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İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi: Duraklarda
yoğunluk
İstanbul’da kısıtlamasız �lk cumartes� gününde sabah saatler�nde traf�k arttı. Toplu
taşıma araçlarına b�nmek �steyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu. İst�klal
Caddes�'nde �se oluşan yoğunluk sebeb�yle sosyal mesafe kuralları �hmal ed�ld�.
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Koronav�rüs önlemler� kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması,
yer�nde karar dönem� le sadece pazar günü uygulanmasına geç�lm�şt�. Yer�ne karar
dönem� �le kısıtlamanın kaldırıldığı �lk Cumartes� gününde İstanbul'da yollarda traf�k
hareketl�l�ğ� yaşandı. Megakentte öğlen 15.00'te traf�k yoğunluğu yüzde 74'e dayandı

Sabah saatler�nde �se otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın �şler�ne
g�tmeye çalıştıkları görüldü.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KORKUTAN KALABALIK
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??Öte yandan, İst�klal Caddes�'nde yaşanan yoğunluk görenler� end�şelend�rd�.

İstanbul’un en gözde yerler�nden olan caddede adeta adım atacak yer kalmadı. Oluşan
yoğunluk sebeb�yle sosyal mesafe kuralları da �hmal ed�ld�. Bazı tur�st ve vatandaşların �se
maske takmadığı ya da maskeler�n� çeneler�ne �nd�rd�kler� görüldü. Zabıta ek�pler� sosyal
mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı.

İZMİR'DE SAHİLLERDE YOĞUNLUK

?İzm�r'de kısıtlamanın kalktığı �lk cumartes�de sah�llerde yoğunluk gözlend�

Kontrollü normalleşme sürec�yle cumartes� günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı
İzm�r’de de sah�l şer�d� ve �şlek caddelerde hareketl�l�k yaşandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Cov�d-19 r�sk değerlend�rme har�tasında "yüksek r�skl�" �ller
arasında yer alan İzm�r'de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda k�ş�, sah�l
bandı ve parklarda vak�t geç�rd�. 

Özell�kle kahvaltı h�zmet� veren restoran ve kafelerde yoğunluk yaşanırken bazı k�ş�ler
evler�nden get�rd�kler� y�yeceklerle ç�mler�n üzer�nde yemek yed�.

Bostanlı sah�l�nde çocuk parklarında da kalabalık gözlend�. Sah�le gelen araçlar park yer�
bulmakta zorlandı.

Konak �lçes�nde yer alan Kordon, Kıbrıs Şeh�tler� Caddes�, Tar�h� Kemeraltı Çarşısı ve
Göztepe sah�l�nde de yer yer yoğunluk görüldü. 

Karşıyaka'dak� Kemal Paşa Caddes�'nde de gözlenen yoğunluk üzer�ne pol�s ek�pler�
denet�mler� sıklaştırdı. Karşıyaka Çarşı olarak da b�l�nen caddede pol�s ek�pler�n�n yaptığı
denet�me Kaymakam Al� Rıza Çalışır da katıldı. Kontrollerde �şletme sah�pler�ne ve
vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. 

MASKE VE MESAVE UYARISI YAPILDI

Caddede devr�ye gezen pol�s araçlarından maske ve mesafe uyarısı yapıldı. 

ANKARA'DA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı �lk cumartes� sokaklarda
hareketl�l�k yaşandı

Cov�d-19 r�sk değerlend�rme har�tasına göre "orta r�skl� (sarı)" kategor�s�nde yer alan
Ankara'da �se vatandaşlar dışarı çıkarak parklarda oturdu ve açık havanın tadını çıkardı.

İç�şler� Bakanlığının Cov�d-19 �le mücadele kapsamındak� "D�nam�k Denet�m Sürec�"
genelges� doğrultusunda restoran kafeterya tatlıcı pastane g�b� yeme �çme yerler� �le
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genelges� doğrultusunda, restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane g�b� yeme �çme yerler� �le
kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçes�, dernek lokal� g�b� umuma açık yerler de

denetlend�. 

Pol�sler, kent�n �şlek caddeler�nde oluşturulan kontrol noktalarında sürücülere ve
vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye d�kkat etmeler� konusunda uyarıda
bulundu.
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