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Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz yeni yıl dolayısı ile bir mesaj 
yayımladı. 
Başkan Topuz Mesajında;” Zorluk-
lar ile geçen 2020 yılında salgından 
kaynaklı yaşadığımız korku ve tedir-
ginliğin yeni yıl ile birlikte ortadan 
kalkması en büyük temennimiz. 

Dünyayı etkisi altına alan Corona 
salgını sebebi ile kısıtlılıklar ve zor-
luklar içerisinde geçirdiğimiz bu 
süreçleri geri de bırakarak yepyeni 
umutlar ile 2021 yılının bizi karşıla-
masını en büyük temennimiz. 
Corona Virüs dolayısı ile değişen 
yaşam koşullarımız inanıyoruz ki 

çok yakın zamanda eskisi gibi ola-
cak. Sarılacak ve tokalaşacağız.  
2020 yılını geri de bırakır iken ya-
şadığımız zor günlerin tekrarlanma-
ması temennisi ile yeni yılınızı en iç-
ten dileklerim ile kutlar sevdikleriniz 
ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu 
günler dilerim. “Dedi.
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Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz balıkçılar ile bir araya ge-
lerek talep, öneri ve şikâyetlerini 
değerlendirdi. 
İlçenin en büyük istihdam kolunu 
oluşturan balıkçılık sektörünün 
kalkınmaya sunduğu katkıların 
önemine değinen başkan Topuz, 
balıkçının sorunlarının çözüm-
lenmesi birçok ailenin ekonomi-
sinde ve sistemin geliştirilmesin-
de katkı sağlayacaktır dedi. 
Karataş Su Ürünleri Koopera-
tifinde Balıkçılar ile bir araya 
gelen Başkan Topuz Kooperatif 
Başkanı Celal Safsoylu ve Yö-
netim Kurulunun da katılımı ile 
sorunları değerlendirdi. 
Başkan Topuz, limanın derinleş-
tirilmesi, ağ depolama alanları ve 
çekek yeri problemleri, limanın 
temizlenmesi gibi birçok sorunun 
çözümlenmesinde imkânlar doğ-
rultusunda destek vereceklerini 
ve balıkçılarımızın yararına ola-
cak destekleree her zaman hazır 
olduklarını ilettiler.

BASKAN TOPUZ BALIKCILAR 
iLE BiR ARAYA GELDi

Aralık 2020
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MiLLi AĞAÇLANDIRMA GüNüNDE 
FiDANLAR TOPRAK iLE BULUŞTU
Ekolojinin korunması ve 
ormanların genişletilmesi, 
ayrıca sürdürülebilir gelecek 
planlarına katkı sağlayarak 
gelecek nesillere aktarmak 
amacı ile kutlanan Milli Ağaç-
landırma Günü dolayısı ile 
Karataş Helvacı ve Bahçe 
Mahallelerimizde ekim çalış-
maları gerçekleştirildi. 
Karataş Kaymakamı Fatih 
Ayaz, Belediye Başkanı-
mız Necip Topuz,  İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa 
Buğrul, vatandaşlarımız 
ve öğrencilerin katılımı 

ile gerçekleşen etkinlik 
ile bölgede ağaçlandırma 
çalışmaları yapıldı. 
Başkan Topuz; 11 Kasım 
Milli Ağaçlandırma Günü›nde 
gelecek nesillere daha yeşil 
bir Türkiye bırakmak için 
Bahçe ve Helvacı mahalle-
mizde fidan dikerek geleceğe 
nefes olduk. Diktiğimiz her 
bir fidanın geleceğimize 
umut, barış ve güzellikler ile 
dolu bir dünya getirmesini 
dileyerek katılım gösteren ve 
destek olan herkese teşek-
kürlerini ilettiler.

Aralık 2020
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KARATAŞ BELEDiYESiNE 
SIFIR ATIK PROJE ÖDÜLÜ

Karataş Belediyesi tarafından ha-
zırlanan ve Türkiye Belediyeler 
Birliğinde açılan proje yarışması-
na sunulan” Denizlerdeki Atıkların 
Geri Dönüşüme Kazandırılması 
Projesi “ başvuran ilk 30 belediye 
arasında başarılı bulunarak ödüle 
layık görüldü. 
Proje kapsamında belediyemiz ba-
lıkçıların ağlarında çıkan plastik 
atıkları geri dönüşüme kazandırıl-
ması, denizde terk edilmiş hayalet 
ağların temizlemesi ve balıkçıların 
çıkardıkları atık miktarı oranında 
desteklenmesini hedeflemekte.  
Proje ödülleri Cumhurbaşkanımı-
zın eşi Sn. Emine Erdoğan ve Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat 
Kurum tarafından takdim edilirken 
projeye katkı sağlayan tüm beledi-
yelere tebriklerini ilettiler. 

