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Yarıșmanın Konusu ve Amacı
Yarıșma, Adana Büyükșehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Ada-
na Șubesi tarafından Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, 
Kentsel Tasarım Projeleri, Șehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel 
Sanat Eserleri Yarıșmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal 
ve tek kademeli olarak günümüz mimarlık, mühendislik, șehir-
cilik ve sanat anlayıșına uygun, ekonomik, çağdaș çözümlerin 
araștırılması ve güzel sanatların teșviki amacıyla yarıșmaya 
çıkarılmıștır. 

Adana kentinin Seyhan nehri vadisi boyunca ağırlık kazanan 
rekreasyon alanı ve kent merkezinin yakın komșuluğunda yer 
alan yarıșma alanı: kent bütünü ve Adana halkı adına ağırlıkla 
kültür, turizm, alıșveriș, yeșil ve açık alan gibi ișlevlerle yeniden 
düzenlenerek farklı bir kimlikle kente kazandırılacaktır. 

Kent bütününden gelen bir yaklașımla “ kent meydanı “ karakte-
rini de vurgulaması beklenen projelerin; Adana’nın tarihi, kültürü 
ve sosyal yașantısına atıflar yapan, uygulanabilir, çağdaș ve 
geleceği anlatan nitelikleri içermesi beklenmektedir. Bu bağ-
lamda, toplumun farklı kesimlerinin yan yana gelebileceği özgün 
ve nitelikli mekânlar üreterek Adana halkının sosyal ve kültürel 
aktivitelerini zenginleștirmek, kentin mekânsal ve görsel kalite-
sini arttırmak, giderek de Adana ‘da yeni bir çekim merkezinin 
yaratılması amaçlanmaktadır.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri 

Danıșman Jüri Üyeleri:
Aytaç Durak (Adana Büyükșehir Bld. Bșk.)

Prof. Dr. Erkin Erten (Ç.Ü. Mimarlık Fak. Mim. Böl. Bșk.)

Samet Karyaldız (Mimarlar Od. Adana Șb. Bșk.)

Cüneyt Erginkaya (Șehir Plancıları Od. Çukurova Șb.Bșk.)

Ramazan Doğru (Peyzaj Mim. Od. Adana Șb. Bșk.)

Zihni Aldırmaz (Adana Büyükșehir Bld. Bșk. Danıș.)

Oktay Karakuș (Adana Büyükșehir Bld. Gnl.Sekr. Yrd.) 

Asıl Jüri Üyeleri:
Baran İdil (Jüri Bașkanı- Y.Mimar)

Prof.Dr. Zekai Görgülü (Mimar /Șehir Pl/Yıldız Tek Ünv. Mim. Fak. Dekanı.)

Yrd. Doç. Dr. Murat Uluğ (Y.Mimar /Kocaeli Ünv. Mim. Fak. Öğr. Üyesi) 

Yrd. Doç. Dr. Feride Önal (Y.Mimar/Yıldız Tek.Ünv.Mim.Fak.Öğr. Üyesi)

Tamer Bașbuğ (Mimar /Mimarlar Od. İzmir Șube Bașkanı)

Abdullah Özkul (Y. Mimar/ Adana Büyükșehir Bld.Bșk. Danıș.)

Selami Demiralp (Peyzaj Mim/Peyzaj Mim.Od.Ank.Șb.Yön.Kr Üyesi)

Yedek Jüri Üyeleri:
Y. Mimar Zeki Yüzüak (Mimar)

Tevfi k Yıldırım (Șehir ve Bölge Plancısı) 

Raportörler:
Ömer Aksoğan (Mimar /Mimarlar Od. Yedek Yön. Krl. Üyesi)

Tülay Sarı (Mimar /Mimarlar Od. Yön. Krl. Üyesi)

Ödüller:
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere 
așağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. 
Birinci Ödül : 50.000 YTL
İkinci Ödül  : 40.000 YTL
Üçüncü Ödül : 30.000 YTL
Beș adet mansiyon, (her birine) : 10.000 YTL
Satın alınacak projeler için jüri emrine : 20.000 YTL 
ayrılmıștır.

