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Malatya Heyetinden
Başkan Erdoğan’a Ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öz-
nur Çalık ve ilçe belediye başkanlarından oluşan 
Malatya heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu'yu ziyaret etti.>5’TE

15 Temmuz Derneğinden
Gazetemize Ziyaret

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanı Ahmet Talha 
Sarı ve Doğanşehir İlçe Başkanı Mair Güler Gazetemiz imtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan’ı ziyaret ettiler.3’TE

Doğanşehir 
2.Grupta

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle bele-
diyeler nüfus, sosyal ve ekonomik durum-
larına göre yeniden gruplandırıldı. Buna 
göre Doğanşehir 2. grupta yer aldı.4’TE
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Gençlik Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2022/795152
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :Gençlik Merkezi
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Gençlik Merkezi Binası ve Çevre düzenlemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka mahallesi 140 ada 1 nolu Parsel
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :31.08.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Encümen 
Toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) Üst Yapı 
(Bina) İşleri III.Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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Soldan sağa
1. Aba giymiş olan... Anatomi ile ilgili... 2. Eşleri kardeş olan 

erkeklerden her biri... Satın alma (eski)... 3. Kendi kendine söz 

vererek bir işi üzerine alma, ant (eski)... Uçuş sırasında kabi-

nin uçuş güvenliği ve yönetiminden kaptana karşı sorumlu olan 

hostes... 4. Görünüşe göre, sanılır ki, anlaşıldığı gibi... Yürek-

lendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa... Esasla ilgili, asıl 

ve temel olanla ilgili, esasi... 5. Yaban hayvanlarının kendilerine 

yuva edindikleri kovuk... Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekono-

mik etkinlik birimi... Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için ge-

rekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütü-

nü... 6. Bedel ödediği için askerliğini kısa süreli olarak yapan 

kimse... Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü 

bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir... 7. Kelimenin so-

nuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum 

anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Müzikal ses dizi-

lerinde mi ile sol arasındaki ses... Canlı ve atik... 8. Peru para 

birimi... Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen bir tür 

mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi madde... 

Baryum elementinin simgesi... 9. Bir işte yetkili olan, bir işi 

yapan, erbap... Kement... Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, 

amor... 10. Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler... 

Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek (eski)... Oğlu olan... 

11. Engel, uymazlık (eski)... Tek familyası papağangiller olan, 

papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım... 12. Ge-

minin direk, seren, yelken, ip vb. donanımını düzenleyen usta... 

III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfa-

benin harflerinin her biri... Ceylan... 13. Notada duraklama za-

manı ve bunu gösteren işaretin adı... Klasik Türk müziğinde bir 

basit makam... Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi... 14. Viyola... 

Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri... 15. Anlayış, anlama yeteneği 

(eski)... İzin, icazet, ruhsat... Altın elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Kaba ve kalın (kumaş)... Baba ocağı... 2. Bahanesi olan... 

Donuk, cansız (göz, ışık, yüz)... 3. Hemen yapılması gereken, 

ivedi, ivedili, evgin, müstacel... Denetleme... “Ey, hey” anlam-

larında bir seslenme sözü... 4. Şaka... Toryum elementinin sim-

gesi... Batman iline bağlı ilçelerden biri... 5. İndiyum elementi-

nin simgesi... İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak... 

Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış kadın veya erkek... 6. Küçük 

akarsu... Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneyle-

rinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu 

küresel yapı... 7. Ağabey (halk ağzı)... Gam dizisinde re ile fa 

arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Okuyucu, okur 

(eski)... 8. Boa yılanı... Tanrı (eski)... Açıklık, açık ve kesin yargı 

(eski)... 9. Etken, etmen, sebep, faktör... Korunmanın bir hüküm 

ile sağlanması için yargı organlarına başvurma... İri taneli be-

zelye... 10. Kuşlar, kanatlı evcil hayvanlar, uyumak için bir dala 

veya sırığa konmak... Soğuğa yakın... 11. Göçebelerin konak 

yeri... İri yarı, kaba ve anlayışsız (kimse)... Bir kimseyi, bir şeyi 

anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, 

isim... 12. Kaynar suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır 

unu yemeği... Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve baş-

ka besin maddeleri... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... 

