OCAK 2012
BAġKANIMIZ SAYIN A.CAHĠT KUTMAN'IN MEKTUBU
Sevgili Avusturya Liseliler,
Özlem dolu anılar ve kederler ile 9 Ocak 2006 tarihinde sevgili öğretmenimiz Mahmedet ġahinler ‟i sonsuzluğa uğurlamamızın üzerinden yaklaĢık 6 yıl geçti.
Hatırlanacağı üzere, Sevgili Mani‟mizin bizlere öğrettiği 3 kavramını “sevgi, hoĢgörü, bilgi” onun adına yeni
öğrencilere aĢılamak ve vasiyetini yerine getirebilmek amacıyla
ölümünden hemen sonra Avusturya Liseliler Vakfı, Avusturya
Lisesi ve Avusturya Liseliler Derneği olarak bir araya gelmiĢ ve
“Mahmedet ġahinler Eğitim Bursu Fonunu” oluĢturmuĢtuk. Amacımız kısa sürede bu fonu büyütmek ve gelirleri ile Avusturya
Lisesi öğrenci ve mezunlarına burs imkânı sağlamaktı. Siz değerli
dostlarımızın gerçekleĢtirdiği düzenli katkıların yanı sıra faiz gelirleri, Avusturya Lisesi Balosu gelirleri ve diğer etkinliklerde elde
edilen bağıĢlar burs fonunda biriktirilmeye devam ediyor.
31.12.2011 tarihi itibariyle bu fonda biriken tutar 158.132.- lira
olmuĢtur. Bayramoğlu‟nda bulunan bağımsız bir konutun kendi
paylarına düsen ½ hissesini ailenin mirasçılarından “Orhan ġahinler ve oğulları Murat ve Fuat ġahinlerin” Mahmedet ġahinler burs
fonuna bağıĢladıklarını ve bağıĢ iĢleminin gerekli tüm evraklarının tamamlanarak anılan taĢınmazın ½ hissesinin (26.500 TL
tapu bedeli ile) Vakıf adına kaydettirildiği bilgisini Vakfımızın
2011 yılı faaliyet raporunda sizlerle paylaĢmıĢtık. Anılan taĢınmazın nakde dönüĢtürülmesi için diğer hissedarlar ile görüĢmeler
devam etmektedir ve bu taĢınmazın bedeli yukarıdaki tutara
dâhil edilmemiĢtir.
Sonuç olarak baĢlangıçta belirlediğimiz, “sağlanacak fon gelirleri
ile burs verme” temel görüĢümüzü değiĢtirmedik. Öte yandan
anaparaya dokunmadan Avusturya Lisesinde okuyan bir öğrencinin Ģimdilik yıllık okul ücretinin ½ sini karĢılayabilecek bir büyüklüğe de ulaĢtık. Bu düĢüncemizi Avusturya Liseliler Derneği ve
BURS komitemizin üyeleri ile de paylaĢtık. 2011-2012 eğitim yılı
için su ana kadar okul yönetiminin bir önerisi ve talebi olmadı.

AVUSTURYA LĠSELĠLER VAKFI VE ÖZEL ALEV OKULLARI VELĠ VE
ÇALIġANLARI “ÇAĞDAġ YAġAMI DESTEKLEME DERNEĞĠ” NE DESTEK OLDULAR
Avusturya Liseliler Vakfı‟nın geride bıraktığımız 2011 yıl sonunda
gerçekleĢtirdiği “yıl sonu konseri” geliri ve yine bir ALV kuruluĢu
olan Özel ALEV Okullarının geleneksel “yıl sonu kermes”inden elde
edilen kermes geliri, Van depreminde mağdur olan ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına destek olmak koĢuluyla ÇağdaĢ YaĢamı
Destekleme Derneğine (ÇYDD) aktarıldı.
Bu amaçla, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği öğrencisi olan 3 bursiyere 4 yıl boyunca düzenli burs verilmesine yetecek bir miktar ÇYDD hesaplarına aktarıldı. Bu konuda
emek veren tüm Vakıf dostlarına ve Özel ALEV Okullarının veli ve
çalıĢanlarına teĢekkür ederiz.