CAN DOSTLARA BESLEME ODALARI 
Karataş’ta yer alan can 
dostların beslenmesi 
amacı ile ilçe genelinde 
besleme odakları Kara-
taş Belediye persone-
lince yerleştirildi.
Periyodik aralıklar ile 
mama ve su takviye-
si yapılan beslenme 
odakları, ekiplerce 
düzenli olarak kontrol 
edilerek can dostların 
bakım ve ihtiyaçları 
gideriliyor. 

Aralık 2020
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Süveyş kanalının açılması ile 
istilacı olarak tabir ettiğimiz türlerin 
Akdeniz de yayımlım 
göstermesi sonucu 
çeşitli sorunlar ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bu 
sorunların başında da 
“ Balon Balığı” gibi bir 
türün çok hızlı yayılım 
göstererek diğer yaşam 
formlarını tehlike altına 
alması olmuştur. Hızla 
yayılım gösteren istilacı 
türler ile mücadele kapsamında 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından “Balon Balığı Avcılığının 
Desteklenmesine Dair” bir tebliğ 
yayınlandı. Bu tebliğ kapsamında 
Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) 
kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları 
dışında avcılık faaliyetinde bulunan, 

geçerli balıkçı ruhsat tezkeresine 
sahip istilacı “ Balon Balığı (Lago-
cephalus sceleratus) “ türünün Ak-
deniz ve Ege Denizine kıyısı olan 
illerde avcılığını yapan balıkçılara 
adeti 5 TL’den destekleme verileceği 
açıklandı.
Yayınlanan tebliğde şu hususlara 

değinilmiştir.  Yakalanan balon balığı 
karaya çıkarılmayacaktır. Resimde 
görüldüğü gibi kuyruk kısmından 
kesilerek sadece kuyruğu karaya 
getirilecektir. Desteklemeden fayda-
lanmak isteyen balıkçıların, tebliğde 
yer alan Ek-3 formu ( Balon Balığı 
Desteklemesi Taahhütnamesi ) ile 

birlikte ilçe müdürlüğüne başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. Av-
lanan balon balığı öldürüldükten 
sonra kuyruğu alınıp, karın bölgesi 
yarılarak denize geri atılması 
gerekmektedir. Balon balığı ile il-
gili bu işlemleri gerçekleştirilir iken 
koruyucu eldiven ile yapılması 
balıkçı sağlığı açısından büyük 
önem arz etmektedir. Ayrıca kuyruk 
kısmı alınıp, karnı yarılarak suya 
atılacak balon balıkları kıyıdan en 
az 1 mil uzaklıkta denize atılması, 
yakalanan balon balıklarının, av-
lanan diğer balıklarla ve kullanılan 
araç gereçlerle temas et-
tirilmemesi hususuna dikkat 
edilmesi gerekmekte olduğu 
belirtilmiştir. Avlanan Balon 
Balıkları ile ilgili ödemeler 
yapılan başvurular sonrası 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası üzerinden balıkçının 
hesabına aktarılacak 
şekilde yapılacaktır. Tebliğ 
kapsamında kuyruk alımı 
31 Aralık 2020 tarihi mesai 

bitimine kadar yapılacak olup bu 
tarihe kadar 1.000.000 adet kuyruk 
getirilmesi halinde kuyruk alımı dur-
durulacak ve bakanlık sayfasından 
yayımlanacağı da tebliğ ile ilan 
edilmiştir.  İlan edilen tebliğ de 
destekleme, avcılığı yapılacak ba-
lon balığı türleri arasından sadece 
benekli balon balıkları için verilecek. 
Bu desteklemenin tüm balon 
balığı türleri için verilmesi yönünde 
balıkçılarımız beklenti içerisinde. 
Desteklemenin tüm balıkçılarımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum. Umarım aynı desteklemeler 

bölgemizde 
tehlike 
oluşturmaya 
başlayan 
ve fazlaca 
görülen Aslan 
Balığı gibi 
diğer istilacı 
türler için de 
yakın zaman-
da başlar.

