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Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Karataş’ta yer alan 43 mahalle 
muhtarını misafir ederek talep ve önerilerini değerlendirdi. 

Başkan Topuz muhtarlar ile gerçekleştir-
diği toplantıda göreve başladıkları günden 
bu yana birlikte hareket etmeye çalıştıkla-
rını belirterek toplantıya katılım gösteren 
muhtarlarımıza teşekkürlerini ilettiler. 
Başkan Topuz;  “ Pandemi sürecinden bu 
yana gerek belediyemizin desteği gerekse 
kendi imkânlarımız ile mahallelerimizin ve 
muhtarlarımızın taleplerini karşılamaya 
çalıştık. İmkânımızın olmadığı noktalarda 
ulaşabildiğimiz dostlarımızdan aldığımız 

yardımlarla çalışmalarımızı sürdürdük. 
Birlikte hizmet parolası ile çıktığımız yolda 
güzel çalışmalara imzamızı attık ve atmaya 
devam edeceğiz. Mahallelerimiz ile ilgili 
sorunları en asgariye indirmek yönünde 
sizlerden gelen talepleri önemsiyor ve ça-
lışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz.  
“ dedi. Karataş Belediyesi Şahin Tepesi 
Restoranda gerçekleştirilen toplantı sonra-
sı muhtarlar Belediye Başkanı Necip 
Topuz’a teşekkürlerini ilettiler. 

BAŞKAN TOPUZ MUHTARLARIN 
TALEPLERiNi DEĞERLENDiRDi
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MiLLi KAHRAMANIN ADI 
KARATAŞ’TA YAŞAYACAK
Türk Dünyasının ve Azerbay-
can Cumhuriyeti’ nin Milli 
Kahramanı İbad Hüseyinli’ 
nin adı Karataş’ta yaşayacak. 

Azerbaycan Halk Kahramanı 
Gazi İbad Hüseyinli’nin adı 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz’un Karataş Be-

lediye Meclisine verdiği telif 
üzerine alınan karar ile Kara-
taş’ta bir sokakta yaşayacak. 
İbad Hüseyinli Karataş Bele-
diye Başkanı Necip Topuz’a 
ziyarette bulunarak adının 
ilçede bir sokağa verilmesi 
yönündeki kararları karşı-
sında onur duyduklarını dile 
getirdiler. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz; Türk dünya-
sı için önemli bir isim olan 
Azerbaycan halkının Gazi Ko-
mutanı Milli Kahraman İbad 
Hüseyinlinin adının yaşatıl-
ması yönünde meclisimize  
aılına  karar ile bir sokağı-
mızda adını yaşatacağız. Milli 
Kahraman İbad Hüseyinli 
Caddesinin açılışını kısmet 
olursa milli kahramanımız ile 
birlikte en kısa sürede ger-
çekleştireceğiz. Değerli halk 
kahramanımız’a yaptıkları 
ziyaret sebebi ile teşekkürle-
rimizi sunuyor, Azerbaycan 
Cumhuriyetindeki tüm kar-
deşlerimize selamlarımızı ile-
tiyorum. Tek devlet tek millet 
olarak birliğimiz ve dirliğimiz 
daim olacaktır. 

KARATAŞ BELEDIYE 
SPOR YENIDEN 
YAPILANIYOR 

Karataş’ta kurulmuş ve 
1984 yılından bu yana 
Akdeniz Karataş Spor 
ismi ile faaliyet gösteren 
Futbol Kulübü yapılan 
çalışmalar neticesinde 
yeni adıyla Karataş Be-
lediye Spor olarak faali-
yetlerine devam ediyor.  
Karataş Belediyesinin 
destekleri ile yeniden 
yapılanan kulüp,  26 
Mart tarihinde yapılan 
genel kurul ile yeni baş-
kanı Mehmet Ali Tunç 
olarak belirledi.  
Alt yapıdan yükselecek, 
sporcu gençliğin yetiş-
tirilmesinde önemli hiz-
metler vermesi beklenen 
kulüp, yeni sporcuları, 
yönetimi ve başkanı ile 
birlikte Karataş Stad-
yumunda sezon öncesi 
çalışmalarına başladı. 
Müsabakaların oyna-
nacağı tesis eksikliğinin 
ve tesis problemlerinin 
çözümlenmesi ile faa-

liyetlerine başlar iken 
eksiliklerin giderilmesi 
Karataş’ın eski günlerini 
tekrar hatırlamasına ve 
yeni sporcular yetişme-
sine olanak tanıyacak.  
Yenilenen Karataş stad-
yumunda antrenmana 
katılan Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz 
sporculara başarı dilek-
lerini iletirken yeni yöne-
timi ve kulüp başkanını 
tebrik etti. Başkan To-
puz, gençliğin, gelecek 
sonraki nesiller için ör-
nek olacak bu oluşumda 
aldıkları rollerin önemine 
değindi. Başkan Topuz, 
madde bağımlılığı ile 
mücadele ve gençlerimi-
zin spor ile sosyalleşme-
si yönünde büyük çaba 
sarf ettiklerini ve bu gay-
retlerin yakın zamanda 
meyvesini almayı ümit 
ettiklerini dile getirerek 
başarılı bir sezon te-
mennilerini ilettiler. 

HASAN ŞAŞ’TAN BAŞKAN TOPUZ’A ZIYARET 
Eski Galatasa-
raylı ve Milli fut-
bolcu Hasan Şaş 
Karataş Belediye 
Başkanı Necip 
Topuz’a maka-
mında ziyarette 
bulundu. 
İlçemizden 
yetişmiş ve adını 
futbol tarihine 
altın harfler ile 
yazdırmış önemli 
değerlerden biri 
olan Hasan Şaş 
Başkan Topuz’a 
Galatasaray 
forması hediye 
etti. 
Karataş Belediye 
Başkanı Necip 
Topuz ziyaret 
sırasında şu ifa-
deleri kullandı. “  
İlçemizde futbol 
denince akla ge-

len en önemli de-
ğerlerimizden biri 
olan Hasan Şaş’ı 
makamımızda 
ağırlamaktan 
büyük mutluluk 
duyduk. Ziya-
retleri sebebi ile 
kendilerine teşek-
kürlerimizi suna-
rım. Ziyaretleri 
sırasında kendiler 
ile ilçemizdeki 
sportif alt yapı-
nın geliştirilmesi 
yönünde görüş 
alışverişinde bu-
lunduk. Ziyaretleri 
sırasında bizleri 
yıllarca forma-
sını terlettiği 11 
Numaralı Galata-
saray formasını 
hediye eden Ha-
san Şaş’a teşek-
kürlerini ilettiler.
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BELEDiYE BAŞKANLARINDAN 
KARATAS ZiYARETi
Adana’mızda bulunan Mahalli İdareler 
İş Veren Sendikası Başkanı ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Belediye Başkanları 
Karataş Belediye Başkanımız Necip 
Topuz’un daveti ile Karataş İlçemize 
ziyarette bulundular. 
Sarıçam Belediye Başkanlığının ev 
sahipliğinde gerçekleşen Mahalli İda-
reler İş Veren Sendikası Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu Programı kapsamında 
Adana’ya gelen Belediye Başkanları, 
Karaisalı İlçesi ziyareti sonrası Karataş 
Belediyemizi ziyaret ederek Kumluk ve 
Tabiat Parkında yer alan Şahin Tepesi 
Restoran da bir araya geldiler. 
Karataş’ımızda ağırlanan Belediye 
Başkanlarına, Karataş Belediye Baş-
kanımız Necip Topuz Karataşlı kadınla-
rımızı desteklemek ve ürünlerini daha 

fazla kişilere ulaştırmak için Karataş 
Belediyemizce kurulan Karataş Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi-
mizin ürünlerini hediye etti. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz 
gerçekleştirilen programda söz alarak 
; “Sendika temsilcisi Belediye Baş-
kanlarımızın Adana ziyareti sırasında 
davetimiz üzerine bizleri kırmayarak 
onurlandırdılar. Ziyaretleri sırasında 
ayrıca bizlere takdim ettikleri yöresel 
ürünlerinden oluşan hediyeler için Baş-
kanlarımıza teşekkürlerimizi sunarım. 
Birlik ve beraberlik içerisinde hizmetin 
halka ulaştırılmasını sağlamak üzere 
bu toplantıların önemli olduğunu dü-
şünüyor, tüm belediye başkanlarımıza 
teşrifleri sebebi ile ayrı ayrı teşekkürle-
rimizi sunuyorum. “ dedi.

