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A d a n a  Ş u b e  
Başkanımız Seyfi H. 
İyiyürek, Demokrat 
Parti  İl Başkanı Fatih 
K ö y l ü ' y e  i a d e - i  
ziyarette bulunarak 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. 

Kurul Başkanı Şule Özülkü, Özel 
Adana Kardiyoloji Merkezi Yetkilisi 
Uzman Dr. Hasan Boğa ve Özel 
Algomed Cerrahi Tıp Merkezi 
Yetkilisi Uzman Dr. Arif Akgül 
arasında sözleşme yapan Adana 
Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek 
v e  y ö n e t i m  k u r u l u  ü y e l e r i  
emeklilere faydalı olabilmenin 
mutluluğunu yaşadı. 

Adana Şube Başkanımız 
Seyfi H. İyiyürek, zor durumda olan Emekliler Derneği'nin 
emekliye yardımcı olabilmek için çalışmalarını çok başarılı 
ellerinden geleni yaptıklarını ifade bulduğunu belirten Köylü 
ederek şu görüşlere yer verdi.z i y a r e t t e n  d u y d u ğ u  

"Hastanelerle protokol memnuniyeti dile getirerek 
i m z a l a d ı k .  B u n d a n  b ö y l e  "Biz de parti olarak arı gibi 
e m e k l i l e r i m i z  b u r a l a r d a  ç a l ı ş a n  b u  y ö n e t i m e  
derneğimize ait tanıtım kartı ile d e s t e k l e r i m i z i  
tedavilerini ve ameliyatlarını esirgemeyeceğiz" dedi.
yaptırabilme imkanı buldu. Bizlere G ö re v e  g e l d i k l e r i  
bu konuda destek olan tüm hastane günden buyana emeklilere her vermekteyiz. Emeklimiz son günlerde arka 

yetkililerine teşekkür ediyorum.Özel Adana alanda destek olmak amacıyla başta sağlık arkaya gelen zamlarla bir kez daha sarsıldı. 
Hastanesi emeklilerimizin her türlü hizmetleri olmak üzere bir çok hastane ile Yaşam mücadelesi atında tam yıkıldı. 
tedavisinden ve tahlillerinden ücret a n l a ş m a  y a p t ı k l a r ı n ı  a n ı m s a t a n  Dileriz bu yıl emeklilerin maaşlarına iyi 
almazken ameliyat ve yatış ücreti yüzde 50 İyiyürek,”Kış mevsiminde odun, kömür ve düzenleme gelir de bir nebzede olsa rahat 
indirimli olarak yaptıracaktır. Özel talaş alımında 1 ay ödemesiz 4 eşit taksitli bir nefes alırız. Türkiye Emekliler Derneği 
Algomed Cerrahi Tıp merkezinde ise yine imkan sağladık. Ramazan ayında yardım Adana Şubesi olarak, emeklilerinin hak ve 
tedavilerinden ve ameliyatlarından ücret paketi dağıttık. Ekibimle birlikte gecemizi menfaatlerini  korumak, kollamak, 
alınmayacaktır. Bu hastanelerde her türlü gündüzümüze katarak çalışmalarımıza gözetmek bizim için öncelikli görevdir.”
fizik tedavi, dahliye, genel cerrahi, kadın devam ediyoruz” diye konuşan Şube Özel Adana Hastanesi, Özel Algomet 
hastalıkları, doğum, ortapedi, kulak, burun Başkanı Seyfi H.İyiyürek, şu görüşlere yer Cerrahi Tıp Merkezi ve Özel Adana 
ve acil tedavi hizmetleri mevcut. Emekli verdi Kardiyoloji Merkezi ile yaptığı protokol 
aldığı düşük maaşla ay sonunu getiremiyor “Emekli kardeşlerimize birlikte güç gereği dernek üyesi emekliler, dul, 
birde buna sağlık sorunu eklenirse tam birliği yapmak bizim çalışmalarımıza da yetimlerin eşleri ve çocuklarından muayene 
perişan olmakta. Dernek olarak emeklimize dört elle sarılmamıza vesile oluyor. Biz ve tedavilerinden ücret alınmayacak.
yardımcı olma telaşı içindeyiz" dedi.elimizden gelen her türlü desteğ i  Özel Adana Hastanesi Yönetim 

