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Edİtörden
Sevgili ve çok değerli okurumuz, 
Elinizdeki dergi, Karasu gençlerini daha özgür, 
ne istediğini bilen ve günümüz sorunlarından 
uzaklaştırmak ve en önemlisi Karasu’yu gençler 
için daha yaşanır bir yer hâline getirmek isteyen 
KARGENÇ Kulübü’nün ilk dergisidir. İçimizde tatlı 
bir heyecan vardı bu dergiyi hazırlarken. Dernek 
kapsamında çok güzel çalışmalar, çok güzel 
etkinlikler yapıldı ve bunları siz değerli okuyucu-
muzla paylaşmak istedik.
 
KARGENÇ, günümüzde gençleri çevrele-
miş olan gelecek kaygısı, sınav stresi, günlük 
çatışmalar gibi ve özellikle Karasu’muzu sarmış 
olan çeşitli sorunlardan uzaklaştırmak için çaba 
sarf eden bir sivil toplum kuruluşu… Gençler-
imizin okul hayatı içinde boğulan ve hem günlük 
yaşamdan hem de okul hayatından bıktıran 
bir gençlik dönemi geçirmelerini istemiyoruz. 
Bu nedenle –ilerleyen sayfalarda pek çoğunu 
göreceksiniz- temelinde gençlik olan birçok yerel 
ve ulusal projeye imza attık. Gençler diyerek 
yarının gençleri çocukları da unutmadık, onlar 
için de projeler yaptık. Hedefimiz hem çocuk-
lar hem gençler hem de yetişkin halk için daha 
yaşanabilir bir Karasu! Bu nedenle temeline 
gençliği koyduğumuz bir hareket başlattık. Bu 
hareketin pek çok meyvesinden biri de bu dergi 
oldu. Biz büyük bir şevk ve heyecanla hazırladık. 
Sizin de aynı duygularla okumanız dileğiyle…

Sevgiler ve saygılar…

 Fehmi BAŞARAN 
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KARASU’YLA TANIŞIN,
SEVECEKSİNİZ

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 

KARGENC yerel ve uluslararası faali-

yetlerini bir arada yürütme becerisini 

kazanmış durumda. Bunun örnekle-

rini dergimizin sayfalarında ayrıntılı bir 

şekilde okuyacaksınız.

 Amatör bir ruhla çalışan 

KARGENC ekibinin elindeki kıymetli 

bir mücevher olan dergimizin sayfala-

rında dolaştıkça bizi biraz daha fazla 

tanıyacak hatta –hadi biraz iddialı ola-

lım- bizi biraz daha fazla seveceksi-

niz.

 Gerek Karasu’daki gerekse 

uluslararası faaliyetlerimizi okurken 

tüm bunlarda Karasu Belediyesi’nin, 

milli eğitim müdürlüğü ve camiasının, 

ilçemizdeki sanayi kuruluşlarının, tica-

ri faaliyet gösteren kurum ve şahıs-

ların desteklerinin ne denli önemli ol-

duğunu buradan vurgulamak gerekli. 

Her birine bu giriş yazısında ayrı ayrı 

teşekkür etmek boynumuzun borcu-

dur.

 Karasu’nun kendi potansi-

yelini ortaya çıkarmak hedefinde ol-

duğumuz gibi modern hayatın karga-

şası, dijital dünyanın tuşları arasında 

sıkışmış gençlerimizi, çocuklarımızı 

kültür ve sanatla buluşturmayı hedef-

liyoruz. Yaşamın ihmal edilen, unu-

KARGENC’in yılda bir 
yayımlanan dergisinin 

ikinci sayısını da sizlerle 
buluşturuyoruz. Geçen 
yıl içinde derneğimizin 

adını duyan her yaştan 
insanımızın, Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerinden pay-
daşlarımızın ve özellikle 
çocuklarımızın yüzünde 

belli bir gülümseme oluş-
turduk ki bu bizim için 

her şeye değerdi.
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tulan güzelliklerini tekrar gün yüzüne 

çıkarmak, milli ve manevi değerlerimi-

ze sımsıkı sarılmak, insanlığın temel 

değerlerini insanımızda diri tutmak… 

Faaliyetlerimizin her anında ve her 

damlasında bunları rahatlıkla gözlem-

lemeniz mümkün.

 Bizler ekonomik ve ticari 

gelişmenin, ilerlemenin kültürel ve 

sanatsal faaliyetler olmadan eksik 

kalacağına inanıyoruz. Gençlerin ak-

tif olmadığı bir toplumun renksizliğini 

ve geleceğinin zayıf olacağını da tah-

min ettiğimizden dolayı KARGENC 

olarak ilçemizdeki önemli bir boşlu-

ğu doldurma yolunda olduğumuzu 

da görmekteyiz. Güzel ve nitelikli bir 

Karasu, yasadığı kentten mutlu, farklı 

özellikteki insanların bir arada, kar-

deşçe ve sevgiyle yaşadığı Karasu-

luları görmek, göstermek, oluşturmak 

hedefindeyiz.

 Paylaşım, faaliyet, proje, bir-

liktelik konularında hiçbir ön yargısı ol-

mayan bizler, gerek dergimiz gerekse 

aktivitelerimiz konusunda görüş ve 

önerilerinizi  mail adresimize bekliyo-

ruz. Ve paylaştıkça güçleneceğimizi, 

çoğaldıkça güzelliklere daha çabuk 

ulaşacağımıza inanıyoruz.

  Yazımızı KAR-

GENC’in özellikle yurt dışı projelerin-

de kullandığı  başlıktaki şu sloganla 

bitiriyoruz: COME, MEET WITH KA-

RASU,YOU WILL LOVE  IT!

 Sağlıkla, güzelliklerle kalın…

    

                                    

CAFER ERDOĞAN
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2016 yılı ülkemiz ve milletimiz için 

kötü günler geçirdiğimiz oldukça zor 

bir yıldı. Kendimizi umutsuz, çaresiz 

ve güvensiz hissetmemizi isteyen 

teröristler terör eylemleri yapıyor, 

Mehmetçiklerimiz vatan savunma-

sında şehit düşüyordu. Acılı, üzgün, 

öfkeliydik. Ama umutsuz olamazdık. 

Çünkü biz her zaman güçlü bir millet 

olduk.  Biz acımızı yaşar, yaralarımızı 

sarar, şehitlerimiz için dua ederiz ama 

umutsuzluğa hiçbir zaman teslim 

olmayız. Tarihimiz, milletçe umut ve 

cesaretle hareket ettiğimizde destan 

yazdığımızı gösteren olaylarla dolu-

dur. İşte Ulu önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün “Doğum günüm” dediği, 

Türk milletinin kurtuluşunun temelinin 

atıldığı gün 19 Mayıs 1919’da tarihi-

miz için önemli günlerdendir.

Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı,  

Balkan Savaşları (1912-1913) ve Bi-

rinci Dünya Savaşı’nda (1914-1918)  

yorulan ve büyük kayıplar veren Türk 

Milleti’nin bağımsızlığı için 16 Mayıs 

1919’da 9. Ordu Müfettişi olarak gö-

revlendirildiği Samsun’a gitmek için 

yola çıktı. Mustafa Kemal, Nutuk’ta bu 

görevle ilgili şunları yazmıştı. “Osmanlı 

ülkeleri bütün bütüne parçalanmıştı. 

Ortada bir avuç Türkün barındığı bir 

ata yurdu kalmıştı. Baylar, bu durum 

karşısında bir tek karar vardı. O da 

ulus egemenliğine dayanan, tam ba-

ğımsız yeni bir Türk devleti kurmak… 

İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan 

önce düşündüğümüz ve Samsun’da 

GENÇLİK KONSERİ
19 MAYIS 2016



Anadolu topraklarına ayak basar 

basmaz uygulamaya başladığımız 

karar, bu karar olmuştur.”

  İşte bu kararla Büyük Türk Milleti  

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğin-

de emperyalizme ve onun işbirlikçile-

rine karşı başlattığı mücadelenin so-

nunda bizlere Cumhuriyet’i armağan 

etmiştir. Dolayısıyla 19 Mayıs sadece 

“kutlanacak bir bayram” değildir. 19 

Mayıs bir milletin azim ve kararlılığı, 

milli mücadele, milli egemenlik de-

mektir... Millet olma; bir olma, birlik 

olma demektir. Türk Milleti’ne, milletin 

geleceğine inanma, Atatürk’ü anma, 

ilke ve devrimlerini anlama demektir. 

