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Karataş Belediyesi Mera Islah Çalışmaları ile 
250 000 metrekare düşük verimli araziyi ıslah 
etti. 
Karataş’ta geçimini hayvancılıktan sağlayan 
üreticilerin kullandığı mera alanlarının azal-
ması ve üreticilerin zor durumda kalması 
sebebi ile mera alanlarını ve belediyeye ait 
verimi düşük arazileri ıslah ederek üreticilere 
destek veriyor. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz mera 
ıslah çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklama da; 
“ Karataş’ın kalkınması yönünde halkımızın 
ve ilçemizin ekonomisini ayakta tutan tarım, 
balıkçılık ve hayvancılık meslek gruplarının 
birçok sorunu bulunmakta. Bizler bu sorunlar 
karşısında belediyemizin imkânlarını kullana-
rak destek olmaya gay-
ret ediyoruz. Öncelikle 
denizlerimizde azalan 
balık popülasyonun art-
tırılması yönünde yapay 
resif çalışmaları, tarımın 
güçlendirilmesi amacı ile 
zeytincilik ve son olarak 
ta hayvancılığın geliş-
tirilmesi yönünde ıslah 
çalışmaları ile halkımıza 
destek vermeye gayret 
ediyoruz.
Karataş’ın mahallelerin-

de yer alan üreticilerimizin ne sıkıntılar ya-
şadığını çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda bizler 
yem konusunda sıkıntı yaşayan hemşehrileri-
mize destek olmak amacı ile meraların verim-
lerini yükseltmek ve elde edilen otun kalitesini 
artırarak destek olmak amacı ile belediye im-
kânlarımız doğrultusunda temin ettiğimiz Katı 
Gübre Dağıtıma Makinesini kullanılarak ıslah 
çalışmalarına başlayıp üreticilerimize destek 
veriyoruz. Aldığımız makine ile mera alanları 
ve verimi düşük belediye arazilerinin verimi-
nin arttırılmasını hedefliyoruz. Hem bölge, 
hem de Ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
projelerimizin devam ettirerek üreticilerimizi 
desteklemeye devam edeceğiz. “ Dedi.

KARATAŞ BELEDIYESI MERA ISLAH ÇALIŞMALARI 
iLE ÜRETICILERE DESTEK VERIYOR 
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BORSA iSTANBUL LiSESiNE 
KALDIRIM ÇALIŞMASI 
Borsa İstanbul Lisesi önüne Karataş 
Belediyesi ekiplerince kaldırım çalış-
ması gerçekleştiriliyor. 
Okulun ön tarafında yapılan çalışmayı 
yerinde inceleyen Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz; “ Eğitim ile ilgili 
hizmet önceliğimiz geleceğimizin te-
minatlarına yöneliktir. Bu doğrultuda 
okulumuzun çevresinde ihtiyaç olarak 
değerlendirilen kaldırım çalışması 
ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Burada 
olduğu gibi eğitimin söz konusu olduğu 
her noktada desteklerimiz devam ede-
cek.” dedi.

KARATAŞ BELEDIYESI 
ARAÇ FILO KAPASITESINI 

BÜYÜTÜYOR
Karataş Belediyesi 
öz kaynakları ile 31 
Mart 2019 tarihinden 
bu yana belediye 
bünyesine 8 araç 
kazandırdı. 
Hizmetin en verimli 
şekilde halka ulaştı-
rılması yönünde araç 
alımları tamamlana-
rak hizmet vermeye 
başlar iken Karataş 
Belediye Başkanı 
Necip Topuz hizmet 
yönünde imkânla-
rımızı zorlayarak 
yeni araç alımları 
gerçekleştirerek hal-
kımıza hizmet verme 
gayreti gösteriyoruz. 
Göreve geldiğimiz 
günden bu yana 

belediyemiz araç 
filosuna 1 binek,1 
kamyon, 1 çekici, 1 
kamyonet, 1 perso-
nel taşıcıyı platform, 
1 kazıcı-yükleyici, 1 
cenaze nakil aracı 
ve son olarakta 1 
arasöz olmak üze-
re toplamda 8 araç 
eklediğini belirttiler. 
Alınan yeni aracımı-
zın Karataş Halkına 
hayırlı olmasını te-
menni ettiklerini be-
lirten Başkan Topuz 
belediye bütçesinin 
el vermesi halinde 
yeni araçları bele-
diye araç filosuna 
kazandırmak istedik-
lerini belirttiler. 

