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      Sayın Üyemiz,

NDS  Okul Aile Birliği (OAB)  Yönetim Kurulu olarak sizlere ve çocuklarımıza başarılı mutlu ve 
sağlıklı bir yeni yıl dileriz.

Başta Sayın Yann de Lansalut ve Suzan Sevgi olmak üzere Okul İdaresine  OAB’ne gösterdikleri 
ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.

Okulumuz Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Suzan Sevgi’yi üstlendiği yeni görevinden dolayı 
tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

Amacımız bize verilen yetkiler dahilinde okul yönetimi, öğretmenler ve veliler arasındaki ilişkiyi 
verimli bir düzeyde tutmak ve eğitime destek sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.

27  Ekim  2005  tarihinde  gerçekleşen  Okul  Aile  Birliği  Olağan  Genel  Kurul  toplantısında 
Yönetim ve Denetim  Kurulu üyelikleri seçimi yapılmıştır.  

Yönetim Kurulu, görev dağılımı için seçimden sonraki ilk hafta içinde okulun tatil olması nedeni 
ile toplanamamış ve  görev dağılımı Kurulun 10.11.2005 tarihli toplantısında gerçekleştirilmiştir. 
Yönetim Kurulu, üyeleri  arasından   Lale Tekbaş’ı Başkan, Beki Mizrahi’yi Başkan  Yardımcısı, 
Lale  Karakaşlar’ı  sekreter  ve   Tomris  Haskan’ı  da   muhasip  üye  olarak  seçmiştir.  Ayrıca 
Yönetim Kurulu  yedek üyeliklerine İpek Tezer, Hülya İnaler, Aylin Çıdamal, Nesrin Bakırcı ve 
Denetleme Kurulu asil üyeliklerine Müge Ekmekçioğlu ve Esin Koçak, Denetim Kurulu yedek 
üyeliklerine de Songül Atsız ve Makbule Çerimli seçilmişlerdir.

31  Mayıs  2005  tarihinde  yayınlanan  OAB  Yönetmeliğine  göre,   Yönetim  Kurulu  veliler 
arasından  seçilen  dört  üyeye  ek  olarak   Okul  müdür  yardımcıları  ve  öğretmenler  arasından 
seçilen  birer  üye  olmak  üzere  yedi  üyeden  oluşmaktadır.  Önümüzdeki  çalışma  döneminde 
toplantılarımızda  Okul  İdaresini  Sayın  Bilhan  Erdemli  ve  öğretmenleri  de  Sayın  Nil 
Hamamcıoğlu  temsil edecektir.

Çocuklarını  mezun eden iki  arkadaşımız Sayın Mukadder  Karaçay ve Sevgi  Atalay Yönetim 
Kurulundan ayrılmışlardır.Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulumuz bazı idari toplantılara, belirli gün ve haftalarda düzenlenen anma, kutlama 
törenlerine, velilere yönelik okulda yapılan konferanslara katılmıştır.2005-2006 Öğretim yılında 
Yönetim Kurulu ilk olarak 14 Ekim 2005 tarihinde Medyatek’in açılışı nedeniyle okulda yapılan 
törene katılmıştır.

Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimiz  NDS  Ailesine yeni katılan Hazırlık sınıfları 
velileri ile tanışmak amacıyla tertiplenen geleneksel çayımız olmuştur. Ramazan dolayısıyla bu 
çayımızı OAB Olağan Genel  Kurul toplantısından yaklaşık bir ay önce düzenledik.



 10 Kasım’da  Atatürk’ü anma törenine katıldık. 24 Kasım Perşembe günü Öğretmenler Günü 
nedeniyle  tüm  öğretmenlerimize  evlerimizde  hazırladığımız   yiyeceklerden  oluşan  bir  çay 
tertipledik. Öğretmenler Günü nedeniyle lise son sınıf öğrencilerinin hazırladıkları gösteriyi de 
izledik. 

Okul İdaresi Okulda düzenlenen toplantıların bazılarına OAB temsilcisini de davet etmektedir.Bu 
toplantılardan  ilki  olan  Rehberlik  Hizmetleri  Yürütme  Kurulu  toplantısı  12  Eylül’de,  Okul 
Gelişim Yönetim Ekibi OGYE’nin de toplantısı Ekim ayında yapılmıştır.

OGYE toplantısında görüşülen ve OAB’ni ilgilendiren gönüllü veli formlarının okul veli işbirliği 
açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Okulda düzenlenecek meslekler gününde bu formlardan 
yararlanılanmayı ve böylece okul idaresine yardımcı olmayı planlıyoruz. Üniversitelerin  tanıtımı 
programı  için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Sosyal etkinlikler kapsamında çocuklarımızın toplum hizmeti konusunda duyarlı olmalarını arzu 
ediyoruz.  1999 depreminden sonra  İzmit’e  bağlı  Acısu’da inşa  edilen  Fransız-Türk Kardeşlik 
Okulunu  veliler  olarak  da  ziyaret  edip  onları  unutmadığımızı  ve  desteklemek   istediğimizi 
duyurmak arzusundayız.  Mart  ayında  gerçekleştireceğimiz  gezinin  tarihini  ilerleyen  günlerde 
sizlere de bildireceğiz.

Öğrenci  servis  ücretleri  geçen  yıl  olduğu gibi  bu yıl  da  Ocak ayında tam olarak alınacaktır. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararı doğrultusunda 
Haziran ayında yarıyıl tatilinin servis ücretlerine yansıması karara bağlanacak ve bu konuda bilgi 
verilecektir.

Bültenimizin sonunda siz değerli üyelerimize bir güzel haber  vermek istiyoruz. Okulumuz, 2006 
yılında  kuruluşunun  150’nci  yılını  kutlamaktadir.  Bununla  ilgili  olarak,  NDS  Mezunlar 
Derneğinin yürüttüğü kutlama hazırlık çalışmalarına etkin bir  şekilde katıldık ve Derneğin bu 
faaliyetine  her  konuda  yardımcı  olduk..Kasım  ayında  AKM’de  sunulan  Çalıkuşu  Balesi 
organizasyonuna  destek verdik.Yaklaşan etkinliklerden,Yapı Kredi Kültür Merkezinde   açılacak 
NDS sergisini sizlere şimdiden duyurmak istiyoruz. Sergi 19 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında 
izlenebilecektir.  Açılış  gününde  NDS mezunlarından  Saadet  Özen'in  yazdığı  “Yüz Elli  Yılın 
Hikâyesi” isimli kitabın tanıtımı yapılacaktır.

150.Yıl ile ilgili okulun 12-13 Mayıs tarihlerinde Büyükada'da düzenlemeyi planladığı Spor ve 
Müzik Şölenine de  desteğimiz sürmektedir.

Önümüzdeki  dönemde düzenleyeceğimiz etkinlikleri  okulun internet  sitesi  www.nds.k12.tr de 
Veli İletişim ve Bilgi Hattı bölümünde, OAB alt başlığı altında duyuracağız. Toplantılarımız her 
ayın  ikinci  Perşembe  günü  saat  12.00  -  14.00  arasında  okuldaki  odamızda   yapılmaktadır. 
Katılımınızı bekliyoruz, ( irtibat telefonu  Lale Tekbaş 0532 295 99 80). 

2006 Yılının ülkemize,  çocuklarımıza ve bütün NDS ailesine iyilikler getirmesini diler,Yaklaşan 
Kurban Bayramınızı kutlarız.

Bir sonraki bültende görüşmek üzere,

NDS   Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu 

http://www.nds.k12.tr/

