
 
 

Basında Projelerimiz – N İĞDE 
 

 “Niğde’nin ufuk projesi kentsel dönüşüm” 

 
Niğde’nin ufuk projesi hakkında bilgi veren Akdoğan; “Niğde’mizin en mekruh, en bakımsız, bakım imkânı olmayan bi

r mahallemiz Efendibey Mahallesi ve Şehitler Mahallesi. Birçok sokağı 3 metrelik, birçok sokağı 5 metrelik itfaiyenin giremeyece
ği ambulansın giremeyeceği ve özellik 18. madde uygulamalarından dolayı arsaların birbirine girmiş yani arsa sahiplerinin birbiri
yle anlaşma, müteahhitlerin de arsa sahipleriyle anlaşma olanağı olmadığı gerçekten mekruh bir mahallemiz ve önemli bir alan 
kaplayan bir yerleşim alanı. 

 
Bu mahalle 120 hektarlık bir mahalle. Burayı biz yasaların bize verdiği yetkiye dayanarak kentsel dönüşüm alanı olara

k ilan ettik. 120 hektarlık alanın %20′si mülkiyet olarak Niğde Belediyesine ait. Diğer yerler de şahıslara ait. Alanımız İmam hati
p meydanından başlar ve Niğde evlerine kadar devam eder. Seçimden önce biz de diğer partilerin adayları da bir bulvar yol Niğ
de evlerine kadar götüreceğiz dedik. Bunu biz de söyledik diğer arkadaşlarımız da söyledi. 

 
Vatandaş bizi takdir etti seçti göreve getirdi. Bu yolun buradan götürülmesi ile ilgili bir çalışma yaptık. Buranın kentsel dönüşüm
 alanı olarak ilan edilmesini uygun bulduk ve projenin içerisinde 35 metrelik bulvarın imam hatip meydanından başlayıp Niğde e
vlerine hatta Niğde evlerinden daha ötesine oraya Toki’ye verdiğimiz sosyal amaçlı konutların da ötesine bu bulvar yolu taşıyar
ak Niğde’mizin oraya doğru büyümesini ve gelişmesini bu yolla beraber sağlamış olacağız. 
 

Neden bunu yapıyoruz? Şimdi Niğde’miz dar bir alana sıkışmış durumda. Bir tarafta Kayaardı bağlarımız sit alanımız 
ki korunması gerekiyor. Bir tarafta Tepe bağlarımız sit alanı korunması gerekiyor. Bir tarafta Amas bağlarımız korunması gereki
yor. Yeşili muhafaza etmemiz gerekiyor. O zaman yerleşim yerlerine de ihtiyaç var. İşte orası kıraç alan ağaçların ve bitkilerin o
lmadığı ve arsa maliyetinin de çok ucuz olduğu bölge. Bu proje ile hem orda 6 bin konut üretiyoruz hem insanlarımızın yaşam ş
artlarını yükseltiyoruz hem de mekruh yapılardan Niğde’mizi kurtarıyoruz. 

 
Gerçekten çok modern yeşil alanların Türkiye standartlarının üzerinde olan içerisinde tüm sosyal tesisleri bulunan; ca

mileri, okulları, yeşil alanları, parkları, bahçelerinin içerisinde bulunduğu gerçekten çok önemli bir proje. Hiç kimsenin burada ha
k mahrumiyeti olmayacak. Bu projenin uygulanmasıyla ilgili ben tüm siyasi partilerimizin temsilcilerinden, sivil toplum örgütlerini
n temsilcilerinden ve yetkililerinden ben destek bekliyorum. Niğde’nin 4′de 1′i demek burası. Bizim oturduğumuz mücavir alan i
çerisinde Türkiye şartlarında Türkiye standartlarında 300 bin nüfusun yaşaması gerekir. 

 
Oraya 6 bin konut yapılacak ticarethaneler hariç ama şu anda orda bin konut var. Dolayısıyla bu projeye ben destek b

ekliyorum. Niğde’mize hayırlı uğurlu olsun. Niğde’mizin görünüşü değişecek, Niğde’mizin vizyonu değişecek. Gerçekten Niğde
 için bu proje örnek olacak, Türkiye için örnek olacak. 120 hektar olarak Türkiye’de kentsel dönüşüm projesi uygulanmış hiçbir i
l yok şu anda. İlk Niğde uyguluyor. Bu projenin tarihi başlangıcı ile bitişi 3 sene olacak. Bugün başladık demiyoruz kazmayı vur
duğumuz gün başladığımız gün 36 ay sayacağız bitti gün olacak. 6 bin konutu o süre içerisinde üretmiş olacağız” şeklinde kon
uştu. 

 

Kaynak: http://www.nigdenet.com/nigdenin-ufuk-projesi-kentsel-donusum.html 


