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’1. ULUSAL MAVI YENGEÇ 
KISA FILM YARIŞMASI BAŞLIYOR’

Karataş Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film 
Yarışması’’ 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Karataş da yapılacak.

Türkiye sınırları içerisinde, amatör ve pro-
fesyonel kısa filmcilerin katılabileceği bir 
yarışmada, “Deniz ve Pandemi” konu-

suna dikkati çekerek, Denize kıyısı olan il ve 
ilçelerde ki duyarlılığı artırmak, denizleri temiz 
tutmak ve korumanın önemini vurgulamak 
amaçlanıyor.Yarışmanın amacı, kısa film üre-
tenlerin sinema alanında yaptıkları çalışmalar 
ile geleceğe yönelik bilgi ve becerilerini ortaya 
çıkarmak.Yarışmada genç sinemacıların, film-
lerinin izleyicilerle buluşmalarını sağlamak, 
sinema profesyonelleriyle bir araya getirmek 
ve Türkiye’de kısa film üretimi yapanların, ça-
lışmalarını uluslararası platformlara taşımak, 
özendirmek ve tanıtım yapmalarını sağlamayı 
amaçlıyor.
YARIŞMANIN KONUSU:
Yarışmanın Tema’sı DENİZ VE PANDE-
Mİ olarak belirlendi.Son iki yıldır ülkemizde 
ve dünya genelinde yaşanılan Covid-19 ile 
ilgili yaşadığımız zor dönemlerde, kendimizi 
korumak ve daha sağlıklı kalabilmek için, çev-
remizi korumanın ve temiz tutmanın da hayati 
önem taşıdığına dikkat çekilerek duyarlılığı 
arttırmak konusundan yola çıkarak, “Deniz ve 
Pandemi” teması işlenecek.

BAŞVURU ADRESİ
maviyengecfestivali@gmail.com 
www.maviyengecfestivali.com
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1 TEMMUZ DENIZCILIK 

VE KABOTAJ BAYRAMI 

KARATAŞ’TA ETKINLIKLERLE 
KUTLANDI

Karataş Su Ürünleri 
Kooperatifi, Karataş 
Belediyesi ve Adana 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştiri-
len etkinliklerde Yüzme 
yarışları, tekne yarışları 
ve kano gösterileri ger-
çekleştirildi. 
Etkinlikler Karataş’ta 
Atapark plajında ger-
çekleştirilirken Karataş 
Kaymakamı Fatih Ayaz, 
Karataş Belediye Başka-
nı Necip Topuz ve Ada-
na Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, 
Karataş Su Ürünleri Ko-
operatif Başkanı Celal 
Safsoylu, protokol üye-
leri ve halkın katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
Etkinlikler protokolün 
yerini alması, saygı du-
ruşu ve istiklal marşı, 
protokol konuşmaları ve 
yarışmaların başlaması 
sonrası protokolün de-
nizcilerimizi anma amacı 
ile denize çelenk bırak-
ması sonrası tekne turu 
ile sonlandırıldı. 
Etkinlikte söz alan Ka-
rataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz; Türkiye’nin 
en büyük balıkçı filo-
larından birine sahip 
olan Karataş gelişen ve 
sürdürülebilir balıkçılığın 

örnek limanlarından biri 
haline gelmiştir. Mevcut 
kapasitesi yetersiz olan 
balıkçı limanımızın yakın 
zamanda gerçekleşti-
rilmesi planlanan liman 
genişletme çalışmaları 
ile balıkçılarımıza nefes 
aldıracak, daha düzenli 
ve sistemli bir liman ile 
hizmet vermeye devam 
edecektir. 
Limanımızın genişle-
tilmesi faaliyetlerinde 
desteklerini bizlerden 
esirgemeyen başta Sa-
yın Cumhurbaşkanımız, 
Cumhur İttifakı Bölge 
Milletvekilleri ve İl Baş-
kanlarımıza, Ulaştırma 
Bakanlığı temsilcilerine 
Karataş halkımız, ba-
lıkçılarımız ve şahsım 
adına sonsuz teşekkür-
lerimizi sunarız. Liman 
genişletme projesi inanı-
yorum ki Karataş’a yeni 
bir çehre kazandıracak, 
geliştirecek ve güzelleş-
tirecektir. 
Bugün gerçekleştirilen 
etkinliklerde emek ve 
destek veren değerli 
dostlarımıza teşek-
kürlerimizi sunuyor, 1 
Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj bayramının gü-
zellikler ile her sene kut-
lamayı diliyorum. “ dedi. 

