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BEŞ YILDIZLI YAŞAM PROJESİ 

“Karapınar Vadisi Projesi…” 

Odunpazarı Belediyesi ve TOKİ  işbirliğiyle hazırlanan bir proje… 

Öyle “dostlar alış verişte görsün” anlayışıyla  hazırlanmış “sıradan bir proje” değil… 

Hani “Dev Proje” şeklinde bir tanımlama var ya… İşte, her açıdan o tanımlamaya uyuyor. 

Kapsadığı alan çok büyük… 

Dört mahallede yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 

İçerik açısından da oldukça zengin… 

Proje kapsamında elbette ki, konut bulunuyor. 

Toplam 1.536 konut var. 

“Tek tip” değiller… Büyüklükleri de farklı konumları da… 

Konutların büyüklükleri 75 metrekare ile 150 metrekare arasında değişiyor. 

Konumları da yapıldıkları arazinin durumuna göre farklılık gösteriyor. Tek katlı “teras evler”de var, 

daireler de… 

Proje, yalnızca “konut üretimi” amacı taşımıyor. 

Doğal olarak kapsamı yalnızca konutla sınırlı değil… 

Daha neler var neler… 

Otelden alışveriş merkezine, sinema salonlarından spor komp-lekslerine, eğitim kurumlarından 

sağlık tesislerine kadar çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak tüm birimler bulunuyor. 

“Dev proje”nin dikkat çekici bir yanı daha var. 

O da yeşil alanların miktarı… 

Proje, kesinlikle bir “beton yığını” oluşturmuyor. 

Projenin uygulanacağı yaklaşık 500 bin metrekarelik alanın, 220 bin metre karelik bölümü 

rekreasyon ve yeşil alan olarak değerlendirilecek. 

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 33 metre kare… Bu, Avrupa standartlarının da üzerine çıkan bir 

miktar. 

Projenin içeriğiyle ilgili olarak anlatılacak daha çok şey var. 

Ama, sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. 

Kısacası “Karapınar Vadisi Projesi” her açıdan tüm Türkiye’ye örnek olacak,  Eskişehir’i “cazibe 

merkezi” haline getirecek bir “Dev Proje” 

Projeyle birlikte büyük bir dönüşüm gerçekleştirilecek… Yeni bir yaşam alanı yaratılacak… 

Oluşacak yaşam koşulları tam anlamıyla “Beş yıldızlık” 

“Dev Proje” ye uygulanacağı alanın konumu nedeniyle “Karapınar Vadisi Projesi” adı verildi… 

Aslında “Beş Yıldızlı Yaşam Projesi” olarak adlandırılsa da olurdu. 

*** 

GÖZ YAŞI YOK, SEVİNÇ VAR 

“Karapınar Vadisi Projesi” gerçekten bir “Dev Proje” 



Projeyle büyük bir dönüşüm gerçekleştirilecek… Yaklaşık 500 bin metre karelik bir alanı kapsayan 

“Beş yıldızlı yaşam koşulları” yaratılacak. 

Bu, kolay bir iş değil… 

Böylesine büyük dönüşüm projelerini; itiraz ve tepkiyle karşılaşmadan, mağduriyet yaratmadan, göz 

yaşı döktürmeden gerçekleştirmek çok ama çok zor… 

Projeler ne kadar güzel ve yararlı olursa olsunlar “gönül rızası” ile gerçekleştirilmeleri 

sağlanamıyor… 

Bazen “zor kullanım” oluyor… 

“Karapınar Vadisi Projesi” bu açıdan da güzel bir örnek… 

Zor iş başarıldı… “Dev proje” tam anlamıyla “gönül rızası” ile oluşturuldu. 

Nasıl oluşturulduğu da belli… 

Her şeyden önce “Ben yaparsam olur. Herkes de başına gelene katlanır” anlayışından uzak duruldu. 

Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı’nın anlatımıyla da “Halka rağmen, halk için bir şeyler 

yapılmaya çalışılmadı. Halk için halkla birlikte bir şeyler yapılmaya çalışıldı.” 

Kısacası, proje “katılımcılık ve uzlaşmacılık” temellerine oturtuldu. 

Bunun yanı sıra “vatandaşı ütme arayışı” hiç olmadı… 

Vatandaşın neyi varsa hepsine değer verildi. 

Her metre kare arsa, her türlü ev, kümes ve benzeri hayvan barınakları, hatta ağaçlar bile “vatandaş 

payı” olarak hesaba katıldı. 

Hazine arazisi üzerine gecekondu yapanlara bile “eşyalarını topla git” denilmedi. 

Gecekondu için değer belirlenip “hak sahibi” olması sağlandı. 

Dahası da var… 

Bölgede bulunan vatandaşlar, bir günlük bile olsa “kiracı” konumunda olmayacaklar. 