Karataş Belediyesi İç İşleri Bakanlığı’nın 
yayınladığı; yaya önceliğine farkındalık 
çekmek amacı ile “ Yaya Önceliği Kırmı-
zı Çizgimizdir” ana temalı kampanyaya 
destek verdi. Yaya önceliğine dikkat çek-
mek üzere İlçe Kaymakamı Fatih AYAZ 
ve Sayın Belediye Başkanımız Necip 
TOPUZ’ un da katılımıyla etkinlikler ger-
çekleştirildi. 
İçişleri Bakanlığımızca trafikte yaya ön-
celiği ve farkındalığını artırmak amacı ile 
“Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” mot-
tosu ile yapılan etkinlikler kapsamında 
ilçe merkezimizde, ana güzergâhlar üze-
rinde bulunan yaya ve okul geçitlerinin 
orta çizgileri kırmızıya boyandı. 
Öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirilen 
etkinlikte öğrenciler trafik polisleri ile bir-
likte sürücülere farkındalık amaçlı bilgi-
lendirme gerçekleştirdi. 

YAYA ÖNCELIĞI IÇIN FARKINDALIK KAMPANYASI GERÇEKLEŞTIRILDI
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KARATAŞ SAHILINDE 
ÖĞRETMEN IBRAHiM SÖNMEZ 

HALK KÜTÜPHANESI
Karataş Belediyesi tarafından sa-
hilde parkın içerisine yapılan Kü-
tüphanenin açılışı Karataş Kayma-
kamı Fatih Ayaz, Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İbrahim Buğrul ve 
Karataşlı hemşerilerimizin katılımı 
ile gerçekleştirildi. 
Kütüphaneye Karataş’ta görev yap-
tığı sırada vefat eden Öğretmen 
İbrahim Sönmez’in adı verildi. 
Kütüphanenin açılışına merhum 
öğretmen İbrahim Sönmez’in annesi 
ve ailesi de katılım göstererek te-
şekkürlerini ilettiler. 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz; Karataş Belediyesi olarak 

eğitim konusuna gösterdiğimiz has-
sasiyeti her noktada dile getirmek-
teyiz. İlçemizin eğitim planlamasına 
katkı sunmak amacı ve kütüphane 
kültürünün tekrar canlandırılması 
yönünde yapımı tamamlanan Halk 
Kütüphanemizin açılışını gerçek-
leştirmenin mutluluğunu birlikte 
yaşıyoruz. Kütüphanemizin şu an 
20 000 kitap kapasitesi bulunmakta. 
İlerleyen süreçlerde inanıyorum ki 
çok daha kapsamlı bir kütüphane 
kazandırılması yönünde çalışma-
larımızı tamamlayacak ve Kara-
taş’ımıza yepyeni bir kütüphane 
kazandıracağız. Kütüphanemizde 
vatandaşlarımıza ücretsiz kitap 

temininde bulunurken aynı 
zamanda eğitim ve kültürel 
faaliyetler ile de çalışmalar 
gerçekleştirecektir. 2. Halk 
Kütüphanemiz için de eki-
bimiz çalışmalara başladı. 
Yakın zamanda 2. Kütüpha-
nemizin de açılışını yapaca-
ğız inşallah. Okuyan, gelişen 
ve yaşanabilir bir Karataş için 
çalışmalarımızı süreceğimizi 
belirtiyor ve kütüphanemizin 
Karataş’ımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.   
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Kirlenme tehlikesi karşısında 
Karataş Belediye Başkanı Ne-
cip Topuz’un talebi üzerine DSİ 
ekiplerinin de desteği ile Karataş 
Belediyesi Akyatan Lagününün 
deniz ile bağlantısına set çekildi. 
Karataş ilçesindeki Harb- İş sahi-
linde devriye görevi yapan Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 
denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı 
şekilde ilerleyen kirliliği fark etti, 
Adana Valiliği’ne bildirdi. Şiddetli 
rüzgarın et-
kisiyle kısa 
sürede sahile 
ulaşan ve 
türü henüz 
bilinmeyen 
madde ne-
deniyle sahil 
şeridinin 
rengi değişti. 
Kısa sürede 
olay yerine 
gelen ekipler 
denizden kum 
ve su örnek-
leri aldı. Kirli-
liğin, göçmen 

