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1. GENEL BİLGİLER 
  

1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki 2 yıllık yönetim dönemimizde toplam 69 
Avusturya Liseli daha dernek üyesi olarak aramıza katılmıştır. 
     

31 Aralık 2013 itibarı ile derneğe kayıtlı toplam üye sayımız 2619’a ulaşmıştır. Fahri 
üyelerimizin sayısı 50’dir (toplam üye sayısına dahildir).  
 

11 üyemizin vefat,  9 üyemizin istifa, 11 üyemizin ise çıkarılma nedeniyle üyelikleri sona 
ermiştir.  
 

31 Aralık 2013 itibarıyla 865 üyemizin derneğe aidat borcu bulunmamaktadır. 107 üyemizin 
2013 yılına ait borcu vardır. 492 üyemizin düzenli kredi kartı talimatı bulunmaktadır. Tahsilat 
işlemleri ve akabinde bilgilendirme yazışmaları Genel Kurul’u takip eden hafta başlatılacaktır. 
 

Borcu olmayanların ve yalnız 2013 senesine ait aidat borcu olanların oranı %37,12’dir. 2008-
2012 yıllarına ait aidat borcu olanların oranı toplam %23,45’dir. 2002-2007 yıllarına ait aidat 
borcu olanların oranı toplam %21,89’dur. 2001 ve öncesi yıllardan kalan aidat borçlarının 
oranı %17,56’dır. Aidat borcu olan üyeler, borç gruplarına göre listelenmekte ve tüm aidat 
borcu olan üyelere teker teker e-posta ile müteakip kereler borçları hatırlatılmaktadır.  
 

Bu yönetim döneminde Haziran 2012 itibarıyla uygulamaya başladığımız farklı bir çalışma 
ise; derneğimizin İktisadi İşletmesi aracılığıyla tercüme hizmetleri vermesidir. Bu hizmeti 
derneğimiz üyelerinden AL ‘64 mezunu, yeminli tercüman Gani O. Arbak ile başlattık ve 
yürüttük. Kendisini maalesef 27 Eylül 2013’te ebediyete uğurladık. 
 
 

2. ÜYE AİDAT BEDELİ  
 

2012 yılından bu yana yıllık üye aidat bedeli 90.- TL olarak tahsil edilmektedir. Yıllık üye 
aidatının yeni dönemde artırılıp artırılmaması Olağan Genel Kurul’da oya sunulacaktır. 
  
 

3.  YENİ WEB SİTEMİZ & İLETİŞİM 
 

www.avusturyaliseliler.org adresli web sitemizin yenilenmesi çalışmaları Eylül 2012’de 
başlatılmış ve yeni site ve toplu mailing sistemi 1 Mart 2013 tarihi itibarıyla devreye girmiştir. 
Yeni sitede Üyelik başlığı altında yer alan Üye Veritabanı, Kariyer Olanakları, Yıllıklar gibi 
segmelere yalnız dernek üyeleri giriş yapabilmektedir. Staj talepleri ve iş başvuruları için web 
sitemizde ayrı bir bölüm açılmıştır. 
       

Düzenli güncellenen web sitemiz ve e-duyurularımız yoluyla etkinliklerimiz, üyelerimiz ve 
derneğimiz hakkında haberler izlenebilmektedir.  
 

Önemli etkinlikler, e-posta adresi olmayan, ancak kayıtlarımızda GSM numarası bulunan asil 
üyelerimize  “Posta Güvercini” programı yoluyla SMS olarak duyurulmaktadır. 
 

Üyelerimize, her Pazartesi günü e-posta ile etkinlik hatırlatma duyuruları gönderilmektedir. 
Bu duyurular dernek üyelerinin yanı sıra, lisemizden mezun olmuş ancak derneğe üye 
olmamış AL’liler ile sitemize e-posta abonesi olarak kayıt olanlar da dahil yaklaşık 4655 
kişiye ulaştırılmaktadır. Üyelerimizle ilgili kültür, sanat, konser, kitap yayını vb. haberler ile 
başarı/atama/iş haberleri derneğimize ulaştığında ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Vefat 
haberleri derneğimize düzenli olarak iletilmektedir. Üyelerimizden torun, doğum, evlilik 
haberlerine derneğe bildirildikçe yayınlarımızda yer vermekteyiz. 
 

