
Karataş ilçemize yapılması 
planlanan Tarıma Dayalı 

İhtisas Su Ürünleri Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nin önü 
TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilen madde ile açıl-
dı.Yapılması planlanan Su 
Ürünleri OSB ile bölgemizde 
üretim, istihdam ve katma 
değer desteklenmiş olacaktır. 
6 500 dekar verimsiz alanda 
kurulacak olan tesis en az 
250 su Ürünleri Mühendisi 
olmak üzere yaklaşık 3 000 
kişiye istihdam sunacak olup, 
35 000 ton kapasite ile 2,5 
Milyar üretim kapasitesi ile 
katkı sağlayacaktır. 
Çipura, Levrek, Karides, 
Kerevit, Sazan, Tilapya, Ke-
fal ve Akvaryum balıkları gibi 
birçok türün yetiştiriciliği ya-

pılacak tesiste her bir havuz 
25 dekar alanı kapsayacaktır. 
Ayrıca OSB de kurulacak 
254 tesis ile her bir işletme 
135 ton su ürünleri üretimi 
gerçekleştirebilecek. Karataş 
Belediye Başkanımız Necip 
Topuz; “ Planlanan projenin 
hayata geçirilmesi yönünde 
çalışmaları önem ile takip 
eden, Karataş’ımıza katma 
değer ile üretim ve istihdam 
sağlayacak Su Ürünleri OSB 
için desteklerini hiç bir zaman 
esirgemeyen başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
bölge milletvekillerimize ve 
Adana Valiliğimize Karataş 
ilçemiz ve Karataşlı hem-
şehrilerimize adına teşekkür 
ederiz.” Dedi . 

BAŞKAN  TOPUZ 
BÜYÜKŞEHIR’DE KONUŞTU
Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısında 
söz alan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz so-
rularına cevap istedi.Başkan Topuz Konuşmasında; 
Karataş’ın içerisinde olduğu ve Büyükşehir Belediye-
sinden çözüleceğine inandığımız aynı zamanda il ko-
ordinasyon toplantısında da dile getirdiğimiz gibi so-
runları gerekli her platformda dile getirmeye devam 
edeceğiz. Karataş ilçemizde oluşan sıkıntılar ile ilgili; 

Mahalle aralarında oluşan asfalt-
lama ve yol çalışmaları program 
dâhilinde midir? Ne zaman yapıla-
cağını öğrenmek istiyorum.
İtfaiyemiz büyük nüfuslu bölgele-
rimizde şube açmayı düşünüyor 
mu? 
Bu hususta talep edilirse beledi-
yeye ait alanlardan tahsis işlemi 
konusunda yardımcı olacağımızı 
belirtiyoruz. 

Kış mevsimi öncesi gelebilecek 
sel felaketleri karşısında gerekli 
önlemler alındı mı? 
Sokak hayvanlarının Büyükşehir 
Belediyesi araçları tarafından kı-
sırlaştırmadan Karataş ilçe sınırla-
rına bırakılması gerekçesi nedir? 
Merkezde asfaltlama çalışmaları 
yapılmakta. Bu hususta teşekkür-
lerimizi sunuyoruz ancak yaptığı-
mız çalışmalar neticesinde asfalt-

tan aldığımız karot testinin uygun 
olmadığını gördük. Bu asfalt 
üzerine herhangi bir kaplama eks-
tradan yapılacak mıdır? Yapılacak 
ise neden iki defa iş yapıyoruz. Bu 
hususta denetleme mekanizmanız 
bulunmakta mıdır? 
Başkan Topuz konuşmalarının 
sonunda sorularına cevap bek-
lediğini belirterek teşekkürlerini 
ilettiler. 

KARATAŞ SU üRüNLERi 
PROJESi MECLiSTEN GEÇTi

DEĞERLI 
HEMŞEHRILERIM
Tarihi ve doğal güzellikleri ile 
yarınlarına umut ile bakan Ka-
rataş’ımızın gösterdiği gelişim, 
parlayan geleceğinin ışıkları 
ile bizlere yansımakta. 
Geleceğini sağlam adımlar 
ile planlama yönünde gayret 
gösteren belediyemizin, en 
büyük destekçisi olan halkımı-
za sunduğu çalışmalar, sosyal 
ve dijital mecralarda halkımıza 
duyurulsa da bunların yazılı 
olarak ta kayıt altına alınması 
ve halkımıza sunulması gerek-
tiği kanaatine vardık. Bu se-
beple Belediyemiz tarafından 
verilen hizmetlerin halkımıza 
duyurulmasını sağlayacak Ka-
rataş’ın Sesi Gazetesi’nin ilk 
sayısını halkımız ile buluştur-
duk. Göreve geldiğimiz güden 
bu yana ilçemizin geleceği, 
halkımızın huzuru ve refahı 
için gösterdiğimiz çabanın 
meyvelerini kademeli olarak 
almaya başlasak ta biliyo-
ruz ki halkımıza olan hizmet 
borcumuz bitmeyecek. Hal-
kımızın yaşam standartlarını 
yükseltmek, eğitim, sağlık, 
spor, kültür ve turizm ile ge-
çim kaynaklarımız olan balık-
çılık, tarım ve hayvancılığın 
geliştirilmesi amacı ile birçok 
alanda yaptığımız çalışmaların 
hemşehrilerimize bilinçli, üret-
ken ve gelişime açık bir yapı 
kazandırması gayesi 
ile çalışmalarımızı 
şekillendiriyoruz. 
İlçemizin tanıtımı ve 
gelişimi yönünde 
attığımız her 
adımın halkımızın 
yararına olduğu 
bilinci ile Aylık 
olarak yayın 
hayatına 
giriş yapan 
Karataş’ın 
Sesi 
Gazetemizin 
ilçemize 
hayırlı 
olmasını 
temenni 
ediyorum.
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Karataş belediyesi araç filo kapa-
sitesini genişleterek halkın talep-
lerine en hızlı çözümleri üretme 
konusunda aldığı yeni araçlarını 
tanıttı. Belediyenin kısıtlı imkân-
larına rağmen öz kaynaklar ile 
tedarik edilen araçlar, aktif olarak 
halka hizmet vermeye başladı. 
Halkın taleplerinin değerlendiril-
mesi yönünde ihtiyaç arz eden 
araçların alımı konusunda açık-
lama yapan Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz; “ Beledi-
yemizin hizmet vermesi için araç 
ihtiyacımız bulunduğu göz önün-
de bulundurularak, belediyemize 
ve halkımızın hizmetine yepyeni 
araçlar kazandırdık. Yeni araçları-
mız ile ilçe halkımızın taleplerinin 
en hızlı şekilde çözümlenmesi 
sağlanacağı gibi, çalışmalarımı-

