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DAHA YEŞiL BiR KARATAŞ iÇiN 
FiDANLAR TOPRAK iLE BULUŞUYOR

Karataş Belediye Başkanı Ne-
cip Topuz ; “ Bölgenin en önemli 
gelir kaynakları arasında yer 
alan çiftçiliğin desteklenmesi, 
vatandaşlarımızın kendi 
ekonomilerini oluşturmaları ve 
daha yeşil bir Karataş arzusu 
ile hemşerilerimize ücretsiz 
zeytin fidanları dağıtımı 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
2019 yılında 10 000 ve 2020 yılın-
da 12 000 ağacı toprak ile buluş-
turduk. Bu sayıyı bu yıl 50 000 e 
çıkararak ilçemizde fidanların top-
rakla buluşmasını sağladık. 

Bölgemizde sadece zeytin fidanı değil aynı 
zamanda palmiye ekimi ve turunç dağıtımı da 
gerçekleştirerek ilçemizin ağaçlandırıyoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda ilçe halkımıza zeytin ve 
turunç dağıtımı gerçekleştirilirken, bu yıl 
zeytin ve turuncun yanında dut, ceviz ve 
defne ağaçlarını da halkımıza ücretsiz olarak 
dağıtmaya devam ediyoruz. Bu ağaçlara 
ek olarak yine ilçe halkımıza dağıtılacak 
25 000 harnup fidanının da siparişi verildi. 
Önümüzdeki yıl ise yaklaşık 40 000 ağaç 
dağıtmayı hedefliyoruz.  İnanıyorum ki 
ağaçlandırma çalışmaları yakın zamanda 
ilçede gözle görülür düzeyde meyve vermeye 
başlayacaktır.”  dedi.

Karataş Belediyesi 
hemşerilerine 50 

bin fidanını ücretsiz 
hediye ederek 

bölgede vatandaşların 
ekonomilerini üretim 

ile canlandırmayı 
hedefliyor. 

Daha yeşil bir Karataş için Karataş’ta 
50 000 ağacın toprakla buluşturulması 
çalışması kapsamında Karataş Belediye-
since vatandaşlara ücretsiz ağaç dağıtımı 
gerçekleştirildi. 2019 ve 2020 yılları içeri-
sinde yaklaşık 22 000 ağacın Karataş’ta 
toprak ile buluşturulmasını sağlayan 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz 
2021 yılı için de 50 000 fidanın Karataş’ta 
toprak ile buluşturulmasını sağladık. 
Daha Yeşil bir Karataş hedefi ile çıktığı-
mız yolda her yıl fidan sayımızı arttırarak 
ilçemizin ağaçlandırılması yönünde çalış-
malarımız devam edecektir.”  dedi. 
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TUZLA STADI ÇOK 
YAKINDA GENÇLERIMIZIN 

HIZMETINDE OLACAK
Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğüne yapılan baş-
vuru sonrası tahsis işlemi gerçekleştirilen Tuzla 
Stadyumunun aktif hale getirilmesi için çalışmala-
ra başlanıldı. 
Stadın kullanım hakkının Karataş Belediyesi bün-
yesine geçmesi ile stat zemini tasfiyesi yapılırken 
aynı zamanda soyunma odları, yedek kulübeleri, 
drenaj ve sulama sistemleri ile çit çekilmesi gibi 
çalışmalar yürütülerek tamamlamak üzere çalış-
malar tüm hızı ile sürdürülüyor. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz stat ile 
ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden 
bilgi aldı. 
Başkan Topuz; ilçenin en büyük sorunları arasın-
da yer alan madde bağımlılığının önüne geçebil-
mek ve gençlerimizin kendini ifade edebileceği 
sportif alanlar oluşturabilmek için elimizdeki 
imkânları sonuna kadar kullanmaya gayret edi-
yoruz. Bu yönde talep ettiğimiz Tuzla stadının 
Karataş Belediyemize kazandırılması ile eksik-
lerin tespiti ve ardından giderilmesi çalışmalarını 
hızlandırarak bu stadın eski günlerine kavuşma-
sı yönünde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 
İnanıyoruz ki gençlerimiz bu alanda kendilerini 
ifade edebilecek ve geliştireceklerdir. İlçemizden 
yeni sporcuların da yetişmesine vesile olacağına 
inandığımız stadımızın Karataş’ımıza ve Tuzla 
Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyor ma-
hallelimizin zorluklar ile bakımı gerçekleştirilen bu 
tesise sahip çıkmasını istiyoruz.” dedi. 

