İlgili STK’lar 

 
Özet Yapı 

 

SA
ĞL

IK
 

EĞ
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E 
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İK
 

 

DOĞAL & KÜLTÜREL KAYNAKLAR 
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TANITIM / İMAJ  
Tanıtım  İmaj 

• Simgesel obje (logo) belirlenmesi 
• Olabilecek logolar 

o Taşköprü / Büyüksaat / Portakal / Pamuk / Ulu Camii / Tepebağ / 
Kaleler / Haçkırı Demiryolu Köprüsü 

Fon temin kaynağı 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı 
• Adana Valiliği 
• Adana Büyükşehir Belediyesi (Aski, Tek, %10 Fon?) 
• TÜRSAB / ÇUKTOB / TUROFED / Ticaret Odası / Sanayi Odası / Diğer Sivil 

Toplum Kuruluşları (Vakıflar) 
• Avrupa Birliği Hibe Fonu 

Tanıtım yöntemleri 
• Basılı materyalleri (Türkçe, İngilizce, Arapça) 
• Kitap / Broşür / CD / VCD / Dergi ve Haritalar / Fotoğraf 
• Yazılı ve görsel basında tanıtım amaçlı haber ve ilanlar 
• Hediyelik eşya, rozet, anahtarlık vs. 
• T-shirt sloganları 

o I love Şalgam 
o I love Cotton 
o Cotton Heart 
o I love Adana Kebap 
o I love Bici Bici 

• Bir hikaye oluşturma 
o Kerem ile Aslı aşkı 
o Lokman hekim (bitki tedavisi) 

• Basılı materyallerin Valilik tarafından denetlenmesi 
Gastronomi 

• Yemek festivali (yarışmalar) 
Turlar 

• Karadeniz turları gibi, Adana, Mersin, Antakya, Gaziantep turları 
Spor 

• Turnuvalar (off-shore, yelken, tenis) 
• Hipodrom  at yarışları 

Fuar / Festival / Organizasyonlar 
• Taşköprü organizasyonları (müzik, sergi, show, kokteyl) 
• Satış üniteleri (yöresel) 
• Billboardların etkin kullanılması, duyurulması 
• Yönlendirme levhaları ve turizm bürolarında düzenleme yapılması 
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Tanıtım sürdürülebilirliği 
• Merkezi bir kent bilgi sisteminin oluşturulması 
• Otel odalarında ve lobilerinde TVlerde şehrin tanıtımı 
• 3. nesil teknolojiler yoluyla müşteri ilişkileri yönetimi 

o Facebook, twitter vs 
o Konser, İlan, Toplantı, Seminer, Ödül  

• Tarım ve Sanayiden sonra Adana TURİZM’de  
 
 
EĞİTİM/ZİHNİYET  
Amaç: Teorik ve uygulamalı olarak eğitip, bilinçlendirmek 

• Kimleri eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz? 
• Nasıl eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz? 
• Nerede eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz? 
• Kimden yardım isteyeceğim? 
• Takip nasıl yapılacak? 

Hedef Kitle - Kimler eğitilecek? 
• Yöneticiler 

o Kaymakamlar 
o Belediye başkanları 
o Kamu kurum temsilcileri (il yöneticileri) 
o Sektör temsilcileri ve çalışanları 

• Esnaf 
o Ulaşım sektörü (taksi, minibüs vs) 
o Konaklama sektörü 
o Yeme içme tesisleri 
o Turistik ürün satanlar 

• Kolluk kuvvetleri 
o Polis 
o Jandarma 

• STK 
o Odalar 
o Dernekler 
o Vakıflar 

• Öğrenci – öğretmen – veli  
• Turistle karşılaşacak herkes 

o Eserin bulunduğu yerdeki halk  
Ne? Nasıl Yapılacak? 

• Komisyonlar kurulacak 
• İyi örnekler incelenecek 
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• Eğitim materyalleri hazırlanacak 
o Sponsor bulunacak 

 Özel sektör 
 Kamu sektörü 

o Hibe fonlar araştırılacak 
• Projeler hazırlanacak 

Nasıl Eğitilecek? 
• Teorik eğitim (seminer, konferans, çalıştay) 
• Uygulamalı eğitim (Geziler) 

o Adana 
o Yakın çevre 
o Tüm ülke 
o Yurtdışı 

• Görsel eğitim 
o Panolar  
o Billboardlar 
o Taşıtlardaki reklam 
o Şehir ile ilgili ürünlerin çeşitli yerlerde maketlerinin sergilenmesi 
o Filmler (belgesel, reklam, kısa-uzun metrajlı filmler) 

 Toplantı öncesi ve sonrasında gösterimler 
Nerede Eğitilecek? 

• Aile içi eğitim, mahalleler 
• Okullar 
• Halk eğitim merkezleri 
• Toplantı salonları 
• Camiler 
• Kahveler (merkez-kırsal) 
• Açık alanlarda 

o İnsanların sıklıkla gittiği mekanlar 
o Alışveriş merkezleri 

Paydaşlar Kimler? 
• İl yönetimi (valilik, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlar) 
• Üniversiteler 
• Kamu kurum temsilcileri 

o İl müdürlükleri 
• STK’lar (esnaf sanatkar birlikleri, dernekleri, vakıflar) 
• Turizm sektörü temsilcileri (TÜRSAB, TUROFED, Rehber Birlikleri) 
• İlgili Bakanlıklar 

o MEB 
o KTB 
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o İç İşleri 
o ÇOB 
o Başbakanlık 

• Nasıl katkı bekleniyor? 
o Maddi destek 
o Proje desteği 
o Personel desteği 

Takip nasıl yapılacak? 
• Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü 
• Kurulan komisyonlar ilgili yerlerle görüşerek, yarışmalar yaparak, işin 

devamlılığını ve takibini sağlayacak.  
 
ALTYAPI  
ULAŞIM 
Adana iline ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi: 

• Yeni havalimanı yer seçimi irdelemek üzere mevcut havalimanıyla eşgüdümlü 
çalışmasının sağlanması → 

• Adana’ya ulaşımı sağlayan karayolunun otoban veya bölünmüş yol olarak bir 
an önce tamamlanması (Anakara-Antalya-Hatay) (Karadeniz-Akdeniz)  → 

DHMİ 

• Demiryolu ulaşım sisteminin düzenlenmesi 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

o Hızlı tren 
o Nitelikli yolcu trenleri  
o Yük taşınımı için demiryolu → 

• Denizyolu 
TCDD 

o Batı Akdeniz’e denizyolu ulaşım hattı 
o Karataş-Yumurtalık-Samandağ-Lazkiye hattı 
o KTKGB içi uygun alanlarda yat limanı ve Kruvaziyer Liman önerisi → 

 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI + KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI + 
VALİLİK 

Kent içi ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi 
• Hafif Raylı sistemin 2023 hedefli plan ilave edilerek devam eden 

çalışmalarının tamamlanıp hizmete açılması → 
• Kent içi ulaşım master planının hazırlanıp tüm ulaşım yatırımlarının bu plan 

kapsamında yürütülmesi → 

ADANA BELEDİYESİ 

• Kent içi ulaşım sisteminde yapılacak işlemler 
ADANA BELEDİYESİ 

o Toplu taşıma sistemi iyileştirmeleri 
o Taşıt yolu güzergah ve düzenlemeleri 
o Otopark  oluş turma ve düzenleme                             →  

o Yaya-bisiklet yolu düzenlemeleri 

ADANA 
BELEDİYESİ 
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o Denetleme-işletme-ceza uygulama sistemi oluşturma 
o Sağlık turizmi ve üniversite öğrencileri için ulaşım ve trafik sisteminde 

iyileştirmeler 
• İl sınırları içi- ili güneye bağlayan ve Doğu-Batı sahil yolu açılmasının öncelikli 

ele alınması → 
 

BAKANLIK, VALİLİK, BELEDİYE 

ÇEVRE 
• Fiziksel çevre ve sosyal çevrenin korunması ve geliştirilmesi 

o Lagünlerin, dalyanların, akarsuların ve göllerin etkin korunması için 
tedbirler belirlenmesi → 

o Adana kentsel alan çeperlerindeki gecekondu alanlarının tespiti ve 
ıslahı için tedbirler alınması → 

ÇOB, ÇÜ 

o Tarım işçilerinin tarımsal alandaki yerleşimleri ve altyapılarının 
düzenlenmesi için tedbirler alınması → 

BELEDİYE 

o Tepebağ ve Kayalıbağ kentsel sit alanının kurul kararı doğrultusunda 
belirlenecek koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda turizme 
kazandırılması → 

VALİLİK, YEREL İDARE 

• Çevre değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması 
için 

 BAKANLIK, VALİLİK, Ç.Ü, BELEDİYE 

o Mevzuat doğrultusunda uygulama yapılması ve yeni tespit edilen 
sorunlar doğrultusunda mevzuat düzenlenmesi → BAKANLIK

o Sürdürülebilirliğin temini için yerel idarenin denetim mekanizmasını 
etkin işletmesinin sağlanması → 

  

o Etkin ceza uygulamaları → 
VALİLİK+BELEDİYE 

• Kentsel yaşam alanları ve hava kalitesinin iyileştirilmesi 
VALİLİK+BELEDİYE 

o Kent bütünlüğü açık-yeşil alanların arttırılması → 
o Sokak sağlılaştırma ve cephe düzenlemeleri → 

BELEDİYE 

o Doğalgaz kullanımının sağlanması ve teşviki → 
BAKANLIK+BELEDİYE+MESLEK ODALARI 

o Kaliteli kömür kullanma zorunluluğu ve denetimi → 
BELEDİYE 

• Kadastro işlemlerinin sonuçlandırılması ve imar planlarının hazırlanması 
BELEDİYE+VALİLİK+STK 

o Kadastro işlemlerinin sonuçlandırılması → 
o Çevre düzeni planının hazırlanması ve onaylanması  (KTKGB hariç) → 

VALİLİK 

o Çevre düzeni planının onaylanması (KTKGB) → 
VALİLİK ÖZEL İDARE 

o Alt ölçekli planlama süreci → 
BAKANLIK 

BAKANLIK+VALİLİ+BELEDİYE
 

  

TEKNİK ALTYAPI 
• Turizm altyapı hizmet birliklerinin kurulması → 

o TM-KTKGB'lerdeki yatırımcılardan alınacak bedellerin belirlenmesi 
VALİLİK VE BELEDİYE 

o Alının bedellerin başlangıçta teknik alt yapıya yönlendirilmesi 
o Teknik altyapının bakımı, yaygınlaştırılması ve düzenli işletiminin 

sağlanması 



Adana Turizm Arama Konferansı 
 

  
20 / 88 

• Sahil bandında teknik alt yapının geliştirilmesi 
o Sağlıklı içme suyu temini ve içme suyu şebekesinin yapılması → 

o Kanalizasyon sistemi kurulması ve arıtıma tabi tutulması → 
VALİLİK VE BELEDİYE 

o Katı atık depomla alanlarında tedbirler → 
BAKANLIK+VALİLİK+BELEDİYE 

o Elektrik hatlarının yeterli hale getirilmesi ve yeraltına alınması → 
BELEDİYE+VALİLİK 

TEDAŞ 

1) Bakanlık Bütçesi 
FİNANS 

2) Valilik Bütçesi 
3) Belediye Bütçesi 
4) Hizmet Birlik Bütçesi 
5) AB Fonları ve Krediler 
6) Bağışlar ve Hibeler 

 
 
YÖNETİM / ÖRGÜTLENME / ÇEVRE İLLERLE ENTEGRASYON  
Ne? 

• İl: Adana 
• Çevre İller: Adana – Mersin – Hatay – Osmaniye 
• Yöneticilerin bir araya getirilmesi 
• Ortak kültür ve turizm sinerjisini başlatmak 
• Kentin kültür ve turizm iç birliğinin sağlanması 

İlde nasıl? 
• Adana Kültür ve Turizm Geliştirme Merkezi 

o Gönüllülük esasına dayalı ama kurumsal bir çatısı olmalı (model) 
o Model: daha önce hazırlanmış bütün dokümanları ele alarak 

uygulamayı başlatacak kurum 
o İl tanıtım komisyonunun çalışmalarının yeniden yapılandırılması (2 

yıldır) 
o Eşgüdümün ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Kim? 
• İldeki kamu kurum ve kuruluşları 
• Üniversiteler / araştırma merkezleri, enstitüler 
• Meslek odaları 
• STK’lar, dernekler, vakıflar 
• Kalkınma ajansı 
• Muhtarlıklar, yerel idareler 
• Kent gönüllüleri (yerel halk) 
• Medya (görsel – yazılı) 
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• Bütün eğitim kurumları 
Çevre illerle entegrasyon nasıl? 

• Ortak kültür ve turizm projeleri 
• Çukurova Kültür ve Turizm Geliştirme Birliği 
• Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana + Mersin) 
• Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay + Osmaniye + Kahramanmaraş) 
• Bölgesel turizm hareketi başlatmak için sürdürülebilir ortak projeler/planlar 

başlatmak 
• Konaklama ve günlük paket turlarla çevre il tur operatörleri ve rehberleriyle 

ilişki ve işbirliği 
• Karar organları: valiler, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, sanayi-

ticaret odası başkanları 
• Her aşamada bilgilendirme 

 
PLAN/MEVZUAT ve YARIM KALAN İŞLER  
Ne? 

• Turizm envanteri ve potansiyeli tespiti – değerlendirilmesi 
• Tarihi kent Adana (Tepebağ Höyüğü, Arkeopark) Projesi 
• Kültür Merkezi – Kongre ve Kültür Vadisi (Yüreğir + Çukurova) 
• Ekoturizm ve sağlık potansiyeli bulunan alanlarda mevzuat çelişkisinin ortadan 

kaldırılması 
• Altyapıya ilişkin yarım kalan işlerin tamamlanması 
• Metronun bitirilmesi 
• İlin ihtiyacına uygun yeni müze düşüncelerinin belirlenmesi 

Nasıl? 
1. Bilgi sistemi + turizm master planı + alt ölçekli planlar (yerel yönetimler, belde) 
2. Katkı payı yönetmeliği kapsamında hazırlanan projenin hayata geçirilmesi 
3. Arazi tahsisi + fon aktarımı 
4. Koruma – kullanma dengesi gözetilerek sağlık turizmi amaçlı belirli kapasite 

üstü tesisler için özel düzenlemeye gidilmesi (yaşlılar – best age – geriatri – 
özel ameliyat ve tedaviler) 

5. İlgili kurumların öncelik vermesi (teknik – mali) 
6. Mali desteğin sağlanması (projesi ve %50’si bitmiş durumda) 
7. İlgili kurum – STK – üniversite tarafından önceliğinin belirlenmesi 

Kimden? 
• Valilik (İl Kültür Turizm Müdürlüğü) – Büyükşehir Belediyesi – İl Özel İdaresi – 

Turizm Geliştirme Merkezi (Yukarıdaki 1-3. maddeler için) 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı + Sağlık Bakanlığı + Bakanlar Kurulu + TBMM (4. 

madde) 
• Valilik – yerel yönetimler (5. madde) 
• Ulaştırma Bakanlığı (6. madde) 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı (7. madde) 
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DESTEK / TEŞVİK  

• ÇUKTOB’un sekreteryasını üstlendiği, TURSAB, TYD, Adana Ticaret Odası, 
Adana Sanayi Odası, STK temsilcilerinden oluşan bir “Turizm Geliştirme 
Platformu” oluşturulması. 

• TGMP tarafından belirlenecek büyük ölçekli örnek projelerin Bakanlık 
tarafından öncelikle desteklenmesi (arazi tahsisi, yatak kapasitesi ve bunun 
gibi altyapılara maddi destek sağlanması) 

• Yabancı film yapımcılarına Adana’da yapacakları çekim için (%40) destek 
verilmesi. 

• Yeni ve yarım kalan kültür merkezlerinin 5225 sayılı yasa kapsamında 
değerlendirilmesi. 

• KTB’nin “Go Turkey” sitesi altında Adana turizm portalı ve e-mail üyeliği 
oluşturulması 

• Adana’nın KTB tarafından marka kent olarak destekleme programına alınması 
• TRT’nin turizm kanalında Adana’ya özgü ücretsiz tanıtım ve programlara 

destek vermesi 
• Açık hava reklamları için hazırlanan ilanlarla yurtiçi ve yurtdışı Adana tanıtım 

afişleri giderlerinin KOSGEB tarafından fuarlar gibi desteklenmesi 
• Adana’ya yönelik ikinci (2.) konutların turizme kazandırılması için proje 

hazırlanması 
• Tanıtım materyallerine katkı sağlanması 
• Konaklamalardan geceleme sayısına göre, AVM, Belediye, TJK, şans ve talih 

oyunlarından, eğlence yerlerinden, uluslar arası çalışan hastanelerin sağlık 
turizmi için gelenlerden (hasta başı 1 TL), ÇKA’nın aldığı hibe ve fon 
gelirlerinden turizm fonuna pay aktarılması 

• Turizmdeki KDV’nin %18’den %8’e indirilmesi ve tüm sektör için aynı oranın 
kullanılması 

• Kent konseyi, TOBB, üniversite ve sivil toplum kuruluşları turizm amaçlı 
çalışmalarda AB fon ve projelerine hizmet ve maddi destek sağlaması. 

• Adana’nın pozitif yönlerinin ortaya çıkması için ulusal medyanın destek 
vermesinin sağlanması. 
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DEĞERLENDİRME 
 
Arama Konferansı çıktılarının geneline bakıldığında, Adana turizminin geleceğine 
yönelik ortak akıl, şehrin turizm açısından zengin bir potansiyele sahip olduğu ve bu 
potansiyelin kullanımı konusunda harekete geçilmesi gerektiği yönündedir. 
Adana turizmi vizyonu, “Doğal ve kültürel değerleriyle 4. en önemli turizm çekim 
merkezi olmak” şeklinde belirlenmiş ve Arama Konferansı katılımcıları tarafından 
uygun bulunmuştur. Şehrin bugüne kadar bozulmadan korunmuş doğal değerleri ve 
köklü tarihi ve kültürel değerleri, Adana turizminin gelişimi için temel taşlar olarak 
görülmektedir. Ancak Adana’nın “eğlence”ye yönelik potansiyeli de göz ardı 
edilmemelidir. Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay’ın da belirttiği üzere, 
Adana “en güzel yemeği yiyeceğiniz, en nezih eğlenceyi yaşayacağınız bir yer” 
olarak marka haline getirilebilir. Bir yandan da, şehrin sağlık hizmetleri konusundaki 
altyapısı da dikkate alınması gereken önemli bir potansiyeldir. Bu nedenle, şehrin 
turizm vizyonuna “eğlence” ve “sağlık” oluşumları da dahil edilmelidir. 
Arama Konferansı’nda öne çıkan bir diğer konu da, Adana’nın, içinde bulunduğu 
bölge ile birlikte düşünülmesinin önemidir. Şehrin bölge ile entegrasyonu sağlanarak 
turizm gelişiminde önemli bir sinerji yaratılabilir. Adana turizmine yönelik projeler, tüm 
bölge dikkate alınarak tasarlanmalıdır.  
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ÇALIŞTAY NOTLARI 
 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 
 
Sn. İsmet Yılmaz – Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Hepinizi güzel bir bahar sabahında saygıyla selamlıyorum. Turizm çok hızlı gelişen 
bir sektördür. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biridir. Türkiye’nin 2000’li yıllarda 
uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için turizm çok önemlidir. Turizmde çok 
büyük bir rekabet avantajına sahibiz. Küresel krize ve salgın hastalıklara rağmen 
Türkiye’de turizm aktiviteleri ve gelirleri %3 artmıştır (2009’da tüm dünyada turizm %4 
gerilemiştir). Turist sayısını artırabilen başka bir ülke yoktur. Türkiye bulunmaz 
imkânlara sahiptir. 2009 tüm dünya için dikkat çekici bir yıl olmuştur. Dış ticaret 
açığının finanse edilmesinde en önemli kaynaklardan biri olan turizmin son on yılda 
ekonomimize katkısı 129 milyar USD’dir. Turizmin ekonomimizdeki payı giderek 
artmaktadır.  
Değerli konuklar, bakanlığımız turizmin planlı büyümesinden ve yatırımın teşvikinden 
sorumludur. Fiziksel planlama, altyapı hizmetlerinin sağlanması ve yatırımcıların 
teşvik edilmesi gibi sorumluluklarımız bulunmaktadır. Son yıllarda kültür, kongre, 
sağlık, kış, eko, kurvaziyer turizmi hareketlendirmek istediğimiz alanlar arasında yer 
alıyor. Turizm çevreyi takip etmez. Tüm bu turizm alanları için çevreye dikkat etmek 
zorundayız. Mavi bayrak güvenli, denetimli, temiz sulara verilmektedir. Bunun 
yükümlülükleri göz önüne alınmaktadır çünkü turist temiz bir çevreye gelmektedir. 
Türkiye’de 3 büyük çekim merkezi var. Birisi Antalya, yılda 3 milyon turist çekiyor. 
Brezilya’nın yılda toplam 6 milyon turist aldığı göz önüne alındığında Antalya’nın 
ulaştığı durum ortadadır. İkinci çekim merkezi İstanbul’dur. Üçüncü sırada Muğla var. 
Adana neden 4. sırada olmasın? Bu toplantıyı bu nedenle yapmaktayız.  
Komşu ülkelerle problemlerin giderilmesi, vizelerin kaldırılması turizm potansiyelimizi 
artıracaktır. Sıfır problem politikasının ülkemize katkılarını hep birlikte göreceğiz. 
Almanya dışında ülkemize en çok turist gönderen ülkeler komşu ülkelerimizdir.  
Bu iki günde Adana’nın turizm açısından çözümlerini Arama Konferansı ile 
çalışacağız. Yöneticimiz çok kıymetli, başarılı bir moderatördür. Ne zaman çalıştıysak 
bakanlığımız ve ülkemize çok büyük faydalar sağlamıştır. Umuyorum Adana için de 
benzer faydaları sağlayacaktır. 
 
