
 
Bülent KAR (2004-2009 Belediye Başkanı) 

 Sayın Bülent Kar’ın belediye hizmetlerine girmeden önce, özellikle 
kendisiyle bire bir yaşadığım vicdani minnettarlığımı siz okurlarımla 
paylaşmak istiyorum. 
  
Belediye seçimleri çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği günlerde 
şahsımı çağırarak “ Sayın hocam siz ilimizin en büyük okulunda  ( 
Manisa Lisesi) yıllarca idarecilik yaptınız.  Seçim çalışmalarında 
gördüğüm kadarıyla halkın teveccühü partimden ve benden yana. 
Başkan seçildiğimde eğitim konusunda neler yapabiliriz. Bu konuda 
sizin fikir ve tavsiyelerinizden yararlanmak istiyorum.” dediğinde, 
ben de kendilerine: “Sayın başkanım biliyorsunuz ülkemizde 
üniversite imtihanlarını kazanmanın yolu dershanelerden geçiyor. 
Yıllardır gözlüyorum, veliler çocuklarının eğitimi için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmıyor.  Tarlasını, takkasını, traktörünü, hatta 
bir yıllık ürününü satarak çocuğuna dershane parası yapıyor. 
Eğitim konusunda yapacağın en hayırlı iş, dar gelirli aile çocukları 
için dershane açınız!” tavsiyesinde bulundum. Notunu alan Bülent Kar, 
ETV de yaptığı en son konuşmasında Manisalılara: “1- Dershane 
açacağım 2- Su fiyatlarında indirim yapacağım.”   vadinde bulundu. 
Nitekim seçimi kazandıktan 15 gün sonra çalıştığım İzmir Özel 
Bornova Kolejinden arkadaşlarım İsmail Önal ve Kani İyitürk’le beni 
aldırarak  “ Hocam! sözümüzü yerine getirelim. Bu konuda  size 
görev veriyorum. Acilen Dershane konusunu halledelim” diyerek,  
şahsımı görevlendirdi. Ben de aldığım emir üzerine çalışmalarımı 
başlattım.  Ancak ilimizdeki dershane sektörü hemen harekete geçti. 
İlin  etkili kesimleri devreye  sokularak  dershane konusu  engellendi.. 
Bunun üzerine ben de davet üzerine yurt dışına gittim.  Dershane 
sözü de Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği yapılarak bir yıl okullarda 
devam etmiş. Bir yılın sonunda bu işin olmadığı görülünce Başkan, Bel. 
Sos. İşler Müd. Mü’min Deniz vasıtasıyla bana ulaşarak “ Hocam siz 
doğrusunu söylediniz ama biz yanlış yaptık.  Gençlik merkezinde 
acilen dershane konusunu başlatalım” diyerek ikinci defa şahsımı 
görevlendirdi.  Bugün Büyük Şehir Belediyesinin il merkezi ile 



ilçelerinin tamamında faaliyet gösteren MABEM dershanesinin 
hikâyesi böyle başladı.  Öğrendiğim kadarıyla bugün MABEM 
dershanesinde on birlerce  öğrencinin   LGS ve LYS ye hazırlandığını  
duyuyorum. “ İyiliğe vesile olan o  iyiliği işlemiş gibidir.” Bir inancın 
mensuplarıyız.  MABEM dershanesinin kurulması için bana imkân 
veren, daha sonra da bu dershaneye sahip çıkarak yaygınlaştıran BŞB. 
Sayın Cengiz Ergün beyefendi ile öğretmen kökenli arkadaşım başkan 
yardımcısı Sayın Mehmet Güzgülü Bey kardeşime minnettarlığımı bu 
vesile ile ifade etmek istiyorum. 
İnsanoğlu her yeninin düşmanıdır. Ama onu benimsedikten sonra da o 
yeniliğin en büyük  müdafiidir.  Sayın Bülent Kar  Beyefendi Manisa’da 
sosyal belediyecilikte yeniliklerin öncüsüdür. Dolayısıyla bu yeniliklere 
karşı çıkan kesimler ( dershane ve diğer  konularda) Başkan Kar’a 
yalan yanlış olmadık iftiralarda bulundular. Hatta Antalya’da beş 
yıldızlı otel aldığı bile söylendi. Bu iftirayı atanlar acaba şimdi Bülent 
Kar’ı elinde çantası ve cübbesiyle avukatlığına devam ettiğini 
gördüklerinde kendilerini, vicdanen çek ediyorlar mı? Ülkemizde bazı 
siyasetçiler siyasetle iştigalinde zengin olurken, kimi de fakirleşiyor. 
Şu anda kiralık evde oturduğunu tahmin ettiğim Sayın Bülent Başkan 
bunun en büyük timsalidir. İftira ve gıybet dinimizde ölü eti yemeye 
benzetilir. Bunca  iftira  ve gıybetini yapan müfteriler Bülent Kar’ı 
gördüklerinde acaba helalleşmeyi düşünüyorlar mı bilmiyorum ? 
Düşünmüyorlarsa vicdanını çek etsinler. Çünkü ölümlü bir dünyada 
yaşıyoruz. 
 
 Sayın Bülent Kar beyefendi başkanlığı döneminde Manisa’ya olağan 
belediyecilik hizmetleri dışında Manisa, ilk kez Sosyal Belediyeciliği 
onun döneminde gördü.  
Şehri bir aile bütünlüğü içinde ele alarak çocuklar, yaşlılar, gençler, 
cadde ve sokaklar, okullar hatta şehirde yaşayan hayvanlar… Kısacası 
canlı ve cansız her varlığın hak ve hukukunun gözetildiği; sanatın, 
kültürün, estetiğin… Söylem ve temennilerden çıkıp hayatın gerçeğine 
dönüştüğü; hayatın ahenginin tutturulduğu; batılı devletlerde ve 
kısmen Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde gördüğümüz sosyal 
belediyeciliği Manisa’ya getirdi. 



