
EK-3 

            Sayın üyemiz; 

            30 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları genel kurulunda alınan kararlar aşağıdaki gibidir 

 

1) Tasfiye öncesi Kooperatif üzerindeki arsalardan olan, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi, Ayvacık Tapu 

Müdürlüğünde Kooperatifimiz üzerine kayıtlı j16a03c pafta 153 ada 17 parselde kayıtlı arazinin, j16a03c pafta 153 

ada 13 parselde kayıtlı arazinin ve j16a03c pafta 165 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, ve 16 parselde kayıtlı 

arazinin tamamını Kooperatif üyelerine devredilmesine,  

Kooperatif tüm ortak parsellerin tamamı ortaklar arasında paylaşım şekli bütün ortaklar bütün arazilerin 

ortak olacak şekilde tapunun çıkarılmasına tapuda bu parseller üzerinde hiçbir şekilde inşaat yapılmayacağına dair 

şerh konulmasına, 

Kooperatifimiz üzerine kayıtlı j16a03c pafta 153 ada 17 parselde kayıtlı arazinin, j16a03c pafta 153 ada 13 

parselde kayıtlı arazinin tüm ortaklar adına ortak tapu çıkarılmasına ve arsa inşaat hakkının yalnızca sosyal tesis 

inşaatına kullanılmasına izin verilmesine, Yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.   

2) Vela İnşaatın Kooperatifimize yaptığı işlerden dolayı açmış olduğu uyuşmazlık davasında, Mahkemenin 

vermiş olduğu aşağıdaki dava sonucu;  

Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/2356 Esas ve 2016/461 nolu kararı gereği Oğuz Vela'ya iki villa karşılığı 

üyelik hakkı verilmiş olup, Kooperatif üzerine kayıtlı 155 ada, 2 parsel 175 nolu villa ve 155 ada 3 parsel 173 nolu 

villaları, Oğuz Vela'ya tahsis edilmiştir. Oğuz Vela bu iki villayı, Noter devir sözleşmeleri ile sözleşmede yazılı bedelle 

Jülide Boran'a devretmiş olup, Devirden dolayı söz konusu iki villanın Jülide Boran'a tapu devir işlemi için Yönetim 

kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

3) Kooperatifinin masrafları için  üyelerden  500,00’er TL  (temmuz 2021 250 TL, Ağustos 2021 250 TL) 

toplanmasına,  Ayrıca fasıllar arası para aktarma hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

 

4) Dilek ve temenniler bölümünde Tasfiye işlemleri esnasında Kooperatifin yazışma adresi; Osmanağa Mh. 

Çuhadarağa Sk. No:7/A Kadıköy/İstanbul olarak kullanılması teklifi oy birliği ile kabul edildi. Başkada her hangi bir 

itiraz ve görüş bildiren olmadı ve toplantı divan başkanı tarafından saat 16:00’da kapatıldı. 

 

Banka Bilgilerimiz  

İşbankası İstanbul moda şubesi 

IBAN: TR580006400000110391700000 

Alıcı : Tasfiye Halinde Çayırova Cam Yazlık Evler Konut yapı Kooperatifi 


