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Kış Mevsiminde 
Lübeck Şehrinde Kar 
Temizleme Çalışmaları
Ev sahiplerinin kar temizleme  
ve tuzlama çalışması yükümlülüğü ile ilgili  
Hansestadt Lübeck Belediyesi tarafından 
hazırlanmış olan bilgiler

Ayrıntılı bilgileri  
nereden edinebilirim?
Bu broşürde kış aylarında yapılacak temizleme ve 
tuzlama çalışmaları ile ilgili soruların hepsi yer al-
maz. Ayrıntılı bilgiyi aşağıda açıklanan adresten edi-
nebilirsiniz:

Servis Telefonu
  0451 - 70 760-0,    -710
  www.entsorgung.luebeck.de 
  entsorgungsbetriebe@ebhl.de 

 Entsorgungsbetriebe Lübeck 
 Malmöstr. 22 
 23560 Lübeck

Buradaki görevlilerimiz size şartlara göre tam nele-
rin yapılacağını söyleyebilir.

Ev sahiplerinin kış aylarında evlerinin önün-
de yapacakları temizleme çalışmalarını düzen-
leyen yasalar - Hansestadt Lübeck Belediyesi-
nin cadde temizleme tüzüğü - bilgileri internette  

Yoğun kar yağışı sonrasında oluşan  
kar nereye atılacak?
Trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağlamak ve tuzlama 
çalışmalarını azaltmak için yağan karların itinalı bir şekilde 
temizlenmesi gerekir. 

Maalesef yaya kaldırımlarının temizlenmesi çalışmalarında 
diğer yollar da etkilenmekte hatta kullanılamaz duruma 
gelmektedir. Bu nedenle sizden ricamız: Karları mümkün 
olduğunca yaya kaldırımı, bisiklet yolu ve caddeden uzak-
ta bir yerde depolayın örneğin ağaç aralarında veya evini-
zin bahçesinde depolayın.

Yaşlılar, hastalar ve evde bulunma- 
yanların evlerinin önündeki karların  
temizlenmesi ve tuzlama çalışmala- 
rını kimler yapacak?
Muhtemelen yardımsever komşunuz size bu konuda 
yardımcı olacaktır. Eğer komşunuz yardımcı olmazsa 
üçüncü şahısları görevlendirmeniz gerekir. Bu kişiler ev 
işleri veya bahçe hizmetleri veren şirketler olabilir (tele-
fon defterine bakınız).

Kış aylarında çöp toplama
Çöp kovalarının bulunduğu yer ve çöp kovalarının 
çıkarıldığı yol da temizlenecek ve tuzlanacaktır. Böylece 
kış aylarında zaten zorluklar altında çalışan görevlilerimi-
zin işlerini önemli derecede kolaylaştırmış olursunuz.

Karlar temizlenmediğinde ve tuzlama  
yapılmadığında ne olur?
Karları temizleme ve yolları tuzlama yükümlülüğünüzü 
yerine getirmediğinizde oluşacak kazalarda, kaza yapan 
kişi ve sağlık sigortası veya meslek odaları sizden tazmi-
nat talebinde bulunur ve tedavi masraflarını karşılamanız 
istenir. Ayrıca kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını 
yapmadığınızda para cezasına çarptırılırsınız. Ayrıca dik-
katsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yaralanmalara sebep 
vermekten cezai takibat başlatılabilir.



Hansestadt Lübeck şehrinde 
yaşayan sayın hemşehrilerimiz,
Kış aylarında yapılması gereken kar temizleme ve tuzla-
ma çalışmaları belediyeler için çok kapsamlı büyük bir 
çalışmadır. Kar ve buzlanma koşullarında yol ve cadde-
lerdeki trafik güvenliği ancak konut sahiplerinin de bu 
çalışmalara yardımcı olması ile sağlanabilir. Bu yükümlü-
lük ayrıca ilgili yasalar ile de düzenlenmiştir. Fakat genel-
likle kimin, ne zaman ve hangi kapsamda kar temizleme 
ve tuzlama çalışması yapacağına dair bazı bilgi eksiklik-
leri vardır. 

