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Kaleiçi Vakf›
Yönetim
Kurulu
Baﬂkan› Murat
Erdo¤an,
Kültür ve
Tabiat
Varl›klar›n›
Koruma Kurulu
taraf›ndan
tescillenen
Kaleiçi
evlerinin projelere ayk›r›
kullan›ld›¤›n›
söyledi.

ANTALYA S‹YASET‹

Kaleiçi evleri
S.O.S veriyor
aleiçi mimarisine uygun olarak restorasyon
yap›lmas›na iliﬂkin Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu yasas›n›n 2863
say›l› maddesinin ihlal edildi¤ini söyleyen Erdo¤an,
bu ihlallerle ilgili iﬂlemleri Muratpaﬂa Belediyesi’nin
yapmas› gerekti¤ini fakat bu denetimlerin yetersiz
oldu¤unu ifade etti. Koruma Kurulu taraf›ndan tescilli
hale getirilen yap›lar›n zarar gördü¤ünü belirten
Erdo¤an, Muratpaﬂa Belediyesi’nin yeterli denetim
yapmad›¤›n› söyledi.
Ruhsats›z bar iﬂletiyorlar
Muratpaﬂa Belediyesi’nin kurdu¤u Kaleiçi Denetim
Kurulu’nda yeterli personel olmad›¤›n› vurgulayan
Erdo¤an ﬂöyle konuﬂtu: “Yivli Konak isimli iﬂletme
ile ilgili ﬂikâyetleri de¤erlendiren Muratpaﬂa ekipleri
sadece ceza kesmekle yetindi. Bu iﬂletme tescilli bir
yap›y› restore ederek bar olarak kullan›yor. Bu bar›n
ruhsat›n›n bile oldu¤unu sanm›yorum.” Kaleiçi’nde
393 tescilli yap› bulundu¤unu ifade eden Koruma
Kurulu yetkilileri ise Büyükﬂehir Belediyesi
bünyesinde kurulan denetim komisyonunun basit
onar›m ve proje uygunlu¤unu denetleyece¤ini
bildirdi.
(Salim UZUN)
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Sözümüz dürüst siyasetçiye asla tecileri kendisine malzeme yapmaolmad›..Olamaz da!..
ya kalk›yor…
Lakin çirkinler var..Hani ortal›kta
Siyasi kimli¤ine güveniyor…Söygündem yaratmak pahas›na “Vur ler misiniz siyaset kimli¤i olmasa
abal›ya gitsin” davrananlar..
konuﬂabilir mi ?...
Sözüm onlara…
Hani, Osmanl› paﬂas› bütün silahSiyasetçi k›sm› de¤iﬂik olur…Kimi lar› yasaklam›ﬂ, av tüfekleri dahil...
sessiz kal›r, kimi gacaral›k yapar..KiKöylünün biri da¤ yolunda
mi beyefendidir.. Kimi ç›¤›rtkan..
oturmuﬂ nefesleniyor, bakm›ﬂ yan›
Hep böyle gelmiﬂ böyle de gi- baﬂ›nda bir keklik ötüyor "Ah tüfeder..Kimi burnunu olur ol¤im olsayd›!" diye içinden
maz iﬂlere sokar, kimi de
geçirmiﬂ:
“Neme laz›m!..” diye vur"Öt gidinin kekli¤i, öt!
dum duymazl›¤a gelir…KiCelal Paﬂa gibi arkan olmi en yak›n arkadaﬂ›n› bile
dukça!"
siyaset u¤runa kullanmaya
Bizimkisi de o hesap…
kalkar..
Ötüyor..At›yor…
Bu iﬂler Antalya’da da böyAyn› Kofti Efe gibi…
le, ülkenin bilmem neresinKofti Efe’yi tan›r m›s›de de!..
n›z?..
ﬁu ad›na “Politikac›” deniPekii i o zaman anlataAbdülkadir
len ve zaman zaman da
l›m:
KALENDER
“Çirkin politikac›” yak›ﬂt›r"Kofti Efe" meyhaneye
malar› yap›lan baz› zat-› muhterem- öyle bir girmiﬂ ki:
ler, yapt›klar› iﬂin ne demek oldu¤u"Hayrola Efem ne oldu?"
nu ve en önemlisi de omuzlar›ndaki
"Köﬂede 4 herifi haklad›m, gelsorumluluklar› acaba biliyorlar dim!"
m›?...
Meyhaneci tezgaha ba¤›rm›ﬂ:
Siyasetçi olman›n ne sermayesi
"Çek Efeme bir duble!"
var, ne okulu....
Biraz sonra bir baﬂkas› sormuﬂ:
A¤z›n laf yap›yorsa, diline ve bey"Ne oldu Efem, neye k›zd›n?"
nine güveniyorsan, kenarda köﬂede
"Ne olacak on alt› herifi haklaüç-beﬂ kuruﬂun varsa, ﬂöyle eli ka- d›m geldim!"
lem tutan, gazeteci-Yazar tak›m›n"Çek Efeme bir duble!"
dan da birileriyle s›k›-f›k› oldun mu,
Efe rak›lar› içtikçe 16, 32 olmuﬂ,
ç›k ortaya ve ad›na “S‹YASET”deni- 32 olmuﬂ 64, 64 ç›km›ﬂ 128'e...
len u¤raﬂ›, kendine meslek ediniYine biri "Çek Efeme bir duble!"
ver...
diye ba¤›r›nca Efe k›zm›ﬂ:
Siyasete girmenin de yollar› var...
"Len bütün gasabay› bana m› k›rÖnce niyet.. Sonra Antalya’n›n ba- d›racan?"
z› sosyal içerikli dernekleri, spor kuHah!..ﬁimdi "Kofti Efe"yi tan›m›ﬂ
lüpleri, yard›m kuruluﬂlar›...Birkaç oldunuz...
sivri laf...
‹ﬂte o Antalya’daki baz› siyasiler
Eee! Ne yapacaks›n›z bu böyle “Kofti efe”lik yapmasalar daha “ﬁIK”
gelmiﬂ böyle gidiyor….
duracak…. baﬂ› m›s›n, yoksa yarg›ç
Siyasetçi öyle ulu orta, rast gele m›?..
ona buna çamur atarak bir yerlere
Neyse dedik ya bizim sözümüz
gelmeye çal›ﬂmamal›..
çirkin politikac›lara…Sayg›n ve düSiyasetçi a¤z›ndan ç›kan› duyma- rüst olanlara haddimiz de¤il laf etl›…Boﬂbo¤az olmamal›…Att›¤› ad›- mek..
m› ve söyledi¤i sözleri iyi tartmal›…
Bir bayram› daha geride b›rak›yoBugünlerde s›k yaﬂamaya baﬂlad›k ruz…Bunlar hep ömürden geçiAntalya’da..
yor…
Biri yada birileri durmadan gazeMutlu bayramlar diliyorum…

Tüm ‹slam alemi ve Hasyurtlu
hemﬂehrilerimin mübarek
Kurban Bayram›’n› kutlar, yeni
y›l›n bar›ﬂ, huzur ve baﬂar›
getirmesini dilerim.

Mahmut ESEN
Hasyurt Belediye
Baﬂkan›
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