OKUL SERVISLERI 
DEZENFEKTE EDILDI

Corona virüs dola-
yısı ile tatil edilen 
okulların açılması 
öncesi öğrenci 
taşımacılığı yapan 
servis araçları 
Karataş belediyesi 
ekiplerince dezen-
fekte edildi. 
Servis araçlarının 
dezenfekte çalış-
maları Karataş Be-
lediye ekiplerince 
gerçekleştirilirken 
gerekli tedbirler 
konusunda servis 
personeli bilgilen-
dirildi. 
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KARATAŞ BELEDiYESiNDEN 
DiNLENME ALANI 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz eski jan-
darma lokalinin arsasını vatandaşlar için dinlen-
me alnına çeviriyor. 
Çalışmaları yerinde inceleyen Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz ; “ Atıl vaziyette bulunan 
bu alanın görüntü kirliliğini engellemek ve va-
tandaşlarımızın dinlenebilecekleri bir alan hali-
ne getirmek için ekiplerimiz çalışıyor. Yakın za-
manda tamamlanarak kullanıma sunulacak bu 
alanın hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim 
dedi.
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ZEHiRLENEN KÖPEKLERE 
İLK MÜDAHALE 

BAŞKAN TOPUZ’DAN
Adana’nın Karataş ilçesinde 
zehirlenen 2 sokak köpeğine 
ilk müdahaleyi, aynı zaman-
da veteriner hekim olan Be-
lediye Başkanı Necip Topuz 
yaptı. Karataş ilçesi Yeni 
Mahallede görevli belediye 
personelleri baygın halde 2 
sokak köpeği buldu. Köpek-
lerin durumunu, veteriner 
hekim olan Belediye Başka-
nı Necip Topuz’a bildirdiler. 
Henüz neden zehirlendiği 
belli olmayan 2 köpeğe, 
Belediye Başkanı Necip 
Topuz tarafından ilk müda-
haleleri yapıldı. Köpeklerin 
tedavileri Topuz tarafından 
sürdürülecek.Karataş Bele-
diye Başkanı Necip Topuz, 
“Bir veteriner hekim olarak 
sahipsiz dostlarımızın da 
yardımına koşmaya devam 
ediyorum. Mesai arkadaş-
larımızın yaralı bulduğu iki 
köpeğimizin kontrollerini 
yapıp tedavilerini başlattık. 
Minik dostlarımız en kısa sü-
rede sağlıklarına tekrardan 
kavuşacak” dedi.

KARATAŞ’TAKi SAHiPSiZ HAYVANLAR iÇiN 
KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ KURULUYOR

Karataş belediyesi tarafından daha önce 
besleme noktası olarak kurulan alan yapı-
lan düzenlemeler ile kısırlaştırma merkezi-
ne dönüştürülüyor. 
Karataş Belediyesi ve adana büyükşehir 
belediyesi işbirliği ile hazırlıkları devam 
eden tesisin yakın zamanda faaliyete geçi-
rilmesi hedefleniyor. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz; il-
çemizin hassas problemleri arasında yer 
alan sokak hayvanları problemine etki ede-
cek bu çalışma için hazırlıklarımız devam 
ediyor. Tesis çevresinin tel ile çevrilmesi, 
konteyner bakım odaları kurulması işlemleri 
tamamlandı. Yakın zamanda da eksiklerimi-
zi gidererek Adana Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte kısırlaştırma işlemlerine başlanı-
lacaktır.” Dedi.  

ŞiDDETLi YAĞMUR 
EV YIKTI 

Şiddetli gelen 
yağışlar sonrası Adalı 
mahallemizde ikamet 
eden vatandaşımızın 
evinin yıkılması sonrası 
hemşehrimize Karataş 
Belediyesi yardım eli 
uzattı.  Yıkılan ev ile 
ilgili Belediye Başkanı 
Necip Topuz hemşehri-
mizin yalnız olmadığını 

belirterek bu zorlu süre-
ci atlatmaları yönünde 
destekte bulunacakları-
nı belirttiler. 
Karataş Belediye 
ekipleri evi yıkılan 
vatandaşa mevsim 
şartlarına uygun çadır 
temin edip kurulumu 
gerçekleştirerek yalnız 
olmadıklarını ilettiler. 
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Topuz, Bağlama Kursuna 3 Bağlama Hediye Etti, Bir Org Sözü Verdi

‘ÇOCUKLARIMIZ iÇiN 
NE GEREKiYORSA YAPACAĞIM’
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz, Karataş Halk Eğitim Mer-
kezi Bağlama ve Org Kursu’na 3 
bağlama hediye etti, bir org da 
sözü verdi. Başkan Topuz, “Kur-
sumuzun neye ihtiyacı varsa ya-
pacağız” dedi.
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz’un bağışladığı 3 bağlama 
törenle kurs yetkililerine verildi. 
Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, 
Karataş Belediye Başkan Yardım-
cısı Hasan Gökalp ve Halk Eğitim 
Müdür Muavini Hacı Kurt’un da 
katıldığı törende kurs öğrencileri 
bağlama ve orgla misafirlere mü-
zik ziyafeti çekti. Kurstaki öğren-
cilerin kendilerini geliştirmeleri 
için hediye edilen bağlamaları 
Kaymakam Fatih Ayaz, kurs öğ-
retmenlerinden Dilek Elbadi’ye, 
Başkan Necip Topuz yine kurs 
öğretmenlerinden Ali Canbolat’a, 
Halk Eğitim Müdür Muavini Hacı 
Kurt da kurs öğretmenlerinden 
Kayhan Elbadi’ye verdi.
Kursa 3 bağlama hediye eden 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz yaptığı konuşmada, önü-
müzdeki günlerde kursa bir org 
da hediye etme sözü verdi. Bağla-
ma ve org kursunu önemsediğini 
belirten Başkan Topuz, “Sanata ve 

