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SĐRKÜLER                   Đstanbul, 27.11.2012  
Sayı: 2012/241                  Ref:4/241 
 
Konu:  
TOBB TARAFINDAN FAAL ĐYET KODLARININ TEBL ĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN DUYURU 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından birliğin internet sitesinde yayınlanan 
duyuruda, üyelerin Gelir Đdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim 
Formu ve ilgili Oda/Borsa kayıtları esas alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından belirlenen faaliyet kodlarının yazılı olarak oda ve borsa üyelerinin bilinen en son 
adresine gönderildiği, adresinde bulunamayan üyelerin kayıtlı adreslerine ikinci kez yazılı 
tebligat gönderildiği, bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat 
yapılamayan üyelere ili şkin faaliyet kodlarının, Birliğin https://nace.tobb.org.tr   web 
adresinde 19.11.2012 tarihinden itibaren ilanen yayımlanacağı, ilanen yapılan bu tebligatın, 
muhataba yapılmış sayılacağı, tebligat yapılamayan oda ve borsa üyelerinin, internet sitesinde 
yapılan ilan tarihinden itibaren 06.12.2012 tarihine kadar Birliğe itiraz edebilecekleri, 
süresinde yapılmayan itirazların kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.  
 
Saygılarımızla,  
   
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
               MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
TOBB Duyurusu  
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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FAAL İYET KODLARININ TEBL İĞİNE İLİŞKİN 
ÜYELERİMİZE DUYURU 

  
  
Üyelerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili Oda/Borsa 
kayıtları esas alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen faaliyet kodları; yazılı olarak oda ve 
borsa üyelerinin bilinen en son adresine gönderilmiş, adresinde bulunamayan üyelerin kayıtlı adreslerine ikinci 
kez yazılı tebligat gönderilmiştir. 
 Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat yapılamayan üyelere ilişkin faaliyet kodları, 
Birliğimizin https://nace.tobb.org.tr  web adresinde 19.11.2012 tarihinden itibaren ilanen yayımlanacaktır. İlanen 
yapılan bu tebligat, muhataba yapılmış sayılacaktır.  
 
Oda ve Borsa üyelerimiz, internet sitesinde yapılan ilan tarihinden itibaren 06.12.2012 tarihine kadar Birliğimize 
itiraz edebilecektir. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilemeyecektir.  
 
İtirazlara ilişkin hususlar ve istenilen belgeler Birliğimizin https://nace.tobb.org.tr adresinde yer almaktadır. 
  
  

KAMUOYUNA DUYURULUR 
 

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Faaliyet-Kodlari.aspx 
 
 
 