MUHTARLAR KESIK MAHALLESINDE TALEPLERINI DILE GETIRDI 
Karataş Belediye Baş-
kanımız Necip Topuz 
ve İlçe Kaymakamımız 
Fatih Ayaz, Kesik Ma-
hallesinde ilçemizin 
muhtarlarıyla bir araya 
gelerek talep, öneri ve 
şikâyetlerini değerlen-
dirdi. 
Muhtarlar korona ile 
mücadele konusunda 
Belediye Başkanı-
mız Necip Topuz ve 
Belediye ekiplerine 
teşekkürlerin iletir iken 
dere ıslah ve temizlik 
çalışmaları konusunda 
da belediyeden destek 
beklediklerini dile getir-
diler. 
Toplantıda konuşma 
yapan Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz; 

“Muhtarlarımızın talep-
leri halkımızın huzuru 
ve refahı için önemli. 
Bu konuda muhtarları-
mız ile sürekli iletişimde 
bulunurken taleplerinin 
de hızlıca gerçekleşti-
rilmesi yönünde gayret 
gösteriyoruz. Dere ıslah 
ve temizlik çalışmaları-
nı düzenli periyotlar ile 
gerçekleştirirken aynı 
zamanda camilerimizin-
di temizliği konusunda 
ekiplerimiz çalışmala-
rını düzenli aralıklar ile 
gerçekleştirmekte. Bu 
hususta muhtarlarımı-
zın gösterdiği ilgi ve 
alaka için teşekkürle-
rimizi sunar yeni yılın 
sağlık ve huzur getir-
mesini dilerim.”  dedi.
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Karataş belediyesi madde 
bağımlılığı ile mücadele çalış-
maları kapsamında ilçede yer 
alan metruk binaların yıkımına 
yönelik çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. 
Yemişli Mahallemizde gerçekleş-
tirilen çalışmaları Karataş Bele-
diye Başkanımız Necip Topuz ve 
Yemişli Mahalle Muhtarı Mustafa 
Kemal Karadağ ile birlikte yerin-
de inceleyerek madde bağımlı-
lığı ile mücadele çalışmalarının 
devam edeceğini dile getirdiler. 

METRUK BINALAR MADDE 
BAĞIMLILIĞI ILE MÜCADELE 
KAPSAMINDA YIKILIYOR 
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Şu dalgalar aşina benim 
adımlarıma… Bir dili olsa kumsalların 
beni anlatır bilirim tanımayanlara… 
Ne sırlar sakladık usulca, dost olduk 
zifiri akşamlarda… Coşkularımız 
oldu sevinçten, bir kum tanesi gibi 
kaybolduğumuz da kederden. Seni 
aradım sinsice gittiğim şehirlerde… 
Sen yoktun, zaten hiç olmadın… Bir 
su serptin geçtin ayak izlerime!

Şimdi gözlerimi kapayacak ve 
Karataş’ta geçmiş dönemlere yol-
culuk edeceğiz hep birlikte… Hayal 
meyal geçecek gözlerimin önünden 
çocukluk yıllarım. Güzelim yetmişli 
yıllar…
O dönem var olup da artık kaybolan 
meslekler geçiyor bir bir gözlerimin 
önünden:
Kalaycılar, Aşlamacılar, Haşlanmış 
nohut satıcıları, Nalbantlar, 
Basmacılar, Su satıcıları, Gazete 
dağıtıcıları, Dönme dolapçılar, Çadır 
tiyatroları, Gezici sihirbazlar, Hal-
laçlar, Arzuhalciler, Çerçiler ve kim 
bilir daha neler neler…

DESTAN SATICILARI AĞIT YAKARDI 
ADETA / ŞARKI SÖZLERİ, ŞİİRLER 
GERÇEK HİKÂYELER OLURDU 
/ ELLERİNDEKİ SİYAH BEYAZ 
RESİMLİ 
SAMAN RENGİ KÂĞITLARDA, / EN 
ÇOK ŞARKI SÖZLERİNE BAYILIR-
DIM / ŞARKI SÖYLEMEYE DE…

