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POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞr

KAYIP VE BULUNTIJ EŞYA UYGIILAMA YÖNEIIGESİ

niniuci nöı,üıvı
Gencl Hükümler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Anıaç:
Maddc 1- (l) Bu Yönerge; Polatlı tselediyesi sınırları içerisinde bulunarak Zabıta

Müdürlüğtine teslinr edileıı buluntu eşyaların muhafazası, salriplerine veriln,ıesi, sahibi bulunmayan
eşyalar hakkında yapılması gereken işlemleri be]irlemek aınacıyIa hazırlaıınrıştır.

Kapsam:
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Pcılatlı Belediyesi Z,abıta Müdtirlüğtlııe teslin:ı edilen buluntu

eşyaları kapsar.

Hukuki Dayanak:
Madde 3- (1) Bıı yönerge;

a) 5393 Sayılı Belediye Kanun'unuıı 15. maddesi 1. fikrası (b) bendine,

b) Belediye ZabıtaYönetmeliğinin l0. maddesi 1. fikrası (a) bendinin 9. alt bendine,

c) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 770. ve 777. maddelerine,

dayanılarak h azı rlanmı ştır.
Tanımlar:
Madde 4- (|) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Polath Belediyesini,

b) Başkanlık: Polatlı Belediye Başkanlığını,

c) Müdiirlük: ZabıtaMüdürlüğünti,

d) Komisyon: Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesincle kurulan, Kayıp ve
Buluntu Eşya Komisyonu'nu,

e) Buluntu Eşya: Belediye sınırları içerisinde bulunarak Belediyeye teslim edilen
telefbn, çanta, cüzdan, alet, araç, para, altıır ve gtimüş gibi değerli ınadenler ile her
ttirlü eşyayı,

D Ruluntu Eşya Teslin:ı Tutanağı (Ek-l): Buluntu eşyayı teslim alaıı zabıta nleıTıurunu:I

tanzim edeceği, 3 nüshadan oluşan, otokopili ve seri numaralı tuta:ıağı,

g) Değerli Kağıt: Protesto. vekdletnan:ıe, her türlü senet, çek gibi maddi değer if'ade

eden bel geleri taııımlamaktadır,

h) Eşya Salıibi: Belediye sınırları içerisinde buluntu eşyanln sahibini, İfade eder.
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i.xiNci nöı,üıvı

Kayıp ve Buluntu Eşya Komisyonu Kurulması ve (iörev Tanrmları

Komisyonun Kur ulmgsı ve Görevleri:

Madde 5: (1) Kurumunıuzatesliın edilen kayıp ve buluntu eşyaların salıibine tılaşılaı:ııadığı
takdirde, mulrafhzası ve ınülkiyetiır kamııya geçirilebilınesi ve diğer kurumlarla gerekli işlcmleri
y apmak için Zabıta Müd tlrlüğ ünc e kom i syon oluşturı.ır.

Kayıp ve Buluntu Hşya Komisyoı:ıu, 7,abıta Müdürü başkanlığında; başkan dalıil en az 3

üyedeıı oluşur, Boşalan üyeliklere ZabıtaMtldtlrüfffifüİİgörevlendirme yapılır.

(2) Konıisyon Üyelerinin Görevleri;

l. Bulunarak getirilen buluntu eşya, Belediye Zabıta Yönetmeliği'niır l0. Maddesi 1. fıkrası (a)

beııdi 9. alt bendiıre istiıraden Müdürlükçe "Buluırtu Eşya Teslim Tutanağı" ile tesliın alınır.

2. Buluntu eşyayı teslim a|an Zabıta Müdürlüğti personelinin tanzim edeceği "Buluırtu Eşya
Teslim Tutanağı" en az iki Zabıta meınuru tarafından imzalanır. Teslim edenin kimlik
fotokopisi ve bilgileri alındıktan sonra tutulan trıtaırak taraflarça imzalanır ve tutanağın aslı
çiltte kalır, 2.ırüslrası buluırtu eşya ile birlikte mtıhafaza dolabına kaldırılır, 3.nüshası bulan

kişiye verilebilir.

3. Kayıp ve buluntu cşyanın. sahibiıre tılaşılınası için l yıl ınuhaf'aza etınck.

4. Buluntu eşyanın kokucı,ı, bariz şekilde hijyenik olmaması ve kapladığı alan ile taşıdığı
maddi değer dikkate alınarak muhafbza eclilmeye uygun olmaması hallerincle durunı

"Buluntu Eşya l'eslim T'utanağı" nın işlem sonLıcu böltimüncle rapor eclilerek Zabıta
Müdürü'nün onayl ile imha edilmesi yoluna gidilebilir.

