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erhaba. Bu yıl da Ekibimizle 

Mbirlikte birçok proje gerçekleştirdik. 

Çeşitli ülkeleri gezdik ve birçok 

farklı ülkeden misafirlerimiz oldu. 

Misafirperverliğimizi, iyi niyet ve sevgimizi 

göstermek için güzel fırsatlar yakaladık. İstedik 

ki ülkemizi, kültürümüzü ve samimiyetimizi gören 

her ülkeden temsilciler olsun. Sanırım bunda 

elimizden geldiğince muvaffak olduk. Mutluyuz 

ve gururluyuz. Şimdi sizlere yaptığımız 

çalışmalardan bir kesit sunuyoruz. Umarım 

sizlerde keyif alırsınız. Sağlıcakla kalın.

H
i! We, as a team, have completed 

many projects this year again. We 

have both visited a variety of 

coun�ies and hosted many guests from many of 

them. We have also had the chance to show our 

culture, hospitality and good intention. We 

always aimed to have representatives from every 

coun�y who felt our sincerity, and we gue� we 

have achieved our goal. We are pleased and 

proud. In this i�ue we present you some parts 

of the works we have done. We hope you will 

enjoy as well!
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erasmus

Kargenc Kulübü 2010 yılında 
Karasu'da kurulmuştur. 2014 yılına 

kadar Voleybol bölgesel liginde 
faaliyet gösteren derneğimiz, 2014 

ten sonra Erasmus+ ve yerel 
gençlik projelerine ağırlık vermeye 
başlamıştır. Geçen sürede 100 e 

yakın proje uygulamıştır.

Kargenc Club was established in 
2010 in Karasu. Our association, 
which operated in the volleyball 
league until 2014 has started to 
focus on Erasmus + and local 

youth projects after 2014. In the 
meantime, nearly 100 projects 

have been implemented.

Biz Kimiz?
Who are we?

Kargenc Kulübü olarak son 4 yılda 
182 gencimizi Erasmus+ fırsatları 

ile Avrupa'ya göndermiş, aynı 
dönemde farklı Avrupa 

ülkelerinden de 153 genci 
Karasu'da ağırlamıştır. Bunun 
yanında yerel olarak Karasu 

Belediyesi ile birlikte milli bayramlar, 
özel günler, spor turnuvaları ve 

çocuklara yönelik farkındalık 
projeleri organize etmiştir.

Bu çalışmalarda gençlerimizin bir 
yurtdışı deneyimi edinmesi, sosyal 

iletişim becerilerinin gelişimini, 
İngilizce konuşma pratiği yapmaları, 

farklı milletlerle sosyal ağ 
kurabilmeleri ve bir proje 

organizasyonunda yer alma fırsatları 
sağlanmaktadır.

As Kargenc Club, we have sent 182 
young people to Europe with 

Erasmus + opportunities in the 
last 4 years and welcomed 153 
young people different European 
countries during the same period. 

In addition to that we have 
organized national holidays, special 

days, sports tournaments and 
awareness projects for children 

with Karasu Municipality.
These activities provide 

opportunities for our young people 
to gain overseas experiences, 
develop social skills, practice 
speaking English, build social 

networks with different nations, 
and participate in a project 

organization.

Neler 
Yapıyoruz?

What are we 
doing?

Derneğimizin gelirleri Erasmus+ 
hibeleri ve her yıl çıkardığımız 

Kargenc Kulübü dergisine alıdığımız 
reklamlardır. Bu kapsamda 2017 

bütçemiz 153.879,53 TL dir.Bunun 
123.312.48 TL'si Erasmus+ hibesi, 
30.567.05 TL'si de dergi reklamları 
ve üye aidatlarından oluşmaktadır. 

Giderlerimiz ise Erasmus proje 
uygulama giderleri (Uçak bileti, 

konaklama, yeme-içme, tanıtım) ve 
dernek osimizin giderleridir.

Our association's revenues are 
Erasmus + grants and the 

advertising in our magazine which 
we published every year. In this 

context, our 2017 budget is 
153.879,53 TL. 123.312.48 out of 

153.879,53 TL is composed of 
Erasmus + grants and 30.567.05 

TL is composed of magazine 
advertisements and membership 

fees. Our expenses are the 
expenses of Erasmus project 

application expenses (plane ticket, 
accommodation, food-drinking, 

promotion) and ofce 
expenditures.

Gelir Gider-
lerimiz 

nelerdir?
What are our 

incomes-expenses?



Kulübümüz önümüzdeki dönemde 
Erasmus+ projelerinde daha fazla 
çalışma yapmayı planlamaktadır. Bu 

kapsamda büyük ölçekli spor 
projeleri ilk hedeerimizdendir. 
Buna ek olarak da dernek olarak 

sadece Karasu'da değil tüm 
Sakarya' da daha aktif olarak 

çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

Our club plans to do more work on 
Erasmus + projects in the coming 
period. In this scope, large-scale 

sports projects are one of our rst 
targets. Moreover, as an 

association we plan to do more 
activities in Sakarya, not just in 

Karasu.

Gelecek ile 
ilgili planlarımız 

nelerdir?
What are our plans 

for the future?
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Yıl-
lardır 
çeşitli 

projelerde 
ortaklık yap

tığımız Yunan
 derneği tarafından
 Selanik'teki proje-
mizin onaylandığını 

duyduğumuzda çok se-
vinmiştik. Hem onlarla 

tekrar görüşme kri hem de 
Ata'mızın doğduğu topraklarda 

farklı kültürlerle bir araya gelecek 
olmamız bizi heyecanlandırmıştı. 

We were very glad to hear that the 
project in Thessaloniki was approved from 

the Greek Association, which we have been 
part nership in various projects for years. We 

were excited that we would meet again with them
and meet with different cultures in the land where 

Atatürk was born.                

O havayı solumak, tarihe tanıklık etmek bizi çok etkiledi.
 Selanik'e ilk kez gelen arkadaşlarımız için çok güzel bir dene-
yimdi. Ama öğleye doğru uykusuzluk bizi etkilemeye başladı. 

Artık bulduğumuz tüm boşluklarda mekan farkı gözetmeksizin kısa 
uykular bizi bekliyordu.

 
It was very inuential to us to breathe that air and to testify the history.

 It was a very nice experience for our friends who came to Thessaloniki for 
the rst time. But sleeplessness started to affect us towards lunch and we had 

short sleeps without regard to where we were. 

Oturduğumuz bir mekanda istemsizce tüm grup uyuyakaldı. Bir masada 6 kişinin uyu-
duğunu görmek çalışanlar ve müşteriler için farklı bir deneyim olmuş olsa gerek. Tabi ki 

bunda lezzetli Yunan yemeklerinin ve Selanik'in mükemmel manzarasının da etkisi vardı. 
Ama yolculuk bununla bitmiyordu. Gece 21:00'da bizi almaya gelen otobüsle yapacağımız 

yolculuğun 5 saat süreceğini duyduğumuzda gözlerimizdeki hayal kırıklığını görmenizi isterdik. 

It could probably be a different experience for employees and customers to see that 6 people were 
sleeping around a table. Of course, there was the effect of the delicious Greek food and the excellent 

view of Thessaloniki. But the journey didn't end with that. We would want you to see the disappointment 
in our eyes when we heard that the journey would continue with another 5 hours with the bus at 21:00 in 

order to go the place where the project would take.

Proje'nin yapıldığı köye vardığımızda uykusuzluğun yanında o yorgunlukla otele ulaşmak için valizlerimizle bir tepeyi 
tırmanmamız gerektiği de cabasıydı. Ama sabah olduğunda köyün güzelliği ve temiz havası bütün yorgunluğumuzu aldı. 

Proje ekibi de fazlasıyla güler yüzlü ve sıcakkanlıydı ve kaynaşmamız çok kısa sürdü. 

When we arrived the village which the project would be carried out, we also had to climb up a hill with our suitcases to 
reach the hotel with that tiredness beside the sleeplessness. But the beauty of the village and its clean air took all of our tired-

ness in the morning. The project team was also extremely gentle and friendly, and it was a very short time to socialize with them.
  

Projemizin konusu obeziteydi. Çağımızın en büyük sorunlarından olan obeziteye karşı çalışmalar ve sportif aktiviteler içeren bu proje 
bulunduğumuz yerle mükemmel bir uyum gösteriyordu. Bulunduğumuz köy yüksek bir tepedeydi ve az sayıda nüfusa sahipti. Avcılıkla ve 

turizmle geçinen bir köydü ve halkı fazlasıyla sıcakkanlıydı. 

The project was about obesity. The project including sports activities and studies against obesity which is one of the biggest problems of our 
era showed a perfect harmony with the village. It was on a high hill and had a small population. Sources of income of people in the village 

were hunting and tourism, and they were extremely friendly.



Eat to Live, 

Karasu: 

Yunanistan: 

Not Live
 to Eat

Yemek İçin 
Yaşamak İçin Ye

Yaşama



 Köy muhtar ın ın  y ı l l a rca 
İzmir'de yaşamış olması ise bizim için 
hem şaşırtıcı hem de güzel bir anıydı. 
Projenin içeriğinde yer alan Meteora 
gezisi ise bambaşka bir deneyimdi. 
Fazlasıyla yüksek tepelerin üstüne inşa 
edilen manastırlar ve mükemmel 
manzara bambaşka bir dünyaya ve 
tarihe tanıklık etmemizi sağlamıştı. 
P r o j e n i n  i l e r l e y e n  g ü n l e r d e 
keşfettiğimiz kiosklar (kamelyalar) ise 
bizim için projenin dinlenme ve kaçış 
noktalar ı  olmuştu. 28 Ekim ise 
Yunanistan ve Grevena için önemli bir 
tarihti. 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara 
karşı mücadelenin başladığı gündü ve 
mücadele tam olarak bulunduğumuz 
köyde başlamıştı. Yunanistan'ın çeşitli 
yerlerinden gelen turistlerle ve yerel 
halkla Ohi Day'i kutladık. Proje bizim 
i ç i n  k e l i m e n i n  t a m  a n l a m ı y l a 
mükemmel geçiyordu, ta ki trekking 
gününe kadar. 

 The fact that the headman of 
the village had lived in Izmir for many 
years was a surprising and beautiful 
memory for us. The Meteora tour, 
which was a part of the project, was a 
totally different experiment. The 
m o n a s t e r i e s  a n d  t h e  p e r f e c t 
landscape, built on overly high peaks, 
enabled us to bear witness to a totally 
different world and history. The kiosks 
(camels) we discovered later in the 
project were the rest of the project and 
escape points for us. October 28 is an 
important date for Greece and 
Grevena because it was the date of 
beginning of the struggle against the 
Germans in World War II and the 
struggle had started in this village 
which we stayed. We celebrated Ohi 
Day with tourists and local people from 
various parts of Greece. The project 
was perfectly excellent for us, until the 
day of trekking. 

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü

Fazlasıyla yüksek tepelerin üstüne inşa 
edilen manastırlar ve mükemmel manzara 
bambaşka bir dünyaya tanıklık etmemizi 
sağladı.
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 Tüm gruplarla beraber köyün 
d i b i n d e k i  v a d i y e  y a p a c a ğ ı m ı z 
yolculuğun bu kadar zorlu olacağını 
tahmin etmemiştik. Daha attığımız ilk 
a d ı m d a  n a s ı l  d ö n e c e ğ i m i z i 
düşünmeye başlamıştık ama gerek 
aşağının güzelliği gerekse başlamak 
bitirmenin yarısıdır anlayışıyla vadiye 
ulaşt ık. Burada öğle yemeğimizi 
yedikten sonra bolca fotoğraf çekildik. 
Aç t ı ğ ım ız Türk bayrağ ı y l a  tüm 
g r u p l a r l a  b e r a b e r  2 9  E k i m 
Cumhuriyet Bayramımızı da burada 
ku t l ad ı k .  Vad iden o te le dönüş 
yolculuğumuzdan hiç bahsetmesem 
yerinde olur. Çünkü 5 km boyunca 
tepe tırmandığımız, yolculuğun 1.5 
saat sürdüğü ve 3 mola vererek 
y o l c u l u ğ u  z o r l a  b i t i r d i ğ i m i z 
anı lar ımızdan s i lmek istediğ imiz 
ayrıntılar. Treasure Hunt'ta ise Ersel 
Aydın'ın önderliğindeki grubun tüm 
ipuçlarını çözerek oyunun gal ibi 
olması, bizim grubumuzun tamamının 
esk i izc i lerden oluşması b ir de 
madenciye sahip olmamıza karşın 
oyunu kaybetmemiz zor lu vadi 

dönüşünün üzerine tuz biber olmuştu. 
Artık yavaş yavaş projenin sonuna 
gelmiştik. Son gece hediye ettiğimiz 
Türk bayrakl ı t işört ler ise orda 
kazandığımız dostlukların pekişmesini 
sağlamıştı. Öyle ki Hırvatistan'da bir 
gazetede yer alan projeyle i lgi l i 
haberde Hırvat grubunun fotoğrafında 
ben de vardım. Artık Hırvatistan'da da 
tanınan bir yüzdüm ve bu gerçekten 
mükemmel bir duygu.

 We didn't forecast that the 
trip to the valley at the down of the 
village would be so difcult together 
with all the groups. We started to 
think about how we were going to 
return in the rst step that we threw, 
but we reached the valley with the 
beau t y  o f  t he  be l ow and  t he 
understanding that 'well begun is half 
done'.  After we ate our lunch here, we 
took lots of pictures. We celebrated 
our October 29th Republic Day with 

all the groups, and we opened our 
Turkish ag at the valley. It would be 
better not to talking about our return 
trip to the hotel from the valley 
because we want to delete our 
memories which we climbed for 5 km, 
the trip lasted for 1.5 hours with 3 
stops and we hardly nished the trip. 
In Treasure Hunt, even though the 
whole of our group was made up of old 
scouts and we had a miner, we lost the 
game and the group in Ersel Aydın's 
leadership won it by solving all the 
clues; and this situation added spice to 
the turn of the difcult valley. And we 
came to the end of the project. In the 
last night, we gave Turkish-agged T-
shirts as a gift to all groups and this 
made our friendship strengthen. I had 
a photo with Croatian group in the 
news about the project, which took 
place in a newspaper in Croatia. Now, I 
am a known person in Croatia, and this 
is really a perfect feeling.

Karasu Youth, Art and Sport Club Association Kargenc Club



 23 Nİsan 
Ulusal Egemenlİk 

ve Çocuk Bayramİ
kutlu olsun

 Nisan deyince ister 
istemez neşeyle dolu-yoruz. 
Belki hep bir yanımız çocuk 
kaldığından belki de yaşımız ne 
o lu r s a  o l sun  kend im i z i 
Mustafa Kemal ATATÜRK' ün 
çocuğu h issetmemizden 
seviyoruz 23 Nisan Ulusal 
E g e m e n l i k  v e  Ç o c u k 
Bayramı'nı kutlamayı. Belki 
milli egemenliğin kuruluşunu 
kutladığımız için belki de 
bağımsızlık yolunda mücadele 
veren, bu toprakları vatan 
yapan kahraman lar ımız ı 
andığımız için seviyoruz.  

 Belki de askeri ve 
s iyas i  dehas ın ın yanında 
çocuğa- çocukluğa saygı 
göster ip bayram hediye 
yapacak kadar ileri görüşlü bir 
l idere sahip olduğumuzu 
gösterdiği için seviyoruz bu 
bayramı kutlamayı.

 We are always joyful 
on April 23. We always like to 
ce leb rate  the  Apr i l  23 
National Sovereignty and 
C h i l d r e n ' s  D a y  m a y b e 
because of the child inside us 
or maybe  because we always 
feel ourselves as the children 
of Mustafa Kemal ATATURK. 
Maybe we celebrate the 
foundation of our national 
sovereignty or we commem-
orate our heroes who struggle 
for independence and make 
these lands home.

 Maybe we celebrate 
this feast because it shows 
that we had a visionary leader 
who respected the child-
childhood in addition to his 
military and political genius.

 Her 23 Nisan'da 
bugünün çocukları Kurtuluş 
S a v a ş ı ' n ı n  ç o c u k 
kahramanlarını selamladığı 
için seviyoruz belki… Belki 
de bütün dünya çocuklarını 
misar ettiğimiz bugünde 
dünyadaki çeşitliliğin ne 
kadar büyük, ne kadar güzel 
olduğunu bize ve tüm 
dünyaya gösterdiği için çok 
seviyoruz bu bayramı.

 Maybe we love this 
day as today's children 
greet the children heroes of 
the War of Independence 
every April 23. We host 
children from all over the 
world on April 23 and 
maybe we love this day 
because it shows us and to 
the whole world the beauty 
of the world diversity.

Çocukların
Olsun

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü

Kent Park

 



 Ç o c u k l a r ı n  g e l e c e ğ i m i z 
olduğunun, bu ülkeyi onlara emanet 
edeceğimizin farkındayız. Bu sebeple 
y a r ı n l a r ı m ı z ı  b ı r a k a c a ğ ı m ı z 
çocuklarımıza sokakları da bırakmayı 
düşledik. Sokaklar çocuk neşesiyle 
dolsun, büyüklere de “Çocukluğunuzu 
unutmayın.” demek istedik. Bunun için 
“23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk 
Bayramı” en güzel gündü. Tabi bugünün 
çocuklar ın ın sokaklarda güvenle 
oynama imkanları olmadığı için Kent 
Park'ı seçtik.“Kent Park Çocukların 
Olsun” sloganıyla düzenlediğimiz 
etkinlikte Karasu Belediyesi ve Karasu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak 
çalıştık. Ancak 23 Nisan günü çok soğuk 
ve yağmurlu olduğu için çocuklarımızı 

üşütmemek için heyecanla beklediğimiz 
etkinliğimizi 29 Nisan 2017 Cumartesi 
gününe erteledik.

 e are aware that children are W
our future, and we will entrust this 
country to them. Therefore we have 
dreamed of leaving the streets to our 
children to whom we will entrust our 
country. We wanted to make the streets 
ll with children's joy and we also 
wanted to say "Do not 
forget your childhood" 
to adults. "April 23 
National Sovereignty 
Children's Day" is the 
most beautiful day to 
do this. We chose City 

Park because today's kids do not have 
the chance to play safely in the streets. 
We worked together with Karasu 
Municipality and Karasu District 
Directorate of National Education in 
the event organized with the slogan 
"City Park is for Children". However, on 
April 23, it was very cold and rainy, so we 
postponed our activity which we 
awaited with excitement to Saturday, 
April 29, 2017.

 29 Nisan Cumartesi günü 
gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, 
Kent  Park ' ı  gökkuşağ ın ı  b i le 
kıskandıracak renklerle baştanbaşa 
boyadı. Ellerine renkli tebeşirler ilan 
çocuklar, en güzel resimlerle Kent 
Park'ı görülmemiş bir şenlik alanına 
çevirdi. 
 At the event held on 
Saturday, April 29, the children 
painted the City Park from start to 
nish with colors like the rainbow. 
The children, who had colorful 
chalks, turned City Park into an 
unforgettable festival area with 
their most beautiful paintings.

 Ç o c u k l a r 
hayallerindeki resimleri 
Kent Park'ın yerlerine 
ç i z d i .  Ç o c u k l a r ı n 
hayal ler iy le, ç izdiği 
resimlerle bir masal 
şehri oldu Kent Park. 
Görseniz siz de çok 
beğenirdiniz.

