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MAHALLELERE COCUK 
OYUN PARKLARI 

Çocuklar Gülünce Karataş’ımız Daha Güzel Oluyor

Pandemi sürecinde 
eve kapanan 
çocukların 

teknoloji 
bağımlılığından 
uzaklaşmasını 
sağlamak ve 
sosyalleşmesine katkı 
sunmak yönünde birçok 
noktaya yerleştirilen 
çocuk parkları 

vatandaşlar tarafından 
beğeni ile karşılanıyor. 
Çocukların mutluluğuna 
şahitlik etmek bizler 
için büyük mutluluk 
olduğunu dile getiren 
Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz 
park çalışmalarını 
sürdürmeye devam 
edeceklerini belirtti. 

Karataş Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok noktaya 
çocuk parkları yapım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. 
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AKAY, KUMLUK VE TABiAT 
PARKINI iNCELEDi

Seyhan Belediye Başkanı 
Akif Kemal Akay Karataş Be-
lediye Başkanı Necip Topuz 
ile birlikte Karataş Belediye-
since Kumluk ve Tabiat Par-
kında gerçekleştirilen çalış-
maları inceleyerek Karataş ve 
Seyhan Belediyesi arasında 
Kumluk ve Tabiat Parkında 
ortaklaşa gerçekleştirilecek 
projeler ile ilgili incelemeler-
de bulundu. 
Akay, Karataş’ın Adananın 
Turizmine sunacağı katkıları 
önemsediklerini belirterek 
ortak çalışma ile bu cennet 
alanın tanıtılması yönünde 
ortak çalışmalar geliştirecek-
lerini belirttiler. 
Başkan Topuz Sayın Akay’a 

ziyaretleri sebebi ile teşek-
kürlerini sunarken bölgenin 
turizm alt yapısına Kumluk 
ve Tabiat parkının büyük 

katkı sunacağını, bu yönde 
gerçekleştirilecek her türlü 
iş birliği için hazır olduklarını 
belirttiler. 

ASKERE 
GIDECEK 

GENÇLERDEN 
BAŞKAN 
TOPUZ’A 
ZIYARET

Vatani görevlerini ger-
çekleştirmek üzere as-
kere gidecek olan Ka-
rataşlı gençler Karataş 
Belediye Başkanı Necip 
Topuz’u makamında 
ziyaret ettiler. 
Başkan Topuz ; “Karataş 

ilçemizde askere gide-
cek olan genç kardeş-
lerimizi makamımızda 
misafir edip yapacakları 
vatani görevde başarılar 
diledim. Allah tez za-
manda gidip gelmelerini 
nasip etsin.”  Dedi.
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ATAPARK HALK PLAJI KENTSEL 
TASARIM PROJESI ONAYLANDI

Çukurova Kalkınma ajansı tarafından 
açılan proje çağrısı üzerine kurumlar 
arası iş birliği ile hazırlanan Atapark 
Halk Plajı projesi onaylandı. 
Projenin uygulama alanı Atapark Mavi 
Kum Mevkiinde gerçekleştirilecek 
olup güçlü ortaklıklar ile gerçekleşti-
rilecek. 
Karataş Belediyesi tarafından yer tah-
sisi gerçekleştirilir iken projede Adana 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Adana 
Büyükşehir Belediyesi, Adana Sanayi 
ve Ticaret odaları ile Karataş Belediye-

si proje ortağı olarak yer alacak. 
Projenin uygulanmaya başlama tarihi 
Eylül ayı olarak görülmekte. 
Karataş Belediye Başkanı Necip To-
puz projenin uygulamaya geçirilmesi 
ile Karataş’ın yıllardır arzu ettiği Mavi 
Bayraklı bir plajının olması yönünde 
çalışmaların hızlandırılacağını bölge-
nin denizi ve plajları ile daha fazla ilgi 
duyulan tatil kenti olarak lanse edil-
mesini sağlayacaklarını belirterek pro-
jenin Karataş’a ve Adana’mıza hayırlı 
olması temennilerini dile getirdiler. 

