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AÇIK HAVA YEMEK ALANLARI

Restoranların, yemek faaliyetlerine 
kaldıkları yerden devam ederken 
fiziksel mesafe kurallarına uyabilmeleri 
için açık havada yemek alanları 
sağlayın.

UYGULAMA YERI
• Restoranların, kafelerin, yiyecek yerlerinin ve/veya sokak 

tezgahıyla yemek satanların kümelendikleri yerler.
KILIT ADIMLAR
• Restoran kümelerini saptayın ve "yemek sokağı" alanları 

belirleyin.
• Gerektiğinde önceden seçilmiş alanlarda açık havada 

yemek yemek için alınan işgaliye ücretlerinden feragat edin.
• 'Yemek sokağı' alanları için işgal standartları (ör. masa 

sayıları) getirin.

UYGULAMA SÜRESI: Bir hafta.

UYGULAMADA KALIŞ SÜRESI: Birkaç ay.

Vilnius, Litvanya

Vilnius'da içinde Katedral Meydanın da olduğu on sekiz 
kamusal alan, iş yerlerinin güvenli şekilde işlemelerini sağlamak 
üzere açık hava kafeleri ve restoranları için açıldı. Yaz boyunca 
daha fazla alanın açılması beklenmektedir.

Fotoğraf:  Go Vilnius

Yol yatağında yemek yeme için 
korunmuş alan

Fiziksel delinatörler ve işaretler
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Chicago, IL, ABD

Restoranlar için açık havada oturma yeri olarak park şeritlerinin 
kullanılmasıyla yayalar için ortak alana dönüştürülen 
Chicago'daki Broadway Street.

Fotoğraf: NACTO-GDCI (Kuzey Amerika Kentsel Ulaşım 
Yetkilileri Birliği - Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi)

• Sokakları geçici olarak kapatarak veya acil durum kararnameleri ile park şeritlerini restoranların 
kullanması için ayırarak açık hava yemek alanları oluşturun. 

• Kaldırım işgaliye ücretlerinden feragat edin; işgal standartları belirleyin ve yaya hareketini veya ortak 
yolda aktif olan yayaları kısıtlayan kurallar düzenleyin.

• Zabıta ve belediye park görevlileri ile iletişime geçip destek alın; temizlik ve bakım için yerel esnaf ve 
mahalle dernekleri ile iletişim kurun.

• Bakanlıkların ve bağlı bulunan belediyelerin "evde kal" kısıtlamalarını kaydederek belirlenen süreye 
ve çalışma saatlerine bağlı kalın.

• Zorunlu çalışanların yoğun olarak kullandığı rotalarda toplu ulaşımın performansını düşürmemeye 
dikkat edin. Zorunlu çalışanlara veya varış yerlerine hizmet eden ana toplu taşıma güzergahları için 
önerilmez.

• Gerektiğinde iş yerlerinin ve sokak satıcılarının başvuru için kullanabilecekleri kısa form hazırlayın. 
• Bu yeni uygulamayı esnafa duyurmak için dernekler ve diğer esnaf örgütleri ile iletişime geçin. 

Başvuruları hızlıca değerlendirmek için bir mekanizma geliştirin.
• Kurumlar arası iletişimleri, özellikle acil durum hizmetleri ve temizlik veya bakım ekipleri arasındaki 

iletişimleri açık tutun.

• Gerektiğinde sokağı araç trafiğine kapatmak için ağır bariyer kullanın.
• Gerekirse masa, sandalye ve şemsiye kullanın; bariyer çalışma dışı saatlerde yaya, bisiklet ve araç 

erişimini temin etmek için ekipmanın depolanmasına ve yerleştirilmesine yönelik kılavuz hazırlayın.
• Çalışma saatlerine dayalı olarak restoranlar için bir teslimat protokolü hazırlayın.
• Fiziksel mesafe standartlarını veya kamu sağlığı kurallarını göstermek üzere işaretler kullanarak koltuk 

arkasından koltuk arkasına ölçüm yapın.
• Yeterli, fiziksel olarak mesafeli yaya hareketini mümkün kılmak için kaldırımlarda masa ve sandalyeler 

bulundurmayın.

Planlama

Kentli Katılımı

Tasarım + 
Uygulama 

Değerlendirme • Temel kriterler: kamu sağlığı kurallarına göre masaların birbirinden mesafeli olduğunu kontrol edin; 
yaya hareketi için engelsiz alanı koruyun. 

• Restoranlardan ve satıcılardan düzenli olarak geri bildirim alın ve gerektiğinde çalışma saatlerini 
ayarlayın.

Milano, Italya

Milano, park etme yerlerini başka bir amaçla kullanmak üzere 
değiştirerek açık havada yemek yeme alanları belirledi.

Fotoğraf: @demescope