Yarıșmacılara Sağlanan Dokümanlar
1- Yarıșma Șartnamesi, 
2- Yarıșma Alanının Yerini Gösteren Șema ve Fotoğraflar,
3- Onay Așamasında Olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
(Pafta ve Cd Ortamında)
4- Halihazır Harita ve Plankote (Pafta ve Cd Ortamında ),
5- Maket Sınırını Tanımlayan Pafta,
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6- Yarıșma Alanına İlișkin Fotoğraflar,
7- Meteoroloji Verileri, 
8- Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu,
9- Kimlik Formu,
10- Proje ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri Sözleșme 
Örneği, 

Yarıșmacılardan İstenenler
-Sunuș ve Çizimler

• Konsept șemaları; Alanın bütününe ait düșünce ve 
öngörülerin anlatıldığı kentle ilișkiler, ulașım, yapılașma, 
ișlevsel kabuller, peyzaj ve kentsel kararların anlatıldığı 
șema(lar), üç boyutlu çalıșmalar ve açıklama raporu. 
• Vaziyet Planı (Ölçek: 1\1000 ); Ulașım, kütle düzeni, 
açık alan düzenleme ve peyzaj önerilerinin yarıșma alanı 
bütününde ifade edildiği plan. 
• Zemin Kat Yerleșim Planı (Ölçek: 1\500); 1/1000 Ölçekli 
vaziyet planı içerisinde sınırı yarıșmacılarca tanımlanacak 
alanda zemin kat plan ve ilișkilerini gösteren düzenleme-
dir. (Plan, kesit ve görünüșler) Farklı ișlevleri barındıran 
yarıșma alanı içerisinde öncelikli uygulama etabı olarak 
Belediye mülkiyetindeki alanların yatırıma konu olacağı 
Büyükșehir Belediyesince belirtilmektedir. Dolayısıyla 
zemin kat yerleșim planı sınırlarının belirlenmesinde bu 
istemin gözetilmesi tavsiye edilmektedir. 
• Yapılara İlișkin Plan, Kesit ve Görünüșler (Ölçek: 1\200); 
Yarıșmacının kendi önereceği bir bölümün ve Camii ve 
yakın çevresinin, 1/200 plan, kesit ve görünüșleri.
• Maket (Ölçek 1/1000) 

YARIȘMANIN TANIMI
Yarıșma Alanının Özelliği; Yarıșma alanı yaklașık 20 hektar 
büyüklüğünde olup, Adana için önemli bir rekreasyon alanı ve 
kent merkezi zonunun bir parçasıdır. Bir yandan güneyden 
kuzeye uzanan bir zonun içinde kalmakta diğer yandan yarıșma 
alanının içinden geçen arterle bu zondan soyutlanmaktadır. Ala-
nın batı kesiminde, kentin çok eski yerleșik alan dokusu yer al-
makta ve bu doku genel eğilim içinde yenilenme talep ve baskısı 
altında görünmektedir. Alanı güneyde kat eden M. Kemalpașa 
Bulvarı ve diğer caddelerde de gözlendiği gibi ticaretin geliștiği 
ve yenilenmenin hızlı olduğu mekânlardır. Sağlıklaștırma ya da 
yenilenmesi önerilecek konut alanlarında da henüz belirlenmiș 
bir müdahale modeli ya da organizasyonu yoktur. Ancak alanın 
bütününde olduğu gibi mevcut konut alanlarında da çok ciddi bir 
rant artıșı bahse konudur. 

Ancak varolan baskı; yarıșma alanı sınırları içerisinde kalan bu 
alan için bir kültür, turizm, konut ve bu ișlevlere dayalı ticaret 
ekseni bağlamında dönüșüm sürecinin hızla bașlayacağını ifade 
etmektedir. Bu bağlamda söz konusu alana ilișkin yarıșmacının 
farklı boyutlardaki gözlemleri önem kazanmaktadır. 

Dolayısıyla mekansal yeniden üretime kaynaklık edecek karar-
lar ile sağlıklaștırma ve yenileme kavramları doğrultusunda da 
alana ilișkin bir önerinin getirilerek doğudaki alanlar ile birlikte 
değerlendirilmesi ve giderek bu paralelde bir tasarımın öneril-
mesi yarıșmacılardan beklenmektedir. Ortaya çıkacak öneriler 
sonrasında kent bütünündeki planlama kararları uyarınca bele-
diyesince değerlendirilecektir. 