Eleman ilanları ve AL’li özgeçmişleri sitemizde Kariyer Olanakları bölümünde ücretsiz 
yayınlanmaktadır. Bu bölüme yalnız dernek üyeleri ulaşabilmektedir. Arzu eden firmalar, 
eleman ilanlarını ticari ilan bedeli ödeyerek e-duyuru formatında yayınlatabilmektedir. Bu 
eleman ilanlarına ayrıca Linkedin sosyal ağında dernek hesabı üzerinden link verilmektedir.   
 

Üyelerimizin ticari faaliyetleri ile ilgili metinler belli bir bedel karşılığında ticari ilan olarak e-
posta ile yayınlanmakta, bir ay süre ile sitede haber olarak yer almaktadır. Firmalar ayrıca 
ücret karşılığı sitemize banner adını verdiğimiz aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ilan da 
verebilmektedirler. Arzu eden ilan sahibine ALD İktisadi İşletmesi olarak fatura kesilmekte, bu 
uygulamalar ile dernek gelirlerimiz artırılmaktadır. 

http://www.avusturyaliseliler.org/
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4. ETKİNLİKLER 
 

- Salı Buluşmaları 
Salı buluşmaları geleneğimiz sürdürülmekte, ihtiyaç duyuldukça mekânlar değiştirilmektedir. 
Şu andaki Avrupa yakası mekânı Litera olarak devam ederken, Anadolu yakasında 
üyelerimiz iki mekânda buluşmaktadır: GS Kalamış Tesisleri ve Büyük Kulüp. Litera 
buluşmaları yakın dönem mezunlarını toplamak üzere derneğin Gençlik Kolu çalışmalarını 
yürüten üyelerimiz tarafından organize edilmektedir. Önceki dönemlerde olduğu gibi yaz 
aylarında Haziran ayından başlamak üzere hava durumuna göre tekne gezileri 
düzenlenmektedir. 
 
- Tiyatro, Konser, Sergi, Gezi 
Tiyatro, konser, sergi, gezi organizasyonları üyelerimizden ilgi görmektedir.  İstanbul 
gezilerine ilave olarak 2013 Ekim ayında Kırklareli’ne günübirlik bağ gezisi yapılmıştır. Bu 
gezinin Mayıs ayında tekrarı planlanmaktadır. 
Tiyatrolar: Ben Bertolt Brecht, Şark Dişçisi, Antonius İle Kleopatra, İsim/Şehir/Hayvan, Islah  
                Evi, Nehir 
Sergi      : Rembrandt ve Çağdaşları, Monet İstanbul’da 
Konser   : Gülsin Onay, Opera Twins, Berlin Senfoni Oda Orkestrası 
Turlar     : Divan Yolu, Üsküdar’ı Geziyoruz, Edirnekapı-Kariye, Bağ Gezisi, Kastamonu- 
                Azdavay 
 
- Ankara Buluşmaları  
Önceki dönemlerden farklı olarak artık her ayın ilk Cumartesi akşamı sürdürülmekte, saat 
19:00’dan itibaren Bilkent Salus Restaurant’da bir araya gelinmektedir.   
 
- Bodrum Toplantıları  
Yaz aylarında talep oldukça düzenlenmeye devam edilmektedir.    
 
- Wiener Schnitzel am Bosporus  
2012 yılında Palais Yeniköy’ün bahçesinde başlattığımız ve 2013’te ikincisini düzenlediğimiz, 
Mayıs sonu-Haziran başı gibi gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz üyelerimizden yoğun ilgi 
görmekte ve gelenekselleşme yolunda ilerlemektedir. 
 
