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“Karapınar Vadisi Projesi” İçin Yıkım Töreni Düzenlendi 

                                

                                        

  Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi işbirliği ile yapılacak 

“Karapınar Vadisi Projesi” için yıkım töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Kılıçlar, Başbakanlık 

Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar, Eskişehir Milletvekili Emin Nedim Öztürk,  

Odunpazarı Kaymakamı Mehmet Suat İlhan, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, mahalle 

muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Törenin açılış konuşmasında, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 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 diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, “Yaklaşık 500 bin metrekarelik 

bir alanda gerçekleştireceğimiz proje kapsamında bin 536 konut, beş yıldızlı bir otel, kongre ve 

kültür merkezi,  alışveriş merkezi, cami,  ilk öğretim okulu ve sağlık merkezinin yanı sıra,  220 bin 

metrekarelik rekreasyon ve yeşil alanıyla modern, çağdaş, beş yıldızlı bir yaşam alanı ortaya 

çıkacak” dedi. 

Bu tip projelere tamamen vatandaşa hizmet amaçlı bir anlayışla yaklaşmak zorunda olduklarını 

belirten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar, “Eskişehir’de dört mahallenin 

gösterdiği anlayış, inşallah tüm ülkeye yayılacak. Burası beş yıldızlı tatil köyü gibi olacak, 

insanlarımız buralarda mutluluk içerisinde yaşayacaklar. TOKİ olarak bugüne kadar Eskişehir’e 8 bin 

konut yaptık, kısa zamanda da 10 bin konuta ulaşacağız.  536 trilyonluk yatırım yaptığımız 

Eskişehir’i daha ileriye götüreceğiz. Bu proje ile iki yıl sonra Türkiye’nin en güzel yerleşim 

merkezlerinden birisi bu bölgede olacak” dedi. 



Bugün burada insanlarımızın daha iyi yaşaması, mutlu olması için gerekli ortamı hazırlamanın 

ilk adımlarını atıyoruz diyen Eskişehir Milletvekili Emin Nedim Öztürk, projenin vatandaşlara hayırlı 

olmasını diledi. 

Açılış konuşmalarının ardından Vali Mehmet Kılıçlar, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’a ve 

projeyi gerçekleştiren Uğur Mühendislik Genel Müdürü Uğur Aslan’a, Odunpazarı Belediyesi’nin 

plaketini takdim etti. 

Törende bir konuşma yapan Vali Mehmet Kılıçlar, 2010 yılında Türkiye’deki 16 Büyükşehir 

statüsündeki iller arasında yapılan kamu harcamaları sıralamasında,  ilimizin ilk sırada 

olduğunu belirterek Eskişehir’in kişi başına düşen kamu harcamalarında 284 TL ile birinci sırada yer 

aldığını, İstanbul’un 252 TL ile ikinci, Ankara’nın 251 TL ile üçüncü, Kayseri’nin 130 TL ile onbirinci 

ve Gaziantep'in 71 TL ile onaltıncı sırada yer aldığını söyledi.  İlimize Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi’nin çok katkısı olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Mehmet Kılıçlar, “Devletimiz, Eskişehir 

halkına gereken katkıyı sağlıyor. Bugün burada bizim için gurur verici bir projenin ilk adımları 

atılıyor.” dedi. 

Mahalle muhtarlarının TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’a çiçek vermelerinin ardından Vali 

Mehmet Kılıçlar, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar, Eskişehir Milletvekili 

Emin Nedim Öztürk, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı gecekonduların yıkım startını 

balyoz vurarak başlattılar. 
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