Sn. İlhan Atış – Adana Valisi 
Adana’nın toprağını o kadar sevmişiz ki turizmi hep geri planda bırakmışız. Toprak o 
kadar verimli ki başka bir şeye eğilmek gerekmemiş. Adana, Arama Konferansının 
yapılmasından dolayı son derece memnundur. Konuyla ilgilenen herkes burada, 
belediye başkanlarımız burada. Toplantımızın iyi geçeceğini düşünüyoruz. Adana 
portakal çiçeği kokuyor, bunu herkesle paylaşmak istiyoruz. Saygılar sunarım.  
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OĞUZ BABÜROĞLU – Arama Danışmanlık Kurucu Direktörü 
Arama Konferansı bir çalışma toplantısıdır, dinamik bir toplantıdır. Ne arayacaksınız 
diye sorulduğunda söylediğimiz şey: ortak akıl. Adana turizmini bileşenleri ile beraber 
2 gün çalışacağız. Bu konu ile alakalı bir sürü çalışmalar yürütülüyor. Bir sürü 
komisyonlar oluşturulmuş, raporlar çıkmış. Önemli olan çabaları yöndeşleştirmek ve 
hareket hızını artırmak… Bu bizim 6. turizm konulu Arama Konferansımız. Daha 
evvel turizm yatırımcılar derneği ile de çalıştık. Manisa, Kocaeli, Eskişehir, Rize, 
Diyarbakır, İzmir, Bursa şehirlerimize bu tür destekler verdik. Son 20 senede 600 
Arama Konferansı yaptık. Türkiye’deki karar vericilerin 30.000’ine dokunduk.  
Burada ortak akıl ve turizmi nasıl hızlandırırız, Adana turizmini nasıl geliştiririz, 
sizlerin bilgi birikimini bu amaçla nasıl yoğururuz konularını çalışacağız. Hepinizin 
buradan “iyi ki geldik” hissiyatıyla çıkmanızı ve burada ürettiklerinize sahip çıkmanızı 
istiyoruz. Burada üretilenlerin uygulanması ile alakalı rol almanız, sahiplenmeniz, 
takip etmeniz ve desteklemeniz gerekiyor.  
Bu klasik bir konferans değil, büyük grupta ve küçük grupta beyin fırtınası ile 
çalışacağız. Mücbir sebepler dışında bizden ayrılmayacaksınız. Bu iki gün önemli bir 
yatırım, bu yatırım tam olmazsa ürün yarım çıkar. Klasik konferansın ötesinde bir 
ürünle çıkacağız. Hazır sunuş yok, her şeyi birlikte üreteceğiz. Aralarımızı kendi 
tempomuza göre vereceğiz. İçeriği yeterince oluşturduysak ara veririz.  
Rahat bir şekilde bilgi birikiminizi almak istiyoruz. Gördüğünüz gibi masalar filan da 
yok bu çalışmada, aramıza bir mesafe girmesin istiyoruz. Bu bir katılımlı demokrasi 
deneyimi. Arama konferansı dediğimizde bir katılımlı planlama yapıyoruz. Mikro bir 
demokrasi deneyimi yaşıyoruz. Bu noktada en önemli olan; biz süreci tabii ki 
yöneteceğiz. Moderasyon garip bir kavram. Önemli olan: içerik sizin, süreç bizim. 
Zamanlama, ne şekilde katkı vereceğinizi söylemek görevleri bizim. Bizim asli 
görevimiz budur. Umuyoruz bu konuda iki gün için bizi yetkilendirmişsinizdir. Önemli 
olan sizin çalışmanızdır. Biz bunun bir aracıyız. Bunu vurgulamak için, herkesin 
katkısını sağlamak için burada görevliyiz. O anlamda bir demokrasi yaratıyoruz. Bu 
odada fikirlerin konuşması gerek. Bunları rahat rahat konuşmamız gerek. Bu fikir 
oluşturmak için yapılan bir toplantıdır. Kararlar icra yetkisi olan yerlerde verilir. 
Önemli olan o kararların sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıdır.  
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AKIMLAR BEYİN FIRTINASI 
 
Beyin fırtınası seansında, Adana turizmini ilgilendiren gelişmeler katılımcılar 
tarafından listelenmiştir. Oğuz Babüroğlu tarafından çalışma öncesinde katılımcılara 
verilen yönlendirme aşağıda görülmektedir: 
“Şimdi bir beyin fırtınası yapacağız. Adana’nın turizm ile alakalı konularını etkileyen 
her türlü akımı dökeceğiz. Adana’da potansiyel var, kültürel varlıklar, doğa varlıkları, 
mutfağı var. Bunlarla alakalı Adana’daki gidişatı öğrenmek istiyoruz. Ne tür projeler 
var? Neler değişiyor, neler değişmiyor? Sağlık turizmi ile alakalı bilgi verilmiştir. 
Turizmle alakalı akımları istiyoruz. Nereden nereye gidiyoruz? Kültür ve Turizm 
Bakanlığı stratejisinde belirlenen konular var. Türkiye’de başka stratejiler, akımlar 
varsa onları da söyleyeceğiz. Türk Hava Yolları’nın ve özel hava yollarının gelişimi 
gibi gidişatları hızlı hızlı dökmek istiyoruz. Önümüzü görmek istiyoruz, göremiyorsak 
da bunu belirlemek istiyoruz. Adana’yı etkileyen her türlü akımı dökmek istiyoruz. 
Daha evvelki turizmle alakalı yaptığımız çalışmaları da size dağıtacağız. Neler 
görüyorsunuz, bu bölgede, bu kentte turizm ile alakalı her türlü akım, lokomotif 
sanayi diyorsunuz, her türlü gidişatı hızlı hızlı dökeceğiz. Bu akımları teker teker 
söyleyin. Amaç mümkün olduğu kadar herkesin katılımını en baştan sağlamaya 
devam etmektir. 
Beyin fırtınası fikir üretmekle fikir değerlendirmeyi birbirinden ayırmaktır. Şimdi 
üreteceğiz, sonra gruplarda değerlendireceğiz. Belirli bir doyum noktasına gelene 
kadar bu akımları üreteceğiz.” 
Katılımcılar tarafından listelenen akımlar aşağıda görülmektedir: 
 
1. Adana 1950’li yıllardan sonra tarım ve sanayide gelişti ama turizmde sadece iç 

turizme eğildi. Son on yılda bazı sanayilerin azalmasından ötürü iç turizm geriye 
düştü. 

2. Yeme, içme, konaklama arzı ile ilgili iyi yönetime ihtiyaç var. Antalya Belek 
kıyas modeli kabul edilebilir. Yumurtalık Karataş buna benzeyebilir. Kent 
otellerine ihtiyaç çok fazla. Doluluk %50. 

3. Adana geçmiş yıllarda İpek Yolu üzerindeydi. Adana için fuar ve kongre turizmi 
çok önemli. 

4. Dört mevsim faaliyet görülebilir, iklim avantajı var. 
5. Konumundan dolayı inanç ve sağlık turizmi birleştirilebilir. 
6. Yayla turizmi yerleşik bir turizmdir. Adana’da yaylaya turizm amaçlı gidenlerin 

hem yaylada hem Adana’da evi vardır. Bunu turizme çevirmek için doğa 
yürüyüşleri düzenledik. Yaylaya çıkamayan Adanalılar bu şekilde yaylaya 
çıkabildiler. Bunun yapılabilirliğini gösterdik ancak desteğe ihtiyaç var. 

7. Adana’nın Mersin-Antakya-Kahraman Maraş ile birlikte ortak aklı yakalaması 
gerek. Havaalanının Mersin’e taşınması söz konusu. Adana havaalanı güdük 
bırakılmıştır. Fuar turizmi çok gelişti. 2 yılda 400,000 kişi Adana’ya geldi (25,000 
yurtdışından) 

8. Turizmle ilgili eğitsel sorunlar var. Kaliteli ve iyi eğitilmiş kişileri bulmak zor. 
Yabancı dil sorun, İngilizce – Arapça konuşan çalışan bulmak ve gelen kişilere 
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verilecek materyalde sorunlar var. Adana halkını da bu konuda eğitmek gerek. 
Adana’yı bilmiyor, tanıtmayı bilmiyor. 

9. 1990’lardan başlamak üzere bakanlık Adana’da çalışmalar yapmaktadır ancak 
bu çalışmaların geri dönüşü olmadı. Arazi arzına yönelik çalışmalar yapıldı. 
Turizm konusunda Adana bunun öncelikli sektör olabileceğini düşünmüyor. 
Turizm olsa da olur, olmasa da olur yaklaşımı var. Bu sahillerden bir şey olmaz 
anlayışı hakim. Kent turizmi istemeli. 

10. İş adamları akşam yemeğine gittiklerinde ortaya karışık söylerler. Bizim karar 
vermemiz gerek. Tarım kenti miyiz, endüstri kenti miyiz, enerji kenti miyiz 
(Bakü-Tiflis-Ceyhan), turizm kenti miyiz? Adana’yı yöneten bürokratların %70’i 
Adana dışından gelmektedir. Önce kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız. 

11. Tanıtım açısından çok zengin, tarihi yerlerimiz var. Yerinde eserlerimiz var, su 
yüzüne çıkaramıyoruz. Güneş ve kum bu ovada var, bunu çok iyi 
pazarlayabiliriz. Karataş ve Yumurtalık turizm öncelikli ilan edildi ama hiçbir 
ilerleme olmadı. Ana plan hazırlanması şart. 

12. Kıyı çevre düzeni planı üzerinde çalışılıyor. 1/100,000 çevre planı 
hazırlanmıştır. İller arası eş güdüm şart. Adana ilinin turizm konusunda politikası 
yoktur. Turizm Bakanlığı turizm gelişim alanı ilan etmiştir. Adana’nın 160 km kıyı 
şeridi var. Milli Parklar var. 

13. Ayın 14’ünde Berlin’de çok büyük bir turizm fuarı oldu, Türkiye’nin reklamı 
yapıldı. Adana’dan bu fuara kimler katıldı? Adana’yı dış ülkelerde tanıtamıyoruz. 

14. Adana geçmişte de sağlık konusunda güçlüydü, son yıllarda bu konudaki 
yatırımlar da arttı. Uluslar arası seviyede 4 yeni hastane kuruldu, yenileri de 
yapılıyor. Yurtdışından hasta alıyoruz. İstesek de istemesek de Adana sağlık 
turizminde Türkiye’de çok önemli bir kent olacak. 

15. Bugünden yarına başarılacak bir konu değil. Yıllardır sanayi ve tarımla öne 
çıkmış. İhmal edilen bir turizm var. Bu konuda ne yapmamız gerektiği ile ilgili bir 
doküman yok. Mevcutların envanterini çıkarmak gerek. Her kentin dünyada bir 
tanınmışlığı vardır. Bir kent hem kültürde hem sanatta hem sanayide hem 
hizmette çok ileri gidecek diye bir kural yok. Yol haritamızı çizebilecek duruma 
gelmeliyiz. 

16. Tanıtım eksikliğimiz var. Adanalı olarak kendimizi tanımıyoruz. Altyapımızı 
tamamlamalıyız. 

17. Adana halkı turizme karşı soğuk, ilgisizdir. 
18. Uzun yıllar Adana bölgesi gastronomi ve eğlencesi ile ön plandaydı. Son 

yıllarda çevre ile kombinasyon turu ve nostalji turu ilgi çekmektedir. İhraç edilen 
Adanalılar geri geliyor ve dedelerinin yaşadığı yerleri ziyaret etmek istiyorlar. 

19. Adana’nın turizmle buluşmak zorundadır. Deniz turizmi ile buluşmak şarttır. 
20. Sahiplenme sorunu var. Uygulama çok önemli. Kıyıda bulunan yerel yönetimler 

teknik ve sosyal anlamda güçlendirilmelidir. 
21. Adana’da otel dolulukları çok yüksek değildir. 
22. Yerel yönetimlerin sektöre bakışı sorundur. Misyoner değillerdir ve asgari 

görevlerini yerine getirmiyorlar. Altın Koza dışında ilgisizlik, bilinçsizlik, 
olumsuzluk görüyoruz. 

23. Adana’ya keşke böyle bir kültür ve turizm müdürünü çok daha önceleri 
göndermiş olsalardı… Adana’daki hareket bürokratımızdan kaynaklanmaktadır. 



Adana Turizm Arama Konferansı 
 

  
28 / 88 

24. En büyük potansiyelimiz turizmin Adana’ya gelmemiş olmasıdır. Sahillerimizi, 
nehirlerimizi, golf sahalarımızı koruduk. Sıfırdan başlayacağız. Adana’nın 
envanteri en az 1500 sayfa olarak çıkarılmıştır. Karamsar olmaya gerek yok. 

25. Hizmet almayı hizmet vermekten daha çok seviyoruz. Adana Anadolu’da hep 
ilklerin kenti olmuş. Turizmde yeterli bir taban bulunmaktadır. Turizm lobisi 
eksiktir. 

26. Adana’da en büyük engel deniz turizmin önündeki bürokratik ve yasal 
engellerdir. 160 km alan koruma altındadır. Yasada biraz değişiklik yapılarak 
Mersin’in Karabucak ormanları örnek alınarak biz de ormanlarımızı turizme 
açabiliriz. 

27. Körfez ülkelerinde banka hesabı hala artıda olan yatırım şirketleri artık 
İstanbul’u yatırım yapmak için yeterince kazançlı bulmuyorlar. Adana ise bu 
kapsamda ilgi çekiyor. Bu tip fonlar önce araştırma şirketlerini gönderiyorlar. Bu 
şirketler Adana’yı parlayacak yıldız olarak düşünüyorlar. 

28. Adana’ya gelenler ne için geliyor? İş, Adana’yı görmek? İş için geliyorlarsa 
turizmle bir ilgimiz yok. Bütün potansiyel iş hayatı üzerine kurulu. Onarım 
yapmamız gerek. Turizm gelsin. Double-deck ile milleti gezdirelim. Ama ne 
göstereceğiz? Değerlerin netleştirilmesi gerek. Yumurtalık ile Karataş 
arasındaki bant çok önemli. Mersin öldü. 

29. İki tane kültür sanat merkezimiz var. Bu bir sıkıntıdır. Kültür Bakanlığı’nın 
aktivitelerini yapacağı bir yer yok. 

30. Tarsus-Kazan projesi tüm bölgeyi kapsamaktadır. Önemli bir turizm hamlesidir 
(2004 yılı). 11 Şubat 2004’te Başbakanımız Ortadoğu’yu buraya çekmek istiyor, 
kazan projesi ile bu hedefleniyor. Ancak bu proje ilerlemiyor, hayata geçemiyor. 
14 km'lik bir yol yapılacak, bir türlü yapılamıyor. Burası olmadan Adana’nın 
turizmle ilgili konuşması mümkün değil. Entegrasyon çok önemli. 

31. Kültür ve Turizm Bakanlığı maddi katkı yapmaktadır. Talepte bulunulursa derhal 
devreye alınacaktır. 

32. Havaalanına yarım saat ötede turizme yönelik bir alan hiçbir yerde yok. Karataş 
havaalanına yarım saat uzaklıkta. Bu yolun açılması Karataş-Yumurtalık turizmi 
hızlandıracaktır. 

33. Vizeler kalktı, Ortadoğu turizmi buraya yönelebilir. Deniz turizmine ağırlık 
vermek gerek, burada büyük bir fırsat var. Dünyanın her tarafında ticari 
merkezler turizm merkezleridir. Körfezdeki deniz hareketi potansiyelini 
değerlendirmeliyiz. 

34. Adana’da oteller iç turizme yönelik çalışıyor, doluluklar %70 civarındadır. 1991 
yılından itibaren Çukurova bölgesini tanıtıcı kitaplarla fuarlara katıldık, ancak 
potansiyeli gösteremediğimiz için yurtdışından turist gelmiyor. Sahilde deniz 
turizmi yapılması gerekmiyor. Prag, Paris 30 milyon turist çekiyor ama bunu 
denizle çekmiyor. Turizme yönelik restorasyon çalışmaları şart. Müzemiz var, 
daha kapsamlı büyük bir müzeye ihtiyacımız var. Hem arkeoloji, hem tarım, 
hem sanayi müzesi haline getirmek gerek. Kent içi değerler görülebilir 
kılınmalıdır. Sahil turizmi ile ilgili hazır şeyler var, icraatı gerçekleştirecek 
insanlara ihtiyaç var. 

35. Türkiye’de 8 tane hipodrom var, bunlardan biri de Adana’dadır. 
36. Tüm katılımcılar Adanalı. Buradaki insanların büyük bölümü yazın Adana 

sahillerini tercih etmiyor. Neden, düşünmeliyiz. Kısa ve orta vadede deniz 
turizmi Adana için çok akıllıca bir yönelim değildir. Diğer değerlere sahip 
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çıkmalıyız. Cannes şehrinin nüfusu normalde 68,000, festival sırasında 
200,000’e çıkmaktadır. Kentin markası olmuş değerlerine sahip çıkmak gerek. 
Koza festivali 17 yıldır kesintisiz yapılıyor. 

37. Adana’nın tarihi yönü de önemlidir. Adana’da Atatürk cumhuriyet fikrini 
düşünmüştür. Bu bizim için çok önemlidir. 

38. Adana’nın dışarıdan nasıl göründüğü çok önemli. Adana’nın müzesi var ama 
içinde ne olduğu dışarıdan bilinmiyor. Dışarıdaki algıyı değiştirmemiz gerek. 
Kışımız çok iyi, mevsime göre aksiyon almalıyız. 

39. Krizlerle fırsatları birbirine karıştırdık. Sıcağımızı kış olarak görüyoruz, faydasını 
düşünmüyoruz. Sanatçımız çok, sanat yerimiz yok. Sinema potansiyelimiz var, 
yer yok. Sanat ve marka uyum halinde çalışmak zorunda. 

40. Sıcaklıkla ilgili dünyada yeni bir trend oluştu: slow food, yavaş gıda, slow şehir, 
slow turizm. Her şey hızlı hızlı oluyor, şimdi de bir yavaşlık akımı var. Bunun için 
Adana’dan güzel yer yok. Slow şehir mantığı İtalya’da çok iyi gidiyor. Adana 
bunu öne çıkarabilir. 

41. İç turizm deniz kum güneş için gelmiyor. Dış turizm büyük oranda hala deniz 
kum güneş için geliyor (%60). Hem iç – hem dış farkı öncelikleri belirlenmelidir. 

42. Eğitim ve hijyen sorunumuz büyük. Turizmin gelişmesi için bu konuların 
çözülmesi gerek. 

43. Kışın hava güzel oluyor, yazın sıcak – rutubetli. Kışın hava kirliliği çok büyük bir 
problem. Burada uygar ülkelerde yakılmayan linyitin en adisi yakılıyor. Turizmi 
bırakalım, insanları çekmek istiyoruz ama önce kendimiz kentimizi sevmeliyiz. 
Varlıklıyız, kültürlüyüz ama değer vermiyoruz. Adana nüfusu patladı, ancak bu 
göç eden insanlar kentte kentli gibi yaşamayı bilmiyorlar. Kültürel tartışmalarda, 
konferanslarda insanlarımızı göremiyoruz. 

44. Yatırıma cazibe kazandırmak gerek. Özal çıktı, cesur kararlar alarak hazine 
arazilerini yatırımcıya kiraladı. Yatırım yapmak gerek. Her otelin, her turizm 
yatırımının kendi müşterisini yaratacağına inanıyorum. Belek ve Kemer örneğini 
yaratmak cesur adımlarla olacaktır. 

45. Bugünkü resmi gazetede Çukurova Bölgesi havaalanı için kamulaştırma kararı 
yayınlanmıştır. 

46. Adana geçmişte yaşadığı sorunları kullanıyor. Değişik nedenlerle bu sorunlar 
geleceğe yönelik yapacaklarını emiyor. Bir şey yapılmak istendiğinde herkes 
“nasıl olmaz”ını anlatıyor. 

47. İnanç ve amaç birliğini oluşturmak gerek. Engelleri ancak bu şekilde aşabiliriz. 
Adana’nın potansiyelini fark edip gelmek isteyen kurumlar bunu görmediğinde 
vazgeçiyor. 

48. Burada konuştuklarımızın hepsi doğru, birbirimizin enerjisini emmeden yol 
alabiliriz. Arz talebi yaratır. Hastane yatırımı yaparken de bunu gördük. En 
basitinden Adanalı sağlık ihtiyacı için dışarıya gidiyordu, şimdi Adana’da 
kalıyorlar. Çevre bölgelerden Adana’ya gelinmeye başlandı. Vizelerin kalkması 
ile Suriye ve Lübnan’dan da bu kapsamda insanların geleceğini düşünüyoruz. 

49. Bölgemizin değerlerinin farkındayız. Tarım, sanayi, eğitim, kültür, turizm 
konularında Bakanlığın bakışı nedir? Bu çok önemli. 
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2008 Yılı Turizm Arama Konferansı’ndan Derlenen Akımlar 
50. Tüm dünya turizm sektöründe konsolidasyon akımı hakim. 
51. Kitlesel pazarlamadan, internetin gelişmesiyle bireysel pazarlamaya kayış 

olacak. 
52. Toplantı, seminer turizmi gelişmekte. 2005 yılında İstanbul dünya sıralamasında 

24.lükten 17.liğe çıkmıştır. 
53. Kitlesel turizmdeki artışla beraber kültürel ve çevresel konularda tehditler ortaya 

çıktı. Kültürel ve çevresel sürdürülebilirlik kavramı daha önemli hale geliyor. 
54. Gastronomi turizmi özellikle mutfağımıza olan yoğun ilgi dolayısıyla ve seyahat 

acentelerinin de bu alana ilgisinin artmasıyla ve programlar hazırlamasıyla 
Türkiye turizmi için önemli bir hale gelecek. 

55. Butik otellere doğru yönelim var. 
56. Tüm dünya piyasalarında aza ve öze dönüş akımı var. Gelecek on senede 

müşteriye karşı gösterilen gerçekçilik, otantisite akımı hakim olacak. 
57. Türkiye sağlık turizmini yeni yeni benimsedi. Türkiye sağlık turizminde dünya 

pazarında önemli bir yere gelebilir. 
58. AB ülkelerinde termal turizminin cirosu 30 milyar Euro civarında ve bunun 23 

milyarı Almanya’dan geliyor. Termal potansiyelimizle dünyada 7. sırada, 
Avrupa’da 1. sıradayız. 