zın da aktif ve kesintisiz bir şekil-
de gerçekleştirilmesini mümkün 
kılacaktır. Bu araçlar halkımızın 
aracıdır. Halkımızın talepleri 
doğrultusunda verilecek hizmet-
lerin yerine getirilmesi amacı ile 
belediye öz kaynakları ve girişim-
lerimiz ile belediyemize 1 adet 

binek araç, 1 adet platform aracı, 
1 adet pikap, 1 adet cenaze nakil 
aracı, 1 adet çöp kamyonu, 1 
adet tır, 2 adet kamyon, 1 adet 
traktör, 1 adet kepçe ile toplamda 
10 aracımızın Karataş Belediye-
mize ve halkımıza hayırlı olması-
nı dilerim.” Dedi. 

KARATAS BELEDiYESi 
YENi ARACLARINI TANITTI

NEREYE GiTMELi? 
Tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile geleceğini turizm 

ile planlayan Karataş’ta yer alan ve geçmişine ışık 
tutan en önemli eseri arasında bulunan Akdeğirmen 

Köprüsünü ziyaret ettiniz mi? 
1700 yıllık tarihi geçmişi ile Roma döneminde inşa 
edilmiş Akdeğirmen, Kızıltahta Mahallesinde yer 

almaktadır. Yerel halk tarafından 1960’lı yıllara kadar 
aktif olarak kullanılmış olması ile birlikte halen ayakta 

durmakta ve ziyaretçilerini kabul etmektedir.
Nasıl Gidilir? 

Karataş Adana yolu üzerinden Kızıltahta Mahallesine 
binek araç ve Belediye Otobüsü ile ulaşım imkânı 

bulunmaktadır. 



3

Adalı Mahallemiz-
de yer alan ilko-
kul içerisindeki 
kronik hale gel-
miş ve bir türlü 
çözümlenemeyen 
elektrik problemi 
Karataş Belediye-
sinin müdahalesi 
ile çözüme ka-
vuşturuldu. 
Yeni tesisat çe-
kilmesi ile eğitim 
faaliyetlerini dahi 
sekteye uğratan 
problemin çözüm-
lenmesi karşısın-
da Adalı Mahalle-
lisi teşekkürlerini 
dile getirdi. 
Başkan Topuz: 
Eğitimin her nok-
tasında vatandaş-
larımızın yanında 
olduğumuzu 
göreve geldiğimiz 
gün belirtmiştik. 
Eğer çocukları-
mızın geleceğini 
etkileyen bir konu 
var ise bunu çöz-
mek boynumuzun 
borcudur. Adalı 
İlkokulumuzun 
müracaatı üze-
rine ekiplerimizi 
yönlendirecek 
problemin çözül-
mesini sağladık. 
Verdiğimiz destek 
aslında bizim 
geleceğimize. Bu 
yönde yaptığımız 
çalışma önce 
kendi geleceğimi-
ze olduğuna ina-
nıyorum. ” dedi. 

ADALI iLK OKULU ELEKTRiK PROBLEMi 
KARATAŞ BELEDiYESiNCE ÇÖZÜMLENDi

TUZLA STADI KARATAŞ BELEDIYESI 

ILE ESKI GÜNLERINE DÖNECEK
Çalışmalar kapsamında Belediye Baş-
kanımız Necip Topuz, Adana Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Sayın Muzaffer Çintimar ile 
bir araya gelerek Karataş Belediyemizin 
tahsisini aldığı Tuzla Stadı ile alakalı fikir 
alışverişinde bulundu. 
Başkan Topuz ; “ Belediye olarak yaptığı-
mız çalışmaların yanı sıra,  gençlerimizi 
spora teşvik etmek ve bağımlılık ile mü-
cadele çalışmaları kapsamında spora ve 
sporculara destek oluyoruz. İlçemizde ki 
tesis eksikliğini Karataş Merkez de kapa-
lı spor salonu, stadyum, fitness ve son 
olarak ta Tuzla mahallemizde yer alan 
ve atıl vaziyetteki Tuzla Stadyumunu ile 
çözümleme gayreti güder iken devir aldığı-
mız tesisler ile gençlerimizin kendini ifade 
etmelerini sağlayacağız. 
Tesislerin bakım ve onarım çalışmaları ile 
personel ihtiyacını karşılayarak eski günle-
rine döndürmeyi hedefler iken aynı zaman-
da yetiştirdiği sporcu ve spor dalında elde 
edilecek başarılar ile de tanınan bir ilçe 
imajı yaratmak en büyük gayemiz olacak. 
Spor ile gelişen, büyüyen ve tanınan bir 
ilçe olma yolunda mücadelemize ve sportif 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. “ dedi.
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KARATAŞ’TA ARITMA TESISI 
SORUNU ÇöZüLüYOR

