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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

16 Nisan Tarihinde Gelecek Dönem Başkanımız Sayın Muzaffer MEMİŞ’in Bölge
asamblesine katılım için önümüzdeki hafta kesin sayıyı tespit edeceğiz. Bütün
arkadaşlarımın katılım göstermesini bekliyorum.
30 Nisan 2011 Cumartesi günü Kulübümüzün 34.Kuruluş Yıldönümünü
kutlayacağız. Bu konuda gerekli hazırlıklara başlamış bulunuyoruz.Gerek yurt
içinden gerekse yurt dışından önemli katılımlar bekliyoruz.Organizasyon ile ilgili
olarak sizlerden de yardım talep edeceğim.1 Mayıs tarihinde de Fındıklı Rotary
Kulübü Üyeleri ve eşleri ile birlikte bir brunch tertip edeceğiz.Dolu dolu İki gün
geçireceğiz.Sizlerden ricam bu tarihlerde Edirne Rotary Kulübü’ne yakışır bir
katılım göstermenizdir.
Nisan ayı boyunca zaman zaman kulüp ziyaretlerimiz olacak. Bulgar ve Yunan
dostlarımıza gideceğiz.Birlikte güzel etkinlikler yapacağız.Pasaportlarında vize
eksikliği olan dostlarımıza yardımcı olacağız.
Tekrar görüşmek dileğiyle…
Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Akın TİRYAKİOĞLU

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:
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04.NİSAN Bahar AYAN

Doğum Günü

KUTLARIZ……
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EDİRNE
YAŞLANIYORUZ...
BEN GENÇ OLMANIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM, FAKAT SEN YAŞLILIĞIN NE
OLDUĞUNU BİLMEZSİN...
"Gir internete kendi sesinden dinle evlat" ...
"I know what it is to be young" diyen ünlü şarkı hani..
YAŞLANIYORUZ.....
Bugün üniversite öğrencilerinin çoğunluğunu 1986 doğumlular ve daha küçükler oluşturuyor.
'Gençlik' onlara deniyor.
Onlar için "Soğuk Savaş" bir bilgisayar oyunu.
AIDS doğduklarından beri var. CD doğduklarında vardı. Michael Jackson onlar doğduğunda
beyazdı.
Bülent Ersoy onlar doğduğunda kadındı...
Eski filmlerde Ajda Pekkan'ı görseler tanımazlar. Küçük Emrah'ı, Emrah'ın gayrimeşru oğlu
sanıyorlar.
Rıdvan Dilmen onlar için sadece bir TV spor yorumcusu ve ona neden 'şeytan' dendiğini
bilmiyorlar. Kenan Evren onlar için tonton bir ressam "netekim".
Onlar için 'Çarli'nin Melekleri' ve 'Görevimiz Tehlike' sadece geçen senenin yeni vizyon
filmleri.
Siyah beyaz bir bilgisayar ekranı olabileceğini düşünemezler.
Pac-Man'i bilmezler.Amiga ve Commodore 64'leri olmadı hiç.
Siyah beyaz bir televizyon olabileceğine inanmazlar ve uzaktan kumanda olmadan nasıl kanal
değiştirileceğini bilmezler. Balkonda hiç anten ayarı yapmadılar.
Sadece tek bir kanalın günde belirli saatlerde yayın yaptığı dönemlerde dinozorların da
yaşadığını düşünürler.
Dallas'ı sadece NBA maçlarından bilirler.Flamingo Yolu ise sadece bir bar adı olabilir onlar
için.
John Travolta'yı hep balık etli ve yuvarlak hatlı olarak gördüler ve onun nasıl olup da bir
dans ilahı olabildiğini hayal bile edemezler.
Ve bizlerin de üniversitedeyken cep telefonsuz nasıl yaşayabildiğimize akıl erdiremezler...
Şimdi bakalım yaşlanıyor muyuz bir görelim...
Yukarıda yazılanları anlıyor ve gülümsüyorsun.
Artık dışarıda geçirilen bir gecenin ardından öğleden sonraya kadar uyumaya ihtiyacın var.
Arkadaşların bir bir "dede" oluyor.
Küçük çocukların bilgisayarla nasıl çok rahat oynayabildiklerine her zaman hayret ediyorsun.