- Geleneksel Yeni Yıl Partileri - YENİDEN YENİKÖY'DE! 
2012 yılında beşinci kez Büyük Kulüp’te düzenledikten sonra, 2013 yılında tekrar Avusturya 
Başkonsolosluğu Palais Yeniköy’e döndüğümüz ve Kızlı-Erkekli Yeni Yıl Partisi sloganı ile 
duyurduğumuz organizasyonumuz yüksek katılımla gerçekleşmiştir. İlk defa bu yıl, Avusturya 
Lisesi’nde okuyan öğrenci kardeşlerimiz de bu partiye katılmışlardır.  Parti piyangosu için 
üyelerimizden ve dostlarından büyük destek her yıl devam etmekte, elde edilen piyango geliri 
ile eğitim fonuna önemli katkı sağlanmaktadır. 
 
- ALD Özel Film Gösterimleri: 
Sinema sektöründe faaliyet gösteren AL’lilerin çalışmalarını değerlendirdiğimiz bu 
etkinliklerin ilkinde ’95 mezunlarımızdan ve ALD Yönetim Kurulu üyelerinden Baran 
Seyhan’ın 2012 Kanada Montreal Film Festivali'nde en iyi film ve FIBRESCI (Uluslararası 
Sinema Yazarları Birliği) ödüllerini kazanan ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER filmine yer verilmiş (26 
Eylül 2012), etkinlikten elde edilen gelir Kadın Platformumuza bağışlanmıştır.  
 
- Özel gösterimini yaptığımız bir diğer film ise 2000 mezunu üyelerimizden Ali Vatansever’in 
ilk yönetmenlik çalışması EL YAZISI olmuş (29 Ocak 2013), gösterimin geliri ALD Eğitim 
Bursları Fonu’na aktarılmıştır.  
 
- Oktoberfest 
Ekim 2012’de düzenlediğimiz Oktoberfest organizasyonumuza katılım yüksek olmuştur.  
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- Öğretmen Ziyaretleri / Buluşmaları: 
 İlk ziyaretimiz, hastanede yattığını öğrendiğimiz 1947-1979 yılları Tarih 

öğretmenlerimizden Rahşan Ongunsu hocamıza gerçekleştirilmiştir (25 Eylül 2012).  
Aynı yıl 14 Aralık’ta kaybettiğimiz hocamız için Avusturya Liseliler Vakfı’nın girişimiyle AL 
61 mezunlarından Mesut Ilgım’ın sunduğu anma toplantısı düzenlenmiştir (28 Ocak 
2013). 
 

 İkinci öğretmen buluşmamız 1953-1980 dönemi Türkçe/Edebiyat öğretmenlerimizden 
Asuman Orhon ile gerçekleştirilmiştir (18 Kasım 2012). 

- Okul Çayı: 
10 Mart 2013 Pazar günü Maçka Scotch Club’de düzenlediğimiz 70’li yılların nostaljik Okul 
Çayı’na bu dönemleri yaşayan çok sayıda arkadaşımız katılmıştır. 
 
- Sunumlar: 
Avusturya Liseliler Vakfı'nın organizasyonuyla düzenlenen sunumlarda Mesut Ilgım (AL 61) 
eşsiz arşivinden derlediği bilgileri bizlerle paylaşmıştır:  
 
- 1933 Üniversite Reformu ve Hitler’den Kaçan Bilim İnsanları  (4 Mart 2013) 

- Batı Anadolu'da Benzersiz Bir Heykelcilik Okulu: Afrodisyas � (1 Nisan 2013) 

 
- Gezi Parkı Desteği: 
Haziran 2013’te İstanbul’da başlayıp tüm ülke, hatta dünya gündemini etkileyen “Gezi Parkı” 
olaylarında gündem dışında kalmadık ve barışçıl niyetlerle ve yöntemlerle ifade özgürlüğünü 
kullananlara destek verdik.   
  
 
5. EĞİTİME KATKI  
 

 
5.1. ALD BURSLARI  
ALD burslarından; üniversite eğitimine başladıktan sonra maddi zorluğa düşen ve başarılı 
AL mezunlarının yanı sıra, AL mezunu olmayan ancak üstün yetenekleri referans verilen özel 
öğrenciler de yararlanabilmektedir.  2011/2012 burs döneminden itibaren başlatılan geri 
ödeme yazısı uygulaması sürdürülmektedir. Amaç, uzun vadede de olsa eğitim fonuna katkı 
sağlamaktır. 
 