KARATAŞ BELEDIYESI 1. AYAK 
TENISI TURNUVASI SONA ERDI
Karataş Belediyesi tarafından 
ilçede ilk defa düzenlenen turnu-
va final müsabakalarının tamam-
lanması ile sona erdi. 
Müsabakalar sonunda şampi-
yonluğu göğüsleyen takımlara 
kupa ve madalyalar İlçe Kayma-
kamı Fatih Ayaz, Karataş Beledi-
ye Başkanı Necip Topuz ve Ayak 
Tenisi Adana İl Temsilcisi Erdem 
Turan tarafından takdim edildi. 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz turnuvaya katılım göste-
ren spor severlere teşekkürlerini 
sunarken yaptığı konuşmada şu 
ifadelere yer verdi. 
Başkan Topuz; “İlçemizde 
gençlerimizin kendini ifade 
etmesine imkân sunan sportif 
faaliyetlere destek vermeye 
ve gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz. İlçemizde ilk defa 
gerçekleştirilen Ayak Tenisi 

turnuvası kapsamında turnuvaya 
katılım gösteren sporcularımızı 
kutlar nice başarılar elde etme-
lerini dilerim.  Spor ile gelişen ve 
kendini ifade eden bir kent yarat-
ma arzusu ile geldiğimiz günden 
bu yana sporun ve sporcunun 
her daim yanında olmaya gayret 
gösterdik ve göstermeye devam 

edeceğiz. Futbol kulübünün 
yeniden yapılanması ve belediye 
bünyesine katılması, tesis 
eksiklerinin giderilmesi ve sportif 
organizasyonların arttırılması 
ile gençlerimizin kendini ifade 
etmelerine fırsat sunacak imkan-
lar yaratmaya devam edeceğiz. 
“dedi.

BAŞKAN TOPUZ MAHALLELILERI DINLIYOR
Karataş Belediye Başkanı Ne-
cip Topuz her ay düzenli ola-
rak birim amirleri ile birlikte 
mahallelileri dinliyor. 
Vatandaşları ziyaret ederek 
onların görüş, talep ve öneri-
lerini değerlendiren Başkan 
Topuz, Birim amirleri ile birlik-
te sorunların ve yapılması ge-
reken çalışmaları yerinde ve 
hızlıca not alarak çözüm odak-
lı çalışmalar yürütüyor. 
Başkan Topuz; hizmet etmek 
için geldiğimiz bu görevde va-
tandaşlarımızın talepleri bizler 
için önemlidir. Bu doğrultuda 
vatandaşlarımızı evlerinde, 
bahçelerinde, dükkanlarında, 
tarlalarında ziyaret ederek on-
ları dinliyor ve sorunlarına çö-
züm arıyoruz.
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Adana’da, deniz dibinden 
dalgıçlar tarafından toplanan 
hayalet ağ, ip ve halat gibi 
balıkçılıkta kullanılan atık 
malzemeler, kadınların elle-
rinde çanta, temizlik bezi ve 
çeşitli süs eşyalarına dönüş-
türülerek ekonomiye kazan-
dırılacak. Adana’nın Karataş 
ilçesinde belediye öncülü-
ğünde başlatılan Türkiye 
Belediyeler Birliği tarafından 
desteklenen “Denizlerdeki 
Atıkların Geri Dönüşüme 
Kazandırılması ve Hayalet 
Ağların Temizlenmesi” projesi 
kapsamında denizde temizlik 
çalışması başlatıldı. Proje kapsamın-
da uzman eğitmenlerden dalgıçlık eği-
timi alan Karataş Belediyesi personeli, 
deniz dibinde temizlik çalışması ger-
çekleştirdi. Ekipler, Belediye Başkanı 
Necip Topuz’un da katılımıyla yaklaşık 
18 metre derinliğe dalarak, ekonomiye 
kazandırılacak ağları ve diğer atık-

