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1. GENEL BİLGİLER
Ocak 2010 – Ocak 2012 tarihleri arasındaki 2 yıllık yönetim dönemimizde toplam 105
Avusturya Liseli daha dernek üyesi olarak aramıza katılmıştır.
31 Aralık 2011 itibarı ile derneğe kayıtlı toplam üye sayımız 2582’ye ulaşmıştır. Fahri
üyelerimizin sayısı 37’dir (toplam üye sayısına dahildir). Talep eden 65 yaş üstü üyelerimizin
yanı sıra Kasım 2011 itibarı ile başlattığımız bir uygulama ile Avusturya’daki derneğe de üye
olup, derneğimize ödeme güçlüğü çeken üyelerimizin de fahri üyeliğe geçişine karar
verilmiştir. Bu üyelerimizden herhangi bir aidat tahsilatı yapılmamaktadır.
17 üyemizin vefat, 18 üyemizin istifa, 22 üyemizin ise çıkarılma nedeniyle üyelikleri sona
ermiştir.
842 üyemizin derneğe aidat borcu bulunmamaktadır (yalnız 2012 aidatı borcu olanlar bu
sayıya dahildir). 207 üyemizin 2011 yılına ait borcu vardır. 2012 aidatları, Genel Kurul
nedeniyle düzenli kredi kartı talimatı olan 434 üyeden henüz tahsil edilmeye başlanmamıştır.
Tahsilat işlemleri ve akabinde bilgilendirme yazışmaları Genel Kurul’u takip eden hafta
başlatılacaktır.
2007-2011 yıllarına ait aidat borcu olanların oranı toplam %63,48’dir. Yalnız 2011 ve 2012
senelerine ait aidat borcu olanların oranı %40,63’dür. 2000 öncesi yıllardan kalan aidat
borçlarının oranı %13,28’dir.
Aidat borcu olan üyeler, borç gruplarına göre listelenmiş ve tüm aidat borcu olan üyelere
teker teker e-posta ile müteakip kereler borçları hatırlatılmış ve bu yolla hatırı sayılır miktarda
ödeme yapılması sağlanmıştır.
2. ÜYE AİDAT BEDELİ
2010 yılından bu yana yıllık üye aidat bedeli 75.- TL olarak tahsil edilmektedir. Yıllık üye
aidatının yeni dönemde artırılıp artırılmaması Olağan Genel Kurul’da oya sunulacaktır.
3. İLETİŞİM
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 portal üyesi olarak kayıt olanlar da dahil yaklaşık 4000 kişiye
ulaştırılmaktadır. Üyelerimizle ilgili kültür, sanat, konser, kitap yayını vb. haberler ile başarı/
atama haberleri derneğimize ulaştığında ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Yakın zaman
önce yayınladığımız “üyelerimizden torun/doğum haberleri” büyük sempati toplamış, yeni
iletilen bilgilerle ikinci bir duyuru yayınlanmıştır. Yeni haberler ulaştıkça bu yayınlarımıza
devam edeceğiz.
Eleman ilanlarına veya AL’li özgeçmişlerine sitede ücretsiz yer verilmektedir. Bu ilanlar
zaman zaman genel duyuru mailleri ile “mail altı link” olarak da gönderilmektedir. Ticari ilan
bedelini (150.- TL) ödeyen üyelerimiz eleman ilanlarını doğrudan da yayınlatabilmektedirler.
Bu uygulama AL’li olmayan ancak AL’lilere yönelik yayın yapmak isteyen firmalar için de
geçerlidir.
Üyelerimizin ticari faaliyetleri ile ilgili metinler 150.- TL 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.
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4. ETKİNLİKLER
- Salı Buluşmaları
Salı buluşmaları geleneğimiz sürdürülmekte, ihtiyaç duyuldukça mekânlar değiştirilmektedir.
Şu andaki Avrupa yakası mekânları Litera ve Sunset Ulus olarak devam ederken, Anadolu
yakasında üyelerimiz artık iki mekânda buluşmaktadır: The Bow Bells Kalamış ve GS
Kalamış Tesisleri. Litera buluşmaları yakın dönem mezunlarını toplamak üzere derneğin
Gençlik Kolu çalışmalarını yürüten 2001 dönemi mezunu üyelerimiz tarafından organize
edilmektedir. Önceki dönemlerde olduğu gibi yaz aylarında Haziran ayından başlamak üzere
hava durumuna göre Ekim’e kadar her ay tekne gezisi düzenlenmiştir.
- Tiyatro, Gezi
Tiyatro etkinlikleri ile kültür gezilerine katılım yüksek oranda olmaktadır. Üyelerimizin görev
aldıkları konserler (i.e. Boğaziçi Albert Hall konserleri, İDSO konserleri, Yalı Konserleri, AL
Vakfı konserleri) ve Avusturya Kültür Ofisi’nin etkinlikleri e-posta ile tüm üyelerimize ücretsiz
olarak duyurulmaktadır.