kuşların kışladığı Ak-
yatan Lagünü’ne ulaş-
ması üzerine Karataş 
Belediyesi ekipleri, lagü-
nün denizle buluştuğu 
noktayı önlem amacıyla 
kapattı.
Konuyla ilgili açıklama 
yapan Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz, 

denizde oluşan kirliliğin Kıbrıs 
açıklarından geldiğini tahmin et-
tiklerini, ilk etapta 3 kilometre bir 
alanda görüldüğünü, sonrasında 
ise 20 kilometrelik bir alana yayıl-
dığını bildirdi. 
Adana Valiliği’nden konuya iliş-
kin yapılan açıklamada, “Yapılan 
ilk incelemede Harb- İş sahilinde 
yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi 

ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 
300 metre mesafelik alanda siyah 
renkli, dokunulduğunda yağ taba-
kası izlenimi veren, gemi kaynaklı 
atık bulunduğu tespit edilmiştir” 
ifadelerine yer verdi.
Topuz, “Karataş 67 kilometre 
uzunlukta bir sahile sahip. Dün 
denizde kahverengi petrol benzeri 
türevi tarzında bir atığın sahille-
rimize doğru geldiğini gördük. İlk 
etapta 3 kilometre uzunluğunda 
300 metre mesafeden bahsedi-
liyordu. Sonrasında yaptığımız 
incelemelerde hemen hemen 20 
kilometreye kadar uzadığını bir 
uçtan diğer uca genişlediğini gör-
dük. “ dedi.
Denizdeki renk değişimi sonrası 
Çukurova Üniversitesi Tarafından 
yapılan açıklama doğrultusunda 
renk değişiminin Denizlerde dağı-
lım gösteren fitopilanktonik bir Di-
atom türü olduğu belirtilmiştir. Su 
kolonundaki azot ve fosfor gibi 
besin içeriklerinin arması sonu-
cu ortaya çıkan bu türlerin besin 
değerlerinin azalması ile ortadan 
kaybolduğu belirtilmiştir.

HARBIŞ VE AKYATAN SAHILLERINDEKI 

KiRLiLiK KORKUTTU

Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz 
Turizm Haftası dolayısı 
ile bir mesaj yayımladı.
Başkan Topuz Mesajın-
da ;” Turizm ile geçmiş-
ten geleceğe uzanan 
Karataş tarihi ve doğal 
güzellikleri ile he geçen 
gün artan ziyaretçileri 
ve ilgi ile gelişme gös-
teriyor. Denizi, kumu 
ve güneşinin yanı sıra 
ilçemiz doğal değerle-
ri ile de adından söz 
ettiren tanınan ve her 
geçen gün ünlenen bir 
kimlik kazanmaktadır. 
Lagünleri, kuş türleri, 
yöresel lezzetleri ile 
kültürel değerlerini ön 
plana çıkararak özel-
likle bölgede turizm alt 
yapısının doğal kültürü 
ile gelişmesi bizleri de 

oldukça mutlu etmekte. 
Tarihi ve doğal güzellik-
leri ile turizm alt yapısı 
gelişen ilçemiz aynı za-
manda alternatif turizm 
faaliyetleri ile de ciddi 
gelişim göstermektedir. 
Özellikle Olta Balıkçı-
lığı turizmi her geçen 
gün tutkunları Kara-
taş’a çekmekte. Aynı 
zamanda su sporları 
alanında da bölgemize 
artan ilgi gelişen turizm 
faaliyetlerinin ilçemiz 
açısından büyük geliş-
meler oluşturmaktadır. 
Geleceğini turizm ile 
planlayan ilçemizin 
gelişimine yönelik biz-
ler her türlü mecrada 
ilçemizi anlatma, tanıt-
ma gayreti gösteriyo-
ruz. Bu gayretlerimiz 
sadece Karataş2ımızın 

gelişimine yönelik değil 
Adana’mızın da denize 
açılan kapısının geliş-
tirilmesi ile adana eko-
nomisini canlandıracak 
alt yapının geliştirilme-
sini sağlamak üzeredir. 
Karataş’ın güzellikleri 
ile turizmin canlanması 
gelecekteki ilçemizin 
en büyük beklentisi. 
İlerleyen yıllarda turizm 
faaliyetleri ile gelişerek 
tanınacağına yürekten 
inandığım ilçemiz 
için çalışmalarımızı 
sürdüreceğimizi belirtir 
turizm sektöründe 
emek veren tüm işlet-
mecilerimizi, turizme 
katkı sunan hemşerile-
rimizi ve tüm Karataş-
lıların Turizm Haftasını 
kutlar sevgi ve saygıla-
rımı sunarım.”  dedi.  

