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MÜNİH (DHA)

B avyera’nın başkenti Münih’te dü-
zenlenen Avrupa Solunum Konfe-
ransı’na Türkiye’den 378 doktor ve
bilim adamı katıldı. Türk hekimler,

ana konferanslarda 3 konuşma, 13 oturum
başkanlığı yaparken 152 bilimsel bildiri
sundu. Münih Uluslararası Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen 5 günlük kongre, dünyada
göğüs hastalıkları alanında en büyük ve en
seçkin platformlardan biri sayılıyor. Dünyanın
değişik ülkelerinden yaklaşık 21 bin kişinin
katıldığı kongrede göğüs hastalıkları ve so-
lunum yolları sorunları alanında tıbbın en
yeni metotları konuşuldu. Türkiye’den Türk

Toraks Derneği kongre merkezinde stant aça-
rak katılımcıları bilgilendirdi. Türk Toraks
Derneği Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu,
kongreye Türkiye’den çok sayıda katılım ol-
masının kendilerini onurlandığı belirterek,
şunları kaydetti:

“Türk Toraks Derneği olarak Avrupa Solu-
num Derneği ile bir işbirliği anlaşması imza-
ladık. Bu Türkiye için gurur verici bir olay.
Çünkü, Türk Toraks Derneği üyeleri çok düşük
bir ücretle Avrupa Solunum Derneği’ni üyesi
olacaklar ve bu derneğin tüm olanaklarından
faydalanabilecekler. Bu anlaşmanın Dünya
Akciğer Sağlığı alanında çok değerli işbirliği
sonuçları getireceğine inanıyorum.”

Türk Toraks Derneği üyesi Prof. Dr. Elif Dağ-
lı’nın kongrede sunduğu, göz yaşartıcı gaz
solunmasının (biber gazı) etkileri, sigara-
tütün ürünleri yasakları, çocuklarda pasif si-
gara içiciliği ile ilişkili solunum bozuklukları
konulu sunumlar çok büyük ilgi gördü. Türk
Toraks Derneği standını ziyaret eden Münih
Başkonsolosu Hidayet Eriş, Türk Toraks Der-
neği Başkanı Prof.Dr. Başkanı Prof. Dr. Arzu
Yorgancıoğlu ile Almanya’da yaşayan Türk
yurttaşları ile ilgili olarak bilgi alışverişinde
bulundu. Kongrede Avrupa Solunum Derneği
Türk delegasyonu değişimi de yapıldı. Türk
delege Dr. Füsun Yıldız, görevi törenle Dr.
Bilun Gemicioğlu’ya devretti. 

Oktan Erdikmen - FRANKFURT

A lmanya’ya 1964 yılında
göç ederek Frankfurt
Hattersheim’daki Sarotti
Çikolata Fabrikası’na işçi

olarak giren ve 1967 yılında Frank-
furt’un ilk Türk terzi dükkanını
açan Ayla Dölen, 88 yaşında vefat
etti. İlerleyen yaşına rağmen terzilik
faaliyetlerine hiç ara vermeyen

Dölen’in cenazesi, İzmir’in Urla il-
çesindeki Çeşmealtı Camii’nde kı-
lınan cenaze namazının ardından
toprağa verildi.  Öte yandan, sol
görüşlü siyasi kimliğiyle bilinen
Ayla Dölen için Frankfurt Alevi
Kültür Merkezi’nde de bir anma
toplantısı düzenlendi. Frankfurt
Türkiye Sosyal Demokratları Der-
neği’nin de saymanı ve yönetim

kurulu üyesi olan Dölen’in cena-
zesinde konuşan derneğin önceki
başkanlarından Hasan Arslan,
“Ayla Dölen bizim ablamızdı, an-
nemizdi. Onu unutmayacağız” dedi.
Dölen için düzenlenen anma top-
lantısına Almanya Türk Toplumu
Genel Başkan Yardımcısı Osman
Gün ve Hessen Eyalet Milletvekili
Turgut Yüksel (SPD) de katıldı. 