Ekim 2011’de düzenlenen konaklamalı Kastamonu gezisine 33 üyemiz katılmıştır. İstanbul
gezilerine ilave olarak günübirlik İznik ve Edirne gezileri yapılmıştır.
- Bodrum Toplantıları
Özellikle yaz aylarında Bodrum'da yaşayan, buraya tatile gelen AL'lerin çok olması bizleri bu
tatil beldesinde de toplantı organize etmeye yönlendirmektedir.
- Geleneksel Yeni Yıl Partileri / Istanbul
2010 ve 2011 yılları yeni yıl partilerimiz de önceki 2 senede olduğu gibi dördüncü kez
Caddebostan Büyük Kulüp’te düzenlenmiştir. Gelenekselleşen bu kutlamalara katılım
yaklaşık 300 kişi civarında olmuştur. Parti piyangosu için üyelerimizden ve dostlarından
büyük destek sağlanmış, hediye sayıları derneğin logolu ürünleri ile de desteklenerek boş
bilet olmayacak şekilde satış yapılmış, elde edilen piyango geliri ile eğitim fonuna katkı
sağlanmıştır.
- ALD “Kartchinaros” Şarkı Söylemeyi Sevenler Grubu
2010 yılı Genel Kurulu’nda üyemiz Murat Azizioğlu’nun önerisi ve girişimi ile kurulan yaklaşık
20-25 kişilik koromuz ilk konserini 6 Haziran 2010’da Ortaköy Afife Jale Salonu’nda vermiştir.
Grup, çalışmalarını 2010 Ekim ayından itibaren AL 93 mezunu kanuni arkadaşımız Anlam
Altay’ın müzik liderliğinde 15 günde bir Çarşamba akşamları sürdürmektedir.
- Teorik Yelken & Denizcilik Eğitimi
Üyelerimizden Bülent Egelierler (AL 71) tarafından Mayıs-Haziran 2010 döneminde 6 hafta
süre ile Cumartesi günleri teorik yelken-denizcilik eğitimi verilmiştir. Eğitimlere 14 kişi
katılmıştır.
- İstanbul & Viyana Dostluk Futbol Turnuvası
Viyana Belediyesi’nin İstanbul 2010 Kültür Başkenti kapsamında İstanbul’da düzenlediği
etkinliklerden bazılarında derneğimiz ile işbirliği yapılmıştır. Bu organizasyonlardan biri 24
Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul-Viyana Dostluk Futbol Turnuvası’dır. 7197 yılları arasındaki mezunlardan oluşan takımımız, turnuvaya katılan takımlar içerisindeki en
yüksek yaş ortalaması dezavantajına rağmen 8 takım arasında 3. olmuştur.
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 yararlanmaktadırlar. 2011/2012 burs döneminden itibaren burslulara geri
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ödeme yazısı imzalatılmaya başlanmıştır. 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 ayından itibaren ”Ödemeyi Unuttuğumuz Eski Dönem Aidatlarımızı Eğitim
Fonumuza Aktarıyoruz!” anonsumuz yayınlanmaya başlamıştır. Bu uygulamayla, içinde
bulunulan yılın aidatı dışında kalan geçmiş dönemlere ait aidat borçlarının tümü ödeme
yapıldığı anda doğrudan eğitim bursu fonumuza aktarılmaktadır. Ağustos 2010-31 Aralık
2011 döneminde eğitim fonuna aktarılan toplam tutar 32.146.- TL olmuştur. Kayıtlarımıza
göre her iki üyemizden birinin geçmiş dönemlerden aidat borcu bulunmaktadır. Borçlu
üyelerimizin konuya gösterecekleri hassasiyet ile eğitim burslarımızı arttırarak daha fazla
öğrenciye burs olanağı sağlamayı ümit etmekte ve hedeflemekteyiz.
Ağustos 2010 - Ağustos 2011 döneminde tahsil edilerek burs fonuna aktarılan geçmiş
dönem aidatlarının toplamı 21.828.- TL olmuştur. Aynı dönemde üyelerimizin şartlı bağışı ile
ayrıca 5.000.- TL bu fona aktarılmıştır. Kaynağın tamamıyla 2010/2011 döneminde 3
öğrenciye burs sağlanmıştır. AL mezunu olan burslularımızdan biri Viyana’da, diğeri
İstanbul’da eğitimlerini sürdürmektedir. Bu dönemdeki üçüncü burslumuz, Viyana Müzik
Akademisi’ndeki müzik öğrenimini 2011 yılında tamamlayan üstün yetenekli bir genç
arkadaşımızdır.
