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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA  

16 NOLU GENELGE   

 

 

Ġlgi :a) Adalet Bakanlığı’nın 16.07.2021 tarih ve E-98192251.151.4./12416/20048 sayılı  yazısı. 

        b) Noterler Birliği’nin 27.07.2021 tarih ve (Genel Yazı:242) sayılı yazısı. 

 
 Adalet Bakanlığı’nın ilgi (a) yazısında özetle; 06.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya 
baĢlatılan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle CumhurbaĢkanlığı’nın 2020/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda 
ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının, CumhurbaĢkanlığı’nın 2021/13 sayılı Genelgesi dikkate alınarak 
31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yeniden baĢlatılmasının planlandığı bildirilmiĢtir.  
 
 Bu kapsamda, Noterler Birliğinin, Nöbetçi Noterlik Uygulaması konulu ilgi (b) yazısında, 
27.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;  
 
 “1. Cumartesi günlerinde; 
 Ağrı, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, 
Kırklareli, Muş, Niğde, Siirt, Sinop, Tunceli, Bayburt, Şırnak, Bartın ve Iğdır illerinde nöbetçi noterlik 
uygulamasına geçilmemesi, bu illerin dıĢında kalan il merkezleri ile Alanya, Silopi, Edremit, İnegöl, 
Tarsus, Fethiye, Manavgat, Çorlu, Bodrum, Gebze, Kuşadası ve Marmaris, ilçelerinde nöbetçi noterlik 
uygulamasının devam ettirilmesi, 
 
 Ankara ili Akyurt ilçesinin (3 noterden birinin Akyurt noterliklerinden birinin olması) Ankara, Kocaeli 
BaĢiskele ve Kartepe ilçelerinin de Kocaeli il merkezine dâhil edilmek suretiyle nöbetçi noterlik 
uygulamasının devamı ve Ġstanbul’da Avrupa yakasında (5) Anadolu yakasında (4), Ankara ve Ġzmir’de 
(3)’er, Bursa, Konya, Antalya, Gaziantep ve Adana’da (2)’Ģer noterlik dairesi ile nöbetçi noterlik 
uygulamasına devam edilmesi,    
 
 31.07.2021 Cumartesi gününden itibaren haftanın Resmî tatil Olmayan Cumartesi günlerinde 
zorunlu nöbetçilik için mesai saatlerinin 10:00-16:00 olarak belirlenmesi,  
 
 2. Pazar Günlerinde: 
 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Mersin 
il merkezlerinde hizmet verecek Ģekilde yeterli sayıda nöbetçi noterlik dairesi belirlenmesi, 
 

01.08.2021 Pazar gününden itibaren Sadece yukarıda sayılan (11) Ġl merkezinde haftanın resmî 
tatil olmayan Pazar günlerinde mesai saatlerinin 10:00-14:00 saatleri arasında nöbet hizmetlerinin yerine 
getirilebileceği” Ģeklinde, 
  

Kararlarının alındığı bildirilmektedir. 
 
Bu kapsamda, hafta sonları (Cumartesi, Pazar) nöbetçi noterlerde yapılan araç tescil iĢlemleri 

sonunda ihtiyaç duyulan plakaların basılması amacıyla nöbetçi noterliklerin bulunduğu il veya ilçe 
merkezlerinde bulunan plaka basımı yapan odalarımızın, vatandaĢlarımızın ihtiyacı olan plakaların 
basılması ve plaka basım talebinde bulunan vatandaĢlarımızın mağduriyet yaĢamamaları için, yukarıda 
belirtilen mesai saatinden yarım saat ileriye olacak Ģekilde basım atölyelerinin çalıĢmasını,   

 
 Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini, plaka basma yetkisi bulunan ve hafta sonu 

nöbetçi olan odalarımızın illerinde bulunan nöbetçi noterlerle irtibat halinde olmalarını, Oda adresinden farklı 
yerde plaka basım atölyesi olması halinde, atölyenin adres ve telefon numaralarının ivedilikle 
Federasyonumuzun tsofinfo@tsof.org.tr internet adresine bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica 
ederiz. 

 
 
                        Av. Zerrin BOZTAġ                                  Fevzi APAYDIN 

                                       Genel Sekreter V.                                          BaĢkan 

 
 

 

Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA  web: www.tsof.org.tr 
    Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71  e-mail: tsofinfo@tsof.org.tr 

 

http://www.tsof.org.tr/
mailto:tsofinfo@tsof.org.tr

