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SANKT GEORG’TA DEĞĠġĠM
Kurulduğu yıllarda yalnızca Lazarist rahipler ve rahibeler
tarafından yönetilen Avusturya Lisesi , 50’li yıllarda halen bir
çoğumuzun Okul Müdürü olarak anımsadığı Direktor Ernest
Raidl’ın çabaları ile eğitim kadroları açısından bugünkü yapısına kavuĢtu. Kendisi için en önemli konu zamanı geldiğinde
görevini devredeceği birini bulmaktı. Tam bu sırada Teoloji
öğreniminin yanı sıra öğretmenlik eğitimini bitirmekte olan
Franz Kangler’i buldu. 1977 yılında Ġngilizce ve Latince dersleri vermek üzere Avusturya Lisesine gelen Franz Kangler
aynı zamanda okulun finansman iĢlerinden de sorumlu oldu.
1983 yılında Franz Kangler Hofrat Direktor Ernest Raidl’dan
Direktor ve Superior ünvanı ile görevi devir aldı.
Hem Avusturya, hem de Türkiye tarafından zaman zaman
ortaya çıkan tüm zorluklara rağmen okulun her iki toplum
için de var olan önemli rolünü korudu ve geliĢtirdi.
Türk insanının kültür ve dinine olan ilgisi kendisini Avusturyalı
politikacıların ve kilisenin muhatabı durumuna getirdi. Onun
için önemli olan Türkiye ve Avusturya, dolayısıyla Avrupa
arasında köprü oluĢturmak, yanlıĢ yargıları silmek, problemlerin üstüne giderek çözüme kavuĢturmaktı.
27 Mayıs’ta 60.yaĢını kutlayacak olan Herr Kangler, önümüzdeki yıllarda bu konularda daha güçlü çalıĢabilmek üzere
emekli olma kararını aldı. 2010 eğitim yılı sonunda görevini
uzun yıllardır okulda öğretmen ve Müdür Yardımcısı olarak
bulunan Prof.Alexander Zabini’ye devredecek ve kendisi
Kurucu Temsilcisi olarak okul için çalıĢmalarına devam edecek. Bu devir teslim ile ilk kez Avusturya Lisesi’nde kiliseden
gelmeyen bir Okul Müdürü göreve gelmiĢ olacak.
Herr Kangler’in 60.yaĢını kutluyor, arzu ettiklerini gerçekleĢtireceği uzun yıllar diliyoruz.
KAYBETTĠĞĠMĠZ ÖĞRETMENLERĠMĠZĠ SAYGI ĠLE ANIYORUZ
Dr. Margerete DAVID
1922 yılında Viyana’da doğan Frau David Almanca, Tarih ve
Felsefe eğitiminin yanında sosyal yardım konusunda da
eğitim aldı.
1948 yılında Avusturya Lisesi’nde Almanca ve Felsefe dersleri vermek üzere Ġstanbul’a geldi. Aynı zamanda kız çocuklarını koruma konusundaki uluslararası bir anlaĢma kapsamında da sosyal sorumlu olarak görevli idi. 50’li yıllarda
uyuĢturucu bağımlılığı nedeniyle Türkiye’de cezaevlerinde
bulunan yabancı gençlerle ilgilendi. Avusturya BaĢkonsolosluğu ve Türk Makamları ile gerçekleĢtirdiği iĢbirliği sayesinde bir çok genci kurtardı.
Öğrencilerine karĢı büyük bir özen ve sevgi ile yürüttüğü
öğretmenlik görevinden 1982/83 öğretim yılı sonunda
emekli olarak Avusturya’ya döndü.
Hastalıkla geçirdiği son birkaç yılın sonunda hayatını kaybetti.
Anna Felgitscher
1928 yılında Steiermark’ta doğan Frau Felgitscher öğretmenlik eğitimini bitirdikten sonra Steiermark’ta değiĢik
okullarda öğretmenlik yaptı.
1960 yılında Avusturya Kız Lisesinde öğretmenlik yapmak
üzere Ġstanbul’a geldi ve hazırlık sınıflarına Almanca, Matematik ve Biyoloji dersleri verdi.
25 yıl öğretmenlik yaptığı Avusturya Lisesinden sağlık nedenleri ile ayrılarak ülkesine döndü. 17.3.2010 tarihinde
vefat etti.

