
SUNUŞ
Tarih ve turizm kenti Niğde; ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nin 

güneydoğusunda, Kapadokya yöresinde bulunmaktadır. Yapılan 
bilimsel kazılar sonucu ortaya çıkartılan arkeolojik buluntular, bu 
tarihi kentin kuruluşunun 800 binli yıllara kadar uzandığını ortaya 
koymaktadır.

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan bu güzel kentte tüm 
dönemlerin ve kültürlerin izlerine rastlamak mümkündür. Niğde 
yakınlarındaki Eski Aktaş köyü Andaval Kilisesinde bulunan ve M.Ö. 
8. yüzyıla tarihlenen kitabe Hitit hiyeroglifiyle yazılmıştır. Bu kitabede 
Niğde’den “NAHİTİYA” diye söz edilmektedir. Roma döneminden 
günümüze ulaşan Roma Havuzu ve su kemerleri kent kültüründeki 
dönemin mimari ve sanattaki büyüleyici gücünü ortaya koymaktadır. 
Yine 8. ve 12 yüzyıllara tarihlenen Gümüşler Manastırı da önemli bir 
kültür varlığıdır.

Niğde ve çevresi 11. yüzyıldan itibaren Selçuklu Türklerinin 
idaresine geçmiştir. Bu dönemde esas şeklini alan Niğde Kalesi ve inşa 
edilen camii, medrese, türbe ve diğer tarihi yapılar mimari ve sanatsal 
açıdan büyük önem taşımaktadır. Taşa maharetli elleriyle ruh katan 
Selçuklu ustalarından günümüze ulaşan tarihi eserler bugün Türk 
milletinin övünç kaynağıdır.

Niğde’de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi eserler 
diğer sanatsal eserler ile birlikte kent dokusuna adeta bir nakış gibi 
işlenmiştir. Ulukışla ilçesinde bulunan 17. yüzyıl Osmanlı eseri Mehmet 
Paşa Külliyesi Türk edebiyatının tanınmış şairlerinden Faruk Nafiz 
ÇAMLIBEL’in “Han Duvarları” adlı şiirinin ilham kaynağıdır.

Niğde ili termal kaynaklarıyla da ünlü bir yapıya sahiptir. Ayrıca 
bu tarihi kent, dünyaca tanınıp bilinen Aladağ ve Bolkar dağlarından 
dolayı dağcılık ve doğa sporlarının da merkezidir. Niğde’nin bir başka 
özelliği de ülkemizde tüketilen elma ve patatesin önemli bir bölümünün 
bu kentte üretilmiş olmasıdır. 

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Niğde, el dokuma 
halıları ile de ünlü bir kenttir. Desen ve renk özellikleri bakımından 
özgün bir yapıya sahip sanatsal değeri yüksek Niğde el dokuma halıları, 
dünyanın birçok yerinde kolaylıkla alıcı bulmaktadır.

Kapadokya bölgesinde bulunan ve bünyesinde birçok eseri 
barındıran müzeler kenti Niğde’yi mutlaka ziyaret ediniz. 

Âlim BARUT
Niğde Valisi



OVERVIEW

Located at Cappadocia region in the southeast of Inner Anatolia, 

Niğde is a historic and touristic city. Archeological artifacts from the 

scientific excavations carried out in the region have shown that Niğde’s 

history dates back to 800.000 BC. 

 It is possible to see the traces of all ages and cultures in this 

beautiful city which has a history of thousands of years. The inscription 

in the Andaval Church in the antique village of Aktaş near Niğde is 

dated 8th BC and in the inscription the Hittite hieroglyph was used. In 

this inscription, Niğde is referred as NAHİTİYE. The roman pool and 

aqueducts from the Roman Period display the captivating capacity of 

the period in  architecture and art in the city culture. Another cultural 

value dated 8th-12th century is the Monastery of Gümüşler. 

Niğde and its neighbouring districts were under the control of 

Seljuks in the 11th century. The Niğde Castle which was shaped and the 

mosques,moslem seminary,tomb and the other historic buildings built 

in this period are of great importance in terms of art and architecture. 

Today, Turkish nation is proud of the historic works of Seljuk craftsmen 

who gave life to the stone with their skilful hands. 