BALON BALIĞI AVCILIĞI DESTEKLEME KAPSAMINA ALINDI

UMUT
IŞIK

GELECEĞIN YILDIZLARINA FORMALAR 
KARATAŞ BELEDIYESINDEN

İlçemizde yetişecek sporcu alt yapısının 
geliştirilmesi yönünde Karataş Belediyesinden 
minik sporculara büyük destek.  Sporcuların 
formaları Karataş Belediyesince temin edildi. Ka-
rataş Belediye Spor Antrenörleri, onların spor ile 
büyüyen, gelişen ve kendini ifade eden bireyler 
olması yönünde Karataş Belediyemizin destek-
lerinin çok değerli olduğunu ve bu desteklerin 
onların geleceğine etki edeceğini dile getirerek 
teşekkürlerini ilettiler. 

Aralık 2020
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NECIP TOPUZ 
KARATAŞ BELEDIYE 
BAŞKANI

Denizlerimizde kirliliğin her geçen 
gün artması sebebi ile kirleti-
ciler doğal yaşamı etiklerken, 
sofralarımızda kadar ulaşarak 
insan sağlığını da tehlike altına 
almaktadır. Özellikle plastik kaynaklı 
kirleticilerin, mikro düzeylerde deni-
zlerimizde yer alması sebebi ile 
atıkların, su ürünlerini tüketen bizleri 
de etkilediği gözlemlenmektedir. 
Akdeniz de Adana - Karataş 
sınırları içerisinden dökülen Sey-
han ve Ceyhan nehirleri üzerinde 
yapılan araştırmalarda, Akdeniz’in 
plastik kirliliği bakımından en 
çok atık bırakan nehirleri olduğu 
tespit edilmiştir. Ceyhan Nehrinin 
mikro plastik kirliliği bakımından 
denize döküldüğü Karataş 
sınırları Akdeniz’in mikro plastik 
bakımından en kirli noktası olduğu 
da bu araştırmalar neticesinde 
anlaşılmıştır. Araştırmaya göre 
5109 ton atık Ceyhan Nehrinden, 
3465 ton atık ise Seyhan nehrinden 
Akdeniz’ e ulaşmaktadır. Yapılan 
başka bir araştırma da ise Karataş 
kıyılarında günlük olarak km başına 
31,3 kg plastik atıkla sahillerimizin 
kirlendiği tespit edilmiştir. 
Bölgemizde yer alan kirlenmenin 
kaynakları arasında Ceyhan ve Sey-
han Nehirlerinin taşıdığı makro ve 
mikro plastikler ile birlikte balıkçılık 
faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, 
kentsel ve endüstriyel faaliyetler, 
sahilleri kullanan vatandaşlarımız 
kaynaklı kirlenmeler ve akıntılar yolu 
ile gelen yabancı kaynaklı atıklardan 
oluşmaktadır. 

Karataş sahillerinde gözlemlenen 
kirlenmelerin büyük bir kısmının 
akıntılar yolu ile gelen yabancı 
menşeli ( Güney Kıbrıs, İsrail, 
Lübnan, Mısır, Rusya, Suriye ) 
atıklardan olduğu da gözlenmiştir. 
Kirlenmeler, bulunduğu bölgedeki 
atıklar canlı popülasyonunun 
yaşamını ciddi düzeyde etkileme-
ktedir. Bu etkilerin kontrol altına 
alınması yönünde tehditlerin 
değerlendirilerek gerekli önlemlerin 
alınması elzem olmuştur. 
Özellikle üç tarafı denizler ile çevrili 
olan ülkemizde 70 km sahil bandına 

sahip olan Karataş, bu kirlilikten 
fazlası ile nasibini almaktadır. 
Artan kirlilik ile mücadele 
çalışmaları kapsamında sa-
hillerimizde kullanabileceğimiz 
arazi koşullarına uygun yüksek 
aracımızın ve donanım eksikler-
inin bulunması sebebi ile temizlik 
çalışmaları sahillerimizde bölgesel 

olarak yapılabilmektedir. Özellikle 
geniş kumsallarımızda akıntılar 
yolu ile gelen atıkların temizliği 
konusunda kurumumuz büyük zor-
luk çekilmektedir. Sahillerimizde 
gördüğümüz bu atıkların temizlen-
mesi hususunda kaynağın deni-
zlerde olduğu düşünülerek çözümler 
aranmıştır. Denizin geçişe müsaade 
etmediği noktalarda persone-
limiz atıkları su içerisinden alarak 
kirlilik ile mücadele çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 
Bu kirliliklerin önüne geçmek 
amacı ile sahillerde gerçekleşen 