59. İç pazar misafirlerinin beklentisi arttı. 
60. Dünyadaki oteller zincir haline gelmeye başladı. Zincirleşme trendi var. 
61. Kısa vadeli konaklamalı ve iş ticaretine dayalı turizm artmakta. 
62. Yarı yerleşik turist sayısı artmaya başladı. Yerleşim akımı var. 
63. Kombine turizme yönelik eğilim. Medikal turizmde ciddi bir talep var. 
64. Türk turizminin 12 aya yayılması ile ilgili 30 milyar dolarlık bir yatırım var. 
65. Altyapı, tanıtım dışında kaliteli istihdam konusunda da önemli bir eksik var. 

Eğitim ve kadrolaşma konusunda eksiklerimiz var. 
66. Amerika ve Avrupa’da sanat olayları turizmi akımı var. Türkiye’de de bu akım 

önem kazanıyor. 
67. Turizm sektörü profesyonelleşiyor. Bununla birlikte müşterinin de talepleri 

artıyor, profesyonelleşiyor. 
68. Dinlenme ve tatil turizmi lokomotif olmaya devam edecek. 
69. Dünyada deniz turizmine kayış ve kurvaziyer limanlara doğru bir eğilim var. 
70. Ortalama yaş düzeyi artıyor. Teknolojiye bağlı olarak toplumların sosyal 

dokuları değişiyor. Artık 1980’lerin insanları yok. Müşteri değişiyor. 
71. Ülke tanıtımdan bölgesel tanıtıma geçilmeye başlandı. 
72. 2007 yılında turizmin üçte biri gençlik turizmi oldu. Gençlik turizmi önem 

kazanıyor. Ucuz havayolları bunu destekliyor. 
73. Dünyada 3E yükselişe geçti: eğlence, eğitim ve çevre. 
74. Birçok küçük ülke hükümetler, yeni politikalar geliştiriyor. Kamu-özel sektör 

işbirliği projeleri var. Buna bağlı olarak destinasyonlar değişiyor. Örgütlenme 
modelleri değişti. Karadağ bile ciddi bir destinasyon olarak ortaya çıkıyor. 
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75. Lüks arayışı artıyor. Şehir otelleri gibi tatil otellerinde de lüks, kalite, rahatlık 
trendi yükseliyor. 

76. Marka kentlerin önemi artıyor. (Napoli, İstanbul, Antalya, vb…) Kentin önemi 
otelin öneminin önüne geçiyor. 

77. İstanbul’da da kentsel dönüşüm düzenlemesi var. 
78. Avrupa Birliği sürecinde ulusal ajanslarda, kültür ve turizm projelerine öncelik 

tanınıyor. Son 3 yılda 280 proje kabul gördü. 
79. Dünyada ülkeler imaj geliştiriyor ve markalaşıyor. Alternatif tanıtım ve reklam 

önem kazanıyor. Event marketing bununla birlikte önem kazanıyor. Halkla 
ilişkilerle birlikte bu pazarlama yapılıyor. (Ör. Dalış, rafting, yamaç paraşütü) 

80. Agro-turizm önem kanıyor. (Ör. Güney Amerika’ya kahve turizmi) 
81. Hıristiyan dünyasının İslam dünyası ile sorunu var. Avrupa’da İslam’la ilgili bir 

bilgi eksikliği var. Türkiye bu nedenle algılanamıyor. “Türkiye’nin İslam ülkesi 
olmaya gidiyor mu?” sorusu turistlerde var. 

82. Büyüme ve gelişmeye bağlı olarak istihdam olanakları artıyor; farklı uluslara 
işgücü mobilitesi genişliyor. 

83. Bilinçli turist standardı sadece otelde değil, gezdiği yörede yaşam standardı 
arıyor. (Yerel yönetim, mavi bayrak, sarı bayrak, aktiviteler takvimi, vb…) 

84. Her türlü spor turizmi ve aktiviteleri artış trendinde... 
85. Turizmin hızlı arttığı dönemde rekabet koşulları zorlaşıyor ama mevzuat eksik 

kalıyor. (rehber meslek yasası) 
86. Organik besin ve organik giysiler değer kazanıyor. 
87. Kalite standartları değişiyor. Bildiğimiz standartların üstüne yeni standartlar 

geliyor. Fransa’da 5 yıldız standartların dışına çıktı. İmalat sanayindeki kalite 
devrimi buraya da yansıdı. 

88. Tüketici karar verirken sivil toplumdaki kanaatlere itibar ediyor. 
89. Şeffaf destinasyon kavramı oluştu. Dünya insanlarına sunulan destinasyonun 

Şeffaflığı, ürün yelpazesi, kültürü, orada canlılara saygı dünyada destinasyon 
karnesi olarak öne konuyor. 

90. Hep kum deniz güneş turizmi vardı. Artık kültürel, tarihi değerlere yönelim var. 
Bunun yanı sıra sağlık ihtiyaçlarını gidermek için de gezenler var. 2008 yılında 
12 milyon kişi sağlık maksadıyla kendi ülkesinden başka bir ülkeye gitmiştir. 
Burada 25 milyar dolar gibi bir büyüklük söz konusu var. 

91. Adana için turizm envanteri ve geliştirme planları vardır. Adana’da turizm 
potansiyeli saptanmıştır. Bu planlar doğrultusunda 160 km'lik sahil bandında şu 
anda hiçbir şey yok. İyi ki de yok. Planlı bir yaklaşım olmadan koruma-kullanma 
dengesini sağlamadan gelişmek bindiğimiz dalı kesmektir. 

92. Adana’nın 1/100.000 ölçekli çevre planı hazırladı. 1,5 yıldır Karataş-Yumurtalık 
planlaması sürüyor. Planlama için ayrılan süre çok uzun. Yumurtalık enerji 
ihtisas bölgesi olduğu için ciddi talepler var. Adana çok sıcak bir memleket, kar 
yağmayan bir memleket. Toroslar Adanalı için değerlendirilebilir. 

93. Turizm olması için öncelikle yatak kapasitesi gereklidir. Bu olmadan turizm 
olamaz. Potansiyeliniz ne olursa olsun, önce yatak kapasitesi sağlanmalıdır. Bu 
yoksa uçakta koltuğunuz da olmaz. Adana’da 4000 yatak var. Bu çok düşük. 
İzmir bir organizasyona talip oluyor ancak yeterli kapasite olmadığı için Antalya 
organizasyonu alabiliyor. Artık kamu yatak kapasitesini artırmayacak. Bunu özel 
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sektör yapacak. Devlet plan yapacak, teşvik verecek. Bu bir çırpıda 
olmayacaktır. 

94. Adana için kısır döngü söz konusudur. Adana’nın konumu çok önemli, kıyı var, 
dağlık var, geçitlik var ve ova var. Her kesimde ayrı turizm olanakları var. Bakir 
bir alan var. Bu konularda projeler yapılıyor. Adana’nın ekonomik yapısı ihmal 
ediliyor. 

95. Planlama yapmak gerek. 2002 yılında Adana’nın turizmi ile ilgili bir çalışmaya 
başladım, 2007 yılında bu çalışma tamamlandı. Sağlık, modern tarım, eğlence 
yönlü kent turizmi öne çıktı. Toplumun işbirliği yapması şart… Halkın desteği 
şart… 

96. Birçok ilimizin otobüs firmaları tarafından kültür varlıklarının tanıtımı 
yapılmaktadır. Adana’nın da bu şekilde tanıtılmasını talep ettik. Adana için 
büyükşehir belediyesinin otobüsleri ile de tanıtım yapılmasını istedik. 

97. Turizmde tanıtım çok önemli. tarihi eserlerimizi ne kadar çok tanıtırsak o kadar 
ileriye gidebiliriz. Müzelerimiz var ama arabaları park edecek yer yok. Önce biz 
tanıyacağız, sonra tanıtacağız. Bugün Safranbolu’ya gidiyoruz, yanımızda 
küçük Safranbolu evleri getiriyoruz. Adana için daha bunlar başlamadı bile. 
Tarihi varlıklarımızı müzelerde ya da ticari anlamda değerlendiremiyoruz. 

98. Dünyada turizm anlamında yükselen değer eko-turizmdir. Adana’nın bu 
konudaki potansiyeli yüksektir. Bu konuda çok katlı bir otel yapmak zorunda 
değiliz. Camping alanı ya da bungalow ile bunu değerlendirebiliriz. 

99. Adana’da birlik ve beraberlik yok. Projelere adım atılıyor, devamı gelmiyor. Ümit 
ederiz bu çalışmadan sonra iyi sonuçlar alabiliriz. Adana’da senfoni orkestrası 
olarak salonumuz yok, çok sıkıntıdayız. Diğer şehirlerden gelen talepler var, 
karşılayamıyoruz. Arsamız var, kültür merkezimiz yok. 

100. Arkadaşlarımız her sene Suriye’ye bölgeyi tanıtmak üzere gidiyorlar ve 
Suriye’den gelen turist sayısında %5-6 civarında artış var. Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığından bir heyet Suriye’ye gitti, tanıtım yaptı. Bu konuda 
biz de grup oluşturmak istiyoruz ancak sıkıntılar var. Buradaki varlıklarımızın 
pazarlamasını yapmamız şart. Hatay’da inanç turizmi artışı oldu. 

101. Adana kıyıları ile çok bakir bir alan. İyi bir planlama ile iyi organize edilebilir. 
Turist doğayı görmek istiyor. Hobi turizmine yönelebiliriz. Yaşlılar için turizm 
olanakları sunabiliriz. 
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DEĞİŞİM GÜNDEMİ GRUP ÇALIŞMASI 
Beyin fırtınasının ardından gerçekleştirilen grup çalışmasında, Adana turizmine 
yönelik gelişmeler arasından en önemli olanları belirlenmiştir. Katılımcılar 8 gruba 
bölünmüş ve gruplara Oğuz Babüroğlu tarafından aşağıdaki yönlendirme verilmiştir.  
“Buraya kadar yapılanları değişim gündemi olarak ortaya koymamız gerek. 
Konuştuklarımızı gözden geçirip önceliklerimizi çıkarmalıyız. Önerileri de bu 
öncelikler altında çıkarmamız lazım ki takip edebilelim. Şu an herkesin kendi 
konusuyla alakalı bir önerisi var. Bunları toparlamak istiyoruz. Sizi gruplara 
göndereceğiz. 8 grupla çalışacağız. Şu konuşulanları ve daha evvel Turizm Bakanlığı 
ile yaptığımız arama konferansında çıkan akımlara da bakın lütfen. 8 gruba bu 
konuştuklarımızı dağıtacağız. Bunların içinde olmayıp sizin önermek istediğiniz 
yepyeni konular varsa bize de haber verin. Diğer gruplara da iletelim. Gruplarda bu 
listenin üzerinden geçin. 5 tane en önemli, en öncelikli, sizce değişim gündeminin 
içine girmesi gereken ana akımı / konuyu çıkarın. Yemekten evvel sunuşları yapmak 
istiyoruz. Adana’nın turizm stratejisinin çözülmesinde en çok katkıyı yapacak konular 
nelerdir? Biz ağırlığımızı nereye vereceğiz? 40 dakika süremiz var. Herkes kendisi 
için en önemli 5 taneyi çıkarsın, sonra paylaşın ve grubun en önemli 5 tanesini 
seçin.” 
 
Grup 1  

• Tanıtım 

• Turizmin çeşitlendirilmesi 

• Mevzuat ve eş güdüm 

• Altyapı (teknik, eğitim, istihdam) 

• Tarihi kültürel ve doğal değerlerin korunarak sergilenmesi 
Açıklamalar 

• Sağlık, doğa, eko-turizm bunların turizm çeşitleri arasındadır.  

• Kıyı kanunları ve yönetmelikler arasında eş güdüm sağlanması önemlidir. 
kamu kuruluşlarının eş güdümü önemlidir.  

• Adana bugün belirli bir noktadadır. GZFT analizini yapmış, planlarını 
hazırlamıştır.  

• Teknik altyapı, yol, su, elektrik, ulaşım altyapısı, çevre önemli. Çevreye 
sürdürülebilir bir yaklaşım şart.  

• İstihdamı da altyapı çerçevesinde değerlendiriyoruz.  

• Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve sergilenmesi sürdürülebilir bir 
turizm için şarttır.  
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Grup 2 
• Eğitim 

• Deniz turizmi (sahil) 

• Tanıtım ve pazarlama 

• Hedef tespiti ve planlama 

• Kültürel ve sanatsal altyapı oluşturulması 

• Sağlık turizmi 

• Teknik altyapı (arıtma, kanalizasyon, ulaşım) 

• Kongre ve fuar turizmi 

• Şehir içi turizm değerlerinin yöneticiler ve halk tarafından sahiplenilmesi 
Açıklamalar 

• Halk eğitilmeli, turizm bilinci oluşturulmalı. Hizmet sunanlar eğitilmeli. Yalnız 
konaklama ve yiyecek-içecek sunan tesisler değil turizmle ilgili tüm işgücü 
eğitilmeli. 

• Kısa orta ve uzun vadeli planlar yapılmalı.  

• Hediyelik eşya da dahil olmak üzere her nokta planlanmalı.  

• Denizlerimizin korunabilmesi için altyapının kurulması gerekiyor.  

• Eksik alanlar tamamlanmalıdır. Tarihi mekanlar restore edilerek turizme 
kazandırılmalıdır.  

• Sahil, sağlık, kongre-fuar turizmi ve şehir içindeki turizm değerlerinin ele 
alınması şart.  

 
Grup 3 

• Kültür + sanat + tarih turizmi 

• Dağ – deniz – doğa turizmi 

• Sağlık + gastronomi turizmi 

• İş-kongre turizmi 

• Tanıtma ve çevre koruma 

• Sosyo-kültürel hazırlık: turizm konusunda bilinçlenme ve sahiplenme 
Açıklamalar 

• Turizm çeşitliliği için de bir öncelik sıralaması yaptık: kültür-sanat-tarih 
turizmini dağ-deniz-doğa turizmi izliyor. Üçüncü sırada sağlık-gastronomi 
turizmi, dördüncü sırada iş-kongre turizmi var. Çevre koruma ile ilgili 
çalışmalar da ortak işbirliği ile yürütülmelidir.  

• Halk tarafında turizm konusunda bilinçlendirme ve sahiplenme sağlanması 
gerekiyor.  
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Grup 4 
• Doğal ve kültürel varlıkların envanterinin çıkarılması, tarihi kent Adana 

projesinin hızlandırılarak gerçekleştirilmesi (Tepebağ, yapılan Tatarlı höyük 
kazılarına gerekli desteğin verilmesi) 

• Eğitim: üniversite ve meslek okullarının öğrencilerinin sektöre kazandırılması 
için çıkarılan yasaya sahip çıkılarak uygulanması 

• Kıyı ve çevre planlaması yapılması sayesinde turizm çeşitlendirilmesinin 
sağlanması ve bu alanların (golf + kuş cenneti + kış turizmi + su sporları) 
yatırıma açılması 

• Adana bürokratlarının ve halkının turizm konusunda bilinçlendirilmesi 

• Ulaşım ile ilgili gerekli yatırımların yapılması (havaalanı + tren + deniz ulaşımı 
vs) ve tüm alt yapıların tamamlanarak hizmete açılması 

Açıklamalar 

• Tarihi kent Adana projesi ile ilgili olarak Tepebağ’da şu anda ciddi çalışmalar 
devam etmektedir.  

• Ulaşımla ilgili yatırımlar yapılmalı. Adana havaalanı tehlikede, ancak Ankara-
Adana arasında hızlı tren kullanılabilir.  

 
Grup 5 

• Adana için turizm politikasının ve planlamasının yapılması (Master plan) 

• Tanıtım / farkındalık yaratma 

• Doğa, iklim ve turistik çeşitlilik avantajının önceliklendirilmesi 

• Ulaşım ve fiziki altyapının geliştirilmesi 

• Sektörel insan kaynaklarının geliştirilmesi (eğitim+eğitim+eğitim) 
Açıklamalar 

• Çeşitliliğin sağlanmasını biz de çok önemsiyoruz. 

• Her alanda eğitim şart! 
 
Grup 6 

• Yönetim birliği 

• Ürün ve pazar belirleme 

• Eğitim ve bilinçlendirme 

• Alt ve üst yapının iyileştirilmesi 

• Tanıtım (medya, konferans, festival) 

• Sağlık; kültür (Şar K., Ulucami, Lokman Hekim (misis)); doğa (Karataş, 
Yumurtalık, Ağyatan, Akyatan); arkeoloji; spor 
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Açıklamalar 

• Yöneten ve yönetilen bir arada olmalı ve sorunlar çözülmeli. Üniversite ile iş 
alanı birlikte hareket edebilmeli. 

• Ürün ve pazar belirlenmeli: sağlık, kültür, eğlence, doğa, arkeoloji, spor. Kültür 
ve arkeoloji anlamında Şarköyü öne çıkıyor.  

• Tarihimize sahip çıkmıyoruz, park yeri yapıyoruz.  

• Hali hazırda var olan yapıları kullanalım, hizmete sunalım.  
 
Grup 7 

• Azim ve kararlılık (yönetim ve halk): Adana halkına turizm bilincinin verilmesi 
(eğitilmesi) 

• Turizmde tür olarak önceliğin belirlenmesi (sağlık-spor vs) 

• Adana’nın turizm şehri olarak hazırlanması için turizm mekanlarının 
oluşturulması 

• İmaj ve tanıtma çalışmaları 

• Çevre illerin turizm imkanlarından yararlanılması (Mersin’deki yatak kapasitesi) 
Açıklamalar 

• Nüfusun %65’i dışarıdan göçtür.  

• Sorunlarımızı azim ve kararlılıkla aşabiliriz.  

• Sağlık ve spor turizmi ön planda olmalıdır. 

• Turist-yatırımcı çekeceğiz. Bu kentin ekmeğini yiyen insanlar olarak katma 
değeri sürekli artırmalıyız bu da altyapının iyileştirilmesi ile olacaktır.  

• İmaj ve tanıtım çalışmaları profesyonel olarak yapılmalıdır.  
 
Grup 8 

• Eğitim sorunu 

• Tanıtım sorunu 

• Fuar + kongre + sağlık turizmi, dört mevsim turizm 

• Vizelerin kalkması, körfezde önem kazanma 

• İnanç ve amaç birliğinin sağlanması 
Açıklamalar 

• Eğitim en önemli sorunumuz. Tüm bu bölgenin insanlarının eğitimi şart. 

• Tanıtım sorununun içinde yapılması gereken çok şey var. Markalaşma 
çalışmaları bir an önce bitirilmelidir.  

• Sağlık turizmi, dört mevsim turizm yapılabilir.  
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• Dağ köylerimizin çok güzel bir doğası, havası var. Buralarda ekolojik turizm 
yapılabilir. 

• Vizelerin kalkması ile gelecek olan körfez ülkeleri bizim için büyük bir fırsat. 
Aynı zamanda eğitimli personelimiz yok, bu da bir sorun olacak.  

• İnanç ve amaç birliğimiz yok, raporlarımız var, ama sonuçları uygulamıyoruz.  
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ORTAK DEĞİŞİM GÜNDEMİ 
8 farklı çalışma grubu tarafından oluşturulan değişim gündemi maddeleri, aşağıdaki 
şekilde ortaklaştırılmıştır. Adana turizminin geleceğindeki değişim gündeminde, 
aşağıdaki konuların ön planda olacağı öngörülmüştür. 
 

• Turizm çeşitlenmesi 
o Dağ, deniz, doğa, golf, kıyı, kongre, spor, sağlık, kültür-sanat, … 

• Fiziki altyapı 
o Ulaşım, arıtma, kanalizasyon, … 

• Tanıtım, pazarlama, imaj geliştirme 
o Hem Adana içinde, hem dışarıda 

• Bilinçlenme  
o Halk ve bürokratların turizmi geliştirme açısından bilinçlenmesi 

• Eğitim 
o İK altyapısının geliştirilmesi, mesleki eğitim, … 

• Yönetim  
o Yönetim birliği, politikalar, master plan oluşturulması, mevzuat, 

eşgüdüm, çevre illerle entegrasyon 

• İnanç, amaç, azim, kararlılık, irade 
o Yarım kalan işlerin tamamlanması, yeni projelerin geliştirilmesi, 

desteklenmesi, hayata geçirilmesi 
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DEĞERLENDİRMELER  

• Adana’nın arıtma ile ilgili bir planı bulunmaktadır.  

• Turizm çeşitlenmesindeki öncelikle ilgili bir farklılık var. 

• Yerel düşünüp küresel davranmakla ilgili sorunlar var. Hedef sürdürülebilirlik 
olmalıdır. Çevresel-sosyal-ekonomik sürdürülebilirliği bu ortak akılda 
göremiyorum.  

• Tur operatörlerinden mahalledeki rehabilitasyon çalışmalarına kadar herkesin 
eğitimi şart. Adana vasıfsız işgücü göçü almaktadır. Her alanda eğitim şart.  

• Koordinasyon en başında olmalı. Kim ne yapacak, belirgin olarak ifade 
edilmeli.  

• Eğitimi yüksek, planlı bir kentte yaşamak herkesin hoşuna gider. Biz bunu 
yaptığımızda insanlar akın akın bunu mu görmeye gelecek? Turistleri nasıl 
çekeceğiz? Vaadimiz ne olacak?  

• Turizmin çeşitlendirilmesi ile ilgili farklı vurgular var. Yerel inisiyatifler arasında 
farklılıklar var. Bundan sonraki çalışmada alanlarla ilgili bir çatışma olabilir. 
Yönetimin altında yerel-sivil inisiyatif konusu mutlaka olmalı. Turizme açılsın 
diyoruz, anahtarı çevirince turizme açılıyor gibi davranıyoruz. Birtakım şeyler 
yukarıdan dayatma ile olmuyor. Arkasında duracak mıyız? Kamunun yaptığı 
birçok şey pek çok yerde dava konusu yapılarak iptal ettirildi. Burada ortak aklı 
sağlayamazsak ilerleyemeyiz.  

• Sosyal yapıya değinmedik. Çevremizi nasıl göreceğiz, nasıl rahat edeceğiz? 
Gelir durumumuz iyi. Çevrede tarım işçileri koloniler halinde çadırlar 
kurmuşlar, her çadırın önünde tuvaletler var, bu bir yönetim, çevre, sosyal 
boyut sorunu. Bunun gibi sorunlara çözüm bulmalıyız. Sosyal çevre, 
sürdürülebilirlik çok önemli.  