Mustafa Kemal ATATÜRK, bağımsız-

lık mücadelesinin hangi koşullarda 

ve hangi ruhla kazanıldığını anlattığı 

Nutuk’u Gençliğe Hitabe ile bitirerek 

hem Türk Gençliğine güvenini gös-

termiş hem de geleceği Türk Genç-

liğine emanet etmiştir.

 19 Mayıs günü Atatürk’ün isteği 

üzerine 20 Haziran 1938’de Gençlik 

ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya 

başlanmıştır. Büyük Önder Mustafa 

Kemal ATATÜRK, “Geleceğin ümidi, 

ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün 

ümidim gençliktedir.” Dediği Türk 

gençliğine millî bayram hediye et-

miştir. Dünya üzerinde bütün milletler 

milli günlerine sahip çıkar. Çünkü bu 

günler birlik ve beraberliğin en çok 

hissedildiği günlerdir.

Gençlerimizin 19 Mayıs ruhuna sahip 

çıkmaları, tarih bilinci oluşturmaları, 
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milletimizin birlik ve beraberlik içerisin-

de olması gibi amaçlarla 2016 yılında 

ilçemizdeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı kutlama et-

kinlikleri bünyesinde Sahil Park Amfi 

Tiyatro’da Gençlik Konseri düzen-

ledik. Konserde gençlerimiz Öykü 

GÜLER, Zülküf Mert FİDAN, Alp En-

sar AKÇA ve Selim KOÇMAN şarkı-

lar seslendirdi. Daha sonra İbrahim 

KURT, Mehmet YAVUZ, Erdem Engin 

BİR, Okan DEMİRKOL’un tulumuyla 

eşlik ettiği Karadeniz türküleriyle tüm 

Karasu halkı coşkulu anlar yaşadı. 

İlerleyen saatlerde konser bitiminde 

Karasu Halkı, yoğun bir katılım sağ-

layarak Fener Alayı gerçekleştirdi. 19 

Mayıs ruhuyla marşlar eşliğinde, coş-

kuyla yürüyerek birlik ve beraberlik 

içerisinde teröre teslim olmayacağı-

mızı gösterdik.

Başta Mustafa Kemal ATATRÜK ol-

mak üzere bu toprakların vatan ya-

pan tüm kahramanlarımızı saygı, sev-

gi ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şâd 

olsun.



Erasmus+ Programı içerisinde, 

önceki programlarda olduğu gibi 

okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki 

eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik 

alanına yönelik destekler devam 

etmekte, bununla birlikte spor 

alanındaki projelere de hibe desteği 

sağlanmaktadır.

Erasmus+ Programı ile gelen 

yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

Erasmus+ Programı kapsamında 

desteklenen faaliyetler temel olarak 3 

Ana Eylem  ve 2 Özel Eylem altında 

toplanıyor:

Ana Eylem 1:

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Okul Eğitimi

( Son Başvuru 2 Şubat 2016)

Mesleki Eğitim

(Son Başvuru 2 Şubat 2016)

Yükseköğretim

( Son Başvuru 2 Şubat 2016)

Yetişkin Eğitimi

(Son Başvuru 2 Şubat 2016)

Gençlik Değişimleri 

(Son Başvuru 2 Şubat 2016 

26 Nisan 2016 4 Ekim 2016)

Avrupa Gönüllü Hizmeti 

(Son Başvuru 2 Şubat 2016 

26 Nisan 2016    4 Ekim 2016)

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
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INCLUDE ME-Türkiye
BENİ DAHİL ET
KARGENÇ (Karasu Gençlik Sanat ve 

Spor Kulübü Derneği koordinatörlüğünd 

gerçekleştirdiğimiz “Include Me” 

(Beni Dâhil Et) adlı projemize Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi de dâhil olmak 

üzere Slovenya, Macaristan, Sırbistan, 

Makedonya ve Yunanistan’dan gruplar 

katıldı. Grup liderleri 18-20 Kasım 2016 

tarihleri arasında Ön Hazırlık Toplantısında 

proje ile ilgili detaylı planlama yapmak için 

Sakarya’da toplandı. Detaylar konuşuldu 

ve görev dağılımı yapıldı. Liderlerimiz 

oldukça ilgili ve donanımlıydı. Daha ilk 

günden grubun ne kadar uyumlu bir 

proje süreci geçireceğinin sinyallerini 

veren bu toplantının ardından 12-19 

Aralık 2016 tarihleri arasında her gruptan 

bir liderin ve beş üyenin katılımıyla projeye 

başladık. Ortaklarımızdan gelen talep 

üzerine konaklamanın üç günü Karasu’da 

gerçekleşti.

Projemizin ana teması; savaşın sonrasında 

sivil halkın yaşadığı süreç ve göçmenlerin 

serüvenleriydi. Bir ülkenin küreselleşen 

dünyada sahip olduğu sorunlar sadece 

iç bölgelerde kalmayıp aynı zamanda 

sınırın binlerce kilometre ötesindeki 

ülkeleri de etkilemektedir. Türkiye, 

Suriye’de iç savaştan kaçan insanlara 

umut yolculuğunun başlangıç noktasıdır. 

Her yıl binlerce mülteci ülkemize giriyor. 

Bazıları kendi başlarına barınak sağlıyor, 

bazıları ülkemizin kamplarında sağlanan 

fırsatlarla yeni hayatlarını başlatıyor.  

Avrupa’da yaşam kurmayı umut eden 

bir başka grup ise ülkemiz sahillerinden 

şişme botlarla uzaklaşıyorlar. Farklı ülkelere 

yerleşen bu insanlar yeni ülkelerindeki 

yaşama tam anlamıyla dâhil olamıyorlar. 

Sonuç olarak; hayatta kalma uğruna, 

emek sömürüsü, yoksulluk, işsizlik ve 

suçlarla uğraşmak onları bekliyor. Bu 

durumun ciddiyetini konuşup, farkındalık 

yaratmak için bir araya geldik. 

12 Aralık 2016 Pazartesi günü bütün 

proje katılımcıları Sakarya Altınova Otel’e 

yerleşti ve ertesi gün için dinlenmek üzere 

sakin bir akşam yemeğinin ardından 

odalarına geçtiler. Rahat bir konaklama 

geçirdiklerini belirten katılımcılarımız ile 

otelde birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan 

sonra ilk kaynaştırma faaliyeti toplantısına 

(ice-breaker) katılmak için buluştuk. 

Oyunumuzu oynadık. Her gün düzenli 

şekilde devam eden bu faaliyetler 

sayesinde kendimizi tanıttık ve detaylı bilgi 

vererek birbirimize biraz daha yakınlaştık. 

Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı 

Zeki TOÇOĞLU’nu ziyaret ettik, burada 

projemizin konusu ve etkinlikleri ile ilgili 

bilgi alışverişinde bulunduktan sonra, 

özel hoş geldiniz çikolataları herkesin çok 

hoşuna giden birer Sakarya Hatırası oldu. 

Sakarya Bşb.Sosyal Gelişim Merkezi’ne 

gittik, orada eğitim alan engelli çocuklarla 

tanıştık. Konferans salonundaki süreçte 

grupların daha önceden hazırladıkları 

sunumları izlendi ve tartışmalar yapıldı. 

Hepimiz bu yoğun çalışmanın sonunda 

yeni bilgilerle dolmuştuk ve güzel 

bir dinlenmeyi hak ediyorduk. Ama 

öncesinde herkes proje süresince 

yorumlarını ve fikirlerini paylaşacağı 

kendi arkadaşını (buddy) rastgele seçti. 

Aldığımız yorumlara göre; projemiz iyi 

organize edilmişti ve de çok hoştu.Her 

günün sonunda ekip liderleri ile otelde 

değerlendirme toplantısı düzenledik ve 

gelecek günlerle ilgili bilgilendirme yaptık. 

Akşamları da çoğunlukla uluslararası 

Erasmus+ ekibi olarak otelimizin üst 

katındaki salonunda bir araya geldik.

Suriyeli mülteci çocuklarının eğitimi için 

katıldıkları ve düzenli olarak geldikleri 

‘’Karaman Geçici Eğitim Merkezi’’ 

ziyaretinden gerçekten etkilendik.

