
31 Mart 2019 Mahalli idareler 
seçimlerinde halkımızın takdiri 
ile geldiğimiz Karataş Belediye 
Başkanlığı görevine, 6 Nisan günü 
mazbatamızı teslim alarak başla-
dık. Görevimizdeki asıl amacımız; 
Karataş’ın gelişmesi, güzelleş-
mesi ve ileriye yönelik yepyeni 
projeler ile halkımızın istihdamını 
arttıracak güçlü ekonomi, güçlü 
toplum politikası ile hizmet üretmek 
olmuştur.  
Tarihi ve doğal güzellikleri, korunan 
tüm değerlerin ortaya çıkarılması, 
tarihsel niteliklerin ön planda 
tutularak bir an önce gün ışığına 
kavuşturulması ve turizmden hak 
ettiği payı elde etmesi yönünde 
ilçemizin yarınlarını planlayarak, 
gelişerek güzelleşen ve değişen bir 
kent yaratmayı hedefledik. 
Büyük borç yükü ile devir aldığımız 
Karataş Belediyesinde geleceğe 
yönelik, mağdur edebiyatı yapma-
dan eldeki imkânları kullanarak 
tarım, hayvancılık, balıkçılık ve 
turizme yönelik birçok çalışma ger-
çekleştirirken aynı zamanda ilçenin 
sorunlarını ve belediyenin zor du-
rumuna rağmen işleyişine yeni bir 
anlayış ve çeşitli projeler ile farklı 
bir bakış açısı kazandırdık. 
Peki, bu bir yılda biz ne yaptık?
-5 yıllık hizmet politikamızı be-
lirleyerek önceliğimizi ilçemizin 
temizliğine, tertip ve düzenine 
verdik. -Geçtiğimiz iki yıllık süreçte 
sel felaketi, fırtına ve salgın ile 
mücadele ederek halkımıza en 
iyi hizmeti ulaştırmak için var 
gücümüz ile çaba gösterdik. 
-Giysi ve gıda bankası kurarak 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere yüzlerce yardımı halkımıza 
ulaştırdık.
- İki yılda ilçemize 50 000 fidan 
kazandırdık.
-Yaşlılarımıza yönelik sığınma evi 
yapımı gerçekleştirdik.
-Eğitime önem vererek öğrencileri-
mizin ihtiyaçlarını ve okullarımızın 

tadilat ve taleplerini gerçekleştirdik. 
Ayrıca ilçemiz okullarına 4 adet 
robotik kodlama merkezi ile bilişim-
de gelişen bir temel oluşmasına 
katkıda bulunduk.
-Spora ve sporcuya karşı verdiği-
miz önemi göstererek Spor salonu, 
spor kulübü ve sportif gelecek alt 
yapısını yapılandırarak Tuzla ve 
Karataş Statlarının revizyonunu 
gerçekleştirdik. 
-14 mahallemize Otobüs durağı 
yapımı gerçekleştirdik.
-Halkımız ile belediyemizin koor-
dinasyonunu güçlendirecek Mavi 
Masa hizmetimizi ve belediyemizde 
birçok yeni birimi faaliyete geçirdik. 
-Sosyal sorumluluk projeleri ger-
çekleştirerek sahillerimizde oluşan 
kirliliklere dikkat çekmek amaçlı 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.
-Deniz çöplerine yönelik hazırladı-
ğımız sıfır atık projesi kapsamında 
ödül aldık. 
-Denizlerimizdeki popülasyonun 
azalması karşısında Yapay Resif 
çalışması gerçekleştirdik.
-İlçemize yurt içinde 3 yeni kardeş 
şehir kazandırdık ve yurt dışında 
da bir kardeş şehir ile anlaşma 
aşamasına geldik.
-İlçemizde ilk defa bisiklet festivali 
gerçekleştirdik.
-Hayvancılığın gelişimi-
ni desteklemek üzere 

Mera ıslah çalışmala-
rı başlattık. 
-Kumluk ve Tabiat 

parkının işlet-
mesini 29 yıllı-

ğına ilçemize 
kazandır-

dık.