Karataş Belediye ekipleri Atapark içe-
risinde bulunan sahile parke taşlardan 
yürüme alanı yapımı gerçekleştiriyor. 
Sahil yolunun yapımı için ekipler yol 
çalışmalarına devam ederken ke-
narlara da palmiye ağaçları dikimi 
gerçekleştirdi.Çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan Topuz ihtiyaçlar 
doğrultusunda ilçemizin her noktası-
na dokunmaya devam edeceklerini 
belirttiler. 
Başkan Topuz; “Halkın kullanımı-
na sunulacak Atapark sahili ile ilgili 
yepyeni düzenlemelerin de ilerleyen 
günlerde hayata geçirilmesi planla-
nırken bölge adından söz ettiren bir 
sahil konumuna gelmesi yönünde tüm 
hızımız ile çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz.” dedi.

ATAPARK SAHILINE YÜRÜYÜŞ YOLU 
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BAŞKAN TOPUZ 
MAHALLELiLER iLE 
BiR ARAYA GELDi

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, birim 
amirleri ile birlikte mahalleleri dolaşarak talep 
öneri ve şikayetleri değerlendirdi. 
Mahalleliler ziyaretleri sebebi ile Başkan To-
puz ve birim amirlerine teşekkürlerini ileterek 
bölgede yer alan eksikliklerin tamamlanması 
yönünde taleplerini ilettiler. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz “Kara-
taş Belediyesinin 43 mahalleye hizmet verdi-
ğini belirterek gerek bizzat dolaşarak gerekse 
amirlerimiz ve Mavi Masa aracılığı ile gelen 
tüm talepleri karşılama gayretinde bulunduk-
larını ve çözüm odaklı yaklaşım gösterdiklerini 
dile getirdiler.
Başkan Topuz mahallelilerimizin taleplerini 
önemsiyor ve çalışmalarımızı özellikle bu yön-
de programlıyoruz. “Dedi.

BAŞKAN TOPUZ 
PROJE ALANINI 

İNCELEDİ
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz 
Karataş Belediyesine ait arsa üzerine 
yapılacak olan ve Adana Büyükşehir 
Belediyesi ile ortak çalışmalar yürüye-
ceğimiz “Karataş İlçesi Atapark Halk 
Plajı, Kıyı Hattı Peyzaj Planlama ve 
Kentsel Tasarım Projesi “alanında ince-
lemelerde bulundu.
Başkan Topuz; “Karataş’ımıza mavi 
bayrak kazandırmak adına çalışmaları-
mız tüm hızıyla devam edecektir. Halkı-
mızın ve ilçemizi tercih eden tatilcilerin 
rahatlıkla denize girebileceği güzel bir 
plaj oluşturacağız. Hazırlanan proje ile 
inanıyorum ki Karataş bir adım daha 
öteye taşınacak ve en güzel şekilde ta-
nıtılacaktır. “Dedi.

BAŞKAN TOPUZ, KARATAŞ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİNİ ZİYARET ETTİ 
Karataş Belediye 
Başkanı Necip 
Topuz Karataş 
Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Koo-
peratifine ziya-
rette bulundu. 
Ayrıca koopera-
tifin kongresine 
de katılım gös-
tererek kongre 
sonrasında 
yapılan seçim-
de kooperatif 
başkanlığına 
yeniden seçilen 
Özden Atmaca 
ve yönetimine 
tebriklerini iletti.
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Karataş ilçesinde sezonun ilk 
buğday hasatları Adana Tarım 
il Müdürü Muhammet Ali Tekin, 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz, Çukurkamış Mahalle Muh-
tarı Durmuş Ali Aydın ve Ak Parti 
İlçe Başkanı Süleyman Özlem 
Ünal’ın katılımı ile Çukurkamış 
mahallesinde gerçekleştirildi. 
Buğdayların sararması ile ilk 
hasat Çukurkamış mahallesinde 
gerçekleştirilir iken Karataş Be-
lediye Başkanı Necip Topuz tüm 
çiftçilerimize bereketli olması 
temennilerini ilettiler. 
Başkan Topuz; “Bölgemizin en 
büyük iş kollarından biri olan 
tarımsal faaliyetler içerisinde 
gerçekleştirilen buğdayın çiftçi-

lerimizin yüzünü güldüreceğine 
inanıyor ve hasat edilen mah-
sullerin emeklerinin karşılığı 

olarak çiftçilerimizin taleplerini 
karşılaması en büyük dileğimiz. 
Bereketli mahsuller ile tüm çift-

çilerimize kolaylıklar diliyorum. 
“Dedi. 

