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1. GENEL BİLGİLER 
  

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki 2 yıllık yönetim dönemimizde toplam 76 
Avusturya Liseli dernek üyesi olarak aramıza katılmıştır. 
     

31 Aralık 2015 itibarı ile derneğe kayıtlı toplam üye sayımız 2641’e ulaşmıştır. Fahri 
üyelerimizin sayısı 66’dır (toplam üye sayısına dahildir).  
 

10 üyemizin vefat,  44 üyemizin ayrılma nedeniyle üyelikleri sona ermiştir.  
 

31 Aralık 2015 itibarıyla 856 üyemizin derneğe aidat borcu bulunmamaktadır. 123 üyemizin 
2015 yılına ait borcu vardır. 415 üyemizin düzenli kredi kartı talimatı bulunmaktadır. Tahsilat 
işlemleri ve bilgilendirme yazışmaları Genel Kurul’u takip eden hafta başlatılacaktır. 
 
Borcu olmayanların ve yalnız 2015 senesine ait aidat borcu bulunanların oranı %39,57’dir. 
2014-2015 yıllarına ait aidat borcu olanların oranı toplam %3,33’dür. 2004-2013 yıllarına ait 
aidat borcu olanların oranı toplam %35,93’dür. 2003 ve öncesi yıllardan kalan aidat 
borçlarının oranı %21,17’dir. Aidat borcu olan üyeler, borç gruplarına göre listelenmekte ve 
tüm aidat borcu olan üyelere teker teker e-posta ile müteakip kereler borçları 
hatırlatılmaktadır.  
 
 
2. ÜYE AİDAT BEDELİ  
 

Yıllık üye aidat bedeli 2014 yılında 100.- TL, 2015 yılında 110.- TL olarak tahsil edilmiştir. 
Aidatın yeni dönemde artırılıp artırılmaması Olağan Genel Kurul’da oya sunulacaktır. 
  
 
3.  WEB SİTEMİZ & İLETİŞİM 
 

www.avusturyaliseliler.org adresli web sitemiz bugünkü formatındaki yayınını 1 Mart 2013 
tarihinden bu yana sürdürmektedir. Sitemizde Üyelik başlığı altında yer alan Üye Veritabanı, 
Kariyer Olanakları, Yıllıklar segmelerine yalnız dernek üyeleri giriş yapabilmektedir.       
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 5500 
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 bağış karşılığı e-posta ile yayınlanmakta ve bir 
ay süre ile sitede haber olarak yer almaktadır. Firmalar ayrıca bağış karşılığı sitemize banner 
adını verdiğimiz aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ilan da verebilmektedirler. Bu uygulamalar ile 
dernek gelirlerimiz artırılmakta, eğitim fonuna katkı sağlanmaktadır. Ticari faaliyet duyuruları 
yoluyla yapılan bağışlar toplamı 6.000.- TL olmuştur. 
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4.  YILLIKLARIMIZ WEB SİTEMİZDE   
Yeni web sitemizle ilgili bizleri en heyecanlandıran husus, okul zamanımızın hatıra kayıtları 
yıllıklarımıza artık web sitemizden de ulaşabilecek olmamızdı. Şubat 2015 itibarıyla 
gerçekleştirdiğimiz yüklemelere, öncelikle dijital kayıtlarına ulaşabildiğimiz 2014-2002 yılları 
arasındaki dönemlerle başladık, üyelerimizden gelen desteklerle dernek kütüphanesindeki 
diğer seneler ile devam ettik.  
 
31.12.2015 tarihi itibarı ile sitemizde yüklü toplam 29 yıllık bulunmaktadır: 2014, 2013, 2012, 
2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1991, 1990, 1989, 1986, 1983, 
1977, 1970, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1961, 1957, 1955, 1954, 1953 
 
Materyalleri hazır olan diğer dönem yıllıkları önümüzdeki dönemde sitemize yüklenecektir. 
 