-29 
yılığına kirala-
dığımız Kum-
luk ve Tabiat 

Parkında yenilenme çalışmaları 
gerçekleştirerek bungalov ve kara-
van evler ile ilçemize yeni bir turizm 
tesisi kazandırdık. İçerisinde Bun-
galov evler, Karavan Kamp alanı ve 
Çadır alanı, Şahin Tepesi Kahvaltı 
salonu ve Restoran ile birlikte yeni 
sahil düzenlemesi ve tesisleri ile 
halkımızın kullanımına sunulacak 
yapıya kavuşturduk. 
-İlçemizde kurular ve STK’lar ile 
koordinasyonunun sağlanması 
yönünde Kent Konseyi kuruluşunu 
gerçekleştirdik.
-Belediyemize hizmet araçları ara-
sına 7 yeni araç kazandırdık. 
-Belediyemiz Tarım ve Su Ürünleri 
Organize Sanayi Bölgelerinde %6 
hisse ortaklığı gerçekleştirdik. 
-Kadınlara yönelik istihdamı arttıra-
cak iki kooperatif kurulumu gerçek-
leştirdik. 
-Liman üzerinde bulunan alanda 
belediyemize ait çay bahçesi ve 
kafeterya hizmeti verecek tesisin 
alt yapı çalışmalarını hazırlamaya 
başladık. 
-İlçemiz genelinde çöp konteyneri 
ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde 
450 adet konteyner temin ettik. 
-Çarşı Merkezinde yer alan havu-
zu halkımızın talebi ile kaldırarak, 
nefes alabilecekleri bir park haline 
dönüştürdük. 
Yarınlarımız için verdiğimiz hizmet-
ler elbette ki yeterli değil. Hizmet 
sürecimiz içerisinde projelerimiz ile 
ilçemizin gelişimine katkı sağlaya-
cak güzel işlere birlikte imza atmak 

üzere var gücümüz ile sizler için 
ve Karataş için çalışıyor, iki 

yıllık hizmet süremiz 
içerisinde bizlere gös-
terdiğiniz ilgi ve sabır 
için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
Güzel günleri bir-
likte karşılayacak 
ve arzu ettiğimiz 
Karataş’ı birlikte 
yaratacağız. 
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HIZMET SÜREMIZDE 2. YILIMIZI GERIDE 
BIRAKIRKEN EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

SiZLER OLDUNUZ

KARATAŞ’IN 

ELEKTRIK PROBLEMI 

TARIH OLUYOR
İlçemizin geçmişten bu yana en büyük sorunları 
arasında yer alan elektrik problemleri Karataş 

Belediye Başkanı Necip Topuz’un girişimleri ile 
son buluyor.

Karataş’ın artan nüfus yoğunluğu ile bağlantılı 
olarak elektrik kullanımının artması sebebi ile 
oluşan ihtiyaçların elektrik idareleri tarafından 
karşılanamaması sonucu, kesintilerin artması 

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’un 
Teidaş Bölge Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler 
sonucu ortadan kaldırılıyor. Karataş Belediye 

Başkanı Necip Topuz; “ Karataş ilçemizde 
yerleşik nüfusun yanı sıra yaz sezonunda 

bölgemize gelen tatilciler ve mevsimlik tarım 
işçileri ile artan yoğunluktan kaynaklı kullanım 

ihtiyaçların karşılanamaması problemini 
Karataş Belediyesi desteği ile çözümlüyoruz.
Karataş’ın geleceğine yön verecek projeleri 
de göz önünde bulundurularak oluşabilecek 

elektrik problemlerinin Belediyemiz tarafından 
tahsis edilecek Yemişli mahallemizdeki 
belediyemize ait arazi üzerine 154 şalt 

merkezinin kurulması ile ortadan kaldırılacaktır.
Bölgemizin eksiklerine yönelik her 

türlü sorunda Belediyemizin desteği ile 
çözümlenmesi yönünde ilgili makamlarla 

birlikte çalışabileceğimizi tekrarlıyor, 
Karataş’ımız için bu girişimimizin hayırlı 

olmasını temenni ediyorum. “ dedi.
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KARATAŞ BELEDIYESINDEN 
+1 FARK ETKINLIĞI 

