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Adana ilinin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Reşadiye Mahallesindeki 5 Ocak stadyumu 

ve çevresi kent halkı için önemli bir buluşma noktası özelliği taşımaktadır. Yeniden tasarlanması 

düşünülen bu alanın özelliğini kaybetmeden, yeni tasarımlarla sentezlenerek kent halkına yönelik 

toplanma ve etkinlik alanları oluşturuldu. Her yaş grubundan hemen hemen her kesime hitap 

edebilecek sosyokültürel alanlar düşünüldü. Bölge halkının ailecek rahat bir şekilde vakit 

geçirebileceği, nefes alabileceği bir kent boşluğu tasarlandı. Yeşili yok etmeden var olan yeşil 

alanları geliştirmeye yönelik yeni bir tasarım hazırlandı. 

Parktaki yapıların oluşum ve tasarım aşamasında 5 Ocak stadyumunun çevresinde 

kurulan halk pazarlarındaki formlardan etkilenildi. Pazar çadırlarının formları 

soyutlanarak ortaya sıra dışı bir çatı formu çıktı. Alanın ortasına yerleştirilen iki büyük 

yapının yerde kapladığı alan çatılarda geri kazanılmaya çalışıldı. Böylece çatılara birçok 

işlev kazandırıldı. Çatının zeminle birleşmesi çatıda yürüme yollarının oluşmasına sebep 

oldu. iki yeşil yapının çatısını yürüme yollarıyla donatılarak yayalara yerüstü yürüme 

yolları yaratıldı. 

-Modern Pazar ve Kermes Alanı 5 Ocak stadyumunun çevresinde kurulan pazar alanları 
genişletilerek daha modern bir hale getirildi. Pazar çadırları yerini modern güneşliklere bırakarak 
sürekli bir işlev kazandı. Ayrıca Pazar alanının yanına kurulan mahalleli tasarım atölyelerinde 
üretilen ürünler bölge halkı tarafından satışı yapılabilir. 

-5 Ocak Oditoryumu 

Parkın açık alanlarında yapılacak etkinliklerin yanı sıra konser, konferans gibi büyük ölçekte 

yapılacak etkinlikler için oditoryum tasarlandı. 

-Çatı Festivalleri ve Sergileri 

 Yeşil çatılar bir etkinlik merkezine dönüşebilir. Açık hava etkinlikleri, konser, sinema ve tiyatro gibi 

birçok etkinlik yapılabilir. Altın koza, işçi filmleri gibi birçok festival çatılarda düzenlenebilir. 

Çatıdaki yürüme yolları spor faaliyetlerinin dışında bir sergi elemanı olarak da kullanılabilir. 

-Mahalleli Tasarım Atölyeleri 

 Tasarımın genel amaçlarından biri bölge halkına özellikle ev hanımlarına ve çocuklara yönelik bir 

sosyal yapının oluşturulma fikriydi. Atölyelerde bölge halkı hem üretip hem de ürettiklerini kermes 

alanında satarak aile ekonomilerine azda olsa katkıda bulunabilirler. 

-Çocuk Gelişim Merkezi 

 Meydanda tasarlanan diğer bir birim ise Çocuk Gelişim Merkezi. 0-13 yas grubundaki çocuklar, bu 

birimde rahat bir şekilde hem oynayıp hem de bazı eğitimler alabilir. Yapının içerisinde bulunan 

teknoloji biriminde bilgisayar kursları verilebilir. Merkezin içinde ve dışında bulunan oyun 

alanlarında eğlenceli vakit geçirebilirler. 

-Spor Merkezi ve Buluşma Noktası 

5 Ocak stadyumu ve çevresinde bulunan spor kompleksi halka açık durumda değildi. Ancak 

yeniden tasarlanan bu alanın tasarım sürecinde öncelik bölge halkının günün her saati istediği gibi 

spor yapabileceği bir alanın olmasıydı. Bunun için alanın her kısmı spor yapılabilir hale getirildi. 

2’şer adet basketbol ve tenis sahası ile bölge halkının spor ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar 

tasarlandı. Sahaların kenarlarına tribün-tepe adı verilen birimler tasarlandı. Adana halkı bu 

birimleri hem spor müsabakalarını izleyip hem de organizasyonların olmadığı zamanlarda bir 

toplanma ve sosyalleşme noktası olarak da kullanabilirler. 