müziğe ilgi duyan bu çocuklarımız 
için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu-
gün 3 bağlama ile kursa katkımız 
oldu, yakında bir org da hediye 
edeceğim. Ayrıca, kurs binasını da 
boyatacağım. Karataş’ta yaşayan 
çocuklarımızın her biri bizim için 
çok değerli, onların en güzel yer-
lere gelmesi için elimizden ne ge-
liyorsa yapmaya hazırız” dedi.
Başkan Topuz, ailelere de sesle-
nerek çocuklarını halk eğitim mer-
kezinin kurslarına göndermelerini 
isteyerek, “Çocuklarımız bir türlü 
kötü alışkanlıklara yönelebiliyor. 

Bunu önlemek ve güzel işlere 
yönelmeleri için çocuklarımızın 
mutlaka halk eğitim merkezindeki 
kurslarda bir meslek öğrenerek 
enerjilerini faydalı işlere harcaya-
bilirler. Bağlama ve org kursları 
da bunlardan biri. Ben inanıyorum 
ki, bu kursta çok sayıda çocuğu-
muz başarılı olup ileride büyük 
sanatçılar olabilirler” diye konuş-
tu. Karataş Halk Eğitim Merkezi 
Bağlama ve Org Kursu bağlama 
öğretmenlerinden Ali Canbolat da, 
Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ve 
Belediye Başkanı Necip Topuz’a 

teşekkür ederek, “Sayın başkanı-
mızın her zaman yanımızda olma-
sı bizi onurlandırıyor. Başkanımız 
yaptığı bağışla çok sayıda öğren-
cimizin bağlama öğrenmesine 
aracılık etmiş olacak. Desteklerin-
den dolayı başkanımıza teşekkür 
ediyoruz. Bizim amacımız, çocuk-
larımızı sanata yöneltip, müzik 
aletlerini çalmasını öğreterek ileri-
de tanınmış sanatçılar olmalarına 
yardımcı olmaktır” dedi.
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KARATAŞ LIMANI GENIŞLETME ÇALIŞMALARI iÇiN ÖNEMLI ZiYARET
Karataş Belediye 
Başkanı Necip 
topuz Karataş Li-
manının genişletil-
mesi amacı ile ha-
zırlanan projenin 
hayata geçirilmesi 
için Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı 
Adana 5. Bölge 
Müdürü Mehmet 
Akif Cengiz’i ziya-
ret etti. 
Başkan Topuz 
Karataş Liman 
Başkan Vekili Tol-
ga Öztürk ve Ka-
rataş Su Ürünleri 
Kooperatif Başka-
nı Celal Safsoylu 
ile birlikte ziyareti 

gerçekleştirir iken 
projenin hayata 
geçirilmesinin 
önemine değindi. 
Başkan Topuz 
Proje kapsamında 
limanın mevcut 
yapısının nerede 
ise iki katı daha 
faza büyüyecek 
olduğunu bu yön-
de Akdeniz’in en 
geniş balıkçı filo 
kapasitesine sahip 
olan Limanımızın 
bir an önce geniş-
letilmesi yönün-
de çalışmaların 
başlamasını ümit 
ettiklerini dile ge-
tirdiler.

Hizmet için geldik. Belediyecilik 
konusunda üreterek, hizmet ede-
rek devam edeceğiz. Karataşlı 
vatandaşlarımızın yaşam kalitele-
rini, refah seviyelerini yükseltmek 
için Adana Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte seve seve çalışmaya 
hazırız.
Çukurova Metropol FM’de 
Gazeteci Gökhan Atılgan’ın 
hazırlayıp sunduğu ‘Yüz Yüze’ 
programına konuk olan Başkanı 
Topuz, “Hizmet için geldik. 
Belediyecilik konusunda üreterek, 
hizmet ederek devam edeceğiz. 
Karataşlı vatandaşlarımızın yaşam 
kalitelerini, refah seviyelerini 
yükseltmek için Adana 
Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte 
seve seve bir arada çalışmaya 
hazırız.” dedi.
‘TURİZMİN TEMSİLCİSİ 
OLACAĞIZ’ 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz Karataş’ın yıllardır makûs 
bir talihi olduğunu ifade ederek,  
hak ettiği yerde olmadığını kay-
detti. Topuz konuşmasında “Bu 
sadece Karataş bağlamında değil 
Adana’ da da hala deniz var mı? 
Veya Adana’da Akdeniz’e kıyısı 
var mı? Sorularıyla karşılaştığı-
mız şu günlerde Biz Karataş’ın 
bir yandan Turizmin Adana’daki 
temsilcisi olsun, hem yerel vatan-
daşlarımıza, hem yurt dışından 
gelecek misafirlerimize turizm 
anlamında hizmet etme amacıyla 