Burs kararlarının alınmasına bir standart getirme, kıstasların belirlenmesi amacıyla ALD 
Burs Yönetmeliği hazırlanması için YK üyeleri arasından bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Yönetmelik tamamlandığında web sitemizde sürekli yayınlanacaktır. 
 

2010 Ağustos ayında başlattığımız ”Ödemeyi Unuttuğumuz Eski Dönem Aidatlarımızı 
Eğitim Fonumuza Aktarıyoruz!” anonsumuz yayınlanmaya devam etmektedir. Bu 
uygulamayla, içinde bulunulan yılın aidatı dışında kalan geçmiş dönemlere ait aidat 
borçlarının tümü ödeme yapıldığı anda doğrudan eğitim bursu fonumuza aktarılmaktadır. 
Ocak 2012-Aralık 2013 döneminde fona aktarılan tahsilat toplam 48.864,32 TL’dir. Geçmiş 
dönemlerden aidat borcu bulunan üyelerimizin konuya gösterecekleri hassasiyet ile eğitim 
burslarımızı arttırarak daha fazla öğrenciye burs olanağı sağlamayı ümit etmekte ve 
hedeflemekteyiz.  
 

Ocak 2012 – Aralık 2013 döneminde bu kaynağın tamamı kullanılarak 2012/2013 
döneminde 3 öğrenciye toplam 49.500.- TL burs sağlanmıştır. AL mezunu olan burslularımız 
eğitimlerini Viyana’da, şan eğitimi alan ve AL mezunu olmayan üstün yetenekli üçüncü 
burslumuz ise eğitimini Graz’da sürdürmektedir. Bu öğrenciler eğitimleri devam ettiğinden 
2013/2014 yılında da ALD bursluları olarak destek almaktadır.  
 
 
 

http://www.avusturyaliseliler.org/content.asp?id=831&lng=tr
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5.2. ŞARTLI BAĞIŞ BURSU FONLARI 
Derneğimiz, üyelerimizden gelen talep üzerine burs amaçlı şartlı bağışların organize 
edilmesinde de yardımcı olmakta, takibini ve ödemeleri sizler adına yapmaktadır. Geçtiğimiz 
dönemde bir grup üyemizin talebi ile bir üyemizin çocukları için böyle bir fon oluşturulmuş, 
fonda toplanan 56.000.- TL’lik kaynak aylık düzenli ödemelerle şartlı bağış bursu olarak 
ödenmiştir. 
 
5.3. VEFAT BAĞIŞLARI 
 

5.3.1. ALD Eğitim Fonu 
Eğitim fonunu desteklemek amacıyla, dernekten yayınlanan vefat duyuru metinlerinde 
derneğimizin ve Avusturya Liseliler Vakfı’nın hesap bilgileri yayınlanmaktadır. Ocak 2012’den 
itibaren bu yolla derneğe yapılan bağış toplamı 1.440.- TL’dir. 
 

5.3.2. Mahmedet Şahinler Eğitim Bursu 
Derneğe definden sonra ulaşan veya defni İstanbul dışındaki şehirlerde gerçekleşen vefat 
haberlerinde MŞ Burs Fonu’na aktarılmak üzere 2009 yılında başlattığımız Avusturya 
Liseliler Vakfı’na her haberde 50.- TL bağış uygulaması devam etmektedir.  
 

5.3.3. ÇYDD   
Vefat bağışlarımızı ÇYDD’ye yapmaktayız. 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2013 döneminde 
dernekten toplam 4.038,77- TL bağış yapılmıştır. 
 
5.4. KİTAP KAMPANYALARI-BAĞIŞLARI 

 Üyelerimiz tarafından farklı zamanlarda derneğe iletilmiş Almanca kitaplar, okuldaki 
kütüphanede değerlendirilmek üzere Schwester Petra’ya teslim edilmiştir (Nisan 2013).  

 Derneğimize ulaşan ve Almanca kitaplarını bağışlamak isteyen üyelerimiz okula 
yönlendirilmiştir. 