5. Kayıp olarak teslinr alınan noter kağıtları, vekaletnaııeler, ntii'ı"ıs ctizdanlarl, aile ctizdanları,

sürüci.i belgeleri. araç ruhsatları, pasaptrrtlar, yabancılar için ikanıet tezkeı:eleri, tapular ve

benzeri belgeler sahibine 3 ay içerisiııde ulaşılamadığı veya sahibi taraliııdaıı alınmadığı
takdirde Komisyoır kararı ilc biı belgeleri ttıtanakla imha edebilir. Bu durunr "Kayıp ve

Buluntu Eşya'l'eslim'l'utaırağı" nın işlem sonucu böliiınünde ciuruın beliftilil.

6. Kayıp cılarak teslim tutaııağı ile alınan, döviz cinsi paraların (Euro-Dolar vs.) sahibi

çıkmadığı takdirde, Buluntıı eşyalardan paralar Komisyon kararı doğrultusunda (f)öviz cinsi
paralar herhaııgi bir devlet bankasındaıı bozdurulnıak suretiyle ,|tlrk Lirası olarak)

bulunduğu günii müteakip 5 iş günü bekletilebilir. Bekletme süresi dolEn parabelediye
hesaplarına yatırılarak "Kayıp ve Buluntu Eşya Tesliın Tulanağı" nln işleĞ sonucu

bölünıünde durun,ı belirtilir.

7. Mlıtıafaza edilmesinde zorlı,ık ve içerisinde değer itibari ile 100 TL,'yi geçmeyecek eşya

bulunan, çanta, cuzdan gibi buluntı.ı eşyaların içerisindeki değerli kağıt ve belgeler ayil ve

uygutıı bir sak]aına malzemesi içerisine koııularak muhaiaza ediliı:. Muha{bza edilıneye

uygı_ıt,ı olmayan çanta veya cüzdaıı Zabıta Müdürii'nün uygun görmesi ile tutanak|a imha

edilebilir. Bu durunı "Bulııırtu Eşya Teslim Tutanağı" ııın işleın sonucu bö.ltimünde belirtilir.
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tt. Kayıp olarak teslim tutanağı ile alınan sarrafiye malzemeleri (altın vb.) bulunduğu güne
müteakiP l5 iŞ günü bekletilebilir. Bekletnıe siiresi dolan sarrafiye malzemeleri koınisyon
tarafindan Polatlı'da bulunaıı en az 3 kuyumcrıdan teklif toplanıp en yiiksek cleğerden teklif
Veren kuyumcuda ınakbuz karşılığı Tiirk Lirası'na dönüştürülerek. Belediye lresaplarına
Yatırılarak "Kayıp ve Buluntı.ı Eşya Teslinı Tutanağı" nın işleın sonucu bölümünde durum
beliııilir ve teklif'ler ve makbuz tutanağın ekinde müafaza edilir.

9. Sahibi bulunamayan cep telefonrı vs. elektronik clhaz|arın, Polatlı [lçe Emniyet
Müdürliiğü'ıle veya ilgili Kuruma IMEI seri ııumaraları bildirilerek kayıp veya çalıntı
durumu belirlenecektir. Bekletme süresi dolan cihazların imha edilerek belediyemiz
elektroııik atık birimiıre teslimini yapar ve "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim Tutanağı" nın
işlem sonucu bölümünde durum belirtilir.

l0. Yönetmelikte belirtilmeyen diğer buluntu ve kayıp eşyalar için, konrisyon başkanının talebi
üzerine komisyon toplanarak teslim alınan fakat bekletme süresi sonunda sahibi
bulunamayan eşyalar hakkında karar almak.

l1, Kayıp ve bı.ılı-ıııtu eşyanın sahibine ulaşmaya çalışınak. Buluırtu eşyarun takribi değeri 5.000
'I'L'nin üzeriırde olanlar Belediye ilan b|irosundan uygun olacak şekilde en az 2 defa ilan
edilme]idir. Bu ilanlar tutanakla rapor edilerek teslim tutanağı ekiııe konur.