BUĞDAY HASATLARI 
GERÇEKLEŞTiRiLDi

Karataş Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Şefkat Evi 
Projesi hayata geçti. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz Hasan Sağlık 
Şefkat Evinin açılışını geçti-
ğimiz günlerde hayatını genç 
yaşta kaybeden Hasan Sağ-
lık’ın ismini verdi. 
Merhum Hasan Sağlık’ın 
ailesi ile birlikte Şefkat Evi-
nin Açılışı gerçekleştirilirken 
Sağlık ailesi acılarına ortak 
olan Başkan Topuz’a böyle 

güzel projede isminin yaşatıl-
ması karşısında minnetlerini 
ilettiler. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz ; “ İhtiyaç sahibi 
tüm vatandaşlarımızın sesi 
olmak için mücadele ediyo-
ruz. Bu yönde ilçemizde söz 
verdiğimiz üzere yaşlılara, 
evsizlere ve ihtiyaç sahip-
lerine hitap edecek Hasan 
Sağlık Şefkat Evini faaliyete 
geçirmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Şefkat evi ilerleyen 

günlerde genişletilmesi yö-
nünde de çalışmalara gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde yaşa-
mını yitiren ilçemizin sevilen 
isimlerinden kardeşimiz Ha-
san Sağlığın ismini vererek 
yaşatılmasını istedik. Hasan 
Sağlık Şefkat Evinin açılışını 
Sağlık ailesi ile birlikte ger-
çekleşirdik. İlçemize hayırlı 
olmasını temenni ediyor mer-
hum Hasan Sağlık’a Allahtan 
rahmet diliyorum. “ Dedi. 

KARATAŞ BELEDIYESINDEN ŞEFKAT EVI 
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Karataş ilçemizde AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Baş-
kanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıe-
roğlu, Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay 
ve AK Parti Karataş İlçe Başkanı Sü-
leyman Özlem Ünal ile birlikte esnafları 
ve Karataş Belediyesi tarafından işle-
tilen Kumluk ve Tabiat Parkını ziyaret 
ettiler. 

Sarıeroğlu, Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz ile birlikte Karataş Bele-
diyesi olarak işletmesi gerçekleştirilen 
Kumluk Tabiat Parkı içerisinde yapılan 
çalışmalar ile ilgili incelemelerde bu-
lunur iken bölge turizmine katkı sağ-
layacak ve gelecek vaat eden tesis 
hakkında Başkan Topuz tarafından bil-
gilendirme gerçekleştirdi. 

