
KARAPINAR BELEDİYESİ FAALİYET BÜLTENİ

Ramazan’ın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade 
eden Başkan Yaka, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgi, hoş-
görü ve yardımlaşma duygularının yoğunluk kazandığı Ramazan 
ayına bir kez daha kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. 
Her ne kadar koronavirüs salgını dolayısıyla bu yılki Ramazan ayı-
nı buruk karşılasak da evlerimizde yapacağımız ibadetlerle, aile-
lerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize 
inanıyorum. Bu yıl koronavirüs nedeniyle yan yana olamasak da 
aynı sofraları paylaşamasak da gönüllerimiz her zamanki gibi bir 
olacak.Bolluk ve bereketin yoğunlaştığı bu kutsal ay, dayanışma 
ve paylaşma için en uygun zamandır. Yüce kitabımız Kuran-ı Ke-
rim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir 
Gecesi’ni içinde bulunduran 11 ayın sultanı Ramazan’ın önemini 
daha iyi idrak etmemiz gerekiyor.

Bu duygu ve düşüncelerle başı rahmet, ortası mağfiret ve 
sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifin ilçe-
miz, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını te-
menni eder, tüm hemşerilerimizin sağlık, huzur ve mutluluk içeri-
sinde bir Ramazan ayı geçirmelerini dilerim.”

BAŞKAN YAKA’DAN 
RAMAZAN AYI MESAJI

Ramazan ayı nedeniyle Karapınar Belediye Baş-
kanımız Mehmet Yaka, “Rahmet ve merhamet ayı 

olan on bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşmanın 
huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İlçemiz Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Uğur 
Mumcu Parkı içerisine Belediyemiz Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından ilk etapta 40 parsel 
olmak üzere 200’er m2 lik Hobi Bahçelerimevcut 
ağaçlar korunarak haritalandırılarak sınır ve yolları 
belirlendi.

İkinci etapta yapılmak üzere ikinci 40 parsel daha rezerv 
olarak tutulmaktadır. Parseller üzerine 3X5 ebatında kulübeleri 
yapılmak üzere sömel betonlarına başlanmıştır. Toprak verimliliği 
için 20 kamyon hayvan gübresi tarla yapılarak karıştırıldı. Bahçe-
sinin sulama alt yapısı KOSKİ tarafından yapılacaktır.

MÜJDE ! HOBİ BAHÇESİ 
ÇALIŞMALARI BAŞLADI

PROJESİ HAYATA GEÇTİ

BAŞKAN YAKA’ DAN
BAKAN KURUM’ A

TEŞEKKÜR

Haberi 3’ de

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI
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Belediye Başkanımız Mehmet Yaka konu ile alakalı “Acı Göl’ümüze bay ve bayan olmak üzere iki 
adet yüzer havuzu ve sosyal tesis yapılması ve kaplıca niteliğinde olan suyun güvenli alan yüzme alanı 
oluşturacaktır.Gerekli çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. İlçemizi bu ve buna benzer etkinliklerle hem 
sosyal hem de turizm açısından zengin hale getireceğiz ”dedi. 

ACIGÖLE YÜZER HAVUZ PROJESİ 
HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Karapınar Belediyesi İlçemizin doğal güzelliklerinden olan Acı göle sosyal tesis ve 
yüzer havuzu projesi hazırlıklarını başlatmış bulunuyor. 

İlçemizde de gerçekle-
şen farkındalık etkinliğine 
İlçe Kaymakamı Oğuz Cem 
Murat, Belediye Başkanımız 
Mehmet Yaka, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü İbrahim Önal, İlçe 
Jandarma Komutanı Mustafa 
Sönmez, İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Mümin Özev ve emni-
yet personeli, Belediye Zabı-
ta Müdürü Talip Karagöz ve 
Zabıta Personeli, basın men-
supları ve vatandaşlar katıldı. 

Kavşak giriş ve çıkışla-
rıyla, yaya ve okul geçitleri-
ne yaklaşırken yavaşlama, 
geçmek üzere olan yayalara 
durarak ilk geçiş hakkı ve-
rilme yurt genelinde olduğu 
gibi 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' 
farkındalığına Karapınar’da 
katıldı.