Historic works of the Ottoman period and the other artistic works in 

Niğde have been built just like an embroidery in accordance with the 

texture of the city. Located  in the province of Ulukışla the 17th century 

Ottoman work Mehmet Pasha Complex has provided inspiration for 

“the walls of inn” by Faruk Nafız Çamlıbel, eminent Turkish poet. 

The city of Niğde is also famous for its hot thermals. In addition, 

this historic city,due to its well known Aladağ and Bolkar mountains, 

is the centre of mountaineering and outdoor sports. Another point 

to be highlighted is that a considerable amount of apple and potato 

consumed in our country is grown in this city. 

Beeing one of oldest settlements in the world, Niğde is also famous 

for its hand-knotted carpets. Having its own characteristics in terms of 

pattern and colours,valuable hand-knotted carpets of Niğde can be 

easily sold in most parts of the world. 

Home to many historical remains and museums, Niğde, Situated in 

Cappadocia, is definitely worth a visit.

Âlim BARUT
Governor of Niğde



TARİHÇE
Niğde’nin Antik adı “NAHİTA”dır. Kaletepe 

obsidyen atölyelerinde ele geçen buluntular M.Ö. 
800 bin yıl öncesine dayanmaktadır.

Kaletepe obsidyen atölyesi, Bahçeli - Köşk 
Höyük, Çiftlik - Tepecik Höyük, Pınarbaşı Höyük 
ve Çamardı - Kestel’de ortaya çıkarılan kalay 
maden ocağı ile Madenci Köyü Göltepe’de yapılan 
kazılar, Niğde’de yerleşik yaşamın günümüzden 
10.000 yıl öncesinde başladığını ve bu yaşamın 
kesintisiz olarak sürdüğünü göstermektedir.

Asur ve Hitit yazılı belgeleri ile Porsuk 
Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bölgenin 
M.Ö. 1800’den itibaren başlayarak 1000 yıl 
süreyle Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı anlaşılmaktadır. M.Ö. 710’da Asurluların Hitit 
egemenliğine son vermesiyle bölge Asurlulara daha sonra da Friglere geçmiştir. M.Ö. 
17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik 
Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı bölgede yaşamıştır. M.S. 395 yılında Roma 
İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kalmıştır. 

Türklerin (1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına 
dek sürmüştür. 1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin hâkimiyetine giren 
bölge, bugün zengin bir tarihi mirasa sahiptir.



HISTORY
The ancient name for Niğde was 
“NAHİTA”. The artefacts found at the 
Kaletepe Obsidian Workshops date 
back to 800,000 B.C. 
There are ongoing excavations at: 
the Kaletepe Obsidian Workshops, 
Bahçeli- Köşk Mound, Çiftlik- Tepecik 
Mound, Pınarbaşı Mound, the Tin 
Mine Quarry discovered at Çamardı- 
Kestel and at the Göltepe of Madenci 
Köyü. These projects demonstrate that 
Niğde was first settled 10,000 years ago 
and that there have been civilisations 
in Niğde continuously since then to the 
present day. 
From Assyrian and Hittite written 
documents and from the work going 
on at the Porsuk Mound excavation we 
learn that Hittite rule began in 1,800 
B.C. and continued for a thousand 
years. In 710 B.C. the region passed 
eventually from Hittite to Assyrian 
sovereignty and after the Assyrians it 
passed to the Phrygians. In the period 
up to becoming Roman in 17 B.C. the 
region was home to the Medines, the 
Persians, the Hellenistic Cappadocian 
Kingdom of Alexander and the 
Kingdom of Pergamum. When in 395 
A.D. the Roman Empire split into two 
Niğde became part of East Roman (Byzantine) lands.
The Turks began arriving in Anatolia in 1071 as the Seljuk Dynasty and continued to 
expand until 1308. In 1470 the region was definitively under the rule of the Ottoman 
Empire and remained so until the emergence of the Turkish Republic. 



