
Kahramanmara  Büyük ehir Belediyesi, ehir Mey-
dan  projesi kapsam nda bölgedeki mülkiyet sahipleri 
için bilgilendirme toplant s  gerçekle tirdi. Büyük ehir 
Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekle tirilen toplan-
t ya Ba kan Hayrettin Güngör'ün yan  s ra Çevre, e-
hircilik ve klim De i ikli i Bakanl  Altyap  ve Kentsel 
Dönü üm Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s  Suna 
Kotan, Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i l Müdürü 
Osman Ar sal, AK Parti l Ba kan Yard mc s  Hakan 
Dereli, Dulkadiro lu lçe Ba kan  ahin Av aro lu, Bü-
yük ehir Belediyesi yetkilileri, esnaflar ve hak sahipleri 
de yer ald . Büyük ehir Belediye Ba kan  Hayrettin 
Güngör toplant da, ehirde devam eden ve planlanan 
yat r mlar hakk nda bilgiler aktard . Ba kan Hayrettin 
Güngör, esnaflardan gelen sorular  da yan tlad . 

EHR M ZE YEN  YATIRIMLAR  
KAZANDIRMAYA DEVAM EDECE Z 
Büyük ehir Belediye Ba kan  Hayrettin Güngör, top-

lant da yapt  konu mada, “Oniki ubat ve Dulkadi-
ro lu ilçelerimizin çok ciddi dönü üm projelerine 
ihtiyac  var. Mevcut yap  stokunun önemli ölçüde dö-
nü mesi gerekiyor. Bu noktada Çevre, ehircilik ve 
klim De i ikli i Bakanl m z ve TOK  i  birli iyle eh-
rimizde gerçekle tirdi imiz dönü üm çal malar m z 
devam ediyor. Saçakl zade de 104 konutluk projemizi 
tamamlayarak hak sahiplerimize teslim ettik. Kurtlar 
bölgesindeki rezerv konutlarda da son a amaya ge-
lindi. n allah buras  da k sa süre içerisinde tamamla-
narak hak sahiplerine teslim edilecek. n allah el 
birli iyle ehrimize yeni yat r mlar kazand rmaya 
devam edece iz” ifadelerine yer verdi. 

KAPALI ÇAR I’NIN S LUET  YEN LEND  
Tarihi Kapal  Çar ’n n cephesinin 10 Milyon TL’lik 

yat r mla yenilendi ini ifade eden Ba kan Güngör, 
“Kapal  Çar  Cephe yile tirme Projesi kapsam nda 
çal malar m z  tamamlayarak hem ehrilerimizin hiz-
metine sunduk. Gerçekten tarihi kapal  çar m z tarihi 
dokumuza uygun bir ekilde restore edildi. Burada 
yakla k 10 Milyon TL de erinde yat r m gerçekle tir-
dik. Tamam n  belediye bütçemizden kar lad k. Es-
naflar m zdan hiçbir ekilde ücret talebimiz olmad . 
Tarihi Kapal  Çar m z n yeni silueti esnaflar m z n ve 
hem ehrilerimizin de büyük be enisini kazand . ehri-
mize ve hem ehrilerimize hay rl  olsun” dedi. 

BÜTÜNCÜL B R PLAN ÇERÇEVES NDE  
DÖNÜ ÜM PROJELER M Z   
SÜRDÜRÜYORUZ 
Ba kan Hayrettin Güngör, “Bütüncül bir plan çerçe-

vesinde ehrimizde gerçekle tirdi imiz dönü üm pro-
jelerimiz h z kesmeden devam ediyor. Tarihi Mara  
Kalemizin restorasyonunu bitirerek hizmete açt k. Ta-
rihi Mara  Kalesi’nin çevresinde ba lataca m z dönü-
üm projemizde de son a amaya geldik. Etaplar 

halinde çal malar m z  sürdürüyoruz. Tekke Kentsel 
Dönü üm projesinde de süreçler devam ediyor.  n al-
lah k sa süre ihale a amas n  da tamamlayarak derhal 
in aat çal malar na ba layaca z” diye konu tu. 

80 M LYON TL’L K YATIRIM 
Sarayalt  – Kanl dere – Kale ba lant  yolu projesi 

kapsam nda da bilgiler aktaran Ba kan Hayrettin Gün-
gör, “Sarayalt  – Kanl dere – Kale ba lant  yolu proje-
miz kapsam nda bölgede çal malar m z süratle 

devam ediyor. Bölgeye 30 Milyon TL’lik yat r mla yeni 
bir köprü kazand r yoruz. Yeni köprümüzün in as  da 
h zla devam ediyor. Proje kapsam nda Kanl dere Köp-
rüsü’nü de restore ederek yayala t raca z. Bölgede 
bulunan Kad o lu, Hayrigül ve Hayrigül 2 konaklar n  
da restore ederek ehrimizin turizm alanlar na kazan-
d raca z. n allah Kad o lu dâhil üç tarihi konak res-
tore edilerek kültür yap lar m z n aras nda yerini 
alacak. Sarayalt  – Kanl dere – Kale Ba lant  Yolu pro-
jemizin kapsam nda bölgemize yakla k 80 Milyon 
TL’lik yat r m kazand rm  olaca z” dedi. 