Farkındalık etkinliğin de 
İlçe Kaymakamı Oğuz Cem 
Murat ve Belediye Başkanı-
mız Mehmet Yaka sürücüle-
re bilgilendirmede bulunarak 
öğrencilerle birlikte yaya ge-
çitlerini kırmızıya boyadılar.

KARAPINAR
“YAYALAR 

KIRMIZI 
ÇİZGİMİZ” DEDİ

İçişleri Bakanlığı yaya 
geçitlerinde önceliğin yaya-

larda olduğunu belirten 
farkındalık çalışmaların 

ardından bu kez de 'Kırmızı 
çizgimizi çekiyoruz' şeklin-
de yaya geçitlerinin kırmızı 

renkle boyanması için 
çalışma başlattı. 

Belediye Başkanımız Meh-
met Yaka; Ulus Mahallesi'ndeki 
konut projesinde,5 dükkânlı tica-
ret merkezi, camii inşaatı ile alt-
yapı ve çevre düzenlemesi işleri 
de yer alıyor.

Yatay mimarinin esas alın-
dığı projede, konutların yüksek-
likleri zemin+3 olacak. İnşaat 
edilecek 317 konutun 157 adeti 
2+1, 60 adeti ise 3+1 planında 
yapılacak. Projede bahçe alanı, 

parkı, peyzajı, oyun ve spor alan-
ları ile nitelikli sosyal çevre im-
kânı sunan, aynı zamanda şehre 
değer katacak kaliteli ve güvenli 
yeni bir yaşam alanı oluşturul-
ması hedefleniyor.

VATANDAŞLARIMIZ SOSYAL 
KONUTLARA YAKINDA 

KAVUŞACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 

tarafından dar gelirli vatandaşlarımız için 2+1 ve 3+1 şeklinde 
Karapınar’da 3. etap 317 konutun yapımı devam ediyor.
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Belediye Başkanımız Mehmet Yaka yaptığı açıklamada “Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından iha-
lesi yapılan Sokak Sağlıklaştırması projenin yüklenici firma tarafından ilçemiz Konya ve İnönü caddele-
rinde yaklaşık 1 km uzunluğundaki alanda yer alan ev ve işyerlerinde uygulanmaya başladı. Bu proje ile 
caddeler tek tip ve modern bir görünüme kavuşarak,şehir merkezimiz çalışmalar tamamlandıktan sonra 
görsel bir bütünlük kazanacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Hem-
şehrimiz Sayın Murat Kurum’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI
PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar 
Belediyesi iş birliği ile yapılacak "SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI" projesi ilçemizde 

hayata geçiyor.

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka “Meke Gölü, Dünyanın Nazar 
Boncuğu olarak da nitelendirdiğimiz ender nadir göllerimizden bir ta-
nesi. Yalnız son yıllardaki su çekilmesinden dolayı maalesef suyunu 
kaybetmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi ile beraber inşallah gerçekleşecek proje son-
rasında Meke Gölümüzü yeniden suyuna kavuştururuz. Bizim ama-
cımız belki de dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir krater gölünü 
yeniden turizme kazandırabilmek için bir uğraş sarf ediyoruz.Konya 
Teknik Üniversitesi ile birlikte ön fizibilite çalışmasını hazırlayarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunacağız. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

MEKE GÖLÜ PROJESİ ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI

Karapınar Belediye Baş-
kanımız Mehmet Yaka, 
Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü 

Şube Müdürü Muhsine 
Mısırlıoğlu, TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Fe-
tullah Arık, Konya Teknik 
Üniversitesi Mühendislik 

ve Doğa Bilimleri Fakülte-
si Çevre Mühendisliği Bö-
lümünden Prof. Dr. Bilge-
han Nas ve beraberindeki 
heyetle birlikte İlçemizde 
Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapılan 
Atık Su Arıtma Tesisin de, 
Meke Gölü ve Acı Göl de 

incelemelerde bulundular.

