AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ
1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU
Saygıdeğer Üyeler,
Ocak 2008 – Ocak 2010 tarihleri arasındaki 2 yıllık yönetim dönemimizde gerçekleştirilen
çalışmalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Ocak 2008 - Ocak 2010 döneminde toplam 176 Avusturya Liseli daha dernek üyesi olarak
aramıza katıldı.
Şu anda derneğe kayıtlı toplam üye sayımız 2539’ye ulaşmıştır.
10 üyemizin vefat, 15 üyemizin ise istifa nedeniyle üyelikleri sona ermiştir.
949 üyemizin derneğe hiçbir borcu bulunmamaktadır (yalnız 2010 aidatı borcu olanlar da bu
sayıya dahildir). 2010 aidatları, düzenli kredi kartı talimatı olan 670 üyeden Genel Kurul
nedeniyle henüz çekilmeye başlanmamıştır. İşlemler, Genel Kurul’u takip eden hafta
başlatılacaktır.
2007-2010 yıllarına ait aidat borcu olanların oranı toplam %58’dir. Yalnız 2009 ve 2010
senelerine ait aidat borcu olanların oranı %37’dir. 2000 öncesi senelerden kalan aidat borçlu
üyelerin oranı %14’tür.
Aidat borcu olan üyeler, borç gruplarına göre listelenmiş ve tüm aidat borcu olan üyelere
teker teker e-posta ile borçları hatırlatılmış ve bu yolla hatırı sayılır miktarda ödeme
yapılması sağlanmıştır.
Üye Aidatı
2006 yılından bu yana yıllık üye aidat bedeli 60.- TL olarak tahsil edilmektedir. Yıllık üye
aidatının yeni dönemde artırılıp artırılmaması Olağan Genel Kurul’da oya sunulacaktır.
Web - Mailing
Düzenli güncellenen web sitemizden etkinliklerimiz, üyelerimiz ve derneğimiz hakkında
haberler izlenebilmektedir.
Üyelerimize, her Pazartesi günü elektronik posta ile etkinlik hatırlatma duyuruları
gönderilmektedir. Bu duyurular dernek üyelerinin yanı sıra, lisemizden mezun olmuş ancak
derneğe üye olmamış AL’liler ile sitemize portal üyesi olarak kayıt olanlar da dahil yaklaşık
3500 kişiye ulaştırılmaktadır. Üyelerimizle ilgili kültür, sanat, konser, kitap yayını vb. haberler
ile başarı, atama haberleri derneğimize ulaştığında ücretsiz olarak duyurulmaktadır.
Eleman ilanlarına sitede ücretsiz yer verilmektedir. Bu ilanlar zaman zaman genel duyuru
mailleri ile “mail altı link” olarak da gönderilmektedir.
Üyelerimizin ticari faaliyetleri ile ilgili metinler 100.- TL karşılığında duyuru olarak elektronik
posta ile yayınlanmakta, bir ay süre ile sitede haber olarak yer almaktadır.
Siteye aylık veya yıllık ilan veren (banner) firmalara Avusturya Liseliler Derneği İktisadi
İşletmesi olarak fatura kesilmektedir. Bu uygulamalar ile dernek gelirimiz artırılmaktadır.
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Etkinlikler
- Salı Buluşmaları
Salı buluşmaları geleneği yeni mekanlarla sürdürülmüştür. Avrupa yakasının mekanları W
Hotel ve Litera olarak devam ederken, Anadolu yakasının mekanı GS Kalamış Tesisleri
olarak sürmektedir. Litera buluşmaları yakın dönem mezunlarını toplamak üzere derneğin
Gençlik Kolu çalışmalarını yürüten yakın dönem mezunu üyelerimiz tarafından organize
edilmektedir. Yaz aylarında Haziran ayından başlamak üzere hava durumuna göre Ekim’e
kadar her ay tekne gezisi düzenlenmiştir.
- 1-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Kemer Golf & Country Club’de Türkiye-Avusturya Dostluk Golf
turnuvası düzenlenmiştir.
- Tiyatro, Sergi, Konser
Tiyatro, sergi ve müze ziyaretleri ile kültür gezilerine katılım yüksek oranda olmaktadır.
Üyelerimizin görev aldıkları konser etkinlikleri (i.e. Boğaziçi Albert Hall konserleri, İDSO
konserleri) ve Avusturya Kültür Ofisi’nin etkinlikleri elektronik posta ile tüm üyelerimize
düzenli olarak duyurulmaktadır.
- Bodrum Toplantıları
Özellikle yaz aylarında Bodrum'da yaşayan AL'lerin çok olması, bir kısmının kısa da olsa tatil
için Bodrum'u tercih etmesi bizleri Bodrum toplantılarının organize edilmesine yönlendirmiştir.