• Adana tarımla bu işe başladı. Adana tarım kenti olmaktan çıkmıştı, tarıma 
dayalı sanayide zirveleşti. Şimdi kendi kemiğimizi arıyoruz. Turizm bizim için 
yeni bir hayat tarzı, yeni bir kimlik olacak. Dışarıdan gelen de bunu 
seyredecek. Bizden önceki bize nasıl tarla bıraktıysa biz de bizden sonrakilere 
turizmi bırakacağız.  

• Şelalelerimizin pek çoğu bitti, yok oldu. Adana mevcut enerji tesisleri ile 
Türkiye’nin %30’unu besliyordu, yeni santrallerle daha da çok üretim yapacak. 
Bu da çevre ve doğaya daha çok zarar verecek. 

• Biz turizm çeşitlerini birbirleri ile bütünleştirmek zorundayız. Bunlar birbirinden 
apayrı şeyler değil.  

• Turistin arayacağı nedir? Bozulmamış bir doğamız var. Turist bunu arar, 
turistin zaten modern bir şehri var. Turisti lokal yerde iyi bir planlama ile 
ağırlayabiliriz. Planlama küçük belediyelerin eline bırakırsak Adana Mersin 
haline gelebilir. Turistin istediği, kendisinde olmayan şeyleri sunmalıyız.  

• Ulusal politikalar (enerji, ekonomi, …) içinde yerimiz olduğunu görmeliyiz, 
nerede olmak istediğimizi belirlemeliyiz.   
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• Adana’ya neden yatırım yapayım? Bu şehrin kendi içinde rekabetçi alanlarını 
bilmiyoruz. Yatırım yapacaksam niye buraya getireyim, memleketin 3 tarafı 
deniz. Neden Adana’ya geleyim? Girdi koşulları, rekabet yapısı, talep koşulları 
ve destekleyici koşullar yatırım için önemlidir. Gelen turist sayısının durumu ne 
olacak? İdeal bir turizm yerine doğal kaynaklarımızı, stratejik konumumuzu, 
tarihi eserlerimizi net bir şekilde plan yapabilelim.  

• Sanayi ve turizm birbirini etkiliyor. Barajı görmek için duruyoruz. Hollanda’daki 
sanayi ile ilgili birçok belgesel var. Sanayi yatırımları görsel materyal olarak 
kullanılabilir. Sanayi turizmi bitirir deniyor, koordineli yürüyebilirler.  

• Adana Turizm AK yapıyoruz. Önce kendini arama konferansı yapmalıyız. 2000 
yılında Adana Bereketli Sahalar adında bir belgesel çektik. Bu belgeselde 
altyapı dublaj yok, kendimiz yaptık. Adana’nın tanıtımı ve bilinçlendirme 
önceliklidir.   
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GELECEK TASARIMI ÇERÇEVESİ 
 
 

A. Yöngörü 
 

Vizyon 
(Adana’da turizmin temel amacı, kimliği, yönü ne olmalı?) 

 

Rekabet Avantajı 
(Turizm nasıl bir rekabet avantajına dayalı devam edecek? Hangi rekabet avantaj(lar)ıyla 

farklılaşacak?) 
 

Ana Hedefler 2023 
(Örneğin: En yüksek katma değerli alana odaklanma) 

 
 
 

B. Stratejik Kurgu 
 

Öncelikli Turizm Alanları / Türleri / Ürünler (Ağırlık, öncelik ne olmalı?) 
 

Hedef Kitle (Dış turizm / İç turizm) 
 

Tanıtım / İmaj (dış/iç) 
 

Eğitim ve Zihniyet 
 

Altyapı (Ulaşım, arıtma…) 
 

Yönetim, Örgütlenme ve Çevre İller İle Entegrasyon 
 

Plan / Mevzuat 
 

Yarım Kalan İşler 
 

Destek ve Teşvik 
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GELECEK TASARIMI GRUP ÇALIŞMASI 
 

Bir önceki bölümde görülen Gelecek Tasarım Çerçevesi katılımcılar ile paylaşılmış ve 
bu çerçevenin başlıklarının detaylandırılmasına yönelik bir grup çalışması 
gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma başlangıcında Oğuz Babüroğlu’nun verdiği yönlendirme aşağıda 
görülmektedir: 
“Adana’nın turizmini geleceğe taşırken neyi pusula olarak alacağız? Bugün örnekler 
de verildi. Vizyon içine ne tür şeyler girer? Bugün slow tourism’den bahsedildi. 
Dünyada her şey çok hızlı, şimdi bir yavaşlık akımı var. Böyle bir vizyon uyar mı, 
benim aklımdan geçti. Marka kent kavramı geçti. Marka kent olmak kutup yıldızımız 
olabilir. Bu konuda bir çalışma yapılmış. Turist buraya neden gelsin, yatırımcı neden 
gelsin, çalışılmış. Kısa kavramlar arıyoruz: tarihi kent, marka kent, sürdürülebilir, 
yavaş… Bu turizme yön gösterecek bir kavram arıyoruz. Sivil inisiyatifi daha da 
yaygınlaştırabiliriz. Rekabet avantajı çok önemli. Turizme soyunmuş, bu konuda 
mesafe kat etmiş kentlerimize baktığımızda, bir yabancı turist ya da yerli turist bu 
diğer kentleri seçmeyip de niye bizi seçsin? Adana’nın rekabet formülünü arıyoruz. 
Nasıl öne çıkacağız? Bölge olarak bunun açıklanmasını istiyoruz.  
Ana hedef’in yanına 2020 yazalım. Kendimize bir 10 sene tanıyalım. 10-13 
(Cumhuriyetin 100. Yılı) sene sonra ulaşmak istediğimiz hedefler ne olacak? Turist 
sayısı, yatak sayısı, birkaç tane ölçülebilir hedef bulmalıyız.  
Geleceğe yön verecek bilgiyi, kavramı çıkarmaya çalışıyoruz. Gelecekte nereye 
gitmek istediğimizi, Adana’yı turizm konusunda nereye götürmek istediğimizi 
anlatması lazım. Vizyonumuzla, hedeflerimizle ve nasıl farklılaşacağımızla bunu 
söylemeli.  
Bundan sonra kurgumuzu hazırlamamız gerek. Sizden bu konularda net bir yanıt 
bekliyoruz. Tarih-sanat-kültür mü ağırlıklı olacak, deniz-kum-güneş mi ağırlıklı 
olacak? Yüzdeler de koyabilirsiniz. Bundan sonra vizyona doğru giderken ağırlık ne 
tarafta olacak? Bu gruptan bu sonucu bekliyoruz. Bugün sürekli “yarım kalan işler”i 
duyduk. Bunu dışarıdan koyduk. Bununla alakalı da, buradan çıkarken bu yarım 
kalan şeylerle ilgili bir irade çıkarmaya çalışalım. 
Bu bir rehberdir, eksikler varsa ekleyin. Tartışmada kolaylık sağlamak için bunu 
yapıyoruz.” 
 
Grupların gerçekleştirdikleri çalışmalar aşağıda görülmektedir: 
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Grup 1 
 
Yöngörü 
Vizyon 

• Doğası ve tarihi ile bütünleşen sürdürülebilir turizm bölgesi 
Rekabet Avantajı 

• Kolay ulaşım (Dağ, deniz, kum 1 saatte) 
• Stratejik konum (coğrafi, enerji, tarih, Ortadoğu) 
• Dağ, deniz ve doğal alanlarının bakir olması, geniş kumsal 
• Ekolojik çeşitlilik (kuş cenneti, caretta, balık dalyanları) 
• Arkeolojik değerlerin çokluğu 

Ana Hedefler 
• Turizm master planları kısa zamanda sonuçlandırılmalı 
• Hazine tahsislerinde 

o Altyapı desteği 
o Doğal ve tarihi çevreye destek 
o Özel sektör teşvikleri 

 
Stratejik Kurgu 
Öncelikli Turizm Alanları / Türleri 

• Tarihi ve arkeolojik değerlere yönelik turizm 
• Deniz, kum, güneş turizmi 
• Ekoturizm 
• Sağlık turizmi – astım (namrun), jeotermal (kaplıca), talassoterapi (deniz suyu 

ısıtılması) 
• Spor turizmi (göl sporları – futbol) 
• Kongre turizmi 
• Yat ve çekek yeri 

Hedef Kitle 
• Dış destekli iç turizm 

Tanıtım 
• Dış: belirli bir tür için mevsimsel (başlangıçta kısa dönem) 
• İç: 12 ay değişik turizm türleri için 

Eğitim 
• Bilinçlendirilme (halka yönelik) 

o Yayınlar 
o Kurslar 
o Meslek lisesi 
o Konferanslar  

• Yerel yönetim (tablacı, temizlik) 
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Altyapı 
• Karataş yolu – Yumurtalık Yolu – Şar Kenti 
• Havaalanı genişlemeli, trenyolu iyileştirilmeli 
• Hafif raylı sistem – Yumurtalık – Karataş sahilyolu 

Yönetim, Örgütlenme ve Çevre İller ile Entegrasyon 
• 4 ilden gelecek sivil/kamu temsilcilerinin katılacağı örgütlenme oluşturulmalı 

Plan/Mevzuat 
• Kıyı-orman ve toprak mevzuatı 
• Turizm yatırımları için gözden geçmeli ve hızlandıracak şekilde revize edilmeli 

Yarım Kalan İşler 
• Tepebağ projelerinin uygulanması 
• Kültür sitesi yapımları 
• Metronun bitirilmesi 
• Yeni müze düşüncesinin tamamlanması 

 
Açıklamalar 

• Adana doğası ve tarihi ile bütünleşen sürdürülebilir turizm bölgesidir. 
Amacımız Adana’nın insanların aklında gelinebilir, gezilebilir, rahat bir ülke 
olduğunu oluşturmaktır. 

• Rekabet avantajı:  
o Kolay ulaşılabilirlik. Dağa, denize, kuma gitmek için ortada Adana var, 

bir saat içinde istediği alana ulaşabilir. Bu bize ulaşım ağında Adana’nın 
önemini de göstermektedir. Demiryolu, karayolu bağlantıları buradan 
geçmektedir. Mersin, Hatay 1-1,5 saat uzaklıkta. Burası bir çekim 
merkezi olabilir.  

o Daha dokunulmamış evler var. Gidebilme şansımız olduğunda tarihi 
ortaya koyabiliriz. Kaleler, evler yok edilmiş değil, olduğu gibi 
korunuyor. 

o Ortadoğu’ya yakınlık da değerlendirilmeli. Buradan gelecek turistlerin 
alışveriş ihtiyaçları da karşılanabilir.  

o Yarışabileceğimiz alan Antalya ise, bizim ekolojik çeşitliliğimiz daha 
fazla. Dağlarda gözlem yapılabiliyor, kuş cennetimiz, carettalar var.  

o Kullanıma açabileceğimiz amfi tiyatrolarda konserler düzenleyebiliriz. 
• Planlarımız yerel örgütlerle işbirliği içinde hazırlanmalıdır. Planı oluştururken 

hazine arazileri önemlidir. Bunlardaki tahsislerde Antalya örneği de dikkate 
alınabilir.  

• Özel sektör teşvikleri doğal ve tarihi çevreye destek verebilecek yatırımcılara 
açık olmalı.  

• Öncelikli turizm türleri 
o Tarihi ve arkeolojik değerlere yönelik turizm. Bu alanda şu anda altyapı 

yatırımı yapmak dışında. Yol ve tuvalet / yiyecek tesisleri için yatırım 
yapılmalı ancak bu çok da büyük bir yatırım olmayacaktır. 
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o Deniz-kum-güneş fikrini satın alacak çok kişi vardır. Bizim de bu konuda 
envanterimiz bulunmaktadır. 

o Ekoturizm şansımız var. Henüz dokunulmamış pek çok alanımız var. 
Çevreci insanlar da doğayla dost yerlerde kalmaktan sıkıntı 
duymuyorlar. 

o Sağlık turizmi için gelen yatırımcı dışarıdan gelmektedir. Astım projesi 
gerçekleştirilebilir.  

o Jeotermal de kullanılabilir. 
o Spor turizmi de bir alternatif olabilir. Spor müsabakalarının çoğunu 

buraya çekebiliriz. Göl üzerinde kürek ve kano yarışları için Avrupa’dan 
talepler gelmişti. Ancak Devlet Su İşleri’ni aşamadık. Yasal ve 
mevzuatla ilgili sorunlarımız var. 

o Yat ve çekek yerleri de aranan bir özellik hale gelecek. 
• Hedef kitle 

o Dış destekli iç turizm. Dış turistleri altyapımızı tamamlamadan 
çağırmamalıyız. Çünkü gelip beğenmezlerse bir daha gelmezler.  

• Eğitim 
o Yerel yönetimin yapabileceği konular 
o Halka yönelik konular. 
o Bir turizm kentinin dışarıdan gelen misafire nasıl davranacağını 

öğretecek şekilde eğitim gerekiyor.  
• Altyapıda ulaşım eksikliklerimiz var.  
• Yönetim sistemi 

o Diğer kentlerle ilişki kurmak zorundayız. Adana’dan Mersin’e, 
İskenderun’a doğrudan gidebiliyoruz. Bir üst örgüt kurabiliriz, ajans 
kurabiliriz. Turist hareketleri sınır dinlemez. Bütünlük içinde uygulama 
şart.  

o Plan ve mevzuatlar kıyı orman ve toprak alanında gözden geçirilmeli. 
Koruma kapsamında hareket edilemiyor. 

• Yarım kalan işler:  
o Tepebağ, bedesten, hamam 
o Kültür sitesi 
o Metro 
o Yeni müze: kent ve bölge düzeyinde 
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Grup 2 
 
Yöngörü 
Vizyon 

• Tarım ve sanayi şehri olan Adana’nın kültür ve turizm potansiyelinin tespiti, 
planlanması, tanıtılması ve nitelikli bir turizm destinasyonu olarak Türkiye 
turizminde ilk dört il arasında yerini almasının sağlanması. 

Rekabet avantajı 
• İklim 
• Doğal çevre 
• Ulaşım imkanları 
• Yapılaşmamış kıyı alanları (güney sahilleri) 
• Tarihi ve kültürel varlıklar 
• Kent içinden geçen nehirler ve göller 
• Coğrafi ve stratejik konum (civar 5 şehrin odak noktasındaki konumu) 
• Uluslar arası fuar 
• Bölgenin saplık merkezi olması 
• Doğa turizmi 
• Sanata olan ilgi ve sanatçıların potansiyeli 

Ana Hedefler 
• Şehir turizmi potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi (kongre, fuar, spor, 

sağlık) 
• Kıyı turizmi (turizm tesis alanları, günübirlik alanlar, ekoturizm) 
• Kültür ve inanç turizmi 

 
Stratejik Kurgu 
Öncelikli Turizm Alanları / Türleri 

• Karataş ve Yumurtalık arası kıyı bandının koruma-kullanma dengesi göz 
önünde bulundurularak planlanması. 

• Kıyı turizmini destekleyecek alternatif turizm türlerinin tespiti ve hayata 
geçirilmesi (golf, kongre, fuar, spor…) 

Hedef kitle 
• Dış Turizm=%60 
• İç turizm=%40 

Tanıtım 
• Dış turizm=%70 
• İç turizm=%30 

Eğitim ve zihniyet 
• Halkın turizm eğitimi 
• Kurum çalışanlarının eğitimi 
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• Sorumluluk bilinci eğitiminin verilmesi 
• Nitelikli personel yetiştirilmesi ve mevcutların eğitimi 

Altyapı 
• Adana’ya ulaşımın temini (hava-kara-deniz-demiryolu) 
• İl sınırları içi ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi 
• Sahil bandının teknik alt yapısının tesisi (arıtma, elektrik..) 
• Hava kalitesinin iyileştirilmesi için tedbirler. 

Yönetim, Örgütlenme ve Çevre İller ile Entegrasyon 
• Bakanlık-valilik ve belediyelerle işbirliğinin sonucu oluşturulacak planların 

titizlikle uygulanması. İhtiyaç duyulması halinde mevzuatta düzenleme 
yapılması. 

Plan/Mevzuat 
• Bakanlık ve diğer kamu kurumlarından destek ve teşvik alınması. Yatırımcılara 

her türlü kolaylık, teşvik ve desteğin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanması. 
Yarım Kalan İşler 

• Öncelikli olarak yarım kalan işlerin tamamlanması. 
• Entegrasyon ve yarım kalan işlerin tamamlanması, rekabet değil işbirliği 

 
Açıklamalar  

• Şehircilik açısından Adana nitelikli bölge özelliğinde olmalıdır. 
• Adana’nın konumu en büyük rekabet avantajıdır. İklim bir avantaj. Yaz dışında 

avantaj. Dağları, denizleri, havası, doğal yapısı ilgi çekici. Üç liman var, 
havaalanı var, otobanlar var. Trenimiz kalitesiz. Adana-Ankara karayolu 
yıllardan beri sorunludur.  

• Tarihi ve kültürel varlıklar tarım ve sanayinin yanında önemli bir büyüklükte ve 
değerdedir.  

• 5 şehrin yan yana olması ve Çukurova deltası çerçevesinde Adana bir cazibe 
merkezi olabilecek niteliktedir. 

• Sağlık altyapısı çok büyük bir avantaj.  
• Doğa turizmi, her türlü doğayı yaşamak mümkün.  
• Sanata olan ilgi çok büyük. Sanatçı potansiyeli yüksek.  
• Şehrin kongre-fuar-spor konularına öncelik vermesi gerektiğini düşünüyoruz. 
• Kıyı turizmi imkanı var ancak burada çok büyük bir potansiyelimiz olmayabilir. 
• İnanç turizmi ile ilgili potansiyelimiz de yüksek (Hz. İbrahim Yolu) 
• Bir an evvel Adanalı bir Başbakan çıkarmalıyız.  
• Alternatif turizm türleri de tespit edilerek devreye alınmalı.  
• Yerlilerin birçok alanda evi var. İç turizme önem verilmeli. 
• Dışarıda tanıtım çok az. 
• Eğitimi farkındalık yaratabilme amacıyla kullanmak gerek. Turizm alanında 

eğitime önem verilmeli. 
• Nitelikli personel niteliğine uygun işlerde çalıştırılmalı.  
• Katılımı sağlamak gerekiyor. 
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• Adana altyapı olarak oldukça iyi durumda. Bir marina yapılmalı. Demiryoluna 
önem verilmeli. 

• İl içinde ulaşım problemi, sahil bandında da yol kalitesi problemi var. 
• Hava kirliliği sorunu çözülmeli.  
• Yarım kalan işlerimizi derhal tamamlamalıyız.  
• Çevre şehirleri ile rekabet içinde değil, işbirliği içinde olmalıyız.  
• Kurumlar arası ilişkilerde sorunlarımız var. Bakanlık – valilik – belediyeler – 

odalar arasında eş güdüm sağlanması şart.  
 
Grup 3 
 
Yöngörü 
Vizyon 

• 4. en önemli turizm çekim merkezi olmak 
Rekabet Avantajı 

• Uluslar arası standartta hastaneler, Taşköprü, kaleler, arkeoloji 
• Ulaşım, dil, kültür – inanç, din, Ortadoğu 
• Yiyecek-içecek zenginliği, sanat, iklim ve doğa (nehir, göl, deniz, av) 

Ana Hedefler 
• Ortadoğu, Avrupa ve ABD pazarından en büyük payı almak 
• 25,000 yatak kapasitesi 
• Kentsel planda çevre düzenlemeleri 

 
Stratejik Kurgu 
Öncelikli Turizm Alanları 

• Sağlık 
• Kültür (eğlence, gastronomi, arkeoloji, sanat, din, inanç) 
• Spor turizmi 
• Deniz turizmi  
• Doğa turizmi (eko turizm, agro-turizm) 

Hedef Kitle 
• İç ve dış (Ortadoğu, Avrupa, ABD) 

Tanıtım 
• Kitap 
• Kulaktan kulağa 
• Diziler (Kıvanç Tatlıtuğ), CD, TV reklamı, tanıtım fonu 

Eğitim – Bilinçlendirme 
• Halk, ortak turizm bilinci, yöneticiler… 
• Faydası anlatılmalı 
•  Özel – kamu desteği ile 
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• Üniversite (çalışanlar) 
• Dil  

Altyapı 
• Çevre (sürdürülebilirlik, kentsel yaşam alanı iyileştirilmesi, planların 

hazırlanması) 
• Otopark 
• Çekiciliklerin doğru kullanılması,  
• Bilgili personel (dil) 

Yönetim, Örgütlenme ve Çevre İller ile Entegrasyon 
• İnformation (kent bilgi sistemi) 
• Trafik düzeni 
• Turizm yolu 
• Yerel yönetici ve paydaşlarla iletişim ve uzlaşma 
• Özel STK 
• Ortak inanç ve amaç birliği 
• Yapılacak şeyin arkasında durmak için yapılacakların planlanması, 

uygulanması ve takibi (eylemleri) 
 
Açıklamalar 

• Sahip olduğumuz kaynakları kullanarak Türkiye’nin turizmden en yüksek payı 
alan 4. kent olmak istiyoruz.  

• Uluslar arası standartlara sahip altyapı ve üstyapı olanaklarımız var. 
Ortadoğu’ya yakınız, gastronomi kültürümüz zengin. Avrupa’dan ve 
Amerika’dan en yüksek oranda turist çeken şehir olmak istiyoruz.  

• Yatak kapasitemizi 25,000’e çıkarmayı hedefliyoruz.  
• Sahip olduğumuz kaynaklara dayalı sağlık turizmi, kültür turizmi, spor, deniz 

ve ekoturizm öne çıkıyor. Sağlık turizmi için gelen bir turist 25,000-60,000 
dolar harcıyor.  

• İç turizmi özendirmeliyiz. Ardından yurtdışındaki hedef pazarlara (Ortadoğu ve 
Avrupa) yönelmeliyiz. 

• İnterneti yoğun olarak kullanmalıyız. Medyatik kişileri tanıtım amaçlı 
kullanabiliriz (ör: Kıvanç Tatlıtuğ) 

• Yapılacak konuların arkasında irade olması şart. Bu iradeyi sağlayacak 
birliktelik ve iletişim sağlanmalıdır.  