TURiZM’iN KALBi KARATAŞ’TA ATACAK 



6Nisan 2021



7Nisan 2021

KARATAŞ BELEDIYESI NISAN AYI MECLIS 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

Karataş Belediyesi meclis sa-
lonunda gerçekleştirilen meclis 
toplantısında şu gündem mad-
deleri görüşüldü. 
G Ü N D E M:   
1-  2020 Yılı Faaliyet Raporu 
Hk.
2- 2020 Yılı Denetim Komisyon 
Raporu ile İlgili Meclise Bilgi 
Verilmesi Hk.
3- 2020 Yılı Kesin Hesabının 
Plan ve Bütçe Komisyonuna 
Havalesi Hk.
4- Ekonomik Ömrü Dolan İş 

Makinelerinin Makine ve Kimya 
Endüstrisine Devri Hk.
5- Belediyemize Ait Mehteran 
Takımı ve Halk Oyunları Ekibi-
nin Yurt Dışında Yapılacak Olan 
Festivallere Katılması Hk.
6-  İller Bankasından Hibe ile 
Motopomp Talebi Hk.
7- Kırsal Mahalleler Hk.
8- Meclis Kâtipliği Asil ve Yedek 
Üye Seçimi Hk.
9-Meclis Birinci ve İkinci Baş-
kan Vekili Seçimi Hk.
10-Encümen Üye Seçimi Hk.

Adana da kamp yapan Ukrayna 
Kano Milli Takımı ve Yetkilileri Ka-
rataş Belediye Başkanı Necip To-
puz’un daveti ile Karataş’a ziyarette 
bulundular. 
Türkiye Kano Federasyonu Adana 
İl Temsilcileri ve Federasyon Baş-
kan Yardımcısı ile birlikte Karataş’a 
ziyarette bulunan temsilciler, açık 
deniz kano yarışmalarının yapılması 
yönünde Belediye Başkanı Necip 
Topuz ile görüşme gerçekleştirdiler. 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz; İlçemizin sportif alt yapısının 
geliştirilmesi yönünde su sporlarını 
önemsiyor ve bu yönde çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Adana’mızı ziya-
ret eden Ukrayna Kano Milli Takım 
Sporcuları, temsilcileri ve davetimizi 

kabul ederek ilçemizi ziyaret eden 
Türkiye Kano Federasyonu Adana 
İl Temsilcileri ile Federasyon Baş-
kan Yardımcısını misafir etmekten 
büyük mutluluk duyduk. Spor turiz-
minin geliştirilmesine katkı sunacak 
alt yapının oluşturulması yönünde 
ilerleyen günlerde açık deniz kano 
yarışlarının yapılması için görüşme 
gerçekleştirdik.  İlçemizin tanıtımına 
da önemli katkı sunacak bu alt yapı-

nın kurulması yö-
nünde çalışmala-
rımızı federasyon 
temsilcilerimiz ile 

birlikte şekillendireceğiz. İlçemiz için 
bu ziyaretin önemi büyük. Davetimi-
ze icabet eden değerli temsilcilere 
teşekkürlerimizi sunuyorum.”  dedi. 

UKRAYNA KANO MILLI TAKIMI KARATAŞ’TA



8Nisan 2021

TUZLA LiSESiNE ROBOTiK 
KODLAMA MERKEZi
Karataş Belediyesinin destekleri 
ile ilçemizde kurulumu gerçekle-
şen robotik kodlama merkezleri-
ne bir tanesi daha eklendi. 
İlçe merkezinden başlanarak 
kurulum çalışmaları devam eden 
robotik kodlama merkezlerinden 

bir tanesi de Tuzla Mahallesinde 
yer alan Tuzla Çok Programlı 
Anadolu Lisesine kurularak açılı-
şı İlçe Kaymakamı Fatih ayaz ve 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz ve Milli Eğitim Müdürü Sa-
yın Mustafa BUĞRUL tarafından 

açılışı gerçekleştirdi. 
Açılış sonrası İlçe Kaymakamı 
ve belediye başkanı Tuzla Orta-
okulunda yer alan ahşap tasarım 
atölyesi ve robotik kodlama sınıf-
ları yerinde inceleyip öğrencilerle 
sohbet ettiler.