Tyana Su Kemerleri ve Roma Havuzu
Tyana aqueducts and Roman Pool



Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir
The Niğde city where many civilisations took place

Kral yolu ve ipek yolu geçiş güzergahında, 800 bin yıllık tarihi geçmişin 
izlerini taşıyan, 10 bin yıllık gesintisiz bir hayatın sürdürüldüğü kent 

Niğde...
Nigde, on the route to King’s road and Silk road, carrying the trace of 

800 thousand-year history, has been serving as a place of uninterrupted 
life for 10 thousand-years.



GÜMÜŞLER MANASTIRI
Gümüşler kasabasında yer alan manastırın orta çağdaki adı ve 
tarihi hakkında dönem kaynağı bulunmamaktadır. Yapılış tarihi 
kesin olarak bilinmemekle beraber, kuvvetli ihtimalle 8-12 yüzyıllar 
arasında yapıldığı sanılmaktadır. Büyük bir kaya kütlesinin içerisine 
oyularak inşa edilen manastır; Kapadokya bölgesi içerisinde, 
günümüze iyi korunarak gelmiş en büyük manastırlardan birisidir.



GÜMÜŞLER MONASTERY
The monastery is located in Gümüşler Town, an important 
historical source with relation to the Middle Ages.Despite not 
knowing the precise foundation of the gümüşler monastery,it is 
supposed to have been built between 8th - 12th centuries. The 
monastery was carved into a large mass off rock and is one of the 
best preserved and largest of its kind in the Cappadocia region.



NİĞDE KALESİ ve SAAT KULESİ
Niğde Kalesi, bir höyük olan Alaeddin Tepesi’nin kuzey kısmı 
üzerine inşa edilmiştir. İnşa kitabesi olmadığı için yapım tarihini 
kesin olarak bilemiyoruz. Muhtemelen IX. yüzyılda inşa edilmiş 
ancak esas şeklini Anadolu Selçuklu Hükümdarları II.Kılıçarslan 
(1155-1192), II.Ruknettin Süleyman Şah (1196-1204) ve I.Alaeddin 
Keykubat (1220-1237) döneminde almıştır. Günümüzde kalenin iç 
mekanlarında halı ve el sanatları satış mağazaları, geleneksel yaşam 
sergileri, restoran, kafeterya ve toplantı salonları bulunmaktadır.   

NİĞDE CASTLE and CLOCK TOWER
Niğde Castle was constructed over the northern part of the mound known 
as Alaeddin Hill.Since there is no inscription its construction date is not 
known exactly. Most probably the castle was built in the 9th century but 
in gained its main appearance during the reigns of Anatolian Seljuk Rulers 
namely as Kılıçarslan II (1155-1192), Ruknettin Süleyman Shah II (1196-
1204) and Alaeddin Keykubat I (1220-1237). It consists of an inner castle 
and an outer castle with strong rampart walls encircling the residences.  
The castle today includes carpet and handicraft shops, exhibition and 
meeting halls, a restaurant and a cafeteria.



HÜDAVENT HATUN TÜRBESİ / TOMB

Kitabesine göre 1312 - 1313 yılları arasında yapılmıştır. 
Hüdavent Hatun, ilk Türk bayan valisi olarak bilinmektedir. 

According to the inscription above the crown door it was built 
in the years 1312 - 1313 A.D. It was built for Hüdavend Hatun 
who was the doughter of Rukneddin Kılıç Aslan IV, ruler of 
the Anatolian Seljuk State. She was the first Turkish women 
governor.





ALAEDDİN CAMİİ
Niğde sancak beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında 
yaptırılmıştır. Camii iki kapılıdır. Doğuya bakan kapı üzerinde yaz 
aylarında 09.30 - 11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının bıraktığı 
gölge, maharetli ellerle işlenmiş olan “Taçlı Kadın Başı” figürünü 
ortaya çıkarmaktadır.