Yıllardır kanayan yara olarak bilinen Arıtma 
tesisi projesinin temeli için ilk kazamalar 
vuruldu. Yapılan çalışmaları yerinde ince-
leyen Karataş Belediye Başkanımız Necip 
Topuz; Sukap Projesi kapsamında yapımına 
başlanan arıtma tesisinin ilçenin kaderini 
değiştireceğini dile getirerek, yakın zamanda 

açılışı yapılacak projenin gerçekleşmesinde 
emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Adana Milletvekillerimize, 
İller Bankası Müdürümüze, Adana Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza ve ilgili bürokrat-
larımıza Karataş halkı adına teşekkürlerimizi 
sunarız.
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Bir bölgenin en önemli değeri ve 
hazinesidir kültürü. Buna sahip 
çıkılmadığı takdirde değerlerin, tarihin 
ve bölgesel niteliklerin kaybolması 
kaçınılmaz olmaktadır. 
Teknolojinin her geçen gün bu da mı 
oldu dedirtecek hızda ilerlemesine 
yetişemeyen toplumumuz, bazen de 
bu da mı olmuştu diyerek geçmiş ile 
ilgili arşivlerde karşılaştığı değerler 
ile hayrete düşebiliyor. İşte o zaman 
değişimin kıyaslaması rahatlıkla 
yapılabiliyor.
 Gelişmekte olan teknoloji ile 
birlikte şehirleşme yolunda ilerleyen 
toplumların birçoğunun asıl sorunudur 
kültürel değerlerin kaybolması.  En 
basit örnek yatay yapılaşmanın 
yerini dikey yapılaşmalara bırakması 
ile komşuluk kültürünün yok 

olması olmuştur. Kültürel değerleri 
kaybolmaya başlayan Karataş, 
bunların en yakın örneğidir. Kültürel 
değerlerimiz, turizm potansiyeli 
geçmişte olduğu gibi bugünde yüksek 
olan ilçemizde ön plana çıkarılması 
gerekirken,  bizler toplumun her 
bireyi, bu değerlerimize gerektiği 
gibi sahiplenmeyerek kaybolmasına 
aslında destek vermiş oluyoruz. 
Evlerimizden eksik olmayan saçta 
yapılmış yufka ekmekler birçok 
evde artık bulunmamakta. Bir 
çocuğumuzun evinde kışlık erzak 
ta hazırlanmamakta. Birçoğumuz 
değirmenin yolunu bile unutmuş, 
buğday, un ve bulgurumuzu 
marketlerden almakta. Salçalarımız 
da artık marketlerden sofralarımıza 
geliyor. Birçoğumuz taze sağılmış 
sütün bile ne olduğunu unutmuş 
durumdayız, bahçelerimizde taş ile 
örüp kil ile sıvadığımız fırınlarımız 
da yok artık. Kadınlarımızın el emeği 
ile işlediği dantel ve yağlıklar da 
nerede ise yok artık. Düğünlerimiz, 

nişanlarımız ve kız istemelerimiz 
de değişti. Kültürel değerlerimiz 
değişirken çarpık kentleşme ile her 
tarafımız apartmanlar, siteler ve 
binalar ile şehrin bütün görselliğinin 
de öldürdüğüne şahit oluyoruz. 
Bizler değişiyoruz. Toplumsal 
yapımız tembelliğe ve hazıra 
alışmaya başlamış, değerlerimize 
sahip çıkmıyoruz. Tarlada yetişen 
mahsulümüz, yöresel tatlarımız, 
tarihimiz ve doğamız ile turizmden 
alabileceğimiz payı kendi elimiz ile 
geri itiyoruz. 
Toplumun gelişmesi öncelikle 
değerlerine ve memleketine sahip 
çıkmayı öğrenmesi ile olur. Bizler 
kısmen kaybettiğimiz değerlerin 
birçoğunu atalarımızdan öğrenmiş 
olsak ta, bizlerden sonra gelecek 
nesillere aktarmadığımız takdirde 
unutulup gidecek ve kaybolacaktır. 
Turizmin doğallık ile yapılmaya 
başladığı dönemde, bizlerin teknoloji 
ve yapılaşmalar ile turizmi geliştirme 
zihniyetimizden vazgeçmemiz eldeki 

değerlerin restorasyonunu yaparak 
korumamız gerekmektedir. 
1970’li yıllarda Karataş’ta otel ve 
pansiyon olmamasına rağmen halk 
gelen tatilcilere evlerini açarak oda 
kiralama şeklinde ev pansiyonculuğu 
sistemine başlamış. Gelen tatilcilere 
sofralarını açan halk, kendi kültürel 
değerlerini kullanarak doğallıkla 
hizmet etmiş. Fakat geçen süreç 
durumların değişmesine ve bu 
sistemin yok olmasına neden olmuş.  
Doğal güzellikleri ve kültürel değerleri 
ile aşığı olduğumuz Karataş, her 
geçen gün değişse de, hala el 
değmemiş ve bakir güzellikleri 
olduğunu ve kaybolan değerlerin 
gün yüzüne tekrar çıkarılarak 
korunabileceğini biliyoruz. Bu 
konuda halka büyük görev düşmekte. 
Değerlerin ve kültürün sonraki 
nesillere aktarılmasındaki ana görev 
ebeveynlere düşmekte. Umarım geç 
olmadan bunun farkına varılır ve bu 
yönde yaklaşımlar ile kültürümüz 
korunur.  

