


Uygulanan Model: Yap-İşlet-Devret

İhale tarihi :  14.04.2017

Sözleşme Tarihi : 18.08.2017 

İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Tarihi: 
24.08.2017

Planlanan Bitiş Tarihi: 13.08.2021  

NİĞDE - ANKARA OTOYOLU



 Stol Tipi Havaalanı

 İhale Tarihi ve İlgili Birim: 1996 yılı
Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı
Genel Müdürlüğü

Proje fiziki gerçekleşme %36 iken
ertelenmiştir.

 Fizibilite etüd projesi 2018 yatırım
programına alınmıştır.

Projenin tamamlanması İlimizin
sanayi, turizm ve eğitimi açısından
önem arz etmektedir.

NİĞDE HAVAALANI PROJESİ



 Hat: Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla

 Talep: Güzergâhın Aksaray – Çukurkuyu - Bor

OSB – Ulukışla olarak değiştirilmesi,

 Hat: Kayseri - Ankara

 Talep: Güzergahın Ankara-Kayseri-Niğde olarak

değiştirilmesi

HIZLI TREN ÇALIŞMALARI



• Niğde merkeze 12 km uzaklıkta bulunan Aktaş
Beldesi yakınlarında Kalkınma Bakanlığından onay
bekleyen lojistik merkezinin karayolu bağlantıları ve
yükleme sahasının tamamlanarak hizmete açılması
beklenmektedir.

• Bu proje tamamlandığında yıllık 140 bin ton olan
taşımanın 400 bin tona çıkacağı düşünülmektedir.

• Proje güncellemesi yapılarak yapım ihalesinin 2018

yılı içerisinde tamamlanması önem arz etmektedir.

ANDAVAL LOJİSTİK MERKEZİ



 Bakanlar Kurulu kararı ile 2.539 Ha alan üzerinde ve
1.500 MW güç kapasitesi ile ilan edilmiştir.

 Dosya, mera olan ilgili alanlar açısından, Başbakanlığın
2012/15 sayılı genelgesi kapsamında Başbakanlık
görüşü alınmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına gönderilmiş, tahsis onayı gelmiştir.

 Mera vasfının değişikliği ile ilgili dosya hazırlanarak
hazineye tescil edilmesine müteakip Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir.

 Proje 2018 yılı yatırım programına alınmıştır.

 Sağlayacağı Avantajlar:

• Enerji ihtiyacını cari açığa sebep olmadan karşılama,

• Asgari 1.250-1.650 kişilik istihdam

• Yeni sektörlerin gelişimi imkân sağlama

• Sürdürülebilir kalkınma amacına olumlu katkı

ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ



 İhtisas OSB’nin kurulması planlanan alanın avantajı:

• Maden ocaklarına yakınlığı,

• Adana-Ankara Otobanının Niğde Kuzey çıkışında olması,

• Adana- Kayseri Karayolunun üzerinde olması,

• TCDD tarafından bölgeye Lojistik Köy kurulacak olması,

• Nevşehir’e 79 km, Kayseri’ye 128 km mesafede
bulunması

• Mersin limanına hem karayolu hem de demiryolu ile
ulaşımın çok kolay olması,

• Niğde Ata Küçük Sanayi Sitesine yakın olması,

• TEİAŞ İndirici Trafo Merkezine yakın olası,

• Arazinin tarıma elverişsiz taşlık yapıda olması

 Bilgilendirme raporu ve ekleri ön değerlendirmeye
alınması ve yer seçim işlemlerinin başlatılması talebiyle
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.

AKTAŞ KİMYA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 



 Proje İhale Tarihi : 03.05.2017

 Tahmini Bitiş Tarihi : 31.12.2021

Proje yapım işi tamamlandıktan sonra işin yapımı
için ihale çalışmalarına başlanacaktır.

 Sağlayacağı faydalar;

• Niğde il merkezi ile Bor ve Altunhisar ilçelerinin
içme suyu ihtiyacının karşılanması

• İlçelerimizin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması

 Kuraklık tehdidi altında bulunan bölgemizdeki
en önemli yerüstü su kaynağını oluşturan
Ecemiş suyunun içme ve kullanma suyu
ihtiyacını karşılayacak şekilde İlimize
kazandırılması son derece önem arz
etmektedir.