Ziyaretin bir parçası olmak çok 

duygusaldı. Onların hikâyelerini birinci 
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ağızdan duyduk ve duygusal olarak 

onlardan çok etkilendik. Bayan isimli 

kız öğrencinin “Vatanım” adlı Suriye 

Marşı herkesi duygulandırdı Bizi alıp 

başka yerlere götüren bu dakikalarda, 

cümlelerini anlamasak da sesindeki 

hisler bizi de acılarına ortak etti. Eğitim 

merkezine gitmeden önce poster 

çalışması yaptık, hatıra ve destek amaçlı 

mülteci çocuklara hediye ettiğimiz bu 

poster çalışması gerçekten çok iyiydi ve 

onları şaşırttı, bu hediyeleri verdiğimizde o 

kadar mutlu oldular ki, küçük şeylerin bile 

çocukları ne kadar mutlu ettiğini gördük. 

Minik arkadaşlarımızla vedalaştıktan 

sonra Yaşayarak Öğrenme Macera 

Parkı’na gittik. Soğuk havaya rağmen 

gönüllü ve istekli olan katılımcılarımız 

buradaki parkurlarda performanslarını 

sergilediler. Herkes eğlence parkını çok 

sevdi. Yüksek adrenalin ve macera 

içeren saatler geçirdik. 

Logo ve slogan çalışmaları yaptık. T-shirt 

tasarlama ve boyama etkinliğimiz çok 

eğlenceliydi. Hepimiz en güzel T-shirt 
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yapan grup olmak için adeta yarıştık. 

Birinciyi seçemedik çünkü hepsi 

birbirinden güzeldi. Bu sevimli ve anlamlı 

T-shirtler bizden birer anı olmak üzere 

Karaman Geçici Eğitim Merkezi’ne doğru 

yola çıktı. “Sen Olsaydın” oturumunu 

yaptık. Mültecilerle ilgili farklı haberleri 

okuyarak; o durumlarda biz olsaydık 

ne yapardık ya da yapmazdık bunları 

konuştuk ve empati kurma konusunda 

bir hayli yol aldık. 

Projemizin en büyük kazanımlarından 

biri; farklı kültürler ve gelenekler 

hakkında daha fazla bilgi edinmemiz, 

onları anlamamız ve kabul etmenin 

önemini kavramamızdı. Projemizin son 

akşamında harika bir “Kültürel Gece” 

düzenledik. Hepimiz kendi ülkemize 

özgü müzikleri, yiyecekleri, içecekleri 

ve dansları sergiledik. Daha önceki 

günlerde ülke sunumları yapmıştık ama 

birebir deneyimleme fırsatı hepimiz için 

çok eğlenceliydi. Doyasıya eğlendik 

Yorucu bir haftanın sonunda gençlerin 

Youth-pass sertifikalarını Karasu Belediye 

Başkan Yardımcısı Savaş Sancaktar’ın 

da katıldığı eğlenceli bir törenle verdik. 

Bu arada proje videomuzu hazırladık ve 

akşam yemeğinde, birbirimizle ilgili duygu 

ve düşüncelerimizi gizlice yazdığımız son 

oyunumuzu oynadık. Neredeyseherkes 

yüzünde gülümseme ve gözlerinde 

birer damla yaşla vedalaştı. Bu kadar 

kuvvetli bir bağ kurmak bizim için o kadar 

keyifliydi ki, “Projemiz tam anlamıyla 

amacına ulaştı ve yorulduğumuza

değdi” dedik.

Duygu BAL

KARGENÇ Proje üyesi
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KARASU’DAN DIŞ DÜNYAYA:
KARASU LİMANI-
GAZİ METAL-KARGENC
CAFER ERDOĞAN
 
Özellikle 2000’li yılların başından 
itibaren büyük bir gelişim gösteren 
Karasu artık ülkemizin gözbebeği 
hatta dünyaya açılan lokasyonlar-
dan biri haline gelmiş durumda. Bu 
gelişim tek yönlü de değil. Hemen 
hemen hayatın türlü alanları için 
Karasu çekim merkezi olarak al-
gılanıyor.

 Karasu muhteşem bir 
coğrafyaya kurulmuş durumda. Bir 
yönü tamamıyla deniz sahili, tam aksi 
yönü yani güneyi ise yükseltiler ve or-
manla kaplı. Doğu yönünde bir nehir 
ve bir göl  (Maden Deresi ve Küçük-
boğaz) batısında da aynı şekilde bir 
nehir ve göl var.(Acarlar Longozu ve 
Sakarya ırmağı) Böyle bir yerleşim 
değil ülkemizde dünyada bile zor 
bulunacak özellikte gerçekten. Bir in-
sana ‘hayalinizde yaşamak istediğiniz 
mekânı çizin.’ Deseniz mutlaka göl, 
orman, ırmak, deniz çizer ki Karasu 
bunların tümüne sahip. 1933’te iki 
bin sakiniyle ilçe statüsü kazanan 
Karasu şimdi özellikle yaz aylarında 
yüzbinlerle anılan insan potansiye-
line sahip olduğu gibi çeşitli yatırım 
ve projelerle adından sıkça söz ettirir 
oldu. Hatta sahip olduğu kimi kuru-
luşlarla ülke dışına da adımını atmış 
durumda.

 İlçemizin dünyaya açılan 
kapısı olan Karasu Limanı, Türki-
ye’nin resmen 64. gümrük kapısı 
oldu. Ülkemizin dış dünyayla irtibatını 
sağlayan noktalardan biri haline ge-
len bu liman 2017 yılında faaliyete 
geçti. Dünyanın 12.,ülkemizin ise ilk 
üç sıradaki inşaat şirketlerinden olan 
İÇTAŞ tarafından yapımı tamamla-

nan ve işletilen KarasuPort, Karad-
eniz’deki önemli ticaret sahalarından 
biri olma yolunda. Odessa’ya 325 
mil, Novorossiysk’e 390 mil, Soçi’ye 
418 mil, Köstence’ye 204 mil, Var-
na’ya 177 mil uzaklıktaki Karasu Li-
manı, bu şehirlerdeki limanlarla olan 
ticaret açısından ülkemizde en avan-
tajlı konuma sahip alan olarak kabul 
ediliyor. Çünkü Karasu aynı zaman-
da ülkemizin ticaret merkezlerine (İs-
tanbul, Kocaeli, Bursa vb.) bir veya 
birkaç saat uzaklıktadır.  Ana arterlerle 

olan karayolu bağlantısı ise otoyol ve 
bölünmüş yollarla sorunsuz bir hale 
getirilmiş durumdadır. Ayrıca Bartın 
başlangıçlı 67 km.’lik Karasu-Sa-
karya demiryolunda da çalışmalar 
devam etmektedir. Bu güzergâh 
tamamlandığında deniz taşımacılığı 
konusunda büyük bir aşama da 
kaydedilecektir.

 Karasu’nun yakın 
çevresindeki illerde 28 adet orga-
nize sanayi bölgesi yer almakta. Bu 
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yönüyle Karasu Limanı ülkemizin en 
gelişmiş ve en fazla ticaret yapan 
illerinin önemli çıkış noktalarından 
biri olmaya aday. Aslında limanımız 
Wiking projesinin çıkış noktası olarak 
planlanmış. Bu yönüyle de uluslar 
arası planlamalarda adı geçen bir 
yer. Sadece Karadeniz ile değil Vol-
ga, Dinyeper ve Tuna nehirleri ile kıta 
Avrupa’sına, Rusya’ya ve dünyanın 
diğer alanlarına uzanabilecek özellik-
te bir yer Karasu Limanı. Haydarpaşa 
Limanı’nın geleceği konusundaki 
projeleri düşündüğümüzde Karasu 
Limanı’nın önemi bir kat daha art-
makta.

 Toplam 62 hektar olan li-
manın ana mendireği 1600 me-
tre ve 3 rıhtıma sahip. 20000 DWT 
büyüklüğünde de Ro-Ro gemilerini 
ağırlama kapasitesine sahip olan li-
man 4.5 milyon ton kargolama kap-
asitesine sahip ve otomotiv ticaretine 
oldukça uygun.