 Derneğimizde toplanmış kitaplar Van depreminde hayatını kaybeden genç öğretmen 
Abdüssamet Kanter adına Van’da açılan kütüphaneye bağışlanmak üzere Marmara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne teslim edilmiştir (Nisan 2013).  
 
 
6. GENÇLİK KOLU                                                                                                            
 

Gençlik Kolu, yeni mezunların derneğe olan ilgisini artırmak amacıyla 2009 yılında 
derneğimizin genç üyeleri (2000 ve sonrası mezunları) tarafından kurulmuştur.  
 

- ALD Strudeltag Geleneksel Fotoğraf Yarışması 
2012 ve 2013 yıllarında da devam ettirilerek dördüncü kez düzenlenmiştir. Sürekliliği 
sağlamaya çaba göstermekteyiz.   
 

- ALD Vals ve Dans Gösteri Grubu 
Çeşitli dönemlerden Avusturya Liselilerin ve dostlarının katıldığı çalışmalar 2013/2014 
sezonunda Pazartesi akşamları etkinliği olarak sürdürülmektedir.    
 

- AL Mezunu Üniversite Öğrencileri İçin Staj Projesi 
Üniversite öğrencisi AL mezunlarının ihtiyaçlarında yardımcı olabilmek amacıyla 
başlattığımız program, derneğe başvuru gelmesi durumunda devam ettirilmektedir.  
 

- Gençlik Kolu Öğrenci Temsilcisi 
Bu uygulama ile AL’lileri daha lisedeyken derneğin varlığından, onlara sağlayabileceği 
ağlardan ve yararlardan haberdar etmeyi ve onların genç üye olmalarını sağlamayı 
amaçlamaktayız. Okulda bir vitrinde dernekle ilgili bilgiler, ürünler sergilenmektedir.  
 

- Satranç Turnuvası 
“Günümüz kadrosu mezunlarla buluşuyor” sloganıyla düzenlenen turnuvanın 
organizasyonunu ve hakemliğini üyemiz Seçkin Serpil (AL 07) üstlenmiştir (6 Haziran 
2012). 
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7. KADIN PLATFORMU                                                            
 

ALD Kadın Platformu; Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile devam ettirdiği özgün çalışması 
“Ben Çalışmak İstiyorum” isimli sosyal sorumluluk projesinde, 7. dönem çalışmalarını 
başlatmıştır. 2013 yılındaki 6. dönem sonunda, başlangıcından bu yana Doğu ve Güneydoğu 
illerinde öğrenim gören toplam 101 kız öğrencinin İstanbul’da birer ay staj görerek iş 
hayatıyla tanışmaları sağlanmıştır.   
 

BÇİ fonuna süreklilik kazandırmak amacıyla AL mezunu işyeri sahipleri ile sponsorluk 
görüşmeleri yapılmaktadır. 
 

BÇİ projesinin isim ve logosu tescil ettirilmiş, onay belgesi alınmıştır.                                                                                      
 
                                                       
8. BUSINESS PLATFORM                                                                            
 

Avusturya Liseliler Derneği çatısı altında, dernek üyeleri ile ticari hayatın içindeki Avusturya 
ile ilişkisi bulunan kişileri buluşturmak, sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmek, ticarete ve 
istihdama katkı sağlamak üzere başlatılan Business Platform toplantıları kapsamında, 
üyelerimizden Doç. Dr. S. Anlam Altay (AL 93), Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu anlatmıştır 
(29 Mart 2012). 
 
 
9. AVUSTURYA LİSELİLER KARTÇINAR KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 
 

93 mezunlarımızdan Doç. Dr. Anlam Altay’ın şefliğinde çalışmalarını her Çarşamba akşamı 
düzenli sürdüren koromuz, faaliyetlerini konserlerle camiamızın beğenisine sunmakta ve 
konser gelirleri ile önemli bağışlarda bulunmaktadır. 
   
27 Mayıs 2012 ve 16 Ocak 2013 KASEV konserleri gelirleri ile bu vakfa toplam 7.000.- TL 
bağış yapılmıştır. 

 
18 Eylül 2012 tarihinde Galatasaray Üniversite’sinde verilen konserden elde edilen gelirle 
Avusturya Lisesi Burs Fonu’na bağış yapılmıştır. 