OLAĞAN MÜTEVELLĠLER KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Vakfımızın Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısı 30 Nisan 2010 Cuma günü Galatasaray’daki vakıf merkezinde yapıldı. Toplantının dilekler bölümünde söz alan mütevellilerimiz Gülbin Ezel ve Verda Sürek Avusturya Liselilerin bir yaĢlılar bakımevinin olması
arzularını dile getirdiler. Bu konu üzerine Yönetim Kurulu Üyemiz ġadi Gücüm bazı okulların mezunları arasındaki dayanıĢmanın daha güçlü olduğuna değindi ve örnek olarak
Tarsus Amerikan Kolejlilerin bir okul yapımı projesini aktardı. Bizim ALEV Okullarının
nasıl özverilerle yapıldığını bir kez daha hatırlattı.
Toplantı sonrasında Litera Restaurant’da birlikte yenilen akĢam yemeği geç saatlere
kadar devam etti.
ALĠ ZAFER ĠNCECĠK SABANCI HOLDĠNG YÖNETĠM KURULU’NDA
Avusturya Liseliler Vakfı Yönetim Kurulu eski BaĢkanı Ali Zafer Ġncecik, yapılan Sabancı
Holding Olağan Genel Kurulu’nda holdingin yönetim kuruluna katıldı. Sabancı Holding
Yönetim Kurulu BaĢkanı Güler Sabancı yönetim kuruluna katılan yeni üyelerle birlikte
yeni bir dönemin baĢladığını söyledi. Zafer Bey’i üstlendiği sorumluluğundan dolayı
kutlar, baĢarılar dileriz.
GRASS VE KEMAL ĠSTANBUL’DA BULUġTU
Avusturya Liseliler Vakfı’nın da partner olduğu, Goethe Enstitüsü’nün “Avrupa Edebiyatı Türkiye’de-Türkiye Edebiyatı Avrupa’da”
projesinin Ġstanbul etkinlikleri kapsamında düzenlenen Edebiyat
BuluĢması’nda, dünyaca ünlü iki edebiyat ustası Günter Grass ile
YaĢar Kemal ve dört Avrupalı yazar 15Nisan’da bir araya geldi.
AçılıĢta bir konuĢma yapan Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr.Eckart Cuntz, konuĢmasını YaĢar Kemal’in “Dünya bin
kültürlü bir çiçek bahçesidir, bu bahçeden bir tek çiçeğin yok
olması dünyadan bir rengin gitmesidir” sözleriyle noktaladı.
Projenin, Türkiye’deki son durağı Ġstanbul’da edebiyatın iki dev ismi, toplumsal değiĢimlerin edebiyattaki yansımaları ve bu yansımaların okuyucuda bıraktığı etkiler üzerine
görüĢlerini katılımcılarla paylaĢtılar.
ALEV’LĠ GENÇLER ALMANYA’DA KÜLTÜR AKTARIMINI TARTIġTILAR
Almanya Dresden Müzesi’nde Türkiye, Japonya, Rusya, Çekoslavakya, Polonya, Ġspanya,
Fransa ve Almanya’dan gençlerin katılımıyla gerçekleĢen “Sanat ve Müze” baĢlıklı Gençlik Kongresi’nde kültür ve sanat değerlerinin sonraki nesillere aktarmanın etkili yolları
tartıĢıldı.
Kongreye katılan Saime Altın, Ceren Öztuncer ve Emre Osmanoğlu isimli Özel ALEV
Lisesi öğrencileri bu kültür ve sanat gezisinden etkilenerek, kendi kültürel değerlerini
daha iyi anlamak ve paylaĢmak için “Kültür ve Sanat Kulübü” adıyla bir kulüp kurma
çalıĢmalarına baĢladılar.
ALEV’LĠ YÖNETMENLERDEN KISA KISA ĠSTANBUL
Özel ALEV Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kısa Film YarıĢma’sının finali,
16Nisan 2010 tarihinde gerçekleĢti. “Günümüzde Yok OlmuĢ Ġstanbul’a Ait Değerler”
baĢlığını taĢıyan 8 projenin yarıĢtığı yarıĢmada ilk üç film; Demircan Sarp Değer’e ait
“Unuttuğumuz Ġstanbul”, Alp Olguner’e ait “Eskiden Günümüze Beylerbeyi Anıları” ve
Oğul Berk ġengün’e ait “Ġstanbul’da Kaybolan Değerler” baĢlıklı filmler olarak belirlendi.
Avusturya Liseliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ġadi Gücüm, Bilgi Üniversitesi Öğretim
Görevlisi ve Yönetmen Yrd.Doç.Dr.RüĢtü Onur Eroğlu ve oyuncu Evrim Solmaz’dan oluĢan jürinin belirlediği ödüle lâyık görülen projeler okulda sergilenmenin yanı sıra Ġstanbul 2010 Kültür BaĢkenti Ajansı’nın etkinliklerinde de sergilenmeye hak kazandı.

BĠR STRUDELTAG DAHA KEYĠFLE GEÇTĠ
25 Nisan Pazar günü bir Strudeltag’da daha 60., 50.,40. ve 25.
Yıl “Ehrendiplom”larını alan Avusturya Liseliler öğrencilik günlerine geri döndüler.
Havanın güneĢli olması katılımı artırırken, bu yıl Avusturya
ÖZEL ALEV LĠSESĠ YGS BAġARISI
Liseliler Derneği Gençlik Kolunun düzenlediği fotoğraf yarıĢma11Nisan 2010 tarihinde yapılan YGS sınavına giren tüm öğrenciler baraj
sı biraz heyecan ve Ģarkı söylemeyi seven Avusturya Liselilerolarak belirlenen 180puanın üzerinde puan almıĢlardır.Yabancı dil dahil 5
den oluĢan Avusturya Lisesi Kart Çınar Korosunun minik konseayrı alan sınavının yapılacağı Lisansa YerleĢtirme Sınavına istenen alana
ri ise güne neĢe kattı.
göre girilecek.BaĢarılarının LGS sınavında da devamını diliyoruz.
BĠZE ULAġIN
ALV Müdürlüğü: Dilek AZĠZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr
ALV Genel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 facil@alv.org.tr
ALEV: (0216)435 8350 www.alev.k12.tr
Kurucu temsilcisi: Rezan ERKSAN rerksan@alev.k12.tr
Genel Müdür: Selman BEHMUARAS sbehmuaras@alev.k12.tr

BULMACA
Yanda resimde görülen Ġstanbul Heybeliada doğumlu,Avusturya Lisesi Mezunu;Yunanca,Türkçe,Almanca
dillerini bilen ve Atina’da yaĢayan yazar ve senarist kimdir?
Nisan ayı bulmacamıza yanıt gönderen olmamıĢtır.
Doğru cevabı dazizoglu@alv.org.tr e-mail adresine ilk gönderen kiĢiye 10 Ekim 2010 tarihli Wiener
Saengerknaben konser bileti hediye edilecektir.