İstanbul'dan özel olarak Bodrum yemeklerine katılmak için gelen bir müdavim grup
oluşmuştur.
- Geleneksel Yeni Yıl Partileri / Istanbul
2008 ve 2009 yıllarında yeni yıl partilerimiz Caddebostan Büyük Kulüp’te düzenlenmiştir.
Gelenekselleşen bu kutlamalara katılım oldukça yüksek gerçekleşerek yaklaşık 400 kişi
civarında olmuştur. 2009 partimize Avusturya Büyükelçisi Heidemaria Gürer, Başkonsolos
Paul Jenewein ve diğer konsolosluk yetkilileri ile her zaman olduğu gibi Avusturya Lisesi
yöneticileri ve öğretmenleri de büyük ilgi göstermişlerdir. Parti piyangosu için üyelerimizden
ve dostlarından büyük destek sağlanmış, hediye sayıları derneğin logolu ürünleri ile de
desteklenerek hiç boş bilet olmayacak şekilde satış yapılmıştır.
2010 yılı için şimdiden 18 Aralık Cumartesi günü için rezervasyon yapılmıştır.
ALD - Viyana
Avusturya’daki arkadaşlarımızın kurduğu dernek ile sürekli irtibat kurulmakta ve yakın işbirliği
yapılmaktadır. Arkadaşlarımızın organize ettikleri sergi, söyleşi gibi kültür-sanat
organizasyonları Viyana’da oldukça yoğun ilgi görmektedir. Mayıs aylarında organize edilen
Viyana’da Strudeltag ve Kasım aylarında düzenlenen Hofburg SG Balosu etkinlikleri artık
gelenekselleşmiştir. Her iki etkinliğin 2010 tarihleri şimdiden belirlenerek sitemizde
yayınlanmaya başlamıştır.
- SG Balosu / Viyana
Tüm organizasyonu Viyana’daki dernek tarafından yürütülen ve Hofburg Sarayı’nda yapılan
baloya katılım yüksek olmaktadır. İstanbul’dan da 30-40 kişilik bir gurup baloya katılmak için
Viyana’ya gitmektedir. 2010 yılındaki balonun tarihi 26 Kasım 2010 Cumartesi olarak
belirlenmiş ve yine Hofburg Sarayı’nda rezervasyon yapılmıştır.
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 devam etmiştir.
- 17 Ocak 2008 tarihinde Istanbul Ticaret Odası ve Avusturya’nın Istanbul Ticari Temsilciliği
ile müştereken “Avusturya-Türkiye Ekonomik Forumu” düzenlenmiştir.
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- 16 Nisan 2008 tarihinde İTO Cemile Sultan Tesisleri’nde yapılan toplantının konuk
konuşmacısı gazeteci-yazar Osman Ulagay olmuştur.
- 29 Mayıs 2008’de Viyana’da Real Vienna Uluslararası Gayrimenkul Fuarı çatısı altında
“Immobilienmarkt in der Türkei” konulu konferans düzenlenmiştir.
- 13 Kasım 2008 tarihinde Taksim Point Hotel’de gerçekleştirilen toplantının konuşmacı
konuğu Asaf Savaş Akad olmuştur.
Kadın Platformu
2008 yılı Mart ayında temelleri atılan ALD Kadın Platformu, aynı yılın Mayıs ayından itibaren
yoğun çalışmalarına başlamış ve özgün çalışması “Ben Çalışmak İstiyorum”u sosyal
sorumluluk projesi olarak hayata geçirmiştir. Bu proje; Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile
gerçekleştirilmektedir.
- BÇİ Projesi
 2008 yılında Erzurum Atatürk ve Kars Kafkas üniversitelerinden 3-4. sınıf öğrencisi 11
genç kız İstanbul’da AL mezunu işyeri sahibinin/yöneticisinin yanında bir ay süreyle staj
görmüştür.
 2009 yılında bu iki üniversiteye Elazığ Fırat, Malatya İnönü ve Erzincan üniversitelerinin
de katılımıyla toplam 25 kız öğrenciye 24 işyerinde staj olanağı sağlanmıştır.
 2010 dönemi için üniversitelerle yazışmalar ve işveren firmalarla görüşmeler başlamıştır.
- Konferans – 19 Şubat 2009: Ekonomi, Politika ve Sosyal Sorumluk
Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferans alanlarında oldukça önemli çalışmalar
yapmış ve tanınmış konukların ve panel moderatörlerinin katılımıyla büyük ilgi toplamıştır.
- Konferans Kitabı
ALD Kadın Platformu ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde konferans ile aynı ismi taşıyan
ve konferans sunumlarını içeren bir kitap yayınlanacaktır. Çalışmalar baskıdan önceki son
aşamadadır.
- Panel – 10 Nisan 2009
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panel üniversite öğrencilerinden büyük ilgi
görmüştür.
