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Sayın Üyemiz,

2006-2007  eğitim  yılını  bitirmiş  olmanın  rahatlığı  ve  sevinci  ile  sizlere  kısaca 
çalışmalarımızdan bahsetmek istiyoruz. İlk olarak 29-31 Ocak tarihleri arasında okul idaresi, 
onur  kurulu  ve  öğrencilerin  katılımı  ile  gerçekleşen  Ankara  gezimizden  bilgiler  vermekle 
başlıyoruz.  Bizim için  çok önemli  ve  gurur  verici  bir  gezi  olan  Atamızı  ziyaret  150.  yıl 
kutlamalarının  kapanışı  olarak  tertiplenmiştir.  Okulumuzun  İnternet  sitesine  bakarak  bu 
geziyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. (Kültür ve tarih ağırlıklı bu gezide Atamızı 
ziyaret dışında Etnografya Müzesi, ve eski ve şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk 
Orman Çiftliği gezilmiştir.)

22 Şubat tarihinde yapılan Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurulunun toplantısına Okul 
Aile  Birliği  Başkanımız  katılmıştır  ve  toplantıda  görüşülen  konular  yönetim  kurulumuza 
aktarılmıştır. Bu yıl, Umut Çocukları Derneği, Öğrenci Birliği ve Sosyal Yardım Kulübü ile 
ortak bir faaliyetimiz oldu. Dernek Başkanı Yusuf Ahmet Kulca’yı okulumuza davet ettik. 16 
Mart  2007  tarihinde  kendisinin,  ülkemizde  giderek  artan  sokak  çocuklarının  sorunları  ve 
alınması gereken önlemler konulu konferansı izledik. 10 Nisan tarihinde bu dernek yararına 
okulumuzun gösteri  salonunda klasik müzik konseri düzenledik. Bu konserde soprano Ece 
İdil ve piyanist Jerome Rugaudias’i zevkle dinledik.

29  mart  2007’de  Nilüfer  Hatun  İlköğretim  Okulunda  düzenlenen  Şişli  ilçesindeki 
okulların  davet  edildiği  “2006-2007  Danışma  Kurulu”  toplantısına  Okul  Aile  Birliği 
Başkanımı, Okul Türk Müdür Başyardımcısı katılmışlardır. 4 Nisan 2007’de, daha çok devlet 
okullarını ilgilendiren bu tür toplantıların bir diğeri de Zülfü Kırdar salonunda düzenlenmiştir. 
İl  Milli  Eğitim  Müdürü  Ata  Özer’in  ,OAB  temsilcilerini,  muhtarları  ve  bazı  kamu 
görevlilerini “Paylaşım ve Bilgilendirme” toplantısında okullarda eğitim kalitesinin artırılması 
ve şiddetin  önlenmesi ile ilgili bilgi ve görüşleri alınmıştır.
 

Bildiğiniz gibi Okul Aile Birliğimizi ilgilendiren bir başka konu da okullardaki kantin 
ve  servis  hizmetlerinin  iyileştirilmesidir.  Okulumuz kantini  ellerindeki  imkanlar  dahilinde 
çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret etmektedir. Bizler de kantinden alışverişimizi 
eksik etmeyerek kontrolümüzü sürdürüyoruz. Okuldaki OAB toplantılarında, kantin ve servis 
sorumluları  ile  birlikte  bu  konuda  Şişli  ilçesinin  18  Nisanda  düzenlediği  bir  toplantıya 
katıldık.

Mayıs ayında da iki önemli faaliyetimiz oldu. İlki 4 Mayıs 2007’de davet ettiğimiz 
Narkotik Şube Müdürlüğünden Baş komiser Zafer Ercan’ın uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili 
konferansı ve bu konuyu pekiştiren “Bay Ex” isimli tiyatro oldu. Piyesi tüm okul öğrencileri 
ile izledik. Bir faaliyetimiz de Anneler Günü nedeni ile Mezunlar Derneği’nin 11 Mayıs günü 
okul bahçesinde düzenlediği Geleneksel Bahar Kermesi’ne katılımımız ve katkımızdı. 



Nisan ve Haziran aylarında okulumuz kantininde öğrencilerimiz için hazırladığımız 
tatlı ve tuzlu yiyeceklerin satışını yaptık. Elde ettiğimiz gelirin bir kısmını (150 YTL) okul 
öğrencimiz İpek Balak anısına Tema Vakfı tarafından yapılan Hatıra Ormanı’na bağışladık. 
13 Haziran 2007 tarihinde Acısudaki Türk Fransız Kardeşlik İlköğretim Okulu’na bir gezi 
düzenledik.  Okul  müdürümüz  ve  okul  idaresinin  katılımı  ile  düzenlenen  bu  geziye  17 
öğrencimiz geldi. Kardeş okulumuza çeşitli kitap, kırtasiye malzemesi ve giyecek yardımında 
bulunduk. Kantin satışımızdan elde ettiğimiz gelirden de bir miktar bağış yaptık. 

Öğrencilerimizin  başarılarının  yanı  sıra  yeteneklerini  de  göz  ardı  edemeyiz. 
Gençlerimizin,  11  ve  12  haziranda  düzenledikleri  Türkçe  ve  Fransızca  tiyatrolar  ile  dans 
gösterilerini izledik, özverili çalışmaları ile gurur duyduk.21 Haziran'da gerçekleşecek klasik 
müzik gecesinde de onları dinleyeceğiz.

Değerli Üyelerimiz,

Bir  akademik  yılın  daha  sonuna  geldik.  Okulumuzun  ve  çocuklarımızın  başarısı 
hepimizin desteği ile gerçekleşmektedir. Yönetim ve denetim kurullarında seçilmedikleri hal 
de bize yardımlarını  eksik etmeyen ve toplantılarımıza daima katılan Sayın Filiz Yalçın’a, 
Saykan  Erengil’e,  Hülya  Sinangil’e  ve  Çiğdem  Topal’a  teşekkür  ederiz.  Bize  güven 
duyduğunuz ve destek olduğunuz için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu


