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İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 27l01l202I tarihinde Saat l0:0O'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda aü soyadı, unvanr ve imzaları bulunan

üyelerin katılımıyla toplanarak Korona(Covid-19) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki
konulaı görüşülerek karara bağlanmıştır.

GüNDEM:
Kastamonu Valiliğimiz 26101/2021 tarih ve 2021103 No'lu İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurul Kararlan doğrultusunda, İlçemizde Koronavirüs (Kovid- 19) salgını ile mücadele
tedbirleri kapsamında, Türkiye Noterler Birliğinin çalışma saatlerinin artırmasına ilişkin
talebini görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-19) salgırunın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılrm hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağhk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmrzın talimatları doğrultusunda bilçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Ülkemizde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarırun yanı sıra salgının seyri ve olası riskler
göz öniinde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulmasr gereken kurallaı ve önlemler
belirlenmektedir. Bu çerçevede ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerine
yönelik yapılan diizenlemeler uygulamaya geçirilmiştir.

Tiirkiye Noterler Birliğinin İçişleri Bakantığına sunduğu kamuda uygulanmakta olan
10.00-16.00 saatleri arasındaki mesai uygulamasınrn noterler için 09.00-17.00 saatleri
arasında çalışmasrna müsaade edilmesi talebine ilişkin ilçemizde faaliyet gösteren Noterler
için bu kapsamda yapılan değerlendirmede; İl İdaresi Kanunu'nun 1llC maddesi ile Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;
Tiiırkiye Noterler Birliğinin İçişleri Bakanlığına sunduğu kamuda uygulanmakta olan
10.00-16.00 saatleri arasındaki mesai uygulamasının noterler için 09.00-17.00 saatleri
arasında calı§masrna müsaade ed ilmesi talebinin kabulüne,
Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlaı tarafindan uygulamanın takip edilmesine,
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince
ta olmak iDere aykınlığn durumuna göre Kanun'un ilgili
idari yaphnm uygulanması
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maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tüık ceza
Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılrnasına oy biıliği ile
karar verildi.
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