ları topladı. İlk aşaması tamamlanan 
projede denizin altından kilolarca 
hayalet ağ, ip ve halat çıkarıldı. 
Çıkarılan malzemeler bir süre sonra 
ilçedeki kadın kooperatiflerince 
işlenerek çanta, temizlik bezi ve çeşitli 
süs eşyaları haline getirilip ekonomik 
kazanca dönüştürülecek.
Karataş Belediye Başkanı Necip To-

puz, AA muhabirine 
ilçenin ülkenin en 
uzun kumsallarından 
birine sahip olduğu-
nu söyledi. İlçenin 
karadan çok denizde 
yüzölçümünün 
bulunduğunu ve 480 
balıkçı teknesiyle 
büyük bir filoya sahip 
olduklarını aktaran 
Topuz, Karataş için 
büyük bir öneme 
sahip olan denizin 
temizliği ve buradaki 
canlıların çeşitliliği 
ve neslinin devamı 

için çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda 
“Denizlerdeki Atıkların Geri Dönüşü-
me Kazandırılması ve Hayalet Ağların 
Temizlenmesi” projesi hazırladıklarını 
aktaran Topuz, projenin Türkiye Be-
lediyeler Birliğinden destek aldığını 
anlattı.
Topuz, proje kapsamında ilk etapta 

belediyede bazı personellerin deniz 
dibi temizliği yapabilmesi için dalgıçlık 
eğitim aldığını belirterek, ayrıca çıka-
rılan ağ ve diğer atıklar için Atık Getir-
me Merkezi oluşturduklarını söyledi.
“Bir haftada bir kamyon hayalet ağ 
çıkarıldı” Etaplar şeklinde ilerleyen 
projede şu an eğitim alan personelin 
deniz dibinden atık toplama çalış-
malarını sürdürdüğünü dile getiren 
Topuz, “Yaklaşık bir haftalık sürede 
deniz dibinden bir kamyon kadar 
hayalet ağ çıkardık. Bu ağlar, kadın 
kooperatifleri veya bu konuda çalışa-
bilecek vatandaşlarımızın elinde çan-
ta, yer bezi gibi çeşitli tekstil ürünleri 
haline getirilecek. Projeyle bir hafta 
içerisinde bir kamyon ağı denizlerimiz-
den uzaklaştırmış olduk.” diye konuş-
tu. Topuz, projeyle denizdeki canlılığa 
katkı sağlanacağı gibi ekonomik 
anlamda güçlük çeken birçok kadının 
da bu kapsamda desteklenerek aile 
ekonomilerine katkıda bulunmalarının 
sağlanacağını kaydetti.      

BAŞKAN TOPUZ DENIZE DALARAK 
ATIK VE HAYALET AĞ TOPLADI

KARATAŞ 
BELEDIYESI 
GENÇLERI 
SANAT ILE 

BULUŞTURUYOR

Karataş Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 
başlatılan gitar kursları büyük ilgi görüyor.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Kursi-
yerleri ders sırasında ziyaret ederek başarı di-
leklerini iletti. 
Başkan Topuz; “Teknoloji bağımlısı olarak ye-
tişen yeni neslimizi biraz olsun sanat ve spor 
ile buluşturmak üzere ciddi mücadele veriyo-
ruz. Yaz sezonu boyunca devam edecek Gitar 
Kursu ile de çocuklarımızın sanat ile tanışması 
ve kendini geliştirerek sosyal yaşama adapte 
olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Sanatsal 
anlamda çalışmalarımız devam edecek. Sanat 
ile büyüyecek ve gelişecek yeni nesil için ilerle-
yen süreçlerde çeşitli projeler ile bu oluşumları 
desteklemeyi hedefliyoruz. “Dedi. 

