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ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU                             

OKUL-AİLE BİRLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokul Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu; 21 Ekim 

2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda üyelerimizin teveccühü ile seçilmiş ve 

faaliyetlerini ilgili yasa ve yönetmelikler dahilinde yürütmüştür. 

Bir önceki dönemde  İlköğretim Okul Aile Birliği İlkokul ve ortaokul olarak ikiye ayrılmış, 

ancak birçok faaliyetin ortak olması, banka hesabın tek olması gibi sebeplerle bir yıl boyunca 

beraber hareket etme gayretinde olmuşlardır. 

FAALİYETLER: 

1. Ortaokul Yönetim Kurulu tarafından gayri resmi pek çok görüşme ve toplantı yanında 

gerçekleştirilen 13 resmi toplantının ilki 24.10.2017 tarihinde yapılmış, Okul Aile Birliği 

Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri arasında görev dağılımı belirlenmiştir. 

2. Çalışma dönemimiz boyunca okulumuz ve velilerimizden gelen tüm dilek, öneri ve 

şikayetler araştırılıp, konu ilgililerine iletilerek takip edilmiş, çözüm üretilerek olumlu geri 

dönüş sağlanmasına çalışılmış; tüm törensel ve bilimsel toplantı ve faaliyetlerde 

velilerimizi temsilen katılım sağlanmış, bu toplantı ve faaliyetlerin gerektirdiği 

durumlarda ayrıca maddi katkı da sağlanmıştır. 

3. Okul Aile Birliğimiz; 24 Kasım öğretmenler gününde öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin 

yanında yer alarak kutlamalara eşlik etmiştir. Okul bahçemizde öğretmenler hatıra 

ormanı oluşturulması için fidan dikimleri gerçekleştirilmiştir. 

4. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimiz için Yılbaşı konseri tertip edilmiştir. 

5. Yıl boyu farklı zamanlarda ihtiyaç duyulan eğitim materyalleri ve okulun fiziki 

mekanlarında gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetlerine maddi destek sağlanmıştır.  

6. Ortaokulumuzun kütüphanesi baştan yenilenmiş, çocuklarımız için boş zamanlarında 

hoşça vakit geçirmelerine imkan verecek bir ortam yaratılmıştır. 

7. Yeni dönemde de okulumuzu fen laboratuarını yenilenmesi için benzer desteğin 

verilmesi planlanmaktadır. 

8. Okulumuz spor takımları ile okulumuzda düzenlenen halk oyunları kursuna ihtiyaç 

duyulan yerlerde ve ihtiyaç duyulan zamanlarda gerekli destekler sağlanmıştır. Geçen 

eğitim-öğretim yılı içinde okulumuzda sadece halk oyunları kursu açılabilmiş iken, bu 

sene ilkokul son sınıflar ile ortaokul öğrencilerimiz için 10’a yakın kulüp açılarak ders 

sonrası aktivitelerinin çeşitlendirilmesi desteklenmiştir. 
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9. Yeni dönemde kulüp sayısı artırılmış, kulüp ücretleri bir önceki yılla aynı tutulmuş, okul 

spor takımlarının oluşturulması teşvik edilmiş, özellikle SKS tarafından verilen spor ve 

sanat kurslarının çoğunluğunun okulumuzda verilmesi gerçekleştirilmiştir. 

10. Ortaokul son sınıf öğrencilerimiz için Mezuniyet Yıllığı, Mezuniyet töreni ve Mezuniyet 

balosu etkinlikleri düzenlenmiş, Vakıf ve Okul Yöneticilerimizin de bu faaliyetlere 

katılımına özen gösterilmiş ve destekleri alınmıştır. Özellikle Balo ve albüm faaliyetleri 

Okul Aile Birliğimizin tarafından yapılan anlaşma, organizasyon ve destekle 

gerçekleştirilmiştir. 

11. Mezuniyet yıllığı basılarak her öğrenciye birer tane verilmiş, mezuniyet töreni 2018 

Haziran ayı başlarında okulumuz yerine Rektörlük Kampüsü Güneş Meydanında 

gerçekleştirilmiştir. 

12. Mezun olan öğrencilerimiz için Swiss otelde mezuniyet balosu organize edilmiştir. 

Mezuniyet balosuna katılan öğrencilerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.  

13. Mezun olan öğrencilerimiz için yapılan balo ve albüm faaliyetleri için belli bir katılım 

ücreti alınmış, katılım ücretinin üzerinde kalan harcamalar Okul Aile Birliğimiz tarafından 

karşılanmıştır. 

14. Okul Aile Birliği olarak görevi devralmadan başlayacak şekilde velilerle dayanışma içinde 

olmaya azami özen gösterilmiş, çeşitli Whatsupp grupları kurularak devamlı iletişim 

kanalları açık tutulmaya çalışılmış, yapılan toplantı ve faaliyetlerle ilgili yazılı 

bilgilendirmeler bu gruplar aracılığıyla velilerimize birçok masajla duyurulmuştur. 

15. 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi servis hizmetlerinin istenildiği gibi başlayamaması 

sebebiyle, geçen yıl vakıf yönetiminin başkanlığında oluşturulan ve okul yöneticileri ile 

Okul Aile Birliği yöneticilerinin dahil olduğu bir komisyon tarafından yapılmıştır. Bu sene 

ise komisyon üyelerinin çeşitliliği daha da artırılarak veli temsilcilerinin dahil edilmesi 

sağlanmış ve veli yoğunluğunun fazla olduğu komisyon ile Mayıs 2018 ayı içerisinde 

yoğun bir görüşme trafiği yaşamıştır. Görüşmeler sonucunda daha önceki yılarda ve 

geçen sene de okulumuzun servis taşıma işini üstlenen Sedatbey firması ile anlaşma 

sağlanmış, ortalama %13’lük bir fiyat artışı ile Haziran 2018 ayı içerisinde vakıf başkan 

vekili tarafından sözleşme imzalanmıştır. 