13. Yapılacak olanın 

en doğrusu, en uy-

gun olanı... Çok ve 

derin bilgisi olan, 

çok bilgili... 14. Ka-

raim... Yaprakları 

sıkı, yuvarlak başlı 

lahana... 15. Aile 

ile ilgili... Yanlış ve 

yersiz düşünce, ev-

ham...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BENİM ANAM

Kucak açmış toprak ana

Bugün bana yarın sana

Ne ağlarsın sen bu cana

Benim anam bana ağlar

Ses alırım çok uzakta

Su arınır taş toprakta

Bir gül açar bu konakta

Benim anam bana ağlar

Bir çiçeksin gel meleğim

Aşka muhtaç nar çiçeğim

Sana sana yanar can yüreğim

Benim anam bana ağlar

Kuzu sever Garip çoban

Yol giderim sisle duman

Aza çoğa yoktur zaman

Benim anam bana ağlar

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

15 Temmuz Derneğinden
Gazetemize Ziyaret

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya ve 
Doğanşehir Başkanları gazetemizi ziyaret etti-
ler.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl 
Başkanı Ahmet Talha Sarı ve Doğanşehir İlçe 
Başkanı Mair Güler Gazetemiz imtiyaz sahibi 
Hüseyin Karaaslan'ı ziyaret ettiler. 15 Temmuz 

Milli irade il başkanı Ahmet talhan Sarı yaptığı 
açıklamada; Amacımız Demokrasi şehilerimiz 
unutturmamak, onların anısına saygılı olmak 
ve senede bir gün değil , senenin 12 ayında on-
ları anmak amacındayız. dedi

Gazetemiz İmtiyaz sahibi Hüseyin Karaas-
lan ziyaretten dolayı teşekkürlerini belirtti.
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DERT BENİ
Köylüyüm Çiftçiyle geçti hayatım
Şimdi ise seksensekizdir yaşım
Neyimi sorarsın benim kardaşım
Çileden çileye soktu dert beni

Yazılmış çizilmiş bendeki kader
Bilemem ki sonu nereye gider
Herkes ayrı ayrı bir şeyler söylet
Çileden çileye soktu dert beni

Çerkıgerdin böyle çevirir dolap
Yıktı kalp evimi eyledi harap
Ne zaman iyi gün doğdurdu felek
Çileden çileye soktu dert beni

Bir oyun oynadı indirdi darbe
Yaşadığım müddet gördüm işkence
Çok zaman yatırdı beni kuru yerlerde
Çileden çileye soktu dert beni

Gariban olanın yüzü gülermi
Bu felek zalimin yanında yer aldı
İstediği zaman derbe indirdi
Şileden Çileye soktu dert beni.

Bir harman misali vurup savurdu
En sonunda doğmamışa dönderdi
Sağ olsun ki toprak misafir aldı
Çileden çileye soktu dert beni

Bir güneş misali parladı hayat
Dünyaya gelinde sevindim gayet
Aman bu felekten yok ki merhamet.
Çileden çileye soktu dert beni

Yazmakla bitmiyor benim şu derdim
Her zaman ağladım ne zaman güldü
Bu derdi çileyi felek sen verdin
Çileden çileye soktu dert beni

Beyhe de üzülme sen Türkmen oğlu
Sağın solun baksana kederle dolu
Şimdi yaşlanınca kırıldı kolum
Çileden çileye soktu dert beni

Hasan
TÜRKMENOĞLU

Bu gün Polatın
çok ama çok
acıklı bir hikayesini
yazacağım!!!
Polat ,Malatya ilinin Doğanşehir ilçe-

sine bağlı bir kasabadır. Katıksız Türkmen 
nüfusa sahiptir. 