- Avusturya-Türk Kadın Platformu
Avusturya Büyükelçiliği tarafından oluşturulan bu sivil inisiyatife KP üyelerinden Tuğba
Jabban (AL ’80) ALD Kadın Platformu’nu temsilen katılmaktadır.
Gençlik Kolu
Yeni mezunların derneğe olan ilgisini artırmak amacıyla 2009 yılında derneğimizin genç
üyeleri tarafından Gençlik Kolu oluşturulmuştur.
- ALD Fotoğraf Kulübü
Gençlik Kolu tarafından kurulan kulübün çalışmaları devam etmektedir.
AL Mezunu Üniversite Öğrencileri Staj İmkanlarının Araştırılması
Derneğe ulaşan talepler üzerine AL’li firma sahiplerine/üst düzey yöneticilere genel duyuru
yayınlanarak, öğrenciler ve firmalar arasında bağlantı kurulmasını sağalamaya yönelik
duyuru yayınlanmıştır. Bu uygulama genç mezunları da derneğe yönlenmeye teşvik
etmektedir.
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Burslar - Eğitime Katkı
Mahmedet Şahinler Eğitim Bursu
Mahmedet Şahinler Eğitim Bursu’na katkı amacıyla, derneğe definden sonra ulaşan vefat
haberlerinde MŞ Burs Fonu’na aktarılmak üzere Avusturya Liseliler Vakfı’na her haberde 50.TL bağış uygulaması başlatılmıştır. 2009 yılında başlattığımız bu uygulama ile dernekten MŞ
Eğitim Bursu’na toplam 400.- TL tutarında katkı sağlanmıştır.
Yine bu fonu desteklemek amacıyla, dernekten yayınlanan vefat duyuru metinlerinde AL
Vakfı’nın MŞ Bağış Fonu bilgilerine yer verilmeye başlanmıştır.
TEV bağışları
2008’da 690.- TL; 2009’da 1.060.- TL olmak üzere toplam 1.750.- TL bağış yapılmıştır.
Eğitim Bursları
Viyana’da eğitim gören ve maddi imkansızlık yaşayan 6 öğrenci için beş tanesi Yönetim
Kurulu kararları ile dernek hesaplarından toplam 9.180.- € ve bir tanesi Yönetim Kurulu
üyelerinin şahsi katkılarıyla 4.000.- € olmak üzere; toplam 13.180.- € tutarında burs ödemesi
yapılmıştır.
Kitap Kampanyaları
Üyelerimizin bağışları ile derneğimizde toplanan ansiklopediler, ders ve okuma kitapları,
bilgisayar malzemeleri derneğimizden talepte bulunan ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılmıştır.
Ceva Lojistik firması kitap kolilerini okullara ücretsiz taşımıştır.
 Aşağı Kolbaşı Köyü İlköğretim Okulu / Güroymak - Bitlis
 Güzelli Köyü İlköğretim Okulu / Güroymak - Bitlis
 Kemerköprü Köyü İlköğretim Okulu / Muradiye - Van
 Karacahayıt Köyü İlköğretim Okulu / Söke - Aydın
 Nihat Tecdelioğlu İlköğretim Okulu / Malatya
 Mahmudu Köyü İlköğretim Okulu / Malatya
 Yaylacık Köyü İlköğretim Okulu / Digor - Kars
 Kars Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Yüksek Lisans Programı için
İngilizce kaynak kitaplar)
Çok yeni olarak Ağrı / Hamur – Aşağı Yurt İlköğretim Okulu’ndan kitap ve eğitim malzemesi
talebi gelmiştir. Okul ile telefon irtibatı kurulduktan sonra üyelerimize çağrı yapılacaktır.
Beşiktaş Kent Konseyi
ALD Kadın Paltformu’nun aktif üyelerinden, dernek üyemiz AL 65 mezunu Aysın İzer;
Beşiktaş Kent Konseyi Yönetim Kurulu’na seçilmiştir. Aysın İzer, Konsey çalışmalarına
derneğimiz derneğimizi temsilen katılmaktadır.
Avusturya İle İlişkiler
- Avusturya Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer 27 Kasım 2008 tarihinde Viyana ve İstanbul
dernek yöneticileri ve Kadın Platformu üyelerinden oluşan 12 kişilik ekibimizi kabul etmiştir.
- Avusturya Halk Partisi ÖVP Milletvekili Katharina Cortelezis-Schlager ile yakın dostluk
ilişkisi kurulmuştur. Kendisi, Avusturya ile kurulacak ilişkilerde yardımcı olmaktadır.
Vize İşlemleri
Avusturya Başkonsolosluğu’ndan Schengen vizesi alınması konusunda, üyelerimize yazı
verilerek, randevu alınarak ve vize evraklarının doldurulmasında yardımcı olunmaktadır.
Başvurular konsolosluğa şahsen yapılmaktadır.
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