SARIEROĞLU’ NDAN 
KARATAŞ ZiYARETi

KADIN 
KOOPERATIFINE 

DESTEK KARATAŞ 
BELEDIYESINDEN 

Karataş Belediyesi tarafından il-
çemizdeki kadınların istihdamı, 
ürettikleri ürünlerin pazarlanması 
ve ekonomilerine katkı sunulması 
amacı ile kurulan “Karataş Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Koope-
ratifine” Karataş Belediyesince yer 
tahsisi gerçekleştirildi. 
Kurulumu Karataş Belediyesi ta-
rafından 2020 yılının başlarında 
tamamlanan kooperatif el emeği 
ürünlerin satışını gerçekleştire-
bilmek üzere yer tahsisi gerçek-
leştirilirken kadınlarımızın ev eko-
nomisine sunacakları katkı kadar 
ürettikleri ürünler ile ilçemizin tanı-
tımına da destek oluyorlar. 
Karataş Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifine ziyarette 
bulunan Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz Kadınlarımızın her 
noktada desteklenmesi gerektiğini 
belirterek üreten ve geliştiren ka-
dınlarımızın bir araya yer alacağı bu 
kooperatif ilçemizin ilerleyen günle-
rinde tanıtımına ve kadınların istih-
damına büyük fırsatlar sunacaktır. 
Belediyemiz tarafından bizler her 
daim destekleyerek kooperatifin ge-
liştirilmesine katkı sunmaya çalıştık 
ve devam edeceğiz. “Dedi. 
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Başkan Topuz: Turizmi, tarımı ve 
balıkçılığı ile gelişen Karataş; yarının 
parlayan yıldızı olacak. 
Başkan Topuz’un canlı yayın sıra-
sında hizmetleri ve çalışmalarını dile 
getirdi. Programda yer alan detaylar 
ise şu şekilde;
1. Bölgenizin ekonomisini ayak-
ta tutan en önemli sektör tarım ve 
hayvancılık. Tarımsal ve hayvansal 
faaliyetlerin desteklenmesi yönünde 
ne gibi çalışmalarınız bulunmakta? 
Başkan Topuz: Karataş’ın kalkınması 
yönünde halkımızın ve ilçemizin eko-
nomisini ayakta tutan tarım, balıkçılık 
ve hayvancılık meslek gruplarının 
birçok sorunu bulunmakta. Bizler bu 
sorunlar karşısında belediyemizin 
imkânlarını kullanarak destek olmaya 
gayret ediyoruz. Öncelikle denizle-
rimizde azalan balık popülasyonun 
arttırılması yönünde yapay resif 
çalışmaları, tarımın güçlendirilmesi 
amacı ile zeytincilik ve son olarak ta 
hayvancılığın geliştirilmesi yönünde 
ıslah çalışmaları ile halkımı-
za destek vermeye gayret 
ediyoruz.
Karataş’ın mahallelerinde 
yer alan üreticilerimizin ne 
sıkıntılar yaşadığını çok iyi 
biliyoruz. Bu bağlamda bizler 
yem konusunda sıkıntı yaşa-
yan hemşehrilerimize destek 
olmak amacı ile meraların 
verimlerini yükseltmek ve 
elde edilen otun kalitesini 
artırarak destek olmak ama-
cı ile belediye imkânlarımız 
doğrultusunda temin etti-
ğimiz Katı Gübre Dağıtıma 
Makinesini kullanılarak Mera 
Islah çalışmalarına başlayıp üretici-
lerimize destek veriyoruz. Aldığımız 
makine ile mera alanları ve verimi 
düşük belediye arazilerinin veriminin 
arttırılmasını hedefliyoruz. Mera Islah 
Çalışmaları ile 250 000 metrekare 
düşük verimli araziyi ıslah ettik
Hem bölge hem de Ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak projelerimizin devam 
ettirerek üreticilerimizi desteklemeye 
devam edeceğiz. 
2. Göreve başladığınız yıl Milli 
Parkların işletmesinde bulunan Kum-
luk ve Tabiat Parkını Karataş Beledi-
yesi tarafından kiralayarak belediye-
niz işletmelerine kattınız. Hedefleriniz 

nedir? 
Başkan Topuz: Kumluk ve Tabiat Par-
kının Karataş’ın Turizminin kalbinin 
attığı nokta haline getireceğiz. 
Belediye işletmesi olarak faaliyet gös-
teren tesiste Şahin Tepesi Kahvaltı 
Salonu ve Balık Restoran olarak hiz-
met verir iken aynı zamanda konak-
lama yönünde de bungalov evler ile 
misafirlerimizi ağırlıyoruz. 
Oda kahvaltı şeklinde bungalovlarda 
konaklama imkânı bulunurken, denize 
sıfır tesis ’in sahilinde de misafirlerin 
yararlanma şansı bulunuyor. 
Yaz, kış açık olacak tesis aynı za-

manda Karavan ve 
Çadır konaklama-
ları ile de misafir 
kabulü gerçekleş-
tirmekte. 
Mevcut bunga-
lovların ilerleyen 
zamanlarda arttı-
rılması ile bölgenin 
en önemli turistik 
dinlenme, konak-
lama ve eğlence 
tesisi haline getiril-

