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Sanayi Mahallesi Trafik Problemleri Hakkında
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
İNCİLİPINAR MAHALLESİ 3 NOLU CADDE
ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Odamızda kayıtlı bulunan üyelerimizden tarafımıza iletilen bilgilerde; Sanayi Mahallesi,
Göllüce Gaziray Üst Geçidi, Anafartalar Caddesi ve Çimento Kavşağı bölgelerinde trafik problemleri
yaşandığı ifade edilmektedir.
Anafartalar Caddesi'nde; cadde üzerinde hatalı park eden araçların bulunduğu, elektrikli
motorların trafik kurallarına uymadığı ve yoğunluk yarattığı, şehrimizde nüfusun artması ile araç
sayısında yükselme olduğu, önceden planlanmış trafik ışıklarının yoğunluğu kaldıramadığını belirten
üyelerimiz, bu durumun birçok kazaya sebebiyet verdiğini ifade ederek cadde üzerindeki
sinyalizasyonun gözden geçirilmesini talep etmektedir.
Göllüce Gaziray Üst Geçiti'nde; Nizip Kavşağı yönünden, Çimento Kavşağı yönüne giden 3
şeritli yolun sağ kısmında bulunan Göllüce Gaziray üst geçidi ve yaya üst geçidi noktasında özellikle
sabah 07:30 ile 09:30 saatleri arasında yolcu indirme bindirme işlemi yapıldığını belirten üyelerimiz,
yolcuları beklerken araçların park edildiğini, bunun sonucunda yolun iki şeride düşmesi nedeniyle uzun
araç trafiği oluştuğunu ifade ederek, bu konuda çözüm önerisi olarak; bahsi geçen üst geçidin
kaldırımlarına tel örgü çekilerek yolcuların yola geçişinin önüne geçilmesi ve 100 metre ileriye üstü
kapalı banklar yapılarak yolcuların oradan binişini sağlanmasıyla trafik akışının sağlanmasıdır.
Çimento Kavşağı'nda; Durdu Yetkinşekerci Caddesinden gelen ve Çimento Kavşağı'na bağlanan
yolun trafik kazalarına yol açtığını ifade eden üyelerimiz, söz konusu kavşağa trafik ışığı konulmasıyla
olası kazaların önüne geçilebileceğini belirterek Odamızdan destek talep etmektedir.
Bu çerçevede; üyelerimiz tarafından iletilen problem ve çözüm önerileri hususunda destek ve
görüşlerinizi talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz
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