KÜLTÜREL EROZYON

UMUT
IŞIK
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KIRMIZIDAĞ 
PARKINA KAVUŞUYOR
Karataş’ta yerleşim alanı 
her geçen gün genişleyen 
Yeni Mahalle Kırmızıdağ 
Mevkiinde talepler doğ-
rultusunda yapılan çalış-
ma ile vatandaş parkları-
na kavuşuyor. 
Karataş Belediyesi ve 
Adana Büyükşehir Be-
lediyesi iş birliği ile 
gerçekleştirilen çalışma 
neticesinde çalışmalara 
başlandı. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz park yapıla-
cak alanda incelemelerde 
bulunarak yetkililerden 
planlamalar hakkında 
bilgi aldı. Tapusu Karataş 
Belediyemize ait 
Yenimahalle’de 
yer alan arsanın 
park yapımı için 
tahsisi sonrası 
alanda incele-
melerde bulunan 
Başkan Topuz; 
Vatandaşlarımızın 
talepleri doğrultu-

sunda harekete geçerek 
Adana Büyükşehir Be-
lediyemiz ile yaptığımız 
görüşmeler neticesinde 
arsa mülkiyeti Karataş 
Belediyesine ait olan kıs-
mın tahsisi ile harekete 
geçilerek çalışmalara 
başlandı. Halkımızın her 
talebi bizler için önem-
lidir. Yerleşim alanı her 
geçen gün genişleyen 
bölgede yapılacak Musta-
fa Kemal Atatürk Parkının 
farklı bir çehre kazandı-
racağına inanıyor ve va-
tandaşlarımıza şimdiden 
hayırlı olmasını diliyo-
rum. “ Dedi. 
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SEDAT 
GÜNDOĞDU

PLASTiK KiRLiLiĞiNE DiKKAT ÇEKMEK 
AMACI İLE KATALOG ÇALIŞMASI YAPILDI

Karataş Belediyesi 
tarafından ilçede mey-
dana gelen plastik 
kirliliğine dikkat çek-
me amacı ile katalog 
çalışması hazırlandı. 
Çalışmada bölgede 
oluşan plastik kirliliği 
etmenleri ve bu 
kirliliklerin kaynakları 
açıklanırken ilçede yer 
alan kamu kurumları, 
okullar, muhtarlar ve 
Türkiye’deki tüm kıyı 
illerine gönderilerek 
bölgemizdeki tehlike 
anlatıldı. Karataş Bele-
diye Başkanı Necip To-
puz; “ Kirliliğin kontrol 
altına alınması yönün-

de toplumumuzun daha 
bilinçli davranması 
gerekmekte. Bu amaçla 
kirlilik konuları ile ala-
kalı farkındalık etkinlik-
lerine ek olarak projeler 
ve bilgilendirme amaçlı 
yayınlar hazırladık. Son 
olarak bölgedeki tehdit-
lerin anlatıldığı bir kata-
log çalışması ile birçok 
kuruma bu tehlikenin 
boyutunu anlatmaya 
çalıştık. Bölgemizde 
oluşan kirliliğin halkı-
mızın göstereceği du-
yarlılık ile azalacağı ön 
görüsü ile toplumsal 
duyarlılık oluşturacağı-
na inanıyoruz.” Dedi. 

 ‘Dış güçler’ tanımlaması ironik, 
ama gerçek. Belki de ender gerçek 
olduğu alan. Ancak bu bizim hiç çöp 
boşaltmadığımız anlamına gelmiyor. 
10 çöpten üçü yabancı menşeili olsa 
da yedi tanesi halis muhlis yerli ve 
milli.
Dünya Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan 
bir rapora göre Akdeniz’e daki-
kada 33 bin 880 plastik şişeye denk 
plastik atık karışıyor. Kıyılarına en 
fazla plastik atık vuran ülkelerin 
başında Türkiye geliyor. Aslına 
bakarsanız raporun dayandığı 
asıl kaynak 2018 yılında İtalya’da 
Svitlana Liubartseva liderliğinde 
yapılan bir modelleme çalışması. 
Bu çalışmaya göre Türkiye’nin Ki-
likya baseni olarak adlandırılan 
ve Antalya, Mersin İskenderun 
körfezlerini de içine alan bölge, 
Akdeniz’in en kirli bölgelerinden 
biri. Çalışma sahillerdeki, deniz 
yüzeyindeki ve deniz dibindeki 
plastikleri ayrı ayrı tahmin etmiş. 
Çalışmanın en önemli sonucu 
Akdeniz’e boşalan plastiklerin ana 
kaynaklarını modellemiş olması. 
Buna göre yıllık 20 bin ton ile to-