12. tselediye hesabına yatırılan parantn sahibinin müracaatı olduğuncla, Koınisyonun yazılı
talebi üzerine, Zabıta Müdürlüğü konuyu yazı ile Mali Hizınetler Müclürlüğü'ne bilclirilerek
5 iŞ günü iÇerisinde sahibine iade edilir. Döviz cinsi paralar bozdurularak tseleciiye hesabına
yatırıldığı andakil'ürk Lirası miktarı olarak iade edilir.

13. Belediye hesabına yatırılan 1 yıla kadar sa]ribi bulunamayan paralar Belediye bütçesine irat
kaydedilir.

14.Muhafaza sriresi içerisinde sahibi tarafindan ahnmayan eşyalardan, yardım kuruluşlarının ve
ya kamu kı"ırumlarının hizmet birimlerinin kullanınıına uygun o]anlar komisyon kararı i]e
verilebilir. Yardım kuruluşlaı:ıntn ve ya kanıu kı"ıruımlarının işine yararnayaçak eşyalar
"Bulun.tu Eşya Teslim Tutanağı" nın işlem sonucu bölümtiııde rapor edi.lerek konıisyonca
imlıa edilebilir.

15. Buluntu eşyanın sahibi olduğu anlaşılan kişiye, komisyon kararıyla kimlik futokopisi, adresi
ve iletişim bilgileri alınarak imza karşılığı eşyası tesliın edilir.

16. İkametgalıı llçeıniz dışında olanlara ait bu]uııan eşyalanır, eşya sahibinin birinci derece
akrabalarına sahibiırin kimlik belgesi ve tesliın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
karşılığında yukarıdaki kurallar dahilinde teslim edilebilir.

17. Sahibine teslim edilemeyen eşyalar, bekleme siirelerinin ardından inıha, bedelsiz devir veya
açık artırma satış yoluyla tasfiye edilebilir.

18.T'eslim edilmek üzere Müdürlüğe getirilen silah, şarjör. merıni. uyı-ışturucu ınadcle vb.
bulunınuş tirünler teslim alınmadan ilgilisi ile birlikte Polatlı llçe Eınniyet Müdürlüğü
ekipleriııe veya kolluk biriınlerine gerekli bilgilendimıe yapılarak Polatlı İlçe Emniyet
Müdürlüğü' ne gönderilir.

a
J



üçtıNcü nöı,ünn

Bulunmuş Eşyanın Satış İşlemleri

Bulunmuş Eşyanın Satış İşlemleri:

Madde 6: (l) Bulunınuş eşya deposunda buluıran ve sahibi çıkmayan eşyalar;

a) Teslim alıııdığı andan itibaren 1 yl müafaza edileıı kullanılabilecek ve kıymeti olaıı
elektronik eşyalar (dizüstü bilgisayaı; tablet, fotoğraf makinesi vb.), 1 yıl bekleme süresi
soııunda koınisyon ırezaretinde değerlendirmeleri yapıldıktaıı soırra ihale usulü ile satışa
suııulur.

b) Komisyon, buluntu eşyaları cinslerine göre ayrılarak kayıtlara uygunluğu saptanır, piyasa
araştırması yapılır ve eşyaların satış fiyatı belirlenir.

c) Satış ihale gününden en az |5 gün önce Polatlı'da yayımlanan yerel gazete ve kurum interıret
sitesinde ilan edilerek dul.urulur.

d) Satışlar açık artınna yöntenıi ile tüm iştirakçiler önLiırden usulüııe uygun cılarak
gerçekleştirilir ve bir tutanak ile kayıt altına alınır. Satışı yapılaıı eşyalar Buluntu Eşya
Teslim T'utanağı'ııa "ihale Yolu İle Satış" şerlri ile kayıtlardan ctüşülür.

e) İhalc kcınisyon üyelerinden hiç kimse doğrudan veya dolaylı olarak iştirak edenrez,

l) İhale soııucu elde edilen gelir Belediye hesabıııa aktarılır ve irat kaydedilir.

ıönnüNcü nöıüvı

Çeşitli ve Son Hükümler

Hükiim Bulunmayan Hall er

Madde 7z (1) Bu yönergede lıüküm bulunmayan hususlarda genel htikümlere göre
Komisyon onayt ile işlem yapılır.

yüriirlük

Madde 8: (1) Bu yönerge Polatlı Belediye Meclisinin onayındarı soffa yürtirlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 (1) Bu yönerge hükümleri 9 maddeden ibaret olup, Belediye Meclisinin kararı ile
Belediye Başkanı yürüttir.
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