 
22 Kasım 2013 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konserin geliri ile 
Mahmedet Şahinler Burs Fonu’na (Avusturya Lisesi, Avusturya Liseliler Vakfı ve 
Avusturya Liseliler Derneği ortak oluşumu) bağış yapılacak ve bir müzik bursu fonu 
oluşturulacaktır.   
 
 
10. ALD VİYANA                                                                                                              
 

Avusturya’da yaşayan arkadaşlarımızın kurduğu dernek ile kesintisiz irtibatımız ve yakın 
işbirliğimiz her dönem devam etmektedir. Arkadaşlarımızın organize ettikleri sergi, söyleşi 
gibi kültür-sanat organizasyonları Viyana’da oldukça yoğun ilgi görmektedir. Mayıs aylarında 
organize edilen Viyana’da Strudeltag etkinliğine Türkiye’den de katılımlar olmaktadır.  
 

Üniversite eğitimlerine Avusturya’da devam edecek AL’lilere ihtiyaç duydukları her alanda 
bilgi sağlanması konusunda yardımcı olunmaktadır. 
 
 
11. AVUSTURYA LİSESİ İLE İLİŞKİLER 

- Okula yeni gelen öğretmenlerle tanışmak, onlara derneğimizi tanıtmak amacıyla 2012 
yılında başlattığımız bir uygulama ile her eğitim yılı başında, o yıl yeni gelen öğretmenlere 
dernekte bir davet vermekteyiz. 2013 davetine Avusturya Hastanesi Genel Müdürü de 
katılmıştır. 

 

- Ticaret Matura son sınıfta okuyan ve Matura projesi hazırlayan öğrencilere talepleri 
olduğunda derneğimiz tarafından destek verilmektedir. 
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- Okulda bir vitrinde ALD, Gençlik Kolu ve ALD Viyana’nın iletişim bilgileri, öğrencileri 
ilgilendirebilecek duyuruların kopyaları ve logolu dernek ürünleri sergilenmekte; ürün 
satışları Öğrenci Temsilcisi vasıtasıyla yürütülmektedir. 

 

- Okul Aile Birliği üyeleri ile bağlantımız sürmekte, ihtiyaç ve talep halinde işbirliği 
yapılmaktadır. 

 
 
12. AVUSTURYA HASTANESİ İLE İLİŞKİLER 

Avusturya Hastanesi, Nisan 2013’ten itibaren, üyelik şartlarını yerine getiren Avusturya 
Liseliler Derneği üyelerine Prestigekarte uygulaması ile ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunmaya 
başlamıştır. Bu kart ile sunulacak hizmetlerden kart sahibi ALD üyesinin eşi ve çocuklarından 
oluşan çekirdek ailesi de faydalanabilmektedir. 
 

- Haziran 2013’deki Wiener Schnitzel am Bosporus etkinliğimizden elde edilen gelirden 
4.080.-TL hastaneye bağışlanmıştır. 
 
 
13. KASEV VAKFI DİNLENME-/HUZUREVİ’NDE AL’LİLER İÇİN KONTENJAN 

Koromuzun girişimiyle, Mart 2012’den itibaren Aydıntepe-Tuzla/İstanbul’daki KASEV Vakfı 
(Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı) Dinlenme-/Huzurevi, boş kontenjanlarını Avusturya 
Liseliler ve yakınları için de değerlendirebilmektedir.  
 

Konu hakkında detaylı haber web sitemizde yayınlanmaktadır:  
http://www.avusturyaliseliler.org/content.asp?id=658&ust_id=29&dil=tr  
 
 
14. VIZE İŞLEMLERI  
 

Avusturya Başkonsolosluğu’ndan Schengen vizesi alınması konusunda, üyelerimize yazı 
verilerek ve vize evraklarının doldurulmasında yardımcı olunmaktadır. Vize randevuları bu 
işle yetkili özel şirket tarafından verilmekte, başvurular konsolosluğa şahsen yapılmaktadır. 

http://www.avusturyaliseliler.org/content.asp?id=658&ust_id=29&dil=tr