Belediye Başkanımız 
Mehmet Yaka, son yıllarda bü-
yük atılımlar yaptığına dikkati 
çekerken 2020 yılında abone 
sayısı 109 km kazı da 6500 
aboneye ulaştığını, 2021 yılı 
nisan ayı itibariyle ise Ener-
ya ekipleri kazı çalışmalarına 
başlamış durumdadır. İnşal-
lah 2021 de ilçemizin büyük 
bölümünü tamamlanacağını 
ifade ederek ilçemize hayırlı 
olsun temennisinde bulundu.

KARAPINAR’DA 
DOĞALGAZ 

ÇALIŞMALARI 
KALDIĞI YERDEN 
DEVAM EDİYOR.
Karapınar da ENERYA 
tarafından yürütülen 

çalışmalar kapsamında 
kazı çalışmaları tüm 

hızıyla sürüyor. 

Belediye Başkanımız 
Mehmet Yaka’nın 2014 
yerel seçimlerinin ardın-
dan göreve başladıktan 
hemen sonra Belediye ta-
rihindeilk defa Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğünü 
kurarak Sosyal Belediye-
ciliğe önem verdiklerini, 
hizmetlerinin arasına bir 
yenisini daha eklediklerini 
ve İlçe genelindeki ihtiyaç 
sahibi ailelerin her zaman 
yanında olduklarını, sosyal 
yardım ihtiyaçlarını 365 
gün aralıksız olarak devam 
ettiğini ve bu hizmetin 
Mübarek Ramazan ayında 
da sürdürüldüğünü söyle-
yen Başkan Yaka ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini 
uzatmaya devam ediyor.    

BAŞKAN 
YAKA’DAN 

SOSYAL 
BELEDİYECİLİK 

ÖRNEĞİ
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İnceleme sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanımız 
Mehmet Yaka; “ AK Parti İlçe Başkanımız ve Belediye Meclis Üyele-
rimiz ile birlikte ilçemizde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Katlı Otopark, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ta-
rafından yapımı devam eden 500 kişilik spor salonu inşaat çalışma-
larını,Belediyemiz tarafından eski çöplük alanının ıslahı ve etrafının 

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE SIFIR ATIK 
MERKEZİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkan Yardımcımız Halil 
Aker, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Zabıta Müdürü Talip Karagöz ile birlikte ilçemizde yapımı devam eden 
Katlı Otopark, Spor Salonu, Belediyemiz tarafından Kum Sivri Tepesi bölgesinde ağaçlandırılan alanda ve 

desteklenen Ambalaj Atığı Toplama ve Sıfır Atık Merkezindeincelemelerde bulundular.

ağaçlandırma çalışmalarını ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
tarafından desteklenen Ambalaj 
Atığı Toplama Merkezi ve Sıfır 

Atık Merkezinde incelemelerde 
bulunduk. Çalışmalarımız ge-
lecek günlerde de alt yapı, üst 
yapı, geri dönüşüm ve Bakanlık-

larımızın çalışmaları hızla devam 
edecektir. Hizmetlerinden dolayı 
Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, 
Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bü-

yükşehir Belediye Başkanımıza 
ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

Karapınar Belediye Baş-
kanımız Mehmet Yaka Başkan 
Yardımcımız Halil Aker ve tek-
nik ekiple birlikte Küçükaşlama 
ve Kayacık Mahallelerine Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ve 
Karapınar Belediyesi iş birliği 
ile yapılan Çok Amaçlı Salon’lar-
da incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten çalışmalar hakkın-
da bilgi alan Başkan Yaka’ya incelemeleri sırasında mahalle muh-
tarları da eşlik etti.

BAŞKAN YAKA ÇOK AMAÇLI 
SALONLARDA İNCELEMELERDE 

BULUNDU

MEGALIGHT DÖNEMİ BAŞLADI

İlçenin çeşitli noktalarına 
7 adet ışıklı, dönerli megalight 
montajı yapıldı. Başkan Yaka bu 
ışıklı billboardlarda hem beledi-
yemizin yapmış olduğu yatırım-
ların ve faaliyetlerin, hem de 
özel işletmelerin reklamları ya-
yınlanacak. İlçemize hayırlı olsun 
dedi.