plam plastik girişinin %20’sini gemi 
trafiği sağlıyor. Daha sonra 6.772 
ton ile Nil Nehri, 5.109 ton ile Cey-
han Nehri ve 3.465 ton ile Seyhan 
Nehri geliyor. Beşinci sırada ise 
2.406 ton ile Büyük menderes 
Nehri yer alıyor. Yani Akdeniz’deki 
yıllık plastik girişinin 8.200 ton ile 
%17.8’lik kısmını sadece bu üç 
büyük nehir ile Türkiye sağlıyor. 
Ayrıca İzmir şehri de sıralamaya 
1562 ton ile sekizinci sıradan giriş 
yapmış. Çalışmaya göre 2013-
2017 yıllarında yüzey suyundaki 
plastik çöp miktarı Kilikya bölges-
inde 20 gr/km2 den daha fazla. 
Ardından ise sırasıyla Katalan deni-
zi ve Kuzeydoğu Adriyatik denizi 
geliyor. Bunun yanında bazı küçük 
birikim noktaları da tespit edilmiş. 
Bunlardan biri de İzmir Körfezi. 
Sahillerdeki plastik çöplerde de 
sıralama benzer şekilde. Ancak 
bu sefer üçüncülük İsrail’de. Ki-
likya bölgesi kıyıları günde 31.3 kg 
çöp akışıyla en fazla plastik çöpe 
maruz kalan bölge. Barselona 
kıyıları 26.1 kg ile ikinci, İsrail 
kıyıları ise 21 kg ile üçüncü. Deniz 
dibindeki plastiklerde ise özel-
likle İskenderun ve Mersin Kör-
fezi dipleri şampiyon. Çalışmada 
kesin bir değer belirtilmemiş olsa da 
bizim yaptığımız bir çalışmada Mer-
sin Körfezi’nin deniz dibinde 2017 
yılında 86.3 kg/km2’lık bir plastik 

çöp (2670 adet) birikimi tespit 
etmiştik. Peki, bu çöplerin bu derece 
çok olmasının nedenleri nelerdir? 
Neden Akdeniz’in Türkiye kıyıları 
bu kadar kirli? Biz mi gerçekten bu 
kadar kirletiyoruz yoksa “dış güçler” 
mi? Şaka değil, özellikle Doğu Ak-
deniz kıyılarımızda böyle bir inanış 
var ve yersiz de değil.  Denizleri 
sınırlar ile ayıramadığımız için, 
Akdeniz’e kıyısı olan bir ülkeden 
denize atılan bir çöp başka bir 
ülke kıyılarına çıkabiliyor. Çünkü 
akıntılar var. Kilikya bölgesi de 
ciddi bir akıntı etkisi altında. 
Nitekim Hatay, Adana ve Mer-
sin kıyılarında ciddi oranda dış 
kaynaklı çöp mevcut. Özellikle Mısır, 
Lübnan, Suriye ve Filistin ana 
kaynaklar. Zira bu ülkeler çöplerini 
direkt olarak denize boşaltıyorlar. 
Hatta geçen yıl Samandağ sa-
hilinde Lübnan’daki bir restorana ait 
açılmamış ketçap paketi bulmuştum. 
Bunun yanında, Suriye’deki Rus 
askeri üssünden atılmış olması 
muhtemel Rusça etiketli çöpler de 
bulmuştuk. Gaz maskeleri vs. de 
vardı. Yani dış güçler tanımlaması 
ironik, ama gerçek. Belki de ender 
gerçek olduğu alan. Ancak bu bizim 
hiç çöp boşaltmadığımız anlamına 
gelmiyor. 10 çöpten üçü yabancı 
menşeili olsa da yedi tanesi halis 
muhlis yerli ve milli. Seyhan ve Cey-
han nehirleri Akdeniz bölgesindeki 

en önemli tarımsal alanlardan 
birinin, yani Çukurova’nın içerisin-
den geçerek denize dökülüyor. Bu 
esnada da ne var ne yok toplayıp 
denize boşaltıyor. Ayrıca yetersiz alt 
yapıya sahip olan kıyı şehirleri de 
(Antalya, Mersin, İzmir vb) herhangi 
bir aşırı yağış esnasında ne kadar 
çöp varsa denizlere gönderiyor. 
Tevekkeli “yağmur yağdı ortalık 
temizlendi” diye boşuna denilmiyor. 
Her ne kadar son zamanlarda bu 
deyim geçerliliğini yitirmiş olsa da 
en ufak bir sel esnasında tonlarca 
çöpün denize aktığını biliyoruz. İşte 
tüm bu çöpler yani şehir çöpleri, 
tarımsal çöpler ve daha niceleri 
denize gittikten sonra tekrar kıyılara 
vuruyor. Bu da Türkiye’nin Akdeniz 
kıyılarını Akdeniz’in en kirli kıyıları 
yapıyor. Bunun yanında Büyük 
Menderes Nehri ve İzmir Şehri de 
ciddi bir kirlilik kaynağı. Yani bir 
yerde insan faaliyeti çok olunca 
orada çöp de çok oluyor. Bunların 
dışında gemi trafiği de ciddi bir çöp 
üretim kaynağı. Unutmamak gerekir 
ki gerek İzmir’de gerek Mersin’de 
gerekse de İskenderun’da devasa 
limanlar mevcut. Bunun yanına özel 
işletmelerin limanlarını da eklersek, 
tablo daha da anlaşılır oluyor.
Her zaman tekrarladığımızı söyle-
mekten bıkmadan tekrar söyleyelim: 
Tüm bu kirliliğin ana sebebi bizim 
tüketim alışkanlıklarımız.