 The children 
painted their dreams 
on the oor of City 
Park. City Park was a 
fa i ryta le  c i ty  with 
pictures of children and 
with their dreams. If 
you had seen it, you 
wou ld  have  rea l l y 
enjoyed it.

Karasu Youth, Art and Sport Club Association Kargenc Club
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“Bağımsızlığın kıymetini 
bilen çocuklarımız 

geleceğimizin
en büyük teminatıdır.”

 Eğlenceli şarkılar eşlik etti 
bu masala. Tüm çocuklara Türk 
bay r ak l ı  b a lon l a r  dağ ı t ı l d ı . 
KARGENÇ üyeleri, çocukların 
yüzleri de hayalleri kadar renkli 
olsun diye çocukların yüzlerini 
boyayarak onları âdeta birer masal 
kahramanına çevirdi. Mikrofonu 
eline alan çocuklar şarkıları ve 
şiirleri ile de doldurdular parkı. 
Kısacası 29 Nisan 2017 Kent Park 
çocukların oldu, neşeleri her yeri 
doldurdu.

This event was accompanied by 
funny songs. Turkish agged 
balloons were given to all children. 
KARGENÇ members painted the 
faces of the children turning them 
into a fairy tale hero so that their 
faces became as colorful as their 
dreams.The kids who took the 
microp hone lled the park with 
songs and poems. In short, on April 
29, 2017, Kent Park belonged 
tothe children and their cheers 
lled everywhere.

 Growing up means forgetting 
some things. But remember, we were 
all children. Children are not born with 
apathy or cruelty. These feelings are 
the inventions of the adults. We all 
have a child inside us. Find him, do not 
ignore him and give him great 
importance. Never forget the children 
and the childhood. Furthermore, teach 
your children our great hero who always 
remembered  the  ch i ld ren  and 
presented the April 23 to them. Happy 
April 23 National Sovereignty and 
Children's Day to those who own the 
child inside him/her.

Büyümek, bazı şeyleri unutmak 
 H a n g i  ç o c u k  d ü n y a y a 
duygusuz, acımasız geliyor ki? Onlar 
büyüklerin icadı. Bir çocuk vardır sizin de 
içinizde. 
 Onu hatırlayın, onu ihmal 
etmeyin, onu hep yaşatın. Çocukları, 
çocukluğu hiç unutmayın. Her 23 
Nisan'da çocukları unutmayan lidere 
saygı duymayı da öğretin çocuklara. 
İçindeki çocuğa sahip çıkanların 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
hep kutlu olsun.

demek biraz da. 
Ama unutmayın 

hepimiz 
çocuktuk.

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü
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 2016 yılında mülteciler ile 

yaptığımız “Beni Dahil Et” adlı Erasmus+ 

Gençlik Değişimi projemizden sonra 

ırkçılık, azınlık ve sığınmacılar konusunda 

o ldukça  deney im kazand ı k .  Bu 

deneyimimizden yola çıkarak mülteciler 

ile alâkalı projelere ağırlık vermeye 

başladık. Bu kapsamda ortağı olduğumuz 

“Yabancılığa Karşı Dans” adlı Erasmus+ 

Gençlik Değişimi projesi Belçika Ulusal 

Ajansı tarafından onaylanarak hibe 

almaya hak kazandı. Belçika, Türkiye, 

Estonya, Yunanistan ve Romanya 

ortaklığında gerçekleştirilecek olan 

projenin ön hazırlık toplantısı için mayıs 

ayı sonunda Belçika'nın Lommel şehrine 

hareket ettik. İstanbul'dan Brüksel'e uçuş 

ve ardından tren ile Lommel. Küçük ve 

oldukça bakımlı Belçika şehirlerinde 

hayat bisiklet ile akıyor desek abartmış 

olmayız. Neredeyse herkes bisiklet 

kullanıyor. 

 After our Erasmus + Youth 

Exchange project "Include Me" with 

refugees in 2016, we have gained a 

considerable experience in racism, 

minorities and refugees. Based on this 

experience, we started to focus on the 

projects related to the refugees. In this 

context, our partner's the Erasmus + 

Youth Exchange Project, named "Dance 

Against Strangeness", was approved by 

the Belgian National Agency and gained 

a right to receive a grant. We went to 

the city of Lommel in Belgium for the 

APV of the project, which would be held 

Belgium, Turkey, Estonia, Greece and 

Romania in partnership at the end of 

May. We had a ight from Istanbul to 

Brussel and then went to Lommel by 

train.  We could easily say that the life in 

the small and well-kept Belgian cities 

was owing by bicycle. Almost everybody 

in the country was cycling.  

 Lommel'e vardığımızda ev 

sahibi ekip bizi tren garından aldı ve 

otelimize doğru yol aldık. Bu 

Avrupa'da çokta karşılaştığımız bir 

durum değildi, genelde otele kadar 

gideriz ev sahibi ekip ile orada 

b u l u ş u r d u k .  B e l ç i k a l ı l a r ı n 

misarperverliği güzel bir sürpriz 

oldu bizim için.

 Otelimize vardığımızda açıkçası 

şaşkınlıktan ağzımız açık kaldı. 2. Dünya 

Savaşından kalma en büyük mezarlık 

otelimizin bitişiğindeydi. 2. Dünya 

Savaşının boyutunu biraz bilen biri bile o 

mezarlıkta savaşın en kötü yüzü ile 

karşılaşma fırsatı bulurdu. 1944 te 

40.000 Alman ve Belçikalının öldüğü 

çatışmalardan sonra 1950'de her 2 asker 

için bir mezar taşı dikmişler ve 20.000 

mezar taşından oluşan Avrupa'nın en 

büyük “2. Dünya Savaşı” mezarlığını inşa 

etmişler. Gerçekten çok etkileyiciydi.  

Belçika ile ilgili diğer bir izlenimim 

yemyeşil bir ülke olmasıydı.

 When we got to Lommel, the 

host team picked us up from the train 

station and headed for our hotel. This 

was not a situation that we often 

encountered in Europe because we 

usually went to the hotel by ourselves 

and met with the host team there. The 

hospitality of the Belgians was a nice 

surprise for us.

 When we arrived at our hotel, 

we were surprised with the truth that 

the largest cemetery of World Word II 

was next to our hotel. Even someone 

who knew little about the 

Second World War had the 

opportunity to encounter 

the worst face of the war in 

that cemetery. After the 

conicts which 40.000 

Germans and Belgians died 

in 1944, they put 1 grave 

stone for every 2 soldiers 

and built the largest World 

War II graveyard in Europe 

with 20,000 gravestones in 

1950 .   I t  was  rea l l y 

impressive. Additionally, 

another impression of 

Belgium was that it was a 

green country.

 Dance Against Strangeness
Yabancılığa Karşı Dans
Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü



 Lommel’e geldiğimizin ertesi 

günü proje toplantısı için bir araya geldik. 

Temmuzda yapacağımız projenin 

detaylarını tartıştık ve Belçika'daki mülteci 

kampının görevlisinden sığınmacıların 

durumu ile ilgili bilgiler aldık. Proje ile ilgili 

görevler dağıtıldı ve mezarlık gezisi ile 

toplantıyı tamamladık.

Toplantıyı 1 günde bitirerek Belçika'da 

gezecek bir gün kazanmış olduk. 

Hollanda'dan gelen arkadaşımız sabah 

bizi Lommel'den aldı ve Brugge (Brüj) 

şehrine doğru yola çıktık. Brugge 

Avrupa 'n ın en güzel  ve en ş ir in 

kentlerinden bir tanesi. Her yer tarih 

kokuyor ve şehir oldukça bakımlı. Şehrin 

içinde kanallar var ve bu kanallar şehre 

ayrı bir güzellik katıyor. Kanallarda tekne 

gezisi ve şehir turundan sonra Atlas 

Okyanusu'na doğru kahvemizi içtik ve 

ardında Brüksel'e geçtik. Brüksel, 

Avrupa'nın başkenti, rüya gibi bir şehir. 

Her sokağı ayrı bir güzel, insan gezmeye 

doyamıyor. Kısa bir şehir gezisinden 

sonra günün yorgunluğu çöküyor 

üzerimize. 

 The next day we came together 

for the project meeting with all partners. 

We discussed the details of the project, 

which would be held in July, and we 

received information on the status of 

refugees from the person who works in 

refugee camp in Belgium. Tasks related 

to the project were distributed and the 

meeting was completed with the 

cemetery tour.

We had a day to have a trip in Belgium by 

nishing the meeting in one day. Our 

friend from Holland took us from 

Lommel in the morning and we headed 

for Brugge. Brugge is one of the most 

beautiful cities in Europe. Everywhere 

smells of history and the city is very well-

kept. There are channels in the city and 

these channels give the city a distinct 

beauty. After a boat tour on the canals 

and a tour of the city, we drank a coffee in 

the view of the Atlantic Ocean, and then 

we went to Brussels. Brussels is Europe's 

capital city and it is a dreamlike city.  

Each street is really beautiful, and you 

want to see the beauties of the city 

more. After a short city trip, we started 

to feel the day's fatigue.
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 1 ay çabucak geçti ve tekrar 
Lommel'deydik. Toplam 30 kişiden 
oluşan proje ekibi Afrikalı, Asyalı ve 
Avrupalı gençlerden oluşuyordu. Proje 
konumuza paralel  olarak hemen 
çalışmalara başladık. Senegalli hocamız 
Abdullah (Apo) önce bize Cembe 
çalmayı öğretti. Kısa sürede küçük bir 
orkestra olduk. Artık dünyanın her 
bölgesinden gelen gençlerle barış için 
Cembe çalıp dans edeceğimiz mini 
konsere hazırlanıyorduk. Konser günü 
Lommel merkezinde kurulan sahnede 
ciddi bir kalabalığa karşı gösterimizi 
yaptık. Çok güzel bir anıydı. Ardından 
mülteci çocuklara yardım amaçlı bir 
gösteriyi de Afrika yerel kıyafetleri 
giyerek organize ettik. Derken 9 gün 
çabucak geçti ve ayrılık vakti geldi. 
Muhteşem doğaya ve cana yakın 
insanlara veda edip Amsterdam'da 2 gün 
geçirmek için yola çıktık. Amsterdam ile 
ilgili yazacak o kadar çok şey var ki; bir 
cümle ile özetleyelim. HER ÜLKEYE BİR 
AMSTERDAM GEREK.
 One month passed quickly and 
we were back at Lommel. The project 
team of 30 people consisted of African, 
Asian and European youngsters. We got 
to work immediately in parallel with the 

project topic. Firstly; our Senegalese 
teacher Abdullah (Apo) taught us how to 
play the Cembe. We became a small 
orchestra in a short time. Now we were 
getting ready for the mini concert where 
we would play the Cembe and dance for 
peace with young people coming from all 
over the world. On the concert day, we 
displayed our show to a large quite of 
faces on a stage that was set up at the 
center of Lommel. It was a gorgeous 
memory. Afterwards; we organized a 
demonstration in aid of refugee children 
by wearing African local clothes. Then, 9 
days ew by and it 
was time to leave. 
We said “Goodbye” 
to the wonderful 
nature plus friendly 
p e o p l e  a n d 
departed to spend 2 
days in Amsterdam. 
There is so much to 
w r i t e  a b o u t 
Amsterdam. Let us 
s u m  u p  i n  a 
sentence ; “EVERY 
COUNTRY NEEDS 
AN AMSTERDAM.”

 Ve Karasu’ya dönüş yolu… 
Uçak havalanırken bu güzel ülkeye 1 
ay sonra proje için tekrar ve uzun 
süreli gelecek olmanın mutluluğu 
hepimizin yüzünden okunuyordu. 

 And, it was time to go back to 
Karasu… While the plane was 
getting off the ground, the happiness 
of coming back to this beautiful 
country in a month again was read by 
all of us.

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü
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KARASU ATATÜRK BULVARI
Karasu Ataturk Boulevard



     Litvanya maceramız nasıl mı 

başladı? “Yepyeni Sen” (Brand New 

You) projesine ortak olarak seçildik ve 

davet edildik. 14-22 Nisan 2018 

tarihleri arasında KARGENÇ olarak 

Litvanya'nın ev sahipliğinde Kaunas 

şehrine doğru yola çıktık.

 Karasu'dan 5 öğrenci ve 2 

ö ğ r e t m e n  i l e  b i r l i k t e  7  k i ş i 

Litvanya'nın 2. Büyük şehri olan 

Kaunas'a gitmek için aktarmalı olarak 

önce Kiev'e oradan da Vilnius'a 

geçtik. Önce otobüs ile terminale 

vardık. Sonrasında ise tren yolculuğu 

yaparak Kaunas şehir merkezine 

ulaştık. Tabi bu aktarmalardan epey 

yorulmuştuk. Şehir merkezindeki 

otelimize yerleştikten sonra akşam 

yemeğ ine ka t ı l d ı k . Yemek ler in 

otelde değil de bir okul kantinde 

yeneceğini öğrendiğimizde ilk başta 

hayal kırıklığına uğramıştık. 

 How d i d ou r L i t huan ia 

adventure begin? We were selected 

and invited to the Brand New You 

project. Between 14-22 April 2018 

,as Kargenc Club, we were headed 

towards Kaunas city where the host 

is Lithuania.

 We went to Kiev and then to 

Vilnius from there, with 5 students 

and 2 teachers from Karasu to go to 

Kaunas, the 2nd largest city of 

L ithuania. Fi rst we got to the 

terminal by bus. Then we had a train 

journey to Kaunas city center. Of 

course we were t i red of these 

transfers. We settled into our hotel 

in the city center 

and then joined 

dinner. At rst, we 

were disappointed 

when we learned 

t h a t  t h e  f o o d 

would be served in 

a school canteen 

instead of at the 

hotel. We did not 

k n o w  t h a t  w e 

would be upset for 

n o t h i n g 

afterwards.

 Sonras ında  boşuna 

üzülmüş olacağımızı bilmiyorduk 

çünkü. Diğer ülkeler Hırvatistan, 

Romanya ve L i tvanya id i . 

Tan ış t ı k tan sonra b i rb i r in i 

tanımayan birçok insan için, daha 

iyi bir tanışma ortamı yaratmak 

ve kaynaşmak için ice-breaker 

aktiviteleri uyguladık. 'Kendi 

markanı yarat' derken projede 

bizden beklenilen neydi, gelin 

biraz da ondan bahsedelim. 

Yeteneklerinin farkında olma, 

eleştirel düşünme ve daha fazla 

özgüven kazanma gibi amaçlar 

doğrultusunda ''Yepyeni Bir Ben'' 

yaratacaktık. Tabi ki İngilizcemizi 

geliştirmek ve dünyanın farklı 

yerlerinden yeni arkadaşlar 

edinmek her zaman olmazsa 

olmazlarımız arasındaydı. 

 Other countries were 

Croatia, Romania and Lithuania. 

After we met, for many people 

who did not know each other, we 

practiced ice-breaker activities 

to create a better acquaintance 

and socializing. Let's talk about 

what we are expected from the 

project when we create our own 

brand. We will create a 'Brand 

New Me'' in the direction of goals 

such as being aware of their 

skills, critical thinking and 

gaining more self condence. Of 

course, improving our English 

and making new friends from 

different parts of the world are 

always a must.

BRAND NEW YOU 
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 Her  geçen gün 

birbirinden daha verimli ve 

daha eğlenceli geçiyordu. 

Çeşitli etkinlik ve seminerler 

i le k iş in in kendi  kr in i 

ş e k i l l e n d i r m e s i  v e 

problemlerle baş etmesi için 

çeşitli yollara başvuruldu. 

Bunu yaratıcı çalıştaylar, zihin 

haritası, ekip çalışması gibi 

y ö n t e m l e r l e 

gerçekleştirecektik. 

 D u r u m  b ö y l e 

olunca; insan her yeni günde 

kendini daha iyi tanıma 

yolunda büyük adımlar 

atıyordu. Bunun yanı sıra iki 

günde bir kültürel geceler 

vardı. Bu kültürel gece 

etkinlikleri sayesinde, hem 

kendi ülkemizi tanıtmaya 

hem de diğer ülkelerin 

geleneksel yiyeceklerini, 

dans lar ın ı ,  k ıya fet ler in i 

tanımaya fırsat bulabilmiştik. 

En çok key i f  a ld ığ ımız 

zamanlardı diyebiliriz. 

 Each day was more 

efcient and more fun than 

previous days. Through 

var ious  act i v i t ies  and 

seminars, various ways were 

taken to shape one's own 

opinion and cope with 

problems. We will do this 

with creative workshops, 

mind mapping, teamwork, 

and so on.

 Thus ,  peop l e 
were having great steps in 
getting to know each other 
better  every new day. 
Besides this, there were 
cultural nights every two 
days. Thanks to these 
cultural night events, we 
were able to introduce our 
country and also recognize 
other countries' traditional 
foods, dances, clothes. We 
can say it was the time we 
enjoyed the most.

Karasu Youth, Art and Sport Club Association Kargenc Club



 Ö ğ r e n c i l e r i m i z d e n  b i r i 

kemençe getirmişti. O bir taraftan çalıp 

söylerken, bizler de yeni arkadaşlarımıza 

horon, üçayak gibi yöresel oyunlarımızı 

tanıtıp hep birlikte dans ettik. Sanırım 

unutulmayacak anlara eklendi desem 

abartmış sayılmam. Çiğ köfte ve ayranı 

çok beğendiklerini de söylemeden 

geçemeyeceğim. Litvanya'nın ekmeği ve 

ekmek cipsi de benim beğendiğim 

yiyeceklerdendi. 

  Ote l in  şeh i r  merkez inde 

bulunması çok büyük bir avantajdı. 

Özellikle yeni arkadaşlarımızla bir araya 

gelip beraber vakit geçirmek, aramızdaki 

arkadaşlık bağını güçlendirmişti. Bu 

sayede birbirimizi daha iyi tanımıştık. 

Gündüzleri hava şartları da müsait 

o lduğunda  L i t vanya 'n ın  meşhur 

basketbol takımı Zalgiris Kaunas ile aynı 

adı taşıyan kocaman bir parka gidiyorduk. 

Nisan ayında Litvanya'da tişört giyeceksin 

deseler inanmazdım. Ama hava sıcaklığı 

beni yanılttı. Bu güzel havalar orada 

g e ç i r d i ğ i m i z  z a m a n ı  d a h a  d a 

güzelleştirdi. Elbette yağmurlu günlerini 

de gördük. Litvanya; Avrupa'nın en yeşil 

ü lke ler inde b i r i  o larak  b i l in iyor 

nihayetinde. 

Yemek yediğimiz okul kantininin sahibi, 

“Türkleri çok severim.” dediğinde 

nezaketten söylediğini sanmışt ık. 

Vedalaşırken gözlerinden akan yaşlar 

bunun bir kibarlık değil samimiyet 

olduğunu kanıtladı. Onun bu sevgisi 

sayes inde Türk mut fağ ına yak ın 

yemekler yedik doğrusu. Sevginin yeri, 

zamanı, dili, dini yok işte görüyorsunuz. 

 One of our students brought a 

kemence. While he was playing, we 

introduced to our friends our local 

dances like horon, üçayak, and we 

danced together.  It was added to 

moments that were not forgotten. They 

liked çiğ köfte and ayran very much. 

Lithuania's bread and bread chips were 

the food I liked.

 Having the hotel in the city 

center  was  a  great  advantage. 