İnsanları duygusal ve şair ruhludur.
Türküleri, şiirleri, folkloru ile ile Türk 

kültürüne renk katan bir beldemizdir. 
........
Bu gün anlatacağım olay polat’ın bu 

güzel yapısına pek de yakışmayan bir olay 
.Ama yaşanmış. 

Aslında bütün polatlılar bu olaydan do-
layı hep pışmanlık duymuşlardır!!!

!!!!!!
Çebiş FATMA OLAYI VE AĞIT’I !!!
!!!!!!
POLAT’ IN ileri gelir ailelerinden MİL-

LALİLER kabilesinin ve köyün ağası ÖMER 
AĞA’nın kızı,

Ömer ağanın oğulları da var ama Fat-
ma’yı çok seviyor.

Fatma da babasının bu sevgisini bildi-
ğinden olsa gerek çok hareketli bir kız Hiç 
yerinde duracağı yok.

Bu harekeli oluşundan dolayı köylüleri 
ona 

Çebiş Fatma lakabını takmışlar. Çebiş 
keçinin yavrusu oğlağın büyüğüne denir. 
Çok hareketli bir hayvandır. Kayalara tır-
manır, ağaç dallarının uçlarını yemek için 
arka ayaklarının üzerine dikilir...

!!!
FATMA büyür genç bir kiz olur Ağa kızı-

dır Kimse ona yaklaşamaz.
Ama Fatmada bir gün gönlünü bir deli-

kanlıya kaptırır...
HACI İBRAHİM kısaca köylüler ona 

HACO derler...

Fatma ile Haconun aşkı kısa sürede bü-
yür. Ara ara buluşurlar.

Ama ağa kızı olan Fatmayı istemeye ce-
saret edemez. Çünkü Hacı İbrahim. bu kızı 
babasının vermeyeceğini bilir...

!!!!
Fatmayı amcasının oğluna nişanlarlar...
Gün gelir düğün başlar. 
Fatma amcasının oğlunu kardeş bilir ve 

evlenmek istemez...
Ama çaresizdir. Nişan yapılmış, düğün 

başlamiş artık dönüşü yok...
Fatma bir plan kurar ve HACOYA haber 

gönderir ...
Beni kaçır!!!
İKİ aşık düğün gecesi kaçarlar...
Kısa zamanda haber alan aile hemen 

harekete geçer...
Atlılar silah kuşanarak hareket eder-

ler...
Kısa zamanda yetişirler...
FATMA HACOYA ‘’Sen kaç kurtul babam 

bana kıymaz beni öldürmezler’’ diyerek Ha-
co’yu uzaklaştırır...

Atlılar Fatmanın etrafını sararlar sılah-
larını Fatmaya çevirirler...

Fatma babasının arkasına geçer, sak-
lanmaya çalışır...

Amcası babasına Fatmanın önünde çe-
kilmesini yoksa kendini de vuracağını söy-
ler..

Baba biraz tereddüt ettikten sonra çe-
kilir...

Önce amcası sonra da diğerleri Fatmayı 
kurşun yağmuruna tutarlar...

Yedi kurşun Fatmaya isabet etmiştir...
Sonrada atın terkisine bağlayarak evle-

rinin önüne getirirler...
!!!!
FATMA’YI al kanlar içinde gören annesi 

feryad eder... 
Annesinin bu feryadı günlerce, hafta-

larca ve aylarca devam eder.
Bu acıya fazla dayanamaz ve kısa bir 

süre sonra vefat eder.

!!!!
Babasına gelince, yaptığı bu hatasından 

dolayı kımseyle konuşmaz ,kızının vuruldu-
ğu yere ve mezarına her gün gidip ağlayıp 
sızlanıp ah çekermiş...

O da bir müddet sonra FATMA’nın acısı-
na dayanamayıp vefaat etmiş...

