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Üniversitemiz ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak olan “Bulvarlar Protokolü” imza
törenine hoş geldiniz. Törenimize katılımınız için ben sizlere çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Öncelikle bu protokol kapsamındaki yollara niçin ihtiyaç duyulduğunu ve nasıl bir çözüm getireceğimizi
sizlere kısaca açıklamak isterim.

Bilindiği gibi, şehirden Üniversitemize gelen yolların sayı ve kapasite bakımından yetersiz kalması
nedeniyle, uzunca bir süredir Üniversitemize erişimde trafik sıkışıklığına bağlı büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı.
Öyle ki, Üniversitemizde 55 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü, yaklaşık 7 bin çalışanın görev yaptığını ve
buna ilaveten 1.200 yataklı Balcalı Hastanesine erişmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının bulunduğunu
dikkate aldığımızda, yaşanan trafik sıkışıklığı kimi zaman trafiği durma noktasına getirmekte ve sıkıntıyı
tahammül edilemez boyuta taşıyabilmektedir.
Aslında, Üniversitemizin kendi ulaşım ihtiyacının yanında, Üniversite kampüsümüzün doğu ve kuzey
kesimindeki yerleşim alanlarında son yıllardaki imar yoğunluğundaki artışa bağlı olarak nüfusun hızla artmasına
karşın, şehre ulaşımdaki alternatif yolların yetersizliği, trafik akışını kampüsümüz içindeki yollara yöneltmekte
ve kampüs içindeki trafiğin felç olmasına yol açabilmektedir.
Ayrıca, bilindiği gibi Kampüsümüz komşuluğundaki üç büyük proje, yani Adana Şehir Hastanesi, Adana
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Stadyum çok kısa bir süre içerisinde faaliyete başlayacaktır.
Bu projelerin de getireceği ilave trafik yükü dikkate alındığında, gerekli tedbirlerin acilen alınmaması
durumunda trafik sorununun tamamen içinden çıkılmaz duruma geleceğini öngörmekteyiz.
Sonuç olarak, belirttiğim nedenlerle artan yol ve ulaşım ihtiyacı karşısında, gerek kampüsümüz içinde
gerekse çevre yerleşim alanlarındaki mevcut yol kapasitesinin son derece yetersiz kalması ve alternatif yolların
da yeterli olmaması nedeniyle bu bölgede şimdiden büyük bir trafik sorunuyla karşı karşıya kalmış
bulunmaktayız.
Bu nedenle, bir süredir Adana Büyükşehir Belediyesi ile bu sorunun çözümü için yoğun görüşmeler
yapmaktaydık.
Çözümün, sadece Üniversitemizdeki değil, aynı zamanda Sarıçam’da, kampüsümüz çevresindeki yerleşim
alanlarındaki trafiği de rahatlatması gerektiğini düşündük ve projelerimizi buna göre yaptık.
Birazdan yapılacak sunumda, bugün imzalayacağımız protokol kapsamında hangi yolların, bulvarların
açılacağını hep birlikte göreceğiz.

Bu projelerin Üniversitemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, törenimize teşrif ettiğiniz için
başta Sayın Valim olmak üzere hepinize tekrar çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