bir çaba içerisindeyiz. 
Karataş’ı ön plana çı-
karmak için ilk günden 
bu yana mücadele içe-
risindeyiz. Karataş ma-
alesef hak ettiği yerde 
değil. Alt yapısıyla, son 
dönem yatırımlarıyla 
birlikte ben vatandaş-
larımızın Mersin’e olan 
ilgisinin kıracağını 
düşünüyorum.”
MAVİ BAYRAKLI PLAJ 
PROJESİ“ Eksiklerimiz 
var; bunu kabul ediyo-
rum, bir arıtma tesisi 
projemiz var. SÜKAP 
ve Büyükşehir Beledi-

yesi’nin ASKİ’si ile koordineli bir 
şekilde hayata geçiyor. Sık sık 

ziyaret ediyoruz, kontrol 
ediyoruz, takipçisiyiz.” 
diyen Başkan Topuz, 
şöyle devam etti: “Bu 
proje büyük bir ihtimalle 
Mayıs ayı gibi, bu yaz 
içerisinde faaliyete ge-
çecek. Ardından küçük 
bağlantı noktaları da 
faaliyete geçtiğinde, 
yazın tam kapasitede va-
tandaşımızın hizmetinde 
olacak. Büyük bir proje; 
Türkiye’ nin 4.’ sü olduğu 
dile getiriliyor. Adana’da 

Mavi Bayraklı Plajı yok. Mavi Bay-
rak olması için kanalizasyonların 
denize arıtılmadan akıtılmaması 

gerekiyor. İnşallah bunu da 
çözdüğümüzde, Karataş’ta 
Mavi Bayraklı bir Plaj var, 
diyeceğiz. Biz Adana’ya çe-
şitli projelerle Mavi Bayraklı 
Plajı katacağız” ifadelerine 
yer verdi.
“HİZMET İÇİN GELDİK”
Belediyelerin siyasi kurum-
lar olmadığının altını çizen 
Başkan Topuz, şunları söy-
ledi: “Belediyelere siyasi 
kurum gözüyle bakılmaması 
lazım. Biz hizmet için geldik. 
Belediyecilik konusunda 
üreterek, hizmet ederek 
devam edeceğiz. Karataşlı 
vatandaşlarımızın yaşam 
kalitelerini, refah seviyele-
rini yükseltmek için Adana 
Büyükşehir Belediyesi’yle 
birlikte seve seve bir ara-

da çalışmaya hazırız. Seyhan 
Belediyesi ile Karataş Çamlık’ta 
gençlerimize yönelik su sporları 
ve çeşitli faaliyet alanlarıyla ilgili 
kurduğumuz ortak projelerimiz 
var. Yüreğir Belediyesi’yle kardeş-
lik anlaşması imzaladık. İnşallah 
bu yaz Karataş için düşündüğü-
müz projelerimiz var. Pandemi 
dünyada büyük bir salgın, bütün 
belediyeleri etkiliyor.  Tabi ki diğer 
belediye başkanlarının önceliği 
kendi bölgeleri; onlara da saygı 
duyuyoruz. Bize destek olan bü-
tün belediye başkanlarımıza te-
şekkür ediyorum.”

BAŞKAN TOPUZ ÇUKUROVA METROPOL FM DE 
ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDIRDI
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Süveyş kanalından Akdeniz’e geler-
ek ekosistemi etkileyen istilacı türler 
arasında yer alan balon balıkları 
bölgeyi tehdit ettiği gibi insan 
yaşamını da tehlikeye sokmaktadır. 
Özellikle bu türün etinde yer alan 
zehrin dünyada bilinen en etkili ve 
panzehiri bulunmayan zehir olarak 
tanımlanması bu türün tehlikesini 
daha net anlamamızı sağlamakta.
Doğada bilinen en güçlü zehir 
olan tetrodotoksin taşıyan balon 
balığını tüketenlerin alınan zehir 
miktarına bağlı olarak felç, or-
gan yetmezliği, koma, kalp krizi, 
vücutta morarma gibi etkilerinin 
görülebileceği açıklanmıştır. Ayrıca 
balon balığından salınan bu zehrin 
dokunma ya da solunum yoluyla da 
bulaşmakta olduğu açıklanmıştır. 