Deniz Dibinden Çıkarılan Hayalet Ağlar Kadınların Emeğiyle Ekonomiye Kazandırılacak
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CARETTALAR KARATAŞ 
SAHiLLERiNDE 

Karataş Adova sitesi sahilleri Ca-
retta Carettaların yumurtalarına ev 
sahipliği yapıyor. 
Haziran ayı içerisinde aynı sahile 
9 adet yuvaya yüzlerce yumurta 
bırakan Caretta Carettaların yu-
murtlama alanları Karataş Beledi-
yesi ve doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından koruma altına 
alınıyor.
Yuvaların zarar görememesi için 
işaretleme ve uyarı levhaları ası-
lırken bölgede vatandaşların da 
yuvalara karşı hassasiyet göster-
meleri yönünde uyarı ve bilgilen-
dirmeler gerçekleştiriliyor. 
Sitenin sahilinde yer alan yuvalar, 
site sakinleri tarafından da ilgi ve 
hassasiyet ile gözlemlenerek koru-
ma altında tutuluyor. 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz ve WWF yetkilileri yuva 

alanlarında incelemelerde bu-
lundular. Başkan Topuz; Ekolojik 
dengenin korunması yönünde 
önemli bir yeri olan kaplumba-
ğaların korunması sürdürülebilir 
denizcilik faaliyetleri ve yaşam 

için büyük önem 
arz etmekte. 
Bu yönde daha 
önce Akyatan 
Kumsallarında 
gözlemlediğimiz 
Carettaların ilçe 
merkezimizde yer 
alan sahillerimiz-
de de görülmesi 
ile koruma çalış-
maları başlattık. 
Yuvaların tespiti 
sonrası ekipleri-
miz yumurtaların 
zarar görmemesi 
yönünde koruma 

ve gözlem çalışmalarını belirli peri-
yotlar ile WWF yetkilileri ile birlikte 
gerçekleştiriyor. Umarım yumurta-
lardan çıkar ve denizle buluşurlar. 
“Dedi. 

DENIZ ÇÖPLERININ 
TEMIZLENMESI 

ÇALIŞMALARI IÇIN 
KARATAŞ BELEDIYESI 

DALGIÇ EKIBI 
OLUŞTURDU

Denizlerdeki Atıkların Geri Dönüşüme 
Kazandırılması ve Hayalet Ağların Te-
mizlenmesi Projesi kapsamında verilen 
eğitimler ile Belediye bünyesinde 8 kişi-
lik dalgıç ekibi oluşturuldu. 
Kurulan ekip ile Karataş bölgesinde yer 
alan hayalet ağların ve deniz çöplerinin 
temizlenmesi hedefleniyor. 
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz; 
“Kurulan ekibin eğitim faaliyetlerinin 
devam ettiğini ve yakın zamanda bite-
cek. Ekip ile denizlerimizde tehlike arz 
eden hayalet ağların temizlenmesini 
sağlamayı hedefliyor ve bu doğrultuda 
uzman ekiplerce eğitim çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. “Dedi. 

YÜZBAŞI MAHALLESI DE ÇOCUK PARKINA KAVUŞTU
Her mahalleye park yapmak 
için yoğun çaba sarf eden Ka-
rataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz Yüzbaşı mahallemiz ile 
birlikte park sayımızı ilçemiz-
de 20’nin üzerine çıkardık. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz Yüzbaşı mahalle-
sinde yapımı tamamlanan ço-
cuk parkını yerinde inceledi. 
Parkın Yüzbaşı Mahallemize 
hayırlı olmasını dilediklerini 
belirtirken çocuklarımızın 
mutluluğuna vesile olmasını 
umut ettiklerini belirterek park 
olmayan mahallelerimiz içinde 
çalışmaların devam ettiğini 
dile getirdiler. 
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Özel Gereksinimli Çocuklar 
Karataşta Kamp Etkinliğinde 