A lmanya’nın Münih
kentindeki “Helm-
holtz Zentrum” araş-
tırma merkezinden

bilim adamları, doğumu izle-
yen 3 ay boyunca evcil hay-
vanla uyuyan çocuklarda as-
tım riskinin azaldığını belirle-
di. Bilim adamları, doğumun-
dan itibaren yaklaşık 2 bin 500
çocuğun sağlık durumunu 10
yıl inceledi. Çocukların yarısın-
dan fazlası doğumu izleyen 3
ay boyunca bir evcil hayvanın

yanında uyudu. Hayvan tüyü-
nün astıma olumsuz etkisini
araştırmak için yola çıkan bi-
lim adamlarının elde ettiği so-
nuçlar şaşırtıcıydı. Evcil hayva-
nın yanında uyuyan çocuklar
6 yaşına geldiğinde astım ris-
kinin yüzde 79 azaldığı görül-
dü. 10 yaşında da astım riski-
nin yüzde 41’e kadar indiği or-
taya çıktı. Olumlu etkinin hay-
van postu üzerinde uyuyan
çocuklarda da görüldüğü belir-
tildi.  MÜNİH (AA)

Evcil
hayvanla
uyumak

astım riskini
azaltabilir 

ÇOCUKLARLA OLUMLU ETKİ 

avrupa haber

R amazan Dalgalı (64), Almanya’da yaptığı
çalışmalardan ötürü Cumhurbaşkanı Jo-
achim Gauck tarafından “Yüksek Liyakat
Nişanı” ile ödüllendirildi. Kırşehirli Dalgalı,

“Gurbette olan kardeşlerimizin hukuki, sosyal,
kültürel alanda yaşadıkları sorunlara bulduğumuz
çözüm yolları ve yaptığımız çalışmalardan ödül-
lendirildik” dedi. 1982’den beri profesyonel sosyal
danışman olarak çalışan Dalgalı, “500 kişiye yakın
Almanca kursu düzenlerken birçok hanım karde-
şimize okuma- yazma kursu verdik. Türkiye kökenli
ve İslam ülkelerinden gelen insanların sorunları
ile ilgilendik. Gençlik, aile, okul, emeklilik, yabancılar
dairesi problemleri ile ilgili hizmet veriyoruz. Hu-
kuksal alanda da birçok çalışmalar yapmaktayız.
Orada bulunan çocuklarımızın velayetlerinin dü-
zenlenmesi adına da çalışmalar yaptık. Gurbetçi
kardeşlerimizin her alanda her sorunu ile ilgilen-
mekteyiz” ifadelerini kullandı. Remscheid Türk
Yaşlılar Dayanışma Derneği’ni kurduklarını belirten
Dalgalı, “Kendi yemeğimizi yapmak, kendimiz
gibi yaşamak özellikle ilk gelen insanlar açısından
çok zor. Biz ilk giden kuşak olarak kendi yaşadığımız
sorunları yeni gelen kardeşlerimizin yaşamaması
adına, kültürel devamlılığımızı da sağlamak adına
Almanya’da Türk halk müziği Korosunu oluşturduk.
Kendi kültürümüzü yaşamak için kendimiz gibi
olanları aynı çatı altında toplamak ve kültür de-
vamlılığını sağlamak önemlidir diye düşünmek-
teyiz” dedi. Dalgalı, yaptığı çalışmaları da kita-
plaştırarak gelecek kuşaklara yaşadıklarını an-
latmayı hedefliyor. KIRŞEHİR (İHA) 

Kırşehirli Dalgalı’ya
Gauck’tan büyük onur 

YÜKSEK LİYAKAT NİŞANI 

FRANKFURT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖVGÜ 

YOK böyle
bir festival 

Oktan Erdikmen - FRANKFURT

Bu yıl 14. defa düzenlenen Frankfurt
Türk Film Festivali’nin açılışı dolayı-
sıyla, Frankfurt Cinestar Metropolis
Sineması’nda bir davet düzenlendi.