TOPUZ ÇIFTÇILERI ZIYARET ETTI
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz, Karataş Belediye Meclis 
Üyesi Lütfü Ceyhan ile birlikte 
Tuzla Mahallesinde faaliyet gös-
teren çiftçileri ziyaret etti. 
Başkan Topuz ziyareti sırasında 
son dönemde yağan dolu sebe-
bi ile bazı çiftçilerimizin gördüğü 
zararı da yerinde inceledi. 

Çiftçilerin sorunlarını ve taleple-
rini değerlendirmek üzere ziyaret 
ettiği Tuzla mahallesinde dolu-
dan zarar gören çiftçilerimizin 
desteklenmesi yönünde devlet 
yetkililerinden destek istedi. 
Türkiye’deki karpuz hasadının 
ilk yapıldığı ve Türkiye’deki fıstık 
üretiminin nerede ise %60’ının 

üretiminin gerçekleştirildiği böl-
genin hassas nitelikte olduğunu 
belirten Başkan Topuz,  çitçi-
lerimizin alın teri ile verdiklerin 
emeklerin karşılığını misli ile 
almaları en büyük temennile-
ri olduğunu belirterek çiftçilere 
mahsullerinin bolluk ve bereketli 
olmasını dileklerini ilettiler. 

KARATAŞ BELEDIYE 
BAŞKANI NECIP 
TOPUZ’DAN 23 
NISAN MESAJI 

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. 
Başkan Topuz Mesajında; “ 23 Nisan 1920 ta-
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıl-
ması ile bu özel gün ulusumuza egemenlik, 
çocuklara ise armağan edilen tek bayram ol-
muştur. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm 
dünya çocuklarına armağan edilen bu gün 
geleceğimize olan inanç ve güvenin sembol 
günü olmuştur. 
1920 yılından bu yana coşku ile kutlanan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
maalesef Covid-19 sebebi ile bu sene de kısıt-
lı programlar ile gerçekleştirilecek. Salgının 
sona ermesi ile hayatımızın normale döne-
ceğine ve bu coşkulu bayramları heyecan ile 
yeniden kutlayacağımıza yürekten inanıyor, 
bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına 
armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve 
minnet ile yâd ediyorum.”  dedi.
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PLASTİKSİZ DOĞU AKDENİZ 
PLATFORMU’NDAN

Karataş Belediyemizin de içerisinde 
yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesin-
deki plastik kirliliğine dikkat çek-
mek için Plastiksiz Doğu Akdeniz 
Platformu adı altında bir araya 
gelen 15 kurum ve kuruluş ortak bir 
bildiri yayımladı. 
Doğu Akdeniz bölgesinde her 
geçen gün artış gösteren plastik 
kirliliğinin kontrol altına alınması 
yönünde çalışmalarına başlayan 
Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu 
15 kurum ve kuruluşun desteği ile 
hazırladığı deklarasyon metnini 
basın ve kamuoyu ile paylaştı. 
Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu 
tarafından paylaşılan bildiride şu 
ifadelere yer verildi:  Doğu Akdeniz 
kıyılarında Samandağ’dan Ana-
mur’a kadar uzanan sahil şeridi, eş-
siz güzellikleri barındıran önemli bir 
biyoçeşitlilik merkezidir. Türkiye’nin 
14 Ramsar sulak alanından üçü 
Göksu Deltası, Yumurtalık Lagünü 
Milli Parkı ve Akyatan Lagünü Doğu 
Akdeniz’de bulunmaktadır. Dünyanın 
başka hiçbir yerinde olmayan bitki 
türlerini barındıran sahiller, aynı 
zamanda deniz kaplumbağalarının 
da çok önemli yuvalama alanlarıdır. 
Bölgenin deniz ile bağlantılı sulak 
alanlarında, ülkemizde kışlayan kuş-