Adana Turizm Arama Konferansı 
 

  
50 / 88 

 
Grup 4 
 
Yöngörü 
Vizyon 

• Doğal değerlerini koruyarak kültürel turizmi geniş alana  (Mezopotamya…..) 
Rekabet Avantajı 

• Vizelerin kalktığı Ortadoğu ülkelerine komşuluk – Stratejik (ulaşım) konum 
• Ulusal ve uluslar arası doğal alanlar 
• Zengin sosyal yapı 
• Zengin tarihi doku (arkeolojik ve mimarlık örnekleri antik kentler) 
• Gastronominin avantajı- damak kültürü ve endemik bitkiler 

Ana Hedefler 
• Yatak kapasitesinin %50 arttırılması 
• Pilot destinasyon bölgesinin oluşturulması (3 adet) 
• Doğal, kültürel varlıkların korunarak işlevlendirilmesi (arkeolojik, kuş cenneti, 

farmakoloji) 
 
Stratejik Kurgu 
Öncelikli Turizm Alanları 

• Sahil ve kültür turizmi (Yumurtalık, Karataş) - %60 
• Sağlık turizmi (hastaneler) - %40 

Hedef Kitle  
• Dış turizm=%40 / İç turizm=%60 

Tanıtım 
• Tanıtım ve imaj yetersiz  

Eğitim – Bilinçlendirme 
• Eğitim ve zihniyet gerekli .  
• Özel sektör/kamu sertifikasyon. 

Altyapı 
• Ulaşımla ilgili bölgeselde sorun yok ancak öğrencilerin ulaşımı sorun. 
• Teşvik ve imar planları, kadastro 
• Çevre 

o Fiziksel ve sosyal çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
• Yönetim ve örgütlenme 

o ÇDP, kıyı yönetim planlarının yapılmış olması 
o Yetki karmaşası ve tanımlarının olmaması 

• Yarım kalan işler (kültür merkezleri, arkeoloji müzesi, bölge müzesi) 
• Destek-Teşvik; 

o Kent konserleri 
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o TMMOB 
o Üniversite- STK 

 
Açıklamalar 

• %70 doğa değerleri olan bir yerde Adana’nın bunları kullanmasını istiyoruz. 
Adana’nın kültürel önemini vurgulamalıyız. 

• Doğa avantajımızı iyi kullanmalıyız.  
• Adana için kullanılacak vizyon ve rekabet avantajları Adana’ya özgü olmalıdır. 

Antik kentlerimiz var, henüz kazılmamış olsalar da potansiyel bulunmaktadır.  
• Toros dağlarında farmakolojik araştırmalar yoğun biçimde yapılmaktadır. Bu 

da önemlidir. 
• Yatak kapasitemizi %50 artırmak istiyoruz. Pilot bir restorasyon bölgesi 

oluşturmalıyız. Dağlık, kent merkezine yakın bir yerde olmalıdır.  
• Karataş bölgesinde sanayi ve kültür turizmi %60, sağlık turizmi %40 ağırlıkta 

olacaktır.  
• İç turizmi %60, dış turizmi %40 oranında önemsiyoruz. Vizeler kalktı ancak her 

an geri gelebilir.  
• Öncelikle kendimizi tanıtacağız daha sonra turistleri çekeceğiz.  
• Ören yerlerine ulaşım sıkıntılarımız çözülmeli. 
• Çevre koruma ve geliştirme aksiyonlarımız olmalı.  
• Kıyı alanlarının olduğu bir bölgede yetki karmaşası var.  
• Kent konseyinin getirdiği büyük bir avantaj var.  

 
Grup 5 
 
Vizyon ↔ Rekabet Avantajı 

• Diğer Destinasyonla aynı mı olmalı? Farklılık ne? 
• Turizm talebimiz→ Vize → Ortadoğu’ya yakınlık → Sağlık 
• Avrupa değil, Ortadoğu cazibe merkezi (Örn: Disneyland??? ↔ Odağı 

Ortadoğu olmalı) 
• Dış turizm- iç turizm (turizm talebi ve farkları) 
• 2023 ↔ ana hedef  (sayı mı? gelir mi? yatak mı?) 
• İstatistiki veriler bölgesel bazda yok. 
• Ortalama harcama bilinmiyor, veriler sağlıklı olmalı. 
• Tahsise açılabilecek yerler ve vizyon. 
• Tarsus yatağını nasıl çekebilir Adana? (uzun-kısa vadede) 
• Adana hangi turizm yönüyle ön plana çımalı? 
• Rekabet açısından öne çıkabilecek ilk turizm türü 

o Doğa  %70 -Kültür %30 →  (Türkiye)  Doğa %20 – Kültür %80 → 
Dünya 

• Sit alanları→  koruma alanları→ turizm yapılabilecek bir yer yok. 
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• Sağlık turizmi→  Ortadoğu sebebiyle avantaj. 
•  Tarım→ organik tarım 
• Gastronomi hazır marka Adana Kebabı+Şalgam   
• Tespit edilen ve ortaya çıkarılacak kültür varlıkları yazlık yer olması ve 

tanınmasıyla. 
 
Yöngörü 
Vizyon 

• “Adana tarih, kültür, turizm şehri olacaktır.” Türkiye’de 
• “Adana sağlık ve inanç ve spor turizmi şehri olacaktır.” Dünyada (Avrupa ve 

Ortadoğu ağırlıklı) 
Rekabet avantajı 

• Doğal kaynakları, kuş cenneti ve lagünler ve kullanıma açılacak akarsu turizmi 
(kürek parkuru) 

• Tespit edilen ve ortaya çıkarılacak kültür varlıkları 
• Yeni heyecan getirir! 

o Coğrafi konumu 
o Oluşmuş talebe göre hareket edilmesi (sağlık) 
o Yerel yatırımcısı ile farklılaşacak.  

Ana Hedefler 
• x5 etkisi (yatak, gelir, sayı (iş ve eğitim amaçlı faaliyetler hariç)) 

 
Stratejik Kurgu 
Öncelikli Turizm Alanları 

• Türler / ürünlerde ağırlık/öncelik ne olmalı? 
• Doğu – Batı arasında egzotik bir bileşke yeri 
• Büyük bir kent ve büyük bir köy! 
• Karataş – Yumurtalık – Tepebağ – Büyüksaat: Kültür Turizmi 
• Kültür turizmi (Tepebağ, Saat Kulesi) Türkiye 
• Ekoturizm (Karataş, Yumurtalık, Lagünler, Seyhan Nehri) 
• Spor turizmi (rüzgar sörfü (Seyhan Baraj Gölü’nde) + olta balıkçılığı + trekking 

+ Pozantı-Karaisalı rafting + kamp alanları yüksek rakımda imkanlar) 
• Arkeolojik ve doğal sit alanlarının turizme kazandırılması 
• Sağlık turizmi 
• Kış turizmi 
• Nitelikli yatak oluşturma 
• Türkiye  kültür turizmi 
• Dünya  eko ve sağlık 

Hedef Kitle 
• Dış turizm  gelir düzeyi yüksek gruplar 
• İç turizm  orta ve yüksek gelir grubu 
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Tanıtım / imaj (iç ve dış) 
• 3. nesil teknolojiler yoluyla ekopartır ve müşteri ilişkileri yönetimi 
• Kent ve turizm bilgi sistemi (kent TURBİS) 
• Mevcut GIS  CBS  Coğrafi Bilgi Sistemi / Adana turizm istatistikleri 
• İmaj için marka kent komitesi ve tanıtım birlikleri beraber çalışacak 

Eğitim ve Zihniyet 
• Medyayı kullanarak halkın turizm kavramına ısınması 
• Bilgilendirme her aşamada yerel otorite ve eğitim kuruluşlarıyla koordineli 

olmalı 
Altyapı (ulaşım, arıtma, vs.) 

• Altyapı turizm destek birliklerinin (kamu + özel sektör) işbirliği ve koordineli 
çalışması 

• Koruma – kullanma dengesinin sağlanması ve kontrol (kurum, kuruluş, STK, 
özel sektör denetleme, kâr amacından uzak) 

Yönetim Örgütlenme ve Çevre İller ile Entegrasyon 
• Koordinasyon kurulları 
• Yakın illerle etkileşim 

Plan / Mevzuat 
• Turizm potansiyelinin tespiti, üst ölçekli (master plan), alt ölçekli planlara geçiş 

Destek / Teşvik 
• Fon (havuz) oluşturulması 

o Festival, turlar vs. 
• Tahsis (arazi tahsisi) 

 
Açıklamalar 

• Ülkemiz için Adana’nın turizm vizyonu ve dünya için Adana’nın turizm vizyonu 
şeklinde ayrım yaptık. Sağlık, inanç, spor turizmi öne çıkmaktadır. Rekabet 
avantajımız doğal kaynaklarımız (kuş cenneti, lagünler), kültür varlıklarımız 
şeklindedir.  

• Adana’nın yatırımcısının turizm yatırımı yapmaya gücü var. Adana kendi 
yatırımcısı ile belirli bir noktaya gelebilir. Altyapı imkanlarının bu doğrultuda 
sağlanması gerekir.  

• 2023 hedefi olarak Adana’nın mevcut yatak kapasitesi 5 katına çıkmalıdır. Şu 
anda turizm anlamında elimizde ne varsa 2023’te bu 5 katına çıkmalıdır. 
Adana büyük bir kent ve büyük bir köy.  

• Yüksek gelir grubuna hitap edecek tesisler kurulmasını öngörüyoruz.  
• Tanıtım olarak da Adana için sürekli bir ajanda yönetimi öngörüyoruz. Hangi 

ay hangi aktivite var, tüm yıl boyunca izlenebilmelidir.  
• Medyayı kullanarak halkın turizm kavramına ısındırılmasını öngörüyoruz.  
• Bilgilendirme her aşamada yerel otorite ile ve eğitim kurumları ile koordineli bir 

şekilde yapılmalıdır.  
• Altyapı: turizm destek birlikleri ile koordineli bir birlik içinde hareket edilmelidir. 

Bu noktada en önemli konu koruma kullanma dengesinin kurulmasıdır.  
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• Özel sektör denetleme kurumu olmalıdır: herhangi bir ilde kurulmuş bağımsız 
bir özel firma ile yerinde ve zamanında denetleme yapılmalıdır.  

• Çevre illerle entegrasyon ve etkileşim öngörüyoruz. Oradaki faaliyetleri de 
izleyerek işbirliği yapabiliriz.  

• İlde devam eden faaliyetlerde İstanbul 2010 fonu gibi bir fon oluşturulmalıdır. 
Bu fon festivallerden elde edilen kazançlarla büyüyerek diğer festivalleri de 
destekleyecektir. 

 
Grup 6 
Yöngörü 
Vizyon 

• Kimlik: kültür başkenti, sağlık başkenti 
Rekabet Avantajı 

• Korunmuşluk 
• Bozulmamış doğa, tarih, kültür 
• İncirlik üssünün varlığı (yabancılara yakınlık, yabancıların güvende 

hissetmeleri, …) 
Ana Hedefler 

• Turizm kentin mali profiline ve istihdama destek olmalı  
 
Stratejik Kurgu 
Hedef Kitle 

• İç : Mersin, Hatay 
• Dış: Irak, Lübnan 

Tanıtım ve İmaj 
• Check-up programları 
• Gastronomi kültürü 
• Paket programlar oluşturulup fuarlarda tanıtılması 

Eğitim ve Zihniyet 
• Eğitimde üniversitelerin ağırlığı 
• Üniversite sayısının arttırılması 
• Yabancı öğrencilerin çekilmesi 

Altyapı 
• Hava ulaşımı, yeni seferler (sistemin sağlıklı çalışması açısından) 

Yönetim Örgütlenme ve Çevre İller ile Entegrasyon 
• Bireysel çabalar organize olamıyor 
• Adana Sağlık Turizmi Derneği 

Plan / Mevzuat 
• Sağlık (özel) yatırımlarının turizm amaçlı desteklenmesi, izin verilmesi (şu an 

sınırlandırma var) 
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Destek ve Teşvik 
• Tanıtım fonu yasasına sağlık alanında yapılacak tanıtımların eklenmesi 
• Sağlık amaçlı seyahatlerde KDV indirimi sağlanması 

 
Açıklamalar 

• Adana açısından sağlık ön plana çıkıyor.  
• Amerikalıların varlığı yabancıya bir yakınlık sunabilir. Halk yabancı ile birlikte 

yaşamayı öğrenmiş durumda. Bu tarz bir yapının olması burayı biraz daha 
güvenilir hale getiriyor (yabancı turistler açısından). Şu an İncirlik üssündeki 
yabancılar Adana’da yer alan hastanelerde tedavi edilebilir diye bir karar 
alınmış. Bu insanlar burada tedavi ediliyorsa yine sağlık açısından bir güvence 
sağlamış olacaktır. İki hastane var (uluslar arası kabul almış). İki tane de yeni 
hastane kuruluyor. Bunlar da önemli avantaj sağlayacaktır.  

• Bu çerçevede tanıtım ve imaj açısından check-up programları gastronomi, 
kültür ile birleştirilebilir. Paket programlar fuarlarda vs. tanıtılabilir.  

• Mevcut üniversitenin varlığı da önemlidir. Yabancı öğrencilerin buraya 
çekilmesi de söz konusu olabilir.  

• Altyapı: hava ulaşımı çok önemli. Direk seferlerin oluşturulması şart. Sağlık 
açısından da bu yönden çalışmalar şart.  

• Mevzuat çok önemli. Şu anki ulusal politikada özel sağlık yatırımları 
sınırlanıyor.  

• Sağlık alanında yapılacak tanıtımlar da düşünülmeli ve uygulanmalı.  
• Bireysel çabalar tek bir bütün haline gelemiyor. Adana Sağlık Turizm Derneği 

kurulmuş. Bu dernek belli noktalarda muhatap kabul edilebilir, işlemler bu 
dernek üzerinden yapılabilir.  

 
Oğuz Babüroğlu 

• Burada çok ciddi bir uzlaşma var. 4. il olma meselesi. Müsteşarın da söylediği. 
Bir de hiçbir grup deniz-kum-güneş turizmini öncelikli olarak görmüyor.  

• Sözcüleri saat 9.30’da lobideki VIP salonuna bekliyoruz.  
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BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ GELECEK TASARIMI 
Gelecek tasarımı çerçevesi ışığında 6 farklı grubun çalışmaları, tek bir listede 
birleştirilmiştir. Katılımcıların “ortak akıl”ını yansıtan Adana turizm gelecek tasarımı 
aşağıda görülmektedir. 

 
A. Yöngörü 
 
VİZYON 

• Doğal ve kültürel değerleriyle 4. en önemli turizm çekim merkezi olmak 
 

REKABET AVANTAJI 
• Hedef kitle için iklim avantajı 

• Ulaşım imkânları 

• Yapılaşmamış kıyı alanları 

• Tarihi, kültürel ve arkeolojik varlıklar 

• Mutfak kültürü 

• İnanç merkezleri koridoru üzerinde 

• Kent içinden geçen nehirler, göller ve kanallar 

• Coğrafi ve stratejik konum; bölgesel merkez 

• Uluslararası fuarlar 

• Bölgenin sağlık merkezi olması 

• Doğal kaynaklar; kuş cenneti, lagünler, dalyanlar ve kullanıma açılacak akarsu 
turizmi 

• Sanata olan ilgi ve sanatçıların potansiyeli 

• Vizelerin kalktığı Ortadoğu ülkelerine yakın coğrafi ve kültürel konum  
 
ANA HEDEFLER 

• x5 etkisi (yatak, istihdam, gelir, sayı) 

• Ortadoğu ve Avrupa pazarından en büyük payı almak 

• Doğa ve kültür varlıklarının korunarak proje ve uygulama bazında 
işlevlendirilmesi (arkeoloji, kuş cenneti, farmakoloji)  

 



Adana Turizm Arama Konferansı 
 

  
57 / 88 

 

B. Stratejik Kurgu 
 
ÖNCELİKLİ TURİZM ALANLARI / TÜRLERİ / ÜRÜNLER  

• Kültür turizmi (eğlence, gastronomi, arkeoloji, sanat, din, inanç) 

• Doğa turizmi (eko, agro) 

• Sağlık turizmi ve medikal turizm (astım, kaplıca, talasoterapi, tıp) 

• Kongre turizmi 

• Deniz turizmi  

• Spor turizmi 

• Gençlik turizmi (kamping, hobi turları) 
 
HEDEF KİTLE 

• Dış turizm (%60) 
o Yüksek gelir grubu 
o Ortadoğu ve Avrupa pazarı 
o Üçüncü yaş 

• İç turizm (%40) 
o Orta ve yüksek gelir grubu 
o Öncelikle bölge olmak üzere ülke geneli 
 

TANITIM / İMAJ 
• Tanıtım fonunun kurulması 

• Tanıtım yöntemleri 
o Basılı materyaller (kitap, broşür vb.) ve görsel materyaller (CD vb.) 
o Yaygın medya iletişim kanalları (diziler, TV reklamları vb.) 
o Fuar, festival, paket program, vb. diğer faaliyetler (gençlik olimpiyatı, 

tarımın “Davos”u olmak, film platosu kurma …) 

• Tanıtımın büyük bölümü dış turizm odaklı ve mevsimsel olacak (%60). İç 
turizm tanıtımı ise 12 ay boyunca olmasına karşın dış turizme göre daha 
düşük düzeyde (%40) olacaktır. 

• Tanıtımın sürdürülebilirliği 
o Kent turizm bilgi sistemi 
o Coğrafi bilgi sistemi 
o 3. nesil teknolojiler yoluyla müşteri ilişkileri yönetimi 
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EĞİTİM VE ZİHNİYET 

• Halkın turizm eğitimi ve bilinçlendirilmesi (Yayınlar, kurslar, konferanslar, 
örgün eğitim) 

• Sektörü yönlendiren kurum çalışanlarının eğitimi (özel ve kamu sektörleri) 

• Nitelikli personel yetiştirilmesi ve mevcut personelin eğitimi (üniversite 
sayısının arttırılması, eğitim üssü olmak,  yabancı dil eğitimi vb.) 

• Sorumluluk bilinci eğitiminin verilmesi ve ortak turizm bilincinin oluşturulması 
 

ALTYAPI 
• Ulaşım 

o Kent içi ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi 
 Hafif raylı sistemin tamamlanması 
 Yumurtalık-Karataş sahilyolu ve Şarkent bağlantısının 

iyileştirilmesi 
 Kent bütününde otopark olanaklarının arttırılması 
 Öğrencilere dönük ulaşım kolaylıklarının sağlanması 

o Adana iline ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi 
 Havalimanının iyileştirilmesi 
 Hedef pazarlara dönük yeni havayolu seferlerinin konulması 
 Demiryolu altyapısının iyileştirilmesi 
 Denizyolu ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi 

• Çevre 
o Fiziksel ve sosyal çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
o Sürdürülebilirlik bağlamında koruma-kullanma dengesinin sağlanması 

ve yerel inisiyatif odaklı kontrol mekanizmasının oluşturulması 
o Kentsel yaşam alanları ile hava kalitesinin iyileştirilmesi 
o Kadastro işlemlerinin sonuçlandırılması ve imar planlarının 

hazırlanması 

• Teknik Altyapı 
o Altyapı turizm destek birliklerinin (kamu-özel sektör işbirliği ve 

eşgüdümü çerçevesinde oluşturulması) 
o Sahil bandında teknik altyapının geliştirilmesi (arıtma, elektrik vb.) 
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YÖNETİM, ÖRGÜTLENME VE ÇEVRE İLLER İLE ENTEGRASYON 

• Diğer komşu kentlerle ilişkili olmak zorundayız. Turizm hareketleri il sınırı 
tanımaz. 

• Dört kenti de kapsayan eşgüdüm mekanizması 
o Sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kamu temsilcilerinden oluşacak 

koordinasyon için Çukurova Turizm Geliştirme Bölge Bürosu (Ajansı) 
kurulmalı  

o Turizm amaçlı kent bilgi sistemi kurulmalı. 
o ÇDP ve kıyı yönetimi gibi temel planlamada ortak çalışma ve denetim 

yapılması sağlanmalı. 
 
PLAN / MEVZUAT 

• Şehir turizm potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi (kongre, fuar, spor, 
sağlık) 

• Turizm potansiyelinin tespiti, üst ölçekli planlardan (master plan) alt ölçekli 
planlara geçiş 

• Pilot kent alt bölgelerinin düzenlenmesi 

• Kıyı, orman ve toprak mevzuatının revize edilmesi 

• Sağlık yatırımlarının turizm amaçlı desteklenmesi 
 

YARIM KALAN İŞLER 
• Yarım kalan işlerin tamamlanması için işbirliği çalışmaları yapılması 

• Tepebağ projelerinin uygulanması 

• Kültür sitesi, kültür merkezleri yapımları 

• Metronun bitirilmesi 

• Yeni müze düşüncesinin tamamlanması (kent ve bölge düzeyinde) 
 
DESTEK/TEŞVİK 

• Bakanlık ve diğer kamu kurumlarından destek ve teşvik alınması.  
o Yatırımcılara her türlü kolaylık, teşvik ve desteğin hızlı ve etkin bir 

biçimde sağlanması; bölgeye büyük bir yatırım çekilerek örnek teşkil 
etmesinin sağlanması 

o Hazine arazilerinin turizm amaçlı tahsisinin sağlanması 

• Kent konseyleri, TMMOB, Üniversite-STK’lar gibi kurumların desteğiyle 
turizmin geliştirilmesi 

o AB fonları konusunda paydaş sağlama 
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o Yayınlar 
o Projeler  

• Turizme yönelik fon (havuz) oluşturulması 
o Festival, turlar vs. 

• Sağlık turizmine yönelik teşvikler sağlanması 
o Tanıtım fonu yasasına sağlık alanında yapılacak tanıtımların eklenmesi 
o Sağlık amaçlı seyahatlerde KDV indirimi sağlanması 
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DEĞERLENDİRMELER 
Bütünleştirilmiş gelecek tasarımı ile ilgili yapılan değerlendirme ve yorumlar aşağıda 
görülmektedir: 

• Elimizde dünün tortusu olarak bu var. Bunu geliştirmek, açıklamak, 
değerlendirmek gerekiyor. Bu vizyon, ana hedefler tamam mı? Ağırlıklar 
konusunda tartışılacak bir şey var mı?  

