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Kış Servisi
Kar temizleme ve
Kum serpme  
sorumlulukları

 Kış servisi,  
 Biyo konteyneriniz 
Kışın korumasız ve açıkta kalan konteynerler donma 
tehdidi altındadır. Çünkü konteynerin içindeki organik 
atıklar soğuktan donabilir. Bu, konteynerlerin dökü-
lerek boşaltılamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle: 
Kış döneminde konteynerinizi mümkün olduğunca 
korunaklı bir yere koyun. Islak organik atıkları bol mik-
tarda gazete kâğıdı ile sarın. Her boşaltmadan sonra, 
biyo konteynerinizin iyice kurumasını sağlayın. İçine 
gazete kâğıdı, yumurta kolisi, ağaç talaşı veya benzeri 
malzemeler döşeyin. Islak atıklar genellikle soğuğun 
en şiddetli olduğu sabah saatlerinde donduğundan, 
konteynerinizi sadece atık gününde saat 6:00'ya kadar 
yol kenarına çıkarın.

Karlı günlerde konteynerinizi kolayca ulaşılabilecek bir 
yere koyarsanız, atık temizleme çalışanları size minnet-
tar olur!

Halka Hizmet Merkezi
Pazartesiden Cumaya  . . . .  Saat 7:30 – 18:00 

Tel.: 0521 51-0
E-posta:  
umweltbetrieb.stadtreinigung@bielefeld.de

Daha ayrıntılı bilgi için şu  
siteye bakın:  
www.umweltbetrieb-bielefeld.de  
Anahtar kelime: Kış servisi

 Sorularınız mı var?  
 Bize sorabilirsiniz! 
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Kar temizleme ve kum serpme nasıl  
yapılmalıdır? 
Temel kural şudur: Önce temizlik - sonra serpme! 
Önce kar küreği ve süpürge ile karın kabası alınır. Daha 
sonra kaldırımın veya taşıt yolunun üzerinde kalan kar 
ve buzların üzerine ince kum, granül veya mıcır gibi 
pürüzlendirici maddeler serpilmelidir. Kamuya açık 
kaldırımlara tuz veya çözücü madde dökmek, çevre 
koruma önlemlerinden dolayı prensip olarak yasaktır! 
Buna sadece istisnai durumlarda izin verilmektedir. 
Örneğin, buzlanma koşullarında veya dik eğimli yol-
larda yüzey pürüzlendirici maddeler ile bir sonuç elde 
edilemediğinde. Serpme alanının, daima bitişik bitki 
örtüsüne mümkün olan en uzak mesafede kalmasına 
özen gösterilmelidir.

Mıcır ve granül, ücreti karşılığında inşaat 
malzemesi satıcılarından temin edilebilir. Bir 
evde kullanılacak miktarda mıcır, mesai saat-
leri dâhilinde şehrin belediye depolarında 
ücretsiz olarak verilmektedir. Lütfen kendi 
kutunuzu getirmeyi düşünün!

Depo Merkezi, Merkez Bölge:  
Eckendorfer Straße 57 
Geri Dönüşüm Merkezi:  
Herforder Straße 220 
Geri Dönüşüm Merkezi, kuzey:  
Engersche Straße 245 
Geri Dönüşüm Merkezi, güney:  
Fabrikstraße 32 
Belediye deposu, Doğu: Wiehagen 75

Ayrıca, kentin çocuk oyun alanlarındaki kum da serpme 
malzemesi olarak kullanılabilecektir. Elbette kum kutu-
ları ilkbaharda tekrar yeni kumla doldurulacaktır.

Kar temizleme ve kum serpme ne  
zaman yapılmalıdır? 
Kar temizleme sorumluluğu, kar yağışı durduktan veya 
buzlanma ve kar birikintisi oluştuktan sonra başlar ve  
aşağıdaki gün ve saatler arasında devam eder:

Pazartesiden cumartesiye Saat  . . . . 7:00 – 20:00
Pazar ve tatil günlerinde Saat   . . . . . . 9:00 – 20:00

Prensip olarak, saat 20:00'den sonra kar temizliği  
yapılmayacaktır. 

Kar temizleme ve kum serpme nerelerde 
yapılmalıdır? 
Yaya kaldırımları, yaya geçişi için gerekli olan yaklaşık 
1,50 metrelik bir genişlikte, sahip olunan mülk boyunca 
kardan temizlenmelidir. Kar taşıt yolunun üzerine değil, 
mümkün olduğunca yaya kaldırımının kenarına doğru 
yığılmalıdır. 

Ayrıca, toplu taşıma araçlarına ve okul otobüslerine ait 
duraklara ve yaya geçitlerine geçiş yerleri de kardan arındı-
rılmalı ve buzlanma olduğu zamanlarda kumlanmalıdır. Hem 
yaya hem de bisiklet yolu olan kaldırımların temizliği bunlara 
komşu mülk sahiplerinin sorumluluğundadır.

Trafiği sakin bölgelerde, konut bölgesi caddelerinde  
veya yayalara açık alanlarda kaldırım yoksa, buralarda ta-
şıt yolunun kenarındaki kar ve buz da temizlenmiş olmalıdır. 
Temizlik sınıfı 07 olan konut bölgelerindeki mülk sahipleri, 
taşıt yollarının kış bakımını da yapmaktan sorumludur ve 
taşıt yollarının tehlikeli yerlerine yüzey pürüzlendirici veya 
çözücü madde serpmeleri gerekir. Görüş sahası kısıtlı olan 
yol ağızlarına, keskin virajlara ve dik eğimli yollara özellikle 
dikkat edilmelidir.

Bazı kış servisi sağlayıcıları Çevre Koruma  
Şirketi'ne kayıtlı olup bu servis sağlayıcılarına  
şu web sitesi üzerinden erişilebilir:

www.umweltbetrieb-bielefeld.de 
Anahtar kelime: Kış servisi 

Birinin rahatlığı, başka birinin sı-
kıntısı olmasın Maalesef: Kış mev-
siminin her yıl yaşanan görkemi. 
Kışın bazıları yamaçlardan aşağıya 
kayarak eğlenirken ya da gezinti 
yaparak parıltılı kış manzarasının 
tadını çıkarırken, bazıları için de 
kar yağışı ile birlikte yorucu bir kar 
temizleme sorumluluğu başlar. 

Halka açık parklardaki ve yeşil alanlar-
daki yolların çoğunda kar temizleme ve 
kum serpme işlemi yapılmamaktadır. 
Kışın buralarda yapılacak gezintilerde 
özellikle dikkatli olunmalıdır.

Kış servisinden kimler sorumludur? 
Bielefeld şehir idaresinin ve resmi dairelerinin kış servisleri 
verme yükümlülüğünün yanı sıra, taşınmaz mülk sahipleri-
nin ve mülk sahibi tüzel kişilerin de kar temizleme ve kum 
serpme sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, - uygulamada 
olduğu gibi - kiracılara devredilebilir. Ayrıntılar, kira söz-
leşmesi veya apartman yönetmeliği ile düzenlenir. Örneğin 
iş hayatından ya da sağlık sorunlarından kaynaklanan kısıt-
lamalar nedeniyle kendisi temizleme işlemini yapamayan 
veya bu konuda yetersiz kalan kimseler, ya komşularından 
destek ya da profesyonel yardım almalıdır.

Kış Servisi