Web sitemizin Üyelik / Yıllıklar  bölümüne yalnız ALD üyeleri erişim sağlayabilmektedir. 
http://www.avusturyaliseliler.org/content.asp?id=1080&ust_id=645&dil=tr  
 
 
5.  BİZ e-BÜLTEN   
2001 yılında 5 sayı olarak yayınlanan BİZ dergisini, mezunlarımız arasındaki dayanışmayı 
hem iş, hem sosyal alanda güçlendirmesi amacıyla Şubat 2015’te e-bülten olarak tekrar 
yayınlamaya başladık.  
 
 
6. ETKİNLİKLER 
 

- Salı Buluşmaları 
Salı buluşmaları geleneğimiz sürdürülmekte, ihtiyaç duyuldukça mekânlar değiştirilmektedir. 
Avrupa yakası mekânı Litera olarak devam etmekte, Anadolu yakasında üyelerimiz Büyük 
Kulüp’te buluşmaktadır. 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, Sunum 
Tiyatro, konser, sergi, gezi organizasyonları üyelerimizden ilgi görmektedir.  
  
Tiyatro : Kafkas Tebeşir Dairesi, Müziksiz Evin Konukları, İstibdat Kumpanyası,  
                  Kim Korkar Hain Kurttan, Fosforlu 
Sergi      :  Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar - Sabancı Müzesi, 
Konser   :  Fazıl Say- İlk Şarkılar, Fazıl Say-Ses, Sounds of Vienna,  
Gezi     : Küçük Ayasofya-Kumkapı, Beşiktaş, Bağ Gezisi-Kırklareli Dönmez Çiftliği, Mürefte  
                 Kutman Tesisleri, Abant Gezisi, Fazıl Say-Yeni Şarkılar   
Sunum   : Mesut Ilgım (AL 61) - "Benzersiz Bir Cumhuriyet Projesi: Köy Enstitüleri" 
 
- Ankara & Bodrum Buluşmaları  
Derneğimiz; İstanbul ve Viyana'daki etkin organizasyonlara ilave olarak, Avusturya Liselilerin 
yoğun yaşadığı Ankara ve Bodrum’da da mezunlarımızın bir araya gelmesi, üyelerimiz 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gösterilen çabalara destek olmakta ve henüz 
ulaşamadığımız arkadaşlarımızı da aramıza katmaya çalışmaktadır. 

Ankara Temsilciliği; Enver Abiral’ın (AL 81) liderliğinde Ahmet Doğan (AL78), Zeynep 
Kürklü (AL 73), Dr. Bike Betil Köymen’den (AL 68) oluşmaktadır.  
İrtibat: Enver Abiral enver.abiral@poyry.com 
 
 
 
 
Bodrum Temsilciliği; Asuman Alkan’ın (AL 72) liderliğinde Nilgün Bilol Okyar (AL 72), 
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Cana Yücetürk (AL 72), Bahar Ortaçgil’den (AL 81)  oluşmaktadır.  
İrtibat: Asuman Alkan kavakeczanesi@ttmail.com.  
Grubun faaliyetlerini https://www.facebook.com/groups/529326573877473/?fref=ts 
Avusturya Liseliler / Sankt Georg in Bodrum Facebook grubundan da takip edebilirsiniz.    

- Berlin & Münih Buluşmaları 
İstanbul, Ankara, Bodrum ve Viyana’nın ardından Berlin ve Münih’te yaşayan mezunlarımız 
arasında da bir araya gelme çalışmaları başlamıştır.  AL 2000 mezunlarından Bahar Eşin 
bahar.esin@yahoo.com Münih buluşmaları için girişimde bulunmuş 18 Aralık 2015’te ilk 
buluşma gerçekleşmiştir.   
 
- Wiener Schnitzel am Bosporus  
2012 yılından bu yana Mayıs sonu-Haziran başı gibi gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi 2015’te 
dördüncü kez düzenledik. Gelenekselleşen organizasyonumuz üyelerimizden yoğun ilgi 
görmektedir. 
 
- Geleneksel Yeni Yıl Partileri & Yılsonu Piyangosu 
Üyelerimizden yoğun ilgi gören partimizi 2014 yılında AL ‘85 mezunu Ayhan Ölçer’in desteği 
ile Borusan Oto İstinye salonlarında, 2015 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rumelihisarüstü tesislerinde gerçekleştirdik.  
 