• Burada her şey var. Adana’nın rekabet avantajını ortaya çıkardık. Hedefi 
doğru koymak gerekiyor. Yatak kapasitesini artırmakla bitmiyor. Buranın 
toparlayıcı bir varlık birikimi var. Girişimcilikle ilgili bazı eksiklikler var. 
Adana’da büyük bir yatırımcı büyük bir yatırım yapmalı. Ancak ondan sonra 
diğer yatırımlar da anlamlı bir düzeye yükselecektir. Buraya Disneyland gibi bir 
kaldıraç gerekiyor. Türkiye’de genç nüfus çok fazla. Adana’ya küçük yaşta 
gelen çocuklar Adana’yı hep sevecek, Adana’ya hep gelecektir. Buraya %75 
yabancı sermayenin gelmesi gerek. Adana Rusya, İran, Irak, Ortadoğu, 
Afrika’dan ziyaretçi çekebileceği için Disneyland için çok uygun bir 
lokasyondur. Böyle bir yatırım bütün bölgeyi kalkındıracaktır. Adana tarımın 
başkenti olabilecek niteliktedir. Bunu anlayabilecek bir kitle var. Adana tarımın 
Davos’u olabilecek niteliktedir. Uluslar arası bir spor etkinliğine de ev sahipliği 
yapmalıyız.  

• Eğitim konusu önemli. Ortadoğu’ya açılımla ilişkilendirmek gerek. Türkiye’nin 
diğer illeri çok rekabetçi. Eğitim sorun olabilir. Çukurova’yı ikiye bölebilir. Yeni 
bir üniversite gündeme gelebilir. Dışarıya hizmet sunmak üzere ciddi bir eğitim 
merkezi haline gelebilir. Çukurova Üniversitesi Anadolu Üniversitesi gibi yeni 
üniversitelerin açılımına doğru gidebilir.  

• Enerjiyi bu dokümanda göremedim. Ancak olmalıydı. Samsun-Ceyhan enerji 
nakil hatlarından dolayı büyük bir kapasite var. Büyük ölçekli yatırımlarla ilgili 
tersane, petrokimya, rafineri yatırımları için başvurular var. Bunlar için gelecek 
insanlardan turizm anlamında da yararlanabiliriz.  

• Eş güdüm engelinden bahsetmek istiyorum. Niye olmuyor?’un açılımını 
yapmak istiyorum. İnanıyorum ki Adana’da turizm gelişebilir ve geleceğimiz 
turizmdedir. 3 oda başkanı bir araya gelemiyor, 3 belediye başkanı bir araya 
gelemiyor. Gelebildiğinde haber oluyor. Karar vericiler önemli. Bu çalışmaların 
önünde belediyeler, odalar, sivil toplum örgütleri var. Eş güdüm engeli ile ilgili 
olarak birinci sırada bu geliyor. Yeni bir üniversite kurulması fikri karşısında 
Çukurova Üniversitesi karşı çıkıyor, belediye yer vermiyor. Şehirde bir 
konsensus yok, birbirini destekleme yok. Bu da Adana halkında bir bıkkınlık 
yaratıyor. Güç Birliği Vakfı bütün sivil toplum örgütlerini barındırıyor. Ancak 
Güç Birliği Vakfı bir anda eritildi. Ortak çıkar konusunda henüz hiçbir adım 
atılmamış, işbirliği yapılmamış. Turizme de inanmıyorlar. Tanıtım fonuna ciddi 
bir ihtiyaç var. Asıl konu bütçedir. Broşür bastıramadık. 7-9 Mayıs’ta Suriye’ye 
gidiyoruz, hiçbir tanıtım materyalimiz hazır değil. Bütçemiz de yok.  

• Bu bir know-how meselesi. İşbirliği avantajı da bir know-how meselesi. Bunun 
kilit işi ortak çıkar formülasyonudur. Burada kritik kütlenin oluşması gerek. Bu 
nasıl kazanılacaksa bunu tasarlamak gerek. 100 defa Arama Konferansı 
yapılabilir. Ortak çıkar formüle edilemiyorsa aramaya devam etmek 
zorundayız.  
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• Neden Karataş-Yumurtalık sit alanı ilan edildi? Neden imara açılmıyor? Niçin 
yeni bir havaalanı birden bire kanun olarak geçirildi? Niçin şehrin ortasına yeni 
bir alt geçit yapılıyor? ABD Irak’tan 2011 yılının Şubat ayından itibaren 
çıkacak. ABD’nin çıkışı için gerekli uçaklara Adana havaalanı yeterli değil. 
Politikalar belirlenmiştir. Biz sadece bunun içinde o rüzgara kapılabilirsek bir 
noktaya gelebiliriz.  

• Adana’nın nüfusunun 3/4’ünden çoğu kırsal kökenlidir. Göçle gelmiş, 
zorunluluktan gelmiş, terörden kaçmış insanlar burada. Bu insanların eğitimi 
yok. Temizliği bilmeden temizlik görevlisi olurlarsa başarılı olma şansı yok. 
Eğitim halkın eğitimi biçiminde ele alınmalı. En alt kademede dahi ihtiyaç 
duyulan personel eğitim olmaksızın yeterli düzeye gelmeyecektir. Eğitim 
Adana halkının eğitimini kapsamalıdır.  

• Samsun-Ceyhan hattı yapılıyor ancak bir şüphe oldu çünkü BTC hattı 300 
milyon USD kârlılıkla çalışacağı beklenirken 300 milyon USD zarar etti.  

• 4. il olma vizyonunu çok sevemedim. Bizim için büyük bir ilerleme ancak 4. 
kent olmak güçlü bir vizyon değil. 

• Sağlık turizminden kastımız tıp turizmidir, teşhis ve tedavi amaçlı turizm 
kastediliyor. Teknik tabir medikal turizmdir. 

• Türkiye’de film sanayi gelişmiştir. Ortadoğu’da beğenilen diziler bu bölgede 
çekilmektedir. Adana bundan yararlanabilir.  

• Bu bölgeyle alakalı olarak, doğal ve kültürel değerlerin öne çıkması önemlidir. 
Adana’nın 160 km sahil bandı vardır. Karataş doğal sit alanıdır. Yumurtalık 
civarında turizm bölgesi olarak değerlendirilebilecek çok küçük bir alan vardır.  

• Tanıtım konusunda yeterli değiliz. Din turizmi diyoruz. Getirdiğimiz insanların 
niyetlerine bakmalıyız. Birçoklarının iyi niyetle geldiği söylenemez.  

• Elimizdeki kumaş belli. Sonuç olarak milli ve manevi değerlerimiz var (23 
Nisan, Kurban Bayramı, Hıdrellez). Bunları festival haline getirmeliyiz.  

• Adan 300 gün güneşlidir. Bir yönetmen için bulunamayacak fırsattır. 80 km 
Toroslar’a tırmandığında yönetmen kar bulabilir. Adana film endüstrisine çok 
rahat ev sahipliği yapabilir.  

• Kültür merkezinin çok amaçlı tiyatro salonu çok küçük yapılmıştır. Nasıl böyle 
bir hata yapılır? Çok üzüldüm. Salon ceset gibi yatıyor. Nasıl böyle bir hata 
yapılır? 

o Bakanlık bunun yapımı için maddi katkı yapmıştır. Belediye bitiremedi. 
Bakanlık’a devretti. Bitireceğiz. Projeyi yapanların hatası olmuştur.  

• Turizmin dini, dili, ırkı olmaz. Gelenlerin niyetleri konusunda seçim yapamayız.  

• Öncelikli turizm alanlarının altına gençlik turizmi koyalım. Burası kamping 
alanları ve hobi turlarının gerçekleşeceği alanlar olarak da belirlenmişti.  

• Yatak kapasitesi temel bir problem.  

• Adana geri gidiyor, sanayisi değişim süreci içinde. Adana’nın ekonomik 
anlamda eski zengin günlerine dönebilmesi için çözüm yollarından birisi 
turizmdir. Tarım endüstrisi ile çok büyük katma değer üretilemiyor. Kalkınma 
için turizm şart.  
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• Bu belge bir turist için yeterli mi? Bunlar olduğu zaman akın akın gelirler mi? 
Yılda 600, 6000 grup gelir mi? 

• Disneyland olursa gelirler. Tarımın Davos’u olursak gelirler. Gençlik turizmi ile 
gelirler.  

• Geleceklerle ilgili doku analizi yapılmalıdır.  

• Tanıtımı doğru yapabilirsek olabilir.  

• Her kültürden insan Adana’da kendinden bir şey bulabilir. Şehrin illüzyonu 
olmalı. Disneyland bunu sağlayabilir.  

• Şehrin yüksek cazibeli bir noktası olması gerek. 

• Adana Ortadoğu ve Rusya’nın sağlık merkezi olacaktır gibi bir vizyon 
olmalıdır.  

• Sadece eğlence ağırlıklı olmak gerekmiyor, pazar araştırması ile nereye 
ağırlık vereceğimiz net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Hedef kitleye 3. yaş 
eklenmelidir. Orta yaşlılar çekilebilir.  

• Kültür, sanat, eğlence ve kentin yapısı yaşlı turizmine uygundur.  

• Yayın konusunda sıkıntımız var bunu acilen çözmeliyiz. Adana’da kültür 
merkezimiz yok denecek kadar az. Adana su cenneti.  

• Planlı bir yaklaşımla koruma kullanma dengesi kurulmalıdır.  
Ekler 

• Büyük bir yatırım gelmelidir.  

• Gençlik olimpiyatları yapılmalıdır. 

• Tarım Davos’u olmalıdır. 

• Bölgenin eğitim üssü (üniversite eğitimi kapsamında) olmalıdır. 

• Amerikan üssünün getireceği kaldıraç etkisi kullanılabilir.  

• Film sanayii kurulabilir. 

• Milli ve manevi değerlerimizi (23 Nisan, Kurban Bayramı, Hıdrellez) festival 
haline getirmeliyiz. 
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UYGULAMA KURGUSU GRUP ÇALIŞMASI 
Gelecek Tasarımı çalışmasında dile getirilen önerilerin nasıl ve kimler tarafından 
gerçekleştirileceği konusunda netlik oluşturulması için Arama Konferansı’nın son 
aşamasında bir grup çalışması daha gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, çalışmak istediği 
konunun grubunda gönüllü olarak yer almış ve ilgili başlıklarda detaylı öneri 
geliştirmeye çalışmışlardır.  
Oğuz Babüroğlu tarafından, çalışma öncesinde verilen yönlendirme aşağıda 
görülmektedir: 
“Bugün bu saatte yapılacak grup çalışmasında bir başlık seçeceksiniz. Bugün en çok 
üretmek istediğiniz yere isminizi yazacaksınız. Orada uygulama, hayata geçirme 
açısından bugün gelinmiş noktayı kabul ederek bunların hayata geçirilmesi için ne 
yapılması gerekiyor konusunda çalışacağız.  
Bir grup yöngörüyü geliştirecek. Vizyon cümleciği ile ilgili biraz daha vurucu bir ifade 
bulunabilir mi? Ana hedeflerle ilgili sağlama yapılabilir mi? Rakamlar tutuyor mu? 
Bunu hedef kitleyi düşünerek yapmak gerekiyor. Geleceğe yön verecek çalışmayı 
netleştirmekle alakalı bir grup olacak.  
Turizm türlerinin kurgusundan bahsediyoruz. Bize verilen bir sürü proje var, bunlar 
her konu ile alakalıdır. Bu projelerin bu turizm bileşkesi ile birlikte yeniden gündeme 
gelmesi, belki yeni projelerin oluşturulması gerek. Doğa ve kültürle alakalı, denizle, 
sağlıkla alakalı bir sürü projemiz var. Onların öncelikli olanlarını, bu vizyona gitmekte 
en kilit kaldıraç etkisi yapanları görmek istiyoruz. Turizm türleri aklını burada iyi 
işlemiş olarak görmek istiyoruz. Bileşke çok önemli. Hangi projeler, hangi öncelikler 
bizi geleceğe taşır? 
Tanıtım, eğitim, altyapı, örgütlenme, plan-mevzuat, destek teşvik konularında ne 
yapacağımız söylenmiş. Burada artık formüller söylememiz gerek. Mesela bir fon, bu 
fonun kaynağı nasıl yaratılacak? Hayata nasıl getireceğiz? Kimden ne isteyeceğiz? 
Kimden ne yapmasını isteyeceğiz? Önerilen konuların kim tarafından nasıl yapılacağı 
konusunda çalışacağız. Adana’da bu konu ile alakalı bilinçlenme projesi nedir? 
Turizm için bir model olabilir mi? Evini turiste aç gibi bir proje olabilir mi? Her başlıkla 
alakalı bir olmazsa olmazı yakalamamız gerek. Sizden beklediğimiz, bu işte 4. il 
olabilmemiz için şunu şöyle yapmamız lazım, bunu kaymakamlıktan, şunu kültür 
bakanlığından isteyeceğiz. Ayrıca bunların takibi ile alakalı bir taahhüt almak 
istiyoruz. Burada çıkan ortak aklın kuvveti ve takip ile alakalı adımların belirlenmiş 
olması önemli.” 
Grupların gerçekleştirdiği çalışmalar ilerleyen sayfalarda görülmektedir: 
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YÖNGÖRÜ 
Vizyon 

• Doğal ve kültürel değerleriyle 4. en önemli turizm çekim merkezi olmak 
 
Ana Hedefler - 2023 

 Yatak Sayısı Gelir ($) Turist Sayısı 
Antalya 325.000 7 milyar 10 milyon 

İstanbul 75.000 5 milyar 6 milyon 

Muğla 100.000 4 milyar 5 milyon 

Adana 4000 0,8 
milyar 400.000 

Adana 2023 50.000 4 milyar 4 milyon 

 
Rekabet avantajı 

• Yapılaşmamış kıyı alanlarımız 

• Doğal kaynaklar, kuş cennetleri, lagünler, dalyanlar, akarsular 

• Coğrafi-stratejik konum (Ortadoğu’ya yakınlık) 

• Tarihi-kültürel ve arkeolojik miras 

• İnanç merkezleri koridorunda bulunması  

• Sağlık turizmi (tıp) / örgütsel çalışma 

• Tarım ve ticaret merkezi olması 
 
Hedef Kitle 2023 

• %60 dış turizm 
o Yüksek gelir grubu 
o Ortadoğu ve Avrupa 
o Üçüncü yaş 

• %40 iç turizm 
o Orta ve yüksek gelir grubu 
o Bölge öncelikli olarak ülke genelinden ziyaretçiler 

 
Açıklamalar 

• Gelecek tasarımında oluşturulan vizyona sadık kaldık. Bu vizyona bağlı olarak 
rekabet avantajı tartışıldı. 



Adana Turizm Arama Konferansı 
 

  
66 / 88 

• 4. çekim merkezi olacak ilimiz için, bizim önümüzde olacak şehirler (Antalya, 
İstanbul ve Muğla), yatak kapasitesi, gelir ve turist sayısıyla bizim gelecekteki 
hedeflerimizin önünde.  

• 2023 yılında Adana’nın 4. olacağını düşünüyoruz. İzmir bugün önümüzde, biz 
2023 yılında İzmir’in önünde olmayı hedefliyoruz. 

• Rekabet avantajlarından bazılarını “en”ler arasına koyduk. En önemlisi, 
yapılaşmamış sahil şerididir. Adana sahilleri bakir kaldığı için, gelecek 15 
senede bu sahiller daha da değerli hale gelecekler. Kuş cennetleri, lagünler, 
dalyanlar ve akarsular şu anda sahip olduğumuz kaynaklardan bazıları.  

• Coğrafi konum da çok önemli. Ortadoğu’ya yakın bir noktada. Gelecekte de, 
geçmişte olduğu gibi çok kıymetli olacak. 

• Daha önce başlatılmış çalışmaların da tamamlanmasıyla tarihi değerlerin de 
turizme katkısının artacağını düşünüyoruz. 

• Henüz tanıtımı gerçekleşmemiş sayıca çok fazla tarihi ve antik merkezimiz 
var. 

• Sağlık turizmi sebebiyle Adana’ya on yıl içinde gelecek turist sayısının belirgin 
biçimde artacağını düşünüyoruz.  

• Tarım, ticarete büyük katkıda bulunmuştur ve bulunacaktır.  

• Hedef kitlemiz ise dış turizmde üst gelir grubu ve üçüncü yaş segmenti, iç 
turizmde ise öncelikli olarak bölge olmak üzere tüm Türkiye olacaktır. 

Yorumlar 

• “5 çarpanı” formülü az olabilir. Bu hedeflerle 4. olunamayabilir.daha yüksek 
hedefler verilmeli. Şu anda Tarsus’ta 8000 yatak devreye girecek diyoruz. 
Onun için yatak sayısı hedefi mutlaka daha da yükseltilmeli.  
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TURİZM BİLEŞKESİ  
Proje 1: Sağlık Turizmi 
Ne? 

• Turizm işletmeleri ile sağlık işletmecilerinin işbirliğinin sağlanması 

• Mevcut turizm tesislerinin donanımlarında sağlık turizmine yönelik 
düzenlemeye gidilmesi 

• Yeni ürün paketlerinin (sağlık, tedavi), mevcut tur paketlerine eklenmesi 
Nasıl? 

• Koordinasyon için Sağlık Turizmi Derneği’nin işlevlendirilmesi 
Kim? 

• İlgili Bakanlıklar (Sağlık, Kültür ve Turizm) 

• Yerel idareler 

• İlgili kamu ve özel nitelikli sağlık kuruluşları 

• Turizm ve seyahat işletmeleri 
 
Proje 2: Şehir içi Kültür Turizmi 
Ne? 

• Tepebağ Arkeopark kazısının yapılması 

• Yeni müze ve kültür merkezi inşaatlarının yapılması / tamamlanması 

• Tescilli Dokunun restorasyonu ve işlevlendirilmesi 

• Şehir içi kültür rotalarının geliştirilmesi 

• Yeni kazıların planlanması (Magarus, Aigci, Misis) 

• Devam eden Tatarlı Höyük kazısının desteklenmesi 
Nasıl? 

• Kültür Mirası Geri Kazanma Platformunun kurulması 
Kim? 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı 

• Adana Valiliği 

• Çukurova Üniversitesi 

• Adana Büyükşehir Belediyesi 

• STK’lar (Mimarlar Odası vb.) 
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Proje 3: Eğlence Turizmi  
Ne? 

• Disneyland kapsamında bir turizm, eğlence, çekim merkezi yatırımının 
yapılması 

• 12 ay festival yapılması (Halkoyunları, müzik, tiyatro, film) 

• Sinema yapım şirketlerinin Adana’ya çekilmesi 
Nasıl? 

• Yer seçiminin yapılması  

• Planlama yapılması 

• Arazi tahsisi yapılması 

• Lojistik destek sağlanması (destek ve kolaylık sağlanması) 

• Doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin öne çıkarılması 

• Öncelik sağlanması 
Kim? 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı 

• Adana Valiliği 

• Büyükşehir Belediyesi 

• Üniversite 

• Yatırımcılar ve STK’lar 
 
Proje 4: Gençlik ve Spor Turizmi 
Ne? 

• Ulusal ve uluslararası olimpiyat ve etkinlikler 
Nasıl? 

• Uluslararası olimpiyat ve etkinliklere uygun alanların belirlenmesi ve tahsisi 

• Tahsis edilen alanlarda alt ve üst yapının tespiti 
Kim? 

• İlgili Bakanlıklar (Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm) 

• Adana Valiliği 

• Büyükşehir Belediyesi 

• Üniversite (Beden Eğitim Y.O.) 

• Turizm ve spor yatırımcı ve işletmecileri 

• İlgili STK’lar 
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Özet Yapı 

 
Açıklamalar 

• 4. en önemli turizm merkezi olmak için belirli turizm alanlarına odaklanılması 
gerekmektedir. Bunların başında sağlık turizmi geliyor. Sağlık turizmini ve 
işletmelerin koordinasyonunu sağlayacak bir kurum oluşturulmalıdır. 

• Eğlence turizminde Disneyland gibi bir çekim merkezi kurulması ile “12 ay 
festival” uygulamaları etkili olacaktır.  
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TANITIM / İMAJ  
Tanıtım  İmaj 

• Simgesel obje (logo) belirlenmesi 

• Olabilecek logolar 
o Taşköprü / Büyüksaat / Portakal / Pamuk / Ulu Camii / Tepebağ / 

Kaleler / Haçkırı Demiryolu Köprüsü 
Fon temin kaynağı 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı 

• Adana Valiliği 

• Adana Büyükşehir Belediyesi (Aski, Tek, %10 Fon?) 

• TÜRSAB / ÇUKTOB / TUROFED / Ticaret Odası / Sanayi Odası / Diğer Sivil 
Toplum Kuruluşları (Vakıflar) 

• Avrupa Birliği Hibe Fonu 
Tanıtım yöntemleri 

• Basılı materyalleri (Türkçe, İngilizce, Arapça) 

• Kitap / Broşür / CD / VCD / Dergi ve Haritalar / Fotoğraf 

• Yazılı ve görsel basında tanıtım amaçlı haber ve ilanlar 

• Hediyelik eşya, rozet, anahtarlık vs. 

• T-shirt sloganları 
o I love Şalgam 
o I love Cotton 
o Cotton Heart 
o I love Adana Kebap 
o I love Bici Bici 

• Bir hikaye oluşturma 
o Kerem ile Aslı aşkı 
o Lokman hekim (bitki tedavisi) 

• Basılı materyallerin Valilik tarafından denetlenmesi 
Gastronomi 

• Yemek festivali (yarışmalar) 
Turlar 

• Karadeniz turları gibi, Adana, Mersin, Antakya, Gaziantep turları 
Spor 

• Turnuvalar (off-shore, yelken, tenis) 

• Hipodrom  at yarışları 
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Fuar / Festival / Organizasyonlar 

• Taşköprü organizasyonları (müzik, sergi, show, kokteyl) 

• Satış üniteleri (yöresel) 

• Billboardların etkin kullanılması, duyurulması 

• Yönlendirme levhaları ve turizm bürolarında düzenleme yapılması 
Tanıtım sürdürülebilirliği 

• Merkezi bir kent bilgi sisteminin oluşturulması 

• Otel odalarında ve lobilerinde TVlerde şehrin tanıtımı 

• 3. nesil teknolojiler yoluyla müşteri ilişkileri yönetimi 
o Facebook, twitter vs 
o Konser, İlan, Toplantı, Seminer, Ödül  

• Tarım ve Sanayiden sonra Adana TURİZM’de  
 
Açıklamalar 

• Taşköprü, portakal, pamuk, Ulucami gibi kültürel simgelerimiz var. Özellikle 
yurtdışı fuarlarda tanıtım amaçlı bazı objeleri kullanıyoruz. Adana’da da böyle 
bir simge belirlenebilirse, fuarlarda tanıtımda kullanabiliriz. 