çalışmalara alternatif olarak 
hazırladığımız Denizlerdeki Atıkların 
Geri Dönüşüme Kazandırılması 
ve Hayalet Ağların Temizlenmesi 
Projemiz ile deniz çöplerinin temi-
zlenmesi çalışmalarına çözüm 
oluşturmayı hedefledik. 
Projemiz ile bölgede balıkçılarımızın 
av operasyonu sırasında denizden 
çıkardıkları atık malzemelerin 
geri dönüşüme kazandırılması ile 
denizlerin ve kıyıların temizlen-
mesi ve önerilen projeye destek 
veren balıkçıların getirdikleri atık 
kilogramı başına desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.
Ayrıca bölgedeki balık popülasyo-
nunun en önemli yumurtalama 
ve barınma noktalarında biriken 
terk edilmiş ağların temizlenerek 
hayalet avcılığın önlenmesi, deni-
zel tür çeşitliliğinin tekrar artması, 
denizlerimizde insan kaynaklı 
atıklar ile oluşan kirliliğin bertaraf 
edilerek ekolojik sürdürülebilirliğin 
sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu çalışma sürdürülebilir balıkçılığı 
destekleyeceği gibi denizlerdeki 

atıkların toplanması ve geri 
dönüşüme kazandırılması ile to-
plumsal duyarlılığın öne çıkarılarak 
yöre halkı ve balıkçılarda farkındalık 
yaratacaktır.  
Projenin Karataş’ta faaliyet gös-
teren yaklaşık 400 balıkçı teknesi ile 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Denizlerde oluşan kirliliklerin 
balıkçılarımızı ne kadar etkilediği 
ağlarında çıkan atıklarda görül-
mekte olduğunu değerlendirerek, 
hazırladığımız projemiz ile temizlik 
faaliyetlerinin sadece kara da değil 
denizlerde de yapılmasına olanak 
sağlanacaktır. 
Ayrıca proje ile balıkçıların desteği 
alınarak temizlik çalışmalarının 
ekstradan bir donanıma, farklı 
bir personel ve iş gücüne ihtiyaç 
duyulmadan gerçekleştirilmesini 
sağlayacaktır.
Proje ile birlikte zaman içerisinde 
balıkçılarımızın av operasyonu 
sırasında ağlarında ve motor 
gücünde oluşan atıklar kaynaklı 
baskının da azaltılacağını öngörme-
kteyiz.
Projemizin gerçekleşmesi 
yönünde yaptığımız başvuruyu 
değerlendirerek ödüle layık gören 
Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Em-
ine Erdoğan Hanımefendiye, Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum’a Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanımız Sn. Fatma Şahin’ e 
teşekkürlerimizi sunuyor, projemizin 
sadece ilçemize değil tüm kıyı il-
lerine örnek olmasını temenni edi-
yorum. 

DENIZLERDEKI ATIKLARIN GERI DÖNÜŞÜME 
KAZANDIRILMASI VE HAYALET AĞLARIN TEMIZLENMESI 

PROJEMIZ KARATAŞ’TA HAYATA GEÇIYOR 

Aralık 2020
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Tüm dünyayı saran COVID-19 
salgınıyla birlikte insanlar 
yaşam tarzlarını, önceliklerini, 
hayatlarında gereksiz olan 
uğraşlarını kısaca kendi iç 
dünyalarını sorguladılar. Bütün 
bu sorgulama içinde önce-
liklerini “sağlık ve sevdikleriyle 
birlikte geçirebilecekleri anlar” 
oluşturdu. Kime sorarsanız 
“kendimi ve ailemi her şeyden 
uzakta sakin ve sağlıklı bir 
şekilde geçireyim” söylemiyle 
karşılaştık son 10 ay içinde. 
2020 yılı bize hayatı ve 
anlamını yeniden sorgulattı.
Herkesin hayali “bir balıkçı 
beldesinde, denize nazır 
bahçesinde çocukların koşup 
oynayacağı bir küçük ev” ve 