Açılış filmi olarak başrollerini Farah Zeynep
Abdullah’ın ve Engin Akyürek’in paylaştığı
“Bi Küçük Eylül Meselesi” filminin gösterildiği
geceye katılanlar arasında Frankfurt Başkon-
solosu Ufuk Ekici, Konsolosu Özkan Durmaz,
Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann,
Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel ve İhlas
Medya Rhein-Main Bölge Temsilcisi İbrahim
Ferah gibi isimler de hazır bulundu. Gecede
konuşan Feldmann, Frankfurt’un yüzyıllardır
bir dünya şehri olduğunu ifade ederek, “Birçok

dil, din ve kültürden insan Frankfurt’ta huzur
içerisinde yaşıyor. Film Festivali bu kültür-
lerarası şehir için çok değerlidir. Böylesine
bir festival Berlin’de bile yapılmıyor” dedi. 

DORUK VE IŞIK’A ONUR ÖDÜLÜ 
Öte yandan açılışta Türk sinemasının unu-

tulmaz oyuncuları arasında yer alan Belgin
Doruk ve Ayhan Işık’a onur ödülü verildi.
Ayhan Işık’ın ödülünü kızı Serap Levent,
ünlü oyuncu Perihan Savaş’ın elinden alır-
ken; Belgin Doruk’un ödülü, Zuhal Olcay
tarafından Bircan Silvan’a takdim edildi.
Programın sona ermesinin ardından, Frank-
furt Başkonsolosu Ufuk Ekici, Türkiye’den
gelen sanatçıların onuruna Başkonsolosluk
İkametgahı’nda bir davet verdi. 

Frankfurt Türk
Film Festivali kap-
samındaki “Bi Kü-

çük Eylül Meselesi”
filminin özel göste-

rimine katılan Pe-
ter Feldmann, bu
tarz etkileyici bir

festivalin Berlin’de
bile düzenlenmedi-

ğini söyledi 

Film Festivali’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen davete,
İhlas Medya Rhein-Main Bölge Temsilcisi İbrahim Fe-
rah’ın da (sağdan üçüncü) aralarında bulunduğu
yaklaşık 150 kişi katıldı. 

Nişanı Cumhurbaşkanı Gauck’un elinden alan
Dalgalı, Kırşehir’de açıklamalarda bulundu. 

Frankfurtlu Türkler, festivalin açılışı nedeniyle verilen 
davete yoğun ilgi gösterdiler. 

DÜREN’DE ANLAMLI ETKİNLİK 

Hacca gideceklere
önce bilgi sonra veda 

Frankfurt’un ilk Türk
terzisine SON VEDA

Murat Sağlam - DÜREN
∂  DİTİB Düren Fatih Camii Cemi-
yeti’nin konferans salonunda bu yıl
hacca gidecek hacı adayları için
kahvaltılı toplantı organize edildi.
Çok sayıda vatandaşın hazır bulun-
duğun etkinlikte din görevlileri Mu-
ammer Özbek ve Musa Saygılı, slayt
gösterileri ile hac ibadeti hakkında
bilgi sundular ve vatandaşlara na-

sihatlerde bulundular. Düren Fatih
Camii’nden bu yıl 7 vatandaş kutsal
topraklara uğurlanıyor. Hacı aday-
larını temsilen Hanefi Kayan, kısa
bir konuşma yaparak davetlilerden
helallik diledi ve varsa kul haklarının
karşılıklı halledilmesi gereğine vurgu
yaptı. Daha sonra hep birlikte kahv-
altı yapan hacı adayları ve davetliler,
birbirleri ile helâlleşerek vedalaştılar. 

Din görevlileri kahvaltıdan
önce mevlit-i şerif okudular. 

SEVENLERİ TARAFINDAN UĞURLADI 

Solunum Konferansı’na bilimsel bildiri yağdırdık 

Ayla Dölen 
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