Aralık 2020 tarihinde balon 
balıklarının kuyruğu başına 5 TL 
destekleme verilmesi tür ile mü-
cadele kapsamında atılmış önemli 
bir adım olsa da 7 türü bulunan 
balon balığının yalnızca birinin bu 
desteklemeye alınması ve sadece 
bir milyon adetin desteklenmesi yet-
erli olmayacaktır.  
Hatay da kuru yük gemisi kaptanı 
ve 4 personelinin Balon Balığını 
tüketmesi sonucu gemi kaptanı 
vefat eder iken 4 personeli has-
tanede tedavi altına alınmış. Ayrıca 
Antalya’da bir kişinin yine bu balığı 
tüketmesi sonucu öldüğü ve 3 kişinin 
zehirlendiği bilgilerine de haber 
sitelerinden ulaşmak mümkün. Bun-
lar bize ulaştırılan ve bildiklerimiz. 
Karataşlı balıkçılarımızın da çokça 
yakalamaya başladığı balon balığı 
ile ilgili oluşabilecek hayati tehlikeler 
değerlendirilerek yenmemesi ve her-
hangi başka bir balık türü ile temas 
ettirmemeleri hususunda dikkatli 
olmaya davet ediyoruz.

Japonya’da tüketimine izin verilen 
ve balon balığı olarak bilinmesine 
rağmen balon balığından farklı Fugu 
Balığı olan bu türün Akdeniz’de 
görülmediğinin de bilinmesi isteriz. 
Bu konuda da ayrıca uyarmış olalım.
Değerli balıkçılar. Akdeniz’in istilacı 
türlerinden olan balon balıklarının 

etkilerinin her geçen gün gözlendiği 
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu ger-
çek ile mücadele etmek yönünde 
avladığınız balon balıkları ile ilgili 
daha dikkatli olmanızı, sağlığınız 
için Balon balığını yememenizi ve 
yedirmemeniz konusunda önemle 
uyarıyoruz.

BALON BALIKLARI ÖLDÜRÜYOR.

UMUT
IŞIK

2020 yılının başlarından bu 
yana hayatımızı etkileyen 
Covid- 19 salgını nedeni ile 
evlenmek isteyen çiftlerimiz 
için bazı kısıtlılıklar ortaya çık-
mıştır.  
Covid-19 salgınının yayılma-
ya başlamasından bu yana 
bir yıl geçmesine rağmen 
kısıtlılıklar nikâh işlemlerinde 
uygulanmaya devam 
etmektedir. Bu kapsamda 
evlenmek isteyecek çiftler 
belediye nikâh salonunu kul-
lanabilecek olup salon kapa-
sitesinin yarısı kadar kişi ile 

gerçekleştirilebilmektedir.
Peki, bu nikâh işlemleri şu an 
nasıl gerçekleştiriliyor ve nasıl 
başvuru yapılıyor?
·	 Öncelikle evlenmek 
üzere başvuru yapacak çiftler 
Belediyemiz evlendirme Me-
murluğuna Adana Kan Kalıtsal 
Hastalıkları Hastanesinden 
alınacak Talasemi Raporu ( 
Çiftlerden birinin alması yeterli 
), 
·	 Çiftlerin ikisi için aile 
hekimliğinden alınacak resimli 
sağlık raporu, 
·	 Kimlik fotokopileri ve 

4 resim ile başvuru işlemi ger-
çekleştirilebilmektedirler. 
Pandemi dolayısı ile belediye 
nikâh salonu şu an için en 
fazla 15 kişi alabilmektedir. 
Nikâh kıyılacak alan belediye 
salonunda yapılabileceği gibi 
çiftlerin talebi doğrultusunda 
Kumluk ve Tabiat 
Parkında veya açık alanda 
gerçekleştirilebilmektedir. 
Daha detaylı bilgi için beledi-
yemizi arayarak evlendirme 
memurluğu personellerimizden 
bilgi alabilirsiniz.  