Particularly meeting new friends and 

spending time together strengthened 

the friendship among us. We knew each 

other better. When the weather was 

good, we went to a huge park with the 

same name as Lithuania's famous 

basketball team ''Zalgiris Kaunas''.I 

would not believe that i could wear a t-

shirt in Lithuania in April. But the air 

temperature mistook me. This beautiful 

weather made the time we spent there 

more beautiful. Of course we saw the 

rainy days. Lithuania is known as one of 

the greenest countries in Europe.

 We thought that the school 

canteen where we ate at was very kind 

and said that we loved the Turks. The 

ages that owed from his eyes in favor of 

him proved that it was sincerity, not a 

kindness. Thanks to his love, I ate meals 

close to Turkish cuisine. You see the 

place of love, time, language, no religion.

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü
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 O kadının gözyaşlarını ve içten 

sarılmasını da unutmam diyebilirim. 

Projenin son günlerine yaklaşmışken 

hem çok yorulmuş hem çok eğlenmiş 

hem de birbirimize çok bağlanmıştık. 

Genel değerlendirmeler yapıldığında; 

herkes kendisindeki güçlü ve zayıf 

yönlerini keşfetmiş ve daha iyi bir birey 

olma yönündeki gelecek hedeerinden 

bahsetmişti. Hem üzgün hem mutlu bir 

şekilde Kaunas'tan ayrılma zamanı 

gelmişti.

  Dönüşte daha önceden yaptığımız 

plana uyarak bir günlüğüne Vilnius'ta 

vakit geçirip ayrıldık. Vilnius başkent 

olduğu için daha kalabalık ve daha cıvıl 

cıvıldı tabi. Eğer yolunuz düşerse göller 

arasına sıkışmış Trakai'ya uğramanızı ve 

orada Karay Türklerinin 'kıbın'ından 

yemenizi tavsiye ederim. Ve tabi bütün 

başkenti yukarıdan izleyebileceğiniz The 

Hill of Three Crosses'a  (Üç Haç Tepesi) 

çıkmadan dönmeyiniz. 

 I cannot forget her tears and 

sincere hug. As we were approaching the 

nal days of the project, we were both 

very tired and pleased and we were 

closer to each other. When we evaluated 

the overall project ; everyone discovered 

their strengths and weaknesses and 

talked about future goals of becoming a 

better individual. It was time to leave 

Kaunas both sadly and happily.

We spent time in Vilnius for a day in 

accordance with the plan we had made 

in the past. As Vilnius is the capital city, 

it is more crowded and more chirpy. I 

would recommend you to visit Trakai, 

which is tucked in between the lakes, 

and to eat the ''Kibin'' of the Karay Turks 

there. And of course, do not come back 

without visiting the Hill of three Crosses. 

You can see the whole city view from 

that point.

Karasu Youth, Art and Sport Club Association Kargenc Club
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 'Hoşgörü İçin Hareket Et' 
adlı ortağı olduğumuz projenin 
Slovakya ulusal ajansı tarafından 
onaylandığını öğrendiğimizden 
itibaren yolculuk hazırlıklarımız 
başladı. 23 Mayıs günü çıktığımız 
yolculuğun ilk durağı Viyana'ydı. 
Ka n u n i  S u l t a n  S ü l e y m a n  v e 
Merzi fonlu Kara Mustafa Paşa 
t a r a f ı ndan  ku ş a t ı l a n  ve  Ba t ı 
Avrupa'nın kapısı sayılan şehir Türk 
tarihinde önemli bir yere sahip. 
Buradaki gezimizi, aynı zamanda 
Viyana'nın özgürlük simgesi olan 
Türklerin Viyana kuşatmasının izlerini 
taşıyan, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
tarafından kuşatmadan geride kalan 
silahların ve topların eritilmesiyle 
yapılan, yirmi tonluk Pummerın 
Çanı'nında yer aldığı Aziz Stephan 
Ka t e d r a l i ' n i  z i y a r e t  e d e r e k 
başladık.Daha sonra 500 sene 

boyunca Macaristan'ın başkentliğini 
y a p m ı ş  g e l e n e k s e l  y a p ı s ı n ı 
koruyabilmiş Çekoslovakya'nın ikiye 
bölünmesinden sonra kurulan, 
Slovakya'nın başkenti, Bratislava'ya 
geçerek şehrin tarihselve kültürel 
dokularını keşfett ik. Gezimize 
projenin yapılacağı Slovakya'nın doğa 
yürüyüşleri ile ünlü tatlı bir şehri olan 
Madra'yla devam ettik. Şehirdeki 
huzurlu ve sakin havayla projemize 
başlamış olduk.

 The  preparations for our 
journey had begun since we learned 
that the project we were partnering  
"Move for Tolerance" was approved 
by the Slovakian national agency. 
The rst stop of our journey was on 
the 23rd of May in Vienna. The city, 
which was surrounded by Suleyman 
The Magnicient and Kara Mustafa 

Pasha and considered as the gate of 
Western Europe, has an important 
place in Turkish history. We started 
our visit by visiting the St. Stephen's 
Cathedral, where there was a 
twenty-ton Pummerin, which was 
made by melting the weapons and 
the cannonballs left behind by the 
Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, 
carrying the traces of the Siege and 
freedom of Vienna. 

 Later we visited Slovakia's 
capital city, Bratislava, which was 
established after the division of 
C z e c h o s l o v a k i a ,  w h i c h  h a d 
preserved the traditional structure of 
the capital of Hungary throughout 
the year. We ended our journey in 
alovely town, famous for Slovakia's 
nature walk, Modra. We started the 
project in this peaceful town. 
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 TOLERANCE
MOVE FOR
HAREKET  ET
HOSGÖRÜ IÇIN ,

..



Heyecan içinde ortağı oluğumuz bu proje boyunca,  
gençlerimiz ülkemizde ve Avrupa' da yer alan çoklu 
kültürel ortama karşı toleranslı olmayı öğrendi. İnsanların 
kültürleri, ırkları, renkleri ve dinleri her ne olursa olsun 
onlara saygı göstermeyi ve ihtiyaçları olduğunda onlara 
yardımda bulunmayı öğrendiler. Proje boyunca yapılan 
aktivitelerin asıl amacı bu öğrendiğimiz doğruları gerçek 
hayata aktarabilmekti. Bu yüzden projedeki birçok 
aktivite ülkemizde ve diğer ülkelerde daha toleranslı ve 
spor yapan bir gençlik için yapılabilinecek aktiviteler ve 
programlar geliştirme odaklı oldu. 

Throughout this project, our 
young people learned to be 
tolerant of multiple cultures 
in our country and in Europe. 
They learned to respect 
people no matter what their 
culture, race, color,  or 
religion, and to help them 
w h e n  t h e y  n e e d  i t . 
Transferring of the truths 
that we learned  into  the  
real life. are the actual 
objective of the activities 
carr ied  out  dur ing  the 
project. Therefore,  many of 
the activities in the project 
consisted of activities  that 
we can put into practice in 
real life 
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 P r o j e  b o y u n c a  b i r ç o k 
aktivitelerle kültürümüzü diğer ülkelere 
tanıttık. Ata sporlarımızdan biri olan 
güreş'le tanıtımlara başladık. Mill i 
g u r u m u z  o l a n  v e  1 9 8 8  Ya z 
Olimpiyatları'nda 190 kiloyu kaldırarak 
b i z l e r i  g u r u r l a n d ı r a n  N a i m 
Süleymanoğlu'nu tanıttık. Daha sonra 
düzenlenen Türk gecesinde ülkemize ait 
yemekler i  tanı t t ık ve geleneksel 
içeceklerimizden şalgam ve ayranı 
tattırdık. İlerleyen vakitlerde ise bize ait 
o l a n  e v l i l i k  ö n c e s i  g e l e n e k s e l 
törenlerimizden olan Kına Gecesi'nin 
canlandırmasını yaptık. 6 ülkenin katılığı 
h o ş g ö r ü  p r o g r a m ı n ı n  s o n u n a 
geldiğimizde ise Slovakya'dan içimizde 
buruk bir hüzünle ayrıldık. 

 W i t h  m a n y  a c t i v i t i e s 
throughout the project, we introduce 
our culture to other countries. We 
started introductions with one of our 
traditional sports weight lifting. We 
introduced Naim Süleymanoğlu who 
made us proud by lifting 190 kilos in 
1988 Summer Olympics. We introduced 
our country's meals in the Turkish night 
which was organized later and we 
offered them our traditional beverage 
Salgam and Ayran. Later we organized   
'henna night' which is our traditional 
ceremony before marriage. When we 
came to the end of the project,  with an 
sorrowful farewell we left the country.

 Bize katkısı büyük olan bu 
projeyle birçok farklı ülkenin kültürünü ve 
birbirimize karşı farklılıklara karşı saygılı 
olmayı öğrendik.  Dönüş yolunda 
hepimizin ortak düşüncesi ERASMUS+ 
hayatımıza önemli katkılar sağladığı ve 
bize birçok farklı kültürü tanıma şansı 
vermesiydi.

 Through this project we learn to 
respect other cultures  and differences 
which was the one oft he valuable 
contribution of the program . On the way 
back home , we all shared a common 
thought  that ERASMUS +  made  
important contributions and gave us the 
chance to recognize many different 
cultures.
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 Her şey bir patik muhabbetiyle başladı. Derneğimiz Başkan 
Yardımcısı Resim Öğretmeni Sayın Gülçin ÇAR'ın okulda yaptığı işler, 
bizde el sanatları ile ilgili bir proje kri oluşmasını sağladı. Fikir, daha ne 
olur, nasıl olur aşamasındayken faaliyet üretme üzerine sıkı bir tartışma 
yaşanmaya başladı. 

 It all started with a booty. Our Association Vice Chairperson 
Painting Teacher Gülçin ÇAR's work in school enabled us to create a 
project idea about handicrafts. The idea began to be a heated debate 
on how to produce activity while it was in the process of becoming. 

 Projemiz, Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Programları kapsamında 
T ü r k  U l u s a l  A j a n s ı  t a r a f ı n d a n 
onaylandıktan sonra hemen hazırlıklara 
başladık. Onay süreci geciktiği için proje 
k ı ş  a y ı n a  k a l m ı ş t ı .  O r t a k l a r l a 
mailleşmeler, mesajlar derken ön 
hazırlık toplantısı geldi, çattı. Bu arada 
yerel ortağımız Karasu Halk Eğitim 

Merkezi, proje faaliyetlerine katılma 
konusunda isteksiz davranıyordu. Her 
konuşmada başka sorunlar ortaya 
çıkarıyorlardı. 
 

 O u r  p r o j e c t  s t a r t e d 
immediately after approval by the 
Turkish National Agency under the 

European Union Education and Youth 
Programs. The project was in winter 
because the approval process was 
delayed. In the meantime, our local 
partner Karasu Public Training Center 
was reluctant to participate in the 
project activities. Every conversation 
had created  other problems. 

BİR SÖZ 
BİN FİKİR

Projeyi hazırlayacak olan ben iyice 
bunalmıştım: “Kilim” diyorum; yok, 
“Sepet”  d iyorum; yok,  “Nak ış” 
diyorum; yok. Son bir hamle ile yüksek 
sesle  “Patik” dedim. Kısa bir sessizliğin 
ardından kahkahalar patladı. Gerçekten 
çok eğlenceli bir sohbet ile başlayan 
proje hazırlığımız, Türk el sanatlarını 
tanıtırken sunduğumuz patiklerle son 
buldu.

I was overwhelmed with confusion of 
what I should prepare for the project: I 
say "Kilim"; no, I say "basket"; no, I say 
"embroidery"; no. I said " booties," with 
a nal move loudly. After a short silence, 
we started to laugh. Our project 
preparation, which started with a really 
entertaining conversation, ended with 
booties that we presented while 
introducing Turkish handicrafts. 
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 I shared our project responsibility with the Turkish National 
Agency and I said that they did not want to continue with the partnership. 
We had separated our ways with the approval of the National Agency. We 
prepared program with Karasu Municipality KARGEM ( Karasu 
Municipality Youth Training Center), Karasu Anatolian High School and 
Karadeniz Vocational and Technical Anatolian High School for the 
activities that we would replace with the completion of the partnership. 
The program was so good that I was still upset about the trainees who 
were studying in the villages, even if they were 

Türk Ulusal Ajansı 'ndan proje 
sorumlumuz ile konuyu paylaştım ve 
Karasu Halk Eğitimi Merkezinin 
o r t a k l ı ğ a  d e v a m  e t m e k 
istemediklerini söyledim. Ulusal 
Ajans'ın onayı ile yollarımızı ayırdık. 
Or tak l ı ğ ın  b i tmes i  i l e  yer ine 
koyacağımız aktiviteler için Karasu 
Belediyesi KARGEM, Karasu Anadolu 
Lisesi ve Karadeniz Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile program yaptık. 
Program o kadar güzel oldu ki, Karasu 
Halk Eğitim Merkezi için iyi ki 
ayrılmışlar desek de köylerdeki 
kurslarda eğitim gören kursiyerler için 
hala üzgündük.

One Word,
Thousand Ideas
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 Ön hazırlık toplantısında 
A z e r b a y c a n ,  M a c a r i s t a n , 
Letonya, Litvanya ve Polonya'dan 
gelen l ider ler i le programı 
konuştuk. Proje ile ilgili tüm 
detayların ve risklerin konuşulup 
sözleşme haline al ındığı bu 
toplantının ardından proje süreci 
başlamış oldu. Hazırladığımız 
faa l iyet  programın ı  Karasu 
Kaymakamı Sayın Aziz MERCAN 
ile paylaşıp olurunu aldıktan sonra 
9 Şubat'ı beklemeye başladık.
 

 A t  the  p re l im ina r y 
meeting we talked about the 
program with leaders from 
Azerbaijan, Hungary, Latvia, 
Lithuania and Poland. After this 
meeting where all the details 
about the project and risks were 
discussed and put into a contract, 
the project process was  started. 
We began to wait for 9th 
February after sharing the activity 
program we prepared with 
G o v e r n o r  o f  K a r a s u  A z i z 
MERCAN.

Projemiz sabah başlayan el sanatlarının 
tarihte ve günümüzdeki kul lanım 
alanlarına yönelik çalıştay ve logo tasarımı 
ile devam etti. Pazartesi günü Gazi Metal 
Fabrikası Sosyal Tesislerinde ülke 
sunumlarını yapıp, Karasu pazarını 
gezmeye gittik. Pazardan dönüşte otelde 
Letonya el sanatlarını öğrendikten sonra 
akşam,  Macar i s t an ,  Po lonya  ve 

Türk iye 'ye a i t  sunumlar ve ha lk 
danslarının sergilendiği kültürel geceyi 
yaptık. Daha önceleri, içinde acı 
bulunduğu için çok da beğenilmeyen çiğ 
köfte gecenin yıldızıydı. O geceden sonra 
sürekli çiğ köfte muhabbeti dinledik. 

Our project continued with the 
workshop and logo design for the 

handicrafts that started in the morning 
and the usage areas of today and in 
h i s t o r y.  O n  M o n d a y  w e  m a d e 
presentations of countries at the Gazi 
Metal Factory Social Facility and visited 
the Karasu bazaar. At the evening Latvia, 
Hungary, and Poland made cultural night 
and presented  folk dance of their 
countries. 
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 9 Şubat akşamı misarlerimizi karşıladıktan 
sonra ertesi gün tanışma oyunları ile projeye 
başladık. Proje ekipleri uyumlu ve eğlenceliydi. 
Aktiviteler sonunda 5 ülkeden gelen katılımcıları 
daha önceden belirlediğimiz ailelere akşam 
yemeğine gönderdik. Kültürümüzü tanıtmak 
amacıyla yaptığımız bu faaliyet sonunda gece 
y a r ı s ı n a  k a d a r  T ü r k  y e m e k l e r i n i  v e 
misarperverliğini dinledik. Yemekten dönen 
hemen herkes sürekli teşekkür ediyordu. 

 After we welcomed our guests on the 
evening of 9th February, we started the 
project with ice breaker  games. The project 
teams were compatible and fun. At the end of 
the activities, the participants from the 5 
countries went  to dinner with the families we 
had  previously decided. We have listened to 
Turkish food and hospitality till midnight at 
the end of this activity which we made in 
order to promote our culture. Almost 
everyone who returned from the meal were  
thankful.

 27



 Salı günü programımız Karasu 
Anadolu Lisesi resim sınıfındaydı. Gülçin 
Hanım tel kırma kasnaklarını hazırlamış 
bizi bekliyordu. Katılımcılarımız hemen 
işe koyuldu. Oldukça zor ama aynı 
zamanda güzel olan tel kırma çalışması 
öğlene kadar sürdü. Öğleden sonra 
Azerbaycan halı motieri tanıtımı ve 
boyaması yapıldı ve katılımcılarımız son 
ders sınıarda derse katıldılar. Özellikle 
dil bölümü öğrencileri pratik yapmak için 
sürekli misarlerimiz ile diyalog kurdular. 
Projemiz bu anlamda el sanatları dışında 
dolaylı olarak dil gelişimi anlamında da 
yararlı oldu. 

 Our program on Tuesday was in 
Karasu Anatolian High School's painting 
class. In the afternoon, presentation and 
painting of carpet motifs of Azerbaijan 
w e r e  m a d e  a n d  p a r t i c i p a n t s 
participated in senior's lesson. 

 Çarşamba günü Karadeniz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 
misari olduk. El sanatları bölümünde 

Litvanya'ya ait süs eşyası 
yapımı ve ardından Türk 
kü l türüne a i t  b i lek l i k 
yapımından sonra yiyecek-
i ç e c e k  b ö l ü m ü n ü n 
hazırladığı öğle yemeğine 
geçtik. Öğleden sonra 
tamamlanan bileklikleri 
t a k a n  k a t ı l ı m c ı l a r 
M a c a r i s t a n  b o y a m a 
motierini öğrendiler. 
G ü n ü n  s o n u n d a 
Azerbaycan, Letonya ve 
Litvanya'nın sunumları ve 
halk danslarının olduğu 
ikinci kültürel gece yapıldı. 

 On Wednesday we visited Black 
Sea Vocational and Technical Anatolian 
High School. After  making the 
decorative material belonging to 
Lithuania in the handicrafts department 
and then making the wristbands 
belonging to the Turkish culture, We 
went to a lunch made by the food and 
beverage department. After lunch, 
part ic ipants wear ing completed 
wristbands learned the painting motifs 
of Hungary. At the end of the day there 
was a second cultural night in which the 
presentations of Azerbaijan, Latvia and 
Lithuania and folk dances were held. 