Karapınar Belediyesi tarafından yapılan modern 
ışıklı, dönerli megalightdönemi başladı.
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Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka tarafından, Prof. Dr. Mustafa Yavuz’un kaleme aldığı 
“Başımıza İcat Çıkaran Çocuklar ve Gençler” adlı kitaplar okul müdü-
rü ve öğretmenlere verilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Önal’a teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal “24 Kasım Öğretmenleri-
mizin bu anlamlı gününde bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini 
hiçbir zaman esirgemeyen, bu özel günümüzde bizlere kitap hedi-
ye eden Kaymakamımız Oğuz Cem Murat’a ve Belediye Başkanımız 
Mehmet Yaka’ya teşekkür ediyorum” dedi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 
BELEDİYE BAŞKANINDAN 
ÖĞRETMENLERE HEDİYE

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçemizde 
görev yapan Okul Müdürü ve Öğretmenlere 

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka tarafından 
kitap hediye edildi.

Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğünün ortak projelerinden olan ''Akademik Destek 
Paketi'' ilçemiz 12. Sınıf öğrencilerinin tamamına 
ulaştırılmak üzere üniversite sınavlarına hazırlık 
''Akademik Destek Paketlerini'' okul müdürlerine 

teslim edildi. 

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka konuşmasında “Pandemi 
sürecinde uzaktan eğitime destek vermek için Karapınar Belediyesi 
olarak öğrencilerimize tablet dağıtılması, Eba destek merkezlerinin 
kurulması, robotik kodlama merkezi gibi bir takım elektronik 
cihazlarda öğrencilerimizi yanlarında olduk. Onların İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafında rutin olarak yapılan denemelerinde 
yardımcı olduk. Bugün de aynı şekilde 12. sınıf öğrencilerimizin 
üniversite sınavında diğer katılımcı öğrencilerden geri kalmamaları 
için onlara destek amaçlı fasikülleri kendilerine ulaştırmaları için 
okul müdürlerine teslim ediyoruz. Öğrencilerimizin bu dönemde 
çalışmalarının zor olduğunu tahmin ediyoruz ama inşallah 
gayretleriyle başaracaklarına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyorum” dedi.

KARAPINAR BELEDİYESİ’ NDEN 
ÖĞRENCİLERE AKADEMİK DESTEK PAKETİ

Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği 
ile ''Akademi Karapınar'' projesi kapsamında ilçemiz geneli 8.Sı-
nıf Öğrencilerine Karapınar Belediyesi destekleriyle LGS dene-
meleri yıl boyunca 8. ve 12.sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlık 
denemeleri, ilkokul öğrencilerimize okuma kültürü farkındalığını 
artırmak için kitap setleri, 12.sınıf öğrencilerine akademik des-
tek paketleri vb. Öğrencilerin gelecekteki hedeflerine ulaşma-
larına katkı sağlamaya çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka TOKİ Yavuz Selim Or-
taokulu öğrencilerinin deneme sınavı öncesi yaptığı açıklama-
da “Karapınar Belediyesi olarak hem tablet dağıtımı hem EBA 
Destek Noktaları hem de deneme sınavlarında öğrencilerimize, 
eğitime destek vermeye ve her zaman sizlerin yanınızda olma-
ya devam edeceğiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Gayreti hiçbir 
zaman elden bırakmayın, gayretiniz ve çalışmalarınız sizi başa-
rıya götürecektir. Sizin başarınız hem ailenizi hem de bizleri gu-
rurlandıracaktır. Şuan yapacağınız deneme sınavında ve bütün 
eğitim sınavlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

“Akademi Karapınar” projesi kapsamında ilçe ge-
nelinde LGS denemeleri, sınavlara hazırlık dene-

meleri, kitap setleri ve akademik destek paketleri 
öğrencilerle buluştu.