Karataş Belediyesi Down Sendromu günü dola-
yısı ile düzenlediği etkinlikte Down Sendromlu 
çocukları misafir etti. 
Karataş Kumluk ve Tabiat Parkında gerçekleşti-
rilen etkinliğe ev sahipliği yapan Karataş Beledi-
yesi, Adana Şehir Spor Kulübü Derneği ve Ünsal 
Karasu Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin 
organizasyonu ile çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. 
Aktiviteler sonucunda başarılı olan çocuklarımıza 
madalya takdimi Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz tarafından gerçekleştirildi. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz etkinlik 
kapsamında yaptığı konuşmada; “ Down Send-
romu Günü dolayısı ile misafir ettiğimiz kardeş-
lerimize Kumluk ve Tabiat Parkında ev sahipliği 
yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımı-
zın gerçekleştirilen aktiviteler ile sosyalleşmesi 
ve motive olmalarına sunduğumuz katkı onlar 
kadar bizleri de mutlu etti. Bugün çocuklarımız 
koştu, zıpladı ve denizi gördü. Etkinliğin ger-
çekleştirilmesi yönünde bizlere taleplerini ileten 
ve organizasyonu üstlenen Adana Şehir Spor 
Kulübü Derneği ve Ünsal Karasu Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezinin yöneticilerini gerçek-
leştirilen organizasyon için tebrik ediyor ve ev 
sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu-
zu belirtmek istiyorum. Her biri ayrı ayrı özel olan 
Down Sendromluların da  bizim gibi olduğunun 
unutulmaması gerekmektedir. Tek farkımız +1 
kromozom farklı olmaları. Gönlümüz, kalbimiz, 
her zaman onlarla...... “ dedi. 

KARATAS’A 
DOĞAL GAZ GELiYOR
Karataş Belediye Baş-

kanı Necip Topuz’un-
da katıldığı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’ in Adana Valiliğinde 
düzenlediği Enerji Koordinas-
yon Toplantısı’nda, Adana’da 
Karataş’ında içinde bulunduğu 
6 ilçeye daha doğal gaz ulaşa-
cağının müjdesini verdi.
Adana’nın, sanayi, 
tarım ve turizmle 
öne çıkan kent-
lerden olduğunu 
ifade eden Bakan 
Dönmez, “İlimizin 
enerji arz gü-
venliği, elektrik 
ve doğal gazın 
kesintisiz ve kali-
teli bir şekilde son 
kullanıcıya kadar 
tedariki bizim için 
olmazsa olmazı-
mız. Doğal gaza Adana’mız 
2009 yılında kavuştu. Yaklaşık 
11 yıldır doğal gaz konforun-
dan yararlanan illerimizden 
birisi.” dedi.
Bakan Dönmez, kentte 6 ilçeyi 
daha doğal gaza kavuşturma-
yı hedeflediklerini belirterek, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Adana’mızda merkez ilçele-
rimiz dahil olmak üzere doğal 
gaz kullanan diğer ilçelerimiz 
de var, Ceyhan, Kozan, İma-
moğlu, Yumurtalık ve Karaisalı 
gibi. Merkezde de Seyhan ve 
Yüreğir var. Asıl hedefimiz, 

Adana’da 5 yıl içerisinde şu 
anda kullanmayan 6 ilçemize 
daha doğal gaz götürmeyi 
planlıyoruz.”
Başkan Topuz: ‘’Karataş’a 
doğal gaz Müjdesi vermekten 
mutluluk duyuyorum’’
Doğalgaz çalışmalarının en 
kısa sürede başlaması için 
ellerinden gelen tüm çabayı 
göstereceklerini kaydeden 
Belediye Başkanı Necip Topuz 
“Karataş’lı hemşehrilerimin 
yıllardır hasretini çektiği 
doğalgaz ile ilgili Devletimizin 
çalışmaları sonucunda Ka-
rataş’a doğalgaz müjdesini 
vermekten büyük bir mutluluk 
duyuyorum.’’ dedi

