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Çankırı'da yaşayan bireyler, varolan sorunlara ve yerel yönetimlerden beklentilerini çalıştayda 
ortaya koymuştur. Çankırı ulaşım politikaları açısından en önemli sorunlar trafik, ulaşım ve 
otopark sorunudur. Mekansal olarak küçük şehir kategorisinde olan Çankırı'da bu sorunun dile 
getirilmesi birçok kişiye ilginç gelebilir. Ana caddesi tek cadde olan şehirde bu sorunun dile 
getirilmesi farklı dinamiklerle değerlendirilmelidir. 

Kent merkezinde otoparkların yetersiz olması, var olanların bazılarının özel işletmelere ait olması 
ve ücretlerinin Çankırı gibi bir şehir için yüksek olması nedenleri sıralanabilir. Nüfusa bağlı olarak 
Çankırı sıkışmış kent görüntüsüne sahiptir. Yeterli otopark olmaması sonucu yol kenarlarının ve 
kaldırımların otopark olarak kullanılması, caddelerdeki yön düzenlemeleri, kavşakların ve yaya 
geçitlerinin doğru şekilde kullanılmaması, trafikte sinyalizasyon sürelerinin yanlış hesaplanması, 
işe gidiş ve çıkış saatlerinde özellikle tren yolu geçidinden dolayı trafiğin sıkışması gibi sorunlar 
Çankırı özelinde yaşanmaktadır. 

Çankırı tek merkezli olmasına bağlı olarak şehir merkezi tüm kent nüfusunu kaldıramayacak 
kadar küçüktür. Bunun sonucu, ulaşımda ve otopark konusunda yetersiz kalmaları kaçınılmaz 
sonuç olmaktadır. 

Bu sorunlara akıllı kent kavramı çerçevesinde sürdürülebilir kenti içi ulaşım perspektifi ile 
çözümler üretilebilir. Toplu taşım araçlarının kalabalık olması, ulaşım araçlarının sayılarının ve 
sıklıklarının yetersiz olması, kırsal alanlara ulaşımın belli saatlere mahkum edilmesi ve var 
olanlarının sayılarının yetersiz olması başka sorunlardır. Çankırı kentinde bir diğer önemli sorun, 
kamu hizmeti sağlayan binaların göreceli olarak şehir dışına taşınmasıdır. Son on yılda yapılan 
nüfus sayımlarında, Sinop ve Kastamonu'dan sonra Türkiye'de en çok yaşlı nüfusa sahip il 
Çankırı'dır. Valilik, emniyet ve adalet binalarının şehir dışında olması yanında yeni yapılacak olan 
hastanenin şehir dışında olması özellikle yaşlı ve engelliler için sorun teşkil edecektir. Öğrenciler 
açısından Uluyazı Kampüsüne ulaşımın zor olması yanında ulaşım ücretlerinin yüksek olması bir 
diğer sorun alanıdır. 