Şimdilerde kaybolan bir şey daha 
vardı. Çimento kâğıtlarını toplar kese 
kâğıdı yapmaları için bakkallara ve 
manavlara satar, sinema paramızı 
çıkarırdık abimle… 

NE ÇOK TURİST GELİRDİ KASA-
BAMIZA / TATLI, SU, DONDURMA 
SATARDIK 
PARA DA KAZANIRDIK ÇOCUK 
YAŞLARIMIZDA / BABAMDAN BİR 
DERGİ PARASI ALSAM  
YETER DE ARTARDI BANA

Ah o çocuk oyunlarımız şimdi hepsi 
de dijital dünyaya verdi yerini. 
 
ÜÇ TAŞ, BEŞ TAŞ, ÇİZGİ, ÇELİK 
ÇOMAK / UZUN EŞEK, KÖREBE, 
YAĞ SATARIM BAL SATARIM 
İSTOP, YAKARTOP, KALE YIKMACA 
/ TÜM MAHALLELİ KATILIRDI 
OYUNLARA 
LEMAN TEYZEYİ DE İKNA EDİNCE 
/ OYUN ALANI DÖNERDİ BAYRAM 
YERİNE, 
TANIMAYAN YOKTU BİRBİRİNİ / 
HERKESİN VARDI ABLASI-ABİSİ / 
AMCASI-HALASI, DAYISI-YENGESİ,

Televizyon, Radyo hatta elektriğin 
olmadığı dönemlerdi. 

HEMEN HER AKŞAM BİRİ 
DİĞERİNE / ZİYARETE GİDERDİK 
NE SOHBETLER EDER, / BİR GAZ 
LAMBASI ETRAFINA DOLUŞUR,
AĞZIMIZ, GÖZÜMÜZ, GÖNLÜMÜZ 
AÇIK / KAF DAĞINDAN MASALLAR / 
ANKA KUŞUNDAN ÖYKÜLER 
DİNLERDİK

Koca bir aile idik komşularımızla. 
Büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi 
öğrendik ve aile büyüklerimizden 
dayak yesek de iki laf etmez idik. 

GERÇEK AŞKLARIN YAŞANDIĞI, 
/ BİR TEL SAÇ İÇİN DAĞLARIN 
AŞILDIĞI…  
SİYAH BEYAZ DÖNEMİN TÜRK 
FİLMİYDİ AŞKLARIMIZ / SAF, 
TEMİZ, ÜRKEK VE DUYGULU…

Doğa ve insanlar daha bonkör ve 
daha çok açıktı elleri. 

BALIKÇILAR YAKIN KIYILARDA / 
ATARDI AĞLARINI, / NE ÇOK BALIK 
TAKILIRDI AĞLARA 
TOK GÖZLÜYDÜ BALIKÇILAR / 
CÖMERTÇE PAYLAŞIRDI AVLARINI 
YOKSUL İNSANLARLA

Doğal hayat da yok oldu zamanla, 
almış başını gidiyor betonlaşma…

KOCAMAN, BAKİR BİR SAHİL, / 
FUTBOL SAHASI OLURDU OYNAY-
ANLARA 
HALI SAHA BİLMEZDİK O DÖ-
NEM / TAŞ-MAŞ DA DEĞMEZDİ 
AYAĞIMIZA 

Hobilerimiz de farklıydı;

GÜREŞ TUTARDI İNSANLAR 
KUMSALDA / HOROZ DÖĞÜŞÜ 
İZLERCESİNE İZLERDİK 
DÖĞÜŞENLERİ 
ÇOK DA OLURDU ŞU HOROZ 
BAHİSLERİ

En önemlisiydi mahallede her ferdi 

tanımak, her kişiye güvenmek, huzur 
içinde bir arada yaşamak…

EVİMİZ GİBİYDİ MAHALLEMİZ, 
YA DA EVİMİZ MAHALLE GİBİ / 
KOŞMAZDI ANNELERİMİZ ARKAM-
IZDAN 
SABAH ÇIKAR AKŞAM DÖNERDİK 
KİMİ ZAMAN / GÖNÜL TEYZE, MAH-
MUT AMCA 
ORHAN ABİ, SEVİM ABLA / YOKTU 
Kİ YABANCI ARAMIZDA 
GECENİN BİR VAKTİ / HUZURLA 
ÇIKARDIK SOKAĞIMIZA