EVLENMEK ÜZERE BAŞVURU 
İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BAŞKAN NECİP TOPUZ 
ÇAY BAHÇESİNİN 

ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Karataş Belediyesi olarak vatandaşlarımızın denizi 
seyredip rahatça vakit geçirerek çaylarını yudumlaya-
bilmeleri için yapımına devam ettiğimiz çay bahçesi 
çalışmalarını yerinde inceleyip son durum hakkında 
bilgi aldık.
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MEHMETŞAHİN 
Büyükşehirlerin idaresi ile il-
gili ilk girişimin 1857 tarihinden 
Osmanlı Hükümeti’nin Galata 
ve Beyoğlu’na modern bel-
ediye hizmetlerinin ulaştırılması 
zorunluluğu doğrultusunda kurduğu 
Altıncı Daire-i Belediye olduğu 
söylenebilir. 1856 yılında kurulan, 
“İntizam-ı Şehir Komisyonu”nun 
hazırladığı rapor ile başkentteki 
yerel yönetim örgütlenmesi 14 
belediye dairesine ayrılmıştır. An-
cak 1857 tarihli nizamname ile 
İstanbul’un 14 belediye dairesine 
ayrılmasına rağmen uygulama 
sadece Altıncı Daire-i Belediye’yi 
kapsayan Galata ve Beyoğlu’nda 
yapılmış, bu dairenin örnek olacağı 
ve diğerlerinin zaman içinde teşkil 
edileceği düşünülmüştür. 1868 
yılında ise hazırlanan Dersaadet 
İdare-i Belediye Nizamnamesi ile 
İstanbul’un 14 belediye dairesine 
ayrılması uygulamaya geçirilmiştir. 
Daha sonra ise 1877 yılında Kanun-
i Esasiye dayanarak oluşturulan 
Dersaadet Belediye Kanunu ile 
İstanbul yirmi belediye dairesine 
ayrılmış, bu düzenleme ile daire-
lerin sınırları çizilerek dairelere 
birer isim verilmiştir. Cumhuriyet 
döneminde ise 1982 Anayasası’nın 
127. maddesinde yer alan “Kanun 
büyük yerleşim merkezleri için özel 
yönetim biçimleri getirebilir.” hükmü 
büyükşehirlerin Anayasal dayanağı 
olmuştur. Bu hüküm doğrultusunda 
Bakanlar Kurulu’nca 1984’de 

“Büyükşehir Belediyelerinin Yöneti-
mi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” kabul edilmiştir. Daha 
sonra ise 1984 yılında 3030 sayılı 
“Büyük Şehir Belediyelerinin Yöneti-
mi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun” ile büyükşehir 
belediye yönetimi kendi yasal 
statüsüne kavuşmuştur. Bu kanun 
2004 yılına kadar çeşitli değişiklikler 
ile yürürlükte kalmış ve yerini 
10/7/2004 tarihinde kabul edilip 
23/7/2004 tarih ve 25531 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren şu anki 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na 
bırakmıştır. 
İlimiz Adana; İstanbul, Ankara 
ve İzmir’den sonra 1986 yılında 
büyükşehir belediyesi statüsüne 
geçirilerek Türkiye’nin dördüncü 
büyükşehri olmuştur. 
2014 yerel seçimleri ile birlikte 
6360 sayılı Kanun doğrultusunda 
büyükşehir ve ilçe belediyeleri 
arasında yetki paylaşımı yapılmıştır. 
Her ne kadar 2014 yerel seçim-
leri üzerinden yedi yıl geçmiş olsa 
da büyükşehir ve ilçe belediyeleri 
arasında günümüzde bile yetki 
karmaşası yaşanabilmekte iken 
vatandaşların hangi hizmetler ile 
ilgili hangi belediyeye başvurması 
gerektiği konusunda tereddütte 
düşmeleri olağandır. 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
7. maddesinde belediyelerin görev, 
yetki ve sorumlulukları hüküm altına 
alınmıştır. Bu yazımızda bu mad-
dede belirtilen görev, yetki ve so-
rumluluklara sırasıyla değineceğiz.
Madde 7- Büyükşehir belediyes-
inin görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır:
a) İlçe belediyelerinin görüşlerini 
alarak büyükşehir belediyesinin 
stratejik plânını, yıllık hedeflerini, 
yatırım programlarını ve bunlara 
uygun olarak bütçesini hazırlamak.
Belediyeler şehrin geleceğini yön-
lendirebilmek için imar planı ve 
stratejik planı kullanırlar. 50.000 
nüfusun üzerindeki ilçe belediyeleri 
de dâhil her belediye strate-
jik plan hazırlamak zorundadır. 
Stratejik planlar 5 yıllık dönemi 
kapsar. Stratejik planlar her ne 
kadar vatandaşlar tarafından 
bilinip önemsenmese de aslında 
yaşadıkları yerin orta ve uzun 
vadede yaşam kalitesini etkileyen 
ve etkilemesi muhtemel koşullarla 
ilgili planlamayı kapsarlar. Bu ned-
enle her vatandaşın stratejik plan 
hazırlama sürecinde paydaş olarak 
belediyesince yapılacak anketlere 
katılım sağlamaları önem arz et-
mektedir. Yaşadığınız yerin yerel 
yönetimleri tarafından hazırlanan 
stratejik planlar, planlarda belirtilen 
proje, hizmet, vb. hususların yer-
ine getirilip getirilmediği yönünden 
değerlendirildiğinde de 5 yıllık 
hizmet süresinin sonunda yönetim-
lerin performans değerlendirme 
formu niteliğindedir. 
İlimize ait 2020-2024 yıllarını kap-
sayan stratejik plan 
https://www.adana.bel.tr/panel/
uploads/stratejikplani_v/files/2020-
2024-adana-buyuksehir-belediyesi-
stratejik-plani.pdf  internet adresin-
den temin edilebilir. 
b) Çevre düzeni plânına uygun ol-
mak kaydıyla, büyükşehir belediye 
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 
arasındaki her ölçekte nazım imar 