16. Geçen sene uygulamaya konulan servis sorunların hemen tespitini ve müdahalesini 

derhal yapabilmek maksadıyla her servis hattı için oluşturulun velilerimizin dahil olduğu 

Whatsupp grupları kullanılmaya devam edilmiş, buradan memnuniyet, şikayet ve 

dilekler toplanarak servis hizmetlerinin kontrolü ve koordinesi yapılmaya çalışılmıştır. 
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17. Bu tespitlere göre; geçen seneden farklı olarak bu seneki sözleşmede belirtilen 07:50-

08:10 saat aralığında servislerin gelmesi sağlanmıştır. Daha önceki yılarda “ayakta 

yolcu”, “servis görevlisi yokluğu”, “hızlı araç kullanılması”, “akşam eve geç gelinmesi”, 

“sık sık hostes ve şoförün değişimi” gibi sorunların birkaç gün dışında yaşanmadığı 

memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

18. 2017 yılı içinde yapılan iki yıllık kıyafet sözleşmesi bu sene de devam etmiş, yine Vakıf 

yönetimi başkanlığında oluşturulan, okul yönetici ve Okul Aile Birliği temsilcilerinin yer 

aldığı komisyon tarafından fiyat tespit görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2018 ayı 

içinde mevcut firmayla sözleşme yenilenmiştir. Geçen sene uygulanan eski kıyafetlerin 

kullanılması uygulamasına bu sene son verilmiştir. 

19. Faaliyet dönemimiz içinde belirli periyotlar ve farklı ölçeklerde toplantılar yapılarak 

eğitim, yemek, servis ve diğer sosyal etkinlikler konusunda velilerimizle görüşmeler 

yapılmış ve ortaya çıkan görüşler Okul ve Vakıf Yönetimlerimizle paylaşılmıştır. 

20. Özellikle yemeklerden şikayetler gelmiş, bu durum okul yönetimimize iletilmiş, yeni 

eğitim-öğretim yılının açılışı ile birlikte yemek firmasından yemeklerde kullanılan etlerle 

ilgili veteriner raporu alımı sağlanmış ve raporlar velilerle paylaşılmıştır. Yine okul 

yönetimimizle yapılan görüşmelerde isteyen velilerimizden birkaçının öğle yemeklerinde 

bulunarak gerekli gözlemi yapmasının faydalı olacağı yönünde mutabık kalınmıştır. 

21. Geçen sene, bir önceki yıl yapılamayan geleneksel döner-pilav günü etkinliği de ailelerin 

ve çocuklarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

22. OAB ortak hesabında mevcut olan 100.680,03 TL tutarındaki paradan, 2018-2019 eğitim-

öğretim yıl başladıktan sonra yatan kurs, kulüp vb. ücretlerden sadece LGS kursu için 

yatan toplam 26.875,00 TL tutarındaki ücretler Ortaokul OAB hesabına aktarılacak, geri 

kalan 73.805,03 TL tutarındaki mevcut para her iki OAB’nce eşit olarak bölüşülecektir. 

Buna göre; 19.10.2018 tarihi itibariyle İOAB hesabına 36.902,51 TL para aktarılacak, 

OOAB hesabına da 63.777,52 TL aktarılmış olacaktır. 

23. 19.10.2018 tarihinden sonra yatan ücretler ise velisine göre ilgili OAB hesaplarına 

aktarılacaktır.  

24. Mevcut ilköğretim OAB vergi numarası, genel kurul sonrası seçilecek yeni yönetimce 

Vergi Dairesi’ne başvurularak isim düzeltmesi yaptırılacaktır. 

25. Yıllık gelir-gider durumu aşağıda gösterildiği gibidir: 
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GELİRLER:          GİDERLER: 

Devir Alınan   : 56.680,77-TL     

Dönem Gelirleri (2017-2018) : 265.425,09-TL      Dönem Giderleri (2017-2018): 221.425,83-TL 

(19.10.2018 tarihine kadar) (faiz dahil)   (19.10.2018 tarihine kadar) 

 

Toplam Gelir  : 322.105,86-TL  Toplam Gider : 221.425,83-TL 

Gelir-Gider Farkı : 100.680,03-TL 

 

Mevcudumuz  : 

İş Bankası TRT Sit.Şb. 4275-0135685 Hesap  : 0-TL 

İş Bankası TRT Sit.Şb. 4275-0135685 Yatırım : 83.877,03-TL 

Kasa       : 16.803,00-TL 

TOPLAM MEVCUT     : 100.680,03-TL 

 

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar 

getirmesini temenni ediyor, bizlere gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ediyoruz. 

Saygılarımızla. 26.10.2018 

 

 

Tamer ISIR       Bülent AKSOY         Süheyla ONUR 

Ortaokul Okul Aile Birliği Bşk.     Ortaokul Okul Aile Birliği Bşk.Yrd.       Yazman 

 

 

Aynur ŞAHİN AKÖZEL   Derya BİRİKEN         Ercan ABAY 

Sayman    Üye           Önceki İlkokul OAB Bşk. 


