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Niğde İline ait 131 adet köy ile kırsal alanlar, Niğde Organize
Sanayi Bölgesi, Niğde Üniversitesi kampüs alanı, köylerdeki
okullar ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait katı atıklar
toplanacaktır.Projenin hedef kitlesi, Niğde İli sınırlarındaki 131
adet köyde yaşayan toplam 91.735 vatandaşımız, Niğde
Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde öğrenim gören 21.500 öğrenci
ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinden
müteşekkildir.
a. Niğde İli sınırlarındaki toplam 131 köy, Niğde Üniversitesi
merkez Yerleşkesi, Niğde OSB’nin çöp toplama çalışmaları için
gerekli malzeme ve araç ihtiyacı giderilmiş olacaktır.
b. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en genel taleplerinden
biri olan çöplerin daha sık toplanması, çöp konteynır sayılarının
artırılması gibi talepleri karşılanmış ve bu sayede vatandaş
memnuniyeti tesis edilmiş olacaktır.
c. Kırsal bölgelerimizdeki yaşam kalitesi kalıcı olarak artırılmış
olacaktır. Bu sayede daha yaşanılabilir köylerimizin cazibesi
artırılacak; fiziki imkansızlıklar neticesinde meydana gelen
dezavantajlar giderilerek köy dışına gerçekleşen göçün
azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
d. Kırsal bölgelerimizde çöplerimizin yeterli ve sağlıklı koşullarda
toplanamaması neticesinde yer altı, göl, gölet ve akarsulara
karışan organik/inorganik kirleticilerin önüne geçilmiş olacaktır.
Bu sayede sürdürülebilir çevre sağlanarak halk sağlığı seviyesi
yükseltilecektir. Yükselen halk sağlık standartları, kırsal
bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık problemlerini
azaltarak il genelindeki sağlık kurumlarının iş yükü ile SGK
giderleri azalacaktır.
e. İklim değişikliği ile mücadelenin başlangıç safhası çevre
kirliliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Kontrolsüz biriktirilen çöpler,
küresel ısınma ve ozan tabakası tahribatının başlıca nedeni olan
metanizasyona (CH4) sebep olmaktadır. TBMM’de kabul edilen
Kyoto Protokolü ile ülkemiz sera gazlarını salınımının azaltılması
hususunda kararlılığını ortaya koymuştur. Uygulaması planlanan
proje sayesinde ilimizdeki sera gazları salınım oranları da
düşürülerek ülkemizin, uluslar arası çevre hedeflerine erişimine
katkı sağlanacaktır.
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