KARAPINAR BELEDİYESİNDEN 
EĞİTİME BİR DESTEK DAHA
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Belediye Başkanımız 
Mehmet Yaka “İstiklal Marşı'mızı 
ezbere okuyup video gönderen 
tüm öğrencilerimize Karapınar 
Belediyemiz tarafından akıl ve 
zeka oyunları, öğrencilerimizin 
isimlerine özel hazırlanarak okul 
müdürlüklerine teslim edilmiş olup 
öğrencilerimize ulaştırılacaktır.
Kocaman kalplerine vatan 
sevgisini sığdıramayan 

geleceğimizin ışığı öğrencilerimiz 
Türk Milleti için yazılmış en 
güzel mısraları yorumlayarak 
kendilerini ifade etmeye çalıştılar.
Binlerin üzerindeki videolarda 
birbirinden güzel yorumlarla 
bizleri bir kez daha umutlandıran 
değerli öğrencilerimize, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüze, ekibine, veli, 
öğretmen ve idarecilerimize çok 
teşekkür ederim” dedi.

KARAPINAR BELEDİYESİ’NDEN ETKİNLİĞE 
KATILAN TÜM ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
iş birliği ile İstiklâl Marşı'mızın Kabulünün 100. Yıl 
Anısına ''İstiklal Marşı Güzel Okuma Etkinliği'' dü-
zenlenmiş ve etkinliğe yaklaşık 1500 öğrencimiz 

katılım sağlamıştır. 

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka, İlçe Kaymakamımız Oğuz 
Cem Murat, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Ton-
gur ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Gazi Osman Paşa Mahal-
lesin de yapımı devam eden Çocuk Kütüphanesinde ve yeni yapı-
lan Kapalı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundular.

KOP HEYETİNDEN 
ZİYARET

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim 
Tongur, Başkan Yardımcısı Ümit Yorgancılar, 
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu 
ve Mehmet Şahin ile birlikte Belediye Başkanımız 
Mehmet Yaka’yı makamında ziyaret ettiler. 
İlçemizdeki yatırımların konuşulduğu ziyaretten 
memnuniyetini belirten Başkan Yaka KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Tongur ve 
beraberindeki heyete teşekkür etti.
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Belediye Başkanı Mehmet Yaka konuşmasında “Eğitim camiası 
ile bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. 
Covid19 pandemi süreciyle yeni bir eğitim öğretim dönemine girmiş 
bulunmaktayız. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Kayma-
kamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Belediyemiz, kurum ve 
kuruluşlarımız, STK’lar el ele vererek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 
tabletleri temin edilmeye çalışılmaktadır. Burada tabletlerin ilk des-
teğini veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ilçem 
adıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnanın Bakanımız bütün so-
runlarımız ve çözüme kavuşturulması noktasında elinden gelen gay-
reti ve desteği vermektedir.  İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin bilinmesi 
yolunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlerimizden destek 
alarak bu tabletlerin dağıtımı en ihtiyaçlı öğrencilere verilmek üzere 
okul müdürlerimize teslim ediyoruz” dedi.

Tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kaymakam, Be-
lediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı tarafından okul müdürlerine 
teslim edildi.

BAKAN KURUM’DAN ÖĞRENCİLERE 
TABLET DESTEĞİ

Karapınar Kaymakamlığı, Be-
lediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü iş birliği ile başlatıl-
mış olan “Karapınar’ın Geleceğine 
Bir Tablet Bırak, Gönüller Kazan” 
adlı kampanyaya ilk desteği veren 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katkılarıyla alınan tab-
letler ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştırılmak üzere Okul Müdürleri-
ne teslim edildi.

Karapınar Belediye Başkanımız Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Baş-
kanı Yusuf Zengin, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile birlikte ilçemiz esnaflarını ziyaret ederek esnaf ve 
vatandaşlarla bir araya geldiler.

Esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Yaka ve AK Parti İlçe 
Başkanı Zengin, esnafa hayırlı işler bereketli kazançlar dileyerek-
maske mesafe ve hijyen konusunda azami derecede hassas olun-
ması gerektiğini esnaflara tek tek hatırlatarak vatandaşlarla sohbet 
ettiler. 