Belediye yönetimi ve ulaşım politikaları açısından çalıştayda ortaya çıkan bir diğer konu, yerel 
halkın yönetimde söz hakkı istemesidir. Bu durum, şehir sorunlarının daha iyi anlaşılması için 
yapılan çalışmalarda fikir sorulması isteği ve katılımcı belediyecilik anlayışı olarak çalıştayda dile 
getirilmiştir. Ayrıca tüm hizmetlerin şeffaflık ilkesi ile yürütülmesi de buna eklenmiştir.  Aynı 
sebeple halkın içinden  (o bölgede yaşayanlar kastedilerek),  halktan olan,  halkı dinleyen 
belediye başkanlarının  istenildiği  de  belirtilmiştir.  
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Üçüncü sırada karşımıza  çıkan  bir  diğer  sorun  kaldırımlar  ve  yolların  fiziksel  durumlarıdır.  
Kaldırımların ve yolların  yapımında  kaliteli  malzeme  kullanılmadığı  için  kullanım sürelerinin  kısa  
olması,  bu  yüzden  devamlı  yenilenmek  zorunda  kalınması,  bu  çalışmaların sebep  olduğu  
kirlilik  ve  trafik  başlıca  sorunlar  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Kaldırımı olmayan sokaklar ve 
caddeler,  genişlikleri yetersiz ya da çok fazla olmasıyla da çalıştayda dile getirilmiştir. Özellikle 
engelli ailelerinin üzerinde durduğu engellilere uygun olmayan kaldırımlar,  yol kullanımları ve alt-üst 
geçitler Çankırı şehrinde süregelen bir sorun olarak dile getirilmiştir.  Esnafların ve arabaların 
kaldırımları işgali ise özellikle engellilerin ve çocuklu ailelerin çözülmesini bekledikleri sorunlar 
listesinde birinci sırada yer almaktadır.  Öncelikli olarak büyükşehir belediyelerinde ve ilçe 
belediyelerinde köy yollarına yapılan  yatırımların  kısıtlılığı  da anketler  sonucunda  ortaya  
çıkmıştır.  Kırsal alanların hizmet açısından merkezlerden daha sonra tercih edildiği,  buna bağlı 
olarak kırsal alanlara yapılan hizmetlerin aksadığı,  yetersiz olduğu ya da hiç olmadığı tespit 
edilmiştir. Kent içi dolaşımda yeterince yer almayan yaya ve bisiklet yolları,  ulaşım planlamasında 
göz önünde bulundurulması gereken bir öğe olarak çalıştayda karşımıza çıkmıştır.  En fazla yaya 
ve bisiklet yollarının eksikliğinden şikâyet edilmiştir.  Çalıştayda Çankırı'da yapılan tek bisiklet 
yolunun yanlış yere ve yanlış şekilde yapıldığı söylenmiştir. 

Yaşlılara,  gençlere,  öğrencilere, engellilere, şehit ve gazi ailelerine ve sporculara daha çok  yardım  
yapılması  ve  mevcutta  yapılan yardımların  adaletli  olmadığı  için  yeniden  gözden  geçirilmesi  
belediyelerden  beklenen  yönetim adaleti bağlamındaki hizmetler olarak çalıştayda ortaya 
konulmuştur.

