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Pazartesi - Cuma

Saat 08.00 -13.00

Tel. +43 512 5360 1010/ -1011/ -1012

Fallmerayerstraße 2, 6020 Innsbruck

www.innsbruck.gv.at

BULUNTU EŞYALAR İÇİN YETKİLİ KİM?

Innsbruck Şehir Belediyesinde Vatandaş Hizmetleri 
ve Halkla İlişkiler Dairesi, Vatandaş Hizmetleri ve Ka-
yıp Eşya Bölümü görevlidir. Bu resmi dairenin görevi, 
yerel yetki alanı içerisinde (Innsbruck belediyesi yetki 

alanı) buluntu eşyaları (kaybolan ve unutulan eşyaları) 
teslim alma, bunları muhafaza etme ve kaybeden kişinin 
araştırılmasıdır. Buluntu eşyalar ya kaybeden kişiye, ya 
da tüm bekleme sürelerinin geçmesinden sonra bulana 
teslim edilir.

BİZE ULAŞIN:
Fallmerayerstraße 2, 6020 Innsbruck

Tel. +43 512 5360 1010/-1012

E-posta: post.fundservice@innsbruck.gv.at

Türkçe

Gözlük, anahtar, cep telefonu, 
şemsiye, takı, müzik aletinden 
takma dişe ve hatta tekerlekli 
sandalyeye varana kadar her tür 
gündelik eşya için: 15 yıldan bu 
yana Fallmerayerstraße 2 adre-

sinde yerleşik belediyeye bağlı kayıp bürosu, çalınan/kay-
bolan, kaybolduğu sanılan ve bulunan her tür eşya için ilk 
adres ve merkezi uğrak yeridir. 
Tüm vatandaşlara ne mutlu ki, Innsbruck, kaybolan eşyaları 
getiren dürüst kişilerle dolu bir şehirdir: 2017 yılında yakla-
şık 7.300 buluntu eşya teslim edilmiştir – buna karşılık sa-
dece yaklaşık 3.000 kayıp eşya bildiriminde bulunulmuştur. 
Buluntu eşyalar ne kadar şaşırtıcı veya değerli olursa ol-
sun: Kayıp bürosunun yetkili çalışanları son derece aktif bir 
biçimde kaybolan değerli eşyaların sahiplerini bulmak için 
kolları sıvarlar ve kayıp bildirimleri hazırlarlar. Bunları sa-
hiplerine verirken onların göstereceği sevinç ve kendilerine 
edecekleri sonsuz teşekkürler ise garantidir! 

Georg Willi

Eyalet Başkenti Innsbruck’un Belediye Başkanı

Sabine Kröß-Tunner
Tel. +43 512 5360 1001

Vatandaş Hizmetleri ve Ka-
yıp Eşya Bölümü sorumlusu

Herwig Kaltenhauser
Tel. +43 512 5360 1010

Daniela Zonta
Tel. +43 512 5360 1011

Ingrid Morianz
Tel. +43 512 5360 1012
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EN KALICI OLAN DÜRÜSTLÜKTÜR
Kaybolan ve unutulan eşyaları bulanlar, bunları derhal bu 
resmi daireye bildirmek, bulunan eşyayı teslim etmek ve kay-
beden kişinin araştırılmasında önemli ve belirleyici olacak 
tüm durumlar hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Bulan kişi, bulunan eşyayı kaybeden kişiye kayıp eşya dai-
resine bildirmeden önce teslim ederse veya bulunan eşyanın 
değeri 10 € tutarını geçmiyorsa, eşyayı bulanın bu yüküm-
lülükleri ortadan kalkar. Ancak kaybeden kişi için kaybolan 
eşyaya yeniden sahip olmanın büyük önem taşıdığı anlaşılı-
yorsa durum müstesnadır.

BULANIN ÖDÜLÜ NE KADAR?
Kayıp eşyayı bulan kişi, eşyayı kaybedenden bir ödül alma 
hakkına sahiptir:

 kaybedilen eşyalarda bulanın ödülü, 2000,- €
tutarında eşya değerine kadar değerin %10’udur.

 unutulan eşyalarda bulanın ödülü, 2000,- €
tutarında eşya değerine kadar değerin %5’idir.

 kaybedilen eşyalarda bulanın ödülü, 2000,- €
tutarının üzerindeki eşyalarda değerin %5’idir.

 unutulan eşyalarda bulanın ödülü, 2000,- €
tutarının üzerindeki eşyalarda değerin %2,5’udur.

Bir hazinenin bulunması durumunda, bulanlara ve arsa sa-
hiplerine hazine değerinin yarısı düşer.

KAYBOLAN VEYA UNUTULAN EŞYALAR NELERDİR?
Hukuki duruma göre kayıp eşya dairesi yalnızca kay-
bolanlar değil, aynı zamanda unutulan eşyalar için de 
yetkilidir. Taşınabilir eşyalar, sahibinin rızası olmadan 
kendisinin hakimiyetinden çıkar ve diğer bir kişinin etki 
alanına girmezse (ör. yolda kaybedilmiş para cüzdanı) 
“kaybedilmiş” sayılır. 
Taşınabilir eşyalar, sahibinin rızası 
olmadan kendisinin 

hakimiyetinden çıkar, 
ancak başka birinin 
denetimi altında olan 
bir yerde kalırsa (ör. 
otelde kaybedilmiş el 
çantası) “unutulmuş” 
sayılır.

KAYBOLUP GİTMEMELERİ
İÇİN …

KAYIP İLANLARI VE BULUNTU EŞYA TESLİMATI:
Fallmerayerstraße 2 (zemin kat)
6020 Innsbruck

Pazartesi - Cuma saat 08.00 - 13.00

Vatandaş Hizmetleri, Maria-Theresien-Straße 18
Pazartesi - Perşembe saat 13.00 - 17.30

Teslim alınan tüm buluntu eşyaları burada bulabilirsiniz:
fundamt.gv.at

Eşyalarını kaybedenler günün her saati 0900 600 200 tele-

fon numarasını (ücretli maks. 1,36 € /dak.) arayıp kayıplarını 
bildirebilirler. Bu çağrı merkezi ayrıca kayıp sahipleri adına 
araştırmaları da üstlenmektedir.

KAYIP İLANINI KİM DÜZENLER?
Belediye kayıp eşya bürosu, kayıp ilanının yapıldığına dair 
bir onay belgesi düzenler. Resmi belgeler yerine geçecek 
kayıp ilanı belgesi yalnızca polisten alınabilir. Bu, ör. sürücü 
belgesi, taşıt ruhsatı, plakalar ve silah belgeleri için geçerlidir.

www.innsbruck.gv.at