Bir Araya Geldi
Biz De Varız Destekleme Derneği, 
Türkiye’de bir ilke imza attı. Adana 
Rotary Kulübü işbirliğinde hayata 
geçirilen proje kapsamında, özel ge-
reksinimli çocuklar, gençler ve anne-
leriyle birlikte kampta buluştu. Proje, 
Türkiye’ye örnek oldu.
Biz De Varız Destekleme Derneği, 
Adana Rotary Kulübü ortaklığında, 
Sarıçam Belediyesi ve Karataş Bele-
diyesi’nin destekleriyle özel gereksi-
nimli çocuklar, gençler ve annelerine 
yönelik ‘Yaz Kampı’ Karataş’ta ger-
çekleştirildi. Yaz Kampı’nın ilk startı 
Karataş Kumluk Tabiat Parkı’nda 
muhteşem bir etkinlikle verildi. Kabur-
gacı Yaşar Usta’nın kebap ziyafeti ve 
kukla gösterileriyle karşılanan konuk-
lar, müzik eşliğinde doyasıya eğlen-
diler. Programın sonunda yaz kampı 
etkinliğine destek veren, Karataş Be-
lediye Başkanı Necip Topuz, Karataş 
Kaymakamı Fatih Ayaz, Kaburgacı 
Yaşar Usta olarak bilinen Yaşar Ay-
dın’a 2430. Bölge Rotary Federasyon 
Başkanı Mustafa Kemal Ketrez tara-
fından teşekkür plaketi sunuldu.
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Biz De Varız Destekleme Derneği 
Başkanı Esin Parlak, “Birlikten kuvvet 
doğar” diyerek bu projeyi başlattıkları-
nı dile getirdi. Başkan Esin Parlak yaz 

kampı projesinin Türkiye’de bir ilk ol-
duğunu dikkat çekerek şöyle konuştu; 
“Sivil toplum kuruluşlarının farkındalık 
yaratabilmesi için; hele ki şu pandemi 
süreci ile birlikte kim hangi konuda 
yetkinse önderlik edip, aynı şekilde 
paylaşım yapabiliyorsa gerçekten 
başarı doğuyor. Bu etkinliğe Karabük, 
Safranbolu, Ankara gibi Türkiye’nin 
çeşitli illerinden katılımcılarımız oldu. 
Aslında ulusal bir proje bu. Adana 
Rotry Kulübü’nün bağlantılarıyla du-
yurduğumuz zaman katılımcı oldu. Bu 
proje Alpay Başkanımın bir fikriydi, 
birlikte olgunlaştırdık.”
PROJE TÜRKİYE’DE İLK

Yaz Kampı Projesinin Türkiye’de 
bir ilk olduğunu ifade eden Başkan 
Esin Parlak, şöyle devam etti; “Otizm 
spektrum bozukluğu ve bedensel en-
gelli çocuklarımız için böyle kamplar 
var; ama bizim burada otizm spekt-
rum bozukluğu, mental retardasyon, 
serebral palsi gibi farklı özel gereksi-
nim grupları söz konusu. Biz burada 
birde annelere nefes aldırmak istedik. 
Kampın adı da ‘Çocuklar Gençler ve 
Anneleri Yaz Kampı’ bunu özellikle 
vurguladık. Çünkü anneler pandemi 
sürecinde çocuklarına evde eğitim 
aldıramadılar. Öylesine deşarj olmaya 
ihtiyaçları var ki; denizin iyot kokusu 

bile onlara muhteşem geldi. Adana 
Rotary Kulübü, Biz De Varız işbirliğin-
de gerçekleştirdiğimiz yaz kampından 
bu çocukları çok mutlu gönderebilir-
sek ne mutlu bize. İnşallah bundan 
sonraki yıllarda da devem eden bir 
proje olur.”
GURURLUYUZ
Yaz Kampı projesine destek sunan 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz, böylesi güzel bir projeye ev 
sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu 
belirterek, Karataş Belediyesi olarak 
bu gibi etkinliklere her zaman destek 
sunacağını kaydetti. Başkan Necip 
Topuz yaptığı açıklamada; “Yaz Kam-
pı etkinliği tarafımıza ulaştığında, ön-
celikle bundan onur duyduk. Bu proje 
sosyal bir faaliyet anlamından ziyade, 
özel çocuklarımızla bir arada olmak, 
onları burada mutlu görmek dünyanın 
en güzel şeyi. Bu proje bize geldiğin-
de inanılmaz derecede duygulandık. 
Böylesi güzel bir etkinlikte yer almak 
bizleri çok mutlu etti. Bu tür projelerde 
ev sahipliği yapmak bizim için çok 
önemli. Karataş’ı kendi eviniz gibi 
görün, kendi eviniz gibi rahat edin. 
Karataş Belediye Başkanı olarak, 
katkı sunanlara bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. Bu tür projelerde her zaman 
yanınızdayız.” diye konuştu.
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ASKER ÇANTANIZ KARATAŞ BELEDIYESI’NDEN
Karataş Belediyesi olarak vatani görevini yerine getirmek için askere 

