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MÜDÜRLÜĞÜ
* Responsible for all necessary arrangements are made and necessary measures
are taken for the regulation and development of the tourism sector and for giving this
sector a dynamic structure and mode of operation.
* Governing the tourism sector, including definitions of cultural and tourism
preservation and development regions, tourism areas and tourism centres and means of
estabishment and development of such regions, areas and centres and of encouragement,
regulation and inspection of tourism investments and facilities.
http://www.adanakultur.gov.tr
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ADANA İL KÜLTÜR VE TURIZM MÜDÜRLÜĞÜ
Adana’nın kültürünü ve turizmini geliştirmek ve tanıtmak
için ulusal ve uluslar arası her türlü faaliyet yapmaktır.
Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak üzere turizm alt yapısının oluşturulması,
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turizm alanında yatırımlar yapılmasını özendirir.
Türkiye'nin

Adana/Çukurova

Yöresi

kültürünü

ve

Adana’nın

turizm

potansiyelini, coğrafi ve ekolojik güzelliklerinin korunması, geliştirilmesi ve
yaşatılması doğrultusunda kamu kesimince ve özel kesim tarafından yapılan ve
yapılacak çalışmaları özendirir ve destekler. Tanıtmaya yönelik her türlü basılı, görsel
ve sanal aracı kullanmak,
Turizm bilincini geliştirici, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik,
festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, toplantı, sempozyum, seminer,
kurs, panel, konferans, fuar gibi etkinlikler düzenler, tv programı, film, reklam yapar,
yaptırır ve sektör genelinde de benzeri organizasyonları yapar ve yapılamasını
özendirir.
Ülke turizminin ve kültürünün geliştirilmesi, güçlendirilmesi, faaliyetlerin
etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ve el sanatları, güzel sanatlar, halk bilimi alanına
giren folklorik araştırma ve koruyucu, geliştirici çalışmaları ve araştırmaları yapar ya
da yaptırır ve maliyetlerini karşılar.
Adana’nın tabii ve kültürel yapısını koruyarak, göllerin ve çevrenin kirliliğine
karşı mücadele eder. Ekolojik dengeyi koruyucu proje ve çalışmalar yapar. Eko-turizm,
yayla ve göl turizmini geliştirici faaliyetler yapar. Uluslar arası proje ve etkinliklere
katılır.
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Turizm Sektörüne uzun yıllar başarılı hizmet vermiş olan kişi ve kurumları
ödüllendirme, performans ve inovasyon vb. konularında yarışmalar düzenleme, ödüller
verme, projeler düzenleme, düzenlettirme, girişimciliği teşvik etmek, çekirdek sermaye
ve girişim sermayesi geliştirme konularında destek verir veya yapar.
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Kısacası: Kurumumuz, Kültür ve Turizmle ilgili projeler, fuar konferans gibi
halkı bilinçlendirici faaliyetler, turizm ürünleri, sanatsal etkinlikler, kent ve köylerde
girişimci ruhunu geliştirici özendirici faaliyetleri, alt yapı çalışmaları, turizm sektörü ve
kültürel faaliyet yapan kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici faaliyetler, halk
kültürüne dönük koruyucu ve geliştirici araştırmalar yapar. Toplumun her kesimine
dönük faaliyetler yapar veya yapılmasında öncülük eder.
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