Refah seviyesi iyi olmasa da dar 
gelirli olan da geri kalmazdı zenginin 
eğlencesinden… 

PARASI OLAN DA OLMAYANDA 
GİDERDİ SİNEMALARA, / GÜZEL 
GİYİNEN DE GİYİNMEYEN DE 
DOLUŞURDU
PLAJDAKİ GAZİNOLARA, /NASIL DA 
ÖZENİRDİK YEŞİLÇAM FİLMİ HAY-
ATLARA

EVLERİMİZ LÜKS DEĞİLDİ BELKİ / 
EMELLERİMİZ ON NUMARA,
KOLTUK, MASA, SANDALYE 
GÖRMEDİĞİMİZ GÜNLERDİ / 
OTURUR TOPLANIRDIK BİR SİNİ 
ETRAFINDA
ÖYLE HERKESE AYRI ÇANAK 
TABAK OLMAZDI BU ARADA

Ehhh, ne demiş merhum Bestekâr 
Yıldırım Gürses sevilen şarkısında:
GELMEZ O GÜNLER DÖNMEZ O 
GÜNLER MAZİDE KALDI HEP…

Sizler de sağlık ve mutlulukla kalın…

NE ÇOK SÖZÜM VAR SÖYLEYECEK KARATAŞ ÜZERİNE
KELİMELER YETMEZ KİFAYETSİZ KALIR MEMLEKETİME…

ERCAN
ATALAY
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BUNLARI BILIYOR MUSUNUZ? 
1-Belediye araçları arasına bir adet arasözün de dâhil edildiğini, 
2-Pandemi dolayısı ile tüm kamu kurumlarından, apartman asansörlerine, vaka tespit edilen 
vatandaşların evlerinden, ilçedeki tüm sokaklara kadar belediye ekiplerinin düzenli olarak 
ilaçlama yaptığını, 
3-Karataş Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yönelik giyim, gıda ve ev ihtiyaçları ile ilgili sos-
yal destek biriminin aralıksız faaliyet gösterdiğini,
4-Karataş Belediyesinin iki yeni kardeş şehir ile anlaştığı ve yeni kardeş şehir anlaşmaları 
yapmaya hazırlandığını, 
5- Belediyenin aldığı katı atık gübre makinası ile mera ıslah çalışması yaptığını,
6- Meclis Üyesi Yılmaz Öztürk’ün Meclis üyeliğinin devamsızlık gerekçesi ile düşürüldüğü-
nü biliyor musunuz?
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Karataş Bele-
diyesi yardıma 
muhtaç yaşlıla-
ra destek ol-
mak amacı ile 
“ Yaşlı bakım 
Evleri” projesi 
gerçekleştiri-
yor. 
Orta Mahalle 
Mevkiinde yer 
alan belediye-
ye ait alanda 
yapımı hızla 
devam eden 
evler ile ilgili 
yerinde incele-
mede bulunan 
Karataş Bele-
diye başkanı 
Necip Topuz 

dez avantajlı 
yaşlılarımızın 
da artık başla-
rını sokacakları 
bir evleri ola-
cak. Belediye-
miz imkânları 
ile yapımına 
hızla devam 
ettiğimiz yaşlı 
bakım evleri-
nin 3.’sünün 
yapımı hızla 
devam eder 
iken imkânlar 
el verdikçe 
sayının arttırıl-
ması yönünde 
çalışmalarımızı 
devam ettire-
ceğiz dedi. 