!!!!!!!
FATMANIN CENAZESİ EVİN ÖNÜNE GE-

LİNCE ANNESİNİN FERYAT EDEREK SÖYLE-
DİĞİ AĞIT O GÜNDEN BERİ POLATTA YÜREK-
LERİ DAĞLAYARAK SÖYLENİR..

İŞTE O AĞIT!!!!
!!!!
Adatepe her tepeden yücedir..
Babam aza amcam ise hocadır
Vurman beni vurman aziz gecedir.
Aziz gecelerde vurdular beni
Al kızıl kanlara koydular beni
Adatepe kavakların çokmudur
İçinde hiç müslüman yokmudur.
Yedi kurşun bir geline hakmıdır.
Biricik kızın bu Polat’a çokmudur.
Gelinim gelinim belalı gelin.
Zülüfü boynuna dolalı gelin
Adatepe her tepeden ünlüdür.
Yazın yeşil kışın beyaz donludur.
Amcamın bakışı deve kinlidir.
Gelinim gelinim belalı gelin.
Zülüfü boynuna dolalı gelin
Adatepe koyakları çok mudur,
Hiç içinde Müslümanı yok mudur,
7 kurşun bu Fatma”ya hak mıdır?

MUSTAFA
BİRİ

Başkan Zelyurt’dan Emniyet’e Ziyaret
Doğanşehir İlçe  Emniyet Müdür Vekili Yu-

nus Emre Karadağ'ı Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerin-
de bulundu.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberin-
de AK Parti Belediye Meclis Üyeai Hasan Kap-
lan ve Mahalle Muhtarları ile hayırlı olsun ziya-
retinde bulunup, görevinde başarılar dilediler.

Belediye Başkanı Zelyurt, "İlçemiz'in huzur 
ve sükuneti için çalışan emniyet teşkilatımıza 
ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ederiz." 
Dedi.

Doğanşehir 2.Grupta
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle be-

lediyeler nüfus, sosyal ve ekonomik durum-
larına göre yeniden gruplandırıldı. Buna 
göre; Yeşilyurt ve Battalgazi 3. gruptan 1. 
gruba yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan-
lığı'nın görüşünü alarak hazırladığı tebliğ-
de, belediyeler nüfusları, sosyal ve ekono-
mik gelişme durumlarına gruplandırıldı.

Nüfusu 250 binden fazla olan beledi-
yeler 1. grup, nüfusu 100 bin 1 ile 250 bin 
arasında olan belediyeler 2. grup, nüfusu 50 
bin 1 ile 100 bin arasında olan belediyeler 
3. grup, nüfusu 10 bin 1 ile 50 bin arasında 
olan belediyeler 4. grup ve nüfusu 10 bine 
e kadar olan belediyeler 5. grup olarak ad-
landırıldı.

Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi 
belediyeleri 1. grup olarak belirlenirken; sa-
nayi, ticaret ya da turizm yönünden önemli 

görülen belediyeler ile ilçe merkezi olan be-
lediyeler, bir üst gruba yükseltildi.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu-
na göre belediye sınırları ile mücavir alan-
ları içinde belediyelerce alınacak olan her 
türlü ilan ve reklam ve katılım payları ile 
diğer vergi ve harçlar, genel bütçe vergi ge-
lirlerinden ayrılan pay genel ve özel bütçeli 
idarelerden yapılacak ödemeler, taşınır ve 
taşınmaz malların kira, satış ve başka su-
retle değerlendirilmesi, Belediye Meclisi ta-
rafından belirlenecek tarifelere göre tahsil 
edilecek hizmet karşılığı ücretlerin belirlen-
mesine ilişkin ilçelerin nüfus yapılarına ve 
büyükşehir sınırlarında olup olmadıklarına 
göre dahil oldukları gruplar yönetmelik ye-
niden belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 
2022/1 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu 
Genel Tebliğine göre Büyükşehir merkezin-
de bulunan ve daha önce 3 grupta yer alan 

Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri 1. gruba dahil 
oldu. 

