AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTUNAĞI
06 ŞUBAT 2010
1. Genel Kurul; Dernek Başkanı Nurhan Azizoğlu tarafından açıldı. Yapılan yoklamaya göre
yeterli sayı olduğundan toplantıya geçildi.
2.

Saygı duruşu yapıldı.

3.

Genel Kurul Divan Heyeti olarak Aysın İzer (Başkan), Nalan Kamil (Başkan Yardımcısı), Dilek
Azizoğlu (Sekreter), Aylin Kültürel (Sekreter) önerildi ve seçildi. Genel Kurul Divanı’nın
toplantı tutanağını imzalama yetkisi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir Gider Tablosu, Başkan Nurhan Azizoğlu tarafından
okundu.
Rezan Barutçuoğlu söz alarak yönetimin çalışmalarını kutladı.
Bülent Egelierler söz alarak genç mezunların derneğe katılımını arttırmak için çeşitli
tedbirler alınmasının gerektiğini söyledi.
Can Berkol söz alarak gençleri kaynaştırma çalışmaları yaptıklarını ve bunun için Fotoğraf
Kulübü’nü kurduklarını belirtti.
Aygen Vural internet üzerinden arkadaşlarıyla bağlantıda olduğunu ve bu konuda çalışmak
istediğini söyledi.
Yönetim Kurulu’nun aklanması için oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle aklandı.
5. Denetleme Kurulu Raporu Berç Birışık tarafından okundu, görüşüldü ve Denetim Kurulu oy
birliği ile aklandı.
6. 2010 ve 2011 yılları tahmini bütçeleri Sayman Ender Armağan tarafından açıklandı.
Berç Birışık burs fonunun arttırılmasını önerdi.
Bülent Egelierler, aidatını ödemeyen üyelerin diğer üyelere haksızlık yaptığını söyledi.
Haydar Bozkurt, Bülent Bey’e destek verdi ve derneğin taktikler belirlemesinin gerektiğini ve
gereğinde ödemeyen arkadaşların ihraç edilmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan 3500 kişinin sitede etkinliklerden haberdar olduğunu, fakat bir kısım üyenin
toplantılara gelmediklerini ve hatta bazı üyelerin aidatlarını ödemediklerini belirtti. Buna
karşılık daha fazla etkinlik yapmak gerektiğini, daha fazla üye kazanmak gerektiğini anlattı. Bu
konuda ihraç etmek yerine üye kazanmaya çalışmak gerektiğini de belirtti.
İpek Akay, yeni mezunlardan ne kadarının derneğe üye olduğunu sordu. 2005 ve sonrası
dönem mezunlarından 190 kişinin üye olduğu cevabı verildi.
Can Berkol, 2 seneden beri bu konuda çalıştığını ve gittikçe sayıyı ve ilgiyi arttırdıklarını
söyledi.
Dilek Azizoğlu, gençleri çekmek için Fotoğrafçılık Kolu’nun dans ve farklı alanlarda etkinlikler
düzenlemesi gerektiğini belirtti.
Murat Azizoğlu genç arkadaşların dernekle kaynaşmamaları konusunda bir iletişim
uzmanından bu konuda yardım alınmasının faydalı olacağını belirti.
Aygen Vural, tracking grubu yapılabileceğini önerdi.
Aslı Alçıtepe, gönüllü bir dernek olan ALD’nin yeni üye kazanma konusunda çalışması
gerektiğini söyledi.
2010 -2011 yılı tahmini bütçesi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
7. Başkan Nurhan Azizoğlu yıllık üye aidatlarının geçmiş seçimde 60,00 TL’ye çıkartıldığını
belirtti. Yeni dönem için üye aidatlarının 75,00 TL’ye çıkartılmasını önerdi.
Sayman Ender Armağan ofis giderlerinin de % 15 arttığını bu yüzden aidatlarda bu artışa
gidildiğini açıkladı.
Yıllık üye aidatının artışı oylamaya sunuldu ve 75.-TL olması oy birliği ile kabul edildi.
8. 2010 – 2011 yıllarında görev yapacak asil ve yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu için 9 asil,
9 yedek üye önerildi:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Haydar Bozkurt
Ender Armağan
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Nurhan Azizoğlu
Nalan Kamil
Deniz Bayrakdar
Gül Gürer
Dilek Azizoğlu
Fatma Kayıkcı
Aydan Uğur
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
İpek Akay
Tuğba Jabban
Aliye Atalay
Yeşim Gülekli
Aylin Kültürel
Baran Seyhan
Melis Oğuz
Can Berkol
Begüm Görmez
Yukarıda adı geçen asil ve yedek üyeler oybirliği ile seçildi.
9. 2010 – 2011 yıllarında Denetim Kurulu’nda görev yapacak 3 asil, 3 yedek üye önerildi:
Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Babür Söğütlü
Arman Boduroğlu
Ünsal Köksal
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Berç Birışık
Aysın İzer
Okan Aksudoğan
Yukarıda adı geçen asil ve yedek üyeler oybirliği ile seçildi.
10. Divan’a gelen dilekçede 2010 – 2011 yıllarına ait olan tahmini bütçe kalemleri arasında geçiş
yapma yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi önerildi. Yapılan oylamada öneri oybirliğiyle
kabul edildi.
11. Dilekler ve Öneriler:
Murat Azizoğlu, duyuruların Almanca da yapılmasını önerdi. Gençleri nasıl çekeceğimiz
konusunda, üniversiteyi bitirenlerin isimlerini, ünlü mezunlarımızı nasıl duyurabileceğimizi
gündeme getirdi. Yönetim Kurulu’nun %50’sinin kadın üye olmasının tüzüğe de alınmasını
önerdi. ve zaten öyledir bunu açıklamamız gerekir. Eski başkanları zaman zaman derneğe
davete edilmeleri gerektiğini belirtti. Onlara yaptıklarını değil, yapmak isteyip de
gerçekleştiremediklerinin sorulmasını önerdi. AL Vakfı ile ALD daha verimli bir işbirliği içinde
olması gerektiğini vurguladı. Şarkı söylemeyi sevenlerin bir araya getirilip, duyuru yapılarak
mekan ayarlanması ve tracking grubu oluşturulması yönünde önerilerde bulundu.
Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 yılına uzanan uzun vadeli bir önerisini senaryo halinde
sundu: Önderliğini Avusturya Liseliler Derneği’nin yaptığı “Türkiye Yabancı Liseliler Birliği” 19
Mayıs 2023 akşamı Lozan’da bir “Gençlik Balosu” düzenler…
12. Divan Başkanı toplantıyı kapattı.
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