Karayollarının bakımsız oluşu,  yolların yıllardır düzeltilmemesi,  kaldırım ve yollara döşenen 
taşların yıllardır bir türlü yerine oturmaması ve sürekli olarak yol ve kaldırım çalışması yapılması 
şeklinde yansımıştır.  
Dördüncü sırada karşımıza çıkan kent planlama sorunları ve bu süreçlerde yaşanan imar,  iskân, 
yapı izni ve denetimi sorunlarıdır. Belediyelerin rant üretme mekanizmaları haline geldiği algısı 
Çankırı'da da oldukça yaygın şekilde gözlemlenmektedir.  Çalıştayda,  haksız imar rantları,  imar 
izinlerinin belediye yönetimlerine yakın kişilere ve şirketlere verilmesi,  yapı denetimlerinin 
yapılmaması ve bu süreçlerde kentli haklarının korunması,  takibinin yapılmaması belediyelerde 
rant odaklı yaklaşım olduğu algısını oldukça kuvvetlendirmiş,  kentlilerin belediyelere güveninin 
zayıflamasına neden olmuştur. Kent planlaması konusu katılımcılar tarafından oldukça  fazla  
sayıda  dile  getirilen  bir  konu olmuştur.  Düzensiz kentleşme,  şehirlerin plansız ve kimliksiz 
geliştiği kaygısı,  Çankırı şehirden bir kent meydanının olmaması ve yeterince geniş olmaması,   
semt  pazarlarına  hizmet  edecek  yeterli  otopark  alanının  sağlanmaması,  kent  sorunlarına  
bütünsel  değil noktasal  çözümler  üretilmesi,  verimli  tarım  arazilerinin,  sit  alanlarının,  tarihi  
dokuların  bulunduğu  bölgelerin  tahrip  edilerek  yapılaşma  alanı  olarak  kullanılması,  iskân  ve  
imar  sorunları, Çankırı belediyesinin  18.madde  uygulamasında  mağduriyet  yaratması  beyan  
edilen  başlıca  sorunlar olarak  karşımıza  çıkmıştır.
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Çalıştay sonucunda bir diğer önemli sorunun da Çankırı kentlmizdeki altyapı eksikliği olduğu 
bulunmuştur. Çankırı için önemli  altyapı  sorunu  ise  kanalizasyon  sistemi  olarak  konuşmalara  
yansımıştır.  Çalıştaya katılan kişiler kanalizasyon sisteminin yeterli olmamasından,  hatta bazı 
mahallelerde kanalizasyon sisteminin mevcut olmamasından şikâyetçi iken,  bu sorun Çankırı için 
en çok su baskınları ile ortaya çıkmaktadır.  Yol yapımlarında ve yerleşimlerin planlama 
süreçlerinde yeterince dikkate alınmayan kanalizasyon sistemleri,  yağmur yağdığı zamanlarda 
yetersiz kalmakta,  kentlerde su baskınlarına yol açmakta ve kentlilerin yaşam alanlarında 
zorluklara sebep olmaktadır. Altyapı sorunu ile ilgili belirtilen sorunlardan biri de evlere verilen 
suyun kalitesidir.  Bu bağlamda musluklardan akan suyun kirli ve kireçli olduğu,  şeffaf renkli 
olmadığı ve kokusunun kötü olduğu belirtilmiştir.  Su ile ilgili şikâyetler genel olarak ele alındığında 
Çankırı şehrinde kişilerin musluklardan içilebilir kalitede temiz ve sağlıklı suya erişimlerinin 
sağlanmasını istedikleri görülmektedir.  Musluklardan akan suyun kalitesiz olmasına rağmen,  suya 
yüksek fiyatlandırma yapıldığı ve bu konuda belediyeler arası adaletsizlik algılandığı söylenebilir.
Çankırı kentinde planlamanın yapılaşma olarak algılandığı tespit edilmiştir.  Buna bağlı olarak 
kentlerde yeterli yeşil alanların  olmaması,  her  mahallede  çocuk  parklarının  olmaması,  var  olan  
çocuk  parklarının  bakımsız  olması,  parklarda  zararlı  madde  kullanılması  veya başka  güvenlik  
sorunları  nedeniyle  parkların  kullanılamaması  olarak  belirtilmiştir.  Özellikle 'betonlaşma'  
şeklinde dile getirilen aşırı yapılaşmanın yol açtığı beton yığınının içinde insanların nefes alabileceği 
açık yeşil alanların olmaması sıkça karşımıza çıkmıştır. Gerekli çevre düzenlemelerinin 
yapılmaması,  şehir  estetiği  olmaması,  binaların  boyasız,  eski  görünmesi, şehir  içindeki  
ışıklandırmaların  yetersiz  olması  ve  mesire,  piknik  alanlarının  olmaması,  olanların  da  uzak  
olması,  bakımsız  ve  güvensiz  olması  çalıştaya katılan  bireyler  tarafından  ifade edilmiştir. Daha 
önce Çankırı'da şehrin içinden geçen derelerin ıslah edilip kentlinin kullanımına sunulmaması 
sorundu. Fakat belediye başkanı İsmail Hakkı Esen şehrin ortasından geçen Tatlıçay'da peyzaj 
çalışmaları yapmış ve 2nci aşamaya geçmiştir. Çankırı'nın gerdanlığı olarak anılan ve şehir 
merkezini ikiye bölen Tatlıçay'da dere yatağı ıslah çalışmaları halen devam etmektedir. 

