
 
Proje Numarası: TR2016/DG/03/A2-03/260 

Proje Adı: Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla 

Adana'da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, 

Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması 

 

Koordinatör Faydalanıcı  Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği 

Eş Faydalanıcı(lar)  

 

Çukurova Üniversitesi 

Gent Üniversitesi (Belçika) 

Antwerp Üniversitesi (Belçika) 

İştirakçi(ler)  

 

Adana Büyükşehir Belediyesi 

Sabri Şenevi – Sinema Evi 

Projenin Süresi 15 Ay 

Projenin Hibe Miktarı / Bütçesi 148.127,13 EUR / 164.585,69 EUR 

Projenin Uygulama Yerleri Adana, Gent (Belçika), Antwerp (Belçika)  

Koordinatör Faydalanıcı Web Sitesi ve 

Sosyal Medya Hesapları 

 

https://www.ucanbalon.org.tr/ 

https://www.facebook.com/ucanbalon01 

https://www.instagram.com/ucanbalon2/ 

https://twitter.com/UcanBalon2 

Proje Web Sitesi ve Sosyal Medya 

Hesapları 

http://www.cineheritage.org/ 

http://www.cinemap.org/ 

https://www.facebook.com/Adana-Sinema-

Miras%C4%B1-102327808727961/ 

https://twitter.com/cineheritage 

https://www.instagram.com/cineheritage/ 

 

PROJE HEDEFLERİ 

 

Bu projenin genel amacı, Adana’da 1900’lerden bu yana faaliyette bulunan sinema 

mekânlarını araştırmak; şehirdeki sinemaya gitme/seyir deneyimini somut olmayan 

kültürel miras öğesi olarak tartışmaya açmak ve tüm bu bağlamlarda Adana, Gent 

(Belçika) ve Antwerp’teki (Belçika) STK’lar ve paydaşlar arasında sivil toplum diyaloğu 

kurmak ve ağ oluşturmayı teşvik etmektir. Bu genel amaçtan hareketle, proje için üç özel 

hedef tanımlanmıştır: (1) Adana’da, 1900’lerden bu yana faaliyet gösteren sinema 

mekânlarının ve sinemaya gitme/seyir deneyiminin kültürel miras değeri konusunda 

Avrupa sivil toplumu, özellikle genç yurttaşlar arasında arasında farkındalık yaratmak; 

(2) Gent (Belçika), Antwerp (Belçika) ve Adana’da somut olmayan kültürel miras 

alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında, özellikle tarihi sinema mekânlarını ve 

sinema gitme/seyir deneyimini merkeze alarak, deneyim ve bilgi paylaşımı yapmak; (3) 

Tarihi sinema mekânlarını ve sinemaya gitme/seyir deneyimini somut olmayan kültürel 

miras olarak belgeleyen ve onaylayan yaratıcı içerik üretmek.  

 

https://www.ucanbalon.org.tr/
https://www.facebook.com/ucanbalon01
https://www.instagram.com/ucanbalon2/
https://twitter.com/UcanBalon2
http://www.cineheritage.org/
http://www.cinemap.org/
https://www.facebook.com/Adana-Sinema-Miras%C4%B1-102327808727961/
https://www.facebook.com/Adana-Sinema-Miras%C4%B1-102327808727961/
https://twitter.com/cineheritage
https://www.instagram.com/cineheritage/


 
ANA FAALİYETLER 

 

– Yaklaşık 120 yıllık Adana sinemalarının tarihinin araştırılması ve aynı dönemde 

Adana’da faaliyet gösteren sinemaların kataloğunun hazırlanması; 

– Geçmişten bugüne Adana’da faaliyette bulunan sinemaların envanterinin 

çıkarılması, sayısal haritalanması ve haritanın çevrimiçi ve etkileşimli olarak 

kamuya açılması; 

– Adana’nın sinema tarihinin ve şehirdeki sinemaya gitme/seyir deneyiminin 

tarama ve sözlü tarih çalışmalarıyla araştırılması; 

– Sözlü tarih çalışmalarından hareketle kısa metraj belgesel filmlerin üretilmesi; 

– Geçmişten bugüne, Adana’da faaliyet gösteren sinemalardan 20’sinin 

kimliklendirilmesi; 

– Adana sinema tarihi gezisi rotasının oluşturulması; bir tur rehberinin 

hazırlanması; 10 gencin tur rehberliği eğitimi alması ve Adana Sinema Tarihi 

turlarının düzenlenmesi; 

– Eski bir sinemanın yeniden düzenlenerek film gösterimlerine uygun hale 

getirilmesi ve bu mekânda film gösterimlerinin düzenlenmesi; 

– Adana sinema tarihiyle ilgili çalıştayların, çalışma ziyaretlerinin ve bir 

konferansın düzenlenmesi; 

– Gent ve Antwerp’te sinema tarihini araştıran uzmanların deneyimlerinden 

yararlanarak Adana’da sinemaya gitme/seyir deneyiminin somut olmayan 

kültürel miras olarak tanınması çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu konuda bir 

kılavuz belgenin oluşturulması. 

 

 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 

– En az 300 katılımcıyla gerçekleştirilen iki tarama çalışması ve 40 görüşmeciyle 

yapılan sözlü tarih çalışmalarının özetlendiği Araştırma Raporu; 

– 130 kadar sinema mekânının konumunun ve bilgilerinin yer aldığı çevrimiçi ve 

etkileşimli Adana Sinema Mirası Haritası (cinemap.org); 

– Tarihi Adana Sinemaları Kataloğu 

– Adana Sinema Tarihi Turu Rehberi; Tur Rehberliği Eğitimi ve 3 Adana 

Sinema Tarihi Turu 

– Film gösterimleri yapılacak bir Açık Hava Sinemasının Düzenlenmesi ve 8 

film gösteriminin yapılması; 

– 1 Çalışma Ziyareti ve Ziyaret Raporu 

– 2 Çalıştay 

– 1 Konferans ve Konferans Programı 

– 10 dakikalık 5 Belgesel 

– Proje WEB sitesi (cineheritage.org); Proje sosyal medya hesapları 

– Kültürel Miras Koruma Kılavuzu 

 

 