2011/2012 yılı bursları ise Eylül 2011-Haziran 2012 arasındaki 10 ayda ödenmek üzere
toplam 10.000.- € olarak kesinleşmiştir. Viyana’da öğrenim gören üç burslumuzdan ikisi AL
mezunudur. Üçüncü burslumuz AL mezunu değildir, üstün yetenekli bir müzik öğrencisidir.
Eğitimine İstanbul’da devam eden dördüncü burslumuz yine AL mezunudur. Bu dönemde de
üyelerimizin şartlı bağışı devam etmiştir. Toplam 5.000.- TL, aylık taksitlerle fona
aktarılmakta ve bir öğrencimizin bursu bu bağış ile karşılanmaktadır.
5.2. VEFAT BAĞIŞLARI
a- ALD Eğitim Fonu
Eğitim fonunu desteklemek amacıyla, dernekten yayınlanan vefat duyuru metinlerinde vakfın
yanı sıra derneğimizin hesap bilgileri de yayınlanmaya başlamıştır. Bu talep üyelerimizden
gelmiştir. Uygulamanın başladığı Eylül 2011’den itibaren derneğe toplam 550.- TL bağış
yapılmıştır.
b- Mahmedet Şahinler Eğitim Bursu
Derneğe definden sonra ulaşan vefat haberlerinde MŞ Burs Fonu’na aktarılmak üzere 2009
yılında başlattığımız Avusturya Liseliler Vakfı’na her haberde 50.- TL bağış uygulaması,
2010-2012 çalışma döneminde de devam etmiştir. Ocak 2010- Ocak 2012 döneminde fona
dernekten toplam 800.- TL bağış yapılmıştır.
c- TEV
2010’da 600.- TL, 2011’de 200.- TL olmak üzere dernekten toplam 800.- TL bağış
yapılmıştır.
d- ÇYDD
TEV bağışlarımız Eylül 2011’den itibaren ÇYDD’ye yönlendirilmiştir. Bu dönemde dernekten
toplam 800.- TL bağış yapılmıştır.
5.3. KİTAP KAMPANYALARI
Üyelerimizin bağışları ile derneğimizde toplanan ansiklopediler, ders ve okuma kitapları,
bilgisayar malzemeleri, toptancılardan satın alınan eğitim setleri 2011-2011 yıllarında talepte
bulunan ihtiyaç sahibi okullara Ceva Lojistik firmasının ücretsiz nakliye desteği ile
ulaştırılmıştır.
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Aşağı Yurt İlköğretim Okulu / Hamur - Ağrı
13 Şubat İlköğretim Okulu / Malatya
Nihat Tecdelioğlu İlköğretim Okulu / Malatya
Necatibey İlköğretim Okulu / Malatya
Kaynarca İlköğretim Okulu / Malatya
Milli Egemenlik İlköğretim Okulu / Malatya
100. Yıl Atatürk İlköğretim Okulu / Malatya
Ali Seydi Güldaş İlköğretim Okulu / Şeyhler Köyü, Akçadağ - Malatya

6. GENÇLİK KOLU
Yeni mezunların derneğe olan ilgisini artırmak amacıyla 2009 yılında derneğimizin genç
üyeleri tarafından kurulan Gençlik Kolu, çalışmalarını yeni projelerle geliştirmektedir:
- ALD Strudeltag Geleneksel Fotoğraf Yarışması
İlk yarışma 2010 yılında düzenlenmiş, 2011 yılında ikincisi ile devam ettirilmiştir. Amacımız
sürekliliği sağlamaktır.
- ALD Vals ve Dans Gösteri Grubu
Çeşitli dönemlerden 17 mezunumuzun katılımıyla oluşan grup, yaklaşık 6 ay süren
çalışmalarını 28 Mayıs 2011 tarihinde Avusturya Başkonsolosluğu’nda ilkini düzenlediğimiz
Walzer am Bosphorus etkinliğinde sergilemişlerdir.
- AL Mezunu Üniversite Öğrencileri İçin Staj Projesi
Üniversite öğrencisi AL mezunlarına ve sonrasında AL’li firma sahiplerine/yöneticilere
hitaben Kasım/Aralık 2011’de yayınladığımız duyuruya gelen yanıtlar ve tepkiler bizi çok
umutlandırmıştır.
Başvuruda bulunan 21 stajyer adayıyla tanışma ve firmalarla eşleştirme toplantısı 21 Ocak
2012’de gerçekleştirilmiş, işyeri çağrılarımıza 17 firmadan yanıt gelmiştir.