Önce yeni konutlarının anahtarlarını teslim alacaklar… 

Sonra da bugün oturmakta oldukları konutları boşaltıp anahtarlarını teslim edecekler. 

Sözü fazla uzatmaya gerek yok… 

Kısacası “Karapınar Vadisi Projesi” ile hem bireysel hem de kentsel açıdan büyük kazançlar 

yaratılırken en küçük bir mağduriyete neden olunmadı. 

Mağduriyet olmayınca gözyaşı da olmaz. 

Bölge de “yıkım” olacak… 

Türkiye genelindeki “yıkım” örnekleri ortada… Televizyon ekranlarına da yansıyorlar… 

“Dönüşüm projeleri” kapsamındaki yıkımlar, ancak polis koruması altında gerçekleştirilebiliyor… 

Feryatlar yeri göğü inletiyor… Gözyaşları sel olup akıyor… 

Aksi bir örnek bulmak zor. 

İlk örnek Eskişehir’de olacak… 

“Karapınar Vadisi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan yıkımlarda “polisiye önlem” söz 

konusu değil… Akılların ucundan bile geçirilmiyor. 

Ne feryat olacak ne de ah… 

Gözyaşı da yok… Olursa da üzüntü değil sevinç gözyaşı olacak… 

Gözyaşı da yok… Olursa da üzüntü değil sevinç gözyaşı olacak. 

Mahalle muhtarları programı hazırlanıyor… 

Davullar, zurnalar çalınarak, halaylar çekilerek yıkım yapılacak. 

İşin bu yönü de çok önemli… 

Tüm Türkiye’ye örnek olacak… Umarız ki, Eskişehir’deki kimileri için de ders olur. 

*** 

“İLK KAZMA GÜNÜ” YAKLAŞTI 

Odunpazarı Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle hazırlanan “Karapınar Vadisi Projesi” ile ilgili olarak 

yapılması gerekenlerin büyük bölümü yapıldı… 



En önemlisi de “tapu işlemleri” tamamlanma aşamasında… 

“Ön hazırlık” anlamında  yapılacak fazla iş kalmadı. 

Aşılması gereken engel de yok… 

Evet… Bir “engelleme” girişimi oldu… 

Projenin yaşama geçirileceği alan, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından “Kentsel Gelişim ve 

Dönüşüm Alanı” ilan edildi… Alınan karar “onay” için Bakanlığa da gönderildi. 

Yapılanı “pişmiş aşa su katma çabası” olarak nitelendirmek yanlış olmaz… 

Gerçekten o anlamda bir çaba… 

Ama, kesinlikle boşuna… 

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olsa da alınan kararın yaşamda bir karşılığı yok… 

Alındığıyla kalacak… 

Onun için önemsenmiyor… Ciddiye bile alınmıyor. 

Aslında, böyle olacağını kararı alanlar da çok iyi biliyorlar. 

Dev projeyi engelleyemeyeceklerinin farkındalar. 

Ama “boşuna” olduğunu bile bile “engelleme” çabası içine girdiler. 

Tavırlarını anlamak olanaksız… 

Belki de “Dev projede bizimde adımız geçsin” demişlerdir. 

Herneyse… 

“Dev proje”nin önünde engel yok… Yapılması gerekenlerin büyük bölümü de yapıldı. 

Artık sıra “ilk kazmanın vurulmasına” geldi. 

O gün çok uzakta değil… 

1.092 konut yapımını kapsayan birinci etapla ilgili “yapım ihalesi” Mart ayının ikinci yarısında 

yapılacak. 

Büyük bir olasılıkla “ilk kazma” da Nisan ayında vurulur. 

Başlangıç için “geriye sayım” başladı… 

Bitiş tarihi de belli… İki etap halinde yaşama geçirilecek olan “Dev proje” 2013 yılında 

tamamlanacak… 

O zaman Eskişehir “Beş yıldızlı bir yaşam alanı”na kavuşmuş olacak. 

*** 

TEŞEKKÜRLER 

“Karapınar Vadisi Projesi” gerçekten de Eskişehir’de büyük bir dönüşümü gerçekleştirecek, her 

açıdan tüm Türkiye’ye örnek olacak bir “Dev Proje.” 

Daha önce de belirttik… 

Böylesi bir projeyi yaşama geçirmek kolay değil… 

Eskişehir’de gerçekleştirilmesi büyük başarı. 

Bu, 2006 yılından bu yana yaklaşık 4 yıldır verilen emeğin ve harcanan çabanın sonucu… 

Pay sahibi olanlar belli… 

İlk sırada Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı yer alıyor. 

Dün bir basın toplantısı düzenledi… 

Proje hakkında bilgi verdi… Vatandaşlardan mahalle muhtarlarına, belediye bürokratları ve meclis 

üyelerinden TOKİ yetkilerine kadar “projede katkısı olan herkese” teşekkür etti… 

Ortaya konulan eser gerçekten teşekküre değer… 

Başta Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz 

teşekkürler… 
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