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TESLIMAT ALANLARI 

Kaldırım kenarı park yerlerini veya 
trafik şeritlerini, zorunlu iş yerlerine 
hizmet veren teslim alma veya teslim 
etme alanlarına dönüştürün.

UYGULAMA YERI
• En çok restoranlarda, çamaşırhanelerde, eczanelerde ve 

diğer zorunlu hizmetlerde önemlidir. 

KILIT ADIMLAR
• Alanı belirtmek üzere gerektiğinde sprey tebeşir, boya, 

etiket veya trafik bandı kullanın.
• Yönetim ve uygulama politikasını, değiştirin, otopark 

sayaçlarını devre dışı bırakın.
• İş hacmini/zorunlu hizmetlere hızlı erişimi mümkün 

kılmak üzere zaman limitleri (azami ~10 dakika) belirleyin. 

UYGULAMA SÜRESI: Planlamak için birkaç gün, 
uygulamak için birkaç saat.

UYGULAMADA KALIŞ SÜRESI: Birkaç günden birkaç 
aya kadar.

Raleigh, NC, ABD

Raleigh, kaldırım kenarlarında geçici teslim alma alanları 
oluşturmak üzere koniler ve işaretler kullandı. 

Fotoğraf: Raleigh Şehri

Kamyonların, bisikletlerin ve kargo 
bisikletlerinin yükleme/boşaltma yapmaları 
için özel alanlar

Belirgin tabelalar ve işaretler ve koruma
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• Zorunlu hizmetleri destekleyen, kalabalık ve/veya yüksek enfeksiyon oranlarının bulunduğu 
alanlardaki yerleri seçin.

• Başlangıçtaki zaman çerçevesine bağlı kalın ve düzenlemeleri, kamu sağlığı kılavuzuna veya 
hareketlilik değişiklikleriyle ilişkilendirin.

• Bütçenizde tamir ve malzemelerin değiştirilmesi için yer bırakın.

• Broşürler kullanarak müşterileri, iş yerlerini ve güzergah boyunca ikamet edenleri bilgilendirin ve 
bildirimleri çevrimiçi sosyal ağlara dağıtın.

• Bilgileri yaymak üzere esnaf derneklerini, iş ortaklarını ve paydaşları kullanın ve ayrıntıları yerinde 
kontrol edin.

• Acil durum hizmetleri ve yerel işletmelerle birlikte iletişim yollarını açık tutun.

• Etkilenen otopark sayaçlarını devre dışı bırakın veya üstünü kaplayın ve gerektiğinde park yönetmelik 
işaretlerinin üstünü kaplayın.

• Alanı belirtmek üzere hafif ayırıcı malzemeler (ör. koniler, testere tezgahları, barikatlar) yerleştirin. 
• Şerit çizgisi veya park etme işaretleri mevcut değilse sprey tebeşir, boya, etiket veya trafik bandı 

kullanın.
• Paketlerin indirilmesi için yol yatağında yer açın, kaldırımda yayalar için engelsiz bir geçiş güzergahını 

korumak üzere gerektiğinde bisiklet park stantlarını kullanın.
• Değiştirilen kullanımları ve kuralları açıkça bildirmek üzere geçici tabelalar ve işaretler oluşturup 

yerleştirin.

• Temel kriterler: teslimat alanlarının sürücüler ve bisikletliler tarafından ne kadar kullanıldığı.
• Yaya alanları ve sokak faaliyetleriyle (ör. çift sıra, acil erişim) çakışmayı kontrol edin.
• Ekipmanların yerleşimini ilk birkaç hafta boyunca hem hafta içi ve hafta sonu her gün, daha sonra 

haftada bir kontrol edin.

Planlama

Kentli Katılımı

Tasarım + 
Uygulama 

Değerlendirme

Seattle, WA, ABD

Seattle, gıda tesislerinin yakınındaki park yerlerini müşteriler 
ve teslimat işçileri için teslim alma ve yükleme alanlarına 
dönüştürme programını başlattı. 

Alexandria, VA, ABD

Alexandria, müşterilerin ve teslimat işçilerinin güvenli şekilde iş 
yerlerine erişmelerini sağlamak üzere gıda tesislerinin dışında 
teslim alma alanlarını belirten geçici tabelalar ve işaretler 
kullandı.

Fotoğraf: Dongho Chang Fotoğraf: Alexandria Şehri




