S.S. Mandalya Körfezi Akbük Mah. Çamkoru Sahil Sitesi Konut Yapı
Koop.
Akbük Mah.. 3003 Cad. No 224 Tel: 0 256 241 65 23 – 0 541 241 65 23
www.camkoru.com
Didim/AYDIN
…../…../……..
S.S.MANDALYA KÖRFEZİ AKBÜK MAH. ÇAMKORU SAHİL SİTESİ
KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NA
ÇAMKORU

Kooperatif ortaklarından …………………………………………………..’a ait ……………. Pay hissesini tapudan;
……………….nolu bağımsız bölümü de aramızdaki sözleşme gereği kendisinden devir aldım.
Bu tarihe kadar olan borçlar devredene ait olup; devreden, geçmiş dönemlerden gelen(varsa)
borçlarını defaten ödeyip borcunu kapatacağını taahhüt eder. Devralan ise bu tarihten itibaren oluşacak
her türlü kooperatif ödentilerini vaktinde karşılayacağını ayrıca kooperatif ana sözleşmesi , genel kurul
kararları ve yönetim kurulu kararlarına uymayı taahhüt eder.
Devreden olarak Adı geçen kooperatifte hiçbir hakkımın kalmadığını,Devralan olarak bugünden itibaren
kooperatif neznindeki üyelik hak ve sorumluluklarıyla devraldığımı ; aşağıdaki adreslere yapılacak
tebligatların şahsımıza yapıldığını KABUL VE BEYAN EDERİZ….

Hisseyi/Bağımsız bölümü

Hisseyi/Bağımsız bölümü

DEVREDEN

DEVRALAN

İsim/soyisim :

İsim/soyisim :

İmza

İmza

Tebligat Adresi

Tebligat Adresi

Telefon

Telefon

:

E-mail

:

E-mail

:
:

BANKA HESAP NUMARASI
T.C. Ziraat Bankası Didim Şub. 37102856-5001
IBAN :
TR75 0001 0000 8437 1028 5650 01

POSTA ÇEKİ HESAP NUMARASI
1265418

S.S. Mandalya Körfezi Akbük Mah. Çamkoru Sahil Sitesi Konut Yapı
Koop.
Akbük Mah.. 3003 Cad. No 224 Tel: 0 256 241 65 23 – 0 541 241 65 23
www.camkoru.com
Didim/AYDIN

S.S.MANDALYA KÖRFEZİ AKBÜK KÖYÜ ÇAMKORU SAHİL SİTESİ
KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NA
DENİZLİ
Kooperatif ortaklarından …………………………………….ait……………..Pay hissesini tapudan ; …………………….nolu
bağımsız bölümü de aramızdaki sözleşme gereği kendisinden devir aldım.
Ana sözleşmenizi okudum, bu tarihten itibaren doğacak borç ve kooperatif aidatlarını vaktinde
ödeyeceğimi , ana sözleşme, genel kurul kararları ve yönetim kurulu kararlarının bana yükleyeceği üyelik
sorumluluğunu yerine getirmeyi,aşağıdaki adresime yapılacak tebligatların şahsıma yapıldığını kabul
eder,üyeliğimin onanmasını rica ederim..
Ad/Soyad:
İmza

:

Adres

:

Email

:

Telefon :

Meslek :

EK: 1- Bir adet tapu örneği
2-Bir adet nüfus cüzdanı örneği
3- 1 Adet Fotoğraf

BANKA HESAP NUMARASI
T.C. Ziraat Bankası Didim Şub. 37102856-5001
IBAN :
TR75 0001 0000 8437 1028 5650 01

POSTA ÇEKİ HESAP NUMARASI
1265418

Değerli üyemiz,
Sizlerle ve irtibat içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarla olan iletişimimizi çağımız ihtiyaçlarına ve
imkanlarına daha yakın tutabilmek amacıyla bilgisayar altyapımızı donanım ve yazılım olarak yenilemiş
bulunuyoruz.Bu sayede web sitemizin (www.camkoru.com) platformundan da faydalanarak yönetim-üye
bağlamında bilgi alışverişimizi daha sürekli kılabileceğimize inanıyoruz.
Yeni
alıp kullanmaya başladığımız ‘’Kooperatif otomasyonu’’yazılım proğramı sayesinde;cep
telefonlarınıza toplu SMS atmak, mail adreslerinize toplu e mail göndermek, üyeye verilecek
şifre
sayesinde doğrudan kendi saifenize girerek alacak-borç durumunu görmek(dünyanın herhangibir
yerinden) mümkün olacak.Diğer yandan donanım ve yazılımımızın yenilenmesi; web güvenliği,bilgilerin
kayıt altına alınarak yedeklenmesi gibi hayati öneme sahip konuları da daha risksiz hale getirmektedir.
Ancak tüm bu olanakları kullanabilmemizin ön koşulu sizlere ait bilgilerin kooperatif arşivine
olabildiğince eksiksiz olarak kaydedilmesiyle mümkün olacaktır.Bu nedenle yazımız devamındaki bilgileri
tam ve eksiksiz doldurarak kooperatif merkezine teslim etmeniz veya postayla göndermeniz bu amaca
ciddi bir katkı olacaktır.Şimdiden teşekkür ediyor,size ve ailenize esenlikler diliyoruz…
ÜYE NİN

Adı-soyadı

:

Kızlık Soyadı(üye bayan ise) :
Baba adı

:

Eşi nin adı

:

Çocuk sayısı

:

Ev adresi

:

İş adresi

:

Posta kodu

:

Ev tel

:

İş tel

:

Cep tel (1)

:

Cep tel (2)

:

E mail

:

Mesleği (emekli olsa dahi)

:

Araç plaka no

:

Vatandaşlık no

:

Kan grubu

:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

: (Forma ilave ediniz.)

Bir adet fotoğraf

: (Forma ilave ediniz.)

Bilgiler tarafımdan doldurulmuştur .

Ad-soyad :

İmza :