 Karasu Limanı sadece ticar-
et yönüyle değil gelecekte kurvaziyer  
turizmi ile de adından söz ettirecek. 
Dünyada büyük gelir bırakan ve hızla 
artan cruise turizmi konusunda yeni 
destinasyon arayışları var ve Karasu 
Karadeniz’de tarihi ve turistik merke-
zlere yakınlığı ile önemli bir avantaja 
sahip. Kuşkusuz gelecekte ilçemizde 
dünyanın pek çok yerinden turiste 
rastlayacağımız artık yadsınmaz bir 
gerçek.

 Karasu’nun limanla birlikte 
dünyaya açılan diğer bir kapısı da 
Gazi Metal.  Demir çelik sektöründe 
1927’den bu yana 90 yıllık köklü bir 
geçmişi olan Gazioğlu ailesinin 2014 
yılında üretime başladığı Gazi Metal 
Karasu Tesisleri sektörünün en ile-
ri teknolojisini Karasu’da kullanıyor. 
Endüstri 4.0 standartlarında tam 
otomasyon kontrollü tesiste 250 kişi 
çalışıyor. Soğuk haddelenmiş ve sı-
cak asitlenmiş çelik üreten tesis aynı 
zamanda çevreci niteliğiyle de dikkat 

çekiyor. Gazi Metal’in 8 bacasından 
çıkan gaz oranı yüzde birin altında.  
Yani neredeyse sıvı halde bir salınım 
var ki geçen üç yıl zarfında tesisten 
çevre anlamında bir şikâyet görülme-
di.

 Organize sanayi bölgesi 
içindeki Gazi Metal 180 bin me-
trekare alan üzerine kurulmuş durum-
da. Demir çelik sektöründe dünya 
çapında bir marka olarak kabul edilen 
Gazi Metal, bu yönüyle de gelecekte 
Karasu’yu dünyaya tanıtacak, adını 
duyuracak öğelerden biri olacak. 
ABD, Brezilya, Kanada gibi Amerika 
kıtasındaki ülkelere ihracat yapan şir-
ketin ihracat portföyünde Fransa ve 
Almanya gibi Avrupa’nın en gelişmiş 
ülkeleri de var. Hâsılı fiziki olarak bir-
birine sırt vermiş olan Gazi Metal ve 
Karasu Limanı, Karasu’yu uluslararası 
arenada sıkça bahsettirecektir 
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 Gazi Metal’in tüm bu sanayi 
hizmetlerinin yanında sosyal sorum-
luluk projelerindeki çalışmalarından 
bahsetmemek olmaz. Gazioğlu ail-
esinin geçmişten bu yana maddi 
ve manevi birikimlerini paylaşma 
konusundaki kararlılığı Karasu’da 
da olanca hızıyla sürmekte. Yerel ve 
ulusal sanat ve spor etkinliklerine 
sponsor olan Gazi Metal şirketi özel-
likle dezavantajlı grup olarak sayılan 
engelliler, kadınlar, köy okulları, şe-
hit ve gazi yakınları, göçmenler gibi 
konularda aktif faaliyetlerde bulunuy-
or. Bilimsel ve akademik dünyayı da 
ihmal etmeyip Sakarya, İTÜ ve Düzce 
üniversiteleri ile de ortak çalışmalar 
ve projeler yürütülüyor.

 Ve bu iki güzide yapının 
ekonomik düzeydeki girişimlerine 
KARGENC de kültürel ve sanatsal 
düzeyde katkıda bulunmakta. Şu 
ana dek yaptığı faaliyetlerden sonra 
artık şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki 
KARGENC, Karasu Limanı ve Gazi 

Metal ile birlikte güzel Karasu’nun dış 
dünyaya açılan üçlü saç ayaklarından 
biri konumuna geldi. Birçok uluslar-
arası projede yer alan KARGENC, bu 
alanda ulusal kuruluşlara da rüştünü 
ispat etmiş durumda. Gazi Metal ve 
Karasu Belediyesi’nin de desteklediği 
projelerde Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
den gençleri ve öğrencileri Karasu’da 
ağırlarken bu toprakların, genlerim-
izin ve inancımızın getirdiği tüm gü-
zellikleri, insani değerleri konuklarına 
başarıyla gösterdi. Pek çok önyargıyı 
yok ettiği gibi Avrupa’nın birçok evin-
de gönüllü Türk elçileri oluşturdu. Aynı 
şekilde çeşitli AB ülkelerine Karasulu 
öğrencileri, sporcuları ve gençleri 
götürerek hem ufuklarını açmayı hem 
de dili, milliyeti, dini, kültürü farklı bi-
reyleri insanlığın temel değerlerinde 
buluşturmayı hedeflemiş durumdadır.

 Gelişmiş ve zengin bir 
ülkenin temel faktörlerinden olan 
ekonomi, ticaret, kültür ve sanat 
Karasu’da Gazi Metal, Karasu Limanı 

ve KARGENC üçgeninde hayat bu-
luyor. Üçünün de bir ortak yanı var 
ki bu da alanlarında Karasu’nun dış 
dünyaya açılan nadide kuruluşları 
olmalarıdır. Ve zaman geçtikçe bu 
üçlü Karasu’yu sadece ülke çapında 
değil, küreselleşen dünyada da adını 
belleklere yazdıracaktır.
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Tel: 0264 718 61 01 - 0505 999 61 54

SARAY RESTAURAN & CAFE

Izgara - Tava - Zeytinyağlılar
Çorba (Kelle Paça-İşkembe-Tuzlama)

Fasfood - Pizza - Nargile - Kahvaltı
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DOĞAYA DÖNÜŞ
(BACK TO NATURE)
İtalyan arkadaşımız Corinna’dan 
gelen mail yeni bir deneyimi 
müjdeliyordu. Ortağı olduğumuz 
‘Doğaya Dönüş’ adlı projenin 
İtalya Ulusal Ajansı tarafından 
onaylandığı haberini aldık ve 
hemen işe koyulduk. Katılımcı 
duyurusu, seçimi derken 30 
Nisan 2016’da kendimizi tekrar 
Roma uçağında bulduk. Roma 
Fiumicino Havaalanı’nda diğer 
ülkelerden gelen katılımcılarla 
buluşup Viterbo şehrine 
doğru yola çıktık. Viterbo’nun 
Vetralla Köyüne yakın bir yerde 
zeytinliklerin içinde yer alan 
Villa Ione adlı otelimize vardık.

 Sabah kendimizi şehir 
temposundan tamamen uzak, doğa 
ile iç içe sabah sporu yaparken 
bulduk. Proje muhteşem başlamıştı. 
Boş zamanlarda yakındaki erik 
ve kiraz ağaçlarına gitmek bizi 
çocukluğumuza döndürdü. İtalya, 
Litvanya, Romanya, Fransa, 
İspanya ve Türkiye’den oluşan proje 
katılımcıları ile daha ilk günden 
kaynaştık. Proje genelde --- dış 
mekân aktiviteleri ile geçiyor, tam 
bir yayla hayatı yaşıyorduk. Fırsat 
buldukça otelin bahçesindeki küçük 
havuzun etrafında Mayıs güneşinin 
tadını çıkarıyorduk.

 Çevre temizliği ile ilgili 
çalıştaylar yapılıyor; bu konuda ortaklar, 
kendi ülkelerindeki uygulamaları 
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anlatılıyordu. Geri dönüşüm 
malzemelerinin değerlendirilmesi 
konusunda her ülke bir çalışma 
yaptı. Eski gazete kâğıtlarından 
elbiseler, poşetlerden şemsiyeler, 
bileklikler… Biz pet şişelerden çöp 
kovası yapacaktık. Ancak pet şişeler 
farklı boyutlarda olduğundan çöp 
kovamızın istediğimiz gibi olmadığını 
düşünürken, otel personeli çöp 
kovasını kullanmaya başlamıştı bile.

 4 gün sonunda bir boş 
günümüz vardı ve hemen trene 
atlayıp soluğu Roma’da aldık. Daha 
önce gittiğimiz Collesium’da kısa bir 
tur attıktan sonra soluğu Vatikan’da 
aldık. Vatikan müzesini gezecektik ve 
bunun için zamana ihtiyacımız vardı. 
Müzeye girdikten sonra her adımı 
başka bir çağa atılan bir turda bulduk 
kendimizi. Müze detaylı gezmek için 
tek günün yetmeyeceği kadar büyük 
ve göz alıcıydı. Tarihe ve eserlere 
sahip çıkmanın ne kadar önemli 
olduğunu Vatikan Müzesi’ni gezerken 
çok net anlıyorsunuz. Hızlı bir şekilde 
müzeyi bitirip hemen yakındaki Castel 
Sant’angelo Kalesi’ne geçtik.

