
1. Alanya’da sahte muhasebecilik yapan bir kişi ile ilgili gerekli 
girişimler yapılarak hakkında Alanya Sulh Ceza Mahkemesinin 
2007/368 Esas, 2008/238 Karar sayılı dosyasından 6 ay hapis 
cezası çıkarılması konusunda müdahil olunmuştur. 

2. +. Asansör firmasına karşı odanın Asansör arızası ile ilgili olarak 
Antalya 7.Asliye Hukuk mahkemesinin 2010/8 D.iş dosyası ile tespit 
yapılmıştır.

3. Odanız üyelerinden +. sicil 
aykırılık sebebiyle TÜRMOB’un
olup olmadığının tespiti Antalya 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 
2010/46 D.iş dosyası ile tarafımca işlem yapılmıştır.

4. Sahte muhasebeci iddiasıyla ++.. adlı kişi hakkında, Antalya 2.Sulh 
Ceza Mahkemesinin 2008/588 Esas sayılı dosyasından dava açılmış 
olup tarafımızca takip edilmektedir. olup tarafımızca takip edilmektedir. 

5. Sahte muhasebeci iddiasıyla ++.. adlı kişi hakkında, Antalya 3.Sulh 
Ceza Mahkemesinin 2008/569 Esas sayılı dosyasından dava açılmış 
olup tarafımızca takip edilmektedir. 

6. Sahte muhasebeci iddiasıyla ++.. adlı kişi hakkında, Antalya 3.Sulh 
Ceza Mahkemesinin 2009/365 Esas sayılı dosyasından dava açılmış 
olup tarafımızca takip edilmektedir. 

7. 28.12.2009 ilgi tarihli yazınıza karşı tarafımca 30.12.2009 tarihinde 
Antalya Tüketiciler Birliği Antalya :ubesine “Muhasebecilerin 
Vurgunu “adlı köşe yazısına karşı cevap yazısı yazılmıştır.

8. Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2009/ esas sayılı +..’in odanıza karşı 
açmış olduğu dava ile ilgili olarak /yazışmalar yapılmış olup dava 
devem etmektedir.

9. Odanın +++.San. Tic. Ltd. :ti.ye olan 4,500 TL borcuyla ilgili 
kaybolan çekle ilgili olarak 21.01.2010 tarihinde çek zayii ile ilgili 
odanıza hukuki bilgilendirme yapılmıştır.

10. Oda mensubu aleyhinde, odaya aidatlarını ödemedikleri için 
yapılması gerekli yasal girişimler yapılmış, doğrudan icra yolu yapılması gerekli yasal girişimler yapılmış, doğrudan icra yolu 
olmaksızın, öncelikle meslek mensuplarının telefonla aranarak aidat 
borçlarının ödenmesi sağlanmıştır. Yalnız bu yolla ödenmeyenler 
hakkında icrai işlem başlatılmıştır. 

11. 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.

12. Oda yönetim kurulu kararı ile tarafımızca, mali müşavir ve yeminli 
mali müşavir olmak isteyen toplam 24 kişinin sabıkalar 3568 Sayılı 
Yasanın 4/1 maddesine uygun olup olmadıkları konusunda mütalaa 
verilmiştir.

13. Antalya 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/219 Esas sayılı dosyası 
incelendi ve rapor halinde odanıza bildirildi. (++++.. ile ilgili
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14. ++. hakkında Kütahya Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/493 Esas 
2004/299 Karar sayılı dosyasındaki karar tarafımca incelenmiş ve 
gerekli bilgiler rapor halinde odanıza sunulmuştur.

15. +++hakkında Denizli 2.İcra Müdürlüğü’nün 2009/8016 esas sayılı 
dosyası ile ilgili olarak odanızın yapması gereken işlemler tarafımca 
belirlenmiş olup bu konuda odanıza muhasebeye bilgilendirme işlemi 
yapılmıştır.

16. Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/65 Esas 2008/87 Karar 
sayılı dosyası incelenmiş ve odanıza rapor halinde dosyanın son 
durumu bildirilmiştir.(++.. Hakkında.)

17. ++. Hakkında Antalya 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/478 Esas 
sayılı dosyası incelenmiş olup odanıza rapor halinde bilgi verilmiştir.

18. +++.. hakkında ZİMMET suçundan dolayı tarafımca Manavgat 
Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunulmuştur.Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunulmuştur.

19. +.. hakkında Antalya 13.İcra Müdürlüğünün 2010/13085 esas sayılı 
dosyasından gelen yazı tarafımca incelenmiş ve yapılması gereken 
konular odanıza rapor halinde sunulmuştur.