Mart 2021

Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz Karaisalı Be-
lediye Başkanı Saadettin 
Aslan’ı makamında ziyaret 
ederek iki ilçe arasında iş 
birliği protokolü imzaladı. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz; “ Karaisalı 
Belediye Başkanımız Sn. 
Saadettin Aslan ile iki be-
lediyemiz arasında iş birliği 
protokolü imzaladık. Milliyet-
çi üretken belediyecilik anla-
yışı, Cumhur İttifakı ruhuyla 
birlik ve beraberlik içerisinde 
her iki ilçemizde de çalışma-
larımızı ve hizmetlerimizi hız 
kesmeden sürdüreceğiz. “ 
dedi. 

KARATAŞ BELEDIYESI ILE KARAISALI 
BELEDIYESI IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ IMZALADI
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KARATAŞ’TA CUMHURIYET DÖNEMI 
KADIN KIYAFETLERI DEFILESI DÜZENLENDI 

Karataş Belediyesi ve Adana Kara-
taş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm 

Birliği tarafından 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü dolayısı ile Atatürk’ün İzinde 
Cumhuriyet Dönemi Kadın Kıyafetleri 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği 
kıyafetler defilesi düzenlendi.
Karataş Kumluk ve Tabiat Parkında 
gerçekleştirilen etkinlikte Karataş Be-
lediye Başkanı ve Adana Karataş ve 
Yumurtalık İlçeleri Turizm Birlik Baş-
kanı Necip Topuz, Karataş Kaymaka-
mı Fatih Ayaz ve ilçenin önde gelen 
yöneticileri ile Karataşlılar katılım 
gösterdi. 

Etkinlikte söz alan Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz yaptığı konuş-
mada; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
kadınlarımız için erkek egemen 
toplum yapısından uzaklaşarak ka-
dınlarımızın özgür ve kendini ifade 
edebilir bir yapıda yer edinmesini 
istemiş, kadınlarımıza güvenmiş ve 
şu ifadeleri kullanmıştır;

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, 
asıl zafer kazanılması gereken alan 
biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, 
bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süs-
lenip donanmaktır! Ben muhterem 
hanımlarımızın Avrupa kadınlarının 
aşağısında kalmayacağı aksine pek 
çok yönden onların üstüne çıkacak 
ışıkla, bilgi ve kültürle donanacakla-
rından asla şüphe etmeyen ve buna 
kesinlikle emin olanlardanım.”
Her alanda kendini kanıtlamış olan 
değerli kadınlarımızın toplumumuz-

daki öneminin görülmesi 
gerekmektedir. Bugün 
burada Türkiye Cumhuri-
yetimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Cumhuriyetin ilanı ile 
kadınlarımız üzerindeki 
etkilerini anlatmak, gelişim 
düzeyinin ve değişen Türk 
kadını motifini ele alarak 
Karataş Belediyesi ve 
Adana Karataş ve Yumur-
talık İlçeleri Turizm Birliği 

ile ortaklaşa bir defile düzenledik. De-
filenin düzenlenmesinde emeği geçen 
arkadaşlarımıza ve bu etkinlikte bizleri 
yalnız bırakmayan, dönem kıyafetleri 
konusunda bizlere destek veren Çu-
kurova Gülen Yüzler Kadın Koopera-
tifine ve kadınlarımızı önemseyen siz 
değerli dostlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart 
dünya kadınlar gününü kutlayarak 
en içten dileklerim ile saygılarımı 
sunuyorum. “ dedi.Karataş- Aylık Mart 2021 Sayı:5

Yayın Türü: 
Kurumsal Hizmetler ve Bölgesel Tanıtım

İmtiyaz Sahibi

Sor. Yazı İşl. Müd.
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Beta Ofset

Necip TOPUZ- 
Karataş Belediye Başkanı 
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Karataş Belediyesi