Buna ek olarak kentsel dönüşüm  konusunda  Çankırı belediyesinin  yetersiz kalması,  haksız  
uygulamalar  yapılarak  insanların  müteahhitler  ve  belediyeler  tarafından  mağdur edilmesi,  yeni  
yapılan  konutların  çok  yüksek  katlı  olmasına  belediyeler  tarafından  izin  verilmesi ve  
Çankırı'nın betonlaşarak  yeşil  alanlarının  yok  edilmesi  kentlerde  yaşayanları  rahatsız  eden  
belediye sorunları olarak belirtilmiştir.
Son dönemde yapılan İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden önce imar mevzuatına 
veya ruhsata aykırı kırsal ve kentsel alanlardaki yapılara yapı kayıt belgesi verilmesi konusundaki 
tepkiler de araştırma kapsamındaki sorunlar bölümüne yansımıştır.  Bu uygulama çerçevesinde 
riskli bina stoku oluşturulması ve yasal olmayan yollarla yapılan yapıların yasallaşması ile ortaya 
çıkan adaletsizlik,  çoğu kentte dile getirilen bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Şehir planlama ve 
imar sorunu olarak Çankırı'da ikamet  edenler  şehrin  siluetine  aykırı,  yüksek  katlı,  geri  
dönülemez,  yanlış  imar  uygulamaları  ve bu  süreçlerde  imar  rantı,  yolsuzluğu  ve  haksızlıkları,  
plansız,  çarpık  kentleşme  sorunlarından söz  etmişlerdir. 
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Çankırı kentinde temel  sorunlarına  ilişkin  vatandaşların  yaklaşımı  incelendiğinde  bir  başka  
sorun olarak  göçmen  ve  mülteci  sorunu  analiz  edilerek  değerlendirilmiştir.  Gelişmemiş 
kentlerden gelişmiş kentlere,  kırsal alanlardan kentsel alanlara gerçekleşen göçe ek olarak 
komşularımızda yaşanan savaşlardan kaçan ve özellikle 2011 yılından sonra sayıları ciddi bir 
şekilde artan sığınmacılar ile birlikte Çankırı kentinde de ciddi bir nüfus artışı görülmektedir.  
Çalıştayda mevcut yapı stokunun ve kent merkezlerinin bu artan nüfusu kaldıramamasına yönelik 
sorunlar gözlemlenmiştir.  Bu yüzden  kiraların  arttığı  ifade  edilirken,  bu  sorunlara  yönelik  
önlemler  alınmadığı  için  Suriyelilere  ve  bazı  yerlerde  Romanlar,  Afganlar  gibi  farklı  etnik  
kökenli  gruplara  yönelik  çoğu  zaman nefret  söylemlerine  varacak  düzeyde  dile  getirilen  
sorunlar  olduğu  tespit  edilmiştir.

Sokaklarda,  park,  oyun parkı gibi ortak kullanım alanlarında zararlı madde kullanılması, özellikle 
çocuk parklarının güvenliğinin sağlanamaması,  yaşlıların, engellilerin kadınların ve çocukların 
başıboş sokak köpekleri sorunundan dolayı sokakta yalnız gezememeleri,  ışıklandırmanın 
yetersizliği gibi güvenlik sorunları Çankırı'da öne çıkan belediye ve güvenlik ilişkili sorunlar olarak 
görülmektedir.  Belediyenin kontrol ve koordine ettiği  alanların  ve  mekanların  güvenlik  sorununa  
ilişkin  çözüm üretilmesi talebi  öne çıkmaktadır. Sokak hayvanlarının ortaya çıkartmış olduğu 
güvenlik endişesi  de  bir  başka  çözüm üretilmesi  beklenilen  başlık  olmuştur.  Hem insanların 
sokağa güvenle çıkabilmesi hem de  sokak  hayvanlarının  güvenliğinin  sağlanması  için  sağlıklı  
ve  temiz  bir  şekilde  belediye  bünyesinde yapılan,  veteriner  desteği  olan  barınakların  olması  
ve  bu  barınaklarda  hayvanların  sokak  hayatına  uyumunun  sağlanması  önerileri  dile  
getirilmiştir.  