. 
Şehirde yaşayanlarla  öz kültürümüzün değerlerinden olan istişareyi, 
batının öngördüğü ortak akıl ve ortak güç gibi modern yöntemlerle 
sentezleyen; halkın sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının 
çözümüne kendini odaklayan;  ve insanı merkeze alan  MABEM 
DERSHANESİ, KADIN SIĞINMA EVİ, AŞ EVİ, GÖNÜLDEN 
GÖNÜLE DERNEĞİ( ailelerin ev eşyasını karşılamaya yönelik)   
EVLERDE  SAĞLIK BAKIMI,MESLEK EDİNDİRME KURSLARI, 
ŞEHİR TİYATROSU,SOKAK HAYVANLARI BARINAĞI vb. tüm 
ihtiyaçları, hizmetlerine dâhil eden;  alışa geldiğimiz su, kanalizasyon, 
yol, kaldırım, atıklar gibi vazifelerle bütünleştiren  hizmetlerini   
kendisinden sonra Manisa Belediyesi’nde hizmet nöbetini 
devralacaklar için belirgin bir nirengi noktası oluşturmuştur. En iyisi 
biz susalım, geleceğe iz bırakan hizmetlerini tarihe not düşerek 
tanıklık edelim. 
 Tamamladığı Yatırımlar: 
. Et Entegre Tesisleri ve Canlı Hayvan Borsası 
. Kamyon-Tır Parkı ve Sosyal Tesisleri 
. Tevfik Lav Spor Tesisleri 
. Akpınar Mesire Yeri ve Tesisleri 
. Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi ve Yeraltı Oto Parkı 
. Fatih Köprülü Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi 
. Çok Amaçlı Gençlik Merkezi Yapımı 
. 416 ve544 Konutluk Toplu Konut Projeleri 
. 49 Adet Ada İçi Otopark Düzenlemesi 
. Niobe-Ağlayan Kaya 1-2-3. Etap Rekreasyon Çalışmaları 
. Fuar Merkezi 
. Şehir Tiyatrosu Salonu 
. Fatih Parkı Yeni Düzenlemesi 
. Su Şebekesi Yenileme Çalışmalarının Tamamlanması 
. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi 
. Yeni Hal Tesisleri 
. Merkez Efendi, Mesir, Cemal Ergün, Nail Ergün, Nurlupınar, Sultan, 
Kocatepe, Mavi Köşe ve Kutlu Doğum Parkı. 
. Akmescit Mahallesi Dere Islahı ve Halı Saha 



. Gasilhane Binası 

. Ulu Cami Etrafı Çevre Düzenlemesi 

. Karaköy Kapalı Pazaryeri Ve Yeraltı Otoparkın Tamamlanması 

. Sadık Ahmet Caddesi’nin Yeni Düzenlemesi 

. Atatürk Bulvarı’nın Yeni Düzenlemesi 
Hüsrevağa Cami ve Hamamının Çevre Düzenlemesi 
. 105 Adet Çocuk Oyun grubunun Hizmete Sunulması 
. Yeşil Dalga Sisteminin Kurulması 
. Şehir Giriş ve Çıkışlarının Düzenlemesi 
. Turgutlu Girişi Çevre Düzenlemesi 
. Laleli Pazaryeri Arkası Çevre Düzenlemesi 
. İtfaiye Grup Binalarının Tamamlanması 
. Akdede, Cemal Ergün. Levent Közer ve Atabey Yaya Üst Geçitleri 
 
Sosyal-Kültürel ve Eğitim Alanında Yaptığı Çalışmalar: 
. 600 Öğrenci/yıl Eğitim Bursu  
. 2000 Öğrenci/yıl okul ihtiyaçları yardımı 
. Gönülden Gönüle Derneği 
. Aşevi ve yemek yardımı 2500 kişi/ gün 
. Ücretsiz Cenaze Hizmeti 
. Kadın Sığınma Evi 
. Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları 
. Ücretsiz Sosyal-Kültürel kurslar 
. Mesir Şenliklerinin Uluslararası araştırılması 
. Ramazan Etkinlikleri (5.yıl) 
. Tarzan ve Çevre Günleri 
. Kültür Sanat Etkinlikleri Aylık Programı 
. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi 
. Kadın Danışma Merkezi 
. Şehir Tiyatrosu 
 
Diğer Hizmetler: 
. Beyaz Masa 
. Kent Bilgi Sistemi 
. Kriz Merkezi 



. Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği 

.Muhtarlar Bürosu 

. Basın Merkezi 

. Yerel Gündem 21 

. Kent Konseyi 
 
 Yazımı ünlü şairimiz Baki’nin   atasözü gibi tekrarlanan "Âvâzeyi bu âleme 
Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" dizeleriyle 
bitireyim. 
 Sayın Bülent Kar bey  sosyal belediyecikte Manisa’da hoş bir seda 
bırakarak görev yapmanın huzuru içinde olduğuna inanıyorum.  Sayın 
Bülent Kar’ın hizmetlerine sahip çıkan   ve artırarak  da devam ettiren  
Sayın Cengiz Ergun beyi  de kutluyorum..www.kadirkeskin.net 
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