NEDEN AKDENiZ’iN EN KiRLi KIYILARI TÜRKiYE’DE?
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Karataş Belediyesi ile Karataş 
Kaymakamlığı, Karataş İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Adana Kara-
taş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm ve 
Altyapı Hizmet Birliği ile Robotik 
Kodlama Sınıfları Kurulumu işbirliği 
protokolünü imzalandı. 
Gerçekleştirilen işbirliği ile Karataşlı 
çocukların bilişim dünyasına kazan-
dırılması sağlanacak. 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz; İmzalanan işbirliği protokolü 
ile ilçemizdeki öğrencilerimizin eği-
timlerine destek olmayı amaçladık. 
İlçemizde teknolojinin her alanında 
kendini geliştiren gençlerimizin ana 
ihtiyacı olan robotik Kodlama Atöl-
yelerinin kurulumu konusunda biz 
Karataş Belediyesi olarak üzerimize 
düşeni yapacağımızı ve öğrencileri-
mizi eğitim alanında her daim des-
tekleyeceğimizi ilettik. Bizlerin ve-

receği bu destek ile çocuklarımızın 
geleceğe bakış açılarının değişecek 
ve yarınlara daha bir azim ve umutla 
bakmalarına vesile olacaktır. Bilişim 
konusunda uzman gençlerimizin ye-
tişmesine olanak tanıyacağına inan-
dığımız iş birliği protokol’ ün Karataş’ 

a ve çocuklarımıza hayırlı olmasını 
diliyor Karataş Kaymakamımız 
Sayın Fatih Ayaz’a ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Sn. Mustafa 
Buğrul’ a işbirlikleri ve destekleri se-
bebi ile teşekkürlerimizi sunuyorum.”  
Dedi.

Size gerçek bir başarı öyküsünü 
anlatacağım; İnanmanın, çok 
çalışmanın mucizesini.        
Çocukluk ve en iyi arkadaşımdı, 
lise sona kadar beraber 
okumuştuk, zekiydi ama eğitim 
sistemiz için bu pek bir şey ifade 
etmiyordu.
O sene beraber girdik üniversite 
sınavına. Umudumuzun olmadığı 
sınav sonuçları açıklanmadan, 
bir yakınının ısrarı ile yurtdışına, 
Arabistan’a çalışmaya gitti. Ben 
bir sonraki sene üniversiteye 
başlamıştım, ama o dört sene hiç 
gelmedi oralardan.
Üniversite üçüncü sınıfın so-
nunda, yaz tatilinde, memlekette 
karşılaştık. İzne gelmiş, birkaç 
hafta sonrada dönecekmiş. 
Yapacağı çok şey varken, gur-
beti kabullenmiş.  “Hadi dedim, 
benimle gel, ben okulda, sen der-
shanede geçir bu yılı”. “Olur, mu 
ya, bunca yıldan sonra” dedi hafif 
gülümseyerek. Bir hafta sonra 
İzmir’de bir eskiciden, yatacağı 
kanepeyi alıyorduk kendisine ve 
en uygun dershaneyi bulmak için 
çok yürümüştük caddelerde. 
Dershanenin ilk seviye sınavı 
sonucu, sonraki yıllarda onun 
için hoş bir anı olarak kalacaktı 
sadece. Çok çalıştı, gece ve 
gündüz dediklerinden. Tüm İzmir, 
ev ile dershane arasındaki yoldu 
onun için. Üniversite sınavından 
sonra, dershanenin “Kazananlar” 
pankartının en üstünde onun 
adını görmek büyük bir keyifti. 
O yazın sonunda, Marmara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt 
için İstanbul’a yolcu etmiştik can 
dostumu. Yıllar sonra ziyaretine 
gittiğimde, Nişantaşı’nda ki hukuk 
bürosunda kahvemizi içmiştik o 
eski günleri anarken. 
   İNANIN, ÇOK ÇALIŞIN; 
MUCİZE BUDUR.

BİR BAŞARI 
ÖYKÜSÜ

Ayhan Güneş

Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz Adana Müze 
Müdürlüğü görevine başlayan 
M. Nalan Yastı’yı ziyaret ede-
rek hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunup, bölgede gerçekleşti-
rilen çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.
Gerçekleştirilen ziyaret sonra-
sı Karataş Belediye Başkanı 
ve Müze Müdürü Magarsus 
Tiyatrosunda incelemelerde 
bulundular.  
Karataş Belediye Başkanımız 
Necip Topuz’un Adana Müze 
Müdürü M. Nalan Yastı ile 
yaptığı görüşme neticesinde 
Karataş ve Adana tarihinin 
gelecek kuşaklara aktarıl-
masına katkı sağlamak için 
Magarsus Antik Tiyatro ile 
Athena Magarsia Tapınağı’nı 
gün yüzüne çıkarmak amacı 
ile ortak çalışma kararı alındı. 

Yapılan çalışmalar hem ilçe 
tarihimiz açısından hem de 
ilçemiz turizmi açısından 
son derece önemli olacağı-
nı belirten Başkan Topuz, 
İlçenin tarihine ışık tutacak 
çalışmalara personel deste-
ğinde bulunarak kazı çalış-
malarının hızlandırılmasına 
destek sağlayacaklarını 
belirttiler. 