 Çok eski zamanlardan kalma 
bu kalenin öyküsü genelde dram 
içeriyor. Ayrıca bizim için ilgi çekici 
bir yanı da Fatih Sultan Mehmet’in 
oğlu Cem Sultan’ın burada hapis 
yattığını öğrenmek oldu. Ayrıca kale, 
bir inanca göre 4 melekten biri olan 
Mikail’in eski tarihlerde Avrupa’yı 
kasıp kavuran veba salgınını, kılıcını 
kınına koyarak bitirdiği yerdir.



Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği

 Güzel bir Roma turundan 
sonra tekrar otelimize döndük. Ertesi 
gün eski bir kale şehri olan Viterbo’da 
bir liseyi ziyaret ettik. Ülkelerimizi ve 
projemizi tanıttıktan sonra Viterbo 
sokakları bizi bekliyordu. Yediğimiz 
yemek harikaydı. İtalyan lezzetlerini 
bu tarz küçük şehirlerde daha rahat 
buluyorsunuz.
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 Otele döndük ve artık 
dönüş için valizlerimizi hazırlama 
zamanı gelmişti. Zeytinliklerin içinde 
yaşadığımız muhteşem 1 haftadan 
sonra, farklı ülkelerden edindiğimiz 
yeni arkadaşlarımızla tekrar bir 
araya gelme sözü verip vedalaşarak 
havaalanının yolunu tuttuk.

 İstanbul’a dönerken uçakta 
ERASMUS+ ‘ın (Erasmus Plus) 
özellikle Türk gençleri için son derece 
önemli bir araç olduğunu ve hayallerin 
gerçekleşmesine katkı yaptığı 
konusunda fikir birliğine vardık. 
    
Ersel AYDIN
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Kültürel Kahramanlar 
Uyuşturucuya Karşı
Ekim 2015’te 
başvurusunu yaptığımız 
Kültürel Kahramanlar 
Uyuşturucuya Karşı adlı 
projemiz Türk Ulusal 
Ajansı tarafından yapılan 
değerlendirme sonucu 
hibe almaya hak kazandı.

 9 ortaklı projemizin 
(Kargenç Kulübü, Karasu Belediyesi, 
Azerbaycan, Bosna- Hersek, 
Hırvatistan, Macaristan, Ukrayna, 
Litvanya ve İtalya) faaliyet programı 
için hemen hazırlıklara başladık. 
Öncelikle Nisan ayında ön hazırlık 
toplantısı olacaktı. Mart ayında 
Sultanahmet’teki terör saldırısı 
ortaklarda tedirginlik yarattı. Bazıları 
gelme konusunda kararsızdı. 
Hemen arabaya atlayıp İstanbul’a 
gittik. Boğaziçi Köprüsünden ve 
Taksim’den yer bildirimi yaptık ve 
çektiğimiz fotoğrafları paylaştık. Bu 
ortaklarda etkili oldu ve biletlerini 
aldılar.07-10 Nisan tarihlerinde 
Karasu’da yaptığımız ön hazırlık 
toplantısı genelde proje planlaması 
ile geçti.

 Ve 27 Mayıs’ta proje için artık 
geri sayım bitmişti. Gelen ortakları 
Karasu terminalinde karşıladık ve 
birlikte konaklamanın yapılacağı 
Carpediem Diamond Otel’e geçtik.

 İlk gün ülkelerin kendilerini 
tanıtımı ve uyuşturucu ile ilgili 
sunumları yapıldı. Akşam her ülke 
akşam yemeği için Karasu’daki bir 
aileye konuk oldu. Kültürümüzü 
tanıtmak açısından çok verimli 
olduğunu düşündüğümüz bu aktivite 
ortaklar tarafından da çok beğenildi. 
Üzerinde en fazla konuşulan konu 
ise Bosna- Hersek lideri İsmail 
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SEHİC’in konuğu olduğu Süleyman 
MUÇİN’in evinde yarım tepsi baklava 
yemesiydi.

 Mayıs ayına göre hava 
oldukça sıcaktı. Sahilde oyun ve 
temizlik aktivitesi yapılacaktı. Serdar 
MUTİ(Çipi) hemen sazı eline aldı ve 
Survivor’ı aratmayacak bir parkur 
kurdu. Çok zorlu ve eğlenceli 
olan parkur, sonrasında deniz 
bizi oldukça yordu. Ancak daha 
temizlik yapacaktık. Hemen gruplar 
dağılmadan çöp torbalarını dağıttık. 
Fazla büyük olmayan bir alanda 
yaptığımız sahil temizliğinde bir 
traktöre yakın çöp çıktı. Bu da temizlik 
anlayışımızı tekrar ve ciddi olarak 
gözden geçirmemiz konusunda bizi 
derin düşüncelere daldırdı.

 Pazartesi günü Kent Park’ta 
Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz 
Anadolu Lisesi’nin resim sergisine 
katıldık. Gülçin ÇAR ve öğrencileri 
yine döktürmüştü. Sergiden sonra 
sıra Türkiye’ye gelen yabancıların 
bayıldığı Pazar alışverişine gelmişti. 
Ortakları bizim için eziyet onlar için 
büyülü bir yer olan pazar yerine 
götürdük. Yüzlerindeki mutluluk 
görülmeye değerdi.

 Akşamları kültürel geceler 
yapıyorduk. Kulüp Doğa Düğün 
Salonunda yaptığımız bu faaliyetler 
oldukça dikkat çekiciydi. Ülkelerin 
kültürel yemeklerini tadıyor ve 
sonrasında dans ediyorduk. Bizim 
için en dikkat çekicisi Azerî ekipti. 
Bize muhteşem bir Kafkas gösterisi 
sundular. Kültürel geceler günün 
yorgunluğunu atmak için en iyi yol 
olmuştu. Bu arada bize Kulüp Doğa 
Düğün Salonu’nu açan Mustafa 
EKŞİ’ye de ne kadar teşekkür etsek 
azdır. Günlerce “Siz bu tesisi kültürel 
geceler için nasıl aldınız?” , “Bizim 
orada bir akşam için en az 10 000 
euro ödemeniz gerekir”  diye bir sürü 
soru ve yorum aldık. Proje aktiviteleri 
süresince katılımcılar Karasu 
halkından gördükleri misafirperverliği 
sık sık dile getirdiler.
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 Carpediem Diamond Otel’in 
Aquaparkı boş zamanlarımızda 
en fazla zaman geçirilen yer oldu. 
Küçük yarışmalar ve kaynaşmaya 
yönelik oyunlar proje boyunca 
devam etti. Son günlere doğru artık 
sertifikaların hazırlanması ve ana 
faaliyet olan yaratıcı drama aktivitesi 
hazırlıkları yapıyorduk. Drama 
aktivitesinde gruplar uyuşturucu ile 
ilgili haberleri inceleyip olaylara kendi 
açılarından bakarak canlandırma 
yaptılar. Bu süreçte çok dikkat çekici 
performanslar ortaya çıktı. Özellikle 
gençlerin uyuşturucu batağına 
sürüklenirken ihtiyaç duyduğu 
küçük dokunuşların yapılması 
ve ya yapılmamasının sonuçları 
arasındaki uçurum herkesi dehşete 
düşürdü. Bir gencin uçuruma doğru 
sürüklenirken ihtiyacı olan küçük bir 
gülücük veya azıcık sevgiyi ondan 
esirgemek toplumsal bir yarayı daha 
da fazla kanatmaya neden olduğunu 
keşfettik. Bu sonuçlara varmamız 
ülkeler bazında olan olayları ve 
istatistikleri incelememiz sayesinde 
oldu.