EHRE YEN  SPOR KOMPLEKS   
KAZANDIRILACAK 
Büyük ehir Belediye Ba kan  Hayrettin Güngör, 

“ ehrimizde iki adet stadyum var ancak ikisi de stan-
dartlar  kar lamad  için profesyonel müsabaka yap -
lam yordu. Biz de her iki alanda da dönü üm projesi 
gerçekle tirme karar  ald k. 12 ubat Stadyumunun 
bulundu u alana ehir ve Kurtulu  Müzesi ve Kongre 
Merkezi kazand raca z. 120 dönümlük alana sahip 
Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulundu u alan  bir 
spor kompleksine dönü türece iz. çerisinde stadyu-
mumuz, tam olimpik yüzme havuzu, antrenman saha-
lar , kulüp binas , bisiklet ve yürüyü  yollar , spor 
alanlar  gibi yüksek donat lar yla çok önemli bir mer-
kez olacak” ifadelerini kulland . 

TUR ZM ALTYAPIMIZI GEL T R YORUZ 
Turizm alanlar nda devam eden ve planlanan yat -

r mlar hakk nda bilgiler aktaran Ba kan Güngör, “ eh-
rimiz gerçekten çok güzel turizm alanlar na sahip. 
Büyük ehir Belediyesi olarak bizler de bu alanlarda 
gerçekle tirdi imiz restorasyon çal malar m zla ehri-
mizin turizm potansiyelini art rmay  hedefliyoruz. Ye il-
göz Mesire Alan m zda da yenileme çal malar m z  
tamamlayarak hem ehrilerimizin hizmetine sunduk. 
Gerçekten hem ehrilerimizden de bu yönde çok güzel 
geri dönü ler ald k. n allah Ye ilgöz’e bir de yörenin 
mimarisine uygun yeme içme mekân  kazand raca z. 
Projemizi haz rlad k ve ihale sürecimiz devam ediyor. 
F rn z’da da yak n zamanda yenileme çal malar m za 
ba layaca z. F rn z’  yolu, yeme içme mekânlar  ve 
gezi alanlar yla çok güzel bir mekân haline getirece iz. 
TOK  i  birli iyle hayata geçirilen ve toplamda 300 dö-
nümlük alana sahip olan K lavuzlu Millet Bahçesi’nde 

de çal malar tamamlanarak haz r hale getirildi. n al-
lah buran n da aç l n  gerçekle tirerek vatanda lar -
m z n hizmetine sunaca z. Senem Ay e Millet 
Bahçesi’nde de sona gelindi. Bitkilendirme ve peyzaj 
çal malar  devam ediyor. Ali Kayas  Cam Seyir Teras  
da ehrimiz için son derece önemli bir proje. n allah 
bu projemizi de k sa süre içerisinde hayata geçirerek 
ehrimizin turizm potansiyelini daha da art raca z” 

dedi. 
EHR M Z N TAR H  DOKUSUNA  

UYGUN B R PROJE 
ehir Meydan projesi hakk nda da bilgiler aktaran 

Ba kan Güngör, “Özel dare Binas , ehrimizin hem 
tarihi dokusuna zarar veriyor hem de galeri alan  fazla 
oldu u için i levsel bir ekilde kullan lam yordu. Bura-
n n daha fonksiyonel hale getirilmesi konusunda bir 
proje haz rlad k ancak hem maliyeti çok yüksek oluyor 
hem de çok fonksiyonel bir hale getirilemiyordu. Hem-
ehrilerimizden de buran n y k lmas  konusunda ciddi 

talepler al yorduk. Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i 
Bakan m z Say n Murat Kurum ile yapt m z görü -
meler neticesinde burada bakanl m zla i  birli i içeri-
sinde ehrimizin tarihi dokusuna uygun bir dönü üm 
projesi ba latma karar  ald k ve derhal çal malara 
ba lad k” diye konu tu. 