Son düzenleme ile birlikte Malatya’daki 
ilçelerin bulundukları gruplar şu şekilde; Ar-
guvan 7.105 nüfus ile 4. Grup, Doğanyol 3.79 
nüfus ile 4.grup, Kale 5.503 nüfus ile 4.grup, 
Kuluncak 7.244 nüfus ile 4.grup, Kuluncak 
7.244 nüfus ile 4.grup, Arapgir 10.119 nüfus 
ile 3.grup, Pütürge 12.976 nüfus ile 3.gurp, 
Yazıhan 12.429 nüfus ile 3.grup, Akçadağ 
28.283 nüfus ile 3.grup, Darende 24.923 
nüfus ile 3.grup, Hekimhan 16.381 nüfus ile 
2.grup, Doğanşehir 38.136 nüfus ile 2.grup, 
Battalgazi 304.750 nüfus ile 1. Grup, Yeşil-
yurt 337.049 nüfus ile 1.Grup. 

Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılına ait 
nüfus sonuçlarının temel alındığı belirtildi.

Tebliğ 3 yıl süre ile geçerli olacak. Bu-
günkü tebliğle 16 Eylül 2011 günü Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanu-
nu Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.
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MALATYA DOĞANŞEHİR POLAT BARAJI BAKIM VE ONARIMI 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-92 MALATYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Doğanşehir Polat Barajı Bakım ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN     : 2022/796791 
1-İdarenin 
a) Adı     : ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-92 MALATYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
    KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi    : Topsöğüt Mah.Malatya (Akpınar )Cad. No:2/9 Yeşilyurt MALATYA
    44300 YEŞİLYURT/MALATYA 
c) Telefon ve faks numarası  : 4223238315 - 4223211539 
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Adı     : Malatya Doğanşehir Polat Barajı Bakım ve Onarımı 
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Barajda Trafo Değişimi , 285 Metrekare Cebri Boru
    Kumlama Ve Epoksi Boya Yapılması
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MALATYA İLİ DOĞANŞEHİR İLÇESİ POLAT BARAJI 
ç) Süresi/teslim tarihi   : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer
    teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.09.2022 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 92. Şube Müdürlüğü 3. Kat 
Toplantı Salonu 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tara-
fından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin 
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendiri-
lecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’den A IX Grubu İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine me-
zuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan Mühendisleri için, Türkiye’de-
ki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerin mühendislik-mimarlık fa-
kültelerinin İnşaat Mühendisliği-Elektrik Elektronik Mühendisliği-Makine Mühendisliği bölümünden 
mezun gerçek kişilere ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.  12.08.2022 
09:55 İlan Önizleme https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Sınır değerin altında teklif 
sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. (16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan ) “ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki ya-
pım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer 
hesabında kullanılan “N” katsayısı “1” olarak belirlenmiştir.

Malatya Heyetinden Başkan Erdoğan’a Ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya 

Milletvekili Öznur Çalık ve ilçe bele-
diye başkanlarından oluşan Malatya 
heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'yu ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malat-
ya Milletvekili Öznur Çalık, MHP 
Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, Battalgazi Belediye Başkanı 
Osman Güder, Kale Belediye Baş-
kanı Murat Koca, Pütürge Belediye 

Başkanı Mikail Sülük, Yazıhan Bele-
diye Başkanı Nevzat Öztürk, Kulun-
cak Belediye Başkanı Erhan Cengiz 
ve Doğanyol Belediye Başkanı Ha-
kan Bay'dan oluşan Malatya heyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ı ziyaret etti.

Malatya heyeti daha sonra Çev-
re Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, 
devam eden ve gerçekleştirilecek 
olan projeler ve yatırımlar hakkın-
da istişarelerde bulundu. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığında gerçekle-
şen ziyarette, 2020 yılında yaşanan 
deprem sonrası yapılan çalışmalar, 

afet konutlarının, belediyelerin ihti-
yaçlarının ve taleplerinin son duru-
mu ele alındı.

