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1. Odamızın giriş katında bulunan ve Finansbank’la devem eden kira 
sözleşmesi, Odamız yönetim kurulunun talebi ile yenilenmiş, kira 
sözleşmesi ile ilgili 26.02.2014 tarihinde gerekli bilgi odanıza 
verilmiştir.

2. 2014/229 sayılı yazı ile ilgili olarak gerekli araştırmalar yapılmış olup 
raporu odanıza 30.01.2015 tarihinde bildirilmiştir.

3. Odanızın 2014/314 sayılı yazı ile ilgili olarak gerekli araştırmalar 
yapılmış olup raporu odanıza 12.03.2014 tarihinde bildirilmiştir.

4. M.C. hakkında Antalya 3.Ağır Ceza mahkemesinin 2012/573 esas 
sayılı dosyası ile bilgi istenmiş olup bu bilgi 18.03.2014 tarihinde üst 
yazı ile tarafınıza bildirilmiştir.

5. F.K İlgili yazınız gereği Hukuk Müşaviri Olarak gerekli araştırma 
yapılmış olup F.K.Hakkında 08.09.2014 tarihli Avukat Hayrettin 
Gülsoy’un gönderdiği yazı ile ilgili olarak yapılması gereken ödeme 
dosyanın Danıştaydan dönmesinden sonra ödenmesi konusunda bilgi 
30.01.2015 tarihinde odanıza bildirilmiştir.. 

6. İ.S.A. hakkında Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2014/642 esas sayılı 
dosyası ile ilgili olarak gerekli açıklamalar 27.05.2014 tarihinde 
odanıza bildirilmiştir.

7. 2014/2221 sayılı yazı ile ilgili olarak Danıştaya Temyiz işlemi 
tarafımızca yapılmış olup raporu odanıza 16.09.2014 tarihinde 
bildirilmiştir.

8. G.K ile ilgili Antalya 14 Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/680 Esas 
sayılı dava dosyasının  duruşmasına tarafımca girilmiş olup  işlemleri 
takip edilmektedir.

9. Antalya 15.İcra Müdürlüğü’nde 122 adet üyenin üye aidat borçlarını 
ödemediğinden dolayı haklarında başlatılan icra takibi sürmektedir., 
adres tespiti ve trafik haciz işlemleri ile ilgili çalışmalar yapılmış olup 
dosyalarla ilgili işlemler devam etmektedir. Ayrıca bu dosyaların 
bazılarının ödeme işlemi odanıza yapılmış olup karşılıklı olarak rapor 
halinde odanıza sunulmuştur.
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10. 27.12.2013 tarihinde aidatlarını ödemeyen üyelerle ilgili 34 adet 
kişinin Antalya 9.İcra Müdürlüğünde haklarında icra takibi başlatılmış 
olup işlemleri devam etmekte ve yasa gereği bazı üyelerin dosya 
borçlarını ödemesi için gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

11. Takibi başlatılan ve itiraz edilen dosyalarla ilgili mahkemeye odanız 
adına itirazın iptali davalarına girilmiş ve duruşmalarına katılınmıştır.

12. Oda yönetimi ve kurullarının hukuki anlamda sorup danıştığı konu ve 
durumlarla ilgili hukuki görüşler sorulmakla en kısa sürede hukuki 
görüşlerimiz Oda Yönetimine bildirilmiştir. Bu çalışmalar belli 
dönemlerde ASMO Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi amacıyla 
raporlama şeklinde sürmektedir.