Yılsonu piyangosu için üyelerimizden ve dostlarından büyük destek her yıl artarak devam 
etmekte, piyango bağışları ile ALD eğitim fonuna önemli katkı sağlanmaktadır. 
 
- Oktoberfest 
Ekim 2014’de düzenlediğimiz Oktoberfest organizasyonumuzun mekânı Maslak GS Binicilik 
Tesisleri olmuştur.  
 
- Glühwein Akşamı 
Maslak GS Binicilik Tesisleri’nde Ocak 2015’te ilk kez düzenlediğimiz Glühwein akşamına ilgi 
yoğun olmuştur. 
 
- “Fr. Kurt alla Turca” Konser 
Çalışmalarını Viyana’da Volkstheater’de solist olarak sürdüren ALD bursiyerlerinden Burcu 
Kurt, sahne performansını bir kez de Avusturya Liseliler için sergilemiş; Avusturya Kültür 
Ofisi'nin işbirliğiyle Palais Yeniköy’de 21 Mart 2015’te gerçekleştirdiğimiz konser, burs 
desteğimizin çok yetenekli bir sanatçıya gittiğini bizlere bir kez daha göstermiştir. 
 
 
7. EĞİTİME KATKI  
 

7.1. 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. 
 
Burs kararlarının alınmasına bir standart getirme, kıstasların belirlenmesi amacıyla ALD 
Burs Yönetmeliği hazırlanmış, Yönetim Kurulu tarafından 7 Şubat 2015 tarih ve v.01 sayı 
ile yürürlüğe alınmıştır.  
 
2010 Ağustos ayında başlattığımız ”Ödemeyi Unuttuğumuz Eski Dönem Aidatlarımızı 
Eğitim Fonumuza Aktarıyoruz!” anonsumuz aralıksız 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 2014-Aralık 2015 döneminde eğitim fonuna yapılan bağışlar ve aktarılan geçmiş 
dönem aidat tahsilat tutarı toplam 80.089,92 TL olmuştur. 
Geçmiş dönemlerden aidat borcu bulunan üyelerimizin konuya gösterecekleri 
hassasiyet ile eğitim burslarımızı arttırarak daha fazla öğrenciye burs olanağı 
sağlamayı ümit etmekte ve hedeflemekteyiz.  
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Ocak 2014 – Aralık 2015 döneminde bu kaynağın tamamına yakını kullanılarak 2014/2015 
döneminde 7 öğrenciye toplam 77.980.- TL burs sağlanmıştır. 4 bursiyerimiz eğitimlerini 
tamamlamışlardır. 2015/2016 yılında ALD bursluları olarak destek almaya devam eden 4 
mezunumuz eğitimlerini Viyana, Berlin, Heidelberg, İstanbul’da sürdürmektedirler.  

2015 yılında Strudeltag'da 40. mezuniyet yıllarını kutlayan AL 75 dönemi mezunları, artık 
aralarında olmayan arkadaşlarının ve öğretmenlerinin anısına ALD Eğitim ve Sosyal 
Yardım Fonu'na toplu bağış yapmışlardır. Arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi bir kez 
daha iletiyoruz. 

7.2. ŞARTLI BAĞIŞ BURSU FONLARI 
Derneğimiz, üyelerimizden gelen talep üzerine burs amaçlı şartlı bağışların organize 
edilmesinde yardımcı olmakta, takibini ve ödemeleri sizler adına yapmaktadır. Geçtiğimiz 
dönemde bir grup üyemizin talebi ile bir mezunumuzun çocukları için böyle bir fon 
oluşturulmuş, fonda toplanan bağışlar, aylık düzenli ödemelerle şartlı bağış bursu olarak 
ödenmiştir. Kasım 2012’de ödemelerine başladığımız fondan, bağışçılarının talebi ile son 
olarak Temmuz 2015’de ödeme yapılmış, böylelikle 2014-2015 döneminde toplam 75.000.- 
TL ödeme yapılan fon birikimi sıfırlanmış ve sonlanmıştır. 
 