KARATAŞ BELEDIYESI’NDEN 

KAZI ÇALIŞMALARINA DESTEK 

KARATAŞ BELEDiYESi’NDEN 
YARININ GENÇLERI IÇIN BÜYÜK PROJE
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Karataş Belediye ekiplerince ilçede yer alan 
terk edilmiş veya yapısal sorunları olan 
binalar tespit edilerek yıkım işlemi gerçek-
leştiriliyor. İlçede bağımlılık ile mücadele 
çalışmaları kapsamında da bağımlılar tara-
fından kullanılan metruk binalar ortadan kal-
dırılacak madde bağımlılığı ile mücadele ça-
lışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe Merkezinden 
başlanarak tüm mahallelerde tespit edilen 
binaların yıkım çalışmaları belirli periyotlar 
ile gerçekleşirken, yıkım çalışmaları için 
vatandaşlarımız 9 binanın metruk yapı ola-
rak bildirdiği ve yıkım talebinde bulunduğu 
görüldü. Ayrıca Karataş Belediyesi tarafın-
dan ilçe merkezinde 4 mahallelerde 2 olmak 
üzere metruk binaların yıkım çalışmaları 
gerçekleştirilmiş ve kalan binaların yıkımı 
için program belirlenmiştir.

EĞITIME DESTEK 
KARATAŞ BELEDIYESINDEN

Karataş Belediyesi pan-
demi sonrası okula baş-
layan öğrencilere eğitim 
ve sınav seti dağıtımı 
gerçekleştirdi. 
Uzun bir aradan sonra 
eğitime adapte olmaya 
çalışan özellikle sınav 
telaşındaki öğrencilere 
verilen setler için öğren-
ciler Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz’a 
teşekkür etti. 
Karataş Kaymakamı 
Fatih Ayaz ile birlikte 
okulları dolaşarak öğ-
rencilere eğitim setleri 
dağıtımı gerçekleştiren 
Karataş Belediye Başka-
nı Necip Topuz; “ Eğitim 
konusunda verilecek her 
türlü destek çocuklarımı-
za ve bizlerin geleceğine 
olacaktır. 

Özellikle sınav stresi 
yaşayan öğrencilerimize 
ve velilerimize imkânlar 
doğrultusunda verdiği-
miz destek azıcık onları 
rahatlatıyor ise ne mutlu 
bize. Öğrencilerimizin 
eğitim hayatlarındaki 
aksaklıkların geleceğimi-
zi etkileyeceği öngörüsü 
ile öğrencilerimizin her 
zaman yanında olacağız. 
Etkinliğin ardından Kay-
makamımız Sn. Fatih 
Ayaz ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sn. Mustafa 
Buğrul eğitim ve öğreti-
me desteğimizden ötürü 
bizlere plaket takdim 
ederek onurlandırdılar. 
Sn. Kaymakamımıza ve 
İlçe Milli eğitim Müdürü-
müze teşekkürlerimizi 
sunarım. Dedi. 

KARATAŞ BELEDiYESi AKYATAN’ DA SAHiL 
TEMiZLiK ETKiNLiĞi GERÇEKLEŞTiRDi
Karataş Belediyesi ve gönüllü doğa 
tutkunları Türkiye’nin en büyük sahille-
rinden birine sahip Akyatan sahilinde 
plastik, cam, metal, naylon ve balık 
ağları gibi atıkları toplayarak temizlik 
çalışması gerçekleştirdi. 
Canlıların değil çöplerin neslini tüke-
telim! Sloganı ile etkinliği gerçekleşti-
ren Karataş Belediyesi, Sivil Toplum 
kuruluşlarının da katılımı ile etkinlikte 
400 Kg karışık atık toplandı. Toplanan 
atıkların denizlerden akıntılar yolu ile 
geldiği ve nehirlerin de denizlerimize 
taşıdığı atıkların sahillerimizde olduğu 
görüldü. Karataş Belediye Başkanı Ne-
cip Topuz; “ Plastik kirliliğinin her geçen 
gün artması nedeni ile birçok canlı ya-
şamını yitirmekte. Dolayısı ile bu kirlilik-

ten etkilenen canlıların yanı sıra onları 
tüketen bizlerin de sağlığını tehlikeye 
sokmaktadır. Akyatan sahillerimizde 
yer alan bu atıkların bir kısmı Lübnan, 
İsrail, Mısır, Kıbrıs ve daha farklı birçok 
ülkenin atığını barındırmakta. Bizler 
atıklar ile mücadele çalışmaları kapsa-
mında etkinlikler ile farkındalık yarat-
maya çalışıyoruz. Etkinliklerimizin yanı 
sıra sahillerimizi, denizimizi kullanan 
vatandaşlarımızın da daha duyarlı ol-
masını rica ediyoruz. Bugün ki temizlik 
etkinliği kapsamında 400 Kg atık te-
mizliği gerçekleştirdik. Etkinliğe destek 
veren gönüllülerimize teşekkürlerimizi 
sunuyor ve vatandaşlarımızı doğaya 
karşı daha duyarlı olmaya davet ediyo-
ruz. “dedi.

KARATAŞ’TA METRUK 
BiNALAR YIKILIYOR
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KARATAŞ’A 
YENi YOLAR
Nüfus artışı ile birlikte gelişen Karataş’ta yeni 
yollar açılıyor. Karataş Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince imar planına işli yollar ile 
birlikte imar planında yer alan yeni çevre yolları 
çalışmaları başlandı. 
Kemaliye Mahallesinde başlanan yeni çere yolu 
ile yol üzerinde trafiğin azalması ve yerleşim 
yerlerine ulaşım imkânlarının kolaylaşması sağ-
lanacak. Yıllar önce imar planına işlenmiş ancak 
açılmamış olan yolların açılması ile konutları 
güzergah üzerinde olan vatandaşların yaşamını 
kolaylaştıracak ve rahat bir nefes almaları sağla-
nacaktır. 