YENĠ AVUSTURYA ANKARA BÜYÜKELÇĠSĠ DR.KLAUS
WÖLFER
2006 yılından bu yana Avusturya Ankara Büyükelçilği
görevini sürdürmekte olan Sayın Dr. Heidemaria
Gürer‟in Viyana‟ya DıĢiĢleri Bakanlığı‟na atanmasının
ardından Dr. Klaus Wölfer Avusturya Ankara Büyükelçisi olarak göreve baĢladı.
1974 yılında Viyana Hukuk Fakültesi‟nden mezun
olduktan sonra 1979‟da Hukuk Doktorası‟nı tamamlayan ve 197981 yılları arasında Diplomasi Akademisini bitiren Dr.Wölfer, Roma
(1983-86)ve Belgrad(1986-1990) Avusturya Büyükelçiliği‟nde BaĢkâtip görevi yapmıĢtır. 1991-1996 yılları arasında Avusturya DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda Daire BaĢkanı, 1996-2002 yıllarında Avusturya
Roma Kültür Ofisi Müdürü ve Avusturya Roma Kültür MüĢavirliği
görevlerinde bulunan Dr. Klaus Wölfer, 2002-2006 yılları arasında
da Avusturya BaĢbakanlığı‟nda BaĢbakanlık „Sanat ĠĢleri‟ Daire
BaĢkanı olarak görev almıĢ ve son olarak Avusturya Cakarta Büyükelçiliği yapmıĢtır.
Ancak 2012 baĢı itibariyle bu Ģekilde kullanıma açmayı kararlaĢtırSayın Dr. Klaus Wölfer‟e hoĢ geldiniz diyor ve yeni görevinde baĢadık.
rılar diliyoruz.
Kullandırım gerçekleĢtiğinde bu mutlu haberi de sizlerle paylaĢmak
en büyük keyfimiz olacaktır.
KuruluĢunun 6. yılında, Mani‟mizin adına oluĢturduğumuz burs fonunun durumunu sizlerle paylaĢırken yeni yılın hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim.
A.Cahit Kutman
Avusturya Liseliler Vakfı
Yönetim Kurulu BaĢkanı

ACI KAYBIMIZ
2008 Özel ALEV Ġlköğretim mezunu Aslı Nemutlu
12.01.2012 tarihinde geçirdiği bir kayak kazası sonucu
hayatını kaybetti.
3 yaĢında kayak yapmaya baĢlayan Aslı, 2004 yılında
ALEV Kayak Takımı‟na alınarak ilk yarıĢ deneyimini
yaĢadı. 2006 yılından itibaren profesyonel olarak yarıĢmaya baĢladı ve birçok dalda dereceler aldı.
Özel ALEV Ġlköğretim Okulu‟ndan mezun olup Ġstanbul SaintJoseph Lisesi'ni kazanınca Fidan Hoca Race Team' le çalıĢmaya
baĢladı.
Erzurum‟da yarıĢ öncesi antrenman yaparken geçirdiği bir kaza
sonucu yaĢamını yitirdi. Kendisine Allah‟tan rahmet, acılı ailesi
ve arkadaĢlarına baĢsağlığı dileriz.
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: Selman BEHMUARAS
Genel Müdür: Selman BEHMUARAS sbehmuaras@alev.k12.tr

GENÇ GAZETECĠLER Ġġ BAġINDA
Aralık 2011 bültenimizde sizlere Özel ALEV
Lisesi‟nin çevrecilik projesi ile ilgili hazırlığından bahsetmiĢtik. “Çevrecilikle Kurulan Köprüler-Türkiye ve Almanya” projesinin ortağı
olan öğrenciler, projenin ikinci ayağını gerçekleĢtirmek üzere, 11-18.01. 2012 tarihleri
arasında Ġstanbul‟da bir araya geldiler ve
“Türkiye‟de Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik” konularında TÜBĠTAK‟ta araĢtırma yaptılar. Heinrich-Böll Vakfı Proje DanıĢmanı Özgür
Gürbüz Bey ile de bir röportaj gerçekleĢtiren ALEV‟li öğrencilerin bu
çalıĢması 23 Ocak 2012 tarihli
CUMHURĠYET gazetesinde yayımlandı.
“GENÇ GAZETECĠLERĠMĠZ” 11-18.
03. 2012 tarihleri arasında benzer
tür bir etkinlik gerçekleĢtirmek
üzere Almanya‟daki kardeĢ okulları
Bad Iburg Gymnasium‟u ziyaret
edecekler.

