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Niğde İli köylerinde uygulanacaktır.

1.Etrafı örgü tel ile çevrili futbol sahalarının yapımı ile Niğde
köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezlerindeki gibi
bakımlı, modern futbol sahalarında sosyalleşebilecekleri, düzenli
spor yapma alışkanlığını kazanabilecekleri, böylece sporla sağlıklı
yaşarken sosyal ve zihinsel yönlerini de geliştirebilecekleri
mekanlar olan karma spor tesislerinin hayata geçirilmesi,
2.Özellikle gençlerimizin şiddete ve zararlı alışkanlıklara
yönelmelerinin engellenmesi,
3.Köy bazında ve Niğde İli genelinde geniş katılımlı futbol
turnuvaları gerçekleştirebilmek için gerekli sportif altyapının tesis
edilmesi,
4.Sporun tabana yayılmasının sağlanarak; obezite, şeker hastalığı,
eklem ve kemik hastalıkları, kalp ve damar rahatsızlıkları başta
olmak üzere hastalık insidanslarının azaltılması ve Niğde İl’indeki
genel halk sağlığı seviyesinin yükseltilerek kamu bütçesinden
sosyal güvenlik giderleri kapsamında sağlık harcamalarına ayrılan
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bütçe kalemlerinde tasarrufa gidilmesine katkı sağlanması,
5. Modern futbol sahalarının sadece şehre özgü bir kamu hizmeti
olduğu algısının “kamu hizmetlerine erişilebilirlik” ilkesi dahilinde
değiştirilerek köylerde yaşayan vatandaşlarımızdaki “yoksunluk”
ve “uzaklık” hissiyatının giderilmesi,
6.Niğde İli köylerinin, genel yaşam kalitesi ve standartlarının
artırılmasıyla birlikte daha yaşanabilir ve tercih edilir yerleşim
birimleri haline getirilmesi,
7.Köy yaşam standartlarının ve sosyal imkânlarının kalıcı olarak
artırılmasıyla, köylerden şehir merkezlerine ve diğer illere
gerçekleşen göçün engellenmesine katkı sağlanması ve bu
sayede kırsal bölgelerdeki tarımsal üretim miktarlarındaki
azalmaların engellenmesi ve şehir merkezlerinde artan işsizlik
oranlarının azaltılarak sosyal dokunun korunması,
hedeflenmektedir.
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Proje, Niğde Valiliği’nin “Niğde’de Köylerimiz Şehir Olsun” isimli
vizyoner projesinin bir ayağını oluşturmakla birlikte, genel
anlamda Niğde İli köylerinin fiziki, sosyal, ekonomik, kültürel
standartlarının geliştirilerek sosyo-ekonomik refah seviyesinin il
genelinde kalıcı olarak artırılması hedefinin önemli bir parçasını
teşkil etmektedir.
Projenin Sürdürülebilirliği:
1. Projenin Niğde İli genelindeki kırsal bölgelerin tamamında
uygulanması
amacıyla
ulusal
ve
uluslararası
hibe
mekanizmalarına proje başvurularında bulunulacaktır.
2. Niğde İli’ndeki ilgili kamu kurumlarının bütçelerinden mümkün
olan azami ölçüde pay ayrılarak spor altyapısı ve tesis inşaası
yatırımlarına devam edilecektir.
3. Yapımı tamamlanan tesislerde zaman içerisinde oluşabilecek
arıza, bozulma vb. sebeplerden kaynaklanan olumsuzluklar; proje
ortağı kurumlar tarafından giderilerek ve düzenli bakım ve
onarımları yapılarak, tesislerin vatandaşlarımıza kesintisiz ve uzun
süreyle sağlıklı hizmet vermesi sağlanacaktır.
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