Gençlerin ellerinde cep telefonlarını görünce kafanı sallıyorsun.İşine her geçen gün daha çok
bağlanıyorsun.
Artık o senin hayatın...
Arkadaşlarınla her gün telefonda daha az vakit geçiriyorsun.
Zaman zaman arkadaşlarınla buluşup, beraber yaşadığınız komik anıları tekrar tekrar
anlatıp, eski güzel günleri yâd ediyorsun.
Bu maili okuduktan sonra bunu bazı arkadaşlarına forward etmeyi düşünüyorsun.
Onların da bunu beğeneceklerini biliyorsun..
Ve...
Evet ...
Kabul etsek de etmesek de hepimiz yavaş yavaş YAŞLANIYORUZ !...
"Ben genç olmanın ne olduğunu biliyorum
Fakat sen yaşlılığın ne olduğunu bilmezsin
Bir gün, sen de aynı şeyleri söylüyor olacaksın
Zaman geçip gidiyor ve bu hikâye anlatılıyor
Birçok soru sordum
Tanıştığım akıllı adamlara
Cevapları henüz kimse bulamamış.
Hatırlanacak günler olacak
Gözyaşı ve kahkahalarla dolu
Yazdan sonra kış gelecek
Böylece yıllar geçecek
Öyleyse arkadaşım gel, beraber müzik yapalım
Sen bana yenisini söylerken, ben eskisini çalacağım
Zamanla, senin gençlik günlerin geçerken
Zamanlarını seninle paylaşan birileri olacak."
HALUK CANGÖKÇE

İlginç futbol rekorları...
* Jübile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcu Franz Beckenbauer.
* Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde bir tek sarı kart bile görmedi.
* 2000-2001 sezonunda Bristol City-Brendford maçının ilk yarısında 23 dakika kaybolan zaman
oynandı ve bu süre içinde 2 gol atıldı. Aynı maçta Bristol’un golcüsü Lloyd Owusu’nun ayağı kırıldı ve
omzu çıktı.
* Paulo Araujo aynı maçta 5 kez kart görerek rekor kırdı. Olayın nedeni, oyundan atılan Brezilyalı
futbolcunun dalgın hakeme fark ettirmeden maça devam etmesiydi.
* İngiltere maçında 3. dakikada kendi kalesine gol atan Paraguaylı Carlos Gamarra, ‘Kendi kalesine
en erken gol atan futbolcu’ olarak tarihe geçti.
* 1957 yılında Charlton, 75 dakika 10 kişi oynadığı ve son yarım saatine 5-1 mağlup girdiği
Huddersfield maçını 7-6 kazandı.
* Willenhall Town Ladies-Burton Brewers maçı, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Ortalama her 1,5
dakikada 1 gol atan Willenhall Town, maçı 57-0 kazandı.
* Finlandiya’nın unutulmaz oyuncularından Pentti, 1986′da kendi kalesine 5 gol attı. Maçtan sonra
takım arkadaşları tarafından Pentti’ye ‘pusula’ bile alındı.
* 27 takım değiştiren Lutz Pfannenstiel, 6 kıtada da top oynayan tek futbolcu oldu. 34 yaşındaki
Alman kaleci, halen Clube Atlético Hermann Aichinger’de forma giyiyor.
* Kullandığı 63 penaltıdan 16’sını gole çeviremeyen Gerd Müller, ‘Dünyanın en çok penaltı kaçıran’
futbolcusu oldu.
* Trabzonspor, 1979-80 sezonunda 30 maçta kaydettiği 25 golle(0.833 gol ortalaması) ‘Dünyanın en
negatif şampiyonu’ unvanını elde etti.