mesi yönünde çalışmalarımız devam 
edecek.  Ek olarak bölgede çadır ve 
karavan kamp alanları, su sporları 
merkezi, eğlence alanları gibi birçok 
çalışmanın hazırlığını yapıyoruz. Böl-
genin en gözde işletmesi olarak iler-
leyen süreçlerde halkımız bu tesisten 
yararlanabilecek. 
3. Türkiye’nin hatta dünyanın 
en büyük projeleri arasında yer alan 
Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi 
ve Seracılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi projeleri bölgenizde gerçek-
leştirilmekte. Burada sizin rolünüz ve 
projede yapılacak çalışmalar nelerdir? 
Karataş Belediye Başkanı Necip To-

puz; Belediyemiz bu iki projeye de 
hisse ortağıdır. Seracılık organize 
sanayi bölgesi projesi İlçemiz Bebeli 
Mahallesinde planlanırken Su Ürün-
leri Organize Sanayi Bölgesi ise Adalı 
mahallemizde planlanmaktadır. 
Belediyemiz bu iki projelerde %6 his-
se ortağı olarak yer almaktadır. 
Tarım Organize Sanayi bölgesinde 
gerçekleştirilecek projede topraksız 
tarım uygulamaları gerçekleştirilecek. 
Tesis içerisinde işleme, paketleme ve 
muhafaza alanları yer alacak. 
Yapılması planlanan Su Ürünleri OSB 
ile bölgemizde üretim, istihdam ve 

katma değer desteklenmiş olacaktır. 6 
500 dekar verimsiz alanda kurulacak 
olan tesis en az 250 su Ürünleri Mü-
hendisi olmak üzere yaklaşık 3 000 
kişiye istihdam sunacak olup, 35 000 
ton kapasite ile 2,5 Milyar üretim ka-
pasitesi ile katkı sağlayacaktır. 
Çipura, Levrek, Karides, Kerevit, 
Sazan, Tilapya, Kefal ve Akvaryum 
balıkları gibi birçok türün yetiştiriciliği 
yapılacak tesiste her bir havuz 25 
dekar alanı kapsayacaktır. Ayrıca 
OSB de kurulacak 254 tesis ile her 
bir işletme 135 ton su ürünleri üretimi 
gerçekleştirebilecek. 
Planlanan projenin hayata geçirilmesi 
yönünde çalışmaları önem ile takip 
eden, Karataş’ımıza katma değer ile 
üretim ve istihdam sağlayacak Su 
Ürünleri OSB için desteklerini hiçbir 
zaman esirgemeyen başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere, bölge milletvekil-
lerimize ve Adana Valiliğimize Karataş 
ilçemiz ve Karataşlı hemşehrilerimize 
adına teşekkür ederiz. 
4. Karada verdiğiniz temizlik 
mücadelesini denizde de sürdürme 
gayretiniz bulunmakta. Bu kapsamda 