SİYASİLERDEN ADANA ŞUBEMİZE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanımız dahil ülkeyi idare A d a n a  Ş u b e  
edenlerle görüşürken İntibak Yasası 

Başkanımız Seyfi H. aylardır komisyonlarda görüşülüyor. En 
son imzalandı, Bakanlar Kurulu'na havale İ y i y ü r e k ,  e m e k l i  
edildi derken, milletvekillerine yapılan son m i l l e t v e k i l l e r i n i n  
zamlar üzerine biz şok olduk. İnşallah 

m a a ş l a r ı n a  y a p ı l a n  kendilerine bonkör davrandıkları gibi 
mecliste İntibak Yasası görüşülürken işçi zamma tepki göstererek, 
emeklisine de bonkör davranırlar. En kısa 

"Milletvekili emeklilerine zamanda emeklinin İntibak Yasası'nın 
çıkmasını temenni ediyoruz. Emekliler bir anda yapılan yüzde 
olarak tabi ki bir tepkimiz olacak, biz 100'e varan zamları asla 
dünyanın ve Türkiye'nin durumunu 

ve asla unutmayacağız ve dikkatle izliyoruz. Avrupa ülkelerinde 
emeklilerin hangi durumda olduğunu da kınıyoruz" dedi.
biliyoruz. Bizler çalışırken ülkemize karşı 
nasıl duyarlı davrandıysak şu anda da Milletvekilli emeklilerinin 5 bin 

ülkeyi yönetenlerin bizleri düşünmesini, bekliyoruz" diye konuştu.600 TL'den 8 bine çıkarılan maaşları, İntibak Yasası'nı umutla 
İntibak yasasının Bakanlar Kurulu tarafından imzalanmış bekleyen emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden. Adana 

Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek,"Bugün milletvekillerimizin bir olmasının emeklileri kısmen de olsa ümitlendirdiğini sözlerine ekleyen, 
gecede böyle bir artış olduğu için gerçekten bunları kınamaktan İyiyürek, "Emeklilerin yıllardır büyük bir umutla beklediği intibak 
başka elimizden bir şey gelmiyor. Ama emeklinin yirmi yıldan beri yasası nihayet Meclise gitti. İntibak yasası mecliste ancak, ödenmesi 
İntibak Yasası çıkmıyor. Hala da bunun için herhangi bir açıklama gereken artışların 2013 yılına kaydırılması ise son derece emeklilerimizi 
yapılmıyor. Bir gecede kendi maaşlarını çıkarttıkları gibi emekliler, üzmüştür. Ancak tek tek dosyaların incelenmesi uzun sürmesi nedeniyle 
dul ve yetimler, neden düşünülmüyor? 2 yıl milletvekilliği yapmış alınan bir karardır. Dosyaların erken bitirilmesini ve ödenmesi 
kişinin bu düzeyde maaş alması malesef bizleri şok etmiştir, 

hususunu Genel Merkezimiz ve Şubeler olarak Sayın Bakan'a arz etmiş 
yaralamıştır. Yıllardır emeklilerin maaşı iyileştirilsin diye, adaletli 

durumdayız” dedi.
maaş dağılımı yapılsın diye mücadele verirken, Sayın 

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZ İYİYÜREK MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ:

´´AYNI ÖZENİ BİZE DE GÖSTERİN´´
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ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

PROSTAT HAKKINDA

BİLİNMESİ GEREKENLER
erkeklerin %80'inde prostat büyümesi • işeme sırasında idrar akımının 
görülmektedir. hızını ölçen üroflowmetri testleri 

yapılmaktadır.
AİLE HİKAYESİ:  Yapılan çalışmalar Bu testler sonunda prostatın durumuna 
göstermiştir ki eğer babanızda ve erkek 

göre ya takip önerilir ya da medikal tedavi 
kardeşinizde prostat kanseri varsa kansere 

yahut operasyon kararı alınır.yakalanma riskiniz diğer bir erkeğe göre 
iki kat artmaktadır.

PSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN) 
Kanser hikayesi olan ailelerde kanser NEDİR?
genellikle daha erken yaşlarda 
görülmektedir. Prostat kanserini tespit etmeye yardımcı 

bir testtir. Eğer PSA düzeyiniz normalin 
DİYET:  Yüksek yağlı diyetin, prostat 

üzerindeyse bu sizin muhakkak kanser kanserini artırdığı ispatlanmıştır. Soyalı 
olduğunuz anlamına gelmez. Bazı erkekler besinlerin ve kırmızı meyve-sebzelerde 
yüksek PSA'ya rağmen sağlıklı prostata bulunan likopen maddesinin  prostat 

PROSTAT HASTALIĞI: kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu sahiptirler. Prostatın iyi huylu büyümesi, 
bilinmektedir. en sık PSA yüksekliği sebebidir. Prostat 

Erkeklerin en sık karşılaştığı sağlık 
iltihabı (prastatit) da PSA yüksekliğine 

sorunlardan biridir ve prostat kanseri de PROSTAT KONTROLÜ YAPTIRMANIN 
sebep olabilir. Prostat kanseri hücrelerini en korku verici olanları arasındadır. Yaşın ÖNEMİ:
de PSA üretir fakat PSA yüksekliği olan üç ilerlemesi ile beraber hem iyi huylu prostat 
erkekten birinde prostat kanseri büyümesi hem de prostat kanseri görülme 40'lı yaşlara ulaştığınızda yıllık olarak 

sıklığı artar. bulunmuştur.prostat muayenesi yaptırmalı ve hayat 
boyu düzenli bir şekilde kontrole devam Bu test erken evre prostat kanserini %80 

Buna rağmen korkuyla yaşamanın hiç etmelisiniz. oranında tespit edebilmektedir. Bu yüzden 
gereği yoktur. Erken tanı konulduğu 

40 yaşından sonra yılda bir kez bu testi 
taktirde prostat kanseri başarıyla tedavi            Prostat kontrolünde: yaptırmak erken tanı ve tedavi açısından edilebilmektedir.

çok önemlidir. Sağlık kontrollerinizi 
• prostatın parmakla muayenesi

SAĞLIKLI PROSTAT: düzenli olarak yaptırmanızı önerir sağlıklı • idrar tahlili
günler dileriz.• ultrason

Sadece erkeklerde bulunan prostat bezi, • PSA kan testi
mesane (idrar torbası)'nın boynunu 
çevreler. Şekil ve boyut olarak cevizi 
andırır.

Doğumda bir bezelye boyutunda olan 
prostat 20 yaşına kadar büyümeye devam 
eder. 45 yaşına kadar bu boyutlarda kalıp 
sonra büyümeye başlar.

Prostat hastalığının bulguları şu şekildedir:
• idrar yapmaya başlamada 
zorlanma
• idrar akımında azalma (debide 
azalma)
• sık idrara çıkma
• idrarını yaptıktan sonra 
mesanenin tam boşalmaması
• ani idrara çıkma hissi
• idrarda kan görülmesi
• ağrılı ejakülasyon (boşalma)
• idrarını yaparken ağrı ve yanma 
olması
• kasık bölgesinde ağrı ve hassasiyet

RİSK FAKTÖRLERİ:

YAŞ:  50 yaşın üstündeki erkeklerin 
yarısından çoğunda ve 70'li yaşlardaki 

Uzm. Dr. Alper Doğan 

TUNCAYENGİN

Üroloji Uzmanı
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Bil ki güneşe bakmaya 
cesareti olmayan gölgede kalmaya,
gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur.

Şems-i Tebrizi

Yaşlı adam ameliyat olacakmış. Ameliyatı cerrah olan oğlunun 
yapması için ısrar etmiş. Çok daha uzman olan doktorlar olduğu halde, 
bu ısrarının nedenini soranlara ise “Onun bu ameliyatı çok iyi yapmasını 
sağlayacak formülü biliyorum” diyormuş. Ameliyat günü gelmiş ve 
ameliyathaneye giderken oğlunu yanına çağırmış ve söyle demiş: 

- Oğlum, zor olduğunu biliyorum. Bana bir şey olursa annen için de 
sakın üzülme. Zaten gelmeden annenle de konuştuk. Eğer bana bir şey 
olursa, eşyalarını alıp sizin yanınıza yerleşmesine karar verdik. Seninle 
ve geliniyle daha mutlu olur. O nedenle rahat ol.