Öte yandan: yarıșma alanında yer alan yaya ve bisiklet gibi 
ulașım öğeleri ile peyzaj düzenleri genelde büyük rekreasyon 
zonundaki sistemin ya da anlayıșın uzantılarıdır. Bu bağlamda, 

yarıșma alanında yer alan su kıyılarının ya da yeșil mekanların 
ciddi bir potansiyel içerdiği söylenebilir.

Yarıșmadan Beklentiler; Geçmiște (1984) daha kapsamlı bir 
kentsel tasarım yarıșması içinde yer alan yarıșma alanına bu-
gün gerek arazi kullanma kararları, gerekse tasarım yaklașımla-
rı açısından yön verecek bir üst plan kararı yoktur. Ancak örneği 
yarıșmacılara aktarıldığı gibi onay sürecinde olan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı mevcuttur. Bu nedenle belediye yönetimi so-
runa stratejik bir yaklașım olarak bakmıș ve kent merkezinde bir 
öncü proje denemesine karar vermiștir. Yarıșma ile bașlatılan bu 
pilot proje süreçte:

• Öncelikle kritik kamu alanlarının varlığından yola çıkılarak 
kamusal yararlılığa ait bu fırsatların en rasyonel ve kaliteli 
olarak değerlendirilmesi hedeflenmiștir.

• Bu süreç içinde yarıșma alanının bir sosyo-kültürel ve 
ticari bir odak olarak düzenlenmesi istenmektedir.

• Böyle bir cazibe merkezinin olușmasının yalnız kent ile 
değil yakın çevredeki merkez ve konut alanları içinde öne-
mi büyüktür. Bu nedenle özellikle yakın çevredeki kentsel 
değișim ve dönüșüm düșüncelerine bir örnek olușturmak 
da yarıșmanın beklentilerinden biridir.

• Alan düzenlemesinin önemli hedeflerinden biri de, 
“bulușma, toplantı, konser, gösteri ve benzeri eylemlerin” 
gerçekleșmesini sağlayacak bir mekanın kurgulanması 
olmaktadır. Dolayısıyla sosyal, kültürel ve ticari bir odak 
yaratılması amaçlanmaktadır.

• Yarıșma alanının doğusunda yer alan yaklașık 12000 kiși 
kapasiteli Mimar Sinan Anfi si günümüzde konser ve toplan-
tı amaçlı kullanılmaktadır ve Seyhan Nehri kıyısının rekre-
asyon alanı olarak düzenlenmesi çerçevesinde Büyükșehir 
Belediyesince yıkılması düșünülmektedir. Bu ișlevin benzer 
bir kapasiteyle yarıșma alanı içerisinde yorumlanması ve 
ulașım(otopark) sorunlarının çözümlenmesi istenmektedir.

• Belediye özellikle kendi mülkiyetinden bașlamak üzere 
konuya öncelikli bir kentsel yatırım olarak yaklașmaktadır. 
Bu nedenle etaplamalı bir yaklașımın tasarımı belirleyen 
kriterlerden biri olacağı dikkate alınmalıdır. Bununla bera-
ber bu kritere alanın potansiyellerinin frenleyicisi gibi ba-
kılmamalı ve ileri fi kirlerin ve ilerici yaklașımların ağırlığının 
süreceği bilinmelidir.

• Yarıșma alanı içerisinde yer alan “Makam Camii”nin 
yıkılarak yeniden yapılması düșünülmektedir. Yarıșmacının 
geliștireceği öneri paralelinde bu yeni camii mevcut yerinde 
yapılabileceği gibi farklı bir yer seçimine de konu olabilir. 

