
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RAPORU

1. 31.03.2015 tarihli ve 2015/673 sayılı yazınız hakkında. 9 tane üyenin 
ilgili Mahkemelerdeki dosyaları tarafımızca inceleniş ve bilgileri 
odanıza verilmiştir.

2. Antalya 1.İdare Mahkemesi 2014/1947  ESAS sayılı dosyasına 
tarafımızca davaya cevap dilekçesi  verilmiş olup odanıza bilgi 
verilmiştir.

3. Tarafımızca Talimatınız gereği, Kumluca Temsilciliği’nin binası ile ilgili 
kira ihtilafından kaynaklı Kumluca Belediyesine İhtarname  
Gönderildi.11.03.2015

4. İlgili yazınız gereği Hukuk Müşaviri Olarak Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığına  T. Y. Hakkında suç duyurusu Şikayetinde 
bulunulmuştur.06.07.2015 (DOSYA NO: 2015/43691 SORUŞTURMA)

5. Odanın talimatı gereği 1990-2010 yılı ve 2015 yılı borçları hesaplanan 
29 üyenin icra takip işlemleri tarafımızca Antalya 2.İcra dairesinde 
işleme başlatılmış olup raporu odanıza bildirilmiştir.

6. 2015/2906 sayılı yazınız gereği, meslekle ilgisi kalmayan SMMM A.Ö. 
hakkında ilgili bilgiler tarafımızca odanıza bildirilmiştir.

7. 2015/2906 sayılı yazınız gereği, meslekle ilgisi kalmayan SMMM N.G. 
hakkında ilgili bilgiler tarafımızca odanıza bildirilmiştir.

8. 15.11.2015 Tarihinde güvenlik firması çalışanları ile ilgili evraklar 
incelenmiş olup sözlü olarak odanıza bilgi verilmiştir.

9. Odamızın G.K. isimli şahıstan şikayetçi olduğu, Antalya 14.Asliye 
Ceza Mahkemesi 2014/680 Esas sayılı dava dosyası tarafımızca 
duruşmalarına girilmiş olup yeni duruşması 29.03.2016 tarihine 
ertelenmiş, Odanıza bilgi verilmiştir.

10. 24.11.2015 Tarihli  ve 07379 sayılı TÜRMOB evraklarına ilişkin Hukuk 
Müşaviri görüşü odanıza sözlü olarak bildirilmiş ve bilgilendirilmiştir.

11. 10.11.2015 Tarihinde odanız tarafından istenilen Ş.N. hakkında ilgili  
mahkeme dosyaları tespit edilmiş olup bilgisi rapor halinde odanıza 
sunulmuştur.

12. 16.10.2015 tarihli odanıza gelen H.Y. ile ilgili evraklar incelenmiş olup 
odanıza sözlü olarak bilgisi verilmiştir.
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13. Yine odanıza ait üyelerle ilgili yapılmış olan eski dönemlere ait icra 
takip dosyaları ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmakta olup 
bilgileri odanıza verilmektedir.

14. 23.12.2015 tarihli ve 2015/3074 sayılı yazınız hakkında, ilgili 
yazınız gereği SMMM T.Y. hakkında Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 24.12.2015 tarihinde odanızı temsilen Vekil olarak 
tarafımca  şikâyetten vazgeçme işlemi yapılmıştır.

15. 2016/57 sayılı yazınız gereği gerekli işlemler tarafımızdan yapılmış 
olup odanıza bilgi verilmiştir.(Meslek mensupları Ş.A. ve Y.Ö 
hakkında)

16. Odamızla ilgili, tüm yargısal, icrai, ve idari yazışma ve çalışmalar 
devam etmekte olup, Odamızın ve meslek mensuplarımızın 
hukuksal işlemleri ile ilgili çalışmalar sürmektedir.