 Projenin son günü sertifika 
töreni ve dilek temennilerin paylaşımı, 
ardından değerlendirme toplantısı ile 
geçti. 7 farklı ülkeden gelen 35 kişiyi 
Karasu’da ağırlamanın mutluluğu 
ile ortaklarımızı tekrar görüşme 
dilekleri ile uğurladık. Geçen süreçte 
kurduğumuz güçlü dostluklar 
yeni proje planlamaları ile pekişti. 
Ortaklarımız planladıkları faaliyetler 
için bize davetiyeler gönderdi ve 
tekrar Karasu’ya gelmek için sabırsız 
olduklarını ilettiler. Bölgemizde pek 
çok insanın burun kıvırdığı Karasu’nun 
yabancıların gözünde rüya şehir gibi 
olması bizi de şaşırtmadı değil. 
Güzel ilçemizi özellikle temizlik 
anlamında daha iyi yerlere taşımak 
bundan sonra bizlerin görevi olacaktır. 
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Oyuncak Şenliği
19 Mart 2016

Çocukların hükmettiği 
bir dünya ancak oyuncak 
dünyası olur…

 Oyuncak çocukların oyun 
oynarken kullandığı nesnelerdir. 
Oyuncaklar çocuklar için çok büyük 
bir öneme sahiptir. Büyükler için 
sadece bir oyuncaktır ama çocuklar 
için öğrenme, eğlenme, kendilerini 
ifade etme, kendini ve dünyayı 
tanıma, gelişme, büyüme ve ilerleme 
için bir yoldur.  Çocuklar oyuncaklar 
aracılığıyla günlük yaşantılarına 
benzer durumlar yaratarak ve bunların 
üstesinden gelerek denemeyi 
ve sorun çözmeyi öğrenir. Beyin 
gelişimi için de oyuncaklar oldukça 
önemlidir. Çünkü beyin gelişimi 
doğumdan sonra hızla devam eder. 
Sinir hücreleri her yeni uyarıcıda yeni 
bağlantılar yapar ve bu bağlantılar 
kullanıldıkça gelişir, kullanılmadığı 
zaman kaybolurlar. Oyuncaklar da 
beyinde yeni bağlantılar oluşmasını 
sağlar. Az-çok, büyük-küçük gibi 
kavramlar, şekiller, renkler oyunlar ve 
oyuncaklarla öğrenilir.

 Çocuklar sosyal becerilerini 
oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla 
geliştirirler. Arkadaşlarıyla birlikte 
oynarken paylaşmayı, beklemeyi, 
işbirliği yapmayı da öğrenebilir.

 Oyun çocukların 
işidir. Anne babalar bu sayede 
çocuklarıyla ilişki kurar, paylaşım 
yaparlar. Oyuncaklar, çocukların 
geleceğini şekillendirmesinde etken 
olacağından anne baba bu dönemde, 
çocuğun gelişim özelliklerine uygun 
materyalleri sağlamaktan sorumludur. 
Oyuncak seçmek de oyun kadar 

önemli bir iştir. Doğru olan çocukların 
gelişimlerine katkısı olmayan pahalı 
ve süslü oyuncakların yerine yaşlarına 
ve gelişim düzeylerine uygun, uyarıcı 
ve düşündürücü oyuncakların tercih 
edilmesidir.

 Üzülerek görüyoruz ki; 
çocuklar artık sanal oyunlara 
ve oyuncaklara yönelmektedir. 
Oysa sanal oyuncaklar çocuğun 
kapalı ortamlara sıkışıp kalmasına 
dolayısıyla bireyselleşmesine ve 
yalnız kalmasına neden olmaktadır. 
Arkadaşlarından uzak asosyal 
çocuklar yetişmesine neden 
olan bu oyunlar ayrıca çocukların 
yaratıcılıklarının gelişmesine de engel 
olmaktadır.
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 Çocuklarımızın sanal oyunlar 
yerine gelişim düzeylerine uygun, 
zihinsel ve psikolojik gelişimlerine 
destek olan, hayal gücünü ve 
yaratıcılıklarını geliştiren oyuncaklarla 
oynamaları gerektiğine olan 
inancımızla 19 Mart 2016 tarihinde 
Belediye Zemin Katta toplanarak 
“Oyuncak Şenliği” düzenledik.  
Rengârenk keçeler, kumaşlar, 
iplikler, yünler, düğmeler, kâğıtlar…  
Her yerde bulunabilecek basit 
malzemelerle çocuklarımız için eğitici 
oyuncaklar yaptık. Şenliğimizde iki 
amacımız vardı: Birincisi oyuncak 
tasarlayarak ve dikerek yetişkinleri ve 
gençleri en azından bir günlüğüne 
stresten uzak tutmak. İkincisi ise 
yapılan oyuncakları köy okullarımızda 
bulunan anasınıflarına hediye ederek 
çocuklarımızın oyuncak ihtiyacını 
karşılamak.

 Aslında şenlik bir günmüş 
gibi görünse de hazırlık süreci 
oldukça uzun ve yoğundu. Oyuncak 
Şenliği fikri ortaya çıkınca Yönetim 
Kurulu Üyemiz ve Görsel Sanatlar 
Öğretmenimiz Asiye Gülçin 
ÇAR KARGENC üyesi gençlerle 
haftasonu-haftaiçi ayırt etmeksizin 
tüm zamanlarını çocukların mutluluğu 
için ofiste geçirdiler. Önce oyuncak 
kalıpları hazırlayıp keçelerle ve diğer 
malzemelerle oyuncaklardan örnekler 
diktiler. Bu süreçte gençlerimizin de 
el becerisi ve hayal güçleri gelişti. 
Tabi dikilen oyuncakları denemek, 
onlarla oynamak bu sürecin zevkli 
zamanlarından biriydi. Gençler hem 

eğlendiler, hem öğrendiler hem 
de birlikte vakit geçirmenin tadını 
çıkardılar.

 Pek çok araştırma el 
becerisine dayalı bu tür çalışmaların 
insanların ruhuna iyi geldiğini, onların 
daha mutlu olmalarını sağladığını ve 
onları rahatlattığını gösteriyor.

 Sınırlı sosyal imkânlar 
olan ilçemizde genç-yaşlı, çalışan-
çalışmayan herkesle işbirliği yaparak, 
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herkesin iletişim kurduğu bir sosyal 
ortam oluşturduk. Oyuncak yaparken 
anneler çocuklarıyla birlikte dikiş 
dikti, kaliteli vakit geçirdiler, günlük 
hayatın rutini içerisinde göz ardı 
edilen paylaşımlarda bulundular. 
Torunu için gelen büyükanneler “E 
hadi bana da bir parça verin” diyerek 
dikiş dikti, bize ortak olarak sohbet 
ettiler. Çocukların her biri aldı eline 
dikiş iğnesini “biz de varız” dediler ve 
el becerilerini konuşturdular. Gençler 
mi? Onlar bu konuda çok ilerledi. 

Kargenç üyesi gençler, ev sahipliği 
yaparak gelenleri memnun etmek 
için canla başla çalışırken oyuncak 
yapmayı da ihmal etmediler. Ve yine 
dedik ki “iyi ki gençler var.”

 Bütün çocuklarımıza 
oyuncak veremedik belki ama 
yaptığımız oyuncakları anasınıflarına 
vereceğimizi anlatıp yardımlaşmayı, 
başkaları için çalışmayı öğrettik. 
Ayrıca yaptığımız eğitici ve öğretici 
oyuncakların anne babalar için 
örnek oldu. Anne babalar oyuncak 
malzemelerinden alarak evlerinde 
çocuklarıyla kaliteli vakitler geçirdi.

 Biz o gün yorulduk belki ama 
yapılan oyuncakları götürdüğümüz 
anasınıflarındaki çocuklarımızın 
sevinci her şeye değerdi. Karasu 
Belediyesi ve KARGENÇ olarak 
oyuncak Yapımı Şenliğinde 
yapılan oyuncakları sahipleri olan 
çocuklarla buluşturdular. Oyuncak 
Şenliğimizdeki oyuncakları üç köy 
okulumuzdaki anasınıflarına götürdük. 
Çocuklarımızın o gün şenliğe gelip 
kendileri için oyuncak yapan herkese 
selamı var.
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PRAG’DA TÜRKİYE’Yİ
TEMSİL ETTİK!

KARGENC ve Karasu 
Belediyesi işbirliği ile 11-
14 Kasım 2016 tarihleri 
arasında önemli bir 
organizasyona katıldık 
ve ülkemizi temsil 
ettik. EUROIJADA adıyla 
düzenlenen ve mini 
olimpiyat oyunları olarak 
tanımlayabileceğimiz 
gençlik ve spor 
etkinliklerine Türkiye’den 
katılan tek ekip olmanın 
haklı gururunu yaşadık. 