 Perşembe günü sabah Karasu 
Belediye Başkanı  Sayın Mehmet 
İSPİROĞLU'nu  ziyaret ettikten sonra 
KARGEM'e geçtik. KARGEM'de özellikle 
deri işçiliği konusunda katılımcılarımız 
oldukça başarılıydı. Karasu Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Çetin TURHAN ile 
Kaymakamımız Sayın Aziz MERCAN'ın 
misari olduk. İlçemizde artan sanayi 

konusu konuşulurken Letonya lideri 
sayın Gundars LİEPİNS'in çevre ile ilgili 
tavsiyesi kaymakamımız tarafından not 
al ındı. Acarlar Longozu gezisi ve 
ardından otelde Polonya kağıt işlemeciliği 
çalışması yaptık.
,
 On Thursday morning we 
visited KARGEM after visiting Karasu 
M a y o r   M e h m e t  İ S P İ R O Ğ L U . 
Pa r t i c i p a n t s  i n  KA R G E M  w e r e 
p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n 
leatherworking. We also visited Karasu 
National Education Director Mr. Çetin 
TURHAN and our District Governor Aziz 
MERCAN. We visited Adapazarı on 
Friday and we made our project 
exhibition on Saturday. All products we 
had made in this scope exhibited in 
Hocaoğlu Pasajı where our association 
center was located. At the evening 
certicate ceremony, and then a session 
where everyone expressed their feeling 
were hold and we made a farewell 
ceremony. At the farewell ceremony all 
the participants were one mind about 
the preparing similar projects together 
again . And our adventure, starting with 
our bootie, became unstoppable. You 
too no longer call it just booty; it opened 
many doors. 
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 Salı günü programımız Karasu 
Anadolu Lisesi resim sınıfındaydı. Gülçin 
Hanım tel kırma kasnaklarını hazırlamış 
bizi bekliyordu. Katılımcılarımız hemen 
işe koyuldu. Oldukça zor ama aynı 
zamanda güzel olan tel kırma çalışması 
öğlene kadar sürdü. Öğleden sonra 
Azerbaycan halı motieri tanıtımı ve 
boyaması yapıldı ve katılımcılarımız son 
ders sınıarda derse katıldılar. Özellikle 
dil bölümü öğrencileri pratik yapmak için 
sürekli misarlerimiz ile diyalog kurdular. 
Projemiz bu anlamda el sanatları dışında 
dolaylı olarak dil gelişimi anlamında da 
yararlı oldu. 

 Our program on Tuesday was in 
Karasu Anatolian High School's painting 
class. In the afternoon, presentation and 
painting of carpet motifs of Azerbaijan 
w e r e  m a d e  a n d  p a r t i c i p a n t s 
participated in senior's lesson. 

 Çarşamba günü Karadeniz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 
misari olduk. El sanatları bölümünde 

Litvanya'ya ait süs eşyası 
yapımı ve ardından Türk 
kü l türüne a i t  b i lek l i k 
yapımından sonra yiyecek-
i ç e c e k  b ö l ü m ü n ü n 
hazırladığı öğle yemeğine 
geçtik. Öğleden sonra 
tamamlanan bileklikleri 
t a k a n  k a t ı l ı m c ı l a r 
M a c a r i s t a n  b o y a m a 
motierini öğrendiler. 
G ü n ü n  s o n u n d a 
Azerbaycan, Letonya ve 
Litvanya'nın sunumları ve 
halk danslarının olduğu 
ikinci kültürel gece yapıldı. 

 On Wednesday we visited Black 
Sea Vocational and Technical Anatolian 
High School. After  making the 
decorative material belonging to 
Lithuania in the handicrafts department 
and then making the wristbands 
belonging to the Turkish culture, We 
went to a lunch made by the food and 
beverage department. After lunch, 
part ic ipants wear ing completed 
wristbands learned the painting motifs 
of Hungary. At the end of the day there 
was a second cultural night in which the 
presentations of Azerbaijan, Latvia and 
Lithuania and folk dances were held. 

 Perşembe günü sabah Karasu 
Belediye Başkanı  Sayın Mehmet 
İSPİROĞLU'nu  ziyaret ettikten sonra 
KARGEM'e geçtik. KARGEM'de özellikle 
deri işçiliği konusunda katılımcılarımız 
oldukça başarılıydı. Karasu Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Çetin TURHAN ile 
Kaymakamımız Sayın Aziz MERCAN'ın 
misari olduk. İlçemizde artan sanayi 

konusu konuşulurken Letonya lideri 
sayın Gundars LİEPİNS'in çevre ile ilgili 
tavsiyesi kaymakamımız tarafından not 
al ındı. Acarlar Longozu gezisi ve 
ardından otelde Polonya kağıt işlemeciliği 
çalışması yaptık.
,
 On Thursday morning we 
visited KARGEM after visiting Karasu 
M a y o r   M e h m e t  İ S P İ R O Ğ L U . 
Pa r t i c i p a n t s  i n  KA R G E M  w e r e 
p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n 
leatherworking. We also visited Karasu 
National Education Director Mr. Çetin 
TURHAN and our District Governor Aziz 
MERCAN. We visited Adapazarı on 
Friday and we made our project 
exhibition on Saturday. All products we 
had made in this scope exhibited in 
Hocaoğlu Pasajı where our association 
center was located. At the evening 
certicate ceremony, and then a session 
where everyone expressed their feeling 
were hold and we made a farewell 
ceremony. At the farewell ceremony all 
the participants were one mind about 
the preparing similar projects together 
again . And our adventure, starting with 
our bootie, became unstoppable. You 
too no longer call it just booty; it opened 
many doors.  Cuma günü Adapazarı 

gezisi ve cumartesi günü proje 
sergimiz yapıldı. Bu kapsamda 
yaptığımız tüm ürünleri dernek 
m e r k e z i m i z i n  b u l u n d u ğ u 
Hocaoğlu Pasajı'nda sergiledik. 
Akşam ser t i ka  tören i  ve 
ardından herkesin duygularını 
i f ade  e t t i ğ i  b i r  o turumun 
ardından sıra vedalaşmaya geldi. 
Dolu dolu geçen 10 günün 
ardından artık birçok katılımcıda 
gözyaşı ve veda hüznü vardı. 
Herkes ağız birliği etmişçesine bu 
projeyi aynı kadro ile geliştirelim 
ve tekrar yapalım diyordu. Ve 
b i z i m  p a t i k  i l e  b a ş l a y a n 
serüvenimiz kartopu etkisiyle 
büyümüş durdurulamaz hal 
almıştı. Sizler de artık patik deyip 
geçmeyin, bize birçok kapı açtı.



HAYAL GÜCÜNÜN SINIRSIZ KAPILARINI AÇAN

ELON MUSK
Amerikalı iş adamı Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'da doğdu. Teknolojiye ilk adımını 
10 yaşında atan Elon Musk, bir Commodore bilgisayar üzerinde yazılım yazmaya başladı. 12 
yaşında Blastar adını verdiği, kendi ürettiği bir oyunun kodunu dönemin önemli dergilerinden 
birisine 500$'a satarak, iş dünyasına adımını attı. 18 yaşına girmeden Kanada'ya yerleşen 
Musk, annesinin kanada vatandaşı olmasının vermiş olduğu yasal hakları kullanarak Kanada 
vatandaşlığına sahip oldu.
997 yılında Pensilvanya Üniversitesi Fizik ve Ekonomi bölümlerinden lisans derecesiyle 
mezun olan Musk, daha sonrasında Stanford Üniversitesinde doktora yapmak amacıyla 
California'ya taşındı. İnternet, yenilebilir teknoloji ve derin uzay konusundaki ilgisi, 
okulun başlamasından 2 gün sonra okulu bırakmasına sebep oldu.
Elon Musk'ın geliştirdiği programlar ve kurmuş olduğu kurumlar: 
ZİP2:
Elon Musk'ın sayısız girişimlerin ilki, 1995 yılında kardeşi Kimbal Musk ile başladı. Babaların-
dan aldıkları 28.000$ ile girişimciliğe ilk adımlarını atan kardeşler; Zip2 adını verdikleri, 
gazeteler için internet üzerinden erişilebilir bir şehir rehberi sitesi kurdular.

X.com ve Paypal:
Zip2'nin satışından kazandığı birikimle Elon Musk, 1999 yılında online e-posta ile ödeme ve nansal 
servislerin sunulduğu X.com'u kurdu. 1 yıl sonra X.com'un Connity ile birleşmesinin ardından 
Connity'nin adı değiştirilerek günümüzde de önemli bir yeri olanPaypal adını aldı.

SPACEX:
Paypal'da ki başarısının ardından Elon Musk; 2002 yılında Space Exploration Techologies (Uzay keşif 
teknolojileri) adını verdiği SpaceX şirketini, 100 milyon dolarlık sermaye ile kurdu.2008 yılında kendisinin 
üretmiş olduğu Falcon 1 roketi ile başarıyla Dünya etrafına bir uydu yerleştirilmesiyle birlikte, SpaceX özel 
sermaye ile Dünya görüngesine ilk uydu yollanan rma ünvanını kazandı.2012 yılında Dragon adını 
verdikleri uzay mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kilitlenen SpaceX, UUİ'ye ulaşan ilk 
özel araç yollayan rma unvanını kazandı. Elon Musk, SpaceX olarak kalkıştan sonra ilk bölümü dikey 
bir şekilde inebilen bir roket tasarlamaya başladı. Birçok başarısız denemenin ardından 2015 yılında 
rma, ilk defa bir roketin ilk aşamasını kalkıştan sonra dikey olarak indirmeyi başardı. 2040 yılında 
80,000 kişilik bir nüfus ile Mars'ta koloni kurma hede olduğunu söyleyen Elon Musk, Eylül 
2016'da Mars'ta planladığı koloni planlarını paylaştı. Firma şu anda astronotları Uluslararası 
Uzay İstasyonu'na yollamanın yanında, aynı zamanda Mars içinde çalışmalarını sürdürmeye 
devam ediyor.

Tesla:
2003 yılında Tesla Motors adıyla Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından
kurulan Tesla, daha sonrasında Elon Musk'ın yatırımlarıyla birlikte hızlı bir şekilde 
büyüdü.2008 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından rmanın CEO kol-
tuğuna oturan Elon Musk, ilk olarak Roadster modelini geliştirerek 31 
ülkede 2,500 satış gerçekleştirdi.2012 yılında 4 kapılı sedan bir araç olan 
Model S'in dağıtımınabaşlayan rma, akabinde 2015 yılında SUV modeli 
olan Model X'in dağıtımınabaşladı. 
Tesla, aynı zamanda evler için şeffaf görünümlü güneş panelleri satışıda 
gerçekleştiriyor. Musk,17 Kasım 2017'de gerçekleştirdiği tanıtım ile 
birlikte şirketin ilk ticari taşıtı olan elektrikli tır Tesla Semi'yi de duyurdu. 
Tesla Semi ile birlikte, tırlarda elektrikli araçlar haline geliyor.
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                American business man Elon Musk was born on June 28, 1971 in South Africa. Elon Musk, who made his rst 
                    step in technology at the age of 10, started to write software on a Commodore computer. At the age of 

12, he sold his own production code called Blastar to one of the most important magazines of the period, 
for $ 500, and took the step into the business world. Musk, who settled in Canada before he turned 

18, had Canadian citizenship using her legal rights as her mother was a Canadian citizen.  After 
graduating in 1997 with a bachelor's degree in Physics and Economics from the University of 
Pennsylvania, Musk moved to California to pursue his doctorate at Stanford University. The 
interest in  the internet, edible technology and deep space has caused him to drop out after 

two days of the start of the school. 
Developed programs and established institutions by Elon Musk:

                              ZİP2:
                             Elon Musk's innumerable initiatives began in 1995 with his brother Kimbal Musk. The 

brothers who took the rst steps to entrepreneurship with the $ 28,000 they took from
 their father, set up a city guide site called Zip2,which is accessible via the internet for 

newspapers.

                                      X.com ve Paypal:
.                                   Through the fund of the sale of Zip2, Elon Musk set up X.com in 1999, where online 

e-mail payment and nancial services were offered. One year later, after X.com merged 
with Connity, name of Connity was changed the name of PayPal which is a key position 

today.

                                     SPACEX:
                                   After his success at PayPal, in 2002,Elon Musk founded SpaceX, which he named Space 
                                   Exploration Technologies, with $ 100 million capital. In 2008, Falcon 1 rocket ,which he 

                                  produced himself, was deployed a satellite around the Earth  , and SpaceX assumed the title 
of the rst satellite to Earth orbit with private capital. In 2012 SpaceX, successfully connected 
to the International Space Station with the space shuttle named Dragon, assumed the title of 

company sending the rst private vehicle reaching to the UUI. Elon Musk began designing a rocket 
whose the rst part could land vertically after the departure of SpaceX. After many unsuccessful attempts, 

in 2015, the company, for the rst time, succeeded in vertically landing the rst phase of a rocket after the takeoff.
In 2040, Elon Musk who said that his goal was to establish a colony with a population of 80,000,on Mars, shared his 

colony plans in Mars in September 2016.In addition to sending astronauts to the International Space Station, the 
company is also continuing to work within Mars at the same time.

                      Tesla:
                        Tesla, founded in 2003 by  Martin Eberhard and Marc Tarpenning with the name of Tesla Motors, later 

                            grew rapidly with the investment of Elon Musk. After the economic crisis in 2008, Elon Musk, the 
                               CEO of the company, developed the Roadster model rstly and made 2,500 sales in 31 countries.

                                 The company began distributing the Model S, a 4-door saloon car in 2012, and then began 
                                       distributing the

                                    
                                                 Model X, the SUV model, in 2015.Tesla also has transparent solar panels for homes 

                                                        on sale. Musk also announced the Tesla Semi, the company's rst commercial 
                                                           vehicle, the electric car, with the announcement made on 17th November 

                                                                2017. Together with Tesla Semi, the trucks also become electric vehicles.

WHO OPENS THE LIMITLESS DOORS OF IMAGINATION

                         ELON MUSK
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H y p e r l o o p  ( H i p e r  D ö n g ü ) :  
Hyperloop:Vakumlu tüpte duvarlara 
dokunmadan seyahat eden ve saatte 
1200  km sürate ulaşacak bir manyetik 
tren. Hiperdöngü Elon Musk tarafından 
2013 yılında ortaya atılmıştı. Düşük 
basınçlı tüplerin içerisinde inanılmaz 
süratlere ulaşacak minik kozalarla sanki 
eskiden bir binanın çeşitli yerlerine posta 
göndermede kullanılan pnömatik tüplere 
benzer bir sistem kullanarak insanları 
gidecekleri yerlere ulaştırma kri. Bu 
sistem, teoride inanılmaz derecede ucuz 
ve enerji verimi de inanılmaz derecede 
y ü k s e k .
Hiperdöngü dev bir tüpün içinde kısmi 
bir vakum oluşturup, insanların içerisine 
oturduğu kozalar ı  mıknat ıs lar i le 
s ü r t ü n m e s i z 
olarak inanılmaz 
s ü r a t l e r e 
u l a ş t ı r a r a k 
çalışıyor. Kozalar 
d u v a r l a r 
karşısında bir dizi 
pervane kullanarak dizili bir mekanizma 
sistemiyle oluşacak ve tüm sistem 
rayların dışını kaplayacak güneş panelleri 
sayesinde güneş enerjisi ile çalışacak. 
Eldeki veriler çerçevesinde Anlaşılan o ki 
içerisine atlayıp İstanbul'dan New York'a 
1 . 5  s a a t t e  g i d e b i l e c e ğ i m i z 
Hiperdöngü'nün yapılması belir bir 
zaman diliminden sonra ve gerekli 
testlerin ve donanım çalışmalarından 
sonra proje tam anlamıyla oluşacaktır.
OpenAI ve Neuralink: 2015 yılında kar 
amacı gütmeyen bir yapay zeka  rması 
kuran Elon Musk, rma olarak insanlığa 
yararı dokunacak yönde yapay zeka 
çalışmaları yapıyor. Yapay zekanın 

herkese erişilebilir olmasını isteyen rma, 
d e v l e t l e r  v e  b ü y ü k  ş i r k e t l e r i n 
yüksek rakamlar ödeyerek sahip olduğu 
sistemlerin yerine geçerek yapay zekayı 
ucuz ve ulaşılabil ir kılmak istiyor.
Ayrıca, 2016 yılında Neuralink'in kurucu 
ortağı olan Elon Musk, rma olarak insan 
beyni ve yapay zekanın birleştirmesi 
üzerinde uğraşıyor. Firma, insan beynine 
yer leşt i r i lebi l i r  c ihazlar üreterek 
insanların yapabileceklerinin kapasitesini 
a r t t ı r m a k  ü z e r i n d e  ç a l ı ş ı y o r.
The Boring Company:2016 yılında 
trakte kalmış olmanın verdiği bıkkınlık ile 
tweet atarak ilk başlangıcı yapan Elon 
Musk, The Boring Company ile yer altı 
üzerinden araç trağini tüpler aracılığıyla 
sağlamayı hedeiyor.

Hyperloop: A magnetic train that 
travels without touching the walls of a 
vacuumed tub and reaches a speed of 
1,200 km/h. Hyperloop was launched by 
Elon Musk in 2013. The idea of   bringing 
people to where they go by using a 
system similar to a pneumatic tube used 
to send mails to various parts of a 
building with tiny cocoons reaching 
incredible speeds in low-pressure tubes. 
This system is incredibly cheap in theory, 
and its energy supply is incredibly 
high.The Hyperloop works by creating a 
partial vacuum inside a giant tube, 
reaching incredible speeds without 

friction, with the cocoons that people sit 
in. The cocoons will be formed by a 
mechanism system arranged by using a 
series of propellers against the walls and 
will work with solar energy thanks to the 
solar panels which will cover the outside 
of the rails. In the frame of the available 
data, it seems that the Hyperloop 
project will be fully realized after a 
certain period of time and the necessary 
tests and hardware studies to jump in 
and go to New York from Istanbul in 1.5 
hours.
OpenAI ve Neuralink: Elon Musk, who 
f o u n d e d  a  p r o  t - f r e e 
articialintelligence rm in 2015, is 
doing articial intelligence studies as a  
company to benet for humanity. The 

rm wants to 
make articial 
i n t e l l i g ence 
c h e a p  a n d 
accessible by 
replacing the 
systems that 

state and big corporations have by 
paying for high gures, as the rm wants 
to be accessible to all. In addition, Elon 
Musk, the founding partner of Neuralink 
in 2016, is working on the merger of 
human brain and articial intelligence as 
a rm. The rm is working on increasing 
the capacity of what people can do, by 
manufacturing devices that can be 
placed on the human brain. 
The Boring Company: Elon Musk, who 
made the rst start by tweeting with the 
boredom of  being trapped in trafc in 
2016, The Boring.
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ACARLAR LONGOZU
Acarlar Floodplain Forest



 Ne mutlu bizlere ki “Öğretmenimin Dilinden 
Şarkılar Türk Sanat Müziği Topluluğu” olarak beş güzel 
konseri geride bıraktık. Bunun için çok mutluyuz ve bu 
gururu her zaman yaşamak da bizlerin hakkı diye 
düşünüyorum.
 Üç yıl gibi bir süre içerisinde soğuk kış 
akşamlarında, gündelik koşuşturmalar içinde tüm 
yorgunluklara ve zaman zaman karşımıza çıkan türlü 
zorluklara rağmen çalışmalar yaparak böyle güzel bir iş 
ortaya koymuş olduk.
 Güzel etkinliklere sahip olmak için öylece 
bekleyip duramayacağımızı biliyoruz. Hayatımızı 
güzelleştirmek için emek harcamak, yorulmak ve bir 
şeylerden fedakârlık etmek gerekiyordu. Bizler de 
öyle yaptık  yani ne gerekiyorsa onu yaptık içimizdeki 
sanat sevdasıyla, hem de hiçbir olumsuzluğa 
aldırmadan yaptık. “Madem yapıyorsak bu işi hakkıyla 
yapalım.” diyerek de yola çıktık ki hatırı sayılır sayıda 
kırk kişilik bir ekiple sahne aldık. Müzik sanatımızın 
değerli eserleriyle dinleyicilerimizin karşısına çıktık ve 
sonra daha da zor işlere gözümüzü diktik. Sevgili Ersel 
AYDIN'ın (KARGENÇ) desteğiyle ve tecrübesiyle 
yoğun ve zahmetli bir çalışmayla bunu uluslararası bir 
projeye dönüştürmeye karar verdik. Uzun ve zor 
yollar kat ederek atamızın doğduğu toprakları, 
yürüdüğü yolları, Selanik'te doğduğu evi ziyaret ettik. 
Ardından eski topraklarımızda, kaybolan izlerimizi 
yeniden biraz da olsa belirginleştirmek adına 
Makedonya'nın Üsküp kentine gidip orada sahne 
aldık, ülkemizi temsil ettik.