Özellikle  gençlerin  kötü  alışkanlık  edinmelerine  sebep  olarak  düşünülen  sosyal  alan eksikliği,  
aynı  zamanda  ailece  vakit  geçirilebilecek  mekân  eksikliği,  belediyeye  ait  uygun  fiyatlı çay  
bahçeleri,  emekliler  için  dinlenme  tesisleri,  hanımlar  lokali,  kültürel  faaliyet  alanları,  sinema 
salonları,  açık  hava  sinemaları,  sergiler,  festivaller  ve  tiyatroların  yetersiz  olduğu  ifade  
edilmiştir. Bu nedenle belediyeye ait sosyal ve kültürel hizmetlerin verilebileceği tesislere yönelik 
talepleri ortaya çıkarmıştır.  Çalıştay çalışmaları sonuçlarına göre insanların 24 saat yaşayan kent 
talepleri,  akşam belirli bir saatten sonra şehirde yapılacak hiçbir şeyin olmaması,  var olan sosyal 
alanların kadınlar ve çocuklar için güvenli olmamasına yaptıkları vurgu ile açıkça belirtilmiştir.  
Sokak köpek sorunu katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Çalıştay sonuçlarına göre Çankırı kentinde 
sosyalleşmenin alışveriş merkezleri ile sınırlı tutulduğu anlaşılmıştır. Sadece sosyal alanlar değil 
spor alanlarının eksikliği de çalıştaya yansıyan sorunlardandır. Her mahalle ve semtte halı 
sahaların,  açık ve kapalı spor salonlarının,  yüzme havuzlarının ve spor faaliyeti için kursların 
eksikliğine değinilmiştir.  Hem sporcuların desteklenmesi hem de yerel takımların desteklenmesi 
belediyelerden beklenen hizmetlerden olmuştur. Belediyenin eğitimler konusunda daha aktif 
olmasının istendiği anket sonuçlarına yansımıştır.  Bunu sağlamak için gençlik merkezleri ve halk 
eğitim merkezlerinin kurulması ya da var olanların daha aktif kullanılması,  bu merkezlerde eğitim 
faaliyetleri,  yabancı dil,  yazılım,  bilgisayar,  kodlama gibi meslek edindirme kursları,  hobi kursları,  
kadınlara yönelik el işi kursları, çalışma atölyeleri ve en önemlisi öğrencilere yönelik kütüphane ve 
çalışma alanı olması şeklinde öneriler gelmiştir.
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  Şehir  merkezine  araçların  girişini  azaltacak  nitelikte  belirli  anahtar-hab  noktalar  belirlenerek 
otoparklar inşa edilmeli ve otoparklar ücretsiz  olmalıdır. 

  Kaldırımlar  çift  yönlü  genişletilmeli,  yaya  yoğunluğunu  kaldıracak,  kapsamlı  ve  insanların 
rahatlıkla yürüyebilecekleri kaldırım çalışmaları yapılmalıdır. 

  Hizmet sunumunda vatandaş odaklı bakış açısı geliştirilmelidir. 

  Bisiklet  ve  yaya  yolları  tasarlanmalı  ve  kent  içi  dolaşıma  uyumlu  ve  güvenli  olması  
sağlanmalıdır. 

  Konut  alanlarına  yeterli  otopark  alanı  sağlanmalıdır.  Bunun  için  yer  altı  otopark  sistemi 
kullanılabilir. 

  Hesap  verilebilir,  şeffaf,  adil  ve  eşit  hizmet  sunumunun  sağlandığı  bir  belediye  yönetimi 
olmalıdır. 