MHP'den 
borçlanarak 

emeklilik teklifi

Kanun teklifi, 'kapanan iş yerleri ve gençlerin 
bile iş bulmakta zorlandıkları' gerekçeleriyle, emekli 
olma yaşını doldurmuş kişilere borçlanarak eksik 
sürelerini tamamlama imkanı getiriyor.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut 
Dedeoğlu'dan emeklilikle ilgili bir kanun teklifi geldi.

Teklif, emekli olma yaşını doldurduğu halde 
emekli olamayanlara borçlanarak eksik sürelerini 
tamamlama imkanı getiriyor.

Dedeoğlu kanun teklifinin gerekçesinde, 
''Kapanan iş yerleri nedeniyle işini kaybedenlere, 
gençlerin bile iş bulmakta zorlandığı ortamda belli 
yaştan sonra iş bulmanın zorluklarına" vurgu yaptı.

MHP Milletvekilinin, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını 
öngören ve Meclis Başkanlığına kanun teklifinin 
gerekçesinde şunlar kaydedildi:

Kapanan iş yerleri nedeniyle işini kaybeden 
sigortalılar emeklilik yolunda önemli darbe almıştır. 
Bu vatandaşlarımızdan emekli olma yaşını 
dolduranlar kapanan iş yerleri nedeniyle işsiz 
k a l d ı k l a r ı  i ç i n  e k s i k  s ü r e l e r i n i  
tamamlayamamışlardır. Bu sigortalılar gençlerin bile 
iş bulmakta zorlandığı ve iş bulamadığı ülkemizde işsiz 
kalmışlardır. Bu nedenle belli bir yaştan sonra iş 
bulmanın zorlukları göz önünde bulundurularak 
sigortalının tamamlayamadığı eksik sürelerin 
ödenmesi yoluyla, isteyenlerin emeklilik imkanının 
sağlanması gerekmektedir.''

'
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HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ

Adına Sahibi
Kazım ERGÜN
Genel Başkan

Cafer TufanYazıcıoğlu
TÜED Hukuk Danışmanı

2012 AKTİF YAŞLANMA VE NESİLLER ARASI DAYANIŞMA YILI
2009 yılında TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ yayınları Şubat “Kadınların spor günü” olarak 

arasında yerini alan “YAŞLILIK HUKUKU” adlı çalışmamızda kutlanıyor, Doç. Dr. Ahmet Turan Işık, uzun 
yaşlıların haklarını içeren yeni bir hukuk dalı olarak 'yaşlılık hukuku'nun ömürlülerin Nazilli'de olduğunu, çevresel 
devreye girmesi gerektiğini belirtmiştik. Anayasamızın 10. maddesinde faktörlerin genetiğe göre ön planda bulunduğunu bildirirken Dünya'da 
2010 yılında halkoyu ile yapılan değişiklik ile yaşlılar için pozitif uzun ömürlülerin yaşadığı Japonya Okinawa adasında bunun nedeninin 
ayrımcılık getirilmiştir. Birleşmiş Milletler 21.12.2010 tarihli genel 

az yağlı, sebze ağırlıklı beslenme alışkanlığı olduğu görülüyor. Yeni 
kurulunda 65/182 sayılı kararla “yaşlı hakları” için bir çalışma grubu 

Anayasa tartışmaları yaparken İNSAN HAKKIN'dan önce DOĞA oluşturdu. 2010 yılında internet'te “YAŞLILIK HAKKI BLOĞU'nu 
HAKKI'nı Anayasamıza koymamız gerekecek. oluşturan ABD'li Prof. Dr KIM DEYTON, yaşlılık hukuku adı altında 

Alzheimer 21.yüzyılın hastalığı olarak tanımlanıyor, giderek daha bir çalışma yapmak istemiş, bunun dünyada bir ilk olacağını düşünürken 
büyük sağlık problemine dönüşüyor. Dünyada 40 milyon, ülkemizde karşısına daha önce dünyada ilk olan bizim çalışmamız çıkmış. Gerekli 
400 bin Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Nöroloji uzmanı Prof dokümanları kendisine ilettik. ABD'den ses getiren çalışmamıza halen 

ülkemiz üniversiteleri hukuk fakültelerinin duyarsız kalması niçin Dr. Emrah Düzel; ”Bulmacayı bırak, fotoğrafa bak” teziyle Madgeburg 
dünya üniversiteler liginde küme hattında oluşumuzun cevabıdır. Otto Van Guericke Üniversitesi 2011–2012 araştırma ödülünü kazandı. 