İHTİYAÇ PROGRAMI
Kapalı Alanlar; Camii (Yaklașık 200 kișilik), Çarșı (farklı büyük-
lüklerde alıșveriș birimleri), Lokantalar, Kafeler, Gençlik merkezi 
(sergi, galeri, atölyeler, kurslar, sinema, oda tiyatrosu vb. ișlevle-
rin yer alacağı) ve Yönetsel kontrol birim(ler)i 
Açık Alanlar; Açık gösteri ve toplantı mekan(lar)ı, Yaya ve 
bisiklet yolları, Park ve dinlenme alanları, Spor üniteleri, Açık 
ve kapalı otopark/servis alanları (en az 500 oto kapasiteli kapalı 
otopark) 
Yarıșmacıların verilen program dıșında da önermelerde bulun-
ması beklenmektedir. Ayrıca alan çerçevesinde açıklanama-
yacak yada açıklaması eksik kalan sorunların saptanmasında 
yarıșmacıların kent merkezi, ve yakın çevreyi bu amaçla göz-
lemlemesi de beklentiler içinde sayılabilir.
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1. Ödül
Proje Müellifi : 

(Y. Mimar)
Yardımcılar: 

Bora Mert (Öğrenci)

2. Ödül
Proje Müellifi :
Erhan Vural (Mimar) 
Yardımcılar:
Gökhan Kodalak 

(Mimar) 

Çiğdem Karamürsel 
(Mimarlık Öğrencisi)

3. Ödül
Proje Müellifi :

Y. Mimar)
Ali Akarsu (Y. Mimar)
Danıșman: Aslıhan 
Özaslan (Peyzaj 

Uzmanı) 
Yardımcılar: 
yan (Mimar)

5. Mansiyon
(Mimar), Okan Can (Șehir Plancısı), Tuğba Akyol (Peyzaj 
Mimarı), Tarık Yașar (Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı)
Yardımcılar 
Emre Çakır (Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı), Abdullah 
Akagündüz (Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı), 

Yardımcı (Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı)

3. Mansiyon
M. Mürșit Günday (Mimar), 
Hayri Anamurluoğlu (Mimar)
Danıșman
Dr. Turgay Ateș

2. Mansiyon
Y. Kenan Güvenç (Mimar), Recep Üstün (Mimar), 
Coșkun Üreyen (Mimar), Nazmiye Öztürk (Y. Mimar)
Yardımcılar
Ömer Faruk Altunal, Cem Șahin, Uğur Șah, Serap 
Alkan, Çağlar Akkaya, Arzu Tuğrul, Hande Asar, 
Ayșen Eyüpoğlu, Benol Serdar

1. Mansiyon
Doç.Dr. Ayhan Usta
Prof.Dr. Gülay Usta
Ali Kemal Șeremet (Mimar)
Mesut Yeșiltepe (Șehir Plancısı)
Buket Özdemir (Peyzaj Mimarı)

4. Mansiyon
Mehmet Z.Hattapoğlu (Ekip bașı-Peyzaj Mimarı), 
İ. Esgin Zorlu (Șehir Plancısı), Demet Karaoğlu 
(Peyzaj Mimarı), Eda Birge Eraslan (Peyzaj 
Mimarı), Jülide Alp (Șehir Plancısı), İbrahim Alp 
(Șehir Plancısı), R. Süha Zorlu (Mimar), Oknur 
Çalıșkan (Mimar)

Ekip Bașı: Günay Erdem (Y. Mimar)
Sunay Erdem (Peyzaj Mimarı), Serpil 
Öztekin Erdem (Peyzaj Mimarı), Burcu 
Ayan (Peyzaj Mimarı), 
Yardımcı: Didem Yılmaz (Öğrenci)

Ekip Bașı: Tuba Çakıroğlu (Mimar) 
Erdem Yıldırım (Mimar)

Proje Müellifi : Özgür Bingöl (Ekip 
Bașı-Y. Mimar), İlke Barka (Y. Mimar), 
Emre Savga (Mimar), Tuba Türkmen 
(Mimar), Berna Göl (Mimar)

Proje Müellifi : Mucip Ürger (Y. Mimar)
Ali Özer (Mimar)