Vysokoskolske Sportovni Centrum 
Msmt Cr adlı kurumun organize ettiği 
spor oyunlarında Avrupa, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’dan pek çok genç 
birbirlerinin kültürlerini tanıma imkânı 
bulurken sporun birleştirici ruhunu da 
birkaç gün süresince hissetme şansı 
buldular. 2011 yılında Prag’da ve 
450 sporcunun katılımıyla başlayan 
oyunlar, bu yıl yine aynı kentte ve 
1200 katılımcı ile gerçekleştirildi.

 Oyunlarda ülkemizin 
bayrağını dalgalandırırken 
oynadığımız her karşılaşmada Karasu 
Belediyesi’nin hazırladığı armağanlar 
ve tanıtım broşürlerinin yer aldığı 
hediye paketlerini rakiplerimize ve 
yerel görevlilere vererek hem ilçemizin 

tanıtımına katkıda bulunduk hem de 
katılımcılar ve yerel görevlilerce büyük 
takdir topladık.

 Karasu’dan bu etkinliğe 
katılan 30’a yakın sporcu ve 
görevlilerimiz aynı zamanda dünyanın 
en güzel şehirlerinden Prag’ı gezme 
fırsatını da buldular. Orta Avrupa’nın 
bu masalımsı kenti, ziyaret edenleri 
her yönden etkileyen bir başkenttir. 
İkinci Dünya Savaşı’nda dahi 
Naziler tarafından bombalanmaya 
kıyılamayan Prag, Doğu Bloku’nun 
yıkılmasının ardından tüm dünyanın ilgi 
gösterdiği bir turizm destinasyonuna 
dönüştü.  İnsanı Orta Çağ havasına 
sokan Eski Şehir Meydanı, günün her 
saati kalabalık olan Charles Köprüsü, 
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Avrupa’nın en büyük şehir kalesi 
Prag Kalesi, kenti ortadan ikiye bölen 
Vltava Nehri, katedralleri ve tarihi 
binalarıyla bu kent kafilemizi oldukça 
etkiledi. Ayrıca geniş metro ağı, 
trafik düzeni, yeşil alanları, düzgün 
yapılaşması, temiz havası, eğlence 
hayatı ve insan kalitesi ile de bu 
kentten alacağımız çok ders olduğu 
konusunda fikir birliğine vardık.

 18 ülkeden 1200 
sporcunun katıldığı oyunlar 9 
branşta gerçekleştirildi.  Biz Karasu 
Belediyesi adı altında ve Gazi Metal 
sponsorluğu ile futsal ve bayan 
basketbol dallarında etkinlikte yer 
aldık.

 Maçlarını Kralovka 
semtindeki Sportovni Salonu’nda 
oynayan bayan basketbol takımımız 
oyunlarda Gülcan Çabuk, Kübra 
Şeker, İrem Ertaç, Beste Serbes 
ve Elif Yılmaz ilk beşiyle yer aldı. 
Grubundaki ilk karşılaşmasında 
Sırbistan’dan FASPER Belgrad takımı 
ile karşı karşıya geldi. Turnuvada finale 
dek yükselen güçlü ekibi karşısında 
takımımız elinden geleni yapmasına 
karşın sahadan mağlup ayrıldı. İkinci 
karşılaşmada ise Lübnan’dan USJ 
Older Team ile oynayan Karasu 
ekibi mücadeleyi 46-40 kazanmayı 
başardı. Kazananın finale çıkacağı 
son maç nefesleri kesti. Basketbolun 
ekol ülkelerinden Sırbistan’dan bir 
başka ekip Medicine NS karşısında 
iyi mücadeleye rağmen sahadan 37-
41 mağlup ayrılarak oyunlara veda 
ettik. Finali ev sahibi ülkeden Prag 
Üniversitesi kazanırken kızlarımız 
gösterdiği mücadele ve centilmenlik 
ile seyredenlerden alkış topladı.

 Bayan basketbol gibi 
iddiamızın fazla olduğu futsalda ilk 
gün maçları Zlicin Hall’da oynandı. 
Katılımın oldukça yüksek olduğu 
(26 takım) salon futbolunda hemen 
her mücadele ilgi gördü ve nefesleri 
kesti.  C grubunda yer alan ve 
sahaya kaptan Burak Kara ile birlikte 
Ahmet Kılınç, Mert Marangoz, Orhan 
Çakır ve kalede Resül Çelik ilk beşiyle 
başlayan ekibimiz ilk maçında Lübnan 
Saint Joseph Üniversitesi ile kontrollü 

bir oyun sonrasında golsüz berabere 
kaldı. İkinci maçında oyunlara daha iyi 
uyum sağlayan ekibimiz Cezayir ekibi 
USTHB Algeria önünde tam bir futbol 
resitali sergiledi ve sahadan 7-1 galip 
ayrıldı.
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 13 Ekim 2016 Pazar günü 
Zeleny Pruh’ta yapılan finallerde 
ekibimiz önce Hırvatistan’dan FKIT 
Zagreb ile oynadı. Grubunu lider 
bitiren güçlü ekibi önünde iyi bir 
mücadele ortaya koyan sarı kırmızılı 
ekibimiz normal süreyi 1-1 tamamladı 
ve penaltılar sonunda sahadan 7-6 
galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. 
Yarı final bizim için oldukça dramatikti.  
Profesyonel düzeydeki futsal 
oyuncularından oluşan Lübnan USJ 
Team önünde son 50 saniyeye 2-0 
önde girmemize karşın karşılaşmanın 
2-2 sona ermesine engel olamadık. 
Bu moral bozukluğu içinde penaltı 
vuruşlarını 4-3 kaybeden ekibimiz 
oyunlara dramatik bir biçimde veda 
etti. Bize karşı kazanan USJ Lebanon 
ise finalde Sırp ekibi Pravni BGD ‘YE 
2-0 yenildi.

 Oyunların en büyük kazancı 
ise kuşkusuz dini, dili, ırkı, kültürü 
birbirinden farklı yüzlerce gencin 
ortak insani değerlerde buluşmasıydı. 
Bu son gün gerçekleşen gala 
programında da daha açık bir şekilde 
hissedildi. Biz, daha önce Türkiye’yi 
haritada dahi gösteremeyen 
insanların Karasu adını ezberleyip 
hakkında az çok bilgi sahibi olmalarını 
görmenin mutluluğunu yaşarken 
farklı ülkelerden insanların aslında 
ne kadar çabuk ‘bir’ olabileceklerini, 
barış içinde bir dünya kurmanın 
aslında çok da zor olmadığını gördük.

 Katılımcılar sportif faaliyetler 
kadar sosyal yönü de oldukça 
zengin bir organizasyon yaşadılar. 
Prag’ın günlük yaşamını, tarihi ve 
turistik yerlerini ziyaret eden genç 
katılımcılar için Boleslav, Krakow 
ve Dresden gibi kentlere de turlar 
düzenlendi. Ve yüzlerce genç birbirini 
tanımanın, dostluk ve kardeşlik 
duygularının içinde gelecek yıl farklı 
bir kentte yapılacak organizasyon için 
buluşmaya birbirlerine söz verdiler.
                                                                  Cafer 
ERDOĞAN
                                                
                KARGENÇ 
 Spordan Sorumlu Yönetim Üyesi
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Sanat Ağacının 
Solan Dalları

Ne şanslı kimya okumak 
isteyen çocuklar! Çok 
yakın bir geçmişte Aziz 
Sancar gibi bir bilim insanı 
çıktı bu topraklardan 
çünkü. Çünkü örnek 
alabilecekleri ölmemiş 
bir insan var hâlâ. “Kimya 
eskiden güzeldi, şimdi 
herkes kendi kafasına 
göre esiyor.” diyemiyor 
hiçbiri.

Ne kadar şanslı tarih okumak isteyen 
çocuklar! Çünkü İlber Ortaylı gibi bir 
efsane hâlâ ayakta ve Türk gençlerinin 
yanında. Çünkü tarih bilimi en parlak 
dönemini yaşayıp vasatlaşmadı 
şimdi.

 Ne kadar şanssız edebiyatla 
ilgilenmek isteyen çocuklar! Çok yakın 
bir geçmişimizde kaybettik en güzel 
şairlerimizi, en güzel öykücülerimizi. 
En güzel şiir okuyan sesler, birer birer 
kaydı gökyüzünden.