7.3. VEFAT BAĞIŞLARI 
 

7.3.1. ALD Eğitim Fonu 
Eğitim fonunu desteklemek amacıyla, dernekten yayınlanan vefat duyuru metinlerinde 
derneğimizin ve Avusturya Liseliler Vakfı’nın hesap bilgileri yayınlanmaktadır. Ocak 2014-
Aralık 2015 arasında bu yolla derneğe yapılan bağış toplamı 4.600- TL’dir. 
 

7.3.2. 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. 1 Ocak 2014 - 31 
Aralık 2015 döneminde yaptığımız bağışların toplamı 750- TL’dir. 
 

7.3.3. ÇYDD   
Vefat bağışlarımızı ÇYDD’ye yapmaktayız. 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 döneminde 
dernekten toplam 6.680- TL bağış yapılmıştır.  Aynı dönemde TEV’e yapılan bağışlar 190.- 
TL olmuştur. 
 
 
8. SOSYAL DESTEKLERİMİZ 
 

- Oy ve Ötesi: Herhangi bir siyasi parti ile bağı bulunmayan, bağımsız ‘Oy ve Ötesi’ 
Platformu’nu destekledik ve e-duyurularımızla Avusturya Liselileri Mart 2014 yerel 
seçimlerinde ve sonraki seçimlerde OY SENİN, SAYMAK DA GÖREVİN! sloganıyla sandık 
başında gönüllü gözlemci olmaya davet ettik.  
 
- ÇYDD Soma’ya Destek Kampanyası: 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa Soma’da yaşanan 
maden yangını sonucunda hayatını kaybeden madencilerin ailelerine destek olmak amacıyla 
başlatılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Soma’ya Destek çalışması 
kapsamında, üyelerimizin şartlı bağışlarıyla oluşan 13.500.- TL tutarındaki birikimi 4 Ağustos 
2014 tarihinde katılımcılarımız adına ÇYDD Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yrd. Sn. Nihal 
Kızıl'a ilettik.  

- Her Koşulda Barıştan Yanayız: Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015 
Ankara terör saldırısının ardından terörün her türüne karşı ortak duruş sergilenmesinin 
önemine dikkat çekmek amacıyla, siyasi sorumluluğun gereğinin yerine getirilmesi ve 
saldırıların arka planındakilerin biran önce ortaya çıkartılması beklentisiyle duyuru yayınladık. 

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

- ALD Vals ve Dans Gösteri Grubu 
Çeşitli dönemlerden Avusturya Liselilerin ve dostlarının katıldığı çalışmalar 2014/2015 
sezonunda Pazartesi akşamları etkinliği olarak sürdürülmektedir. Grubun özellikle 2015 yeni 
yıl partisinde yaptığı kostümlü vals gösterisi büyük ilgi ve beğeni toplamıştır.  Grup, aylık 
dans ücretlerinden kişi başı 10.- TL eğitim fonuna bağış yapmaktadır. 2015 yılında toplam 
680.- TL ALD eğitim fonu bağışı yapılmıştır.    
 

- AL Mezunu Üniversite Öğrencileri İçin Staj Projesi 
Üniversite öğrencisi AL mezunlarının ihtiyaçlarında yardımcı olabilmek amacıyla 
başlattığımız program, derneğe başvuru gelmesi durumunda devam ettirilmektedir. Eğitimini 
Viyana’da tamamlayan bir 2005 mezunumuzun staj yaptığı firmada müdür olarak görevine 
devam etmesi ve firmanın derneğimize teşekkürlerini bildirmesi, bu alandaki çalışmalarımızın 
önemini göstermektedir. 
 

- 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.  
 

 
 
10. KADIN PLATFORMU                                                            
 

ALD Kadın Platformu; Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile devam ettirdiği ve derneğimiz 
adına ismi ve logosu tescil edilmiş özgün çalışması “Ben Çalışmak İstiyorum” isimli sosyal 
sorumluluk projesinde, Ağustos 2015’te 8. dönem çalışmalarını tamamlamıştır. Bu dönem 
sonunda, başlangıcından bu yana Doğu ve Güneydoğu illerinde öğrenim gören toplam 117 
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. 
 