Halkımızın toplu kullanım 
alanları başta olmak üzere 
özellikle İbadethanelerde hij-
yen tedbirleri gözetilerek Ka-
rataş Belediyesi ekiplerince 
temizlik çalışmaları düzenli 
periyotlar ile gerçekleştiriliyor. 
İlçede yer alan tüm ibadet-
hanelerde halı yıkama ve 
dezenfeksiyon çalışmaları 
Karataş Belediyesi ekiplerin-
ce gerçekleştiriliyor.
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz; “Cavid-19 ile 

mücadele çalışmaları kap-
samında ilaçlama ve dezen-
feksiyon çalışmaları devam 
ederken İbadethanelerin 
temizliği de ekiplerimizce 
gerçekleştirilmekte. İlçemizde 
bulunan her noktanın temiz-
liği konusunda duyduğumuz 
hassasiyet ile Pandemi 
sürecinin en iyi şekilde atlat-
mayı hedefliyor ve bu yönde 
mücadeleyi ve tedbiri elden 
bırakamadan çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. “Dedi.

KARATAŞ BELEDIYESINDEN 

IBADETHANE TEMIZLIĞI

YAŞLI BAKIM EVLERi HiZMETi

OCAK AYI MECLIS 
TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTIRILDI 
Karataş Belediyesi 2021 yılı 
Ocak Ayı 1. “ Olağan Meclis 
Toplantısı “ meclis üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Top-
lantı gündem maddeleri;
1- Belediye Meclis Üyesi 
Yılmaz ÖZTÜRK Hk.
2- İhtisas Komisyonu Üye 
seçimi Hk.
3- Denetim Komisyonu 
Üye Seçimi Hk.
4- Tam Zamanlı Sözleşmeli 
Personel (Mühendis) Ücretinin 
Belirlenmesi Hk.
5- Kısmi Zamanlı Sözleş-
meli Personel (Avukat) Ücreti-
nin Belirlenmesi Hk.
6- Belediyemiz Zabıta Per-
soneline Kanunca Ödenmesi 
Gereken Maktu Mesai Ücreti Hk.
7- Kamuya Tahsisli Malla-
rın Haczedilemeyeceği Hk.(Mali 
Hizmetler Müdürlüğü)
8- Kamuya Tahsisli Malla-
rın Haczedilemeyeceği Hk.
9- İLBANK A.Ş. Kredi 
Talebi Hk. ( Plan ve Bütçe Ko-
misyonuna Havale Edilen.)
10- Belediyemize Ait Meh-
teran Takımı ve Halk Oyunları 
Ekibinin Yurt Dışında Yapılacak 
Olan Festivallere Katılması Hk.

Toplantının 1. Gündem madde-
si kapsamında yapılan oylama 
sonucunda Millet İttifakı Meclis 
Üyesi Yılmaz Öztürk’ün yıl bo-
yunca yasal devamsızlık sınırını 
aşması sebebi ile meclis üyeli-
ğinin düşürülmesi kararı alındı. 
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Ö. Faruk Uzdur tarafından payla-
şılan bu fotoğraf Mavi Kum iske-
lesinin olduğu yeri göstermekte. 
Tarihin 1960’lı yıllara ait olduğu 

düşünülen bu fotoğrafta Mavi Kuma 
ait iskele ve bina ile arkasında yer 
alan yıkık dökük barakalar görül-
mektedir. 

MUHTELiF ALANLARDA ÇEVRE 
TEMiZLiK ÇALIŞMALARI 

Karataş Belediyemiz bünyesindeki 
ekiplerimiz ilçemizdeki çevre kirliliği-
nin önüne geçmek ve ilçemizi daha 
güzel bir görünüme kavuşturmak için 
çevreye rastgele atılmış bahçe atıkları 
ile moloz yığınlarını toplamaya devam 
ediyor. 
Mahalle aralarında özellikle atılan 
moloz yığınları, budanmış ağaç 
dalları ve vahşi atık alanları temiz-
lenerek kötü görünümler ortadan 
kaldırıldı. İlçemizin daha güzel bir 

görünüme kavuşması, düzen ve 
temizlik ile olacaktır. Bu yönde 
vatandaşlarımızdan ricamız bu gibi 
olumsuz durumları görmeleri halinde 
Mavi Masanın 0(322) 681 44 44 numa-
ralı telefon üzerinden bilgilendirerek 
temizlenmesi ve kötü görünümün 
önüne geçilmesine destek verilmesi-
dir.
 Daha güzel bir #Karataş için hep 
birlikte el ele...
#DerdimizMemleket

HEY GiDi 
GÜNLER: ESKi 
KARATAŞ’TAN 
ANILARDA 
KALANLAR 
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ASFALT ÇALIŞMASI 
IÇIN BÜYÜKŞEHIR’E 