Bu broşürde yer alan bilgiler sizi, eviniz sınırlarında 
yapmanız gereken kar temizleme ve tuzlama çalışmaları 
hakkında aydınlatır. Ayrıca dairemiz görevlilerinden 
şahsen de bilgi alabilirsiniz, böylece öğrenmek istediğiniz 
konularda bilgi edinebilir ve bir sonraki kışı hep birlikte 
güvenli bir şekilde geçirebiliriz.

Tuzlama çalışmasında hangi  
malzemeler kullanılacaktır?
Yaya kaldırımı ve bisiklet yollarında tuzlama için örneğin 
tuz kullanılması yasaktır. Lütfen kış mevsimi gelmeden 
önce buz üzerinde kaymayı önleyen malzemeleri (dişli 
kum, split malzemesi vs.) stoklamayı unutmayın. Kar 
küreğini de ilk kar düşmeden önce temin etmelisiniz. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle tuzlama ve kaymayı önleyi-
ci malzemesi stokları tükendiğinde yapı marketlerde 
satılan örneğin derz kumu, derz split malzemesi, kil 
veya çocukların oynaması için hazırlanan kum havuzu 
kumu da alternatif olarak kullanılabilir.

Sıradan kedi kumu yollarda tuzlama çalışması için uygun 
değildir.Kar temizleme ve tuzlama çalışması  

hangi saatlerde yapılacaktır?
Gece yağan kar ve oluşan buzlanma her gün saat 
8.00’a kadar temizlenmiş olacaktır. Bu saatten sonra 
yağan kar ve oluşa buzlanma da hemen temizlenecek-
tir. Ev sahiplerinin evlerinin sınırlarında kar temizleme 
ve tuzlama yapma yükümlülüğü saat 20.00’de sona 
erer.

„Ev sınırları“ teriminin anlamı nedir?
Kış aylarında kar temizleme ve tuzlama yükümlülüğü 
altında olan ev sahiplerinin evleri, halka açık cadde ve 
yola direkt sınırı olması gerekmez. Temizlenmesi gere-
ken bölüm evin arsası ile kamuya ait cadde arasında 
kalan küçük alanlar da dahildir. 

Evinizin ön cephesi ile yan ve arka cepheleri de cadde 
veya yola bakıyorsa bu bölümlerde de temizleme ve 
tuzlama yapmak zorundasınız.

Aşağıdaki cadde ve yollarda ev sahipleri, evlerinin  
sınırlarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapmakla yükümlüdür:

✔ Bağlantı yolları dahil yaya kaldırımları
✔  Yaya kaldırımı bulunmayan caddelerde caddenin 

yürünebilir kenarı
✔  Kombine yaya kaldırımı ve bisiklet yolları(yaya ve 

bisiklet trafiği aynı yolda)
✔  Araçların çok yavaş hızda geçtiği sakinleştirilmiş 

bölge yolları (trafik işareti 325 StVO), Araçların çok 
yavaş hızda geçtiği sakinleştirilmiş bölge yolları 30 
km hız ile geçilen yollar değildir

✔  Kar temizleme ve tuzlama çalışması yay 
kaldırımından yapılabiliyorsa kavşaklar ve yol 
ayrımlarındaki yaya geçitleri

✔  Yaya kaldırımlarında bulunan otobüs durakları
✔   Şehir içinde çarşı (Fußgängerzone) bölgesinde evleri 

bulunan ev sahiplerinin kar temizleme ve tuzlama 
yapma yükümlülüğü yoktur.

Yoğun kar yağışından sonra hidrant (yangın musluğu) 
ve rögar kapaklarının bulunduğu bölgeyi temizleyin.