Daha sonra Malatya heyeti, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ile görüştü. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlık binasın-
da gerçekleşen ziyarette, ilçelerin 
ulaştırma ve altyapıdaki istekleri 
ve projeleri ile ilgili talepler tek tek 
ele alındı. Malatya heyeti, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Özhaseki ve Erkan Kandemir ile de 
görüştü.
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BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

28500 metrekare 8 cm lik Kilitli Parke taşı ve 10000 metre 50x20x10 cm Boyutlarında Beton Bordür 
mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2022/804456
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :28500 metrekare 8 cm lik Kilitli Parke taşı ve
    10000 metre 50x20x10 cm Boyutlarında Beton Bordür
b) Niteliği, türü ve miktarı :28500 metrekare 8 cm lik Kilitli parke taşı ve
    10000 metre Bordür Parke taş
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Teknik Şartnamede belirtilen yerlere
ç) Süresi/teslim tarihi  :Teslim Programı teknik şartnamede belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşme tarihinden itibaren 7 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :09.09.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Encümen 
Toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alın-
ması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yetkili satıcı yada  İmalatçı olduğunu gösteren belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile 
tevsik edilir.
 Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu ve İmalat Yeterlik Belgesi 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Doğanşehirli Üretici
Soğuk Hava Deposu İstiyor

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı, 
mevsim itibarıyla ilçedeki tarımsal 
alanlarda üretimin iyi olduğunu ancak 
soğuk hava deposu olmadığı için ürün-
lerin çiftçi lehine yeterince değerlen-
dirilemediğini söyledi. 

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı 
Burhan Tanışık, konuyla ilgili olarak 
yaptığı mevsimsel değerlendirme-
de şunları söyledi. “İlçemiz sınırları 
içinde yürütülen tarımsal faaliyetler 
kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 
Meyve anlamında kayısı hasadımız 
sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Di-
ğer yandan ilçemizde yetiştirilen elma 
üretiminde de yazlık elmalarımız piya-
saya çıktı. Kışlık elmalarımızın da yak-
laşık 1 ay sonra hasadına başlanır. An-
cak elma konusunda sıkıntılarımız var. 
Çünkü ilçemizde bir soğuk hava depo-
su yoktur. Üretilen elmaları yetiştirici-
lerimiz çok cüzi fiyatlarla çoğu zaman 
dalında satmak zorunda kalıyor. Elma 

konusunda rekolte ve beklentimiz 
olumlu yönde. İlkbahar döneminde 
bazı bölgelerde don hadisesi yaşadık. 
Buna rağmen üretimimiz iyi. Şu anda 
ilkbahar döneminde don olayı olan 
bölgeler dışında yazlık elmalarımız pi-
yasaya çıktı. Kilosu 8 TL’den üreticiden 
alınıyor. Kışlık elmalar da yaklaşık 1 ay 
sonra hasat edilir. Elma üretiminde 
yaklaşık 20 bin tonluk rekolte bekliyo-
ruz. Elmalarımızın üretici lehine para 
etmesi için ilçemize lisanslı bir soğuk 
hava deposu kurulması şart.  Depo ol-
madığı için yetiştirici hemen satmak 
zorunda kalıyor.” 

ÜRETİMİN ARTMASI 
İÇİN DESTEK 
BEKLİYORUZ

Tanışık, değerlendirmesinin deva-
mında ise; “Kuru fasulye bu yıl ekimi 
çoğaldı. Tütüne alternatif olarak pan-