0322 681 30 45
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ATAPARK’A CEViZ AĞACI 
Karataş Belediye başkanı Necip 
Topuz tarafından iki yıl içerisin-
de 50 000 fidanın topraklar bu-
luşması sağlanır iken bu süreç-
te Atapark içerisine de yaklaşık 
600 adet ağaç ekimi gerçekleş-
tirildi. 
Karataş belediye Başkanı Necip 
Topuz; Gelecek nesillere miras 
bırakacağımız daha yeşil bir Ka-
rataş için çalışıyoruz. Atapark 
içerisine halkımız için ekono-
mik getirisi de olabilecek ceviz 
ağaçları ekimini gerçekleştire-
rek daha yeşil bir Karataş için 
ekim çalışmalarının devam ede-
ceğini belirtti.

BAŞKAN TOPUZ; BALIKÇILARIMIZIN 
HER DAiM YANINDAYIZ  
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz Balıkçı Barınağını dolaşa-
rak balıkçıları dinleri. 
Balıkçılığın ilçenin en önemli 
istihdam kolu olduğunu dile ge-
tiren Başkan Topuz balıkçıların 
sorunlarını ve limanın eksiklerini 
yerinde ziyaret ile değerlendirdi. 
Limanın genişletilmesi öncesi 
incelemelerde bulunan Başkan 
Topuz, çalışmaların başlaması 
sonrası balıkçılarımızın talepleri-
nin büyük bir kısmının çözümle-
neceğini dile getirdi. 
Başkan Topuz balıkçıları ziyareti 
sırasında; Dün odluğu gibi bu-
gün de balıkçılarımızı dinleyerek 
ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. 
Pandemi koşullarında nasıl 

balıkçımızın yanında oldu isek, 
sektörün devamlılığı için bugün 
ve yarın da destek olmaya de-
vam edeceğiz. Sofralarımıza 
kadar ulaşan balığın her birinde 

emeği olan değerli balıkçılarımı-
zın çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi yönünde imkânlarımızı kul-
lanacak ve desteklemeye devam 
edeceklerini belirttiler. 

KARATAŞ SAHILINDE 
HALK KÜTÜPHANESI
Karataş Belediyesi tarafından yapımına baş-

lanan, Halk Kütüphanesi’nin inşaatı hızla 
devam ediyor.Karataş Belediyesi’nin Karataş 
plajında yapımına başladığı Kütüphanede ki 
çalışmalar devam ediyor. Özel olarak hazırlatı-
lan proje inşaatını yerinde inceleyen Belediye 
Başkanı Necip Topuz, “Kütüphanemizin inşaatı 
tüm hızıyla sürüyor. Bizde çalışmaları yerinde 
incelemek için buradayız. Karataş Belediyesi 
olarak eğitime verdiğimiz destekleri böyle bir 
proje ile taçlandırmak istedik.
Karataş Belediyesi olarak sahilde yapımına 
devam ettiğimiz parkımıza dinlenme esnasında 
vatandaşlarımızın kitap okuması için kütüphane 
inşasına da başladık. Okuyan, gelişen ve yaşa-
nabilir bir Karataş için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz
 Kütüphane›nin açılmasının ardından hem 
gençler ücretsiz ikramların yanı sıra yaklaşık 
20 bin kitabın yer alacağı kütüphanede ders 
çalışma ve kültür faaliyeti yapılabilecek hem 
de yetişkin ve çocuklara yönelik kültür sanat 
ve eğitim kursları için nitelikli yeni bir adres 
kazandırılmış olacak. “dedi
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Karataş Belediyesi Mart ayı olağan meclisi 
toplantısı Belediye Başkanımız Sayın Necip 
Topuz’un Başkanlığı ve değerli meclis üyeleri-
mizin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda şu 
gündem maddeleri görüşüldü.
1-Meclisin Tatil Ayının Belirlenmesi Hk.
2- Yemişli Mahallesi, 142 Ada 15 Parsel 1/1000 
Ölçekli İmar Planı Hk. ( İmar Komisyonuna 
Havale edilen) 
3- Korona virüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle 
İlçemiz Esnaflarına Çevre Temizlik Vergisinden 
Muaf Tutulması veya Hafifletilmesi Talebi Hk.   
( Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen) 
4- Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) 
Organize Sanayi Bölgesindeki
   Hissemizin Karataş Belediyesi İmar İnşaat ve 
Ticaret Limited Şirketine Devri Hk.
5- Kırsal Mahalleler Hk.
Alınan kararların ilçemiz için hayırlı olmasını 
temenni ederiz. 