• Tanıtım yöntemleri kapsamında, basın materyalleri Türkçe, İngilizce ve Arapça 
olarak kullanılabilir. Adana ile ilgili logolar ve sloganlar yaratılabilir.  

• Spor ile ilgili aktiviteler gerçekleştiriliyor ama çok fazla duyurulmuyor. Bunlar 
daha fazla tanıtılabilir dışarıya. Billboard’ların etkin kullanılması da çok önemli.  

• Tanıtımın sürdürülebilirliği için bilgi sistemleri ve müşteri ilişkileri yönetimi 
uygulamalarına odaklanılabilir. 

Yorumlar 

• Dizilerin tanıtıma çok büyük katkısı oluyor. Böyle bir projeyle Adana daha fazla 
tanıtılabilir. 
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EĞİTİM/ZİHNİYET  
Amaç: Teorik ve uygulamalı olarak eğitip, bilinçlendirmek 

• Kimleri eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz? 

• Nasıl eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz? 

• Nerede eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz? 

• Kimden yardım isteyeceğim? 

• Takip nasıl yapılacak? 
Hedef Kitle - Kimler eğitilecek? 

• Yöneticiler 
o Kaymakamlar 
o Belediye başkanları 
o Kamu kurum temsilcileri (il yöneticileri) 
o Sektör temsilcileri ve çalışanları 

• Esnaf 
o Ulaşım sektörü (taksi, minibüs vs) 
o Konaklama sektörü 
o Yeme içme tesisleri 
o Turistik ürün satanlar 

• Kolluk kuvvetleri 
o Polis 
o Jandarma 

• STK 
o Odalar 
o Dernekler 
o Vakıflar 

• Öğrenci – öğretmen – veli  

• Turistle karşılaşacak herkes 
o Eserin bulunduğu yerdeki halk  

Ne? Nasıl Yapılacak? 

• Komisyonlar kurulacak 

• İyi örnekler incelenecek 

• Eğitim materyalleri hazırlanacak 
o Sponsor bulunacak 
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 Özel sektör 
 Kamu sektörü 

o Hibe fonlar araştırılacak 

• Projeler hazırlanacak 
Nasıl Eğitilecek? 

• Teorik eğitim (seminer, konferans, çalıştay) 

• Uygulamalı eğitim (Geziler) 
o Adana 
o Yakın çevre 
o Tüm ülke 
o Yurtdışı 

• Görsel eğitim 
o Panolar  
o Billboardlar 
o Taşıtlardaki reklam 
o Şehir ile ilgili ürünlerin çeşitli yerlerde maketlerinin sergilenmesi 
o Filmler (belgesel, reklam, kısa-uzun metrajlı filmler) 

 Toplantı öncesi ve sonrasında gösterimler 
Nerede Eğitilecek? 

• Aile içi eğitim, mahalleler 

• Okullar 

• Halk eğitim merkezleri 

• Toplantı salonları 

• Camiler 

• Kahveler (merkez-kırsal) 

• Açık alanlarda 
o İnsanların sıklıkla gittiği mekanlar 
o Alışveriş merkezleri 

Paydaşlar Kimler? 

• İl yönetimi (valilik, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlar) 

• Üniversiteler 

• Kamu kurum temsilcileri 
o İl müdürlükleri 

• STK’lar (esnaf sanatkar birlikleri, dernekleri, vakıflar) 

• Turizm sektörü temsilcileri (TÜRSAB, TUROFED, Rehber Birlikleri) 
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• İlgili Bakanlıklar 
o MEB 
o KTB 
o İç İşleri 
o ÇOB 
o Başbakanlık 

• Nasıl katkı bekleniyor? 
o Maddi destek 
o Proje desteği 
o Personel desteği 

Takip nasıl yapılacak? 

• Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü 

• Kurulan komisyonlar ilgili yerlerle görüşerek, yarışmalar yaparak, işin 
devamlılığını ve takibini sağlayacak.  

 
Açıklamalar 

• Turizm konusuna çok fazla önem verildiği kişilere hissettirilmeli. Kişilere eğitim 
ve bilinç kazandırılmalı. 

• Turistlerin en fazla karşı karşıya geldikleri sektör ulaşım sektörü. Taksi 
şoförleri dahil ulaşım hizmetlerinde çalışan kişileri eğitmek gerekir. Kolluk 
kuvvetlerinin de eğitimi aynı şekilde önemli.  

• Yurtdışı destinasyonlardaki eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının da 
incelenmesi faydalı olacaktır.  

• Eğitim farklı şekillerde yapılabilir; teorik eğitim, uygulamalı eğitim (geziler) gibi 
çeşitlendirmelere gidilmelidir. 

• Oluşturulacak proje koordinasyon merkezi, eğitimle ilgili projelerin takibini 
yapacaktır. 

Yorumlar 

• Eğitim konusunda nasıl projeler olacak? Eğitim içerikleri neleri kapsayacak? 
Ne öğreteceksiniz? 

• Adana’nın turizme açılmasıyla ilgili bir takım bilinçlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecek.  

• Taksi şoförünü kim eğitecek, ona neler anlatacaksınız? Herkese anlatılacak 
şey farklı, zabıtaya başka şey, öğretmene başka şey anlatacaksınız. Farklı 
hedef kitleye göre farklı eğitimler tasarlanmalı.  

• Okullarda hijyene yönelik, rehberlikte turistlerle iletişime yönelik, şoförlere de 
misafirperverlik ve dil eğitimleri verilebilir.  
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ALTYAPI  
ULAŞIM 
Adana iline ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi: 

• Yeni havalimanı yer seçimi irdelemek üzere mevcut havalimanıyla eşgüdümlü 
çalışmasının sağlanması → 

• Adana’ya ulaşımı sağlayan karayolunun otoban veya bölünmüş yol olarak bir 
an önce tamamlanması (Anakara-Antalya-Hatay) (Karadeniz-Akdeniz)  → 

DHMİ 

• Demiryolu ulaşım sisteminin düzenlenmesi 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

o Hızlı tren 
o Nitelikli yolcu trenleri  
o Yük taşınımı için demiryolu → 

• Denizyolu 

TCDD 

o Batı Akdeniz’e denizyolu ulaşım hattı 
o Karataş-Yumurtalık-Samandağ-Lazkiye hattı 
o KTKGB içi uygun alanlarda yat limanı ve Kruvaziyer Liman önerisi → 

 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI + KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI + 
VALİLİK 

Kent içi ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi 

• Hafif Raylı sistemin 2023 hedefli plan ilave edilerek devam eden 
çalışmalarının tamamlanıp hizmete açılması → 

• Kent içi ulaşım master planının hazırlanıp tüm ulaşım yatırımlarının bu plan 
kapsamında yürütülmesi → 

ADANA BELEDİYESİ 

• Kent içi ulaşım sisteminde yapılacak işlemler 

ADANA BELEDİYESİ 

o Toplu taşıma sistemi iyileştirmeleri 
o Taşıt yolu güzergah ve düzenlemeleri 
o Otopark  oluş turma ve düzenleme                             →  

o Yaya-bisiklet yolu düzenlemeleri 

ADANA 
BELEDİYESİ 

o Denetleme-işletme-ceza uygulama sistemi oluşturma 
o Sağlık turizmi ve üniversite öğrencileri için ulaşım ve trafik sisteminde 

iyileştirmeler 

• İl sınırları içi- ili güneye bağlayan ve Doğu-Batı sahil yolu açılmasının öncelikli 
ele alınması → 

 
BAKANLIK, VALİLİK, BELEDİYE 
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ÇEVRE 

• Fiziksel çevre ve sosyal çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
o Lagünlerin, dalyanların, akarsuların ve göllerin etkin korunması için 

tedbirler belirlenmesi → 
o Adana kentsel alan çeperlerindeki gecekondu alanlarının tespiti ve 

ıslahı için tedbirler alınması → 

ÇOB, ÇÜ 

o Tarım işçilerinin tarımsal alandaki yerleşimleri ve altyapılarının 
düzenlenmesi için tedbirler alınması → 

BELEDİYE 

o Tepebağ ve Kayalıbağ kentsel sit alanının kurul kararı doğrultusunda 
belirlenecek koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda turizme 
kazandırılması → 

VALİLİK, YEREL İDARE 

• Çevre değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması 
için 

 BAKANLIK, VALİLİK, Ç.Ü, BELEDİYE 

o Mevzuat doğrultusunda uygulama yapılması ve yeni tespit edilen 
sorunlar doğrultusunda mevzuat düzenlenmesi → BAKANLIK

o Sürdürülebilirliğin temini için yerel idarenin denetim mekanizmasını 
etkin işletmesinin sağlanması → 

  

o Etkin ceza uygulamaları → 
VALİLİK+BELEDİYE 

• Kentsel yaşam alanları ve hava kalitesinin iyileştirilmesi 

VALİLİK+BELEDİYE 

o Kent bütünlüğü açık-yeşil alanların arttırılması → 
o Sokak sağlılaştırma ve cephe düzenlemeleri → 

BELEDİYE 

o Doğalgaz kullanımının sağlanması ve teşviki → 
BAKANLIK+BELEDİYE+MESLEK ODALARI 

o Kaliteli kömür kullanma zorunluluğu ve denetimi → 
BELEDİYE 

• Kadastro işlemlerinin sonuçlandırılması ve imar planlarının hazırlanması 

BELEDİYE+VALİLİK+STK 

o Kadastro işlemlerinin sonuçlandırılması → 
o Çevre düzeni planının hazırlanması ve onaylanması  (KTKGB hariç) → 

VALİLİK 

o Çevre düzeni planının onaylanması (KTKGB) → 
VALİLİK ÖZEL İDARE 

o Alt ölçekli planlama süreci → 
BAKANLIK 

BAKANLIK+VALİLİ+BELEDİYE
 

  

TEKNİK ALTYAPI 

• Turizm altyapı hizmet birliklerinin kurulması → 
o TM-KTKGB'lerdeki yatırımcılardan alınacak bedellerin belirlenmesi 

VALİLİK VE BELEDİYE 

o Alının bedellerin başlangıçta teknik alt yapıya yönlendirilmesi 
o Teknik altyapının bakımı, yaygınlaştırılması ve düzenli işletiminin 

sağlanması 

• Sahil bandında teknik alt yapının geliştirilmesi 
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o Sağlıklı içme suyu temini ve içme suyu şebekesinin yapılması → 

o Kanalizasyon sistemi kurulması ve arıtıma tabi tutulması → 
VALİLİK VE BELEDİYE 

o Katı atık depomla alanlarında tedbirler → 
BAKANLIK+VALİLİK+BELEDİYE 

o Elektrik hatlarının yeterli hale getirilmesi ve yeraltına alınması → 
BELEDİYE+VALİLİK 

TEDAŞ 

7) Bakanlık Bütçesi 
FİNANS 

8) Valilik Bütçesi 
9) Belediye Bütçesi 
10) Hizmet Birlik Bütçesi 
11) AB Fonları ve Krediler 
12) Bağışlar ve Hibeler 

 
Açıklamalar 

• Adana’ya ulaşımı sağlayan karayolunun otoban bölümünün bir an önce 
tamamlanması gerekmektedir. Demiryolu ulaşım sisteminin düzenlenmesi, 
havalimanının genişletilmesi de dikkate alınması gereken konulardır. Batı 
Akdeniz deniz yolu ulaşımının mutlaka geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
limana yönelik projelerin de olmasını arzu ediyoruz. 

• Kent içi ulaşım sistemlerinin de iyileştirilmesi önem taşıyor. Taşıt yolu 
güzergahı ve düzenlemeleri, otopark düzenlemeleri, toplu taşıma sisteminin 
geliştirilmesi gibi çalışmalar da önemli. üniversite öğrencileri için ulaşım 
sistemleri geliştirilmelidir. Sağlık turizmi nedeniyle, yaşlılara da hitap 
edebilecek şekilde altyapıya dikkat edilmesi gerekiyor. 

• Fiziki ve sosyal çevrenin korunması ve geliştirilmesi gerekiyor. Lagünler ve kuş 
cennetinin korunması ivedilikle ele alınmalıdır. Tarım işçilerinin tarımsal 
alandaki yer ve barınma sorunlarının da çözülmesini arzuluyoruz. Tepebağ 
bizim için kangrenleşmiş bir konu oldu. Giderek yok olma sürecinde; buranın 
kültürümüze kazandırılması için işbirliği gerektiğini düşünüyoruz. 

• Mevzuat bizim şartlarımıza göre düzenlenirse, kademeli bir çevre koruma 
politikası uygulamaya konabilir.  

• Yeşil alan kentimizde çok az. Hava kirliliği ise katlanarak artıyor. Belki de 
doğalgaz bir süre teşvik edilmelidir. Kaliteli kömür kullanma zorunluluğu ve 
denetimi sağlanmalıdır.  

• Kültür turizm koruma ve geliştirme bölgesiyle sınırlı olarak da teknik altyapı 
konusunda neler yapılabileceğini listelemeye çalıştık. Sağlıklı içme suyu temini 
konusunda yeterli bir altyapıya sahip değil bölge, kanalizasyon sistemi var 
ama arıtma tam olarak devreye girebilmiş değil. Katı atık depolama 
alanlarında ciddi sorunlarımız var, sit alanı olabilecek güzellikte bölgelerde 
ciddi çöp alanları görebiliyoruz. 
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YÖNETİM / ÖRGÜTLENME / ÇEVRE İLLERLE ENTEGRASYON  
Ne? 

• İl: Adana 

• Çevre İller: Adana – Mersin – Hatay – Osmaniye 

• Yöneticilerin bir araya getirilmesi 

• Ortak kültür ve turizm sinerjisini başlatmak 

• Kentin kültür ve turizm iç birliğinin sağlanması 
İlde nasıl? 

• Adana Kültür ve Turizm Geliştirme Merkezi 
o Gönüllülük esasına dayalı ama kurumsal bir çatısı olmalı (model) 
o Model: daha önce hazırlanmış bütün dokümanları ele alarak 

uygulamayı başlatacak kurum 
o İl tanıtım komisyonunun çalışmalarının yeniden yapılandırılması (2 

yıldır) 
o Eşgüdümün ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Kim? 

• İldeki kamu kurum ve kuruluşları 

• Üniversiteler / araştırma merkezleri, enstitüler 

• Meslek odaları 

• STK’lar, dernekler, vakıflar 

• Kalkınma ajansı 

• Muhtarlıklar, yerel idareler 

• Kent gönüllüleri (yerel halk) 

• Medya (görsel – yazılı) 

• Bütün eğitim kurumları 
Çevre illerle entegrasyon nasıl? 

• Ortak kültür ve turizm projeleri 

• Çukurova Kültür ve Turizm Geliştirme Birliği 

• Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana + Mersin) 

• Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay + Osmaniye + Kahramanmaraş) 

• Bölgesel turizm hareketi başlatmak için sürdürülebilir ortak projeler/planlar 
başlatmak 

• Konaklama ve günlük paket turlarla çevre il tur operatörleri ve rehberleriyle 
ilişki ve işbirliği 

• Karar organları: valiler, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, sanayi-
ticaret odası başkanları) 
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• Her aşamada bilgilendirme 
 
Açıklamalar 

• Yöneticilerin bir araya getirilmesiyle kentin kültür ve turizm sinerjisi yaratılabilir.  

• Adana’da bir kültür ve turizm geliştirme merkezi oluşturulmalı. Gönüllülük 
esasına dayalı ama kurumsal çatısı olan bir model ile çalışabilir bu merkez. İl 
Tanıtım Komisyonu çalışmalarının yeniden yapılandırılmasıyla başlanabilir.  

• Çevre iller ile entegrasyon için en önemli nokta ortak kültür ve turizm projeleri 
başlatmaktır. Çukurova Kültür ve Turizm Geliştirme Birliği gibi bir yapılanma 
öngördük. Bu birlik, bölgesel turizm hareketi başlatmak için projeler 
oluşturacaktır. Tur operatörleriyle ilişki ve işbirliği içinde çalışılabilir. 

 
 
PLAN/MEVZUAT ve YARIM KALAN İŞLER  
Ne? 

• Turizm envanteri ve potansiyeli tespiti – değerlendirilmesi 

• Tarihi kent Adana (Tepebağ Höyüğü, Arkeopark) Projesi 

• Kültür Merkezi – Kongre ve Kültür Vadisi (Yüreğir + Çukurova) 

• Ekoturizm ve sağlık potansiyeli bulunan alanlarda mevzuat çelişkisinin ortadan 
kaldırılması 

• Altyapıya ilişkin yarım kalan işlerin tamamlanması 

• Metronun bitirilmesi 

• İlin ihtiyacına uygun yeni müze düşüncelerinin belirlenmesi 
Nasıl? 

8. Bilgi sistemi + turizm master planı + alt ölçekli planlar (yerel yönetimler, belde) 
9. Katkı payı yönetmeliği kapsamında hazırlanan projenin hayata geçirilmesi 
10. Arazi tahsisi + fon aktarımı 
11. Koruma – kullanma dengesi gözetilerek sağlık turizmi amaçlı belirli kapasite 

üstü tesisler için özel düzenlemeye gidilmesi (yaşlılar – best age – geriatri – 
özel ameliyat ve tedaviler) 

12. İlgili kurumların öncelik vermesi (teknik – mali) 
13. Mali desteğin sağlanması (projesi ve %50’si bitmiş durumda) 
14. İlgili kurum – STK – üniversite tarafından önceliğinin belirlenmesi 

Kimden? 

• Valilik (İl Kültür Turizm Müdürlüğü) – Büyükşehir Belediyesi – İl Özel İdaresi – 
Turizm Geliştirme Merkezi (Yukarıdaki 1-3. maddeler için) 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı + Sağlık Bakanlığı + Bakanlar Kurulu + TBMM (4. 
madde) 
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• Valilik – yerel yönetimler (5. madde) 

• Ulaştırma Bakanlığı (6. madde) 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı (7. madde) 
 
Açıklamalar 

• Turizm master planının altında alt ölçekte planlar yapılmalıdır.  

• Yerel yönetimler ciddi maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duymaktadır.  

• Yarım kalan altyapı yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir. Turizm 
Geliştirme Merkezi birimini kurmayı düşünüyoruz. Bu yeni kurumun varlığı 
konusunda tartıştık. Yararlı olacağı sonucuna vardık. 

• Tarihi kent Adana projesi kapsamında arkeopark projesine çok önem 
veriyoruz. Arkeoparktaki bulguların sunulabilirliğini artırmalıyız. Arkeopark 
dünyada çok talep görmektedir. O dönemlerdeki insanların nasıl şartlar altında 
yaşadığı canlandırılmaktadır.  

• Ekoturizm ve sağlık potansiyeli bulunan alanlarda mevzuat çelişkisi ortadan 
kaldırılmalıdır.  

• Altyapıya ilişkin yarım kalan işler tamamlanmalıdır. Bunu ilgili kurumların 
öncelik vermesiyle başarabiliriz. Her dönem belli bir heyecanla başlayan 
birçok proje var. Daha sonra bunlar yarım kalıyor. Valilik ve kaymakamlık bu 
konuda destek vermelidir.  

• Nereye ne tür bir müze yapılacağı ile ilgili üniversiteden destek bekliyoruz. 
Bunu da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili yerel yönetimler birlikte yapacaktır.  
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DESTEK / TEŞVİK  

• ÇUKTOB’un sekreteryasını üstlendiği, TURSAB, TYD, Adana Ticaret Odası, 
Adana Sanayi Odası, STK temsilcilerinden oluşan bir “Turizm Geliştirme 
Platformu” oluşturulması. 

• TGMP tarafından belirlenecek büyük ölçekli örnek projelerin Bakanlık 
tarafından öncelikle desteklenmesi (arazi tahsisi, yatak kapasitesi ve bunun 
gibi altyapılara maddi destek sağlanması) 

• Yabancı film yapımcılarına Adana’da yapacakları çekim için (%40) destek 
verilmesi. 

• Yeni ve yarım kalan kültür merkezlerinin 5225 sayılı yasa kapsamında 
değerlendirilmesi. 

• KTB’nin “Go Turkey” sitesi altında Adana turizm portalı ve e-mail üyeliği 
oluşturulması 

• Adana’nın KTB tarafından marka kent olarak destekleme programına alınması 

• TRT’nin turizm kanalında Adana’ya özgü ücretsiz tanıtım ve programlara 
destek vermesi 

• Açık hava reklamları için hazırlanan ilanlarla yurtiçi ve yurtdışı Adana tanıtım 
afişleri giderlerinin KOSGEB tarafından fuarlar gibi desteklenmesi 

• Adana’ya yönelik ikinci (2.) konutların turizme kazandırılması için proje 
hazırlanması 

• Tanıtım materyallerine katkı sağlanması 

• Konaklamalardan geceleme sayısına göre, AVM, Belediye, TJK, şans ve talih 
oyunlarından, eğlence yerlerinden, uluslar arası çalışan hastanelerin sağlık 
turizmi için gelenlerden (hasta başı 1 TL), ÇKA’nın aldığı hibe ve fon 
gelirlerinden turizm fonuna pay aktarılması 

• Turizmdeki KDV’nin %18’den %8’e indirilmesi ve tüm sektör için aynı oranın 
kullanılması 

• Kent konseyi, TOBB, üniversite ve sivil toplum kuruluşları turizm amaçlı 
çalışmalarda AB fon ve projelerine hizmet ve maddi destek sağlaması. 

• Adana’nın pozitif yönlerinin ortaya çıkması için ulusal medyanın destek 
vermesinin sağlanması. 

 
Açıklamalar 

• Fikirler çok güzel, sektör bunu Adana’da yıllardır tartışıyor. Akıl veren çok para 
veren yok. Yerel yönetimin sektöre bakışı ve STK’ların bu vizyonla birlikte 
hareket etmesine ihtiyaç var. Muhatap noktası gerekiyor. Sivil toplum 
platformu gibi turizm geliştirme platformunun oluşturulmasını istiyoruz. 
TÜRSAB bunun belli kısımlarını organize edebilir. Turizm geliştirme platformu 
tarafından belirlenecek büyük ölçekli projeler bakanlık tarafından özellikle 
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desteklenmelidir. Örnek bir yatırım yapıldıktan sonra diğer yatırımcılar da daha 
fazla ilgi gösterecektir. 