BAŞKAN YAKA VE BAŞKAN ZENGİN 
ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Karapınar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 
20. Maddesi gereğince Nisan Ayı Olağan Toplantısını yapmak 
üzere 06.04.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30 da 
Belediye Meclis Salonun da Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın 
başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI 
OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI
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Belediye Başkanımız Mehmet Yaka, İlçe 
Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve AK Parti İlçe Başkanı 
Yusuf Zengin ile birlikte ilçemiz de yapımı devam eden 
Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

    MİLLET BAHÇESİ
YERİNDE İNCELENDİ

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka verdiği bilgi sonucunda Kapadokya 
Üniversitesin den yapılan açıklamada başvuru sonrasında Nisan - Mayıs aylarında 
sıcak hava balonu uygulama merkezi olarak Karapınar da uçuş yapılabilecek alanlar 
içinde olduğunu bunun için gerekli izinleri almak için çalıştıklarını ve sonrasında bu 
bölgede balon uçuşlarına başlayacaklarını ifade ettiler.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR 
DA BALON UÇUŞU YAPMAK İSTİYOR

Nisan - Mayıs aylarında sıcak hava balonu uygulama merkezi 
olarak Karapınar da uçuş yapılabilecek
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Polikliniklerde, acil servis de çalışan doktor, hemşire ve diğer personele gösterdikleri fedakârlıklar-
dan dolayı teşekkür eden Başkan Yaka, “Bir cephede savaşır gibi mücadele veren tüm sağlık çalışanlarını 
ve onların fedakârlıklarını unutmadığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek istedik ve yeni yılınızı 
kutluyoruz” ifadelerine yer vererek Karapınar Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri takdim ettiler.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA MORAL ZİYARETİ

İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanımız Mehmet Yaka pande-
mi süreci boyunca büyük fedakârlıklarla çalışan ve büyük özverilerle çalışmaya 

devam eden Karapınar Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı 
Merkezleri ve 112 Acil İstasyonunda görevli doktor, hemşire ve diğer personele 

moral ziyareti gerçekleştirdiler. 

Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka,”Karapınar Belediyesi araç 
envanterimizde 2 adet damperli 
kamyon dahil etmiş bulunuyo-
ruz. Bizim en güçlü yanımız araç 
parkımızın güçlü olmasıdır. Fe-
nİşleri Müdürlüğümüzün,Temiz-
lik İşleri Müdürlüğümüzün,Park 
Bahçe Müdürlüğümüzün araç 
parkı ile birlikte daha geniş bir 
alanda köylerde beldelerde her 
alanda hizmet yapabilmek için 
araç parkımızı güçlendirerek hız-
la çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Özellikle bir konunun altını 
çizmek istiyorum şu andaKara-
pınar Belediyesi araç parkında 
82 adet araç 25 tane iş maki-
nesi olmak üzere toplamda107 
adet araçla Karapınar Belediyesi 
sınırları içerisinde hizmet ediyo-
ruz. 2014 den günümüze yakla-
şık olarak 39 tane araç, kamyon, 
diğer bütün yan ekipmanlar ve 
9 tane iş makinesi olmak üzere 
toplamda 48 tane yeni araç ala-
rak hizmet ediyoruz. Geniş bir 
alanda 14 köy, 4 belde ve mer-
kez mahallelerimizde beraber 
2674 km2 alanda her alanda 
çalışmalarımız devam etmekte-
dir. Toplam araç ve işmakinala-
rımızlaa beraber inşallah bundan 
sonra da hizmete kaldığımız yer-
den çok daha etkin bir şekilde 
çalışmamıza devam edeceğiz. 
Ben tekrar bu 2Damperli kamyo-
numuzun vatandaşlarımıza,Ka-
rapınarlı hemşerilerimize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyo-
rum” dedi.