             Fortunately, we left behind ve beautiful 
concerts as "Songs from My Teacher's Sound” Turkish 
Classical Music Singing Society ". We are very happy 
for this and I think it is our right to be proud of this 
every time.
 We have done such a good job by working in 
cold winter evenings in spite of all the tiredness, 
everyday hurdles and occasional challenges for three 
years.
 We know we cannot just wait to have such 
beautiful events. To make our life better, it was 
necessary to labor, get tired and sacrice something. 
We did so - we did what was necessary - with the love 
of art in us, and without regard to any negativity. We 

set off by saying "If we do it, let's do it right" and got a 
chance to perform as a band consisting of forty 
people. We appeared in front of our audience with 
valuable works of our music art, and then we set an 
eye on more difcult things. With the support and 
experience of our beloved Ersel AYDIN   (KARGENÇ), 
we have decided to turn this into an international 
project with an intensive and laborious work. 
Covering long and harsh distances, we visited the land 
where our great leader Atatürk was born, the way he 
walked through, the house where he was born in 
Thessaloniki. Then; we went to Macedonia's city of 
Skopje and staged there and represented our country 
in our old lands in order to make our disappearing 
traces a bit more visible 

 Bunun yanında bu uzun yolculuğu güzel 
anılar biriktirdiğimiz bir otobüs yolculuğuyla 
tamamladık ki neler geçmedi başımızdan diye 
konuşmaya başlayınca anlatmaktan,  gülmekten 
kendimizi alamıyoruz. Güzel ya da olumsuz her şey 
bizde tatlı bir tebessüm bırakan anılar oldu. Daha 
sınırdan çıkar çıkmaz frenimiz mi patlamadı, o sıcakta 
klimamız mı bozulmadı anlatmakla bitmez. Hatta en 
önemli ve en güzel kısmı da konser aşamasıydı 
sanırım. Konseri “İlla Türk hanında yapmak istiyorum, 
kültürümüze sahip çıkalım.” ısrarımla hiçbir altyapısı, 
elektriği hatta sahnesi bile olmayan bir han seçmiş 
oldum ki muhteşem bir handı tabii. Ve ben bunları bile 
bile orayı seçtim ama bunun bedeli olarak sandalye 
taşıdık, taşıttık, sahnemizi kendimiz kurduk, 
jeneratörü ayarladık ve dahası işin en güzel kısmını 
şimdi söylüyorum: İkinci perde başlamıştı, tam 
konserin en orta yerindeydik ki jeneratör bozuldu. 
Lamba, mikrofon ne varsa hepsi gitti. O an tam her 
şeyin bittiği yerdi diyebilecekken benim bu güzel 
ekibim o güzel enerjileriyle, o güzel tebessümleriyle 
telefonlarını ve çakmaklarını çıkarmaya başladılar, 
hanın duvarlarında ellerindeki ışıklardan düşen 
gölgeleri gezinmeye başladı. Bir taraftan müzik devam 
ederken onların gölgeleri Üsküp'te eski bir Türk 
hanının duvarlarında iz bırakmaya, yaşamaya 
başlamıştı… Amacımıza ulaşmıştık. Elektriksiz, doğal 
seslerle muhteşem ve sıra dışı bir konseri tamamlamış 
olarak ülkemize döndük...

ÖĞRETMENİMİN DİLİNDEN 
ŞARKILAR
Songs from My Teacher's Sound
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Besides, we completed such a long bus 
journey during which we had fond 
memories that we can't stop laughing 
when we start talking about what we 
lived through. Everything whether 
beautiful or negative are memories that 
left us a sweet smile. As soon as we got 
out of the border, our brake failed, our air 
conditioner was broken, it is more than 
you can imagine. I guess the most 
important and the most beautiful part 
was the concert stage. I insisted that "I 
want to give the concert in the Turkish 

inn, let's protect our culture." I chose a 
inn without  any in f rastructure, 
electricity or even a stage, but it was a 
magnicent inn of course. And I chose it 
even though I was aware of all those 
things,chose it, in lieu of that choice we 
carried the chairs, moved the stage, set 
up the stage by ourselves, set the 
generator, and now I say the most best 
part of the work: the second stage 
started, in the middle of the concert the 
generator was broken. The lamp, the 
microphone, all was gone. I thought, 

everything ended but my lovely team 
smi led  wi th  the i r  g reat  energy 
afterwards they started to bring out their 
mobile phones and lighters, their 
shadows falling from the lights in their 
hands started to wander on the walls of 
the inn. As music continued, their 
shadow began to live in Skopje, leave a 
trace on the walls of an old Turkish inn ... 
We succeeded. We returned to our 
country completing an extraordinary 
concert with natural sounds and no 
electricity,...

Karasu Youth, Art and Sport Club Association Kargenc Club
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 Mutluyuz, tüm ekip olarak ve 
kendi adıma böyle bir topluluğu kurmuş, 
böyle güzel insanları bir araya toplamış 
olmakla da ayrıca çok mutluyum. Böyle 
yürekli insanları bir arada bulduğum için 
kendimi çok şansl ı hissediyorum. 
Söz ler imi  hayat ım boyunca hep 
söylediğim gibi “Sanat hayatımızı 

güzelleştirir.” diyerek bitirmek istiyorum.  
Sanat, tüm insanlığın hayatının en güzel 
yanı ve her zaman da hayatımızı 
güzelleştirmeye devam edecek. 

 We are happy, as the whole 
team and on my own behalf, I am also 
very happy to form such a beautiful group 

and get such good people together. I feel 
very lucky to have been able to nd such 
gallant people. I want to conclude by 
saying my words I have always said in my 
life, "Art makes our life beautiful." Art is 
the most beautiful part of the whole 
humanity's life and will always continue 
to make our life better

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü
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 D ü n y a  g e n e l i n d e  a r t a n 
obeziteye karşı duyarsız kalamazdık. Bu 
konuda yaptığımız araştırmalar bizi bir 
proje hazırlamaya yöneltti. Sorun 
gerçekten de sanıldığından çok daha 
büyüktü. 6 farklı ülkedeki ortaklarımız ile 
projemi gönderdik. 2017 yılının son 
günü Türk Ulusal Ajansı sonuçları 
yayınladı. Projemiz onaylanmış ve hibe 
almaya hak kazanmıştı. 
 Ortaklar ile iletişime geçip 
katılımcı seçimlerine başladık. Uçak 
biletleri, metroydu derken 4 Mayıs geldi 
çattı. Toplam 39 katılımcılı projemizin ilk 
g ü n l e r i  o b e z i t e  h a k k ı n d a 
bilgilendirmeler, buz kırıcı dediğimiz 
kaynaşma oyunları ve egzersiz faaliyetleri 
ile geçti. Projenin ikinci akşamı ailelere 
m i s a  r  o l a n  k a t ı l ı m c ı l a r,  T ü r k 
misarperverliğini ve Türk yemeklerini 
an l a t a  an l a t a  b i t i r ememi ş l e rd i . 

Dördüncü gün Gazi Metal Fabrikası 
Sosyal Tesisleri'nde yaptığımız ülke 
tanıtımları ve ardından Karasu pazarı 
gezisi ile proje devam etmişti. Artık yedi 
farklı ülkeden katılan gençler iyice 
kaynaşmış akşamları yapılan kültürel 
geceler ile de oldukça neşeli olmuştu.

 We could not be insensitive to 
the increasing obesity worldwide. The 
research we have done in this regard has 
led us to prepare a project. The problem 
was really bigger than thought. We sent 
our project with partners from 6 
different countries. On the last day of 
2017, the Turkish National Agency 
announced the results. Our project was 
approved and deserved to receive a 
grant.
 We communicated with the 
partners and started participant 

selection. While talking about ight 
tickets and subway, it was 4th of May. 
The rst days of our project that 
included 39 participants in total, were 
spent by informing about obesity, 
i cebreaker  games and exerc ise 
activities. In the second evening of the 
project, the participants that were 
guests to the families couldn't help 
speaking highly of Turkish hospitality 
and Turkish food. On the fourth day, the 
project continued with the presentation 
of the countries in Gazi Metal Factory 
Social Facilities and then Karasu Bazaar 
tour. Now that, the young people from 
seven different countries united quite 
and were rather happy thanks to the 
cultural nights that were arranged in the 
evenings.

Sağlıklı Yaşa
 HealthyLive
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 Ertesi gün Belediye Başkanlığı ve 
Kaymakaml ık  z iyaret inden sonra 
Yassıgeçit köyüne gidildi. Öğlen yemeği 
için köy ahalisine misar olan proje ekibi, 
sonrasında köy okulunda hazırlanan 
etkinliğe katıldılar.  Artık okul ziyaretleri 
başlamıştı. Sonraki gün Karadeniz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ziyareti vardı. 
Öğleden sonra yapacağımız 'Geleneksel 
Yemek Günü' için gıda bölümünde tüm 
ortak ülkeler kültürlerine ait yemekleri 
hazırlamaya başladılar. Tatlı bir telaş 
kaplamıştı herkesi. Herkes kültürünü 
tanıtmak ve yemeklerini beğendirmek 
için canla başla çalışıyordu. Ve artık 

yemekler Kent Park'ta kurduğumuz 
stantlarda sunuma hazırdı. Kültürel 
yemekler Karasu halkı tarafından çok 
beğenildi ve kısa sürede tükendi.

 The following day, after visiting 
the Mayor and the District Governor we 
went to the village of Yassıgeçit. The 
project team, which was put up by the 
people from the village for lunch, 
participated in the event organized in the 
village school afterwards. Now that, 
school visits had started. The next day we 
had a visit to Black Sea Vocational and 

Technical Anatolian High School. After 
lunch, all partner countries started 
preparing dishes belonging to their own 
cultures in the food section for 
'Traditional Cuisine Day' that would be 
organized in the afternoon. It was a 
sweet rush all over. Everyone put all of 
their effort in a job of presenting the 
culture and endearing their food. And 
now the meals were ready to be served at 
the stands we had set up in Kent Park. 
Cultural dishes were admired by the 
Karasu people and were consumed in a 
short time.

Karasu Youth, Art and Sport Club Association Kargenc Club
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 Yemek faslını geçtikten sonra egzersiz 

anlamında farkındalık yaratmak için kolları 

sıvadık. Sağlık için 10.000 adım etkinliği ve 

geleneksel oyun şenliği yapacaktık. Önce bu 

etkinliklerde giyeceğimiz tişörtleri boyama 

faaliyetimiz vardı. Herkes kendi giyeceği 

tişörtü obeziteye dikkat çekecek şekilde 

boyadı ve yola koyulduk. Karasu Belediyesi 

zabıta arabası eşliğinde Akkum mevkiine kadar 

yürüdük. Tişörtlerle yapılan bu yürüyüş 

oldukça ilgi çekiciydi. Yoldaki marketlerden 

bize yapılan su ikramı yabancı misarlerimizi 

şaşırtt ı . Ülkemizde bunun bir gelenek 

olduğunu nereye gidilirse gidilsin içecek ikram 

edildiğini duyduklarında şaşkınlıkları daha da 

arttı. Ertesi gün sırada Karasu Anadolu 

Lisesi'nde yapacağımız oyun şenliği vardı. Okul 

öğrencileri ile birlikte yedi farklı ülkenin 

oyunlarını öğrenmek ve oynamak okulun 

bahçesini tam bir festival alanına çevirmişti. 

 After the dining part, we got ready to 

create awareness in the meaning of exercise. 

We were going to do 10,000 step activity for 

health and tradit ional game festival. 

Beforehand, we had the activity of painting T-

shirts to be worn in these events. Everyone 

dyed the T-shirts they would wear during 

those events in the way to draw attention to 

obesity. We walked to the Akkum area in 

company with the Karasu Municipal Police 

car. The walk with the T-shirts was quite 

interesting. Water offer made by the markets 

on the street surprised our foreign guests. 

When they heard that it is a tradition in our 

country and people are offered beverages 

wherever they go ,they were surprised The 

next day we had a game festival in Karasu 

Anatolian High School. Together with school 

students, we turned the school garden into 

real festival area in order to learn and play the 

games of seven different countries.

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü
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I shared our project 
responsibility with the Turkish 
National Agency and I said 
that they did not want to 
continue with the partnership. 
We had separated our ways 
with the approval of the 
National Agency. We prepared 
program with Karasu 
Municipality KARGEM ( 
Karasu Municipality Youth 
Training Center), Karasu 
Anatolian High School and 
Karadeniz Vocational and 
Technical Anatolian High 
School for the activities that 
we would replace with the 
completion of the partnership. 
The program was so good that 
I was still upset about the 
trainees who were studying in 
the villages, even if they were 
separated.
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TARİHE YAZILAN BÜYÜK

Ç a n a k k a l e  n e d i r ?  Ta r i h 

kitaplarının sayfalarına sıkışmış herhangi 

bir savaş mı? Hayır. Çanakkale, bir ruhtur. 

Tarihte eşine rastlanmayacak kadar büyük 

vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi 

faziletlerin kahramanca sergilendiği, çelik 

ve barutun bir milletin inancı ve azmi 

karşısında yenik düştüğü bir kahramanlık 

d e s t a n ı d ı r.  Ç a n a k k a l e  Z a f e r i 

dizginlenemez bir bağımsızlık ruhunun 

ateşlenmesidir.

Çanakkale Boğazı'nı denizden 

geçemeyeceğin i  an layan düşman 

kuvvetlerinin karadaki harekâtı da 

başarısızlığa uğratılmış, kahraman Türk 

askeri tarihe “Çanakkale Geçilmez” 

sözünü yazdırmıştır. Çanakkale Zaferi 

dolaylı sonuçlarıyla dünya tarihini 

değiştirmiştir. Ayrıca bitmek bilmeyen 

düşman mermilerine rağmen yaralı 

düşman askerini sırtına alıp onu düşman 

mevzisine kadar taşıyan Mehmetçik, 

işgalci askerlere insanlık dersi de vermiştir.

Çanakkale ruhu göstermiştir ki, 

dünyada bu milletin varoluş iradesini 

kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale'de 

ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, 

bu mil let olma bi l inci ,  en büyük 

zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. Bu 

bilinçle hareket eden KARGENÇ, Karasu 

Belediyes i  ortak l ığ ıy la  Çanakkale 

Zaferi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla 18 

Mart 2017'de “Çanakkale Şehitlerini 

Anma Programı” düzenledi. Gençlerimiz 

tarafından hazırlanıp sunulan programda 

gençlerimiz Çanakkale'de bu topraklar 

iç in toprağa düşen şehi t ler imize 

saygılarını ve vefalarını gösterdiler.

What is Canakkale? Is it any war 

that written in the history books? No. It is 

a spirit. It is a remarkable and unique 

epic of patriotism, braveness and 

devotion. It is the ring of spirit of 

freedom.

The army of the Ottoman which 

is located on one side of the war in 

Çanakkale which is an important frontier 

of the First World War was tired by the 

wars that have been going on for years. 

Moreover the army did not have enough 

weapon to ght with the enemy which 

had the powerful 

navies that were 

supplied by the 

p o w e r f u l 

industry. The aim 

of the enemy was 

by gaining victory 

o f  C a n a k k a l e 

frontier breaking 

the resistance of 

O t t o m a n 

Empire. When 

the war began, 

there were only 

506 artilleries in 

the enemy forces 

with the most 

m o d e r n 

weapons, while 

we had only 72 

artilleries in our 

a r m y .   T h e 

artilleries that 

enemy used were 

the product of 

p o w e r f u l 

technology that 

left  in smoke the 

two sides of the 

s t ra i t .  The  enemy  t roops ,  who 

understood that the Canakkale  could 

not be  passed through the sea, also the 

enemies could not get a victory in land 

and thanks to  the heroic Turkish military 

Canakkale was written history as 

“Canakkale is impassable”. 

The Canakkale Victory changed 

wo r l d  h i s t o r y  w i th  i t s  i nd i r ec t 

consequences. In addition, among all the 

endless enemy bullets, Our soldiers  

carried the wounded enemy soldier to 

their  enemy position by giving lessons of 

mankind to the invading soldiers. This 

unshakable patriotism revealed in 

Çanakkale, is our greatest wealth, power.  

Act ing  with  th is  consc iousness , 

KARGENÇ organized the "Çanakkale 

Martyrs Commemoration Program" on 

March 18, 2017  for the 102nd 

anniversary of Çanakkale Victory with 

Karasu Municipality partnership. 
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Fatma Gözdenur MERCAN'ın sunduğu anma 

programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın 

söylenmesi ile başladı. Çanakkale Türküleri eşliğinde 

İlayda BAĞIRKAN, Yusuf BERBEROĞLU ve Serhat 

ÇELİK 102 yıl sonra bile gözyaşı döktüren, insanın 

kalbini zorlayan, boğazını düğümleyen hikayelerle 

izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Milletvekili Ali İhsan 

YAVUZ ve Belediye Başkanı Mehmet İSPİROĞLU 

tarafından Çanakkale'de askerimizin bir günlük yemeği 

olan buğday lapası ve üzüm hoşafının dağıtımı yapıldı.

The commemoration program was presented 

by Fatma Gözdenur Mercan. The program was 

started with a silence and a singing of our national 

anthem. With the accompaniation of  Çanakkale folk 

songs İlayda Bağırkan, Yusuf  Berberoğlu and Serhat 

Çelik  told the stories of Çanakkale, by creating 

unforgettable emotional moments. Parliamentarian 

Ali İhsan Yavuz and Mayor Mehmet İspiroğlu made a 

distribution of buckwheat mash  and grape compote , 

which was a day's dinner of Canakkale Army.
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 Dönemin hemşire kıyafetlerini 
giyen Sıla EKŞİ, Yaren GÜVENİLİR, 
dönemin asker kıyafetlerini giyen Furkan 
ZURNACI ve Muhammet İkbal MUÇİN 
katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
“Dur Yolcu” şiirini okuyan gençler 
fotoğraf çektirmek isteyenlerle gün 
boyunca fotoğraf çektirdiler. Efe GENÇ 
tarafından Çanakkale'de şehit düşen 
Karasu lu  asker le r im iz in  i s im ler i 
okunduğu sırada, alandaki gençler 
“Burada” diyerek şehitlerimizin ölümsüz 
olduklarını bir kez daha vurgulayarak 
duygusal anlar yaşattılar. Katılımcıların 
yoğun ilgi ve merakla gezdiği “Çanakkale 
Fotoğraarı Sergisi” Çanakkale Türküleri 
eşliğinde saat 17.00'ye kadar Atatürk 
Bulvarı'nda sergilendi.

By wearing traditional nurse 

clothes and  military uniforms of the 

period and  reading the poem "Stop 

Passenger"   Sıla Ekşi, Yaren Güvenilir 

Furkan Zurnacı and Muhammet İkbal 

Muçin, captured the audience attention. 