hali hazırda bir projeniz onaylanmış. 
Projenin içeriği nedir? 
Karataş Belediye Başkanı Necip To-
puz: Çevre kirliliğine büyük önem ve-
riyoruz. Karataş Belediyesi tarafından 
hazırlanan proje %100 hibe olarak 
TBB tarafından düzenlenen yarış-
mada ödül almıştır. Projemizin ismi 
“Denizlerdeki Atıkların Geri Dönüşü-
me Kazandırılması ve Hayalet Ağların 
Temizlenmesi “ Proje kapsamında 
balıkçılarımızın ağlarında çıkan geri 
dönüştürülebilir malzemelerin top-
lanarak denizlerimizin korunmasını 
sağlayacak ayrıca denizlerimizde terk 
edilmiş balıkçı ağlarının temizlenerek 
canlılığı tehdit etmesi engellenecektir. 
Türkiye’de ilk olacak proje Karataş 
Belediyesince faaliyete geçirilecek. 
Projenin pilot bölge olarak Karataş’ta 
uygulanması sonrası tüm kıyılarımız-
da ve dünyaya yayılması yönünde 
çalışma yapılması planlamaktayız.  
İlçemiz için projenin hayırlı olmasını 
diliyorum.  
5. İlçenizde uzun yıllardır 
kütüphane bulunmamakta. Ancak 
siz bu durum üzerine baya çaba 
sarf ederek ilçeye 1 kütüphane 
kazandırmışsınız? Kapsamı 
genişletilecek mi bununla ilgili 
programınız nedir? 
Karataş Belediye Başkanı Necip To-
puz; Karataş Belediyesi olarak eğitim 
konusuna gösterdiğimiz hassasiyeti 
her noktada dile getirmekteyiz. İlçemi-
zin eğitim planlamasına katkı sunmak 
amacı ve kütüphane kültürünün tekrar 
canlandırılması yönünde yapımı ta-
mamlanan Halk Kütüphanemizin açı-
lışını gerçekleştirmenin mutluluğunu 
birlikte yaşıyoruz. Kütüphanemizin şu 
an 20 000 kitap kapasitesi bulunmak-
ta. İlerleyen süreçlerde inanıyorum ki 
çok daha kapsamlı bir kütüphane ka-
zandırılması yönünde çalışmalarımızı 
tamamlayacak ve Karataş’ımıza yep-
yeni bir kütüphane kazandıracağız. 
Kütüphanemizde vatandaşlarımıza 
ücretsiz kitap temininde bulunurken 
aynı zamanda eğitim ve kültürel 
faaliyetler ile de çalışmalar gerçek-
leştirilmekte. 2. Halk Kütüphanemiz 
için de ekibimiz çalışmalara başladı. 
Yakın zamanda 2. Kütüphanemizin de 
açılışını yapacağız inşallah. Okuyan, 
gelişen ve yaşanabilir bir Karataş için 
çalışmalarımızı süreceğiz. 

KARATAŞ BELEDIYE BAŞKANI NECIP TOPUZ 
BENGÜ TÜRK TV DE SORULARI YANITLADI

Başkan Topuz Bengü Türk TV de Başkanlar Konuşuyor programına canlı 
yayın konuğu olarak katılarak hizmetleri değerlendirdi. 
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BALIKÇILARA VINÇ DESTEĞI
Karataş Belediyesi teknelerini 
bakım alan balıkçılara ücretsiz 
olarak vinç tahsis ederek tek-
nelerin karaya çıkarılması ve 
suya indirilmesi yönünde destek 
oluyor. 
Pandemi den dolayı zorlu bir se-
zon geçiren balıkçıların her daim 
yanında olmaya gayret eden 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz balıkçıların desteklenmesi 
yönünde ellerinden gelen çabayı 
göstermeye devam edeceklerini 
belirttiler. Başkan Topuz Liman 
içerisinde teknelerin bakım ve 
onarım çalışmalarını yerinde in-
celeyerek balıkçılar ile görüşme 
gerçekleştirdi. Balıkçılar Başkan 

Topuz’a verdikleri destekler için 
teşekkürlerini ilettiler. 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz; “Balıkçılık ilçemizin can 
damarı. Geliştirilmesi ve destek-
lenmesi gerekmekte. Biz yerel 

yönetimler olarak ba-
lıkçılarımızın ihtiyaçla-
rına yönelik elimizden 
gelen gayreti ve çaba-
yı gösteriyoruz. Pan-
demi sürecinde gıda 
ve nakit desteği, lima-
nın derinleştirilmesi, 
genişletilmesi ve yine 
nakit olarak destekle-
yecek projelerin oluş-
turulması gibi birçok 
çalışma ile balıkçıları-

mıza destek olmaya çalışıyoruz. 
Gayretlerimiz balıkçılarımızın 
refah içerisinde mesleklerini icra 
etmeleri. Çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. “Dedi. 

