
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RAPORU

1. 10.11.2015 tarihli ve 2015/2906 sayılı yazınız hakkında. 2
tane üyenin(A.Ö-N.G) ilgili savcılığa şikâyet edilme konusu
tarafımızca incelenmiş olup ve bilgileri odanıza verilmiştir.

2. 2016/57 sayılı yazınız gereği iki adet üyenin İcradan
dosyaları talimatınız gereği işlemden kaldırılmış olup
odanıza 08.01.2016 tarihinde bilgisi verilmiştir.(Ş.A-Y.Ö)

3. Meslek mensubu (S.A) disiplin yönetmeliğinin 12. Maddesi
gereği yükümlülüğünü yerine getirmemesi hususunla ilgili
olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında şikâyet
işlemi 24.03.2016 tarihinde yapılmış olup bilgisi 29.03.2016
tarihinde odanıza bildirilmiştir.

4. 23.12.2015 tarihli 2015/…. sayılı yazınız gereği Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığından şikayetten çekilme işlemi
yapılmış olup bilgisi 29.03.2016 tarihinde odanıza
bildirilmiştir.(T.Y)

5. 26.04.2016 tarihli 2016/… sayılı yazınız gereği ilgili üyenin
İcra dosyası talimatınız gereği işlemden kaldırılmış olup
bilgisi 29.03.2016 tarihinde odanıza bildirilmiştir.(M.Ö)

6. Meslek mensubu (A.Ö) hakkında Antalya 8.Asliye Ceza
mahkemesinin 2014/… Esas sayılı dosyası ile ilgili gerekli
bilgiler ve karar 28.07.2016 tarihinde odanıza bildirilmiştir.

7. Odanız tarafından istenilen Danıştay 8.dairenin 2015/….
Esas ve 28.01.2016 günlü kararınla ilgili hukuk müşaviri
görüşü odanıza 27.05.2016 tarihinde bildirilmiştir.(E.S.G)

8. 11.02.2016 tarih ve 2016/575 sayılı yazınız gereği
tarafımdan istenilen tahkim yönergesi hazırlanmış olup bilgisi
odanıza bildirilmiştir.
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9. Odanız tarafından istenilen istenmeyen SMS lerle ilgili 
yapılabilecek hususlar odanıza 23.06.2016 tarihinde rapor 
halinde sunulmuştur.

10. Meslek mensubu (İ.G) nin 08.11.2016 gün ve … sayılı 
dilekçesi ile odanızın 09.11.2016 gün ve 2817 sayılı 
yazınıza cevaben hukuk müşaviri görüşü 11.11.2016 
tarihinde rapor halinde odanıza bildirilmiştir.

11. Odanızın tarafımdan istenilen başkanlığınıza ait iş birliği 
protokolü hakkındaki görüş 06.12.2016 tarihinde odanıza 
bildirilmiştir.(Okullarla ilgili)

12. Yine odanıza ait üyelerle ilgili yapılmış olan eski dönemlere 
ait İcra takip dosyaları takip edilmektedir.

13. Antalya 14.Asliye Ceza Mahkemesi 2014/…  Esas sayılı 
dava dosyasında, G.K. isimli şahsın sahte muhasebecilik 
faaliyeti nedeniyle, tarafımızca duruşmalarına girilmekte 
olup yeni duruşması 26.01.2017 tarihine 
ertelenmiştir.(G.K.)

14. Antalya 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/… Esas sayılı 
dava dosyasında, S.A. isimli şahsın sahte muhasebecilik 
faaliyeti nedeniyle, tarafımızca duruşmalarına girilmiş olup 
yeni duruşması 26.01.2017 tarihine ertelenmiştir.(S.A.)

15. Antalya 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/… Esas 
2016/… Karar sayılı dosyanın kararı ile ilgili görüşlerimiz 
odanıza 23.06.2016 tarihinde bildirilmiştir (T.Y.).

16. MNG kargonun 2016 yılı kurban bayramı tebriklerinin 
Elmalı’ya ulaşmaması ile ilgili MNG Kargo’ya ihtar 
çekilmiştir. Bunla ilgili süreç devam etmektedir. 

17. Yine Odamız tarafından her türlü iletişim aracı kanalıyla 
hukuki görüşler Oda başkanlığı birimlerine bildirilmektedir.