ların en yoğun nüfusları sayılmakta, 
göç eden ve kuluçkaya yatan önemli 
sayıda kuş türü de yine bu lagünleri 
kullanmaktadır. 
Ekolojik açıdan oldukça önemli ve 
eşsiz olan bu kıyılar maalesef Ak-
deniz’in plastikle en fazla kirletilmiş 
bölgelerinden biridir. Bölgedeki yo-
ğun tarımsal faaliyetler, sahillere va-
tandaşların bıraktığı atıklar, özellikle 
geri dönüşüm tesislerinden ve diğer 
endüstriyel faaliyetlerden kaynakla-
nan mikroplastikler ve atık yönetim 

alt yapısındaki eksiklikler bu kir-
liliklerin ana kaynaklarındandır. 
Bunun yanında özellikle Ada-
na’da çoğunlukla nehir ve kanal 
kenarlarına yasadışı bir şekilde 
boşaltılan plastik çöpler (ithal/
yerli) de Akdeniz’e kadar ulaş-
maktadır. 
Doğu Akdeniz kıyılarımızdaki kir-
lilik sadece kendi çöplerimizle de 
sınırlı değildir. Akıntılar yoluyla 
diğer ülkelerin (Tunus, Mısır, Lüb-
nan, Suriye vb.) denize boşalttık-
ları plastikler ve balıkçılık dâhil 
gemicilik faaliyetleri nedeniyle 
de önemli miktarda plastik çöp 
ciddi bir kirliliğe neden olmakta-
dır. Yapılan çalışmalar, Saman-
dağ’dan Anamur’a kadar olan 
kumul sahillerin, metrekarede 

1000-1200 adet mikroplastik miktarı 
ile Akdeniz’deki en yüksek kirlili-
ğe maruz kalan bölgeler olduğunu 
göstermektedir. Bunun yanında Dün-
ya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 
tarafından yapılan tahminlerde de 
günlük olarak 31 kg’a yakın plastiğin 
bir kilometrelik sahil çizgisine 
vurduğunu ortaya koymaktadır. Gre-
enpeace Akdeniz’in raporuna göre 
Akdeniz’in de yer aldığı bölgelerde 
incelenen iki balıktan birisinin mide-

sinde de mikroplastik var! 
Akdeniz’in eşsiz kıyılarının plastik 
çöplerden kurtarılması elzemdir. Bu 
bağlamda biz aşağıda isimleri bulu-
nan kurumlar, ilgili tüm kurum ve ku-
ruluşları, vatandaşları ve sivil toplum 
örgütlerini plastik üretim ve tüketimi-
ni azaltmak, ayrıca atık yönetim alt 
yapısını geliştirmek için sorumluluk 
almaya çağırıyoruz.  
PLASTİKSİZ DOĞU AKDENİZ PLAT-
FORMU ÜYELERİ 
Karataş Belediyesi 
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi 
Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri 
Turizmi Geliştirme Altyapı ve Hizmet 
Birliği 
Seyhan Belediyesi 
Arsuz Belediyesi 
Samandağ Belediyesi 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
Mersin Şubesi 
Çukurova Belediyeler Birliği 
WWF-Türkiye ( Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı )
Doğa Araştırmaları Derneği 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
Mikroplastik Araştırma Grubu 
Greenpeace Akdeniz 

23 NİSAN COŞKUSU KARATAŞ’IN TÜM MAHALLELERİNDE 
Pandemi koşullarında kutlamaların 
gerçekleştirilememesi nedeni ile Ka-
rataş Belediyesi mahalleleri dolaşarak 
çocuk şarkıları ile sokakları şenlendirdi.  
Pandemi kuralları esas alınarak ger-
çekleştirilen müzikli etkinlikte çocuklar 
evlerinden ve sosyal mesafe esas 
alınarak müzikli otobüsü heyecan ile 

karşıladılar. 
Karataş Belediyesi tarafından dizayn 
edilen ve tüm mahallelerinde dolaşan 
otobüs, çocuklara bayrak ve balon da-
ğıtarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 
bayramın coşku ile kutlanmasını sağ-
ladı.