KARATAŞ BELEDiYESi MART AYI 
OLAĞAN MECLiSi TOPLANTISI 

BELEDIYE BAŞKANLARINDAN 

KARATAŞ ZiYARETi
Adana’mızda bulunan 
Mahalli İdareler İş Veren 
Sendikası Başkanı ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Bele-
diye Başkanları Karataş 
Belediye Başkanımız 
Necip Topuz’un daveti ile 
Karataş İlçemize ziyarette 
bulundular. Sarıçam Be-
lediye Başkanlığının ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
Mahalli İdareler İş Veren 
Sendikası Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu Programı 
kapsamında Adana’ya 
gelen Belediye Baş-
kanları, Karaisalı İlçesi 
ziyareti sonrası Karataş 
Belediyemizi ziyaret 
ederek Kumluk ve Tabiat 
Parkında yer alan Şahin 
Tepesi Restoran da bir 
araya geldiler. Karataş’ı-
mızda ağırlanan Belediye 
Başkanlarına, Karataş 

Belediye Başkanımız Ne-
cip Topuz Karataşlı ka-
dınlarımızı desteklemek 
ve ürünlerini daha fazla 
kişilere ulaştırmak için 
Karataş Belediyemizce 
kurulan Karataş Kadın 
Girişimi Üretim ve İş-
letme Kooperatifimizin 
ürünlerini hediye etti. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz gerçekleşti-
rilen programda söz ala-
rak ; “Sendika temsilcisi 
Belediye Başkanlarımızın 
Adana ziyareti sırasında 
davetimiz üzerine bizleri 
kırmayarak onurlandırdı-
lar.Ziyaretleri sırasında 
ayrıca bizlere takdim et-
tikleri yöresel ürünlerin-
den oluşan hediyeler için 
Başkanlarımıza teşekkür-
lerimizi sunarım. Birlik 
ve beraberlik içerisinde 

hizmetin halka 
ulaştırılmasını 
sağlamak üze-
re bu toplan-
tıların önemli 
olduğunu 
düşünüyor, 
tüm belediye 
başkanlarımıza 
teşrifleri 
sebebi ile ayrı 
ayrı teşekkür-
lerimizi sunu-
yorum. “ dedi. 

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 Ka-
rataş Belediye Spor olarak 
faaliyetlerine devam ediyor.  
Karataş Belediyesinin des-
tekleri ile yeniden yapıla-
nan kulüp 26 Mart tarihinde 
yapılacak genel kurul ile 
Başkanını belirleyecek.  
Alt yapıdan yükselecek, 
sporcu gençliğin yetiştiril-
mesinde önemli hizmetler 

vermesi beklenen kulüp, 
yeni sporcuları ile birlikte 
Karataş stadyumunda 
açılacak sezon öncesi ça-
lışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Kulübün en büyük ih-
tiyacı olarak müsabakaların 
oynanacağı tesis eksikliği-
nin ve tesis problemlerinin 
çözümlenmesi ile faaliyetle-
rine başlar iken eksiliklerin 
giderilmesi Karataş’ın eski 
günlerini tekrar hatırlaması-
na ve yeni sporcular yetiş-
mesine olanak tanıyacak.  
Yenilenen Karataş stadyu-

munda antrenmana katılan 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz sporculara 
başarı dileklerini iletirken 
gençliğin, gelecek sonraki 
nesil için örnek olacak bu 
oluşumda aldıkları rollerin 
önemine değindi. Başkan 
Topuz madde bağımlılığı 
ile mücadele ve gençlerimi-
zin spor ile sosyalleşmesi 
yönünde büyük çaba sarf 
ettiklerini ve bu gayretlerin 
yakın zamanda meyvesini 
almayı ümit ettiklerini dile 
getirdiler. 
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