  Doğrudan  demokrasiye  yaklaşmanın  en  önemli  durağı  olan  yerel  yönetimlerde,  katılımcılık 
olmazsa  olmaz  bir  ilkedir.  Halkın  yerel  yönetimlere  katılımını  yalnızca  beş  yılda  bir  yapılan 
seçimlerle  değil,  kent  sorunlarının  çözümünde  karar  ve  uygulama  aşamalarında  aktif  katılım, 
kentlerin  yaşanabilir  olması  için  birlikte  çözüm  üretme  ile  sağlanmalıdır.  Yerel  yönetimler 
altında  yer  alan,  Mahalle  komiteleri,  kent  konseyleri  gibi  organlar  arttırılmalı  ve  muhtarlıklar 
üzerinden  mahallelerin  kentin  yönetimine  aktif  katılımı  sağlanmalıdır.  Bu  katılım  organlarını 
arttırmak alınan  kararların  da kalitesini arttırmak anlamına gelecektir. 

  Yolların  ve  kaldırımların  engellilere  ve  çocuk  arabalarına  uygun  olduğundan  emin  
olunmalıdır.

  Özellikle  Çankırı şehrimizde  şehrin  mekânsal  örgütlenişi ve  demografik  dağılımına  göre  
sürdürülebilir  kent  içi  ulaşım  politikalarının  geliştirilmesi gerekmektedir.  Kentin toplu  taşıma  
imkânları  artırılmalı  ve  kentlerin  her  bölgesine  adil ulaşım hizmeti verilmelidir. 

  Kent  içi  dolaşımında  farklı  ulaşım  modları  üretilmeli  ve  bu  ulaşım  modları  birbirine  entegre 
edilecek şekilde planlanmalıdır. 

Öneriler

   Gelir durumundaki  farklılığa  bakılmaksızın  bütün  kentlinin  özel  araç  kullanımına  değil, toplu  
taşımaya  teşvik  edilmesi  gerekmektedir.  Böylece  hem  ülke  hem  de  yerel  ekonomiye katkının 
yanı sıra aile bütçesine de katkı sağlanabilir. 
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  Kesintisiz,  kapsayıcı  ve  sürdürülebilir  ekonomik  büyüme,  üretime  dayalı  istihdam  
sağlanmalıdır. 

  Kent  planlama  ile  kentte  yaşayanların  sağlık  sorunları  arasında  çok  yakın  bir  ilişki  olduğu 
unutulmamalı  dolayısıyla  kent  planlamasında  yaşanan  sorunların  tüm  kentlileri  doğrudan ya  
da  dolaylı  olarak  etkilemesi  sebebiyle  kentsel  dönüşümden  ziyade  yaşanılabilir  kentlerin 
inşasına hız verilmelidir.

  İç ve dış turizm imkânları geliştirilmeli, kent yaşamına uygun  hale getirilmelidir. 

“Şehirleri  kalkındıran  yine  şehirlerdir”  anlayışıyla  hareket  edilmelidir.  Kalkınma  sürecinin 
toplumsal güven, siyasi ve ekonomik sürdürülebilirlik anlayışıyla temellendirilmesi gerekir.

  Kalkınma  faaliyetleri  desteklenmeli  ve  teşvik  edilmelidir.  Öncelikle  genç  yatırımcılara  yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. 

  Çankırı kenti  planlı  olmalı,  kentli  hakkını  korumalı  ve  inşası  rant  odaklı  değil,  ihtiyaç  temelli, 
denetlenebilir, uygun yapılı çevre üretimi sağlanmalı ve şehrin  siluetine uygun olmalıdır.

  Ev  hanımlarına  yönelik  mesleki  kurslar  verilmeli,  ürettikleri  el  işi  vb.  gibi  ürünlerin  satışını 
sağlamak için  yer sağlanmalıdır. 

  İmar  uygulamaları,  proje  ihale  vb.  faaliyetlerde  rüşvet,  yolsuzluk  ve  israfın  varlığını  ortadan 
kaldırmak için katılımcı ve şeffaf belediyecilik kriterleri oluşturulmalıdır.