 Ne kadar şanssız şarkı 
söylemek isteyen çocuklar! Çünkü 
artık plaklarda ve kasetlerde 
kaldı müziğin tadı. Çünkü azınlık 
durumunda müzisyenler ve çoğunluk 
olmuş sanatçı geçinen sanat katilleri!

 Ne kadar şanssız sahnelere 
çıkmak ve perdenin arkasında 
heyecanla beklemek isteyen 
çocuklar! Çünkü tiyatromuzun devleri 
bir bir göçmekte... Çünkü tiyatro 
binaları kapanmakta... Çünkü TV 
artık hem sinemayı hem de tiyatroyu 
yendi!

 Hâlbuki yıkılmış temelleri 
doğrultup üzerine bir ülke kuran 
Mustafa Kemal ne demişti “Sanatsız 
kalan bir milletin hayat damarlarından 
biri kopmuştur.”. Neden kopuyor o 
damar? Sanat hayatımı ne kadar 
etkiler? Kitap okumayan insanların 
bile hayatını etkiler sanat. Tiyatro 
izlemeyen insanların bile hayatını 
etkiler.  Şiir sevmeyenlerinkini bile... 
Neden? Çünkü sanat her şeydir. 
Bu matematikçilerin “Matematik her 
yerde.” demesi gibidir. Matematik 
doğanın, sanat ise insanın hüküm 
sürdüğü her yerdedir. Hele de 
edebiyat! Edebiyat olmadan insan, 
insan olur muydu?

 İnsan, Yaradan’ın büyük 
sevgilisi... Etrafını şiirle ördüğü 
sevgilisi... En sevgili çocuklarıyız 
biz O’nun. Bu nedenle diretiyorum: 
Edebiyat her yerde ve sürekli olarak 
her şeyi değiştirmekte! Bu kanıya 
nasıl vardım peki? Geri dönüp 
bakınca çocukluğuma gördüğüm tek 
şey satırlar ve dizeler, biraz bundan 
vardım. Biraz da hayat gerçekliğine 
daha uzaktan bakabildiğim için 
bence. Çünkü kendi neslime 
baktığımda gördüğüm şey bir 
otoritenin yokluğuydu. Evet, yoktu 
gençlik denilen bu coşkun rüzgârların 
esebileceği topraklar. Çünkü kimse 
kimseyi denetlemiyordu. Başımızda 
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gardiyan gibi duran bir denetleme değil 
dediğim. Dediğim güçlü bir temsilci 
bulamayışımız. Artık niye Reşat 
Nuri Güntekinler yetiştiremiyoruz? 
Yetişse bile niye kaybolup gidiyorlar? 
Soysuzlaşıyor mu edebiyatımız? 
Elbette, buna ne şüphe! Ama neden 
sorusunu sormadan edemiyorum 
artık kendime. Neden bir kadın yahut 
bir erkek çıkıp bir Ruh Adam daha 
yazamıyor? Neden Kötü Çocuk 
romanı çok satanlar listesine giriyor? 
Neden? Belki ilk başta bağlantı 
kuramazsınız ama gerçekten bu 
bir sanat otoritesinin yokluğundan 
kaynaklanıyor.

 İnsanlar neden muhalefete 
ihtiyaç duymuşlardı? Çünkü 
muhalefet, eleştirmeseydi ve öneri 
getirmeseydi alanın tümü iktidarların 
insafına kalırdı. Bakın sadece 
siyasette değil, hayatın her alanında 
böyle değil mi? Yani, 1940’lardan 
sonra bir dönemin yazarları çok 
kaliteli eserler verdiyse bunda 
Nurullah Ataç’ın payı büyüktür. Çünkü 
yazarlara (İktidar) karşı Nurullah Ataç 
(Muhalefet)  onları eleştirmek ve 
geliştirmek adına yazıyordu. Çünkü 
her cümlelerine dikkat etmeliydiler. 
Yazı yazmak ve para kazanmak 
için basılmazdı kitaplar. Çünkü o 
zamanlar iyi yazanlar kazanıyordu, 
popüler olanı yazanlar değil.  Elbette 
popüler olanı yazmıyorlardı. Çünkü 
yazar toplumu geliştirmek için yazardı 

o zamanlar. Bir de Divan şairlerine 
bakın. O muhteşem dizeler niçin 
çıktı ortaya? Bir şair, başka bir şairin 
şiirlerinde hata gördüğü zaman 
acımasızca söylediği için!

 Hâlbuki bu soysuz yüzyıla 
inat bizim duygu yüklü insanımızın 
limanı olmalıydı türküler, şiirler, 
romanlar ve hatta sanatın her dalı. 
Bir Doğulu kimliğiyle ne kadar yakışır 
Türk’ün rengi aslında, edebiyatın 
tenine! Tarih mi yazmak istiyorsunuz? 
Tarihimizden güzel ne var? 
Günümüzü mü yazmak istiyorsunuz? 
Bir bakınız İstanbul’dan... Eminim, 
Yahya Kemal’e verdiği kadar size 
de ilham verecektir. İstanbul küstü 
mü? Dönünüz Anadolu’ya. Zira her 
taşın altında bir türkü, bir şiir hatta bir 
hikâye vardır!

 Bülent Ersoy, pek çok 
olumsuz eleştiriye maruz kalan 
ve hakkında yıllardır aynı şakaların 
yapıldığı dev sanatçı… Sanatını 
sevebilirsiniz de sevmeyebilirsiniz de. 
Ama kendi alanının belki en iyisidir. 
Bu nedenle ölesiye irdeler ve eleştirir 
alanında yetişen sanatçı adaylarını. 
Bu adaylar da Ersoy’un tepkisini 
toplamamak için onun verdiği dersi 
dikkatli dinlerler. Daha kaliteli bir nesil 
gelir o nedenle arkadan.  İşte sanatın 
her alanında olması gereken budur! 
Notu kıt bir öğretmenden not almaya 
çalışırcasına sanat yapılmalıdır.

Nasıl bir anda düştü peki bu duruma 
Türk sanatı? Tepki vermeye vermeye 
düştü. Hep topluma suç atar ya 
insan. “Arz-talep ilişkisi var efendim. 
Toplum kaliteli müzik/ kaliteli kitap 
istesin o zaman.” der ya hani. Yanlış. 
Büyük bir yanlış hem de. Toplumlar 
“aydınlar” onlara ne verirse onları alır. 
Hele de sanat gibi soyut bir mevzuda 
toplumdan tepki beklemenin sonucu 
bir hayal kırıklığı olacaktır. Çünkü 
insan neticede bir canlıdır ve ancak 
temel ihtiyaçlarını tamamladıktan 
sonra ruhunu doyurmaya yönelebilir. 
Öyleyse karnını doyurmaya çalışan 
insanlardan edebiyattaki yolsuzluğa 
tepki vermelerini beklersek elbette 
-affınıza sığınarak- daha çok bekleriz

 “Ben edebiyatı sevmem.” 
diyerek işin içinden sıyrılamaz kimse. 
Neden mi? E, dedim ya edebiyat 
her yerde diye. Vakit geçirmek için 
dinlediğiniz şarkılarda mesela. Şarkı 
yazmak ve beste yapmak şiirin işidir. 
Her şiirden şarkı olmaz, çünkü şarkıda 
bir ahenk olmalıdır. Şarkıları güzel ya 
da çirkin diye ayırabilmemize neden 
budur: Ahenk. Ahenkten sonra ise 
anlam... Şiiri de sözler birliğinden 
ayıran budur. İşte, günümüzde pek 
çok şarkıda eksik olan bu ikisidir: 
Anlam ve ahenk. Bu nedenle 
yüzeysel bir müzik yapılmaktadır. O 
yüzeysel müzikler yüzeysel filmlerde 
kullanılmakta. O yüzeysel filmler ise 
gençlere izletiliyor. Sonra bu gençler 
niye böyle? Nasıl olalım ki?  Elimizde 
kuvvetli yazar yok, kuvvetli şair yok, 
kuvvetli ressam yok, kuvvetli oyucu 
yok. Kimi örnek alalım?

 Bu tepkiyi kim göstermeli 
öyleyse? Bu yazıyı okuduğunuza 
göre siz sevgili okur… Evet, evet! 
Siz! İnsanoğlu bilmediğinden elbette 
sorumlu tutulamaz. Ancak siz şimdi 
her şeyin farkındasınız artık. Öyleyse 
tepki göstermek boynunuzun 
borcudur. 
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