ALAEDDİN MOSQUE
Commissioned by Ziynettin Beşare, lord of sanjak of Niğde, in 1223. 
it has two entrances. Above the eastern door can be discerned, in the 
summer months between 09.30 and 11.00 in the morning a hand 
chiselled inscription in the door that reads “Head of the Crowned 
Lady”



ULUKIŞLA MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ
ULUKIŞLA MEHMET PAŞA COMPLEX

Türk Edebiyatının tanınmış 
şairlerinden Faruk Nafiz 
Çamlıbel’in “Han Duvarları” adlı 
şiirine bu külliye ilham kaynağı 
olmuştur. 17. yy. da Osmanlı 
Devleti’nde başlayan gerileme ve 
sonrasında başta Celali İsyanları 
ve doğuya yapılan seferler 
sonucunda, Öküz Mehmet 
Paşa’nın 1615 yılında çıktığı 
İran Seferi sırasında bu yerde 
konaklama için kışlak olmadığını 
görünce, sefer sonrası bu külliyeyi 
yaptırmıştır.

The inspiration for the poem called 
“Han Duvarları” (“Walls of the Inn”) 
by, a well known poet in Turkish 
Literature, Faruk Nafiz Çamlıbel, 
was this külliye. Having being in 
charge of the retreat that started in 
the 17th C. in the Ottoman State 
and in putting down the Jelali 
rebellion that came after, which 
resulted in campaigns to the east, 
Öküz Mehmet Paşa, having seen this 
place while using it as a barracks en 
route to the Iran Campaign of 1615, 
after the campaign came back here 
and had the külliye built





Hamamlı Kilisesi
Hamamlı Church



KİLİSELER (Yakınçağ)
CHURCHES (Modern Era)

Yeşilburç Kilisesi
Yeşilburç Church



Termal Turizm Merkezi / Narlıgöl
Thermal Tourism Center / Narlıgöl





DOĞA VE DAĞ TURİZMİ
Dağcılık ve kış turizmi açısından Niğde önemli bir merkezdir. 
Toros Aladağlar ve Bolkar Dağları; dağcılık, trekking ve kış sporları 
açısından büyük önem taşımaktadır. Milli park statüsünde olan 
Aladağlar’da dört yükselti grubu bulunmaktadır. Demirkazık 3756 
metredir. Kızılkaya 3725 metredir. Kaldı grubunda Kaldı Dağı’nın 
en yüksek tepesi 3688 metredir. Torasan grubunda Vayvay Dağı’nın 
en yüksek tepesi  ise 3565 metredir.



OUTDOOR PURSUITS
Niğde is an important centre for mountaineering and winter sports.  
Part of the Taurus Range, the Aladağlar and Bolkar Mountains are 
famous for hiking, trekking and mountain sports. The Aladağlar 
have been designated a National Park and boast 4 major peaks: 
Demirkazık at 3756m,  Kızılkaya at 3725m, the highest peak of the 
Kaldı group i.e. Mount Kaldı, of which the highest peak is 3688m 
and the highest summit of the Torasan group on Mount Vayvay 
which is 3565m.







Bolkar Dağı
Bolkar Mauntain



Bolkar Lalesi
Bolkar Tulip







Turizm işletme belgeli oteller
Ministry of culture and tourism licensed hotels

85 oda - 185 yatak 
Tel : +90.388 232 70 00
Faks : +90.388 232 10 10
e-mail : info@grandhotelnigde.com
web : www.grandhotelnigde.com



Çiftehan / Ulukışla / Niğde 51190 / Türkiye  
Tel : +90 388 531 22 31 -  32

Faks : +90 388 531 22 33
info@hotelcelikhan.com  www.hotelcelikhan.com

THERMAL HOTEL & SPA
“Sağlığa ve Güzelliğe Davet”

“Invitation To Health And Beauty”



35 Oda - 75 yatak
Tel : +90.388.232 21 21
Faks : +90.388.233 14 02
e-mail : info@sahinerotel.com
web : www.sahinerotel.com

www.sahinerfidan.com



Nar Köyü 2. km. Narlıgöl - NİĞDE
Tel: 0530 967 7861 - 0530 967 7862 - 0530 967 7863

info@narligoltermal.com.tr

NARLIGÖL TERMAL OTEL



Niğde Elmasını Dünya Tanıyor...
World knows the Niğde apples...





Ülkemizde dokunan 168 m2’lik en büyük halı, Niğde’de 
dokunup Kuveyt’e satıldı.

This famous hand woven carpet Niğde is 168 square mater and 
the largest one hand woven carpet in Turkey. It was purchased by 
someone from Kuwait 