• Dizilerin nasıl mekanı olduysa Adana’nın Hollywood benzeri bir mekan haline 
gelmesini öngörüyoruz. Büyük ve kapsamlı bir kültür merkezine de ihtiyaç var. 
Adana turizm portalı oluşturularak bir an önce dış dünya ile iletişime 
geçilmelidir.  

• Belgesel niteliğinde gerçek olaylar yansıtılmalıdır. İlanlarda yurt içi ve yurt dışı 
tanıtımlara özen gösterilmelidir. Bastırılacak tanıtım materyallerinin kalitesi ve 
içeriği çok önemlidir. bu kapsamda kullanılacak bir fon yaratılmalıdır. 
Konaklamalarda geceleme sayısına göre, oynanan talih oyunlarından cüzi bir 
miktarda katkı alınarak bu fon oluşturulabilir.  

• KDV %8’e indirilerek tüm sektör için aynı düzeyde tutulmalıdır. İlk hamle çok 
önemlidir, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi için üniversitelerden ve bu yeni 
fonlardan destek alınmalıdır. Ayrıca en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri 
Adana’nın pozitif yönlerinin basında yer alması için çaba sarf etmemizdir. 
Adana’ya mal olmuş birçok konu pozitif anlamda gündeme gelmelidir. 

• Sanatla birlikte bir marka şehir oluşturmak zorundayız. Böylelikle daha da 
fazla destek çekebiliriz. Bu şehrin çok ünlü sanatçıları var, bunlar bu bağlamda 
Adana’ya destek olabilir.  

• Burada bir Tarım Davos’u neden olmasın? Ekonomik Davos’un tarım 
versiyonu Adana’da yapılabilir. İlk etapta çok büyük destek gerekir. İlk 1 
milyon lirayı kazanmak zordur, ondan sonra 100 milyonu kazanmak daha 
kolaydır. 
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GENEL DEĞERLENDİRMELER 
 

Sn. Turgut Gür – Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı 
Sevgili arkadaşlar, değerli bakanım, burada çok değerli geniş kapsamlı bir çalışma 
yapılmış. Dinlerken birçok şeyi birlikte düşündüm. Bir çalışma birçok şeyi akla 
getiriyor. Burada gördüğüm şu ki: kamuya görev verdiniz, kamunun çeşitli birimlerine 
görevler verdiniz. Biz ne yapmak istiyoruz? Adana’yı marka şehir haline getirmek 
istiyoruz. Adana’da turizmi ön plana çıkarmak istiyoruz. Kültür, sanat, turizm şehri 
Adana’yı hayal ediyoruz. Bunlardan sonra şunu düşündüm: biz turizm bölgelerimizi 
nasıl meydana getirdik? Antalya nasıl oldu, Bodrum nasıl oldu? İstanbul nasıl 
büyüdü? Bir bölgeye odaklanıp, odaklandığımız bölgenin baz karakterlerini ön plana 
çıkarmamız lazım. Adana’nın ana karakterleri nedir? Adana turizm bakımından 
değerlendirildiğinde Karataş’tan buraya 35 dakikada gelinebiliyor. Çift taraflı otoyol 
yaptığımızda turist yarım saat içinde sahil şeridine ulaşabilir. Aynı zamanda orada 
tarihsel değerler var. Burası Gaziantep’e de, Şanlıurfa’ya da hizmet verecek. Resort 
bakımından önemli bir yer olabilir.  
Kamuya bu konuda görev verildi. Burayı bir an evvel planlamak, arındırmak gerek. 
Ulaşım altyapısı ve havaalanları ile birlikte bütünleşme sağlanmalı. En büyük 
eksikliğimiz koordinasyon. Kamu kurumları arasında Adana’yı masaya yatıran bir 
koordinasyon merkezi olmalı. O koordinasyon merkezi her konuyu değerlendirecektir. 
Her işin bir patronu olmalıdır. Bu patron da Adana’nın turizm sorunları için 
koordinasyon merkezi olacaktır. Vali, Belediye Başkanı şehirle uğraşıyor. Böyle 
olursa olur. Adana’daki özellikleri marketing planının içine almak gerek. Eskiden 
Adana deyince aklımıza pamuk gelirdi, şimdi gelmiyor. Dünyada Fransa, İtalya, 
İspanya gibi önümüzde olan ülkelere baktığımızda gördüğümüz bir manzara var: 
ülkesel değil, bölgesel tanıtım yapıyorlar. Adana’nın da bölgesel tanıtımı için 
Mezopotamya kullanılabilir. Bu büyük bir fırsat olabilir.  
Turizm yatırımcısı olarak pratik bakıyorum: yerli yatırımcı buraya gelecek, sermaye 
yatıracak. Sermayenin bir maliyeti var, bunu karşılayabilmeli. Ne kadar süre içinde 
işletmeye geçileceği ve geri dönüşü çalışılmalı. Yol, elektrik, altyapı olmalı. Bölge 
tanıtılmalı. Bakir bölge ise farklı, çok tanıtılmış bölge ise farklı yaklaşım söz konusu 
olacaktır. Bu çevrenin iç turizm potansiyeli de yüksektir. İç unutulmamalıdır. 
Adana’nın burnunun dibinde çok zengin bir sınıf var. Vizeler kaldırıldı. Feribotları 
çalıştırmak istiyoruz. Beyrut’la, Şam’la bağlantı yapabiliriz. Güler yüzle temiz hizmet 
sunmak zorundayız. Şoförü eğiteceğiz. Turistle doğru konuşmalı, doğru giyinmeli. 
Sakalı üstü başı adam gibi olmalı, kokmamalı, taksinin içi simsiyah olmayacak. Esnaf 
birliği denetleyecek. Yaptırım olarak plaka durdurulacak. Polis çok değişti. Çok nazik 
genç delikanlılar İngilizce, Almanca konuşuyorlar. Şehirdeki insanlar turistin ne 
demek olduğunu anlayacaklar. Turist bizim konuğumuzdur, misafirimizdir, kendimizi 
tanıtmak için bundan büyük şansımız olamaz. 10 milyon insan gelse dünyada 100 
milyon kişi bizi tanır. Bu bir süreç. Derhal başlamak gerek.  
Bu bölge Ortadoğu ile çok yakın temasta olacak. Bu bölge için hazır olunuz. En kısa 
zamanda bu bölgeyi ele alacağız. Yatırımlar genel müdürlüğümüz, hazine arazileri, 
mal sahiplerinin arazileri temizlenmiş, yatırıma hazır mı, değil mi, soracağız. Hazır ise 
biz de hazır olacağız. Kamulaştırma varsa, henüz revizyonlardan geçmemişse yine 
sorun var, duracağım. Yola bakacağım. Turizm yatırımı ancak altyapı hazırlanırsa 
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gelecektir. Aksi takdirde sermaye kaçacaktır. Mersin sahillerinde bize yatırım 
yapacağımız alanlar varsa gidiyoruz. Neden? Çünkü Adana’yı duymamış. Yapılacak 
olan şey etkin tanıtım, her platformda tanıtımdır. Yurtdışına doğru hizmet eden 
iletişim kanalları var mı? İyi kötü var. Sanatçılar var. Dünyaya moda ihraç edebilecek 
nitelikte İkbal Hanım’ın okulu var. Bunları kimse bilmiyor. Tanıtmak gerekiyor. 
Herkesin bu turizm işine inanması gerek. İnanırsak başarırız. 25 yıldır bu ülkede 
müthiş bir hareket var. Bu sene 7. sıradayız (dünyada). Dünyanın en iyi en temiz 
tesislerine sahibiz. Neden dünyanın 3.sü olmayalım? 2023’te, Cumhuriyetin 100. 
yılında bütün bu bölgelerin ayağa kalkması gerek. Kapadokya dahil. Bu bakımdan 
ben inanıyorum. %100 bunu başarabiliriz. Adana biraz geç kaldı, nedeni sanayi ve 
tarımdaki koşmasıydı. Bugün ihtiyaç var, Türkiye’nin ihtiyacı var. Biz bunu yapabiliriz. 
Pratik uygulamaya dönük olarak çalışırsak çok faydalı olacaktır.  
 
Sn. Osman Arık – Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Çok güzel bir çalışma. Adana tarım ve ticarette önemli bir noktada. Bir tarafta Mersin, 
diğer tarafta İskenderun var. Ortadoğu’ya yakınız. Adana’nın vizyonunu bu bağlamda 
bina etmek lazım. Uzun vadede Adana bir resort olabilir. Kısa hedefli, nokta atışlı bir 
şekilde yola çıkmalıyız. Bakanlık uzun yıllardır planlama ve yatırımda önemli 
deneyimler edinmiştir. Kamu ve STK’lar eş güdüm içinde çalışarak kısa sürede 
Adana’ya çıta atlatabiliriz. 
 
Sn. Necdet Ünüvar – AK Parti Adana Milletvekili 
Adana hak ettiği yeri bulamamıştır. 7 ay önce sağlık turizmi ile ilgili proje 
çalışmalarımız başlamıştır. Sağlık turizmi potansiyelleri ile diğer turizm 
potansiyellerini birleştirmeliyiz. Sağlık için Adana’ya getirdiğimiz kişileri yalnız tedavi 
edip göndermemeliyiz, aynı zamanda Kozan’a St Paul’e götürmeliyiz. Şehirlerarası 
irtibatla turizm potansiyelini sağlayabiliriz. Kültürel değerlerimizi de işin içine katacak 
şekilde plan yapmalıyız. Valimiz ve Bakanlığımız bu bağlamda önemli bir şanstır. 
Adana’nın önemli bir turizm potansiyeli bulunmaktadır. Toplantı için tebrik ediyorum. 
Başarılarınızın devamını diliyorum 
 
Sn. Fatoş Gürkan – AK Parti Adana Milletvekili 
Adana’yı gezdik. Büyük potansiyeli var. Türkiye’nin her yeri çok güzel. Başka ülkeler 
de gezdim Türkiye kadar güzel ülke görmedim. Türkiye’nin birçok ilini gördüm, 
gezmeyi çok severim. Adanalıların birçoğu kendi ilini tanımıyor. Biz ilimizi 
tanımıyorsak başkasına nasıl anlatabiliriz? Öncelikle bunu aşmamız gerek. 
Adanalılara her ay bir ilçemizi gezdirelim. Bu şekilde bir bilinç yaratabiliriz. Herkese 
emeğinden ötürü teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyoruz.  
 
Sn. İlhan Atış – Adana Valisi 
30 aydır bu çalışmaları yapıyoruz, bugün bize taçlandırma fırsatı verdiniz. Adana 
olarak turizme çok uzak değiliz. İstekliyiz. Arzuluyuz. Önderliğinizde bunu 
başaracağız. Yatırımcılar bilsin ki, buraya başvuran işlem dilekçe takip etmez, 
işlemler hızlı bir şekilde gerektiği gibi yürütülür. Bu toplantı için çok teşekkür ederiz. 
Çabanız boşa gitmeyecektir. Saygılar, selamlar.  
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Sn. Ertuğrul Günay – Kültür ve Turizm Bakanı 
Herkese çok teşekkür ederim. Biraz daha zaman olsaydı, emek verenlerle daha 
yakından tanışmak isterim. Kamu kesimini zorlayarak bir şey yaptıramayız. Yerelden 
ne kadar sahiplenme varsa o kadar başarılı olur. Başta bakanlığımın değerli 
müsteşarı olmak üzere emek veren herkese, Adana valimize ve katılımcılarımıza çok 
teşekkür ederim. Oğuz Beye çok teşekkür ederim, uzman bir arkadaşımızdır. Bir 
toplum ki, üzerinde yaşadığı toprağı yaşayanlara daha faydalı bereketli kılmak istiyor. 
Bu Yaradan’a karşı bir sadakattir, ibadettir. Bunun hayırlara vesile olacağını 
düşünüyorum. Bir hayale kapılmak istemiyorum. Adana bir resort şehri olmaz, Adana 
tatil kenti değildir. Adana bereketli topraklardır. Dünyanın hiçbir yerinde bereketli 
topraklar tatil yeri olmaz. Burada emeğe saygılı bir şekilde toprağı işlemeye devam 
etmeliyiz. Bu arada bir turizm, tarih potansiyeli varsa bunu da kullanmalıyız. 
Adana’nın bu yanı şimdiye kadar ihmal edilmiştir. Bu doğal bir sonuçtur. Ancak 
dünyanın, Türkiye’nin nüfusu hızla artıyor. Bu yeni nüfusa yeni iş sahaları, yeni 
imkânlar sunmak gerekiyor. 1950 yılında dünyayı gezen insan sayısı 25 milyon 
civarındaymış. Şimdi 25 milyondan fazla insan sadece bizim ülkeyi ziyaret ediyor. 
Geçen yıl 27 milyon turist ağırladık.  
Adana ile ilgili olarak kafamda şu şekillendi: Adana bölge merkezi olduğunun farkına 
varmamış. Türkiye’de İstanbul bir merkezse, Antalya, İzmir bir merkezse, Adana da 
burada öyle olmalı. Doğrudan ve kolay ulaşım, güvenlik (asayiş ve hijyen) önemlidir. 
Ortadoğu’ya Ön Asya’ya Avrupa’ya Adana’dan doğrudan ulaşılabilmelidir. Bu 
sunumlar genellikle il merkezi çevresinde dolaşıyor. Tepebağ’dan bahsediyorsunuz, 
Kozan’dan bahsetmiyorsunuz. Adana’nın bölgesel zenginliği bütünsel olarak dikkate 
alınmalıdır. İki husus öne çıkmaktadır: Türkiye’nin başka yerlerine göre Gaziantep, 
Hatay, çevremiz zengin kesimler. Adana’da ciddi bir sağlık turizmi potansiyeli 
olabileceğini görüyorum. Üniversite imkânları var. Özel sağlık merkezleri imkanları 
var. Buraya gelenler bir yandan tedavi imkânlarından yararlanırlar bir yandan da 
bütün bu bölgeyi dolaşabilecekleri ulaşım ağını kurmamız şarttır.  
Dünyada tatil, yalnız denize girmekten ibaret değil. ABD’de çölün ortasında bir 
eğlence şehri var. Adana olumlu ya da olumsuz geçmişten bu yana eğlence 
yaşamıyla bilinmektedir. Bunu şimdi niye bir marka haline dönüştürmeyelim? Adana 
en güzel yemeği yiyeceğiniz, en nezih eğlenceye katılacağınız bir yer neden 
olmasın? Arkeolojide Mersin’le yarışmak zor. Antalya’da üstüne bir de deniz-kum-
güneş var. Bizim için ise nasıl eğleneceğini arayan bir Ortadoğu var. Orada şehirler 
üretiyorlar. Mavi gökyüzü üretiyorlar, içerisi 20 derece… Neden buraya gelmesinler? 
Adana tüm bu coğrafya için bir çekim merkezi olabilir. Böyle bakmak gerek. Eğlence 
ve sağlık turizmini bir araya getirdiğimizde diğerleri birbirini tamamlar.  
Yumurtalık var, Karataş var, Karataş’taki araziyi çok beğendim, bazı planlama 
sorunları var, buralarda kıyı ve göl turizmi kapasitesi yaratılabilir. Sağlık, eğlence 
turizmi, şehir turu buna eklenebilir. Yürüme güzergâhı, damak tadı eklenebilir. Yakın 
çevreden Adana’ya insanlar damak tadı için gelebilirler. Ciddi bir rekabetle de karşı 
karşıyayız. Burnumuzun dibinde Halep mutfağı, Gaziantep mutfağı var. Türkiye 
turizmine özel bir katkı yapabiliriz. Türkiye yalnız deniz-kum-güneş tatili ile anılmasın 
istiyoruz. Adana havaalanından yararlanan Mersin geri kalmıştır. Sahil turizmi 
önümüzdeki yıllarda Mersin’de sıçrayacaktır. Muğla’dan İzmir’e çıkarken doğayla iç 
içe bir butik, lezzete dayalı tatil potansiyeli var. Van’da, hafta sonu, keyif dinlenme 
merkezi potansiyeli var. Türkiye’nin bu gelişmesi sürdürülebilir olmalıdır.  
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Zenginliğimizi tüketmeyelim. Kalıcı olsun. Doğayı koruyalım. Biz bakanlık olarak 
planlama çalışmalarını hızlandıralım. Tescilli kültürel varlığa fonksiyon veriyorsanız 
yardım edelim. Bu konu ne kadar sahiplenilirse o kadar hızlı gelişir. Örneklerini 
Ankara’da gördük. “hoş geldiniz efendim, almanız şart değil, tadına bakın” davranışı 
insanı etkiliyor. Al demiyor, üzerinize saldırmıyor. Yerinden kalkmıyor, size misafir 
gibi davranıyor. Gelen ziyaretçinin yolunacak bir kaz olduğunu düşünmüyor. Taksi 
şoföründen esnaf bu bilinçte olmalı. Mutlu ayrılanlar sizinle ilgili reklam ve tanıtım 
yaparlar. Olumsuz ayrılanlar hiç gelmemiş olanların gelmesini de engelleyecektir. 
Gelenler keyifsiz ayrıldıktan sonra tanıtımın da bir anlamı yok. Hepinizin emeğine çok 
teşekkür ederim. İyi bir başlangıç. Önümüzdeki süreçte bundan daha kapsamlısını 
yapın, yol haritanızı çizin. Bu yol haritasında bize ne düşüyorsa size destek 
vereceğiz.  
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11 Yrd.Doç.Dr. Serdar GİRGİNER      Arkeoloji Bölümü 
12 Yrd. Doç.Dr. Cihan YAVUZ Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu  
13 Prof.Dr.Erman ARTUN               Ç.Ü. Edebiyat Fakültesi 
14 Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ Ç.Ü. İktisat Fakültesi 
15 Veysel PARLAK                   Çukurova Kaklıma Ajansı Genel Sekreteri 
16 Hüseyin SÖNMEZLER İller Bankası Bölge Müdürü 
17 Zekeriya NANE                  Orman Bölge Müdür V.                 
18 Yakup YILDIRIM           Mili Emlak Daire Başkanı 
19 Dr. Aytekin KEMİK                İl Sağlık Müdürlüğü 
20 Abdulgafur BÜYÜKFIRAT     İl Milli Eğitim Müdürü 
21 Fikret COŞKUN İl Tarım Müdürü 
22 Nebi Erol METİN İl Çevre ve Orman Müdürü 
23 Fazlı Bayram HADİ Gençlik ve Spor İl Müdürü 
24 Zihni ALDIRMAZ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili 
25 Nurettin ÇELMEOĞLU Büyükşehir Başkan Danışmanı 
26 Necati SULTAN Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Daire Başkanı 
27 Özlem KULAK Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı 
28 Dr. Haluk UYGUR Büyükşehir Sanat Konseyi Başkanı 
29 Zehra DURAK İl Özel İdaresi Daire Başkanı 
30 Tevfik YILDIRIM İl Özel İdaresi Şehir Plancısı 
31 İsmail SALMAN K. T. Koruma Bölge Kurulu Müdürü 
32 Ali Şadi ÜNSAL Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü 
33 Derya KEYF Devlet Tiyatrosu - Tiyatrocu 
34 Serdar BAKIREZEN Çukurova Senfoni Orkestrası Müdürü 
35 Selim Arslan  Kütüphane Müdürü 
36 Oya Aslan Adana Müzesi - Arkeolog 
37 Atilla MENEVŞE Adana Ticaret Odası Adına 
38 Sadi SÜRENKÖK Adana Sanayi Odası Adına 
39 Kazım BARIŞIK Adana Esnaf Odaları Başkanı 
40 Faruk CANATAR Ticaret Borsası Adına 
41 Bilal Nadir GÖK MÜSİAD Başkanı 
42 Süleyman ONATÇA DASİFED Başkanı 
43 Cahit SINMAZ ASİAD Başkanı 
44 Erkan KARABAY Mimarlar Odası Başkanı Genel Başkan Yardımcısı 
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45 Bekir KAMIŞLI Mimarlar Odası Başkanı 
46 Ulaş Bahri ÇETİNKAYA Şehir Plancıları Odası Çukurova Şube Başkanı 
47 Cüneyt ERGİNKAYA Şehir Plancısı - Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi 
48 Behçet HOMURLU TJK Başkanı    
49 Mehmet IŞIKAY AGİAD Başkanı 
50 Ferdane BAYILDIRAN Eğitimci 
51 Filiz YALDIZ Uluslar arası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Fed. Şube Bşk. 
52 Ahmet COŞKUN AGİD Başkanı 
53 Fevzi ACEVİT Kent Konseyi Genel Sekreteri 
54 Tayyar ZAİMOĞLU ÇUKTOB Başkanı 
55 Nesrin GÖÇHAN TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi 
56 Levent ERGİNKAYA Adana TURSAB Bölge Başkanı 
57 Can AKŞİT ÇUKTOB Başkan Yardımcısı 
58 Levent ÖZVEREN Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 
59 Necmi YILMAZ Büyük Sürmeli Oteli Genel Müdürü 
60 Tayfun DOĞAN HİLTONSA Oteli Genel Müdür Yardımcısı 
61 Ozan AKSU Altın Koza Genel Müdürü 
62 Duru ÇİFTÇİ KOZVAK Başkanı - Fuarcılık 
63 Hüseyin ÇELİK ACIBADEM Hast. Genel Koordinatörü 
64 Tansel TURAN ORTAPEDİA Hast. Genel Müdürü 
65 Yalçın ÖZ M1 Alışveriş Merkezi Temsilcisi 
66 Bülent YAMAÇGİL TÜYAP  
67 Cafer ESENDEMİR Gazeteciler Cemiyet Başkanı 
68 Ercan HALICI Anadolu Ajansı Bölge Müdürü 
69 Orhan APAYDIN DHA Bölge Temsilcisi 
70 İsmail TİMUÇİN Sinema Derneği Başkanı 
71 İkbal KALIN Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü 
72 Yeşim ÖZÜTÜRK Sağlık Turizmi Derneği 
73 Tevfik KISACIK Akdeniz Türk-Alman İş Adamları Derneği Başkanı 
74 İlhami GÜNSEL Halil AVCI Grup 
75 İ. Mehmet EREL TOSYOV Adana Başkanı 
76 Öner MERSİNLİGİL Şehir Plancısı Uzmanı 
77 Meltem ÖZDEMİR TURSAB  
78 M. Ali İÇEN ÇUKTOB 
79 Belgin ÖZÇELİK TURSAB 
80 Fatih ZAİMOĞLU   
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