TEŞEKKÜR
İçme suyu şebekelerinin yenilenmesi ile birlikte 
bozulan yollar, yapılan asfalt çalışması ile onarıl-
dı. Uzun süredir Karataş halkının sabır ile bekle-
diği yol çalışmaları ana yolların tamamına yakı-
nında ve kısmi olarak ara yollarda gerçekleştirildi. 
Karataş Belediyesince kalan ara yolların da ya-
pım çalışmalarına yakın zamanda başlanması 
planlanır iken ara yollar ile ilgili parke taş döşen-
mesi ve kusurlu tüm yolların onarılması yönünde 
hazırlıklar sürdürülmekte. 
İlçemizde yollarımızın yapım çalışmalarına ver-
dikleri destek için Adana Büyükşehir Belediyesine 
ve emekçi çalışanlara teşekkürlerimizi sunuyor, 
hizmetlerin ilçe merkezinde olduğu gibi mahalle-
lerimiz için de gerçekleştirilmesini bekliyoruz. 

KARATAŞ BELEDIYESINDEN 
MAHALLELERE OTOBÜS DURAĞI
Karataş’ın belirli noktalarında 
vatandaşların bekleme nokta-
larına otobüs durakları yapıldı. 
Belediye imkânları doğrul-
tusunda yapımı gerçekleşen 
duraklar ile ilgili halkımızın 
hava muhalefetinden etki-
lenmesinin önüne geçilirken 
aynı zamanda yıllardır talep 
edilen ancak bir türlü gerçek-
leşmeyen hizmetin sunulması 
sağlandı. 43 Mahallesi bulu-
nan Karataş İlçemizde özellik-
le merkeze uzak mahallelerde 
otobüs durağı ihtiyaçları 
gideriliyor. 
Şimdiye kadar Adalı, Aydınlar, 
Çimeli, Kızıltahta, Yüzbaşı, 

Konaklı, Çavuşlu, Sirken-
li-Kesik-Kızıltahta Grup Yolu, 
Çakırören, Gölkaya, Çukurka-
mış,  İnnepli Hüyüğü, Oymaklı 
ve Damlapınar Mahallelerine 
vatandaşlarımızın talepleri 
üzerine Otobüs Durağı yapımı 
gerçekleştirildi.
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz otobüs durakları 
ile ilgili yaptığı açıklamada im-
kânlar dâhilinde otobüs durağı 
yapımına devam edeceklerini 
belirttiler.

Ocak 2021

KARATAŞ BELEDIYESI IHTIYAÇ SAHIPLERININ SESI OLUYOR
2019 yılında faaliyete geçirilen ve 
ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek 
destek veren birim ilçede yüzlerce 
ailenin sesine kulak veriyor. 
Sosyal Yardım birimi ihtiyaç sahip-
lerinin tespitini yaparak talepleri 
doğrultusunda gıda, yakacak, ula-
şım, öğrencilere eğitim seti, sınav 
burs ve afet hallerinde sıcak ye-
mek dağıtımı gerçekleştirerek yar-
dıma ihtiyacı olan ailelerin yanında 
oluyor. 
2019 yılında kurulan Karataş 
Belediyesi Sosyal yardım bi-
rimi gönüllülerin de desteğini 
alarak vatandaşların taleplerini 
değerlendirerek engelli ve sağlık 
sorunu yaşayan onlarca vatandaşa 
da yardımda bulunuyor. 
Yardımlar konusunda talepler Mavi 
Masa ekiplerine yapılan başvurular 
ile kabul edilmekte.
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7 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan 5 Ocak Platformu temsilcileri Karataş Belediyesi ve Adana Karataş 
ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme Alt Yapı Hizmet Birliği Başkanı Necip TOPUZ ile birlikte basın açıklaması 
gerçekleştirerek Ana Konteyner Limanının yapımı için Karataşın tercih edilmesi yönünde çağrıda bulundular.