  Yollardaki  bozukluklar  yenilenerek  düzgün,  kaliteli,  uzun  vadeli  asfalt  çalışmaları  
yapılmalıdır.  Özellikle  köy  yolları  ve  kent  merkezine  uzak  alanlara  giden  yolların  yapımı  ve  
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

  Merkezi  yönetim  ile  yerel  yönetimler  arasında  ve  yerel  yönetimlerin  kendi  içinde  etkili  bir ağ 
yapısının oluşturulması ve bilgilerin karşılıklı olarak paylaşılması sağlanmalıdır. 

  Belediye  yönetim  kadrosu  vizyon  sahibi  yöneticiler  ve  işinin  ehli  personel  ile  
oluşturulmalıdır. 

  Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda adil hareket edilmelidir.
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Riskli bina stokuna yönelik önlemler alınmalıdır.

  Kanalizasyon,  atık  su  hattı  ve  yağmur  suyu  kanallarının  yapımı  gibi  alt  yapı  çalışmalarının 
alanı  genişletilmeli  ve  sel  baskınları  önlenmeli,  kanalizasyonların  kötü  kokusu  giderilmelidir. 

  Cadde  ve  sokakların  kirliliğini  önlemek  için  tedbirler  alınmalı,  temizliği  için  gerekli  çalışmalar 
genişletilmelidir. 

  Hava, su, gürültü ve görüntü kirlilikleri ile mücadele edilmelidir. 

  Temiz  içme  suyuna  erişim  kolaylaştırılmalı,  musluk  sularının  kalitesi  ve  güvenilirliği  
artırılmalıdır.

  Birbiri ile bağlantılı çöp toplama ve geri dönüşüm sistemi getirilmelidir. 

  Doğaya  daha  az  zarar  veren  doğalgaz  gibi  enerji  kaynaklarının  kullanımı  arttırılmalı,  bunun 
yanı  sıra  yenilenebilir  enerji  kaynaklarından  olan  rüzgâr  enerjisi,  jeotermal  enerji  gibi  
kaynakların  da kullanılması için  çalışmalar yapılmalıdır.

  Ucuz ve kesilmeyen su, elektrik ve internet altyapısı sağlanmalıdır.

  Şehri  beton  görünümünden  kurtararak  yeşil  alanların  varlığı  ve  görünürlüğü  artırılmalıdır. 
İnsanların  yaşayacakları  üstü  kapalı  dört  duvara  sahip  evlere  ihtiyacı  olduğu  kadar  dışarıda 
vaktini  geçireceği,  nefes  alıp,  yürüyüş  yapacakları  açık,  yeşil  alanlara  ve  çocuklarını  özgürce 
gezdirebilecekleri parklara da ihtiyacı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 

  Parkların, Tatlıçay deresinin ve ortak kullanım alanlarının  temizliğine önem verilmelidir.

  Afetlere hazırlıkla olma amacı ile kentlerde yeterli toplanma alanları sağlanmalıdır. 

  

  Gençlerin  zararlı  madde  kullanımını  azaltmaya  yönelik  önlemler  alınmalı,  bağımlı  olanların 
rehabilite edilmeleri sağlanmalıdır. 

  Sosyal,  kültürel  ve  sportif  faaliyet  alanlarının  ve  sayılarının  artırılmasına  yönelik  çalışmalara 
önem verilmeli ve bu faaliyetlere herkesin  ulaşabilir olmasına özen gösterilmelidir.

  Sokakların,  caddelerin  ve  parkların  günün  her  saatinde  insanlar  için  güvenlik  açısından 
sorun  teşkil  etmeyecek  bir  biçimde  olması  sağlanmalıdır.  Özellikle  kadınların  akşam  
saatlerinde  şehrin  sokaklarında  güvenle  yürüyebilmeleri  veya  çocukların  parklarda  sağlıklı  bir 
şekilde güvenle oynayabilmeleri sağlanmalıdır. 
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