KARATAŞ STADYUMUNA 
ÇIM BIÇME MAKINASI

Karataş Belediyesi olarak bakım ve onarım 
çalışmalarına destek verdiğimiz Karataş 
Stadı’ndaki çalışmaları Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz yerinde inceleyerek 
çim biçme amacı ile belediyemiz bünyesine 
kattığımız ve Stadyumda yapılan çalışma-
lara destek amacı ile tahsis edilen yeni çim 
biçme makinasını test etti. 
Başkan Topuz; Karataş Belediyesi olarak 
vatandaşlarımıza hizmet etmek için var gü-
cümüzle çalışmaya ve araç filomuzu büyüt-
meye devam ediyoruz. “ dedi.

KARATAŞ’IN TURiZMi 
KUMLUK VE TABIAT PARKI 

iLE CANLANIYOR
2019 yılında Karataş Be-
lediyesince işletme hakkı 
alınan Kumluk ve Tabiat 
Parkı yapılan yeni düzenle-
meler ile göz dolduruyor. 
Belediye işletmesi olarak 
faaliyet gösteren tesiste 
Şahin Tepesi Kahvaltı 
Salonu ve Balık Restoran 
olarak hizmet verir iken 
aynı zamanda konaklama 
yönünde de bungalov 
evler ile misafirlerini ağır-
lıyor. 
Oda kahvaltı şeklinde 
bungalovlarda konaklama 
imkânı bulunurken, denize 
sıfır tesis ’in sahilinde de 
misafirlerin yararlanma 
şansı bulunuyor. 
Yaz, kış açık olacak tesis 
aynı zamanda Karavan ve 
Çadır konaklamaları ile de 
misafir kabulü gerçekleş-
tirmekte. 
Tesis içerisinde yer alan 
Bungalov evler de mini 
mutfak, mini buzdolabı, tv, 
klima, banyo ve wc ile çift 
kişilik yatak, oturma grubu 
ve tercihe göre yatak ola-
bilen 2 baza yer almakta. 
4 kişilik bir ailenin rahat-
lıkla kalabileceği imkânlar 
bulunmakta olup sabah 
kahvaltısı dahil olmak üze-
re oda fiyatı günlük 350 
TL’den başlayan fiyatlar ile 
hizmet vermektedir.  
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Karataş Belediyesi tarafından 
yenileme çalışmalarına destek 
verilen Karataş Stadyumunda 
Karataş Belediye Başkanımız 
Necip Topuz incelemelerde 
bulundu. Yaptığı incelemeler 
ile tamamlanma aşamasına 
gelen Stadyumu eksiklerini 
değerlendiren Başkan Topuz 
ekiplerin çalışmalara ağırlık 

vermesi yönünde talimat 
verdi. İmkânları dâhilinde 
yenileme çalışmalarına destek 
verdiklerini belirten başkan 
Topuz, stat içi kadar çevresinin 
de önemli olduğunu bu yönde 
gerekli düzenleme, temizlik 
ve yenileme çalışmalarında 
ekiplerin destek olacağını 
dile getirdi. Karataş 

Belediyesi olarak  ‘‘Başkan 
Topuz; Karataş Stadı’nda 
gerçekleştirdiğimiz yenileme 
çalışmalarını yerinde inceleyip 
son durum hakkında bilgi 
aldık. İlçemizde spora destek 
olmaya devam edeceğiz. Tüm 
gençlerimizi sağlıklı bir yaşam 
için spor yapmaya davet 
ediyorum’’ dedi.

BAŞKAN TOPUZ’DAN SPOR KULÜBÜNE DESTEK
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz Karataş Belediye Spor’ a 
antrenmanları sırasında ziyarette 
bulunarak sporcuların her daim 
destekçisi olacaklarını belirttiler. 
Başkan Topuz;  Karataş’ ta sporun 
geliştirilmesi yönünde faaliyet 
gösteren Akdeniz Karataş Spor’ 
u Karataş Belediyesi himayesi-
ne alarak Karataş Belediye Spor 
adı ile müsabakalarda mücadele 
vermelerini sağladık. Bu süreçte 
ilçenin tek spor kulübünü belediye 
himayesine alınarak faaliyet gös-
termesi, alt yapının ve ilerleyişin 
daha verimli olmasını sağlayacağı 
inancı ile desteklerimizi sporcula-
rımıza her daim vereceğiz. Madde 
bağımlılığı ile mücadele konusun-
da da spora verdiğimiz önemi her 
fırsatta dile getiriyor ve gençleri-

mizi destekleyeceğimizi yineliyo-
ruz. Bu bağlamda kulübümüzün ve 
sporcularımızın ihtiyaçları doğrul-
tusunda tüm malzeme ihtiyaçlarını 
karşıladık. İnanıyoruz ki takımımız 
bölgemizde yapımı tamamlanma 
noktasına gelen stadyum ve spor 

salonumuzun en canlı günlerini 
yaşamasını sağlayacak ve ilçe-
mizin spor ile tanıtarak gelişecek 
bir yapıya kavuşturacaktır. Genç 
sporcularımıza Karataş Belediye 
Spor adı altında verecekleri müca-
dele de başarılar diliyoruz.” dedi.

KARATAŞ STADYUMU YENiLEME
ÇALIŞMALARI DEVAM EDiYOR 