- Gençlik Kolu Öğrenci Temsilcisi
İlk uygulamaya 2011/2012 öğretim yılı ile başlanmıştır. Okul idaresinin de onayıyla, 11. sınıf
öğrencilerinden Baran Tanrıverdi ilk GK Öğrenci Temsilcisi olmuştur. Amacımız, AL’lileri
daha lisedeyken derneğin varlığından, onlara sağlayabileceği ağlardan ve yararlardan
haberdar etmek ve genç üye olmalarını sağlamaktır.
7. KADIN PLATFORMU
ALD Kadın Platformu, özgün çalışması “Ben Çalışmak İstiyorum” isimli sosyal sorumluluk
projesini Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile devam ettirmektedir. Şu anda projenin 2012 yılı
5. dönem çalışmaları yürütülmektedir. 2011 yılındaki 4. dönem sonunda, başlangıcından bu
yana Doğu ve Güneydoğu illerinde öğrenim gören toplam 73 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.
Dernek yönetimimizin 2011 başlarında yaptığı başvuru onaylanmış ve Ocak 2012’de BÇİ
projesinin isim ve logosunun marka tescili onaylanmıştır. Onay belgesinin iki ay içinde
ulaşması beklenmektedir.
8. BUSINESS PLATFORM
Business Platform toplantıları; 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 başlatılmıştır.
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9. ALD ANKARA
Ankara buluşmalarımız; Ankara ve çevresindeki yakın şehirlerde yaşayan mezunlarımızın da
düzenli buluşmalarını sağlamak üzere Ekim 2011’de tekrar başlatılmıştır.
- 20 Kasım 2011 tarihindeki ikinci buluşmamızda, (elimizde bulunan bilgiler doğrultusunda)
yaşayan en eski AL mezunu (AL ’41) Halis S. Tokdemir’e (9.-10. Dönemler Gümüşhane
Milletvekili) derneğimizin girişimiyle AL Müdürü A. Zabini tarafından 70. Yıl Onur Diploması
verilmiştir. Türkiye’deki görev süresi dolan ve ülkesine dönmeye hazırlanan Avusturya
Büyükelçisi Heidemaria Gürer’in evsahipliğinde gerçekleşen organizasyona İstanbul ve
Ankara’dan 40’a yakın arkadaşımız katılmıştır. Aynı zamanda Büyükelçi’ye de veda ettiğimiz
etkinlikte, 1950’li yıllarda Avusturya Kız Ortaokulu öğrencilerinin ortaokuldan sonra liseye
devam etmelerini sağlayan mevzuatın çıkmasına önayak olan Halis S. Tokdemir’e, ALD
Kadın Platformu tarafından o günlerin hatırasına bir teşekkür plaketi sunulmuştur.
Ankara buluşmalarımız Ekim ve Kasım etkinlikleri ile sınırlı kalmamıştır. Aralık ve Ocak
aylarında ilk Cuma akşamı saat 19:00’dan itibaren Bilkent Salus Restaurant’da bir araya
gelinmiştir. Buluşmalar her ayın ilk Cuma akşamı devam edecektir.
10. ALD VİYANA
Avusturya’da yaşayan arkadaşlarımızın kurduğu dernek ile kesintisiz irtibatımız ve yakın
işbirliğimiz devam etmektedir. Arkadaşlarımızın organize ettikleri sergi, söyleşi gibi kültürsanat organizasyonları Viyana’da oldukça yoğun ilgi görmektedir. Mayıs aylarında organize
edilen Viyana’da Strudeltag etkinliğine Türkiye’den katılımlar her yıl artmaktadır.
Üniversite eğitimlerine Avusturya’da devam edecek AL’lilere ihtiyaç duydukları her alanda
bilgi sağlanması konusunda yardımcı olunmaktadır.
11. AVUSTURYA LİSESİ İLE İLİŞKİLER
- 2009/2010 eğitim yılında Ticaret Matura son sınıfta okuyan üç öğrenci Matura projelerine
konu olarak derneğimizi seçmişler ve proje sonuçlarını bizleri de davet ettikleri yılsonu
sunumlarında paylaşmışlardır. Projenin bir nüshası dernek arşivinde bulunmaktadır.
- 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.
- 2011/2012 dönemi Okul Aile Birliği üyeleri ile yakın ilişki kurulmuş ve dernekte toplantı
yapılmıştır. Öğrencilerin Yardım Kolu yararına yaptırdıkları takvimler ve ajandaların satışına
dernek de yardımcı olmuştur. Öğrencilerin kariyer ile ilgili soruları için OAB ile işbirliğimiz
vardır, kendilerinden gelen talepler doğrultusunda yönlendirmeler yapılmaktadır. Staj
projemize lise öğrencilerinden de talep gelmiştir.
- Okul Kurucu Temsilcisi Hr. Kangler, derneğin faaliyetlerini tanıtıcı bizim tarafımızdan
hazırlanmış bir mektubun okul idaresi tarafından velilere gönderilmesini önermiştir.
12. 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.
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