gidecek olan tüm kardeşlerimizin Asker Çantasını biz hazırlıyoruz. Askere 
gidecek olan kardeşlerimiz için hazırladığımız çanta için hemşerilerimizin 

celp kağıtları ile gelerek belediyemize başvurmaları yeterlidir.
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ALADAĞ- KOZAN YANGINLARINA DESTEK 
KARATAŞ BELEDIYESI VE GÖNÜLLÜLERDEN 

Ülkemizin birçok nok-
tasında devam eden 
yangınlar sonrası zarar 
gören bölgelerde ya-
pılan tespit çalışma-
ları sonrası ihtiyaçlar 
Karataşlı gönüllüler 
ve Karataş Belediyesi 
destekleri ile Aladağ 
ve Kozan bölgelerine 
ulaştırıldı. 
Gıda, ilaç, yanık krem-
leri, yatak gibi birçok 
malzeme ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılır iken 
aynı zamanda yangın 
söndürme çalışmala-
rına da araç desteği 
verildi. 
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SÖZLÜ ’DEN BAŞKAN TOPUZ’A ZIYARET
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-
kanı Baş Danışmanı Hüseyin Sözlü 
Karataş Belediye Başkanı Necip To-
puz23u makamında ziyaret etti. 

Başkan Topuz, Hüseyin Sözlü ’ye zi-
yareti sebebi ile teşekkürlerini iletirken 
bölgede yapılan çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Sözlü; karataş2ın geliştirilmesi yönün-
de emek veren ve elini taşın altına 
koyarak mücadele veren Karataş Be-
lediye Başkanı Necip Topuz’u takdir 

ettiklerini belirterek mücadelelerinin 
meyvelerini Karataş halkının ve ilçe-
nin en kısa sürede almaya başlayaca-
ğına inandıklarını ilettiler. 

KARATAŞ BELEDIYESINDEN YANGINDA 
ZARAR GÖREN BESICILERE YEM DESTEĞI

Aladağ ve Kozan da gerçekleşen 
orman yangınları sonrası Karataş 
Belediyesi besicilere tır dolusu sa-
man gönderdi. 
Önceki dönem Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve MHP Genel 
Başkan Başdanışmanı Hüseyin 
Sözlü Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz’ a teşekkürlerini iletti. 
Karataş Belediye Başkanı Necip 
Topuz; “Yangınların verdiği hasar 
bizleri üzer iken birçok hemşerimi-
zi zor durumda bıraktı. Bize düşen 
hemşerilerimize elimizden gelen 
yardımı yapmaktır. Bu yönde genel 
Başkanımız Sn. Devlet Bahçelinin 
talimatları ile besicilerimize destek 
olmak üzere bölgemizden saman 
temin ederek yangından zarar gö-
ren vatandaşlarımıza ücretsiz ola-
rak ulaştırdık. Yaralarımızı birlikte 
saracağımıza inanıyor ve geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. “Dedi.
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TUZLA MAHALLESINDE ÇIKAN YANGINA 
KARATAŞ BELEDIYESI MÜDAHALE ETTI

Tuzla mahallesinde yer 
alan çadır kentte çıkan 
yangın sonrası 1 çadır kül 
olur iken etrafa sıçraması 
engellendi. 
Karataş Belediyesi ekip-
lerince yapılan müdahale 
sonrası yangın kontrol altı-
na alınırken facianın önü-
ne geçildi. Çadır tamamen 
yanarken yangın sonrası 
herhangi bir can kaybı 
yaşanmadı. 