STK TEMSiLCiLERi 
ANA KONTEYNER LiMANININ 
KARATAŞ’A KURULMASINI İSTİYOR

Ocak 2021

7 sivil toplum kuruluşu tarafından 
oluşturulan 5 Ocak Platformu tem-
silcileri Karataş Belediyesi ve Adana 
Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turiz-
mi Geliştirme Alt Yapı Hizmet Birliği 
Başkanı Necip TOPUZ ile birlikte 
basın açıklaması gerçekleştirerek 
Ana Konteyner Limanının yapımı için 
Karataşın tercih edilmesi yönünde 
çağrıda bulundular.

5 Ocak Platform Başkanı ve aynı 
zamanda YAP Derneği Başkanı Ömer 
Faruk Bostancı yaptığı açıklama da

Doğu Akdeniz Bölgesi ülkemizde 
dış ticaretin önemli durakları sayılan 
Mersin MIP İskenderun Limakport 
ve Assanport üç konteyner limanına 
sahip. Bölgenin merkezi konumunda 
olan sanayi şehri Adana konteynerle 
gerçekleştirdiği dış ticareti için ağırlıklı 
olarak bu limanları kullanıyor. Doğu 
Akdenize yapılması planlanan Ana 

Konteyner Limanı için Mersinin seçil-
mesi durumunda Adananın üreticisi 
90 km Hatayın seçilmesi durumunda 
yaklaşık 130 km mesafe kat etmek 
zorunda kalacak. Zaman ve taşımacı-
lık maliyeti göz önüne alındığında 50 
km uzaklıktaki Karataş ilçesinin yeni 
konteyner limanı eski günlerini arayan 
Adana ekonomisine nefes aldıracak-
tır.

Pandemi koşulları iklim değişikliği 
ve kuraklığın tehdit ettiği güvenilir 
gıda arzı küresel çapta pandemiden 
sonraki en kritik bir sorun olarak ön 
görülüyor. Bu nedenle tarım ve gıda 
politikaları stratejik olarak değerlendi-
riliyor. Adnanının verimli toprak uygun 
iklim gibi avantajlarını doğru değer-
lendirmek istiyorsak Son kurulum 
aşamasına gelinen Tarıma Dayalı 
İhtisas OSB Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
OSB ve Gıda İhtisas OSB gibi yatı-
rımları otoban ve tren yollarıyla Kara-

taş ilçesinde yeni kurulacak olan bir 
Adana Konteyner Limanına bağlantılı 
hale getirilmesi gereklidir.

Adana şehrinde yaşayan herkesi 
kendi çocukların geleceği için Adana 
menfaatlerine sahip çıkmaya ve şeh-
rimiz için taş üstüne taş koyacak her 
projenin her çabanın arkasında dur-
maya davet ediyoruz. Bu Adana için 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 
için bir tercih değil bir görevdir. Dedi.

Karataş Belediyesi ve Adana Kara-
taş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Ge-
liştirme Alt Yapı Hizmet Birliği Başkanı 
Necip TOPUZ ise toplantı kapsamın-
da yaptığı açıklama da STK tem-
silcilerinin ve 5 Ocak Platformunun 
destekleri sebebi ile teşekkürlerini 
ileterek Adananın günden güne dara-
lan ekonomisine katkı sağlayacağına 
inandığımız Ana Konteyner Limanı 
ile ilgili Karataşın tercih edilmesi 
bölgeye olduğu kadar Adanamıza 

da büyük bir fırsat oluşturacaktır. Ge-
lişme noktasında Adananın ekonomik 
ihtiyaçlarının Hatay ve Mersinden 
karşılandığı değerlendirilerek  Kara-
taşta bu limanın kurulması halinde 
Adana ekonomisine katkı sağlayaca-
ğının kesinliği bu platform ile birlikte 
bir kere daha yapılan açıklama ile dile 
getirilmek istendi.

Karataşta sadece konteyner limanı 
değil deniz ticaretini arttırılmasında 
turizm ve marina limanının bölgeye 
uygunluğu değerlendirilerek çalışma-
ların yapılacağına inancımız tamdır. 
Bu noktada ulaştırma bakanlığına 
gerekli başvurularımızı yaptık. En 
kısa sürede bu projelerin Karataş ve 
Adana için düşünülmesini ümit ediyor 
ve katılan ve bize bu hususta destek 
veren STK temsilcilerimize ayrıyeten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dedi.