 Birleşmiş Milletler Yaşlılık Uluslar arası Eylem Planı 2002 yılında Fotoğrafa bakmanın beyni daha çok aktif hale getirdiğini ispatladığını 
kabul edilmiş, Avrupa Birliği'de aynı yıl Avrupa Bölgesi Eylem Planını anlatıyor. ABD Teksas üniversitesinde araştırmalar hastalığa yol açan 
yapmıştı. Her yıl bir tema çerçevesinde birlik çapında bilinç ve proteine karşı bir aşı geliştirdiler. 
duyarlılık düzeyini geliştirmek üzere etkinlikler düzenleyen Avrupa 

Nesiller arası dayanışmaya en güzel örnek Sosyal Güvenlik 
Birliği 2012 yılını Eylem Planının 10.yılı anısına “Aktif Yaşlanma ve 

sistemidir. Bugün çalışan nesil dünün çalışanı bugünün yaşlısına Nesiller Arası Dayanışma Yılı” olarak kabul etmiştir. Hedef, yaşlı 
bakacaktır. Yaşlı için bakım sigortası, ileri yaşlardakilere özel ödenek, nüfusun etkin katılımını desteklemek, aktif vatandaşlık girişimlerinde 
gibi düzenlemeler gerekmektedir. Hayat boyu eğitim ile yeni yer almalarını sağlamak, sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek, yaşlılıkta 
teknolojiler kullanılabilmeli, katılımcı toplum için sivil toplum başkalarına bağımlılığı engellemek, yaşlıların daha uzun süre iş 

hayatında kalarak erken emekli olmamalarını sağlamaktır. kuruluşlarında aktif çalışma sağlanmalı, eğitici, eğlendirici, ruh ve 
Yaşlılığa bağlı olarak artan sağlık harcamaları kamu giderlerini beden sağlığını geliştirici programlar, yarışmalar, geziler, sportif 

artırmıştır. Yaşlıların niteliklerine uygun görevlerde istihdam edilmesi etkinlikler, aktif grup çalışmaları düzenlenmelidir. Yaşlı, yoksulluktan 
halinde, hem yaşlıların tecrübe ve yeteneklerinden faydalanılacak, hem korunmalı, statüsü ve hakları olmalıdır. İlaç piyasası dışa bağımlılıktan 
de günlük yaşamlarını kimseye muhtaç olmadan devam ettirmeleri kurtarılmalı, koruyucu sağlık öne çıkarılmalıdır. İlaç piyasasında 
sağlanacaktır. Yaşlıların toplumdan soyutlanmaları önlenmelidir. 

tüketimde en hızlı gelişen ülkeler içindeyiz. Her bir milyon kişiye düşen 
Sosyal uyum ve yüksek üretkenliğin sağlanması yönünde sağlıklı ve 

klinik araştırma sayısı ABD'de 191 Türkiye'de 4'dür. Faal ilaç aktif yaşlanan nüfusun teşvik edilmesi, yüksek istihdam ve yoksulluğun 
firmalarının patent başvuru ve tescil içindeki payı yüzde 1'in altında.azaltılmasına da katkı sağlayacaktır. 

