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Sayın  Üyemiz,

2006-2007 Akademik yılının ilk yarısını  bugünlerde geride bırakmış olduk.  Yeni yılın bütün NDS ailesine, siz üyelerimize, öğrencilerimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Okulla aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamak amacıyla her yıl seçimle oluşturulan Okul  Aile 
Birliğimiz (OAB) ders yılı  başını  takip eden iki  ay içinde toplanarak OAB Genel Kurulu Yönetim ve Denetleme Kurullarını  seçmiş, okula ve 
öğrencilere faydalı  olabilmek için  özveriyle çalışmalarına  başlamıştır.  30 Ekim 2006 tarihinde yapılan OAB Olağan Genel  Kurul  toplantısında 
yapılan seçimlerden sonra görev dağılımı yapılmıştır.  Seçilen Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Lale Tekbaş’ı Başkan, Müge Ekmekçioğlu’nu 
Başkan Yardımcısı, Lale Karakaşlar’ı sekreter, ve İpek Tezer’i de muhasip üye seçmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Nesrin Bakırcı, 
Songül  Atsız,  Makbule  Çerimli,  Hülya İnaler,  Denetleme Kurulu Asil  Üyeliklerine  Ayfer  Özdemir  ve Mizyal  Şengil,  Denetim Kurulu  Yedek 
Üyeliklerine de Feride Çolak ve İrem Ensari seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu toplantılarında öğretmenleri bu sene de Sayın Nil Hamamcıoğlu temsil 
etmeye devam etmektedir.

Çocuklarını mezun eden arkadaşlarımız Sayın Beki Mizrahi, Tomris Haskan, Esin Koçak ve Aylin Çıdamal Yönetim Kurulundan ayrılmışlardır. 
Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz.

Bu bültende sizlere 2006-2007 Eğitim yılının ilk yarısındaki etkinliklerimizden kısaca bahsetmek istiyoruz.

İlk faaliyetimiz 31 Ekim 2006 da hazırlık sınıfları velilerine  Hoşgeldiniz çayı hazırlamak oldu. Bu çayın amacı, NDS ailesine yeni katılan velilerin 
birbirlerini  ve  biz  OAB üyelerini  tanımaları  için  uygun bir  ortam hazırlamaktı.  Okul  İdaresi,  Okulda düzenlenen toplantıların  bazılarına  OAB 
temsilcisini de davet etmiştir.  Bu toplantılardan en önemlileri  Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu toplantısı ile Okul Gelişim Yönetim Ekibi 
(OGYE)’nin toplantısı okulun açıldığı ilk haftalarda yapılmıştır.

OAB idari toplantıların dışında okulda ve dışında düzenlenen anma ve kutlama törenlerinin hepsine katılmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede, OAB 
üyeleri 10 Kasım’ da Atatürk‘ü anma törenine,  17 Kasım da Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül‘ün Şişli İlçesindeki Okulların OAB 
üyeleri için Dedeman Otelinde düzenlediği toplantıya, 21 Kasım günü Şişli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Maçka Akif Tuncel 
Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yapılan öğretmen evinin temel atma törenine katılmışlardır. Ayrıca OAB üyeleri İstanbul ilindeki devlet ve özel 
liselerin katıldığı “Okullarda Şiddet” konulu bir toplantıda da temsil edilmişlerdir.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerimize evlerimizde hazırladığımız yiyeceklerden oluşan ikramımız da bizlerin bir geleneği 
haline gelmiştir. 
Son sınıf öğrencilerinin  Öğretmenler Günü için hazırladıkları gösteriyi yeni açılan tiyatro-konser salonunda izlemek ve okul idaresinin düzenlediği, 
OAB’ni de davet ettiği yemeğe katılmak bizleri mutlu etmiştir. 

Geçen dönem birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza  aramızdan ayrılan velilere, teşekkür amacıyla bir öğle yemeği tertipledik. Ayrıca Yönetim Kurulu 
olarak okulda çalışan personelimize de  Bayram ve Yeni Yılda  ufak birer hediye alarak kendilerini hatırlamaya gayret ettik. 

NDS Mezunlar Derneğinin faaliyetlerine destek vermekten ve yardımlarımızı sürdürmekten de hiç bir zaman kaçınmadık. 15 Aralık da derneğin 
düzenlediği yılbaşı kermesine katıldık. Okulumuzun 150. Yıl kutlamaları kapsamında  NDS’liler Derneğinin Yönetim Kurulunun çalışmalarında 
desteğimizi esirgemedik. Can Dündar’a hazırlatılan NDS Belgeselinin galasına katıldık.

İlk defa Öğretmenler Günü kutlamalarında gördüğümüz eski şapelin gösteri-konser salonuna dönüşmesi nedeniyle 27 Kasım tarihinde  yapılan resmi 
açılışa katılarak Gürer  Aykal yönetiminde bir konser izledik.

Geçtiğimiz günlerde de Okul İdaresinin tüm velileri davet ettiği bir geceye katıldık. Böylece izleme imkanına sahip olduğumuz Okulumuz mezunu 
Sayın Gencay Gürün’ün yönettiği Cihan Ünal ve Berna Laçin’in oynadıkları Dönme Dolap isimli piyesi keyifle seyrettik.

Okul  Yönetiminin  böyle  bir  salonu  okulumuza  kazandırmış  olması,  çocuklarımızın  ve  biz  velilerin  bu  kültür  merkezinden  faydalanabileceği 
düşüncesi bizleri çok mutlu kılmıştır.
Özellikle  2006-2007  Eğitim  Yılı  mevzunları  olan  çocuklarımız  ve  biz   veliler  adına  bu  kültür  merkezinin  açılışını  ve  öncesindeki  150.  Yıl 
Etkinliklerini yaşayabilmiş olma uzun süre hafızalarımızdan silinmeyecektir.  

Bu arada, son zamanlarda kamuoyunda büyük yer tutan okullarda uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması üzerine katıldığımız bir toplantıda tanıma 
fırsatı  yakaladığımız  konunun uzmanı  Sayın  Zafer  Ercan’ı  öğrencilerimize  bir  konferans  vermesi  için  Okulumuza  davet  ettik.  Bu  konferansın 
önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Değerli Üyelerimiz,
Okulumuzun ve çocuklarımızın başarısı hepimizin desteği ile gerçekleşmektedir. Bize duyduğunuz güven ve desteğiniz için hepinize teşekkür eder, 
2007 yılında hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz. 

Saygılarımızla,

NDS Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu

İrtibat tel: 0532 295 9980        Lale Tekbaş
                 0532 263 7730        Müge Ekmekçioğlu