KARAPINAR 
BELEDİYESİ 

ARAÇ FİLOSUNU 
GÜÇLENDİRMEYE 
DEVAM EDİYOR

Karapınar Belediye 
Başkanlığı Fen İşleri 

Müdürlüğü bünyesinde 
kullanılmak üzere 2 

adet damperli kamyon 
alınarak hizmete 

girmiştir.

Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka yapmış olduğu konuşma-
sında şunları söyledi; “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız tarafın-
dan hibe edilerek Belediyemiz 
Fen İşleri Araç Parkına dahil et-
tiğimiz asfalt kombine aracı ve 
çöp konteyneri yıkama aracı ve 
dezenfekte araçlarımızı teslim 
almış bulunmaktayız. İlçemiz de 
yapılacak olan sathi kaplama 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞINDAN 2 ADET ARAÇ 

BELEDİYEYE HİBE EDİLDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından asfalt kombine aracı ve çöp konteyneri 
yıkama aracı ve dezenfekte aracı Karapınar Belediye Başkanlığı’na hibe edildi.

asfaltta büyük fayda sağlayaca-
ğını düşündüğümüz asfalt kom-
bine aracımız Allah nasip ederse 
2021 yılında da sathi kaplama 
asfalt çalışmalarımızı artırarak 
hız kesmeden devam edeceğiz. 
Yine aynı şekilde alanda bulu-
nan konteynerlerin yıkanması ve 
dezenfekte edilmesi ile ilgili ara-
cımızın da şehir merkezinde ve 
merkeze bağlı mahallelerimizde 
hizmet verecektir. Ben bunların 
alımında ve her alanda bizlerden 

desteklerini hiçbir zaman esirge-
meyen Sayın Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum’a bir kez 
daha ilçemiz ve meclis üyeleri-
miz adına teşekkür ediyorum. 
Diğer araçlarımızın Belediyemize 
kazandırılmasında hepsinde bü-
yük katkıları vardır. İlçem adına 
tekrar teşekkür ediyor, Belediye-
mize kazandırılan araçlarımızın 
ülkemize, ilçemize, vatandaşları-
mıza hayırlı uğurlu olmasını dili-
yorum” dedi.
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Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Karapınar 

Belediyesi iş birliği ile eski 
ofis alanında bulunan 800 

m2 lik deponun restore 
çalışması başladı.

ESKİ OFİS 
ALANI RESTORE 
ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI

Belediye Başkanımız Mehmet Yaka konu ile alakalı Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerimiz bünyesinde asfalt yapım çalışma hazırlıkla-
rının başladığını ve 2021 yılı içerisinde toplamda 100 km asfalt yol 
yapımı hedeflenmektedir.   

ASFALT YOL YAPIM 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Karapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şart-
larının düzelmesiyle birlikte asfalt yol yapım hazırlık 

çalışmalarına başlıyor.

Maske kullanımı, müşteri kapasite sınırlaması, sosyal mesafe, 
temizlik konularında işletmelere gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.  
Zabıta ekiplerimiz denetim yaptıkları iş yerlerinde özellikle pan-
demi nedeniyle kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmama-
sı ile ilgili çalışanları uyardılar.

Karapınar Belediyesi Zabıta ve Karapınar İlçe Sağlık Müdür-
lüğü ekiplerinin gıda üretim, dağıtım ve satış işletmeleri başta 
olmak üzere Karapınar genelinde tematik denetimler kapsamın-
da maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerini vatandaşların 
sağlığı için ramazan ayı boyunca daha sıklıkla devam ettireceği 
öğrenildi.

ZABITA DENETİMLERİ 
ARTIRILDI

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda sektöründeki dene-
timler artırılmaya başlandı. Vatandaşların tükettiği ürünlerin 
üretimini yerinde inceleyen Karapınar Belediyesi Zabıta ekip-
lerimiz gıdaların ve işletmelerin kurallara uygun olup olmadı-
ğını yerinde inceleyerek gerekli uyarılarda bulundular.
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Belediye Başkanımız Meh-
met Yaka yaptığı açıklamada 
“Karapınar Belediyesi olarak 
Orman İl Müdürlüğü’nün katkıla-
rıyla Karapınar’lıhemşehrilerimiz 
için tahsis edilen fidanların ilçe 
merkezinden sonra taşra ma-
hallelerimiz için dağıtımına baş-
ladık. Bu bölgelere tahsis edilen 