Birleşmiş Milletler yaşlı hakları için belirlenen bazı ilkeler var. 2012 yılının Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı ilan 
Bunlar; yaşamlarını iyileştirme, politik, ekonomik, sağlık ve kültür edilmesiyle; aktif vatandaşlık, gönüllülük, aktif yaşlanma, yaşlının 

istihdamı yaş ayrımcılığı yapılmaması, sağlıklı yaşlanma, nesiller arası hakları, bunlara erişmede eşitlik, uluslar arası yaşlılık hareketine destek, 
işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi hedefleniyor. İnovasyonun şiddete ve ayrıma maruz kalmama, çalışma ve iş bulma, vasi ve miras 
yaşlanan toplumda sorunları nasıl çözebileceği merak konusu. Yaşlıların hakkı, koruyucu sağlık, aktif yaşam, bilgi ve tecrübelerinden istifade, 
davalarına öncelik veren ve onları kısa sürede sonuçlandıran hukuk ve kaliteli bakım, sağlık hizmetlerine, özellikle evde bakıma kolay erişim, 
ceza usul sistemi düzenlenmelidir. Yaşlılar için uzun vadeli kültürel birikimimizin sağlayacağı nimetleri gelecek nesillere aktarma, 
örgütlenmelere destek sağlamak, hayatın oluşturduğu bilgi birikimini 

toplumsal sorunluluğu yeni nesile öğretme gibi ilkelerdir.
kullanarak, aktararak uzun vadeli planlar yapmayı sağlar ve bilginin 

Siyasi partilerin programlarını incelediğimizde iktidar partisinde; 
gerekliliğine dair inancı yaratır. En az 60 yaş üstü iki kişinin birlikte 

gündüzlü bakım ihtiyacı için yaşlı kreşleri çalışmaları tek çatıda yaşadığı aile “YAŞLI AİLE”, 50 yaş üstü 60 yaş altı iki kişinin birlikte 
toplayacak yaşlılık enstitüsü kurulması, kurumlar arası koordinasyonun yaşadığı aile “YAKIN YAŞLI AİLE” dir. Ölçülü egzersizleri içeren 
sağlanması, sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik fiziksel aktivite, sosyalleşme, inanç ve insan ilişkilerini güçlü tutmak 
bir şekilde sunulduğu sosyal destek sistemi, sağlık, istihdam, eğitim aktif yaşlılık için gereklidir. Siyasi partiler yaşlılık konusunda çözüm 

üretmeli, aralarındaki tartışmada politik farklılıkların eksikliğini örtme hizmetleri ile birlikte hane odaklı, aile merkezli aile sosyal destek 
işlerini görenlerden uzaklaşarak bilimsel tartışmalara yönelmeli, sivil programı yaşlının yaşamasına uygun sosyal konut projesi, evde sağlık 
toplum ile işbirliği yaparak, toplumsal talebi ve toplumsal dinamiği hizmeti, aktif ve sağlıklı yaşlılık hedefi öne çıkarken, muhalefette kültür 
yaratmalıdırlar. turizmi programı ile yaşlıya makul ücretlerle gezme ve tatil imkanı, 

Helmut Schmidt; “Yaşım dolayısıyla ben artık tüm parti politikaları kahvehanelerin kültür mekanlarına dönüştürülmesi, geriatri 
açısından iyi ve kötünün ötesine ulaşmış durumdayım. Artık oldukça 

hastanelerinin kurulması, düzenli yaşlı taraması dikkat çekiyor. 
yaşlı biri olarak, insan doğal olarak uzun zaman diliminde düşünüyor, 

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ'nin üyesi olduğu AB Yaşlılık hem tarihte geriye doğru, hem de ileriye, umut edilen ve amaçlanan 
Platformu AGE-EUROPE ve ülkemiz YAŞLILIK PLATFORMU bu geleceğe doğru. İnsan ne kadar yaşlanırsa, düşünmesi de o kadar çok 
yılda çeşitli etkinlikler düzenleyerek yaşlı sorunlarına ve sosyal uzun zamana yayılır” diyor. Çinli Li Ching-Yuen'e uzun yaşamın sırrı 
güvenlik sistemlerine sorumlu yaklaşımı sağlayacaklardır. sorulduğunda;”temiz bir kalbin olsun, bir kaplumbağa gibi otur, bir 

güvercin kadar hayat dolu yürü, bir köpek gibi uyu” tesbiti yapıyor. 1 Başarılı bir şahsa nasıl bitirileceğini sor, ama her zaman tecrübeli 
Şubat 1986 yılında ölen voleybolcu Flo Hayman anısına ABD'de 1 bir şahsa nasıl başlanılacağını sormayı asla unutma.