plânını yapmak, yaptırmak ve on-
aylayarak uygulamak; büyükşehir 
içindeki belediyelerin nazım plâna 
uygun olarak hazırlayacakları uygu-
lama imar plânlarını, bu plânlarda 
yapılacak değişiklikleri, parselasyon 
plânlarını ve imar ıslah plânlarını 
aynen veya değiştirerek onaylamak 
ve uygulanmasını denetlemek; 
nazım imar plânının yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
uygulama imar plânlarını ve parse-
lasyon plânlarını yapmayan ilçe 
belediyelerinin uygulama imar 
plânlarını ve parselasyon plânlarını 
yapmak veya yaptırmak.
Bilindiği üzere 2019 yılı öncesinde 
ilçemiz Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi olduğundan ilçemize ait 
imar planlarını da 2634 sayılı Turiz-
mi Teşvik Kanunu kapsamında Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı yapıyordu. 
Ancak 2019 sonrası yapılan her 
ölçekte nazım imar planı büyükşehir 
belediyesi tarafından yapılmaktadır. 
İlçe belediyesi olarak yapılan uygu-
lama imar planı büyükşehir beledi-
yesi tarafından onaylanan 1/5000 
nazım imar planına uygun olarak 
yapılmak durumundadır. Kısacası 
bir parselin konut, ticari, turizm, vb. 
alan mı olduğu, tüm yolların nereler-
den geçirileceği, nerenin park, okul, 
sağlık, kamu, vb. tesis olacağı ya 
da inşaat yoğunluğunun ne olacağı 
gibi hususlar 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’nca büyükşehir 
belediyesi yetkisinde olduğundan 
taleplerin ve itirazların da 
büyükşehir belediyesine yapılması 
gerekmektedir.
Görev, yetki ve sorumluluk ile ilgili 
yazılarımız bir sonraki sayıda da 
devam edecektir. 

BELEDiYELERiNiN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
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TUZLA 
MAHALLESINDE 
ÇIKAN YANGINA 

MÜDAHALE 
KARATAŞ 

BELEDIYESINDEN

Tuzla Mahallesi mezarlık 
arkasında çıkan yangına 
mahallelinin bildirmesi 
üzerine Karataş Belediye-
si ekipleri arasöz ile mü-
dahalede bulundu. Yangın 
sebebi belirlenemez iken 
risk teşkil eden durum-
lara karşı mahallelimizin 
daha dikkatli olmasını 
rica ediyoruz. Özellikle 
mezarlıklarımızda yakılan 
ateşlerin söndürülmeden 
bırakılması bu gibi du-
rumları ortaya çıkarabil-
mekte olup tedbirli dav-
ranılması oluşabilecek 
kazaların önüne geçebilir. 

Şubat 2021
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BUNLARI BILIYOR MUSUNUZ? 
Karataş Belediyesinin şehrin geleceğine dem vuracak, istihdamın arttırılmasına yönelik hibe 
projeler hazırladığını,
Konteyner Limanı yapımı ile ilgili basın açıklamasının ses getirdiğini,
Hayvan barınağının revize edilerek iyileştirildiğini,
İmar planlarının büyükşehir meclisinde değerlendirildiğini,
Karataş belediyesi işletmesinde yer alan Kumluk ve Tabiat Parkı için bungalov sayısının 20 
ye çıkarılmasının hedeflendiğini, 
Helvacı Mahallemizde yer alan Belediyeye ait alanın Spor Sahası olarak yapılması yönünde 
Adana Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde hareket ettiğini, 
Tuzla Stadyumunun Karataş Belediyemizce bakım ve onarım çalışmaları yapılarak sporse-
verler ile buluşturulmaya hazırlandığını biliyor musunuz?

Karataş Belediyesi ekipleri ilçe genelinde ağaç-
ların budanması ve temizlenmesi ile ilgili çalış-
malar gerçekleştiriyor.  Karataş Belediyemiz 
bünyesinde görev yapan Park Bahçeler Müdür-
lüğü ekiplerimiz ilçemizdeki palmiye ağaçlarını 
budayarak ağaçları hem kış mevsimine uygun 
hale getirdi hem de ağaçların güçlenmesi için 
gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

Meclis Toplantısı Kara-
taş Belediyesi Meclis 
salonunda meclis üye-
lerinin çoğunluğunun 
katılımı ile gerçekleş-
tirildi. 
Karataş Belediye baş-
kanı Necip Topuz açılış 
konuşmasında bir aylık 
süreçte ilçemiz ile ilgili 
gerçekleştirilen çalış-
maları, girişimleri ve 
planlamaları dile getirdi. 
Toplantı gündem mad-
delerine geçilmeden 
önce mazeretleri sebebi 
ile katılamayan mec-
lis üyelerinin mazeret 
dilekçeleri nin kabulüne 

sunularak başlandı. 
Toplantı Gündem mad-
deleri arasında 
 1-Meclis Üyelerinin 
Huzur Hakkı Tespiti 
 2-Belediye Başkan 
Yardımcısına Ödene-
cek Ücretin Belirlen-
mesi   3-Altyapı  Ruh-
satlarına  İlişkin Harç  
Tarifesinin Belirlenmesi   
görüşülerek karara 
bağlandı.  
Gündem dışı olarak bir 
madde görüşülür iken 
belediye başkanının ce-
vaplaması yönünde iki 
adet dilekçe de meclise 
sunuldu. 