20. +++ hakkında tarafımca Disiplin 
dolayı Antalya Cum.Başsavcılığına

21. +++. hakkında tarafımca Disiplin 
dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulmuştur.

22. ++ hakkında şikâyetçi olan ++.’
ve eki tarafımca incelenmiş olup bu konu ile ilgili olarak odanıza 
bilgilendirme rapor halinde sunulmuştur.

23. +. hakkında tarafıma gönderilen evraklar incelenmiş olup bu konuda 
yapılması gereken işlemler için tarafımca odanıza bilgi verilmiştir.

24. +. hakkında tarafıma gönderilen evraklar incelenmiş olup bu konuda 
yapılması gereken işlemler için odanıza rapor halinde cevap beyanı 
sunulmuştur.

25. +.. hakkında 3568 sayılı yasanın 3.Maddesine muhalefet suçundan 25. +.. hakkında 3568 sayılı yasanın 3.Maddesine muhalefet suçundan 
dolayı Manavgat Ağır Ceza mahkemesine itirazda bulunulmuştur.

26. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına 
adresinden gelen mailler için suç duyurusunda bulunulmuştur.

27. Antalya 14.İcra Müdürlüğü’nün 2010/16782 Esas sayılı dosyası ile 
borçlu +++.. hakkında icra takibi yapılmıştır.

28. Antalya 10.İcra Müdürlüğü’nün 2010/1311 Esas sayılı dosyası ile 
borçlu ++.. hakkında icra takibi yapılmıştır.

29. Antalya 9.İcra Müdürlüğü’nün 2010/18360 Esas sayılı dosyası ile 
borçlu +++ hakkında icra takibi yapılmıştır.

30. Yapılan icra takiplerinde haciz işlemleri Oda Yönetiminden 
muvafakat alınarak yapılabilmektedir. 26.01.2011
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gerekli bilgiler rapor halinde odanıza sunulmuştur.
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dosyası ile ilgili olarak odanızın yapması gereken işlemler tarafımca 
belirlenmiş olup bu konuda odanıza muhasebeye bilgilendirme işlemi 

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/65 Esas 2008/87 Karar 
sayılı dosyası incelenmiş ve odanıza rapor halinde dosyanın son 
durumu bildirilmiştir.(++.. Hakkında.)
++. Hakkında Antalya 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/478 Esas 
sayılı dosyası incelenmiş olup odanıza rapor halinde bilgi verilmiştir.
+++.. hakkında ZİMMET suçundan dolayı tarafımca Manavgat 
Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunulmuştur.Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunulmuştur.
+.. hakkında Antalya 13.İcra Müdürlüğünün 2010/13085 esas sayılı 
dosyasından gelen yazı tarafımca incelenmiş ve yapılması gereken 
konular odanıza rapor halinde sunulmuştur.
+++ hakkında tarafımca Disiplin Yöntm.12. Maddeye aykırılıktan 

Cum.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
+++. hakkında tarafımca Disiplin Yöntm.12. Maddeye aykırılıktan 
dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

++ hakkında şikâyetçi olan ++.’ın yapmış olduğu şikâyet dilekçesi 
ve eki tarafımca incelenmiş olup bu konu ile ilgili olarak odanıza 
bilgilendirme rapor halinde sunulmuştur.
+. hakkında tarafıma gönderilen evraklar incelenmiş olup bu konuda 
yapılması gereken işlemler için tarafımca odanıza bilgi verilmiştir.
+. hakkında tarafıma gönderilen evraklar incelenmiş olup bu konuda 
yapılması gereken işlemler için odanıza rapor halinde cevap beyanı 

+.. hakkında 3568 sayılı yasanın 3.Maddesine muhalefet suçundan +.. hakkında 3568 sayılı yasanın 3.Maddesine muhalefet suçundan 
dolayı Manavgat Ağır Ceza mahkemesine itirazda bulunulmuştur.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına demokrasiniyerim@gmail.com
adresinden gelen mailler için suç duyurusunda bulunulmuştur.
Antalya 14.İcra Müdürlüğü’nün 2010/16782 Esas sayılı dosyası ile 
borçlu +++.. hakkında icra takibi yapılmıştır.
Antalya 10.İcra Müdürlüğü’nün 2010/1311 Esas sayılı dosyası ile 
borçlu ++.. hakkında icra takibi yapılmıştır.
Antalya 9.İcra Müdürlüğü’nün 2010/18360 Esas sayılı dosyası ile 
borçlu +++ hakkında icra takibi yapılmıştır.
Yapılan icra takiplerinde haciz işlemleri Oda Yönetiminden 
muvafakat alınarak yapılabilmektedir. 26.01.2011
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