burada sağlıklı bir şekilde 
yaşamak…
Bundan 2350 yıl kadar 
önce tarihler milattan önce 
330’ları gösterirken Büyük 
İskender’in de yolu bu toprak-
lara düştüğünde hayatının 
dönüm noktası olur Karataş. 
Pers (İran) İmparatorluğu’nu 
fethetme planları yapan Büyük 
İskender’i Karataş (Magarsus) 
sahillerinde güneşin denizde 
kayboluşunu izlerken buluruz 
tarih sayfalarında. Karamsarlık 
içindedir Büyük İskender. 
Pers İmparatorluğu ve 
Asya’nın fethi düşüncesinden 
vazgeçmek üzere iken döne-
min en ünlü kâhinlerinin 
ve din adamlarının yaşam 
yeri olan Magarsus Athena 
Tapınağı’ndaki* “Durma… 
İlerlemelisin, gelecek sana 
zaferler sunuyor” diyen ke-
hanetleri cesaretlendirir… 
Yaşam enerjisini yeniden 
kazanan Büyük İskender 
sabahın ilk ışıklarıyla ordu-
sunu toparlayarak sefere yola 
çıkar. 
Yaşamında öylesine de-
rin izler ve anlam bırakan 
Karataş (Magarsus) için 
dönemin paralarında yer 

verir şekilleriyle. Anadolu’da 4 
büyük Athena Tapınağından 
(Magarsus, İlion, Assos ve 
Pergamon Athena Tapınakları) 
en önemlisi Magarsus Athena 
Tapınağı Büyük İskender’in 
ön yüzünde kendi resmi, arka 
yüzünde Magarsus Athena 

heykeli görseli para bastırdığı 
bir yerleşim yeri olarak tarih 
kitaplarında yerini alır.
Umutsuzluğa kapılan 
ve karamsarlık içindeki 
Büyük İskender’e yol gös-
teren Karataş bize neler 
kazandırabilir ve salgın 
döneminde değerini bir kez 
daha anladığımız bu “balıkçı 
yerleşim yerinde” sağlıklı bir 
gelecek için neler yapabiliriz?
İnsanın ciğerlerinin içine 
çektikçe yaşadığını hissettiği 

bu hava, güneşli günleriyle 
yaşama arzumuzu yaşatan 
bu enerji, sakin ve sessiz bir 
doğasıyla harika bir hayat 
sunan Karataş…  Salgın 
döneminde tüm dünyanın 
korumaya çalıştığı yaşlıların 
yaşam alanı, uzun dönem 

sağlık bakım hizmetine ihtiyaç 
duyan hastalar için bir bakım 
merkezi, gelecek hekim-
lerin, ebelerin, hemşirelerin, 
sağlık mesleki mensuplarının 
yetişmesi için sağlık kam-
pusu, doğasıyla mucizeler 
yaratılabilecek bir sanatoryum, 
rehabilitasyon kompleksi… 
Karataş için bir hayalim var… 
Sağlık bakım hizmetinin yanı 
sıra tıp eğitimi de verebilecek 
bu tesislerin “Karataş Sana-
toryum ve Rehabilitasyon 

Merkezi” benzeri bir sağlık 
bakım tesisi ile ülkemizdeki 
sağlık turizminin gözbebeği 
olma yolunda engel ne ola ki? 
Doğal dokusuyla bütünleşmiş, 
kendine has mimarisindeki 
yapılarıyla, temiz havası ve 
eşsiz kumsallarına eşlik eden 
güneşiyle Karataş…

Karataş Serintepe’de oturup 
çay sohbetinde bulduğumda 
oluştu bu Karataş hayal-
leri içimde… Kim bilir Büyük 
İskender’e gelecekte yol 
gösteren kâhinlere uymak ve 
“Durma… ilerlemelisin, ge-
lecek sana zaferler sunuyor” 
diyen kehanetlerinin peşi sıra 
gitmek gerek belki de, kim 
bilir?
Güzel ve güneşli günlerde, 
umutla görüşmek dileğiyle…

*Büyük İskender’in ön 
yüzünde kendi resmi, arka 
yüzünde Magarsus Athena 
heykeli görseli olan para

*Erhan F. Mallos Sikkeleri 
Üzerine Bir İnceleme. Çuku-
rova Araştırmaları Dergisi 
2016;2(2):54-71.

