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PROTESTO IÇIN SOKAKLAR

Temel bir vatandaşlık hakkı olan 
gösteri ve protesto için kamusal 
alanlara güvenli erişimi kolaylaştırın.

UYGULAMA YERI 
• Genellikle gösteriler ve toplantılar için kullanılan ikonik 

parklar, sokaklar ve meydanlar.
• Semtte farklı noktalarda bulunan ortak alanlar ve 

sokaklar.
• Büyük sokaklar ve köprüler; topluluk yerleri veya tarihi 

öneme sahip yerler.

UYGULAMA SÜRESI: Birkaç saatten birkaç güne kadar.

UYGULAMADA KALIŞ SÜRESI: Birkaç günden birkaç 
aya kadar.

Minneapolis, MN, ABD

Minneapolis'te topluluk üyeleri ve yerel sanatçılar, polis 
tarafından öldürülen George Floyd'u anıyor. Yerel kuruluşlar 
göstericilere ve bölge sakinlerine su ve dezenfektan sunuyor.

Fotoğraf:  @clarendipity

Kolay ve açık erişim ve çıkış 
noktaları (ör. barikat veya zoraki 
yığılma yok)

Planlanmış protestolar için özel 
durum planlama araçlarını (ör. 
otopark kısıtlamaları) kullanın
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Seattle, WA, ABD

Seattle'daki protestocular, arkalarındaki grubun güvenli 
hareketini sağlamak üzere bisikletleriyle bir kavşağı kapatıyor.

Kathmandu, Nepal

Nepal'de protestocular, Başbakanın resmi konutu yakınında 
toplanıyor.

Fotoğraf:  @seinahpets Fotoğraf: @longfellowfilms

• Pandemi süresince de protesto ve gösteri yerleri olarak meydanların ve sokakların meşru rolünü göz 
önünde bulundurun.

• Gerginliği azaltmak için serbest harekete izin verin. Herkes için tıbbi/güvenlik ihtiyaçlarını ele alarak 
olay mahalli yönetimi için açık hedefler belirleyin.

• İzin/bildirim gerekliliklerinin, sivil eylem için taşıt yolunda ilerleyen insanları kriminalize 
etmediğinden emin olun.

• Kendi aralarında veya yakınlardaki başkalarına virüsün bulaşmasını önlemek için kamu sağlığı 
kurallarıyla uyumlu olarak tüm personelin ekipman kullandığından emin olun.

• Protestocuların, tıbbi profesyonellerin, gazetecilerin ve Yasal Gözlemcilerin güvenliğini sağlamak için 
fiziksel mesafelenme için gereken alanı sağlayın.

• Tıkanmaları veya katılımcıların kapalı alanlara zorlanmasını önlemek amacıyla güzergah boyunca ve 
kavşaklarda, dinlenme noktalarında, vb. katılımcıların serbest hareket edebilmelerini sağlayın.

• Motorlu taşıtların protestocularla karşı karşıya gelmesini ve çatışmaları önlemek için yürüyüş 
güzergahları boyunca ağır malzemeler (veya sabit taşıtları) yerleştirin. 

• Enkaz temizleme için muhafaza işlevi de görebilecek daha küçük, daha manevra kabiliyetine sahip 
acil müdahale taşıtlarını veya temizlik taşıtlarını göz önünde bulundurun.

• Malzemelerin veya taşıtların, acil durumda güvenli, kolay çıkışına imkan verecek kadar esnek 
olduklarından emin olun. Sıkışmaları veya park etmeyi önlemek için boşluklar bırakın.

• Protestolar bildirilmişse/devam ediyorsa:
• Toplanma alanını trafiğe kapatın ve yere sabitlenmemiş elemanları alandan kaldırın.
• Zorunlu çalışanlar ve bölge sakinleri için seçenekler sağlamak üzere toplu taşıma, bisiklet/

scooter paylaşımı, ortak yolculuk, vb. için güzergah veya istasyon değişikliklerini duyurun. 
• Katılımcıların güvenliğini ve erişimini korumak için geçici donanımları yeniden ayarlayın.

• Sosyal hizmet görevlileri, sağlık çalışanları veya itfaiyeciler gibi sosyal hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 
yerinde lojistiği koordine edin. 

• Diğer ana sokak kapatmalarında olduğu gibi, etkilenen toplu taşıma güzergahları ve istasyonları için 
alternatif yol planlarını iyileştirin ve uygulama verilerini güncelleyin. 

• Gözaltına alma durumlarını arttıracak kalabalık yönetme stratejilerinden kaçının.
• İş yerlerine ve bölge sakinlerine ne zaman nereye araçlarını park edebilecekleri konusunda 

bilgilendirme yapın.
• Kurum değerlerine, ortak amaçlara ve kamu sağlığı kılavuzuna dayalı olarak kurumlar arası 

anlaşmaları ve çalışanlar için kılavuzları periyodik olarak revize edin.

Politika + Kentli 
Katılımı

Tasarım 
Yaklaşımı

Yönetim 
Uygulamaları