Satınalmalar
Ekip Bașı: Özgür Bingöl (Y. Mimar)
İlke Barka (Y. Mimar), Emre Savga 
(Mimar), Tuba Türkmen (Mimar), 
Berna Göl (Mimar)
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Proje, her yerden ulașılabilen bir çekim odağı önermektedir. Bu odak, güçlü fonksiyonlarla 
desteklenerek yașayan bir kent meydanı haline getirilmiștir. Genel yerleșim kurgusu, aktif bir 
sosyal alan kullanımını öngörür. Kendiliğinden olușan meydanlar yeșillerle nehre bağlanır.
Su Kıyıları
Nehir ve kanallar kendi bașlarına birer peyzaj elemanıdır. Bunları ulașılabilir ve sürekli kılmak, 
kesintisiz yaya ve bisiklet dolașımı ile sağlanarak projenin önemli üst kararlarından biri olarak 
ele alınmıștır. Yaya dolașımı önemlidir. Araç dolașımı yaya dolașımını destekleyecek ve bes-

Mevcut durumda araç yolu, anfi  tiyatro ve düzensiz yeșil alanlar 
kenti kıyıdan ayırmakta, kıyı kullanımını yaya sürekliliği ve 
görsel süreklilik açısından zorlaștırmaktadır. Bütünleșik kıyı ve 
meydan kullanımı araç yolunun kısmen zemin altına alınmasıyla 
sağlanmıștır. Önerilen bütünleșik yeșil, kıyıyı kentsel koridora ve 
meydanlara bağlarken aynı zamanda yörenin iklimsel koșulları-
na da uygun olarak kentsel bir revak sunmaktadır. 

Proje Müellifi : 
Ervin Garip (Y. Mimar), 
S. Banu Bașeskici Garip (Y. Mimar)

Yardımcılar: 
Türker Emeklier (Öğrenci)
Bora Mert (Öğrenci)
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1. Ödül
ADANA BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ ZİYAPAȘA MAHALLESİ

MİMAR SİNAN PARKI KESİMİ KENTSEL TASARIM ULUSAL PROJE YARIȘMASI



84

Makro Konsept
Mevcut kentsel ulașım örüntüsü, mevcut yapı stoğununun ihtiyacını karșılayacak yoğunlukla 
yetinmektedir. Fakat kıyıdaki düzenlemeler ve yeni ișlevler ile bu bölge ciddi bir yapı stoğuna 
ve kent merkezi olmanın gerektirdiği ulașım altyapısına kavușacaktır. Bu doğrultuda yapılaș-
mayı en rasyonel biçimde organize edecek bir makro grid sistem gereklidir. 
Kentsel bölge içindeki potansiyel akslar ve izler doğrultusunda, farklı büyüklüklerdeki yapı 
adaları ile bir grid sistem üretilmiștir. Bu sistemin merkezinde birbiri ile kesișen iki ana bul-

meydandan kıyı ve Seyhan Nehri’ne ulașır.Böylece üretilmiș bu 
rijit gridal sistem, kıyıda erir, esnek ve organik bir kıyı peyzajına 
dönüșür.
Bölgedeki en temel sorunlardan birisi kent ile su arasındaki iliș-
kinin araç arteri tarafından koparılmasıdır. Mevcut aksları güç-
lendirerek olușturulan bulvarlar tüm bölgenin ağırlık merkezinde 
kesișerek kıyıya varır. Bu karar, yol ile bulvarlar arasında bir kent 

Proje Müellifi :
Erhan Vural (Mimar) 

Yardımcılar:
Gökhan Kodalak (Mimar), Ozan Özdilek (Mimar) 
Tuğçe Akbay (Mimar), Çiğdem Karamürsel (Mimarlık Öğrencisi)
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eder. Ticaret kültür ve rekreasyon aksı ise, tren garı bölgesinden bașlayarak, kıyıyı keser ve 
eski baraja yönlenir. Bașlangıç ve bitiș noktaları bakımından daha yoğun bir ticari potansiyele 
sahiptir.
Eğitim ve kültür bulvarının ikiye ayırdığı kent parçaları komșu oldukları eșikler doğrultusunda 
ağırlıklı olarak, konut bölgesine yakın olduğu için kuzeyde konaklama ve turizm ișlevine yer 
verir. Güneyde kalan bölge ise ana yola ve merkeze olan yakınlığı doğrultusunda ofi s, iș mer-
kezleri, ticaret turizm ișlevleri ile donanır.
Kongre ve Altın Koza Festival Alanı meydana cephe verirken, aynı anda açık hava anfi si ile iș-