KARATAŞ BELEDIYESI SIFIR ATIK PROJE TEMELLERI ATILDI
Karataş Belediyesi tara-
fından hazırlanan Sıfır 
Atık Projesinin tesis te-
melleri Liman içerisinde 
atıldı. 
Kurulacak Tesisi yerin-
de inceleyen Karataş 
Belediye Başkanı Necip 
Topuz Balıkçılarımıza ve 
doğaya büyük katkı sağ-
layacak projede emin 
adımlar ile ilerlediklerini 
belirttiler. Karataş Be-
lediyesi tarafından De-
nizlerdeki Atıkların Geri 
Dönüşüme Kazandırıl-
ması ve Hayalet Ağların 
Temizlenmesi Projesi 
Kapsamında kullanılmak 
üzere Belediyemizce 
hazırlanan depolama 
alanında balıkçılarımız 
tarafından getirilen atık-
lar ayrıştırılarak kayıt 
altına alınacak ve geri 
dönüştürülecek. 

KARATAŞ BELEDIYE 
SPORDAN BAŞKAN 
TOPUZ’A ZIYARET

Karataş Belediye Spor yönetimi Belediye 
Başkanı Necip Topuz’u ziyaret ederek kulü-
bün formasını hediye ettiler. 
Kulübün tekrar yapılanmasında büyük emek 
sarf eden Karataş Belediye Başkanına ver-
dikleri destek için teşekkürlerini sunan Kara-
taş Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Ali 
Tunç ve yönetimi ilçenin spor ile tanınan ve 
gelişen temelinin sağlam adımlar ile atıldığını 
belirttiler. 
Başkan Topuz; “Kulüp temsilcilerimize ve 
Başkanımıza ziyaretleri ve forma hediyele-
ri için teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizde 
sporun geliştirilmesi gençlerimizin kötü alış-
kanlıklardan uzaklaştırılması yönünde büyük 
önem arz etmekte. Kulübün ilerleyen günler-
de tüm branşlarda hizmet veren bir yapı ka-
zanacağına yürekten inanıyor ve kulüp yö-
netimini çalışmalarından ötürü kutluyorum. 
“Dedi.
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KARATAŞ’TA EĞITIME TAM DESTEK
Bahçe mahallesinde Karataş Beledi-
yesine ait olan arsanın Milli Eğitime 
tahsisi ile okul yapımı gerçekleştirili-
yor. 
Bahçe mahallesindeki, belediyeye 
ait arsa üzerine yapımı gerçekleştiri-
lecek okul için proje hazır. 
Başkan Topuz; “Bahçe Mahallemiz-
de yapılacak olan okul projesi için 
fizibilitenin tamamlanması sonrası, 
Karataş Belediyemize ait arsanın 

kullanımı için muvafakat vererek eği-
timin aksamaması ve geliştirilmesi 
yönünde destek olmaya çalıştık. Ya-
pılacak okulda yetişecek her birey 
bizlerin geleceği olacak. Yapımının 
tamamlanması sonrası bu okulda 
eğitim görmeye başlayacak yeni 
neslin hem ilçemize hem de ülkemi-
ze katkı sağlayacak ufku geniş birey-
ler yetiştirmesi temennisi ile hayırlı 
olmasını dilerim. “Dedi. 
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Karataş Turizm ve Kültür Plat-
formu Başkanı Tevfik Kısacık ve 
platform üyeleri Karataş Belediye 
Başkanı Necip Topuz’u makamın-
da ziyaret ederek ilçenin turizm 
geleceği ile ilgili değerlendirme-
lerde bulundular. 
Karataş Belediye Meclis üyeleri 
Metin Buga ve İsmail Bekdik’ inde 
yer aldığı görüşmede ilçenin turiz-
minin geliştirilmesi yönünde yapı-

lacak ortak çalışmalar hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu. 
Karataş Belediye başkanı Necip 
Topuz ziyaretleri sebebi ile Ka-
rataş Turizm Platformu Başkanı 
Tevfik Kısacık ve Yönetimine te-
şekkürlerini sunarak bölgenin ge-
lişimi konusunda el birliği ile mü-
cadele edilerek ilçeye hak ettiği 
değerin kazandırılabileceğini dile 
getirdiler. 

