ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni
ATO Meclis Üyesi Ayhan Şirin, otogar ve havaalanının düzenlenmesinin gerektiğini söyledi:

Kirlilik yaratan görüntüler ortadan kaldırılmalı"
Adana Ticaret Odası (ATO) Meclisi ve Turizm Meslek Komitesi üyesi Ayhan Şirin, Adana’nın
turizmde gelişmesi için öncelikle kente ilk giriş noktaları olan otogar ve havaalanının düzenlenmesi
gerektiğini söyledi.
“Bir kente insanların ilk ayak bastıkları yer ve geçtikleri güzergah o kentin aynasıdır. Bu anlamda
otogar da Adana’nın aynası olmalıdır” diyen Ayhan Şirin, ancak Adana Otogarından kent adına olumlu
yansımaların gerçekleşmediğini söyledi.
Adana’nın çok değerli tarih ve kültür hazinelerine sahip olduğunu ancak tanıtım eksikliği nedeniyle
turizmden istediği payı alamadığına dikkat çeken Ayhan Şirin, turizm destinasyonlarında yer alabilmek için
öncelikle kentte kirlilik yaratan görüntülerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Otogar taşınmasın, düzenlensin
Bu kirlilik yaratanların başında Adana Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin geldiğini anlatan Ayhan
Şirin, otogar ve çevresinin “Suriyeli kamplarını aratmayan bir görüntü içerisinde olduğunu”
vurguladı.Ayhan Şirin, “Otogardaki bekleme salonları veya çevredeki boş yapılar Suriyeliler tarafından işgal
edilmiş durumda. Zaten derme çatma boş yapıların tinercilerin, berduşların mekanı haline geldiğinden
şikayet eden esnaf, bir de Suriyelilerce taciz ediliyor. Dilenciler, fuhuş amaçlı esnafı taciz edenler yüzünden
otogarda huzur kalmamış. Esnaf, savaş mağduru oldukları için vicdanen Suriyelilere yardımcı olmak istiyor
ama bir yere kadar. İş tamamen otogardaki düzeni bozacak noktaya kadar gelmiş. Adana’ya gelen ya da
şehir dışına gidecek yolcular için de sıkıntı bir durum söz konusu” diye konuştu.
Otogarın yıllardır ciddi bir bakımdan geçirilmediğinin de altını çizen Adana Ticaret Odası (ATO)
Meclisi ve Turizm Meslek Komitesi üyesi Ayhan Şirin, terminal çevresindeki eski yapıların elden
geçirilmesi, otogardaki güvenlik önlemlerinin arttırılması, dilenciler ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi
gerektiğini kaydetti.
Şirin, Adana Otogarının taşınması konusundaki görüşlere karşı olduğunu ifade ederek, “Adana Otogarı,
şehrin her noktasından ulaşım kolaylığına sahip ve aslında uygun bir yerde. Zaman zaman otogarın şehir
dışına taşınacağı söyleniyor. Ama bence bu gereksiz. Yapılması gereken otogarı taşımak değil, otogarı
düzenlemektir. Çünkü yeni yapılacak bir otogar çevre yolları, binalar vb. gibi çok büyük ölçekli maliyetleri
getirecek ve yeni bir ulaşım sorunu ortaya çıkacak. Oysa mevcut otogarımız her açıdan avantajlı bir
konumda” dedi.
Havaalanına indirme-bindirme yeri
Çukurova Havalimanının bir an önce bitirilmesinin tüm bölgenin beklentisi olduğunu, ancak burası
tamamlanıncaya kadar Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndaki yolcu indirme-bindirme sorunun çözülmesi
gerektiğinin altını çizen Ayhan Şirin şöyle devam etti:
“Havaalanında uçağa binmeye, yolcusunu uğurlamaya ya da karşılamaya gelenler bir indirme-bindirme
noktası olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyorlar. Şu an bir yolcunuzu uçağa bindirecekseniz arabanızı
havaalanının dışına yüzlerce metre uzağa park etmek zorundasınız. Çünkü sizin yolcu indirmeniz ya da
yolcu beklemeniz için bir alan ayrılmamış. Bu nedenle Adana Havalimanında bir an önce bir yolcu indirmebindirme alanı oluşturulmalıdır.”
ATO Meclis Üyesi Ayhan Şirin, daha önce de dile getirdiği Adana Tanıtım Vakfı'nın da kurulması
gerektiğini sözlerine ekledi.

