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Yaz sezonunun başlaması ile birlikte Mudanyamız'ın kronik sorunları ile ilgili bir yazı kaleme
almıştım geçen hafta.

Bunlardan bir tanesi halen daha asfaltları tamamlanmayan ve tehlike arz eden sokaklardı. Bir
diğeri de Montania Otel önündeki mevcut basketbol tesisinin bakımsızlığıydı. Yazım işe yaradı
da birileri ilgilendi mi yoksa denk mi geldi bilemiyorum. Ben yazdım oldu demek istemiyorum.
Benim için önemli olan bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesidir. Seçimin hemen sonrasında
gördümki hem asfaltla ilgili çalışmalar başlatılmış hem de basketbol sahasının çemberleri
yenilenmiş ve file takılmış. Umarım asfalt işleri de en kısa sürede tamamlanır.

Gelelim basketbol tesisine. Çemberlerin yenilenmesi güzel bir gelişme, fakat yetersiz.

Tesisin etrafındaki teller paramparça. Işıklandırma yetersiz. Hatırlıyorum da 80'li yılların
sonunda ve 90'lı yılların başında bu tesisde yazları Belediyemiz'in düzenlediği ve Mudanyalı
gençlerin katıldığı basketbol turnuvaları düzenlenirdi. Rahmetli Ali Narin Demirtaş'ın bizzat bu
konuya ne kadar önem verdiğini şahsen biliyorum. Sonrasında Belediye eski Başkanımız Erol
Demirhisar da bir süre bu turnuvaların devamı için çalışmalar yapmıştı. Derken her nasılsa
unutulup gitti. Oysa festival havasında geçen bu organizasyonlarda hem gençler spora
yöneliyor hem de Mudanyalılar akşam saatlerinde oynanan müsabakaları çoluk çocuk hep
birlikte seyredip vakit geçiriyorlardı.

Son yıllarda bu tesis bakımsız bırakıldı ve bu tür organizasyonlar unutuldu. Maalesef şu andaki
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yerel yönetim bu tür spor organizasyonlarına uzak duruyor. Oysa Mudanya gibi yaz sezonunun
kalabalık olduğu bir sayfiye yerinde bu tarz planlamalar hem gençleri motive edip spora
yönlendirebilir hem de festival havasında insanların eğlenmelerine olanak verir.

Yaz sezonununda şehrimizde yıllardır düzenlenen Bursa Festivali var. Bu festival vesilesiyle
yazın bir çok sarkıcı, grup, halk dansları ve benzeri sanatçılar zaten şehrimize geliyorlar. Hazır
böyle bir imkan da varken bu tarz bir spor organizasyonu yapılsa fena mı olur?

Eskiden çok fazla imkan yoktu ama şimdi bir çok şey değişti. Artık bu tür festival ve benzeri
aktivitelere sponsor katkıları da olabiliyor. Yani Belediye çok düşük maliyetlerde çok şaşalı yaz
sezonları yaşatabilir aslında Mudanyalılar'a.

Bir de geçen sene olduğu gibi naçizhane bir tavsiyem olur değerli yetkililerimize. Ülkemizin ne
yazık ki bir çok şehidi var vatan uğruna canını feda eden. Tabiki Mudanyamız'ın da pek çok
şehidi var. Bunlardan rütbece en üst seviyede olanı da Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen'dir.
Evet onun adına yapılmış Güzelyalı'da gözlerden uzakta bir park var. Şehitlerimizin adını daha
net yaşatmak ve gençlerimize örnek olmasını sağlayabilmek adına daha göz önünde ve bilinen
yerlerde bu isimlerin kullanması taraftarıyım. Bu basketbol tesisi de hem yer olarak çok göz
önünde hem de yaz sezonunda yapılacak bir basketbol turnuvasıyla daha çok insana hitap
edecektir.

Benim Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen ile hiçbir akrabalığım, arkadaşlığım ya da yakınlığım
yoktur. Amacım bu vatan için çok değerli olan şehit kavramının ilçemizde de olması gereken
değerlerle anılmasıdır. Bunun için de elimizde yıllardır mevcut olduğu halde halen daha ismi
konulmamış bir basketbol tesisimiz var. Belki bu vesileyle tesise de daha bir ihtimam gösterilir.

Sayın Belediye Başakanımız'ın açılış konuşmasını hayal eder gibiyim;
“Birincisini düzenlemekte olduğumuz Mudanya Geleneksel Yaz Sezonu Basketbol Turnuvası'nı
Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Basketbol Tesisi'nde başlatmak üzere toplanmış
bulunuyoruz.....Hepiniz hoşgeldiniz.”....

Ruhun sad olsun şehidim.
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Ümit Atilla

16.6.2011

Mudanya.gen.tr de Ümit Atilla arama sonucunu tıkla gör
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