2. Ödül
ADANA BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ ZİYAPAȘA MAHALLESİ

MİMAR SİNAN PARKI KESİMİ KENTSEL TASARIM ULUSAL PROJE YARIȘMASI

meydanı kıyıya kesintisiz olarak bağlar. Böylece kent merkezi 
rekreatif kıyı șeridiyle kent meydanından düzayak bağlanmıș ve 
iki tarafın da birbirinden beslemesi sağlanmıștır. 
İșlev Dağılımı 
İșlev dağılımı genel olarak bulvarların stratejik konumu ve kent 
meydanı ile kurulan ilișki ile belirlenir. Eğitim ve kültür aksı (bul-
varı) kıyıyı dik keser ve meydandan sonra genç nüfusa hitap 
eden bir gençlik merkezine dönüșür. Su kanalının ardında bu-
lunan eğitim yapılarını da potansiyelini kullanarak kıyıya davet 
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Adana, belde ve köyleri ile șehir merkezinin iç içe yer aldığı ve yaklașık iki milyon kișinin yașa-
dığı büyük bir kenttir. Göçler ile büyüyen ve gelișen kent yapısı; bu projenin ana yaklașımlarını 
da beraberinde getirmiștir. 
Proje alanına ve tasarımına ilișkin en önemli hedef; Adana’nın gelișen hibrid kent yapısına 
uygun șekilde bir kentsel tasarım ile, kentin nefes alacağı bir kentsel alan yaratmaktır. Bunun 
yanında; Adana, yaklașık dört bin yıllık bir yerleșim alanı ve tarihi boyunca Akdeniz’in ticaret 
ve göç ilișkilerine geçiș olma rolü üstlenmiș bir kent olduğundan, proje içerisinde hareketlilik 
ve çoklu mekansal ilișkiler yaklașımı da kentin doğal yapısı içerisinde kendini belli eden bir 
olgudur. 
Hareketlilik ve geçiș kurgularıyla ele alınan projede, kamusal alanda sürekliliğin sağlanması 
amaçlanmıștır. Kentsel ișlevlerin yoğun ve hibrid yapısı sebebiyle mekanlar ve ișlevler ara-
sındaki bağlantılar kesin sınırların olmadığı bir örüntü ile güçlendirilmiștir. Bu açıdan yeni 

boșluklarına sızan ve onunla ilișki kuran yapıdadır. Bu bağlantı, 
olușan yeni kentsel arayüzler ve sürekliliğe sahip bir peyzaj ile 
desteklenmiștir. Topoğrafya ve peyzajın mekansal kullanımlara 
olanak vermesiyle farklı kotlarda yer alan zeminlerde yaratılan 
ișlevler, birbirleriyle bulușarak kamusal mekanlar ve avlularla 
kenetlenir bir döngüye dönüșür. 
Proje alanının kentin yeni nefes alma bölgesi haline getirilmesi 
yaklașımı, yoğun kent dokusu içerisinde yer alacak yeni ișlevle-
rin, bütününde bir meydan haline gelen az yoğunluklu bir yapı 
örüntüsü olarak düșünülmesini sağlamıștır. 
Yapısal kurgusu içerisinde proje, kent meydanı tüm tasarım 
sisteminin belirleyici düğüm noktasıdır. Sistem; bu düğüm nok-

Proje Müellifi :
Korhan Torcu (Ekip Bașı-Y. Mimar)
Ali Akarsu (Y. Mimar)

