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KARAPINAR VADİSİ PROJESİ TANITIM TOPLANTISI 

   Odunpazarı Belediye başkanı Burhan Sakallı, ''Karapınar gecekondu önleme projesi'' kapsamında 

halktan alınan evleri davul, zurna eşliğinde birlikte yıkacaklarını, yerine yapılacak evleri de kendilerine 

şölenle teslim edeceklerini söyledi. 

       

   Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı'nın Karapınar Vadisi Projesi Basın Toplantısı 

Konuşma Metini; 

 

 

   Güvenli bir konut ve sağlıklı bir kent ortamında yaşamak, insan hayatının devamı için en temel 

gereksinimlerden birdir. Bu nedenle yerel yönetimlere bu konuda iki önemli görev düşmektedir:  

Bunlardan ilki “herkes için yeterli konutun temin edilmesi, ” ikincisi ise “kentleşen dünyada 

sürdürülebilir insan yerleşimlerinin sağlanmasıdır”   

Odunpazarı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren yasal düzenlemeler, sağlıklı 

politikalar ve çağdaş planlama anlayışı ile yol alıyoruz. Geçen 7 yıl boyunca şehrimizi yeni 

çarpıklıklarla yozlaştırmadan, çirkinlik, zevksizlik, pahalılık, ve insan sağlığı için tehlikeler yaratan 

koşullardan kurtarmaya özen gösterdik.  

Bu hedef doğrultusunda ilk olarak toplumumuzun her kesimini, özellikle de alt ve orta gelir grubunu 

oluşturan hemşerilerimizi ev sahibi yapmak için çalıştık. % 100’ünü hak sahiplerine teslim ettiğimiz 

2118 konutluk Ihlamurkent ve 2500 konutluk Vadişehir Konutları’nı değerli hemşerilerimizin 

hizmetine sunduk. 

Şehrimizdeki plansız yapılaşmanın ve çarpık kentleşmenin bütün olumsuzluklarını ortadan kaldıran 

yeni bir projeyi bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. Kısa 

adı Karapınar Vadisi Projesi olan Karapınar Gecekondu Dönüşüm Projesi tüm halkımıza ve 

hemşerilerimize hayırlı olsun.   

Değerli Konuklar 

Değerli Basın Mensupları 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Karapınar Vadisi Projesi ile 

Karapınar, Erenköy, Huzur ve Alanönü mahallelerinde  çoğunluğu niteliksiz konut ve 

gecekondulardan oluşan yapılaşmanın yarattığı fiziksel tehdit ve görsel kirlilik önlenecek.  

Eskişehir'in konum olarak en güzel yerlerinden biri olan bir bölge kent ile yeninden bütünleşecek. 



Bölge aktif yeşil alanları ile huzur veren, zengin bir sosyal hayat sunan, nitelikli ve değerli bir yaşam 

alanına dönüşecek.   

Sevgili Misafirler 

Yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştireceğimiz proje kapsamında bin 536 konut, beş 

yıldızlı bir otel, bir kongre ve kültür merkezi, bir alışveriş merkezi, bir cami,  bir ilk öğretim okulu ve 

bir sağlık merkezinin yanı sıra,  220 bin metrekarelik rekreasyon ve yeşil alanıyla modern, çağdaş, 

beş yıldızlı bir yaşam alanı oluşturuyoruz.  

Gösteri alanları, seyir terasları, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, çocuk oyun alanları, spor alanları, 

aktif ve pasif su öğeleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları ve açık-kapalı botanik bahçeleri ile 

zenginleştireceğimiz projemizle kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa Standartlarının üstüne 

çıkartarak, bu alanda bir Türkiye rekoruna imza atacağız.   

  

 

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMAYACAK” 

Değerli Konuklar 

Sevgili Misafirler 

Karapınar Vadisi Projesi’nin en önemli özelliklerinden biri, hiçbir vatandaşımızı sokakta bırakmadan 

yıkım ve yapım işlerinin etap etap gerçekleştirilecek olmasıdır. Vatandaşlarımızın bize teslim ettikleri 

evlerini davulla zurnayla birlikte yıkacağız, biz de büyük bir şölenle yeni evlerini kendilerine teslim 

edeceğiz.  

Çalışmalarımıza bölgenin boş alanında bin 92 konut yaparak başlıyoruz, bu bin 92 konutu 

sahiplerine teslim ettikten sonra, projenin ikinci etabına başlayacağız.  

“HER GAYRİMENKULÜN METREKARE OLARAK BİR EV DEĞERİ OLACAK”  

Kıymetli Misafirler 

Projemizin her aşamasında vatandaşlarımızla işbirliği yapıyor, onların öneri, beklenti ve talepleri 

doğrultusunda hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızdan katkı payı alınmayacak, aksine 

hemşerilerimizin evinin değerine, arsasının büyüklüğüne göre ev olarak karşılığını vereceğiz. Her 

gayrimenkulün metrekare olarak bir ev değeri olacak.  

Bu projede her evin, kömürlüğün, ağacın, hatta meyve ağacının birbirinden ayrı metrekare olarak 

değerleri var. Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak. Vatandaşlarımız elindeki değerle 75 m² ile 150 m² 

arasındaki 6 tip evden birini seçme ayrıcalığına sahip olacak.  

Kıymetli Misafirler 

  

Odunpazarı’ndaki büyük değişimin temellerini attığımız Ihlamurkent ve Vadişehir projelerinden sonra 

Eskişehir’in ilk gecekondu dönüşüm projesi olan Karapınar Vadisi Projesi ile hedefimiz hiçbir 



vatandaşımızı mağdur etmeden, vatandaşlarımıza hiçbir hak kaybı yaşatmadan; 50 yıldır yolu, 

okulu, parkı, spor alanı ve hiçbir sosyal donatısı olmayan bir gecekondu alanını, bir çöküntü 

bölgesini, şehrin unutulmuş bir kesimini vatandaşlarımızın içinde yaşamaktan zevk alacakları 

modern bir yaşam alanına dönüştürmektir.  

Bu vesile ile;  

Türkiye’nin ilk ve en büyük dönüşüm projelerinden biri olan Karapınar Vadisi Projesi’nin 

gerçekleşmesinde işbirliği yaptığımız Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na, Müşavir 

firmamız Uğur Mühendislik’e, mahalle muhtarlarımıza, Karapınar, Erenköy, Huzur ve Alanönü 

mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza, Belediye meclis üyelerimize ve proje için gece gündüz 

çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı olması dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 

www.eskisehirce.com 


