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Sayın Valim, 

Sayın Bakanım, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 

Sayın Adana Orman Bölge Müdürüm, 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Değerli Mensuplarımız, 

Kıymetli Konuklar,  

Sevgili Öğrenciler,  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ülkemiz genelinde organize edilen, “11 Milyon Fidanı 

Toprakla Buluşturuyoruz, 11 Milyon Ağaç, Bugün fidan, Yarın Nefes” Projesi kapsamında 

Üniversitemizde düzenlediğimiz Fidan Dikme Etkinliğine hoş geldiniz.  

Sözlerime başlarken, Tarım ve Orman Bakanlığının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte 

yürüttüğü bu önemli projeyi Üniversitemizde de gerçekleştirmekten duyduğumuz büyük 

memnuniyet ve heyecanı öncelikle belirtmek istiyorum.  

Bu gibi projelerle, ülkemizde ağaç ve orman sevgisinin gelişeceğine, toplumun bütün 

kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarının artmasına katkı sağlayacağına, özellikle son yıllarda 

çıkan orman yangınları neticesinde büyük zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasını 

sağlayacağına ve toplumda da çevre konusunda farkındalığı artıracağına inanmaktayım. 

Değerli Konuklar, 

Bilindiği gibi, Üniversitemiz Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 18 bin dekar 

arazi üzerine kurulmuş olup büyük bir kesimi çok çeşitli türde ağaçların oluşturduğu geniş 

ormanlık alanlara sahiptir.  

Bunun yanında özellikle kampüsümüzün şuan içinde bulunduğumuz güney kesimlerinde 

Ziraat Fakültemizin Çiftlik Müdürlüğüne ait olan ve tarımsal faaliyette kullandığımız büyük ölçekte 

bahçe ve tarlalarımız da bulunmaktadır.  

Ancak, özellikle güney kampüsümüzdeki değişik alanlarda ağaçlandırılması gereken bazı 

arazilerimiz de bulunmaktadır.  

Bugün bu etkinlik kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak 

geçen ay hizmete açılan, Mithat Özsan Bulvarı üzerindeki Sosyal Tesis Kavşağı ile Can 

Özşahinoğlu Bulvarı üzerindeki İşitme Engelliler Merkezi Kavşağı arasındaki, 30 metre 

genişliğinde, 2.200 metre uzunluğundaki 6 şeritli Güney Kampüs Bulvarı’nın çevresindeki yaklaşık 

200 dekarlık alana yaklaşık 3.500 adet fidan dikimi gerçekleştireceğiz.  

Güney Kampüs Bulvarı’ndaki her iki taraf kaldırımlarının hemen dış taraflarına, 

Üniversitemiz tarafından temin edilen 500 adet Kauçuk (Ficus Nitida) fidanı ile 3.000 adet Fıstık 

Çamı (Pinus Pinea) fidanı dikeceğiz. 

Bu vesileyle, Kampüs alanımız içindeki bu önemli bulvarın tüm alt yapısını, kaldırım ve asfalt 

çalışmasını tamamlayarak hizmete açan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza ve Belediye 

çalışanlarına, hem önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü Beye, hem de şimdiki 

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar Beye çok teşekkür ediyorum. 



Ayrıca, bu bulvarımızın elektrik altyapısını tamamlayan Enerjisa’ya ve Bölge Müdürü Sayın 

Mehmet Kayacı Beye de çok teşekkür ediyorum. 

Bu yeni Bulvarımızın Üniversitemize ve Adana’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Bugün sizlerle birlikte dikeceğimiz bu fidanların dikim yerinin hazırlanması, arazinin tesviye 

edilmesi, dikim planlaması ve çukurların kazılması işlerini yapan Adana Büyükşehir Belediyesine, 

Orman Bölge Müdürlüğüne ve Üniversitemiz Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne de çok 

teşekkür ediyorum. 

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, 

Genel olarak dikeceğimiz fidanların seçiminde bir kısmının meyveli olmalarını özellikle 

tercih ederek kampüsümüzdeki doğal yaban hayatının; kuş, hayvan ve biyo çeşitliliğin artmasını 

amaçlamaktayız.  

Bu etkinliğimizle birlikte kampüsümüzde tarımsal faaliyette kullanılanların dışındaki 

arazilerimizi büyük ölçüde ağaçlandırmış olacağız.  

Böylece ülkemizin zaten en yeşili bol, en geniş biyo kütleye sahip olan ve doğal bir park 

alanı görünümündeki Üniversitemizi neredeyse tamamen ağaçlandırmış olacağız.  

Şüphesiz, yeni orman alanları yaratmak kadar bunları korumak da çok önemlidir ve bu 

konuda da gereğini yapmalıyız. 

Ayrıca belirtmek isterim ki, Adana’nın kentsel gelişim hızı göz önüne alındığında kampüs 

alanımızın bu yeşil bitki örtüsü gelecekte şehrimizin de akciğerleri olacaktır.  

Sözlerime son verirken, bu ağaçlandırma projesinin Üniversitelerimize ve tüm ülkemize 

hayırlı olmasını diliyor, etkinliğimize katıldığınız ve destek verdiğiniz için sizlere ve emeği geçen 

herkese çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  
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