* Profesyonel sözleşmeye imza atıp, ‘En uzun süre oynamayan futbolcu’ eski Liverpool kalecisi
Jorgen Nielsen olarak kayıtlara geçti. Hvidovre’den 26 yaşında transfer edilen file bekçisi, tam 4 yıl, 11
ay forma giymedi.
* Sakatlığı nedeniyle ‘En uzun süre oynamayan en pahalı futbolcu’, Milan’a Real Madrid’den 11
milyon pounda gelen Fernando Redondo. İlk maçında 3. dakikada dizinden sakatlanan Redondo,
yaklaşık 2,5 yıl sahalardan uzak kaldı. Redondo, 2.74 milyon pound, ev ve arabayı Milan’a geri
vermek istedi, ancak kulüp bu teklifi geri çevirdi.
* ‘Avrupa’da bir maça yapılan en büyük katılım’ Hampden Park’ta oynanan maçta gerçekleşti.
1937′deki İskoçya Kupası finalinde Celtic-Aberdeen maçını 146 bin 433 biletli seyirci izledi.
* ‘Üç büyükler’ içinde ligi eksi averajla tamamlayan tek takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, 11. sırada
tamamladığı 1975-76 sezonunda 25 gol atıp, 32 gol yemişti.
* Beşiktaşlı taraftarların Liverpool maçında yaptığı tezahürat 132 desibele çıktı. 132 desibel, futbol
tarihinin en yüksek ses seviyesiydi.
* Brezilyalı eski kaleci Eugênio Machado Souto, 33 farklı takım çalıştırdı. ‘Geninho’ lakabıyla tanınan
Souto, şu anda Atlético Mineiro’nun başında.
* F.Bahçe ile G.Saray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922 tarihindeki karşılaşmaya
geldi. İttihat Sahası’nda oynanan maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.
* 1986-87 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında, sarı-lacivertli ekip 4 penaltı
kullanarak ‘En çok penaltı atan takım’ oldu. “En çok penaltı kullanan futbolcu” ise 4 atışı da gole
çeviren Fenerbahçeli Zafer Tüzün.
* Avrupa kupalarına bir sezonda en çok takım yollayan şehir Moskova oldu. 1996-97 sezonunda
UEFA Kupası’nda Spartak, Dinamo, Torpedo ve CSKA Mosova mücadele etti.
* Ülkesinin liglerine en çok takım veren başkent Buenos Aires. Açılış ve Kapanış Ligi’nde, Arjantin’in
başkentinden toplam 14 takım yer alıyor.
* 1996-97 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet 27 yenilgi, 5 beraberlik alan Zeytinburnuspor, Türkiye
Birinci Lig tarihinin ‘en kötü performansı’na imza attı.
* 2006 Dünya Kupası’na 2. Turda veda eden İsviçre, kalesinde hiç gol görmeden elenen ilk takım
olarak kupa tarihine yazıldı.
* Kolombiya maçında kazanılan 3 penaltıdan da yararlanamayan Arjantinli Martin Palermo,
uluslararası bir maçta ‘En çok penaltı kaçıran futbolcu’ oldu.
* Mersin İdmanyurdu, Türkiye Birinci Ligi’nde puanı silinen tek takım olarak tarihe geçti. 1980-81
sezonunda Beşiktaş’la oynadığı maçta sahadan çekilen Mersin ekibi, hükmen yenik sayıldı ve 2 puanı
silindi.
* ‘Şampiyonlar Ligi’ndeki en süratli gol’ David Trezeguet’ye ait. 1997-98′de Monaco forması giyen
Trezeguet’nin şutu 157.33 kilometre hızla Manchester United ağlarıyla buluştu.
* Rakip filelere 54 gol gönderen José Luis Chilavert, ‘En fazla gol atan kaleci’ olarak futbol tarihine
geçti. Chilavert ayrıca hat-trick yapan tek kaleci.
* 2001′de Sydney’de oynanan maçta Avustralya, Samoa’yı 31-0 yenerken,Archie Thompson, 11 golle
zor bir rekorun sahibi oldu.
* ‘En çok bacağı kırılan futbolcu’ rekoru Just Fontaine’a ait. Kariyeri boyunca 4 kez ayağı kırılan
Fransız golcü, 1962′de tekrar ayağı kırılınca futbolu bıraktı.
* 1945-46 sezonunda Szentlorinci forması altında 66 gol atan Ferenc Deák, ‘Bir sezonda en çok gol
atan futbolcu’ oldu.
* G.Saray’ın efendiliğiyle tanınan eski oyuncusu Cüneyt Tanman ile Beşiktaş’ın ‘Şifo’ lakabıyla tanınan
efsanesi Mehmet Özdilek, futbol kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.
* EURO 2008 Elemeleri’nde Almanya, San Marino’yu deplasmanda 13-0 yendi. Bu skor, Avrupa
Şampiyonası Elemeleri’nde alınan ‘en farklı sonuç’ olarak tarihe geçti.
* Denizlisporlu Allysson Araujo dos Santos, Roberto Carlos’un ‘En hızlı şut atan futbolcu’ rekorunu
elinden aldı. Allysson’un Trabzonspor maçındaki şutu 127.7 km hıza ulaştı.
* Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul BŞB.-Gençlerbirliği maçıyla ‘En az seyirciyle oynayan 5. dev stat’
oldu. 81 bin kapasiteli statta 9 Aralık’ta oynanan maçı sadece 50 kişi izledi.

