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Muş İli mülki hudutları dâhilinde meteorolojik hava koşullarından kaynaklanan herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaşılmaması, vatandaşlarımızın genel hayatını olumsuz etkileyecek ve onları mağdur 

edebilecek durumların ortaya çıkmaması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için; tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde mevsimsel plan ve tedbirlerini bir kez 

daha gözden geçirmeleri, eksikliklerini ivedi olarak tamamlamaları ve vatandaşlarımızın da üstüne 

düşen görevleri yerine getirmeleri önemli ve gerekli görülmektedir.  

             

Bu itibarla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tedbirlerin alınmasının ve bunların tatbikinin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği 

açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir. Önümüzdeki günlerden itibaren mevsimsel değişikliklerle 

birlikte yağışlı ve soğuk bir döneme girileceğinden başta Belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve 

kuruluşları tertip ve hazırlıklarını tamamlayacaklardır.  

 

 Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek şahıslar kullandıkları binaların 

çatılarında biriken kar ve buz kitlelerini belli aralıklarla temizleyecek ve veya 

temizlettireceklerdir.   

 

 Çatıda biriken kar kalınlığı binaya ve söz konusu binanın saçakları altında geçen vatandaşlara 

ve araçlara zarar vermeyecek şekilde kontrol edilerek rutin kar temizlemeyi ihmal 

etmeyeceklerdir.  

 

 İlimiz genelindeki işyerleri ve binaların çatılarında biriken kar ve buz kitleleri kaldırımlarda 

yürüyen vatandaşlarımız için tehlike oluşturmaktadır. Bundan kaynaklanabilecek tehlikelerin 

önlenebilmesi amacıyla, işyerleri ve binaların çatılarında biriken kar yığınları ve saçaklardan 

sarkan buz kitleleri temizlenirken vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde 

tedbirler alınacaktır.  

 İl genelinde (özellikle şehir merkezlerinde) karla mücadele sırasında, vatandaşlarımız araçlarını 

karla mücadele yapan ekiplerin çalışmalarını engellemeyecek şekilde park edeceklerdir. 

 

 İl ve İlçe Merkezleri ile bağlı köylerinde planlanan kar mücadelesinin aksatılmadan 

yürütülebilmesi için vatandaşlarımız asılsız ihbarlardan kaçınacaklardır.  

 

 İlimiz genelinde; kış mevsiminde tüm ticari ve hususi araçlar kış lastiği (kar tipi) 

kullanacaklardır.            

 

Belirtilen tedbirleri uygulamayan veya engelleyenler hakkında, ilgili kanunlar ile 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanunu hükümlerine göre cezai işlemler uygulanacak olup, belirtilen esasların 

yürütülmesinden Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli olarak görevli ve sorumlu 

olacaklardır. 

 

      Yazılı ve görsel basın ile web ortamında ilanen duyurulan bu genelge hükümleri 

çerçevesinde,    Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alanlarında gerekli tedbirleri almalarını, hizmet 

ve faaliyetlerini herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yürütmelerini ve vatandaşlarımızın da hava 

koşullarını ve uyarıları dikkate alarak belirtilen konulara hassasiyet göstermelerini önemle rica ederim.   

 

 
Seddar YAVUZ 

         Vali 