SPORTIF ALT YAPIYA BAŞKAN 
TOPUZ’DAN DESTEK

Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz; yetişen yeni neslin spor 
ile kendini ifade etmesine olanak 
tanımak ve bu yöndeki alt yapı ih-
tiyaçlarının karşılanmasını önem-
siyoruz. Başkan Topuz Karataş 
Belediye Spor alt yapı sporcula-
rını antrenmanda ziyaret ederek 
forma, top ve malzeme yardımları-
nı sporculara teslim etti. 
Başkan Topuz; Karataş Beledi-
yesi olarak genç kardeşlerimize 
verdiğimiz forma, futbol topu gibi 
malzeme yardımı sözümüzü ye-
rine getirip heyecanlarına Meclis 
Üyemiz İsmail Bekdik ile ortak 
olduk. Karataş’ımızda zeki, çevik 

ve ahlaklı sporcuların yetişmesi 
için sporla uğraşan gençlerimize 
her daim destek olmaya devam 
edeceğiz. Sporcu gençlerimize 
desteklerinden dolayı gençlerimiz 
ve ilçemiz adına Halil Yılmaz ho-
camıza da ayrıca teşekkür ederim.
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Adana İdman Yurdu Kadın Futbol 
Takımı’nı eski milli futbolcu ve Ga-
latasaray’ın Eski Antrenörü Hasan 
Şaş çalıştırdı.
Kadın futbolcular Şaş’ı şampiyona-
da takımın başında teknik direktör 
olarak görmek istediklerini söyler-
ken, Hasan Şaş da uygun koşulların 
oluşması durumunda takımın başı-
na geçeceğini belirtti.
Korona virüs nedeniyle geçen 8 
Mart’tan bu yana oynanamayan 
Türkcell Kadınlar 1’inci Ligi’nde 16 
takımın, önceki sezon bulundukları 
sıralamaya göre 4 ayrı grupta müca-
dele edecekleri açıklandı. Takımlar, 
2021-2022 sezonunda Türkiye’yi 

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 
temsil etmek için 17 Nisan’da Antal-
ya’da düzenlenecek şampiyonada 
kıyasıya mücadele edecek. Şam-
piyonada Adana’yı temsil edecek 
olan Adana İdman Yurdu futbolcuları 
Karataş’ta kampa girdi.
Karataş Belediye Başkanı Necip To-
puz’un davetlisi olarak Karataş İlçe 
Stadyumu’nda antrenman yapan 
kadın futbolcuları eski milli futbolcu 
Hasan Şaş ziyaret etti. Şaş, kadın 
futbolculara taktik çalışma yaptırdı. 
Kadın futbolcular da, Hasan Şaş’la 
birlikte antrenman yapıp mutlu oldu.

Antrenmanın ardından sahanın or-
tasında şampiyonluk yemini eden 
Adana İdman Yurdu’nun kadın fut-
bolcuları, şampiyonada Hasan Şaş’ı 
takımın başında görmek istediklerini 
söyledi. Şaş ise uygun koşulların 
oluşması durumunda bu isteğin 
gerçekleşebileceğini belirtti. Futbol-
cular, bunu bir söz olarak kabul et-
tiklerini söyleyince Şaş, “Yarım söz 
olsun bu. Yüzde 60 diyelim” diyerek 
cevap verdi.
Futbolcular, antrenmanı ziyaret 
eden Hasan Şaş ile Başkan Necip 
Topuz’a çiçek ve forma hediye etti.

HASAN ŞAŞ’TAN KADIN FUTBOLCULARA 
TEKNIK DIREKTÖRLÜK SÖZÜ

AĞAÇ DÜŞMANLARIYLA MÜCADELEMIZ SÜRECEK 
Yeşil bir Karataş için çıktığımız 
yolda maalesef üzüntü içerisinde 
toprakla buluşturduğumuz bazı 
ağaçlarımızın dallarının kırılıp, 
yerlerinden söküldüğünü göz-
lemlemiş bulunmaktayız. Bunu 
yapan kişi veya kişilerin bir an 
önce tespit edilmesi için emniye-
timiz ile görüşüp suçluların bir an 
önce ceza almasını talep ettik. 
Ağaç düşmanlarıyla mücadele-
miz her daim devam edecek ve 
daha yeşil bir Karataş sloganıyla 
çıktığımız bu yolda ağaç ekim 
işlemlerimizde hız kesmeden 
sürecektir.
Vatandaşlarımızdan ricamız, za-
rar verilmiş bir ağaç, ya da ağaç-
lara zarar verenleri gördüğü anlık 
durumlarda bizlere +90 544 549 
54 00 numaralı telefona What-
sapp üzerinden fotoğraf çekip 
yollayarak bilgi vermesidir.