fidanlarımızı ilçemiz mahalleleri-
ne belli periyotlar nispetinde va-
tandaşlarımıza birer adeta ema-
net şeklinde ulaştırmaya devam 
ediyoruz. İnşallah fidanlarımızın 
hepsinin tamamen tutup çevre-
ye katkı sağlayacağını temenni 
ediyorum. Vatandaşlarımızın 
duyarlı davranışlarından dolayı 

kendilerine teşekkür ediyorum. 
İnşallah önümüzdeki günlerde 
de diğer taşra mahallelerimizde 
ağaç dağıtımına devam edece-
ğiz” ifadelerine yer veren Başkan 
Yaka, Bu tür çalışmaların ağaç di-
kim sezonunda devam edeceğini 
belirtti.

Vatandaşlar fidan dağıtı-

mında Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka’ya, AK Parti İlçe Başkanı 
Yusuf Zengin ve beraberindeki-
lere teşekkür ederek doğaya ve 
geleceğe yapılan bu tür güzel 
çalışmalarından dolayı memnuni-
yetlerini ifade ettiler.

FİDAN DAĞITILDI Karapınar Belediyesi tarafından Akçayazı, Saz-
lıpınar, Küçükaşlama, Kayacık, Ortaoba, Hasanoba, 
Hotamış, İslik, Karakışla, Yenikuyu, Çiğil, Kesmez, 
Kazanhüyüğü, Akören, Oymalı, Yeşilyurt, Kayalı ve 
Yağmapınar Mahallelerinde vatandaşlara Çam, Ce-
viz ve At Kestanesi fidan dağıtımı gerçekleştirdi. 

KARAPINAR BELEDİYESİ
TARAFINDAN VATANDAŞLARA 



KARAP INAR
B E L E D İ Y E S İ

12

KARAPINAR BELEDİYESİ FAALİYET BÜLTENİ

Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje kapsamında Çetmi ve Pınarbaşı mahallelerini kapsayan 603 konutun 
inşaatı hızla devam etmektedir. Yatay mimarinin esas alındığı projede konutların yükseklikleri zemin+5 
olacak. İnşa edilecek 603 konutun 462’si 3+1(118 m2), 126’sı 2+1(90 m2), 15’i 1+1(57 m2) planında ya-
pımı devam ediyor.  Ayrıca proje kapsamında 4 ticaret merkezi (33 Dükkân) ile altyapı ve çevre düzenleme 
işi çalışmaları devam etmektedir.

2020 KARAPINAR İÇİN KENTSEL 
DÖNÜŞÜM YILI OLDU

İlçenin çeşitli mahallele-
rinde Belediyemiz adına ka-
yıtlı olan taşınmazlar 2886 
sayılı ihale yasasının 45. 
maddesi gereğince, her hafta 
Çarşamba günü saat 14.00 
de Belediye Encümeni huzu-
runda açık artırma ile satışı 
yapılmaktadır. 

BELEDİYEMİZ 
ARSA 
SATIŞLARINA 
DEVAM EDİYOR

OKULLARIMIZA KORİDOR GİYDİRMESİ 
YAPILIYOR

Karapınar Belediyesi tarafından 
ilçemiz de eğitim öğretime devam 
edenOsman Hulusi Ateş Kız İmam Ha-
tip Lisesi;21 parçadan oluşan Siyer- i 
Nebi çalışmalar Peygamber Efendi-
mizin hayatındaki dönüm noktalarını, 
Meke Anadolu Lisesi Türk;Edebiya-
tımızın seçkin ustaları, eserlerini ve 
dönemlerini, Karapınar İmam Hatip Li-
sesi; Türk/İslam Medeniyetinin önem-
li şehirlerini, bu şehirlerdeki önemli 
ibadethaneleri konu alangörsel olarak 
anlatan koridor ve kapı giydirmeleri 
çalışmaları devam ediyor.