KARATAŞ IÇIN BIR HAYALIM VAR

Prof. Dr. Ersin 
Akpınar

Aralık 2020

MAVI MASA HALKIN TALEPLERINI DINLIYOR
Karataş Belediyesince 
2019 yılı içerisinde kuru-
lan ve kurulduğu günden 
bu yana halkın nabzını tu-
tarak talep öneri ve şikâ-
yetleri değerlendiren Mavi 
Masa çalışmalarına aralık-
sız devam ediyor. 
Vatandaşların telefon, 
sosyal medya, mail, ya-
zılı dilekçe ve ziyaretler 
ile yaptıkları talep öneri 
ve şikâyetleri takip eden 
Mavi Masa Ekipleri, hiz-
metlerin aksamadan hal-
ka ulaştırılması yönünde 
koordinasyon ve takibi 
yaparak çözüm üretiyor. 
Belediye de birimler ara-
sı koordinasyonun sağ-
lanmasında da yardımcı 
olan Mavi Masa, sorunlar 
karşısında ilgili personeli 
bilgilendirerek sonuçlan-
dırılana kadar problemler 
konusundaki süreç işleyi-
şi hakkında halka bilgiler 
veriyor. 
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BiLiYOR MUSUNUZ
1- Karataş Kumluk ve Tabiat Parkı’nın işletme hakkının 29 yıllığına Karataş Bele-
diyesine kazandırıldığını,
2- Mart 2019 tarihinden bu yana Karataş Belediyesinin hizmet aracı filosuna 1 bi-
nek,1 kamyon, 1 çekici, 1 kamyonet, 1 personel taşıcıyı platform, 1 kazıcı-yükleyici 
ve 1 cenaze nakil aracı olmak üzere 7 araç eklediğini,
3- Magarsus Kazı çalışmalarının devam etmesi için Karataş Belediyesinin perso-
nel desteğinde bulunduğunu,
4- Sıfır Atık Projesi ile Karataş Belediyesinin Balıkçıları denizden çıkaracakları 
atıklar için kg başına nakdi desteklemede bulunacağını,
5- İlçemizde yer alan okullara Robotik Kodlama Sınıfları kazandırdığını, 
6- Sınava hazırlanacak öğrencilere eğitim seti desteğinde bulunulduğunu biliyor 
musunuz?
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KARATAŞ BELEDIYESI 

ŞEHIT HAYDAR ALI 

ATEŞ’IN ADINI PARK ILE 
YAŞATIYOR

1 Şubat tarihinde askere gitmek üzere çıktıkları 
yolda midibüs ile iş makinasının çarpışması so-
nucu şehit olan Haydar Ali Ateş’in adı Karataş 
Belediyesi tarafından Park’a verildi. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz; “ Haydar 
kardeşimizin aramızdan ayrılışı hepimizi derin-
den üzerken, birçoğumuzda kişiliği ile kalıcı izler 
bıraktı.  Geçirdikleri trafik kazası sonrası hayata 
gözlerini yuman Şehit Haydar Ali Ateş’i Karataş 
halkı unutmayacak. Bizler de şehidimizin adını il-
çemizde sahil bölgesinde yer alan parkta yaşata-
cağız. Allah hiçbir anaya evlat acısı yaşatmasın. 
Vatani görevini yapmak üzere çıktığı yolda haya-
ta gözlerini yumarak Şehitlik mertebesine ulaşan 
değerli kardeşimizin huzur içerisinde uyumasını 
dileriz. “ dedi. 

MAHALLELi TALEPLERiNi 
DiLE GETIRDi

Karataş Belediye Başkanı-
mız Necip Topuz ve Karataş 
Kaymakamımız Fatih Ayaz, 
Damlapınar Mahallemizde 
vatandaşlarımızla bir araya 
gelerek talep ve şikâyetleri 
dinledi.
Covid 19 tedbirleri ve sosyal 
mesafe kuralları gözetilerek 
gerçekleştirilen toplantıya 
Karataş Kaymakamı Fatih 
Ayaz, Karataş Belediye Baş-
kanı Necip Topuz ve yetkililer 
katılım gösterir iken bölgenin 
sorunlarını vatandaşlardan 
dinlediler. 
Sorunların dile getirilmesi 
yönünde söz alan vatandaş-
lar okulun Atatürk Büstünün 
yenilenmesini, otobüs durağı 
ve bank koyulmasını, çöp 
konteyneri ihtiyaçları, belirli 
alanlardaki yol problemlerinin 
çözümlenmesi gibi prob-
lemleri dile getirerek çözüm 
bulunmasını istediler. 
Başkan Topuz ; “ İlçemizin 

