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BOYOK�EHiR BELEDiYESi'NDEN YENi BiR D0N0$0M DAHA 

G0ND0GDU BA$TAN SONA YENiLENiYOR 
Buyu�ehir Belediyesi, Gundogdu Kentsel Donu�um ve Geli�im Projesi i<rin belediye meclisinin kararm1 bekliyor. Mahalleyi ba�tan sona yenileyecek projede, 
<revre yolu uzerine Gundogdu'da ya�ayan hem�erilerimizin �ehir merkezine geli�lerini kolayla�t1racak i�levsel bir ta�1t ve tramvay List ge<rit koprusu de yap1lacak. 
$ ehir merkezine, Kent

park'a, Organize Sanayi 
B61gesi'ne ve yap,m, 

devam eden B61ge Hastanesi 

ile Kongre ve Fuar Merkezi'ne 
yak1nhg1 nedeniyle gu�lu bir 

konuma sahip olan Gundog
du Mahallesi, Buyuk,ehir Be
lediyesi'nin projesi ile ba,tan 
sona yenileniyor. 

du- 1 ve Gundogdu -3 olarak 
tan,mlanan b61umlerinde hak 
sahipleri ile uzla,ma g6ru,
melerine ba,layabilmek i�in 

Buyuk,ehir Belediyesi Mecli

si'nin onay1n1 bekliyor. 

Gundogdu-1 ile ilgili proje 
tanit,m filmini Eski,ehir kamu
oyu ile payla,an Buyuk,ehir 

Belediye Ba,kani Prof. Dr. Y1l
maz Buyuker,en, Buyuk,ehir 

Belediyesi olarak Eski,ehir i�in 
tarihi bir proje daha hazirla-

d1klann1 ifade etti. Gundogdu 
Kentsel D6nu,um ve Geli,im 
Projesi ile Alpu Kav,ag,'ndan, 
Kartal Kav,ag,·na kadar olan 

olduk�a geni, bir b61genin, 
Eski,ehir'in en modern alan

lanndan biri haline d6nu,e
cegini a�1klayan Buyuker,en, 
yerinde d6nu,um ilkesi ile ha
zirlanan projenin ilk b6lumu
nun, Kartal Kav,ag1'ndan do

guya dogru Porsuk <;:ay, k1y1s1 
boyunca uzand1g1n1 s6yledi. 

3 k1s1mda ele alinan Gun
dogdu Kentsel D6nu,um ve 
Geli,im Projesi'nin Gundog-

D 

Eski!?ehir Bi.iyi.ik!?ehir Belediyesi Gi.indogdu-1 Kentsel Doni.i!?i.im ve Ge
li!?im Proje Alam; Eski!?ehir'in dogusunda. Bursa-Ankara <;:evre Yolu'nun 
ve Porsuk <;:ay1'rnn hemen kenannda yer alan 9 hektarlik alarn kapsa

maktad1r. 

$ehir merkezine, Kentpark'a, Organize Sanayi Bolgesi'ne ve yap1m1 de
vam eden Bolge Hastanesi ile Kongre ve Fuar Merkezi'ne yak1nlig1 ne
deniyle onemli bir konuma sahip clan Gi.indogdu Mahallesi, ayrn za

manda Ankara yoni.inden kentimize gelenleri kar!?1layan bir kent giri!?i 
olma ozelligine de sahiptir. 

Yakla!?1k 700 konut 6ng6ri.ilen projede, Porsuk <;:ayi'rnn rekreatif po
tansiyelinin degerlendirildigi, spor alanlan ve c;:ocuk oyun alanlanrn da 
ic;:eren 33 bin metrekare ye�il alan, ki.ilti.irel tesis alarn ve sagl1k tesis alarn 
di.izenlenmi!?, Mihalic;:c;:1k Caddesi boyunca ticaret alanlan planlanm1�t1r. 

Projenin gerc;:ekle�mesiyle bir yandan ftziksel, ekonomik ve sosyal ac;:1-
dan c;:oki.inti.i alarn haline gelmi� ve mevcut imar planlan ile doni.i�eme
yen Gi.indogdu Mahallesi, sosyal donat1 ve ye�il alanlara kavu!?turulacak 
�ekilde yeniden in� edilirken, tramvay ve diger ta�1tlar ic;:in yap1lacak i.ist 
gec;:it kopri.isi.i ile de Gi.indogdu Mahallesi'ni kentle bulu!?turacak. 

Projede modern konut yap,la

n, �ar,,, saghk, kultur ve sanat 
merkezleri, spor ve �ocuk 
oyun alanlan gibi bir�ok do

nat,nin yer ald1g1n1 vurgulayan 

Buyuker,en "Proje kapsam,n
da ayr,ca �evre yoluyla adeta 
$ehirden kopart1lm1$ olan 
Gilndogdu'yu $ehre i$levsel 
bir la$11 ilst g�it koprilsil ile 
baglayacag,z. Hak sahipleri 
ile uzla$ma goril.melerine 
ba$layabilmek i�in projenin 

Bilyil�ehir Belediyesi imar 
ve Bay1nd1rbk Komisyonu'n
da giiril$illmesini bekliyoruz" 
dedi. 

Gundogdu-2 Kentsel Donu

�urn ve Geli�im Proje Alanina 
ili,kin ise, hak sahipligi tespiti 
ve gayrimenkul degerleme 
�ah�malan da tamamlanma 
a,amas,na geldi. Soz konusu 
�h,malar tamamlanir ta
mamlanmaz proje Buyuk�ehir 
Belediye Meclisi'ne sunulacak. 

Buyiilqehir Belediyesi Riskli Alan Proje'sinden 
sonra Giindogdu'yu modern bir mahalle haline 
getirecek onemli bir projeye daha imza atiyor. 
Geni, Yefil alanlari ve binalardaki yenilenebilir 
enerji sistemleri ile dikkat �eken proje, bafta 
Yefiltepe Mahallesi olmak iizere donu,um 
bekleyen diger mahallelere omek olacak. 
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