Haziran 2021

Karataş- Aylık Haziran 2021 Sayı:7

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

Karataş Belediyesince revize edile-
rek yeni yönetimi ile çalışmalarına 
devam eden Karataş Belediye Spor 
Kulübüne Belediye Başkanı Ne-
cip Topuz destek vermeye devam 
ediyor. 
Başkan Topuz; “ Karataş ilçemizde 
gençlerimizin sporla ilgilenmesi, 
yeteneklerini geliştirmesi ve kötü 
alışkanlıklardan uzak durması için 
çalışmalarımız devam etmekte. 
İlçemizin sportif alt yapısı için ihtiyaç 
duyulan tesis eksikliğinin giderilmesi 
ve kulübün tekrar yapılanması ile 
geleceğe yönelik yetiştirilecek yeni 
sporcular için kurulan yeni ekip tüm 

hızı ile çalışıyor. Ayrıca gençlerimi-
zin bağımlılık ile mücadelesi kapsa-
mında büyük önem verdiğimiz spor-
tif alt yapının gelişmesi ilçemizin 
spor ile tanınmasını sağlayacaktır. 
Gençlerimizin spor ile buluşturulma-
sı kapsamında gerçekleştirilen çalış-
malara istinaden yaptığımız ziyaret 
ile sporcu kardeşlerimizle bir araya 
gelerek yeni alınan futbol topları-
nın dağıtımını gerçekleştirip günün 
önemine istinaden kardeşlerimizle 
hatıra fotoğrafı çekildik. Her şartta 
Karataş Belediyesi olarak spora 
ve sporcuya destek olmaya devam 
edeceğiz. “ dedi. 

KARATAŞ, SPOR ILE GELIŞECEK 

KARATAŞ TURIZM 
PLATFORMUNDAN BAŞKAN 

TOPUZ’A ZIYARET

TURIZM HIZMET 
SEKTÖRÜNE EĞITIM 

Karataş Belediyesi ve ATGAB 
ilçemizdeki turizmi geliştirmek 
amacıyla” Turizm Hizmet 
Sektöründe Kişisel ve Mekân-
sal Hijyenle Yerli ve Yabancı 
Turistler ile İletişim Eğitimi 
“gerçekleştirdi.  Karataş’ımızın 
turizm potansiyelini geliştirmek 
ve gelen turistlere daha iyi 
hizmet sunmak için esnaflara 
ve turizm çalışanlarına yöne-
lik gerçekleştirilen eğitim ile 
ilçemize gelecek misafirlerin 
memnuniyetini arttırılması 
hedefleniyor. Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz Eğitim toplantısında söz 
alarak, Turizm ile gelişen ilçemizin daha 
ileriye taşınması yönünde gerçekleştirile-
cek eğitimleri önemsediklerini belirterek 
esnaflarımıza ve turizm sektöründe hizmet 
veren çalışanlarımıza katkı sağlamasını 
ümit ettiklerini dile getirdiler.

KARATAŞ BELEDIYESI VE DSI LIMAN DERINLEŞTIRME ÇALIŞMALARI
Balık av sezonunun ka-
panması sonrası teknele-
rini bakıma alan balıkçıla-
rımızın teknelerin çekimi 
sırasında yaşadığı derinlik 
sorunu Karataş Belediye-
si ve DSİ orta çalışması ile 
gerçekleştirildi.  Karataş 
su Ürünleri Kooperatifi ve 
balıkçıların talepleri üze-
rine konuya önem veren 
Başkan Topuz çalışmala-
rın gerçekleştirilmesi yö-

nünde çözüm odaklı yak-
laşım göstererek talepleri 
gerçekleştirdi. Başkan 
Topuz çalışmaları yerinde 
inceler iken; Karataş Bele-
diyesi olarak DSİ ile ortak 
başlattığımız çekek alanı 
liman derinleştirilmesi 
çalışmalarıyla balıkçıları-
mızın sorunlarını ortadan 
kaldırarak hemşerilerimi-
zin yanında olmaya de-
vam ettiklerini belirtti. 