her noktasında çalışmaları-
mızı titizlik ile yerine getirme 
gayreti ile çalışıyoruz. Özel-
likle salgın süreci kaynaklı 
ilaçlama olayına ve temizliğe 
büyük önem verdiklerini dile 
getirerek mahallelimizin talep-
leri doğrultusunda hizmetle-
rimizin de şekillendirilmesini 
sağlıyoruz. Özellikle mavi 
masa ile irtibat kuran vatan-

daşlarımız bölgesel sorunları 
ortaya koyarken ekiplerimiz 
ile hızlıca sorunun giderilmesi 
yönünde çalışmaları yapa-
rak vatandaşımızın taleple-
rini cevapsız bırakmıyoruz. 
Hemşerilerimizin dile getirdiği 
eksiklerin giderilmesi içinde 
hızlıca program alıp çözüm-
leneceğini belirtmek isteriz.” 
dedi. 

KARAGÖÇER MAHALLESINE 
DERE ISLAH VE YOL ÇALIŞMALARI 
Karataş Belediye Başkanımız Necip To-
puz, Kaymakamımız Sayın Fatih Ayaz ile 
birlikte Karagöçer Mahallesinde yapımı 
devam etmekte olan yol ve dere ıslah ça-
lışmalarını yerinde inceledi. 
Sel baskınlarını engellemek amacı ile 
menfez çalışması, kanal temizliği ve yol 
kotunun sel baskınını engellemek amacı 
ile DSİ ekipleri ile birlikte çalışarak soru-
nun giderilmesi sağlandı. 

Özellikle geçtiğimiz yıl aşırı yağan yağ-
murlar sebebi ile oluşan baskınların 
önüne geçmek üzere çalışmalara önem 
verdikleri belirten Başkan Topuz; “ Va-
tandaşımızın mağduriyet yaşamasını en-
gellemek amacı ile yapılan çalışmalarda 
destek veren Sayın Valimize, Karayolları 
ve DSİ Bölge Müdürlerimize ilçemiz ve 
halkımız adına teşekkür ediyoruz.” dedi. BAŞKAN TOPUZ BÜYÜKŞEHIR 

MECLISINDE SORDU
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz Büyükşehir 
Meclisinde söz alarak önceki 
ayda dile getirdiği problemleri 
yineledi ve sorunların çözü-
mü için harekete geçilmesini 
istedi. Başkan Topuz konuş-
masında; Adana Büyükşehir 
Belediyesi kasım ayı meclis 
toplantısında Karataş’ımızda 
aksayan çalışmalar hakkında 
fikirlerimizi belirtip ilçemiz 
ve halkımız için ortak akıl ve 
fikirle çalışmamız gerektiğini 
bir kez daha söyledik. Ka-
rataş ve Adana’mızdaki en 
büyük sıkıntılardan biri olan 

sokaklardaki sahipsiz köpek-
lerle alakalı bir veteriner ola-
rak önerilerimi dile getirdim. 
Kısırlaştırma ve diğer önlem-
ler tam olarak alınmazsa bu 
sorun daha da büyüyecektir. 
Gayemiz daha yaşanabilir bir 
kent... Buna ek olarak Kara-
taş’ımızın turizm popülasyo-
nun ilerleyen yıllarda daha 
artması yönünde alt yapı 
çalışmaları gerçekleştirilirken 
ilçe merkezimizde denize 
akan iki dere ile alakalı ASKİ 
tarafından biran önce ıslah 
projesinin hazırlanması ge-
rekliliğini belirttik. “ Dedi.

Aralık 2020
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KARATAŞ BELEDIYESI KORIDORLARI KÜTÜPHANE OLDU
Karataş Belediyesi ilçede kurulması plan-
lanan kütüphane için bağışlanan kitapları 
koridorlara dizerek personellerin ve halkın 
kitap okumasına olanak tanıyor.
Karataş İlçesinde 1991 yılında yapılan ve şu 
an kullanılamaz halde bulunan kütüphane 
binası tadilat görene kadar kitapların depo-
da saklanması yerine belediye koridorları-
na dizilerek personel ve halk ile buluşması 
sağlandı. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’un 
31 Martta seçimleri kazanması ile kütüpha-
neye destek amaçlı yaptığı çağrıya duyarsız 
kalmayan kitapseverlerin bağışladığı kitap-
lar, belediye personeli başta olmak üzere, 
halkın kullanımına imkân sağlamak üzere 
belediye koridorlarına kurulan raflarda yeri-