Danıșman: Aslıhan Özaslan (Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarım Uzmanı) 
Yardımcılar: Elif Aksayan (Mimar)
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3. Ödül
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radyal olușuma yeni akslar, ișlevler ve eklentiler önerir. Tasarım; 
mevcut hibrid yapıya eklemlenecek yeni katmanlar ile alanın 
kentsel dönüșümünü tarifleyecek, mevcut katmanları uzlaștıra-
cak ve șehire yeni kimlik özellikleri katacak bir kamusal-kentsel 
mekanlar sistemi öngörür. 
Fiziksel olarak tasarım, proje alanı ve kentin bütününe ilișkin 
topoğrafi k dokular ile geçirgen ve sürekli bir ilișki kurabilmelidir. Bu 
sebeple, tasarım, meydanı kaynak alarak tüm döngü içerisinde 
devam eden yarıklar sebebiyle olușturulan ara yüzlerin, mekan-
sallaștırılması üzerinden düșünülmüștür. Hem dıș hem iç mekan-
lar; yeni bir kentsel yüz ifade edecek olan döngüyü takiben lineer 
bir yayılımla yer kabuğuyla ilișkili bir șekilde ortaya konmuștur. 
Tasarım; Adana Belediyesi mülkiyetini 1. etap alanı olarak kabul 
eden 4 etapta düșünülmüștür. İlk etapta yapılması planlanan 
gençlik merkezi ve belediye yapılarını 2. etapta destek ve rekre-
asyon ișlevleri olan kafe, açık hava gösteri alanı ve spor alanları 
takip eder. 3. etap 1. ve 2. etaplara ek olarak kamusal hizmet 
veren cami, kapalı çarșı, ticaret birimler ve kütüphane gibi diğer 
yapıları içermektedir. 4. etapta öngerilen diğer ișlevleri destekle-
yecek konut ve konaklama yapıları öngörülmüștür. 
Mekanlar birbirleriyle bütünsel ve sürekli bir ilișki içerisinde yer 
alırken; farklı ișlev ve yapıları da barındırır. Proje alanının düğüm 
noktası olan kent meydanı, kent merkezi ve Mustafa Kemal Pașa 
Bulvarı ile öneri mekanları bağlayan bölgedir. Meydan, törenler, 
kutlamalar ve pek çok açık alan kullanımı için platform olușturur. 
İșlevsel sınırlamalar olmaksızın tasarlanan bu geniș meydan, 
gösteriler ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek kapa-
sitededir. Gençlik Merkezi bașta olmak üzere projedeki diğer me-
kan örüntüleri ile de ilișki kuran meydanda, atölyeler, seminerler, 
sergi, sinema ve oda tiyatrosu gibi kültürel etkinliklerin, belediye 
hizmetleri, halk kütüphanesi ve kafeteryalarla beslenen büyük bir 
fuayesi ve bulușma yeri haline gelmektedir. 
21. yy kentinin gereksinimlerinden olan ticari yapılar, tasarım 
içerisinde güneyindeki kent meydanını sararak kuzeydoğudaki 

kapalı çarșı mekanına kadar 
ulaștırır. Zeminde ticari fonk-
siyonlar ile meydanı besleyen 
birimler üst katlarda bürolara 
dönüșmektedir. Ticaret ișlevi-
ni kapsayan yapılar, kabuğu 
ve mevcut topoğrafyayı 
andıran gözenekleri ile diğer 
mekanlar ile ilișki kurar. 
Ticari yapılara ek olarak, 
bölgenin tam bir kamusal-
kentsel kullanıma açık ola-
bilmesi için diğer ișlevler ile 
beslenen çeșitli spor alanları 
ve yarı açık alıșveriș yerleri 
de bölgenin kuzeyinde ve do-
ğusunda konumlandırılmıștır. 
Șehir merkezinin önemli bir 
artısı olan Seyhan Nehri bo-
yunca gelișecek rekreasyon 
alanları tüm bu ișlevleri des-
tekler nitelikte düzenlenir. 
Kent meydanı ile birleșen bir 
bașka ișlev ise, kentsel merke-
zin konaklama ihtiyacına karșı-
lık verecek birimler tarafından 
sağlanır. Meydanı besleyen 
ticari birimler ve rekreasyon alanları, konaklama ișlevi ile destek-
lenir. Bu birimler, önerilen konut bloklarıyla birlikte bölgenin gece ve 
gündüz yașayan bir kent parçasına dönüșümünü destekler. 
Tüm bu amaçlar doğrultusunda projede; ilerisi için 5. etap kabul 
edilebilecek bir așama; tren garı ve çevresinin kent parkı olma 
amacıyla tasarlanarak, proje alanın geri kalanındaki yașama 
dahil edilmesini öngörür.
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