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TOPLU ETKINLIKLER

Abidjan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti

Adjame yöresindeki müslümanlar, Ramazan'ın bitişini kutlamak 
üzere ibadete katılıyor.

Fotoğraf: Thierry Gouegnon/Reuters

"Sadece yerel trafik"i veya "Yol 
Kapalı"yı göstermek için giriş 
noktalarında işaretler ve bariyerler; 
gerektiğinde dolambaçlı yol işaretleri

Daha kalabalık toplanmalar için 
gerektiğinde fiziksel mesafe 
gereklerini gösteren zemin 
işaretlemeleri
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Kültürel, dini veya sivil toplanmalar 
için açık havada yer sağlamak üzere 
sokaklara araç erişimini tamamen veya 
kısmi olarak kısıtlayın.

UYGULAMA YERI 
• Düşük hacimli konut ağırlıklı sokaklar, dar yollar veya 

yayalaştırılmış sokaklar.
• Ticaret ağırlıklı sokaklar veya toplu taşımasız diğer 

koridorlar.
• Düşük taşıt hacimli, çok şeritli sokaklar
• Kamuya ait park yerleri ve açık hava garajları.
KILIT ADIMLAR
• Erişim kısıtlamasını gösteren geçici trafik bariyerleri ve 

"Sadece Yerel Trafik" ya da "Yol Kapalı" işaretlerini yerleştirin.
• Etkinlikler boyunca barikatları yerleştirecek ve takibini 

yapacak kurum görevlileri ve yerel görevliler belirleyin.
• Zorunlu teslimatlar ve acil durum araçları için erişim temin edin.
UYGULAMA SÜRESI: Birkaç günden bir haftaya kadar.

UYGULAMADA KALIŞ SÜRESI: Birkaç saatten, birkaç 
haftaya kadar.
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Longview, TX, ABD

St. Mary’s Katholik Okulu, 2020 döneminde sınırlı bir törende 
yedi öğrencisini mezun etti. 

Fotoğraf: Michael Cavazos / News-Journal Photos

• Kültürel, dini veya kamu kuruluşlarının etkinliklerini açık havada gerçekleştirebilmesi için 
kullanabilecekleri bir düzenleme geliştirin.  Etkinlik koordinasyon planları gereğince temizlik 
ihtiyaçlarını, sorumlulukları ve masrafları dahil edin.

• Araçlara erişimi kısıtlamak için bu kriterleri göz önünde bulundurun: araç hacimleri ve ortalama 
hızları, belediye yetki alanı, alternatif açık hava alanının mevcudiyeti, toplu taşıma veya bisiklet 
güzergahlarının varlığı, bitişik binaların ne işlevle kullanıldıkları, sokağın ne sıklıkla ve hangi 
zamanlarda erişime kapatılacağı, zaman, vs. Geçici etkinlikler için sokakların hangi kurumlar 
tarafından kullanılabileceği konusunda net olun. 

• Dernekler, camiler ve yerel esnaf ve mahalle birlikleri bir araya gelerek uygulama için fikir 
alışverişinde bulunun.

• Kiminle iletişime geçeceğinizi anlamak için bölgedeki sanat, kültür ve özel gün etkinlik 
takvimlerinden yararlanın

• Mesajları iletmek için paydaşlarla, destekçilerle ve karşılıklı yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapın. 
• Kültürel hassasiyetleri, tasarımı, programlamayı veya sokak seçimini etkileyen sorunları ya da önemli 

engelleri saptamak için mahalleli ile iletişime geçin.

• Tamamen veya kısmen araç trafiğine kapatmak amacıyla kavşakları/sokakları belirlemek üzere 
planlama esnasında oluşturulan kriterleri kullanın.

• Kısmi kapatmaların yapılacağı yerlerde, sokakları kısmen bloke etmek için hafif ayırıcı yerleştirin ve 
kısıtlı kullanımı ve düşük hızları (tipik olarak 10-15 km/sa) gösterin.

• Gerektiğinde barikatlara tutturulabilecek, geçici "Sadece Yerel Trafik", "Yol Kapalı" veya "İleride Yeni 
Trafik Düzeni" işaretlerini kullanın.  

• (Uygulanabildiği yerlerde) fiziksel mesafeyi belirtmek üzere yüzey işaretlemeleri yapın.
• Toplanma türüne cevap olabilecek diğer malzemeleri ve trafik kontrol elemanlarını göz önünde 

bulundurun (teslimat alanları, etkinlik sahneleme alanları, vb.).

• Temel kriterler: güvenli fiziksel mesafeye uyulduğundan emin olmak için periyodik "zirve saat" 
sayımları gerçekleştirin.

• Trafik kontrolündeki bütün eksiklikleri izleyip rapor edin (işaretler, bariyerler, vb.).
• Tasarım ve faaliyet kılavuzunun, yerel, resmi ve ulusal sağlık kılavuzlarına ve standartlarına 

uyduğundan emin olun.

Planlama

Kentli Katılımı

Tasarım + 
Uygulama 

Değerlendirme 

New York City, NY, ABD

Belediye Nikah Dairesi kapalıyken açık havadaki bir nikah 
töreninde misafirler uygun fiziksel mesafede duruyor.

Fotoğraf: NACTO-GDCI