car ve kuru fasulye üretiminde artış 
oldu Yaklaşık 1 ay sonra kuru fasulye 
çıkacak. Pancarın da sezonunu bek-
liyoruz.  Suyun olduğu yerde hayat 
olduğu için kuru fasulye başta olmak 
üzere şu an Domates, mısır, yeşil fa-
sulye üretiminde günlük olarak Ma-
latya’ya araçlarla gönderiliyor. Biber 
domates salatalık bu yıl yaz ekiminde 
öndeyiz. Ancak ürünlerin değerinde 
satılması için bir soğuk hava depo-
suna ihtiyacımız var. Tek eksikliğimiz 
soğuk hava. Soğuk hava konusunda 
devletimizden destek bekliyoruz. So-
ğuk hava olsa ürünler daha çok para 
eder. Bu konuda Doğanşehirliler ola-
rak, başta milletvekillerimiz olmak 
üzere, Büyükşehir belediyesinden de 
destek bekliyoruz. Soğuk hava yapıla-
cak dendi ama su ana kadar yer bile 
tespit edilmedi. Konuyu yetkililerimi-
ze anlatıyoruz. Ama ilgilenen yoktur”  
ifadelerini kullandı. 

Zamlara Dayanamayan Besiler Birer Birer Kapatılıyor
Battalgazi Ziraat Odası Başkanı 

Mehmet Başar, yem maliyetleri nede-
niyle süt üreticisinin elindeki damızlık 
hayvanların kesime gönderildiğine 
işaret ederek,” Sanayiciler çiğ süt bul-
makta, marketler ise süt ve süt ürün-
lerini satmakta sıkıntı yaşıyor. Üretici-
lerimiz ise maliyeti kurtarmadığı için 
üretimden vazgeçmiş durumda. İler-
leyen dönemlerde bu durum büyük 
sıkıntılara yol açacaktır.” dedi

Artan yem maliyetleri nedeniyle 
üretici damızlık hayvanlarını kesime 
göndermeye devam ediyor. Üretimde 

yaşanan açık çözülmeye çalışılsa da 
Besiciler, krizin daha da genişleme-
mesi için çare bekliyor. 

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Başar, ülke genelinde yaşa-
nan sorunun Malatya yerelinde de 
baş gösterdiğini ifade ederek, da-
mızlık hayvanların kesime gitmesinin 
tehlikeli olduğunu söyledi. İlerleyen 
dönemlerde damızlık hayvan bulma 
noktasında ciddi sorunların yaşana-
bileceğine değinen Başar, ”Damızlık 
hayvanların kesiminin engellenme-
si ile ilgili öncelik, yem başta olmak 

üzere girdilerdeki fiyat artışlarına 
yönelik etkili tedbirlerin hayata geçi-
rilmesi, üreticilere sürdürülebilir gelir 
sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir 
fiyattan gıda sağlayacak politikaları 
hayata geçirmek olmalıdır. Üretimin 
devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları 
artırılmalı ya da yem fiyatlarını dü-
şürmeye ve kontrol etmeye yönelik 
tedbirler alınmalıdır.” diye konuştu. 

Üretim maliyetlerindeki artışlar 
nedeniyle süt fiyatlarının revize edil-
mesinin önemine dikkat çeken Başar, 
bugün gelinen noktada üreticinin 1 ki-

logram süt satarak ancak bir kilogram 
yem alabildiğini ve bu durumun sür-
dürülebilir olmadığını bildirdi.

Ulusal Süt Konseyinin (USK) 15 
Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsi-
ye satış fiyatını litrede brüt 7,50 lira 
olarak belirlediğini anımsatan Başar,” 
Çiğ süt alımı fiyatı maliyetleri karşıla-
mamaktadır. Büyükbaş Hayvan üre-
ticileri aldığı yemin maliyetini sattığı 
süt ile karşılayamaz hale geldi. Ülke-
mizin üretim ağının temelinde bulu-
nan hayvancılık sektörü maliyetlerin 

altında ezilmiştir. Bu manada Gıda 
Komitesi tarafından yem fiyatlarında-
ki artışların olası etkilerini önlemeye 
yönelik olası bir yol haritası belirle-
miş olmasını takdir ediyoruz. Türki-
ye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel 
Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ın 
bu manada destek ve girişimleri de-
vam ediyor. Öncelikle Malatya üreti-
cileri ve çiftçileri adına kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Fiyatların normal 
seviyelere alınması için olumlu so-
nuçlara varacağımızı ümit ediyoruz.” 
İfadelerine yer verdi. 