* Tony Alexander Adams, 22 sene Arsenal forması giydi ve başka bir takıma transfer olmadan futbol
hayatını bitirdi.
* 1954′de Sandor Kocsis, 1958′te Just Fontaine ve 1970′te Gerd Müller aynı Dünya Kupası
Finalleri’nde 2′şer hat-trick yaparak tarihe geçtiler.
* Fransa 98′de ilk tur maçlarının ardından Dünya Kupası kırmızı kart rekoruna ulaşıldı. 48 maçta 16
kırmızı, 174 sarı kart çıktı.
* ‘Dünyanın en hızlı hat-trick’ rekoru Ross County’nin eski futbolcularından Tommy Ross’a ait. Ross
1964′te Victroia Park’ta oynanan maçta Nairn County karşısında 90 saniyede 3 gol kaydetti.
* Bournemouth’un Wrexham ile yaptığı maçta mücadeleye 84. dakikada giren ve 140 saniyede 3 gol
atan James Hayter, ‘İngiltere Futbol Ligi’nin en hızlı hat-trick yapan’ ismi. Premier Lig’de ise bu rekor
Robbie Fowler’a ait. Ünlü İngiliz yıldız 1994′te oynanan maçta 4 dakika 33 saniyede 3 gol kaydetmişti.
Amerikan Futbol Ligi’nde en hızlı sürede hat-trick yapan isim ise o dönemde LA Galaxy forması giyen
Harut Karapetyan. Karapetyan 1998′de oynadıkları maçta 5 dakika dolmadan Dallas Burn ağlarını 3
kez havalandırdı. F.Bahçe’nin Sırp yıldızı Mateja Kezman da, Alanyaspor maçında 4 dakikada hattrick yaparak rekor kırdı.
Cevat GÜLER’in katkısı ile

DÖRT ŞEY GERİ GELMEZ
1- ATILAN OK
2- KAÇIRILAN FIRSAT
3- SÖYLENEN SÖZ
4- GEÇEN ZAMAN
TARLAN VARSA; İÇİNDE OL
TEKNEN VARSA; KIÇINDA OL
İŞİN VARSA; BAŞINDA OL
EŞİN VARSA; YANINDA OL
--------------------------------------------------Siz hiç bir sarrafın bağırdığını duydunuz mu?
Kıymetli malı olanlar bağırmaz.
Domatesçi, biberci bağırır da kuyumcu bağırmaz.
Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz.
İnsan bağırırken düşünemez. Düşünemeyenler ise hep kavga içindedir.
Popçular, rockcular boğazlarını patlatana kadar bağırıp duruyor.
Ama Dede Efendi'yi okuyanlar bağırmıyor.
İnsanin kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkulur.
-----------------------------------------

Kalp krizi riskine karşı,55 yaş üstü erkeklere sağlık öğüdü !
Sağlığınız için, 3 beyazdan uzak duracaksınız:
Rus
Moldovalı
Ukraynalı

Edirne sizi çok özledi
Unutmayalım ki bu kent hepimizin… Ona sahip çıkalım.

Her biri, bir Edirne sevdalısı olan camiamız mensupları,Bizleri yetiştiren ve uzun yıllar
yaşadığımız bu kente karşı, kendimizi hep borçlu hissetmişizdir. İşte bu nedenle derneğimiz
genel merkezi, Edirne’mizin turizmine katkıda bulunabilmek için, ‘EDİRNE SİZİ ÇOK
ÖZLEDİ, SİZ EDİRNE’Yİ ÖZLEMEDİNİZ Mİ?’ sloganıyla bir tanıtım kampanyası düzenledi.
Derneğimiz bu amaçla Edirne’yi tanıtan bir broşür hazırlatarak 5.000 adet bastırdı. Ayrıca
hazırladığı özel bir davetiyeyi, Türkiye’mizin ve dünyanın çeşitli köşelerine dağılmış bulunan,
Edirne Lisesinden Yetişenler camiası mensuplarına göndererek, onları Edirne’yi ziyaret etmeye
ve Edirne’mizin tanıtımına katkıda bulunmaya davet etti.
Derneğimiz, bu kampanyayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirmekte ve
Edirne’mizde bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarının da, bundan esinlenerek benzeri
kampanyalar düzenlemelerini ummak istemektedir. Lütfen sizlerde birey olarak, kişisel
dostlarınıza güzel Edirne’mizi tanıtmaya gayret ediniz. Onların kentimizi ziyaret etmelerine
yardımcı olunuz. Edirne’miz kadar, bol gezilecek ve görülecek doğal güzellikleri ve tarihi
yerleri olan kent çok azdır.
Unutmayalım ki bu kent hepimizin… Ona sahip çıkalım.

ELYD ( Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği )
Dernek Bülteninin kampanyasından alıntıdır.