40 DÖNÜMLÜK ALAN 
Projenin 40 dönümlük alanda hayata geçirildi ini 

belirten Ba kan Hayrettin Güngör, “Özel dare  Mer-
kezi’nin de içerisinde bulundu u 40 dönümlük alanda 
ehrimize yak r bir projeyi hayata geçiriyoruz. n a 

edece imiz yeni meydanda en az bin 500 araçl k bir 
otopark, yeni cazibe alanlar , yeme içme mekânlar  ve 
sosyal alanlar yer alacak. Projenin hayata geçirilmesi 
sürecinde hiçbir esnaf m z  da ma dur etmeyece iz. 
Projenin yap m a amas yla ilgili süreçte esnaflar m z  
s k s k bilgilendirece iz. n allah el birli iyle bu proje-
mizi de ehrimize kazand rarak Kahramanmara ’ n 
katma de erini art raca z. Valilik binam z  da Kültür 
Park’ n bulundu u alana ta ma karar  ald k. Mevcut 
haliyle 3 bin metrekarelik bir alana sahip valili imiz, 
Kültür Park’ta gerçekle tirece imiz projeyle 10 bin 
metrekarelik bir alana sahip olacak” ifadelerini kul-
land . 

YE L ALANLARIN  
VARLI INI ÖNEMS YORUZ 

ehre yeni ye il alanlar ve parklar kazand r ld n n 
alt n  çizen Ba kan Güngör, “Her zaman ifade etti imiz 
gibi ehrimizde standard  yüksek, her ya tan vatanda-

m z n gelerek vakit geçirebilece i, sosyal donat  
alanlar  fazla olan ye il alanlar n varl n  çok önemsi-
yoruz. Bu kapsamda, ehrimizin dokusuna uygun, 
sosyal donat  alanlar  fazla yap lar in a ediyoruz. On-
iki ubat’a 3 farkl  merkezde toplamda 60 Milyon TL’lik 
yat r mla 60 dönümlük ye il alan ve park kazand r yo-
ruz. Hayata geçirece imiz bu ye il alan ve parklar, içe-
risinde yer alacak bisiklet parkuru, yeme – içme 
mekânlar , sosyal donat  alanlar , kent mobilyalar  ve 
oyun gruplar yla hem ehrilerimizin katma de erini art -
racak” dedi. Büyük ehir Belediye Ba kan  Hayrettin 
Güngör’ün konu malar n n ard ndan ehir Meydan  
projesi ile ilgili esnaflara yetkililer taraf ndan teknik bil-
giler aktar ld . 
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Hayrettin Güngör; “El Birli iyle ehir Meydan  Projemizi Hayata Geçirece iz”

Fotovoltaik güne  paneli üreticisi HSA Enerji, 160 milyon lira-
l k yat r mla Manisa'da ikinci güne  paneli fabrikas n  açmay  
planl yor irketten yap lan aç klamaya göre, yüksek kalite ve 
verime sahip güne  enerjisi panelleri üreten firma haziran itiba-
r yla y ll k panel üretim kapasitesini 500 megavata ç kard . Ma-
nisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim faaliyetlerini 
sürdüren HSA Enerji, geçen y l eylülde ilk faz  y ll k 250 mega-
vat olan kapasiteyle üretime ba lam t .  

Toplam 160 milyon liral k yat r mla ikinci fabrikas n  Ocak 
2023'te açmay  planlayan firma, toplam panel üretim kapasite-
sini 1 gigavata ç karacak. Aç klamada görü lerine yer verilen 

HSA Enerji Sat  ve Pazarlama Direktörü Mehmet Ayba , 
dünya genelinde yenilenebilir enerjiye ilginin artt n  belirte-
rek, 'Ulusal ölçekte geni  üretim kapasitesine sahip olan, 
güne  enerji sektöründe kalitesi ve teknolojisi ile öne ç kan 
HSA Enerji, üretti i Mavi Çam Güne  Panelleri ve JA Solar 
panellerini daha fazla güne  enerji santrali çözümlerine 
sunmak için mevcut kapasitesini artt rd . Bu ba lamda da 
mevcut kapasite art m za ilave olarak ikinci fabrikam z n 
in aat na ba lad k ve 2023 y l nda toplamda 1 gigavat üre-
tim kapasitesi ile hem ulusal hem de uluslararas  pazara 
hizmet etmeyi planl yoruz.' ifadelerini kulland .  

HSA Enerji, 160 milyon lira yat r mla Manisa'da ikinci güne  paneli fabrikas n  kuracak

ehir Meydan  projesi kapsam nda bölgedeki mülkiyet sahipleri ile bir araya gelen Kahramanmara  Büyük ehir Belediye Ba kan  
Hayrettin Güngör, “Özel dare  Merkezi’nin de içerisinde bulundu u 40 dönümlük alanda ehrimize yak r bir projeyi hayata 
geçiriyoruz. n a edece imiz yeni meydanda en az bin 500 araçl k bir otopark, yeni cazibe alanlar  yer alacak” dedi