ni aldı. Karataş Belediye Başkanı Necip To-
puz; “Okuyarak gelişen ve yarınlara umut 
ile bakan bir toplum arzusu ile ilçemizin en 
büyük eksiklerinden biri olan kütüphane-
mizi belediye koridorlarına taşımaya karar 
verdik. Kademeli olarak koridorlara rafların 
yerleştirilmesi ile dizilen kitaplar, perso-
nellerimiz başta olmak üzere halkımız ile 
buluşuyor. Görenler bazen şaşırıyor ama 
kitaplarımızın gördüğü ilgi karşısında bizler 
mutluluk duyuyoruz.  İlçemizde kütüphane-
miz kurulana kadar kitaplarımızı, belediye 
koridorlarında kurduğumuz kitaplıklarda 
halkımız le buluşturmaya devam edeceğiz. 
Arzu eden tüm hemşerilerimiz kütüphane-
mizden kitap alabilir ve bağışta bulunabilir-
ler. “ Dedi.

KARATAŞ ZABITASINDAN 
COVID 19 DENETiMi

Karataş Belediye Zabıtası Covid 19 salgını dolayısı 
ile esnaflarda maske, hijyen ve sosyal mesafe kural-
larının uygulanması konusunda esnaflara uyarılarda 
bulunuldu. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların da 
yasaklar dolayısı ile dikkat etmesi ve sokağa çıkma-
ması hususunda da uyarılarda bulunarak vatandaş-
lara salgından kurtulmanın tek yolunun tedbir alarak 
ve ihtiyaç olmadıkça evde kalarak atlatabileceğimiz 
anlatıldı. 

AKYATAN YABAN HAYATI 
GELIŞTIRME SAHASI VE 

KUŞ CENNETI
Türkiye’nin en büyük lagün göllerinden biri 
ve kuş cenneti olan Akyatan Lagünü endemik 
bitki türleri, sürüngen ve memeliler ve göç 
yolu üzerinde bulunması sebebi ile lagünü 
ziyaret eden birçok kuş türünü,  ormanlık 
alanda yer alan koruma altındaki birçok can-
lıyı gözleyebileceğiniz ender güzellikteki nok-
talardan biridir. Kuş gözlemi yapmak isteyen-
ler Tuzla bölgesinde yer alan Kapı Mahallesi 
içerisindeki Kuş gözetleme kulesinden göz-
lem yapabilmekte. Binek araçlar ile ulaşım 
mümkün. Belediye otobüsü ile de gözetleme 
kulesinin bulunduğu alana yakın bölgeye ka-
dar gidebilme şansınız bulunmakta. 

Karataş Belediyesinin 
destekleri ile Karataş Kay-
makamlığı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve ATGAB ile 
imzalanan protokol sonrası 
Karataş’ta Robotik kodlama 
sınıflarının yapımı tamam-
lanarak kullanıma açılmaya 
hazırlanıyor. 
Karataş’ta bulunan Meh-
met Akif Ortaokulu, Borsa 
İstanbul ÇPAL, Tevfik Ayser 
Canbolat Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve Tuzla ÇPAL 
kurumlarına robotik kod-
lama sınıfları kurulması, 
bu sınıfların işletilmesi, 
robotik kodlama eğitici 
ve öğrenci eğitimlerinin 
düzenlenmesi ve projenin 
sonuçlandırılmasına 
ilişkin hususları belirlemek 
amacıyla imzalanan 
protokol ile hazırlanan 

sınıflar eğitimin yeniden 
başlaması ile öğrenciler ile 
buluşturulacak. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz; “ Çocukla-
rın eğitimleri kapsamında 
her türlü desteği vermek 
için mücadele ediyoruz. 
Geleceğimize yapılacak 
en güzel yatırım çocukları-
mızın eğitimi. Bu anlamda 
bizler Karataş Belediyesi 
olarak verdiğimiz sözü ye-
rine getirerek ilçemize 4 
adet Robotik Kodlama sı-
nıfı kazandırılmasının haklı 
gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yeni nesilin bili-
şimdeki eğitim alt yapısının 
güçlendirilmesine katkı 
sunması ümidi ile halkımıza 
ve öğrencilerimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” 
dedi. 

BILIŞIMDE EĞITIM ALT 
YAPISI KARATAŞ BELEDIYESI 
DESTEKLERI ILE GÜÇLENIYOR
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