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Konu : Kozan-Tufanlı-Geçici Yer Teslim
DAĞITIM YERLERİNE
Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan İmamoğlu Sulaması 4. Kısım Sulaması İnşaatı projesi
işi kapsamında kalan, Adana ili Kozan ilçesi Tufanlı mahallesine ait toplulaştırma projesi çalışmaları
tamamlanmış olup, projenin son aşaması olan geçici yer teslim işlemleri 11.08.2022 tarihinden itibaren
10 (on) gün süre mahallinde yapılacaktır.
Dikilitaş mahallesinde yapılacak olan geçici yer teslim uygulamaları 07.02.2019 tarih ve 30679
sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama
Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır.
Söz konusu yönetmeliğin 17. Madde (2) "Yeni parselasyon planı ve mülkiyet listeleri uygulamayı
yapan DSİ veya proje idaresi tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir, Madde (3)" Kesinleşen
parselasyon planına uygun olarak yeni parseller hak sahiplerine yer teslim tutanağı ile dağıtılır. Dağıtıma
katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneği
iadeli taahhütlü resmi yazı ile ilgili muhtarlıklara gönderilir. İlgili muhtarlığa yapılan teslimatı
müteakiben hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneğinin ilgili muhtarlıkta olduğu hususu
DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy
veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan
ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır."
denilmektedir.
11.08.2022 ile 20.08.2022 tarihleri arasında Adana ili Kozan ilçesi Dikilitaş mahallesinde
yapılacak olan geçici yer teslimi çalışmalarına katılmayanlar için, yeni bir yer gösterimi yapılmayacaktır.
Projede oluşan ada (blok) ile parsel köşe noktalarına ahşap kazık çakılması suretiyle, sınırlar sabitlenecek
olup, arazi maliklerine çaplı yer teslim tutanağı düzenlenecektir.
Gereğini arz ve rica ederim.
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