When the names of  soldiers who were 

from Karasu and ghted in Çanakkale  

War were read by Efe GENÇ, young 

people in the area said "Here" and they 

experienced emotional moments once 

more by emphasizing that our martyrs 

were immortal. "Çanakkale Photographs 

Exhibition"  was exhibited at Ataturk 

Boulevard until 17.00 in the presence of 

Çanakkale Turks was aroused great 

interest of people  in Karasu.Başta Büyük 

Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak 

üzere tüm silah arkadaşlarını, işgalci 

devletlerin gökten yağmur gibi yağan 

ateşine göğsünü siper eden, gözlerini 

kırpmadan ölüme yürüyen kahraman 

Mehmetçiği omuzlarında tüfeklerle 

kocaman adamlara dönüşen onbeşlileri, 

bu topraklar için toprağa düşerek yan yana 

yatan şehitlerimizi, vatan sevdasına 

canlarını adayan gazilerimizi, cephede ve 

cephe gerisinde askerimize her zaman 

destek veren, kınalayıp cepheye gönderdiği 

oğluna “Ya şehit ol, ya gazi” demek 

suretiyle, vatanın her bir karış toprağını 

evladının canından üstün tutan kahraman 

Türk Kadınlarını saygı, gurur ve minnetle 

anıyoruz. 

ÇANAKKALE'DE ŞEHİT OLAN KARASULU HEMŞEHRİLERİMİZ
The Martrys of Çanakkale from Karasu 

1- PİYADE ER ABDULLAH OĞLU EMİN
2- ADATEPE KÖYÜNDEN PİYADE ER MEÇ OĞLU AHMET
3- PİYADE ER MOLLA HÜSEYİN OĞLU AHMET
4- KURUMEŞE KÖYÜNDEN PİYADE ER MUSTAFA OĞLU AHMET
5- PİYADE ER NASUH OĞLU AHMET
6- PİYADE ER HASAN OĞLU ALİ
7- MOLLAOĞULLARINDAN ER HURŞİT OĞLU ALİ
8- YAKUPOĞULLARINDAN PİYADE ER HÜSEYİN OĞLU ALİ
9- YUVALIDERE KÖYÜNDEN PİYADE ER MEHMET OĞLU ALİ
10- PİYADE ER RECEP OĞLU BEKİR
11- PİYADE ER FEYZULLAH OĞLU FERHAT AĞA
12- PİYADE ER MEHMET OĞLU HASAN
13- DELİ ÖMEROĞULLARINDAN ER ÖMER OĞLU HÜSEYİN
14- SÜLÜKOĞULLARINDAN PİYADE ER HALİL OĞLU İBRAHİM
15- TAŞLIGEÇİT KÖYÜNDEN ER AHMET OĞLU MEHMET
16- ER ALİ OĞLU MEHMET
17- ÇALICIOĞULLARINDAN ER ALİ OĞLU MEHMET
18- PİYADE ER ALİ HOCA OĞLU MEHMET
19- ŞEYHOĞULLARINDAN PİYADE ER MEHMET OĞLU MEHMET
20- MOLLA MUSTAFAOĞULLARINDAN PİYADE ER MEHMET OĞLU MUSTAFA
21- HACI ALİ EFENDİOĞULLARINDAN ER MOLLA ÖMER OĞLU ÖMER
22- PİYADE ER İBRAHİM OĞLU RUŞEN
23- HACI OĞULLARINDAN PİYADE ER HALİT OĞLU SALİM
24- ER MEHMET OĞLU SÜLEYMAN
25- TAŞLIGEÇİT KÖYÜNDEN PİYADE ER EMİN OĞLU ŞÜKRÜ
26- PİYADE ER YAKUP OĞLU ŞÜKRÜ
27- ER OSMAN OĞLU VELİ
28- ER YUSUF OĞLU ESAT
29- ÜSTEĞMEN HAYRETTİN OĞLU ZEKİ EFENDİ

Saygı ve Minnetle… 
Respect and Gratitude...                                                    
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 Euroijada Spor Oyunları, bu kez 

sanatın, romantizmin, kültürün başkenti 

Paris'te yapıldı. Biz de KARGENÇ ve 

Karasu Belediyesi takımı olarak Gazi 

Metal'in sponsorluğunda bu etkinliğe 

ikinci kez katıldık. 3-6 Kasım 2017 tarihleri 

arasındaki Euroijada'da tek Türk takımı 

yine bizdik.

 Yolculuğumuz biraz komik 

başladı. Konaklayacağımız otel Orly 

havaalanının neredeyse içindeydi ama biz 

kentin diğer ucundaki Charles de Gaulle 

havaalanına indik. Sanırım sık sık Paris'e 

seyahat etmememin acemiliğiydi bu(!) Bu 

yılki oyunlara 20 ülkeden 700'e yakın 

sporcu katıldı. Biz ise bu yıl tek takımla 

katılmayı tercih ederken geçen yıla oranla 

potansiyeli daha fazla olan bir kadro 

oluşturduk. Gerçi turnuva öncesi kura 

çekiminde seri başı olmamıza karşın en 

zorlu gruba düştük ve bunun etkisini de 

grup maçlarında fazlasıyla gördük.

 EUROiJADA Sports Games this 

time  were held in Paris the capital city of 

art ,romance and culture. We attended 

this activity as KARGENÇ and Karasu 

Municipality team fort he second time 

with the sponsorship of Gazi Metal. 

Between 3rd- 6th November 2017 in 

Euroijada the unique Turkish team was 

us.

Our trip started a little bit comic. The 

hotel that we will stay was nearly  at the 

airport in Orly  but we went to Charles de 

Gaulle airport in another part of the city. I 

think it was because I don't frequently go  

to Paris(!) This year from 20 countries  

nearly 700 athletes  attended the games. 

We attended the organization with one 

team but this year our team was better 

potentially .Although we were a seeding 

club before the tournament we were in 

the hardest group and we saw its effect 

during the group matches

 Samet, Aykut, Sercan, Burak ve 

Ahmet'ten oluşan ilk beşimizin yanında 

Mert,  Orhan, Onur, Mustafa ve 

Ergün'den oluşan oldukça kaliteli bir 

kulübe sahiptik. Bizim de yer aldığımız F 

grubundaki  karş ı laşmalar Escape 

Edmond Delfour salonunda yapıldı. Bu 

salonun yer aldığı bölge, Avrupa'nın en 

büyük metropol ler inden bir inde 

değilmiş gibi oldukça sakin, düzenli ve 

huzur verici bir bölge.  Öyle ki bahçeli 

evleri, sonbaharı muhteşem renklerle 

insanın ruhuna nakış gibi işleyen ağaçları 

ve parkları, nitelikli insan yapısıyla bizi 

hayran b ı rak t ı  kend i s ine .  Hat ta 

k a r ş ı l a ş m a  a r a l a r ı n d a  b ö l g e y i 

dolaştığımızda yol kenarındaki bir parkta 

yaş ortalaması 70'in üzerinde olan 35-40 

civar ındaki  yöre sakininin bocce 

oynamasını büyük bir hayranlıkla izledik. 

Sporun ve aktivitenin yaşının olmadığını, 

burada büyük bir ciddiyetle oyun 

oynayan yaşlı lardan bir kez daha 

ö ğ r e n m i ş  o l d u k .  Ta b i i  s a l o n 

yakınlarındaki küçük ve şirin bir Fransız 

fırınından aldığımız hamur işi ürünlerinin 

t a d ı n d a n  b a h s e t m e d e n 

geçemeyeceğim. Zaten Fransa, ekmek, 

peynir gibi gıdalarda büyük bir üne sahip.

 Our top ve was consist of 

Samet,Aykut,Sercan,Burak and Ahmet. 

Mert ,Orhan,Onur,Mustafa and Ergün 

were in our players' bench. The matches 

of our group was held in Escape Edmond 

Delfour .The region of the hall was 

quiet,planned and restful. This city 

impressed us with garden houses, trees 

and parks with the colours of autumn 

and competent people. During the 

intervals ,we were outside and we saw 

nearly 35-40 public people who were  at 

the ages of 70 or more playing bocce. 

They were playing the game so seriously 

that we understood again  there is not 

the age of doing sport . I must mention 

the French bakeshop that was near the 

hall and its delicious pastries. You know 

that France is famous for its bread and 

cheese.

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü

EUROIJADA'DA YİNE BİR TEK 
BİZ VARDIK!

ONLY WE WERE 
IN  ONCE MORE !EUROIJADA
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 KARGENÇ & Karasu Belediyesi 

ilk maçında Almanya'dan Gottingen 

Üniversitesi ile karşılaştı. Maçta rakibine 

oranla tecrübes in i  ortaya koyan 

takımımız usta ayaklarıyla sahadan 3-1 

galip ayrıldı. Burada Sercan'ın asisti ve 

Ahmet'in golünden oluşan kombinasyon 

görülmeye değerdi.

 Öğleden sonra ise Lübnan'dan 

Balamand ekibi rakibimizdi ve üç 

takımdan oluşan grubumuzda nal 

niteliğinde bir müsabaka oynadık. 

Çekişmeli geçen maçta iki gol bularak 

rahat ladı  ve karş ı laşmayı da 2-1 

kazanarak  F  g rubunu i l k  s ı r ada 

tamamladık.

Pazar günkü naller ise Paris'in farklı bir 

bölgesinde bulunan Ladoumegue  Spor 

Kompleks i 'nde yapı ld ı .  Bu bölge 

hakkında fazlaca bir şey yazamayacağım, 

çünkü Pazar günü hemen her yer 

kapalıydı. Bu arada kaldığımız süre 

boyunca bir kara kenti olmasına ve 

turistlerle birlikte 15 milyona yakın insan 

yaşamasına karşın Paris'in havasının 

oldukça temiz ve ferahlatıcı olduğunu 

vurgulamamız gerekli. Favori olarak 

çıktığımız karşılaşmada, FON Belgrad 

takımından bir anda iki gol yiyerek geriye 

düştük ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. 

İkinci yarıda baskıyı artıran ve tüm gücünü 

sahaya yansıtan takımımız, Orhan ve 

Aykut'la iki gol bularak skora eşitliği getirdi 

ve bu karşılaşmadan da yenilgisiz 

ayrılmayı başardı.

 K A R G E N Ç  a n d  K a r a s u 

Manucipal ity rst ly  played with 

Gottingen University from Germany. We 

won the match with 3-1 score and we 

showed our experience to our opponent. 

It was worth seeing the combination of 

Sercan's  assist and Ahmet's goal.

In the afternoon Lebanon team 

Balamand was our opponent. It was like 

a nal game in our three teams group. 

We scored two goals and won the  match 

and .we became  F group's leader.

 F i n a l s  o n  S u n d a y  w a s 

inLadoumegue  Sports Complex. I can't 

give information very much about this 

place becase it was Sunday and every 

place was closed. I should mention that 

although this city has nearly 15 million 

populationwith the tourists  it has fresh 

air.

 We were the favourite of the 

match with FON Belgrad but suddenly 

we gave away two goals and we were 

defeated 2-0 at the end of the rst half. 

İn the second half  we attacked and 

scored two goals with Orhan and Aykut. 

We were draw with FON Belgrad and we 

managed to be unbeaten.

Karasu Youth, Art and Sport Club Association Kargenc Club
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  Bizim için tüm 

saha  e t k i n l i k l e r i n i n 

yanında belki de daha 

ö n e m l i s i  ü l k e m i z i , 

Karasu'yu tanıtmaktı. 

Şüphesiz iki yıl üst üste 

k a t ı l d ı ğ ı m ı z  b u 

organizasyonda Türkiye 

ve Karasu adları yüzlerce 

katıl ımcının belleğine 

iyice kazındı. Hatta bu 

e tk in l i k ler  s ı ras ında 

KARGENÇ ekibi olarak 

Euroijada yönetimi ile bir 

araya geldik ve Karasu'da 

yaz spor oyunlarının 

gerçekleştirilmesi için 

t e k l i f  s u n d u k . 

Kendi ler ine oldukça 

ilginç gelen bu teklife 

sıcak bakan Euroijada ile 

birlikte çalışma kararı da 

aldık.

  G e r ç e k t e n 

spor, ülkelerin birbirini 

tanımasında, insanların 

kaynaşmasında müthiş 

b i r  a r a ç .  S a h a 

sonuçlarının ikinci planda 

kaldığını, temel insani 

değerlerde bir olmanın 

hiç de zor olmadığını, bir kez daha 

anladık. Biraz da iyi niyetli olursak, dünya 

g e r ç e k t e n  m u t l u l u k l a ,  h u z u r l a 

yaşanabilecek bir yer. Tüm bu turnuvada 

gördük ler imiz  ve yaşad ık lar ımız 

KARGENÇ'in yola çıkış felsefesiyle o 

denli uyuştu ki!

 Maybe  the most important 

point of this organization for us to 

inroduce Karasu. With no doubt, we can 

say that in this organization so much 

people learned the name of Karasu in 

these two years. We met up  the 

Euroijada administration and made a 

proposal to organize Summer Games in 

Karasu .They leaned towards our 

proposal and they decided to work 

together with KARGENc.

 Really sports is an amazing 

instrument to make peole together and 

to know the other countries. We 

understood again that the match results 

are not so important as accompanying 

with the other countries. If you are really  

in a  good mood the world is a place you 

live happily and peacefully. All we saw in 

this organization kept up with the 

philosophy of  KARGENC  since the rst 

day.

Sadece Karasu'yu temsil 
etmek değil, tek Türk takımı 

olduğumuzdan Türkiye'yi de 
temsil etmenin bilincinde 

olmak ve bunun haklı 
gururunu yaşamak o kadar 

değerli ki! İnanın 
katılımcıların iki yıl sonunda 

Türkiye ve İstanbul 
isimlerinden sonra bildikleri 

tek yer Karasu olmuş 
durumda!

It was wery meaningful for us 
not only representing Karasu 

but also Turkey. We felt the 
right proud of it!
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 Biraz da Paris'ten bahsedelim. 

Hani bazı kentlerin güzel, gelişmiş 

olduğunu belirtmek için “Doğu'nun 

Paris'i” gibi yakıştırmalar yapılır ya  

Paris'in kendisi başlı başına bir şaheser 

diyebiliriz. Zaten New York ile birlikte 

yerkürenin en ünlü kenti. 11 milyon 

insanı, yılda 29 milyon turist çekmesine 

karşılık kent simetrik olarak o kadar 

düzenli ki. Paris metrosu demek yerin 

altında başka bir şehir var demek adeta. 

Eyfel Kulesi oldukça görkemli, hele 850 

yıllık Notre Dame Katedrali büyüleyici 

bir eser. Bizim 387 basamaklık kulesine 

ç ıkmaya gözümüz kesmedi ama 

sporcularımızın bir akşamüstü Eyfel 

Kulesi'nin tepesinde olduğunu öğrendik. 

Kentin dış kesimi çevreleyen bölgeler 

sakin, sayye bölgesi konumundalar. 

Concorde Meydanı ve meydandaki 

3300 yıllık Luksor Dikilitaşı, Mısırdan 

getirilmiş ve dönemin Mısır Hidivi 

Muhammet Ali Paşa 1829'da hediye 

olarak göndermiş ve meydana lll 

Napolyon tarafından 1836'da diktirilmiş 

o l duğunu  öğ rend i k .  Meydan ın 

karşısında uzanan Champ-Elysess uçsuz 

bucaksız bir ferahlık, Lüksemburg 

bahçeleri ise kent içinde bambaşka bir 

rüya alemi sunuyor insanlara. Dünyanın 

klasik yapıdaki en büyük müzesi Louvre 

her da im hareket l i .  1980 ' lerde 

önündeki meydana cam ve çelikten 

yapılan piramit ise şimdilerde müze 

kadar ün kazanmış durumda. Tabii ki 

kentin ortasından geçen Seine Nehri'ni 

de unutmamak gerekiyor. Tabii bu kadar 

ünlü ve ilgi çeken bir kentin biraz pahalı 

olmasını da normal karşılamak gerek.

 Yazımızın sonunda iki kişiden 

bahsetmeden geçemeyeceğiz. İki 

Mehmet'ten… Karasu Belediye Başkanı 

Mehmet İSPİROĞLU, bu tür etkinlikler 

konusunda ön yargısız ve samimi bir 

destek vererek organizasyon öncesi, 

sırasında ve sonrasında bizden ilgilerini 

esirgemedi. 

 Gazi Metal Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet GAZİOĞLU ise 

hakikaten geçen kısa süre içinde ilçemiz 

için bir değer, bir şans olduğunu bizlere 

kanıtladı. Sektörü çelik ama sanat, spor 

ve kültüre verdiği destek ile yumuşak, 

naif ruhunu hissettirdi. Buradan tekrar iki 

değerli insanımıza teşekkür ediyor ve 

Karasu'ya taşıdığımız kültürlerarası 

diyalog ve barış yolunda yaptığımız 

ç a l ı ş m a l a r ı n  d e v a m ı  y ö n ü n d e 

desteklerini ileriki zamanlarda da 

bekliyoruz. 

 

 Let me mention of Paris. For 

example we say Paris of the east for the  

developed cities of our eastern part of 

Tu rkey  .  Pa r i s  i t se l f  i s  a  r ea l 

masterpiece. İt is one of the most 

famous cities of the world like New 

York. With 11 million people and nearly 

29 million tourist per year the city is 

very symmetrical . Paris underground 

railway is like a ctiy  under the ground. 

Eiffel tower is very magnicent and 850 

years old Notre Dam Cathedral is a 

fascinating work of art. We couldnot 

dare to walk up the 387 stairs of the 

Eiffel Tower but we heard that  our 

sportsmen could do it   in the afternoon. 

Outside of the city is  countryside. 

Concord Square and lying  agaainst  it  

C h a m p - E l y s e s s  a r e  i m m e n s e 

spacious.Gardens of  Luxemburg 

presents an utterly different  dreamy 

scene in the city center.the world's 

biggest classical museum Louvre 

Museum is always lively and restless. 

The pyramid in front  that was built in 

1980s  by glass and steel is as famous as 

the  museum nowadays. Moreover  , I  

must mention Seine River takes place in 

the middle of the city. Because of all its 

beauties  and attraction we should 

accept the expensiveness of the city. It 

is very normal, I think.

 At the end of our article I can't 

help mentioning two people. About two 

Mehmets…  The mayor of Karasu 

Manucipal i ty  Mehmet İspiroğlu 

supported us  no doubt before ,during 

and after the organization with all his 

sincerety.

 And the chairman of the 

executive board of  Gazi Metal Mehmet 

Gazioğlu during a short period he 

showed us that he is a chance , value  

for our county Karasu. He works for  

steel industry but his support to art 

,sport and culture  showed that he has a 

soft and naive heart.  I would like to 

exress our thanks to these two precious 

people and we wait for their support 

for the forth coming organizations.
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 18 Temmuz'da 5 kişilik ekiple 

Macaristan'ın Szeged şehrine yol aldık. 

Güneşin şehri olarak anılan Szeged'te dolu 

do l u  b i r  genç l i k  p ro j e s i  ge ç i r d i k . 

Yolculuğumuz her ne kadar zor geçse de 

şehre vardığımızda şehrin büyüsü tüm 

yorgunluğumuzu bir anda unutturdu. Her 

yer çok temizdi ve bütün evler tam bir sanat 

harikasıydı. Güler yüzlü ve sıcakkanlı ev 

s ah i p l e r i  s a ye s i nde  h i ç  y abanc ı l ı k 

çekmedik.GAME OF T.H.R.O.N.E.S 

(To le rance ,  Human i t y,  Recep t ion , 

Original i ty, Non-Formal ity, Equal i ty, 

Sensibi l i ty)  is iml i  projemizin amacı, 

açılımından da belli olduğu gibi ayrımcılığın 

diğer insanların, azınlık grupların ya da 

milletlerin birbirlerini tanımadıklarından 

dolayı kaynaklandığını biz gençlere fark 

ettirmeyi sağlamaktır. Ayrıca bu projeyle, 

Avrupa'daki genç insanlar arasında kabulü 

artırmak/ desteklemek ve birbirlerine karşı 

tolerans geliştirmek için eğlenceli, yaratıcı ve 

bilgilendirici bir oyunun etkili bir araç 

olabileceği amaç edinilmiştir.

