TEMMUZ 2010
TÜRKĠYE–AVUSTURYA DOSTLUK FUTBOL TURNUVASI

Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti etkinlikleri kapsamında, Viyana Belediyesi, Avusturya BaĢkonsolosluğu ve Avusturya Liseliler Derneğinin ortak
organizasyonu olarak 24 Haziran 2010 tarihinde bir futbol turnuvası gerçekleĢtirildi.
Viyana Filarmoni Orkestrası, Borusan Filarmoni Orkestrası, Viyanalı Türk
Amatörler, Ġstanbul DikilitaĢ Amatör Takımı, Viyanalı Gazeteciler, Türk Gazeteciler, Türkiye‟de YaĢayan Avusturyalılar ve Avusturya Liseliler Derneği olmak üzere sekiz takım turnuvaya katıldı. Turnuvanın hakemliğini Türkiye‟nin
ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta yaptı.
Viyanalı Türk Amatörlerin birinci olduğu turnuvada, Viyanalı Gazeteciler ikinciliği, Avusturya Liseliler Derneği takımı U60 (Unter 60) üçüncülüğü elde ettiler.
Aynı gün akĢam Avusturya BaĢkonsolosluğu‟nda verilen resepsiyonda birinci
olan takım kupasını alırken diğer katılımcılar madalyalarını aldılar. Bir konuĢma yapan Viyana Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Renate Brauner Ġstanbul ve
Viyana‟nın kültür ve ticaret Ģehri olmaları açısından birbirine benzediğini, bu
nedenle iki Ģehri birbirine yakınlaĢtırmak için dostluk etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.
ĠSTANBUL‟DAN BĠR FĠLARMONĠ ORKESTRASI GEÇTĠ

Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı (ĠKSV) tarafından Borusan ana sponsorluğunda
gerçekleĢtirilen 38. Uluslararası Ġstanbul Müzik Festivali Kapsamında 160
yıllık Viyana Filarmoni Orkestrası tarihinde ilk kez Ġstanbul‟da konser verdi.
Sabancı Holding ve Avusturyalı Verbund ortaklığı olan Enerjisa‟nın konser
sponsorluğunu yaptığı ve 3 binin üzerinde bir seyirci topluluğunun izlediği
konser aynı zamanda yabancı bir senfoni orkestrasının Türkiye‟de en fazla
sayıda seyirci önünde icra ettiği bir konser olarak da tarihe geçti.
Konserde ünlü besteci Mozart‟ın yanı sıra Schubert ve Çaykovski‟nin eserleri
seslendirildi. Konserin ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı
Güler Sabancı ġef Ricardo Muti‟yi kuliste ziyaret ederek kutladı.
ĠZMĠR‟DE BĠR UZAY KAMPI OLDUĞUNU BĠLĠYOR MUYDUNUZ?
Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye, gençleri bilim, matematik
ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için motive etmeye odaklanmıĢ bir
organizasyon. Hem çocukların hem de yetiĢkinlerin uzayla ilgili interaktif simülasyonları
kullanabildikleri dinamik ve eğlenceli bir
ortamda; iletiĢim, takım çalıĢması ve liderlik
alanlarında da eğitim almalarını sağlayan bir
ortam yaratılmıĢ.
Özel ALEV Okulu 5.sınıf öğrencileri 14-19
Haziran2010 tarihleri arasında, öğretmenleri
gözetiminde Ġzmir Uzay Kampında astronot
gibi yaĢadılar. NASA‟nın eğitim simülatörlerinde ay yüzeyinde nasıl yürüneceğini, uzay
mekiğine bağlı olmaksızın nasıl hareket edileceği ve gerçek bir uzay mekiği
ortamının ne olduğunu görme Ģansını elde eden ALEV‟li öğrencilerden belki
de geleceğin astronotları çıkacaktır.
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

SERVUS – MERHABA ANAOKULU
“FARBENMOSAIK”
Viyana‟da „‟Wiener Kinderfreude‟‟ ve „‟Österreichisch-Türkische
Gesellschaft‟‟ ın ortak çalıĢması olarak, iki dilli bir anaokulu 6 Eylül
2010 tarihinde hizmete açılıyor.
Mevcut anaokullarına bir alternatif olarak geliĢtirilmiĢ olan bu konseptte Türk ve Avusturyalı çocuklar birlikte eğitim
görecekler ve ana dillerinin yanı sıra ikinci bir dili
öğrenecek ve iki kültürü tanıyarak yetiĢecekler.
Bu konsept Türk DıĢiĢleri, Devlet ve Eğitim Bakanlıkları ve Avusturya yetkili makamları tarafınca da iki ülke iliĢkileri açısından önemli olarak
görülmüĢ ve eğitim araç, gereç, kitap konusunda
desteklenmiĢ ve pedagojik eğitim programları
Avusturya eğitim sistemine uyarlanmıĢtır.
Amaç, Viyana‟da yaĢayan 2-6 yaĢ Türk çocuklarının Türkçe yanında
Almancayı öğrenmelerini ve her iki kültürü tanımalarını sağlayacak
ortam yaratmaktır. Böylelikle küçük yaĢlarda gerçek bir entegrasyon
gerçekleĢecektir.
Projenin gerçekleĢmesini sağlayan Vakfımız Mütevellisi Müjde Gürlek‟i
kutluyor, projenin geliĢerek büyümesini diliyoruz.
Adres: Neulerchenfelder Straße 60, 1160 Wien
Ön Kayıt için : http://wien.kinderfreunde.at
ĠSTANBUL VE VĠYANA TĠCARET ODALARI MESLEKĠ EĞĠTĠMDE ĠġBĠRLĠĞĠ
YAPACAK
Viyana Ticaret Odası BaĢkanı Brigitte Jank‟ın baĢkanlığındaki Avusturyalı iĢadamları heyeti Ġstanbul Ticaret Odası‟nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye-Avusturya ĠĢ Forumu‟nda ve sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuĢan ĠTO BaĢkanı Murat YalçıntaĢ,
Ġstanbul‟un Türk ekonomisinin ağırlık merkezi olduğunu söyledi.
YalçıntaĢ, Viyana Ticaret Odası ile eğitim alanında ortak çalıĢmalar
gerçekleĢtireceklerini, eylül ayında da bir heyetle Avusturya‟ya gideceklerini bildirdi. Avusturya‟dan gelen 30 delegenin ĠTO üyesi 50 Ģirket
temsilcisi ile ikili görüĢmeler gerçekleĢtireceğini belirten YalçıntaĢ,
görüĢmelerde eğitimin önemli baĢlıklardan biri olduğunu anlattı. Avusturya‟nın mesleki eğitimdeki deneyimine iĢaret eden ĠTO BaĢkanı, önümüzdeki dönemde Viyana Ticaret Odası ile mesleki eğitim konusunda
önemli projelere imza atacaklarını bildirdi.
Türk Ģirketlerinden yatırım beklediklerini söyleyen Viyana Ticaret Odası
BaĢkanı Briggite Jank ise esas ağırlık konularının eğitim olacağını belirtti. Sağlık, yenilebilir enerji, biliĢim teknolojilerine de önem verdiklerini
söyledi. Türkiye‟nin Avusturya için 3 bakımdan önemli olduğunu ifade
eden Jank, Avusturya‟nın ürün ve hizmetlerini sunma açısından Türkiye‟nin rolüne iĢaret etti. Türkiye‟nin aynı zamanda kendileri için önemli bir
tedarik merkezi olduğunu, Türk ürünlerinin yüksek kalitede ve rekabetçi
olması nedeniyle ülkesinde sevildiğini ve Türkiye‟nin hem Arap ülkeleri
hem de Karadeniz bölgesi arasında bir köprü olduğunu vurguladı.
“SU ÜSTÜNDE AVRUPA”
Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti “Su üstünde Avrupa” etkinlikleri çerçevesinde, Avusturya Kültür
Ofisinin katkılarıyla Waltraut Cooper‟ın “IĢık Salı” enstalasyonu 23
Haziran 2010 tarihinde Viyana Belediyesi BaĢkan Vekili Sn.Renate
Brauner‟in de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi‟nde açıldı.
Ġlk olarak 1995 yılında Venedik Bienali için özel olarak inĢa edilmiĢ olan
“IĢık Salı” 31 Aralık 2010 tarihine kadar görülebilir.
Yine “Su üstünde Avrupa” etkinlikleri kapsamında Avusturyalı Sonus
Brass Ensemble 26 Haziran 2010 tarihinde ve 3 Temmuz 2010 tarihinde de Avusturyalı Donauschrammeln Caddebostan Sahili‟nde kurulan
bir platformda halka açık bir açıkhava konseri gerçekleĢtirdiler.

BULMACA
2006 yılında TÜBĠTAK Bilim Ödülünü almaya hak kazanan Avusturya Liseli fizikçi kimdir?
Haziran ayı bulmacamızın doğru cevabı Tezer Özlü olup Ġdil KurtuluĢ(‟92‟) doğru cevabı bilmiĢtir.
Doğru cevabı dazizoglu@alv.org.tr e-mail adresine ilk gönderen kiĢiye 10 Ekim 2010 tarihli Wiener Saengerknaben
konser bileti hediye edilecektir.