KARATAŞ BELEDIYESI 
ŞUBAT AYI MECLIS TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTIRILDI 

PARK BAHÇELER 
MüDüRLüĞüNDEN 

BUDAMA 
ÇALIŞMALARI
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ARITMA TESISI 
ÇALIŞMALARINA 

YERINDE iNCELEME 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz 
SUKAP ve ASKİ projesi olarak yapılmak-
ta olan Atık Su Arıtma Tesisi’ nin inşa ça-
lışmalarını yerinde inceleyip son durumu 
hakkında yetkililerden bilgi aldı. 
Başkan Topuz Projenin yaz sezonuna ka-

dar tamamlanarak faaliyete geçirilmesini 
ümit ettiklerini dile getirerek projenin ilçe 
açısından önemine değindi.  Başkan To-
puz; projenin gerçekleşmesinde emeği 
geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

KARATAŞ BELEDIYESINDEN 
YAĞMUR MESAISI 

Geçtiğimiz yıllarda ilçemizin 
yaşadığı su baskınları ve 
sel felaketi sonrası Karataş 
Belediye ekipleri tedbiri el-
den bırakmıyor. 
İlçe genelinde sorun 
oluşturabilecek taşkın 
riski bulunan derelerin 
ve kanalların temizlik 
çalışmaları belediye 
ekiplerince gerçekleştirildi. 
Özellikle dere ve kanalların 
çöp birikintileri ile yoğun-

laştığı görülürken bu atık-
ların hayatımızı ne kadar 
etkilediği değerlendirilerek 
vatandaşlarımızın çevreye 
karşı daha dikkatli ve duyar-
lı olması gerekmektedir. 
Karataş Belediye ekipleri 
dere ve kanalların temizli-
ğini gerçekleştirir iken aynı 
zamanda yağmur sonrası 
çökme oluşan ve tehlike arz 
eden yollarında düzenleme 
çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Karataş Belediyesine ait arazide 
Helvacı Mahallesi sakinlerinin talebi 
üzerine Karataş Belediyesi ve Ada-
na Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 
Spor Sahası yapılıyor. 
Mahallelinin sosyal aktivite yapabile-
cekleri tesis eksikliğini dile getirmesi 
üzerine kurumlar arası iş birliği ile 
yapımına başlanan spor sahasının 
yakın zamanda tamamlanması plan-
lanıyor. Saha içerisinde futbol ve vo-
leybol oynamak üzere alt yapı çalış-
maları gerçekleştirilmekte. 
Yapılacak spor alanı ile gençlerimizin 
sportif aktiviteler ile kentlerini geliş-
tirmeleri, bağımlılıktan uzaklaşmaları 
ve geleceğin sağlıklı nesillerinin ye-
tiştirilmesi hedeflenmekte. 
Belirlenen alan Karataş Belediyesi 
tarafından tahsis edilirken aynı za-
manda kum ve iş makinası desteği 
vererek spor sahasının tamamlan-
ması için Adana Büyükşehir Beledi-
yesine destekte bulunuyor. 

HELVACI MAHALLESINE SPOR SAHASI



11

Karataş- Aylık Şubat 2021 Sayı:4

Yayın Türü: 
Kurumsal Hizmetler ve Bölgesel Tanıtım

İmtiyaz Sahibi

Sor. Yazı İşl. Müd.

Ofset Hazırlık ve Baskı 
Beta Ofset

Necip TOPUZ- 
Karataş Belediye Başkanı 

Umut IŞIK 

Yayın İdare Dairesi:
Karataş Belediyesi

0322 681 30 45
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ROBOTiK KODLAMA 
SINIFLARIMIZ HAZIR
Karataş Belediyemizin destekleriyle ilçemizde hiz-
met verecek olan Robotik Kodlama sınıflarımızı Ka-
rataş Kaymakamımız Fatih Ayaz ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Mustafa Buğrul ile birlikte ziyaret edip 
sınıfımızın son durumu hakkında bilgi aldık.

HEY GIDI GÜNLER; KARATAŞ’IN 
ESKi FOTOĞRAFLARI 

Fotoğraf Karataş Ortaokulu 
ilk yapıldığı yıl sanırım. 
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