 On July 18th we traveled to the 

Szeged city of Hungary with a team of 5. We 

spent a wonderful youth project in Szeged, 

which is known as the city of the sun. 

Although our journey was difcult, the city's 

magic made us forget all of our tiredness. 

Every place was very clean and all the houses 

were great artistic wonders. Thanks to 

friendly hosts, we felt ourselves comfortable 

as if we were at our homes. As it is clear from 

the name of the project, the aim of our 

project, named GAME OF T.H.R.O.N.E.S 

(To le rance ,  Human i t y,  Recept ion , 

Originality, Non-Formality, Equality, 

Sensibility), was to make us be aware of the 

fact that discrimination is caused by the fact 

that other people, minority groups or nations 

do not know each other. It was also intended 

that a funny, creative and informative game 

could be an effective tool to promote / 

support acceptance among young people in 

Europe and to develop tolerance towards 

each other with this project. 
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 Projenin ilk günü kaynaşmamız 
için bizi bir parka götürdüler. Orada 
değ i ş ik  oyun lar  oynayarak yen i 
arkadaşlar edindik. Bütün oyunlar çok 
anlamlı sosyal mesajlara sahipti ve her 
oyun bizi çok etkiledi.9 gün boyunca 
Szeged şehrinde olacağımızdan şehri 
tanımamız ve ünlü yerleri keşfetmemiz 
için bize küçük bir oyun hazırlamışlardı. 
Oyunun adı ''Şehir Keş'' idi ve bu oyunu 
oynarken çok eğlendik. Birbirimizi 
tanımamız ve kültürlerin kaynaşması için 
hepimizi farklı gruplara dağıttılar. Elimize 
şehrin haritasını verdiler ve işaretli 
yerlere gidip saklanmış olan kâğıtlardaki 

görevleri yerine getirmemizi istediler. 
Oyunun sonunda bizi Tisza Nehri'nde 
piknik için karşıladılar. Bunun proje 
boyunca en eğlendiğimiz etkinlik 
olduğunu söyleyebiliriz.

 They (our host partner) took us 
to a park to get to know each other on 
the rst day of the project. We made 
new friends by playing different games 
at the park. All the games had very 
meaningful social messages and every 
game was very inuential for us.
They prepared a game for us to discover 
and to know the famous places in the 

city because we would stay there for 9 
days. The name of the game was 
''Discovery of the City'' and we had a 
great time during this game. They 
distributed all of us to different groups 
for getting to know each other and 
fusion of cultures. They gave us a map of 
the city and asked us to go to the 
marked places and carry out the duties 
on the paper. At the end of the game 
they welcomed us for a picnic in Tisza 
River. We can say that this was the most 
enjoyable activity throughout the 
project.

Everything started with 
our teacher saying, 

‘You are going to 
Hungary this summer’.
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 P r o j e  e s n a s ı n d a  i n s a n 

farklılıklarını anlamak ve anlatmak için 

bizden karışık gruplar halinde masa 

oyunları yapmamız istendi. Daha iyi bir iş 

çıkarmak ve kir edinmek amacıyla 

öncesinde birtakım masa oyunları 

oynadık. Aldığımız kirlerle hemen işe 

koyulduk. Verilen malzemeler ve 

kirlerle yaklaşık 3 gün boyunca oyun 

tasarladık. Değişik ülkelerin müziklerini 

dinleyerek ve bütün yaratıcılığımızı 

konuşturarak özgün masa oyunları 

oluşturduk. Yaptığımız oyunları test 

etmek ve insan farklılıklarına farkındalık 

yaratmak için gönüllü oyuncular çağırdık. 

Gelen misarler oyunlarımızı test etti ve 

hep beraber güzel bir gün geçirdik.

 Ertesi gün, daha etkileyici ve 

somut olması ve bizlerle konuşması için 

birtakım misarler çağırdılar. Gelen 

misarler arasında eşcinsel bir profesör, 

uyuşturucu bağımlılığından kurtulmuş bir 

genç, l hastası bir adam, mülteciler ile 

ilgilenen gönüllü bir kadın ve Roman 

(gypsy) bir kadın vardı. Hepsiyle tek tek 

muhabbet edip hayat hikâyelerini 

dinledik. Çok etkileyici bir gündü. Çünkü 

h a y a t ı m ı z d a  h e r  z a m a n 

karşılaşmadığımız insanlarla bir arada 

olma fırsatını yakalamak bizim için büyük 

bir şanstı.

 During the project, we were 

asked to prepare board games in mixed 

groups to understand and explain the 

human differences. We played some 

board games beforehand to do a better 

work and to get ideas. We got to work 

immediately on preparing a board game 

with the ideas we got. We designed the 

game for about 3 days with given 

materials and ideas. We created original 

board games by using all of our creativity 

and listening to the music of different 

countries. We called volunteer players 

to test the games that we made and to 

raise awareness of human differences. 

Incoming guests tested our games and 

we had a nice day all together.

 The next day, in order to be 

more impressive and tangible about 

human differences, some guests were 

invited to talk to us. There was a gay 

professor, a young man freed from drug 

addiction, a man with elephantiasis, a 

volunteer woman who was interested in 

refugees, and a Roman (gypsy) woman 

among the guests. It was a very 

impressive day because it was a great 

chance for us to have the opportunity to 

be together with the people who we have 

not always encountered in our lives. 

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Kargenç Kulübü

 51



 Farklı bir kültürün içine girmiştik. 

Aslında gitmeden biraz zorlanacağımızı 

tahmin etmiştik. Yeme ve içme alışkanlıkları 

elbette bizim alışkanlıklarımızdan farklıydı. 

Denediğimiz tatlar arasında en ilgimizi çeken 

karpuz çorbasıydı. Bizim damak tadımıza 

çok uymasa da farklı lezzetler denemeyi 

seven insanlara tavsiye ederiz. 

 We entered into a different 

culture. Actually, we had predicted that we 

would have a little difculty. The habits of 

eating and drinking were, of course, 

different from our habits. It was the 

watermelon soup which attracted our most 

interest among the tastes we tried. 

Although the watermelon doesn't t very 

well with our taste, we recommend it to 

people who love to try 

different avours.

 

 Ye m e  i ç m e d e n  v e 

kültürlerden bahsetmişken 

kültürel geceleri anlatmadan 

da geçemeyeceğiz. Her 

akşam bir ülkenin kültürel 

gecesi oldu ve o akşamlar o 

ülkeler i le i lgi l i videolar 

izledik, yöresel danslarını 

denedik ve yiyeceklerini 

tattık. Biz de kendi kültürel 

gecemizde ülkemizi en iyi 

şekilde tanıtarak derne-

ğimizin geleneği haline gelen 

her projede dağıttığımız 

n a z a r  b o n c u k l a r ı n d a n 

dağıttık. Herkes hediyemizi 

çok sevdi. Bunun yanında, çiğ 

köfte, Türk kahvesi, lokum ile 

yöresel lezzetlerimizi tattırdık. Gecenin en 

komik kısmı ise cezvemiz olmadığı için Türk 

kahvesini tencerede pişirmemizdi. Ama yine 

de çok lezzetli olmuştu ve 3 bardak içenler 

bile vardı.

 Yaşadığımız bir sürü güzel anıya ev 

sahipliği yapan Szeged, bize hayatımız 

boyunca unutamayacağımız deneyimler ve 

a r k a d a ş l ı k l a r  k a t m ı ş t ı .  S o n  g ü n 

d ö n e c e ğ i m i z  i ç i n  ü z g ü n d ü k  a m a 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 

yapacağımız 1 günlük gezimiz için de 

heyecanlıydık. Herkesle vedalaştıktan 

sonra tren ile Budapeşte'ye geldik ve harika 

bir gün geçirdik. Ertesi gün dönme vaktiydi. 

Uçağımıza binerken içimizde haf bir 

burukluk ve tatlı bir yorgunluk vardı. Her şey 

rüya gibiydi ama tamamen gerçekti. Umarız 

isteyen herkes bir gün böyle anlamlı bir 

projenin içinde olma fırsatı yakalayabilir.

 Speaking of eating and drinking 

and culture, we will not be able to pass 

without talking about cultural nights. There 

was a cultural night of one country in every 

evening and we watched videos about those 

countries, tried their local dances and 

tasted their food in these evenings. We also 

introduced our country in our own cultural 

night very well and distributed blue beads to 

everyone that has become a tradition of our 

association.  Everybody liked our gift very 

much. Moreover, everyone tasted Turkish 

meatballs, Turkish coffee, Turkish delights 

and local delicacies in our night. The 

funniest part of the night was that we 

cooked the Turkish coffee in a saucepan 

because we did not have a coffee pot. But it 

was still very tasty and there were even 

people who drank 3 glasses. 

 Szeged, which hosted a lot of 

beautiful memories we lived, has given us 

experiences and friendships that we cannot 

forget throughout our lives. We were sorry 

to go back on the last day but we were also 

excited about our one day trip to Budapest, 

Hungary's capital city. After saying goodbye 

to everyone, we came to Budapest by train 

and had a great day. The next day was the 

time to come back to Turkey. While we were 

getting on the plane, there was a slight 

sadness and a sweet tiredness inside of us. It 

all seemed like a dream, but it was 

completely real. We hope that anyone who 

wants can have the opportunity to be in 

such a meaningful project one day. 
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TÜRK'ÜN ZAFER ŞARKISI
30 AĞUSTOS

“Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı
 var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul 
etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet 

hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, 
yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

 

KARGEÇ olarak bir l ik  ve 

beraberliğin en çok milli günler ve 

bayramlarda hissedildiğine inanıyoruz. 

Tarihten biliyoruz ki bu millet, milli birlik 

ve beraberlik içerisinde hareket etti mi 

umutla ve cesaretle eşine az rastlanır 

destanlar yazmıştır. Bu yüzden ulusal ve 

uluslararası projelerimizin yanında milli 

bayramlar ve milli günler konusunda 

farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler 

düzenliyoruz. İşte bu kapsam dahilinde 

gençlerimizde tarih bilinci oluşturarak 

onlara zafer coşkusunu yaşatmak,  milli 

birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak için 

30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı'nın 95. 

Yıldönümü bir fırsattı bizim için. Çünkü 

30 Ağustos milletimizin bağımsızlık 

mücadelesinde zafere ulaştığı, özgürlük 

şarkıları söylediği, İzmir'in dağlarında 

çiçeklerin açtığı, sokaklarımızda al 

bayrağımızın nazlı nazlı salındığı en 

ö n e m l i  e n  a n l a m l ı  g ü n d ü r .

As KARGENÇ  we believe that 

national unication is especially felt on 

national days. We know from our 

history that  this nation made history 

with their own hope and courage  by 

the power of national unication. 

Thus, we organize  some activities on 

national days  to  raise awareness in 

add i t i on  to  our  nat iona l  and 

international projects. In this context, 

the 95th anniversary of 30th August 

Victory Day was a great occasion for us 

to make the young people live the glow 

o f  v i c t o r y  w i t h  a  h i s t o r i c a l 

consciousness. In that 30th August is 

the most important  day on which 

Tu r k i s h  n a t i o n  g a i n e d  t h e 

independence, they sang freedom 

s o n g s , 

mountains in 

İ z m i r  c a m e 

into blossom 

and the Turkish 

ag waved in 

our streets.

ATATÜRK
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İşgal yı l larında emperyalist 

güçler, ülkemiz topraklarını kendi 

aralarında bölüştürmüş, neredeyse bize 

yaşayacak kara parçası bırakmamışlardı. 

Dizlerinin üzerinde yaşamaktansa 

bağımsızlığı için canını vermekten 

çekinmeyen büyük Türk milleti, Mustafa 

Kemal ATATÜRK'ün başkumandanlığında 

2 6  A ğ u s t o s  1 9 2 2 ' d e  b a ş l a y a n 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni 

(Büyük Taarruz) 30 Ağustos 1922'de 

Dumlupınar'da zaferle sonuçlandırdı. 

Yedi düveli kahraman Türk ordusuyla 

birlikte yenen büyük önder Mustafa 

Kemal Atatürk ulusumuza ve ordumuza 

bu bayramı armağan etti. 

In the invasion years,imperialist  

countries  shared out our country and 

they almost left any place us to live. The 

great  Turkish nation who prefers dying 

t o  go i n g  down  on  ou r  knee s  , 

accomplished  the Battle of Dumlupınar 

on 30th August 1922  with the 

commander in chief  Mustafa Kemal 

Atatürk .Our great leader Atatürk who 

defeated  all these countries  with the 

gallant  Turkish army presented this 

festival to our nation and our army.

Bu anlamlı 

ve büyük günün 95. 

y ı l d ö n ü m ü n ü 

coşkuyla kutlamak 

iç in ,  KARGENÇ 

derneğ i  o l a r ak , 

K a r a s u 

Kaymakamlığı ve 

Karasu Belediyesi 

i ş b i r l i ğ i y l e  3 0 

Ağustos Çarşamba 

günü saat 20:00' da 

Karasu Sahil Park' ta 

b i r  k u t l a m a 

p r o g r a m ı 

düzenledik. Programımız görkemli bir 

fener alayıyla başladı. Karasu İlçe 

Jandarma Komutanlığı önünde başlayan 

fener alayı korteji, sirenler ve marşlar 

eş l i ğ inde  ka l aba l ı k  b i r  va tandaş 

topluluğunun katılımıyla Karasu Sahil 

Park'ta son buldu. Fener alayını karşılayan 

kalabalık gurubun coşkusu görülmeye 

değerdi. 

To  c e l e b r a t e  t h e  9 5 t h 

anniversary of that great and meaningful 

day, in cooperation with Karasu District  

Governorship and Karasu Municipality 

on 30th August  at 8:00 pm ,we 

organized a celebration programme.  

The  programme star ted  wi th  a 

magnicent  torchlight procession. The 

torchlight cortege which started in front 

of the District Gerdarmerie Command 

nished in the Beach Park with the 

participation of the citizens.

Programın sunuculuğunu ve 

açılış konuşmasını KARGENÇ üyesi 

Muhammet İkba l  MUÇİN yapt ı . 

Ardından Belediye Başkan Yardımcı Savaş 

SANCAKTAROĞLU ve KARGENÇ 

Yönetim Kurulu Üyesi Aylin BİROL'un 

konuşmaları ve çalınan marşlarla coşku 

a r t t ı .  Daha  sonra  İ sma i l  Hakk ı 

YAVUZYİĞİT öncülüğünde Kuzeyin 

Yıldızları Halk Oyunu Ekibi ve Mehmet 

YAVUZ öncülüğündeki Serenti Ekibi'nin 

sahneye koyduğu halk oyunu gösterileri 

büyük beğeni ve alkış topladı. 

T h e  a n c h o r m a n  o f  t h e 

programme was KARGENÇ member 

Muhammet İkbal MUÇİN, made the 

opening  speech. After that with the 

speeches of Karasu Municipality Deputy 

Mayor Savaş SANCAKTAROĞLU and 

KARGENÇ member of  board Aylin 

BİROL the enthusiasm increased. Under 

the leadership of İsmail Hakkı Yavuzyiğit 

The North Stars Folk Dances Team  and 

under the leadership of Mehmet Yavuz  

S e r e n t i  Te a m  s h o w e d  t h e i r 

performances.
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Doğan ARSLAN, Mehmet 

YAVUZ, Mert FİDAN, İbrahim KURT, 

Okan DEMİRKOL ve Erdem Engin 

BİR'den oluşan müzik grubu, davetlilere 

muhteşem bir konser verdi. Sahneyi 

dolduran Karasu halkı konser boyunca 

tempoyu hiç düşürmedi. Çok sayıda 

vatandaşın milli marşlar eşliğinde Türk 

b a y r a k l a r ı y l a  b i r l i k t e  s a h n e d e 

toplanmasıyla kutlama sona erdi.

 A music band consists of Doğan 
ASLAN, Mehmet YAVUZ, Mert FİDAN, 
Okan DEMİRKOL and  Erdem Engin BİR 

gave an amazing concert to theguests. 
Karasu people accompanied with the 
music band effusively. The programme 
culminated in the gathering of  citizens 
on the stage with the national anthems.

 Her doğan gün, başta Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere 
bu zaferi bize armağan eden İstiklal 
Mücadelemizin bütün kahramanlarını, 
ülkemiz için canlarını seve seve feda eden 
az i z  şeh i t l e r im i z i  ve  kah raman 
gazilerimizi minnetle anıyor, milletimizin 
ve özellikle gençlerimizin bu milletin 
ce s a re t i n i ,  onu runu ,  gu ru runu 

yürek le r i nden  ve  z ih in l e r i nden 
çıkarmadan nice mil l i  bayramları 
kutlamasını diliyoruz.

 Every passing day we are 
grateful to heroes, especially veteran 
Musta fa  Kema l  ATATURK,  who 
bestowed us this victory and martyrs 
who sacrice their life for our country 
and heroic veterans, we wish our people 
and especially our young people to 
celebrate our national holidays without 
daring to forget the courage and honor of 
our nation. 

30 Zafer Bayramımız kutlu olsun
AĞUSTOS 
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“Turkish nation is the descendants of people  who 
admit that the independence  is the unique way to 

exist and they have  always lived  independent. .This 
nation have never lived without independence,

they can not and they will not.”
    Mustafa Kemal ATATÜRK



 Beş yıldır Erasmus+ Gençlik 

projeler i  üzerin çal ış ıyoruz. Son 

zamanlarda Erasmus+ Spor başlığı 

oldukça çekici gelmeye başlamıştı. Ancak 

proje ile ilgili herhangi bir tecrübemiz 

yoktu. Tek bildiğimiz Brüksel merkezli 

yapıldığı ve yüksek bütçeli olmasıydı. Bu 

bilgilerle başlayan yolculuğumuzda 

kendimizi Sofya'da proje hazır l ık 

toplantısında buluverdik. Hırvatistan'dan 

Zajednica Sportskih Udruga Grada 

Rijeke kurumunun koordinatörlüğü, 

Türkiye'den KARGENÇ Kulübü ve 

Bulgaristan'dan Bulgarıa, Bulgarian 

Sposrts Development Association'ın 

ortağı olduğu “Sporda Güvenlik” adlı 

Erasmus+Spor Küçük İşbirliği Ortaklığı 

projesi Avrupa Komisyonu tarafından 

onaylanmıştı. Nasıl başlarız, nereden 

yola çıkmalıyız diye düşünürken bir anda 

projenin içinde bulduk kendimizi. Artık 

büyük ölçekli projelere adım atmıştık.

 Sofya için plan yaparken uçak 

biletlerinin anlamsız şekilde yüksek 

olması bizi özel araç ile gitmeye zorladı. 

Gerçi projenin seyahat bütçesi yeterliydi 

fakat araba ile gitmek bize daha cazip 

gelmişti. 27 Mart sabahı başlayan 

yolculuk Edirne'de güzel bir öğle yemeği 

(ciğer)ile devam edip akşam Sofya'da 

noktalanmıştı. Otelimize yerleştikten 

sonra hemen şehri keşfe çıktık. Sofya, 

Osmanlı'nın izlerini fazlasıyla barındıran 

güzel bir Balkan şehridir. Kültür olarak da 

bize çok yakın olan şehir sanata verilen 

değer ile ön plana çıkıyor. Bizim için 

Sofya'da zaman geçirmek oldukça 

keyiiydi.