ECEMİŞ SUYUNUN NİĞDE İÇME SUYUNDA KULLANILMASI



Belediye’nin mevcut artıma tesisi,
tam kapasitede çalışmasına rağmen
yetersiz kalmaktadır.

Proje tamamlanmış olup, ihaleye
çıkılacaktır.

Finansmanı: %50 hibe, %50
borçlanma

AKKAYA BARAJ GÖLÜ HAVZASI ARITMA TESİSİ



 Toplam 34.375 m² alana yapılacak olan Niğde
Hükümet Konağı Projesi içerisinde;

• Valilik
• Defterdarlık
• Sağlık İl Müdürlüğü
• Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü
• Askerlik Şubesi Başkanlığı
• Tapu Müdürlüğü
• Kadastro Müdürlüğü
• Milli Eğitim Müdürlüğü ve
• 300 araçlık kapalı otopark yer alacaktır.
 Projesi Bakanlık tarafından hazırlanmaktadır.

Proje hazırlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı
tarafından yapım ihalesine çıkılacaktır.

YENİ HÜKÜMET KONAĞI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 



BUCAKÇAYIRA 7000 KİŞİLİK YENİ STADYUM YAPIMI

Bucakçayır mevkiinde bulunan kamuya ait
toplam 106.610 m² alana yapılacak olan
7000 kişilik stadyumun arsa durumu;

• Gençlik Spor Müdürlüğü: 64.356 m² (532 ada
149 parsel)

• Belediye: 17.161 m²
• Hazine: 37.336 m² (12.255 m²'si Spor alanı

olarak Spor Genel Müdürlüğüne tahsislidir.)

 Bucakçayır mevkiinde 7.000 kişilik yeni

stadyum yapımı talebi Bakanlığa iletilmiştir.



SPOR KOMPLEKSİ VE SPORCU FABRİKASI

 Niğde Spor Kompleksi ve Sporcu Fabrikası, Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü ile 5 Şubat Kapalı Spor Salonunun
bulunduğu yere yapılacaktır.

 Yaklaşık 16 milyon gibi bir maliyete sahip olacak
projede, 4 bireysel antrenman salonu, 2 adet takım
sporları salonu ve 1 idari bina bulunmaktadır.

 Yapılan mimari proje arsa üzerine yerleştirilmiş,
Belediye Başkanlığınca 635/3 parsel (İnönü Okulu),
635/5 parsel (Endüstri Meslek Lisesi) tescilli parseller
olduğundan imar ve ruhsat işlemleri Niğde Belediye
Başkanlığınca Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Müdürlüğüne sorulmuştur.



KÜLTÜR HAN PROJESİ

 Osmanlı Hanlarından esinlenerek geliştirilen
projede,

 300 bin kitaplık kütüphane,
 sergi sarayı,
 kongre merkezi,
 sinema ve tiyatro salonu,
 kafe ve
 40 butik dükkânın yer alacağı projenin avlusunda

ise şadırvan ve ağaçlar bulunacaktır.
 6 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek olan

proje, 16 milyon TL'ye mal olacaktır.



• 400 Yataklı Devlet Hastanesi + 35 Ünit Ağız ve Diş Sağlığı

Merkezi Yapım işi Sağlık Bakanlığınca ek yatırım programına

alınmıştır.

• Yeni hastane binasının mevcut hastane acil girişinin karşısında

bulunan 21.929 m² taşınmaz üzerine yapılması kararlaştırılmıştır.

• 35 Ünitlik Ağız Diş Sağlığı Merkezi binasının ise yapılacak olan

yeni hastane binasının bitişiğindeki 5.473 m² taşınmaz üzerine

konuşlandırılması planlanmaktadır.

• Proje çalışmaları Sağlık Bakanlığı nezdinde devam etmektedir.

• Proje 2018 yılı yatırım programına alınmıştır.

YENİ EK HASTANE BİNASI