                                                                                
                                                       
11. BUSINESS PLATFORM                                                                            
 

Business Platform; Avusturya Liseliler Derneği çatısı altında, dernek üyeleri ile iş 
hayatından kişileri/kurumları buluşturmak, sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmek, ticarete ve 
istihdama katkı sağlamak üzere toplantılar düzenlemekte, çalışmalar yapmaktadır.    
 
 
12. AVUSTURYA LİSELİLER KARTÇINAR KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 
 

93 mezunlarımızdan Doç. Dr. Anlam Altay’ın şefliğinde çalışmalarını her hafta Çarşamba 
günleri düzenli sürdüren koromuz, faaliyetlerini konserlerle camiamızın beğenisine sunmakta 
ve bu vesile ile önemli bağışlarda bulunmaktadır. Oluşturulan burs fonundan 2014 Mart 
ayından itibaren 1 konservatuar öğrencisine aylık 250.- TL tutarında müzik destek bursu 
sağlanmaktadır. 
 
2014 Kasım ayında KASEV Vakfı yararına gerçekleştirilen konserle bu vakfa 5.250.- TL 
tutarında bağış yapılmıştır. 
 
Koromuz; 2015 yılsonu piyangosu vesilesiyle eğitim fonuna 300.-TL bağış yapmıştır. 
 
Konserler: Etiler Huzurevi, Darülaceze, GS Yardımlaşma Vakfı (2x) olmak üzere dört sosyal 
amaçlı huzurevi konseri, 2 büyük konser olmak üzere toplam 6 konser koromuz tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 
13. ALD VİYANA                                                                                                              
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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. 
 
 
14. AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI İLE İLİŞKİLER 
Avusturya Lisesi ortak paydalı iki kurum olan derneğimiz ve Avusturya Liseliler Vakfı 
arasında yakın işbirliği sürdürülmektedir. Derneğimiz vakıf duyurularının daha geniş tabana 
ulaşmasında yayınları ile destek olmaktadır. 
 
Avusturya Liseliler Vakfı, Beyoğlu Yeni Çarşı Caddesi’ndeki toplantı salonunu uzun yıllar 
dernek üyelerinin oluşturduğu koro ve vals gruplarının kullanımına sunarak büyük destek 
sağlamıştır. 
 
15. 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.  2015 Aralık ayında verdiğimiz öğretmen davetine katılım 
yine yüksek olmuştur. 
 

- Ticaret Matura son sınıfta okuyan ve Matura projesi hazırlayan öğrencilere talepleri 
olduğunda derneğimiz tarafından destek verilmektedir. 

 
 

- 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. 

 
 
16. AVUSTURYA HASTANESİ İLE İLİŞKİLER 
Avusturya Hastanesi’nin Nisan 2013’ten itibaren, üyelik şartlarını yerine getiren Avusturya 
Liseliler Derneği üyelerine sunduğu Prestigekarte uygulaması devam etmektedir, Bu 
programa tabi üyelerimize ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunulmakta, bu hizmetlerden kart sahibi 
ALD üyesinin eşi ve çocuklarından oluşan çekirdek ailesi de faydalanabilmektedir. 
 
- Haziran 2014’deki Wiener Schnitzel am Bosporus etkinliğimiz vesilesi ile 1.396.-TL 
hastaneye bağışlanmıştır. 
 
 
17. TED TORCH TARABYA 
TED Ankara Kolejliler Derneği'nin sosyal tesisi TED Torch Tarabya,  Misafir Üyelik 
uygulaması ile ALD üyelerine bir takım ayrıcalıklar sunmaktadır. Sadece TED üyelerinin veya 
mezunlarının referansı ile kabul gören bu üyelik sistemi, ALD’nin referansı ile üyelik 
şartlarını yerine getiren Avusturya Liseliler Derneği üyeleri için de geçerli olacaktır. 
Uygulama Ağustos 2015 itibarı ile başlatılmıştır. 
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