 I have been working on Erasmus 

+ Youth projects for 5 years. Recently 

the Erasmus + Sports title had started 

to be very attractive. However, we had 

no experience with the project. All we 

knew was that it was made in Brussels 

and it would cost a lot. We started our 

journey with this information and found 

ourselves at the project preparation 

meeting in Soa. "Safe in Spor" the 

Erasmus + Sport Small Collaborative 

Pa r tne r sh i p  p r o j e c t  unde r  t he 

coordinatorship of Zajednica Sportskih 

Udrug Grada Rijeke Organisation from 

Croatia and with partnership of 

KARGENÇ Club from Turkey and 

Bu l ga r i an  Spo r t s  Deve l opment 

Association from Bulgaria was approved 

by the European Commission. We 

thought of how we should start, where 

we should we set off, and we found 

ourselves just in the project. Hereafter, 

we have stepped into macro projects.

 While we were making plans for 

Soa, plane tickets were meaninglessly 

high.That forced us to go by private 

vehicle. Although the travel budget for 

the project was sufcient, it was more 

attractive for us to go by car. The journey 

that started in the morning of March 

27th continued with a nice lunch (liver) 

in Edirne and ended in Soa in the 

evening. After we checked into our hotel, 

we went out to discover the city. Soa is a 

beautiful Balkan city that is full of the 

traces of the Ottoman Empire. The city, 

which is very close to us as a culture, 

comes to the forefront with the value it 

gives to art. Spending time in Soa was 

quite enjoyable for us.

SAFE IN SPOR 
SPORDA GÜVENLİK
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 Ertesi gün proje toplantısı için 

Hırvat ve Bulgar organizasyon temsilcileri 

i le buluştuk. Proje koordinatörü 

Hırvatistan'dan Vera ve proje asistanı 

Maja'nın yaptığı proje işleyişi ile ilgili 

bilgilendirmelerin ardından yapılacak 

görevleri tartıştık. Hem Hırvat Maja ile 

Vera, hem de Bulgar Joanna ile Ivaylo 

spor projeleri konusunda oldukça 

deneyimliydi. Bu da bizim için iyi bir 

başlangıç oldu. 

 Konu oldukça ilginç ve bir o 

kadar da faydalı görünüyordu.  Proje 

genç sporcuların sakatlığını önlemeye 

yönelik antrenman metotları geliştirmeyi 

amaç l ı yordu.  At l ama/p lyometr ik 

eğitimini içeren antrenman metotlarını 

destekleyecek faal iyetler içerecek 

projemiz,  genç sporcuların en düşük 

seviyedeki yarışmalarda bile sonuç 

alınmasına yönelik baskı nedeniyle 

sağlıklarını tehlikeye atmalarının önüne 

geçmeyi amaçlıyordu.

 T h e  n e x t  d a y  w e  m e t 

representatives of  Croatian and 

Bulgarian organizations for the project 

meeting. After the project coordinator 

Vera from Croatia and project assistant 

Maja informed us about the project 

operation, we discussed the tasks to be 

done. Both Croatian Maja and Vera, and 

Bulgarian Joanna and Ivaylo, were very 

experienced in sports projects. That was 

a good start for us.

 The topic was very interesting 

and seemed to be so useful. The project 

aimed to develop training methods to 

prevent young athletes' injuries. Our 

project, which would include activities to 

support training methods including 

jumping / plyometric training, aimed at 

preventing young athletes from risking 

their health because of the pressure to 

get results even at the lowest levels of 

competitions
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Genç sporcuların 
sakatlığını önlemeye 
yönelik antrenman 
metotları 
geliştirmeyi 
amaçlayan proje, 
düşük seviyedeki 
yarışmalarda bile 
sonuç alınmasını 
amaçlıyor.
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 Projenin spesik amacı, atletik 
eğitimde en iyi uygulamaların alışverişi, 
pratik eğitim metodolojisinin, tıp 
mesleği i le yakın işbir l iğ i  iç inde 
yaralanmaların önlenmesi ve genç 
sporcuların sağl ığ ının korunması 
sağlamaktı.

 The goal of the project was to 
exchange the best practices in athletic 
training, to prevent injuries with 
practical training methodology in close 
coopera t i on  w i th  the  med ica l 
profession, and to protect the health of 
young athletes.

 Tüm bu detayların konu-şulduğu 
toplantıda temmuz ayında Karasu'da ve 
ekim ayında Hırvatistan'da yapılacak olan 
proje aktiviteleri de planlandı. Toplantı 
sonunda tüm ekip akşam yemeği için 
Bulgar kültürüne ait yemeklerin olduğu 
güzel bir restorana gittik. Daha önce 
Yunan yemekleri ile bizim yemeklerin 
benzerliğine şahit olmuştuk. Bulgar 
mutfağı ile Türk mutfağının hemen hemen 
aynı denebilecek seviyede benzediği bizi 
çok şaşırttı.  Verimli bir toplantı ve güzel bir 
Sofya turunun ardından ülkemize dönmek 
üzere yola çıktık. Projenin bize en önemli 
ka t k ı s ı  nerden  baş l ama l ı y ı z  d i ye 

düşündüğümüz spor projelerine çok 
tecrübeli ve bir o kadar da cana yakın bir 
ekiple başlamak oldu. Oldukça hoş zaman 
geçirdiğimiz Sofya toplantısı bize yeni 
dostluklar ve deneyimler kazandırmıştı. 

 At the meeting where all these 
details were discussed, the project 
activities to be performed in July in 
Karasu and in October in Croatia were 
also scheduled. At the end of the 
meeting, we went to a nice restaurant for 
dinner; Bulgarian cultural dishes were 
served there. We were very surprised 
when the food arrived. We have already 

experienced the similarity  between 
Greek dishes and ours. We have 
witnessed in Soa that the Bulgarian 
cuisine and the Turkish cuisine are 
similar at the same grade. After a 
productive meeting and a lovely Soa 
tour we headed back to our country. The 
most signicant contribution of the 
project was starting with such an 
experienced and also friendly team, 
while we had been thinking how to start 
sports projects.  The Soa meeting 
during which we had a very pleasant time 
let us make new friends and provided 
experiences. 59
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Akşam yemeği için 
Bulgar kültürüne ait 

yemeklerin olduğu bir 
restorana gittiğimizde 

Bulgar mutfağı ile 
Türk mutfağının 

hemen hemen aynı 
denebilecek seviyede 

benzediği bizi çok 
şaşırttı.

60

 Derken Türkiye ayağı geldi çattı. 
Aktiviteler için her şey hazırdı.  Önce 3 
ülkeden 6 spor uzmanının toplam 22 
antrenöre (6 Hırvat, 6 Bulgar ve 10 Türk) 
eğ i t im verd iğ i  proje kapsamında 
uygulamalı eğitim Şht.Ütğm.İb. Abanoz 
Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda  
yapıldı. Bir buçuk günlük seminerlerden 
sonra Karasu Stadı'nda 22 antrenörün 
Karasu Aziziye Spor genç takımı ve Karasu 
Kuzey Kız Voleybol takımına antrenman 
yaptırmasıyla devam eden projemiz Yeni 
Mahalle'de muhteşem bir yemek ile son 
buldu. Ertesi gün ülkelerine dönen 
ortaklarımızdan bol bol teşekkür aldık. Ve 
ara vermeden Hırvatistan ayağı için 
hazırlıklara başladık.

 I t  w a s  t i m e  f o r  Tu r k e y. 
Everything was ready for the activities. 
First, 6 sports experts from 3 countries 
trained in total 22 coaches ( 6 Croats, 6 
Bulgarians and 10 Turks) at the Şehit 
Üsteğmen İbrahim Abanoz Anatolian 
High School Conference Hall as an 
applied training in the scope of the 
project. After one and half day seminars, 
22 trainers coached Karasu Aziziye 
Sports Youth Team and Karasu North 
Girls Volleyball Team in Karasu Stadium, 
and our project ended with a wonderful 
meal in Yeni Mahalle. On the following 
day we got a lot of thanks from our 
partners who returned to their countries. 
And, we started preparations for the part 
of Croatia without interruption.
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Mayıs en güzel aylardan 

biridir bu ülkede. Hem bahar 

ge lmiş t i r  hem de en güze l 

bayramlardan birini barındırır 

içinde; Büyük Önder Mustafa 

Kemal ATATÜRK'ün “Benim bütün 

ümidim gençliktedir.” diyerek 

gençlere armağan ettiği “19 Mayıs 

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı”. Mayıs ayı başlayınca 

kendisine emanet edilen eserin 

sorumluluğunu taş ıyan, mi l l i 

günlere verdiğimiz önemi bilen 

gençlerimiz sordu: “19 Mayıs'ta ne 

yapıyoruz?” İtiraf ediyoruz gurur 

duyduğumuz bir andı.

May is one of the most 

beautiful months in our country. It 

is springtime and this month hosts 

one  o f  the  most  beaut i fu l 

celebrations:  “May 19 the 

Commemoration of Atatürk Youth 

and Sports Day”which is presented 

to young people by Great Leader 

Mustafa Kemal ATATÜRK who says 

"All my hope is young. At the 

beginning of May, our young 

people, bearing the responsibility 

of the achievement entrusted to 

them and knowing our attitude 

towards national days asked us 

“What are we doing for May 19?”.  

We confess that we were proud. 

Bu anlaml ı  ve büyük 

bayramı, KARGENÇ Derneği 

olarak, Karasu Belediyesi ve Karasu 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 

yapılacak  ortak birprogramla
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 oluşturulan etkinliklerlekutlama 

karar ı  a ld ık .  19 May ıs  günü 

kutlamalarımız Şehir Stadında 

yapılan törenin ardından çeşitli 

etkinlik ve eğlencelerle Karasu Sahil 

Park'ta devam etti. 

B ü y ü k  b i r  k a t ı l ı m ı n 

sağlandığı coşkulu kutlamada, 

K A R G E N Ç  ü y e l e r i n d e n 

Muhammed İkbal MUÇİN günün 

an l am ve  önem in i  be l i r t en 

konuşmasıyla büyük alkış topladı. 

Konuşmasında:  “19 Mayıs 1919, 

Milli mücadelemizin temellerinin 

atıldığı tarihtir. 

We have  dec i ded  t o 

celebrate this meaningful and 

important day with the activities 

organized with Karasu Municipality 

and Karasu Youth and Sports 

Directorate. On May 19th, our 

ce lebrat ions started with a 

ceremony held at City Stadium and 

continued in the evening with 

v a r i o u s  a c t i v i t i e s  a n d 

entertainments at the Beach Park.

I n  t h e  e n t h u s i a s t i c 

c e l e b r a t i o n  w h e r e  a  l a r g e 

part ic ipat ion  was  prov ided, 

Muhammed Ikbal MUÇIN, a 

member of KARGENÇ, gathered 

great applause with his speech 

indicat ing the meaning and 

importance of the day. In his speech 

he said; “May 19, 1919, is the date 

of the foundation of our national 

struggle. 
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 K u t l a m a 

programında, 

İnönü İlkokulu, 

Fa t i h  S u l t a n 

M e h m e t 

İ l k o k u l u  v e 

Ka ra su  Ha l k 

E ğ i t i m i 

M e r k e z i ' n i n 

Ha l k o yun l a r ı 

e k i p l e r i 

gösterileriyle , 

“Karasu Dans” 

e k i b i  i s e 

sergi lediği 10 

fark l ı  yörenin 

halk oyunları ile 

izleyicileri adeta 

coşturdu.

 I n  t h e 

c e l e b r a t i o n 

program, the 

audience was 

excited by the 

f o l k  d a n c e 

shows of Inonu Elementary School, Fatih Sultan 

Mehmet Elementary School and Karasu Public 

Education Center. Furthermore, Karasu Dance 

group, with their ten different folk dances, was 

appreciated by the audience.

 

 Program sonunda 19 Mayıs 1919'da 

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün yaktığı Cumhuriyet 

meşalesini geleceğe taşımayı sembolize eden 

görkemli bir fener alayı yapıldı. Sahil Park'tan 

başlayıp Çarşı Bulvar'da Atatürk Büstü önünde 

son bulan fener alayına katılan yüzlerce 

vatandaş, yürüyüş boyunca marşlar ve 

sloganlarla 19 Mayıs ruhunu gönüllerde 

hissettirdiler.

 Atatürk Büstü önünde toplanan 

kalabalık son olarak saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı'nın ardından, 19 Mayıs ruhunun ve 

Cumhuriyetimizin ebedi olması dileğiyle 

gökyüzüne dilek balonları bırakarak izleyenlere 

görsel şölen yaşattı.

 

 At the end of  the program, a 

magnicent parade was made to symbolize to 

carry the Republic torch, lit on May 19, 1919 by 

Mustafa Kemal ATATÜRK, to the future. 

Hundreds of citizens participated in the parade 

starting from the Beach Park and ending in front 

of the Atatürk Bust in the Çarşı Bulvar make 

everybody feel the spirit of May 19th with 

marches and slogans throughout  the parade.  

The people gathered in front of the Atatürk 

Bust, left the balloons of hope to the sky with 

their wishes of an immortal spirit of May 19 and 

Turkish Republic after standing still for one 

minute  and singing the National Anthem.

The Supreme Turkish Nation, who prefers to die 

instead of losing independence, initiated a 

struggle for independence and freedom under 

the leadership of Mustafa Kemal ATATÜRK at a 

time when all hopes are beginning to run out. 

Our ancestors who were in great poverty won 

the ght with national unity and The Republic of 

Turkey was founded with the sacrice of our 

nation. 

 Bugün de sahip olduğumuz en büyük 
güç milli birlik ve beraberliğimizdir. Mustafa 
Kemal ATATÜRK en büyük eserim dediği 
Cumhuriyeti, geleceğin ışık saçan çiçekleri olarak 
tanımladığı ve geleceğe dair umut bağladığı Türk 
Gençliği'ne emanet etmiştir. Bu sorumlulukla 
KARGENÇ olarak bizler, Ata'mızın bize 
gösterdiği yolda; krimizle, enerjimizle ve 
dünyaya pozitif bakış açımızla hiç durmadan 
yürüyeceğimize söz veriyoruz. Atamızın Türk 
ulusuna ve gençliğine son demeci ve vedası “Bu 
bayramlar ve yarınlar sizindir. Güle güle 
çocuklar!” sözleri olmuştur. KARGENÇ olarak 
sesleniyoruz. “Ey Büyük ATATÜRK! Bu 
bayramlar ve yarınlar bizimdir. Sahip çıkacağız.” 
Sözlerine yer veren Muçin, Türk gençliği ve 
KARGENÇ gençliği adına söz verdi.

 Today, the most important power that 
we have is our national unication. Mustafa 
Kemal ATATÜRK has entrusted the Republic of 
Turkey, his greatest work, to the Turkish youth 
whom he described as the shining owers of the 
future. With this responsibility, we, KARGENÇ, 
promise that we will walk endlessly with our 
vision, our energy and our positive view to the 
world on the path that Ataturk showed us. The 
last words of Ataturk to the Turkish nation and 
his youth were as follows: "These days and 
tomorrows are yours. Goodbye!" As KARGENÇ 
we say: “Great ATATÜRK! These days and 
tomorrows are ours. We will adopt it.” 

 Kutlama alanında, Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Asiye Gülçin ÇAR'ın önderliğini 
yaptığı “KARGENÇ' in Minik Ressamları” 
grubunun resim sergisi büyük beğeni topladı.

 On the area of the celebration, the 
painting exhibition of "KARGENÇ 's Little 
Painters", which was led by Visual Arts Teacher 
Asiye Gülçin ÇAR, got great appreciation.

Bütün umutların 
tükenmeye başladığı 

bir dönemde 
bağımsızlığını 

kaybetmektense 
ölmeyi tercih edecek 

olan Yüce Türk 
Milleti, Mustafa Kemal 

ATATÜRK 
önderliğinde 

bağımsızlık ve 
özgürlük mücadelesi 

başlatmıştır. 
Milletimiz büyük sıkıntı ve 

yokluklar içerisinde verdiği 
mücadeleyi milli beraberlikle 

kazanmış, Türkiye 
Cumhuriyeti milletimizin 
gösterdiği fedakârlıklarla 

kurulmuştur.
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Milli mücadeleyi 
kazanarak bizlere 
bugünleri 
yaşatan 
kahramanlarımızı 
minnetle 
anıyoruz

We respect and appreciate all 
our heroes, especially Mustafa Kemal 
ATATÜRK, who started the struggle for 

independence on 19 May 1919 and 
won the national struggle with 
determination of the Supreme Turkish 

Nation. The re of independence will 
not fade forever with Turkish youth. 
May God bless their souls.

19 Mayıs 1919'da bağımsızlık 
mücadelesini başlatan, Yüce Türk 
Milleti'nin azim ve kararlılığıyla milli 
mücadeleyi kazanarak bizlere bugünleri 
yaşatan  başta  Musta fa  Kemal 
ATAT Ü R K  o l m a k  ü z e r e  t ü m 
kahramanlarımızı saygı ve minnetle 
anıyoruz. Bağımsızl ık ateşi Türk 
gençliğiyle sonsuza dek sönmeyecektir. 
Ruhları şad, mekânları cennet olsun. 
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KARASU PLAJI 
 DOYDUVOLEYBOLA

KARASU PULSED WITH BEACH VOLLEYBALL
 K a r g e n c  K u l ü b ü  s p o r t i f 
faaliyetler birimi voleybol sorumluları 
Yücel EROL, Erdinç YILDIRIM ve Ahmet 
EKŞİ yine güzel bir çalışmaya imza attılar.  
Yaptıkları organizasyon ile ilçemizde bu 
sene de yine Karasu ulusal plaj voleybolu 
turnuvası  düzenlendi. Çok sayıda milli 

sporcunun katıldığı ödüllü turnuva büyük 
ilgi gördü. Turnuvada başarılı olan 
spo r cu l a r a  top l am 10 .000  TL . 
Değer inde Ödül ler  dağ ı t ı ld ı .  Bu 
kapsamda ilimizde voleybol sporunun 
ge l i ş imine katk ı  yapmak iç in  bu 
organizasyonu gelecek yıl uluslararası 

olarak yapmayı planlıyoruz. Turnuvaya 
katılan sporcular sponsor takımları adına 
y a r ı ş t ı l a r.   Tüm spor cu l a r a  ve 
sponsorlarımıza Kargenc Kulübü olarak 
teşekkür ediyoruz.
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Kadınlar- Womens

Turnuva Sonuçları: 
Tournament Results:

 Kargenc Club sports activities 
department volleyball supervisors Yücel 
EROL, Erdinç YILDIRIM and Ahmet EKŞİ 
succeeded at a nice work again. With the 
event they organized, Karasu national 
beach volleyball tournament has been 
held this year once again. The award-
winning tournament in which many 
national athletes participated attracted 
great attention. A total of 10.000 TL 

award was given for successful athletes of 
the tournament. Within this scope, to 
contribute to the development of 
volleyball sport in our province we plan to 
organize that event internationally next 
year. The sportsmen and sportswomen 
who participated in the tournament 
competed on behalf of the sponsor teams. 
We thank all athletes and sponsorships as 
Kargenc Club.

1.Ekşioğlu İnşaat
2.Remax Garanti 
Gayrimenkul
3. Arslan İnşaat
Erkekler:
1.Okka Cafe
2.Ekşioğlu İnşaat
3. Ustalar Ekmek
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