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2019-2020 döneminde yapılan çalışmalar:

• 2019 Kasım ayında görevi devraldıktan sonra Kasım ve Mart ve 
sonrasında Eylül-Kasım ayları için aylık menü revizeleri yapılmıştır. 

• İşletmenin bize gönderdiği taslak menü üzerinden, gerekli 
gördüğümüz revizyonlar bildirilmiştir. 

• Yemeklerde kullanılan un ve şeker miktarının azaltılması, anaokulu 
için verilen ara öğüne yeni alternatifler geliştirilmesi ve sabahları 
verilen kutu sütlerin yerine cam şişe süte geçilmesi sağlanmıştır. 

• Mutfak ve depo ziyaretlerinde bulunulmuş ve sıklıkla yemek 
tadımları yapılmıştır.

• Öğrenci birliğimizin yemeklerle ilgili görüşleri dinlenmiştir.

• Velilerden gelen tüm yorumların yemek firmamıza ve okul 
işletmemize bildirilmesi ve geri dönüşü sağlanmıştır.



2019-2020 döneminde yapılan çalışmalar:

• Okulun iletişim kanallarına yönelik velilerden gelen geri bildirim ve 
öneriler derlenerek okul iletişim departmanı ile konular hakkında 
toplantılar gerçekleştirilmiştir.

• Okul Aile Birliği’nin, velileri konusunda uzman isimlerle bir araya 
getirmek üzere düzenlediği Coffee Talks etkinlikleri kapsamında, 
Özlem Denizmen ile “Çocuklarda Finansal Okur Yazarlık” ve eğitim 
uzmanı psikolog Berna Sanku ile “Öğrenmek Hem de Zevkle!” 
seminerleri organize edilmiştir.

• OAB tarafından hazırlanan Zorbalık Raporu’nun veli gruplarında 
iletişimi için infografik tanıtım videosu hazırlanmıştır. Buradan 
seyredebilirsiniz.

ENKA
OAB

İLETİŞİM 
KOMİTESİ

https://drive.google.com/file/d/1ZJXK1fWkrsq9WQvxXTeHq7e3ZqVkFL12/view?usp=sharing


2019-2020 döneminde yapılan çalışmalar:

• Öğrenci/veli görüş ve isteklerini paylaşmak üzere Spor Bölümü ile 
toplantılar düzenlenmiştir.

• Kulüp saatleri, okul sonrası aktiviteler, takım antrenmanları hakkında 
iyileştirilmesi gereken noktalar belirlenmiştir.

• Takım formaları, takımlara ait özel kitlerin tasarlanması, takımlara 
kamplar düzenlenmesi, sporcu ruhunu güçlü tutabilmek adına seminerler 
organize edilmesi konularında fikir birliğine varılmıştır. YK ile 
paylaşılmasına ve onay alınmasına karar verilmiştir.

Covid 19’un hayatımıza girmesi ile spor gündemimizdeki birçok madde 
maalesef önemini ve önceliğini yitirmiştir.

Son durumda, şu anki aktif olmayan dönemin takım formaları ve/veya takım 
kitleri üzerinde çalışmak için uygun bir dönem olduğunu düşünmekteyiz. 
Yeni seçilecek olan OAB’nin bu konuda ki çalışmalara devam etmesini tavsiye 
ederiz.
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2019-2020 döneminde yapılan çalışmalar:

• Öğrenci/veli görüş ve isteklerini paylaşmak üzere Sanat Bölümü ile 
toplantılar düzenlenmiştir.

• Her yaş gurubuna uygun şekilde daha çok tiyatro, sergi, söyleşi, konser 
vb. etkinlikleri okulumuza getirme konusunda Enka Kültür Sanat 
ekibinden destek istenmiştir.

• Yapılan bazı fiziksel alan değişiklikleri sonrasında oluşan sanat 
sınıflarının alan yetersizliği ve seramik fırını kullanımına dair sıkıntılar 
görüşülüp İcra Kurulu desteği ile çözüme ulaştırılmıştır.

• Enka Kültür Sanat ekibinden, Gül Mimaroğlu ve Murat Ovalı ile 
toplantılar yapılmış, mezun olacak öğrencilerimiz için konser fikri 
konusunda çalışılmıştır. Bu gece için açık hava konser alanı talep edilmiş, 
uygun tarihler ve konser verecek isim hakkında iletişimde 
bulunulmuştur, son olarak Murat Evgin’den onay alınmıştır. 

Ne yazık ki pandemi şartları sebebiyle bu konser 
gerçekleştirilememiştir.
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OAB’nin resmi olarak söz sahibi olduğu tek komitedir. MEB 
Yönetmeliğindeki tanımı doğrultusunda, okul müdürleri, işletme 
müdürümüz, OAB Başkanı ve servis kullanan OAB üyelerinden oluşur.

2019-2020 döneminde yapılan çalışmalar:

• Pandemi sürecine kadar, servis şirketi ile aylık toplantılar yapılmış, 
sorun ve şikayetler iletilmiştir. Servis faaliyet raporları ve denetim 
raporları incelenmiştir.

• Servislerdeki şoför ve ablalara zorbalık eğitimi verilmesi, küçük 
sınıflara pozitif ayrımcılık yapılması, servis güzergah ve saatleri gibi 
konular üzerinde çalışılmıştır.

• Sene sonunda, bir sonraki senenin servis tarifesi konusunda 
pazarlıklar yapılmış, anlaşmaya varılmış ve sözleşme imzalanmıştır.

• Pandemi önlemleri ve bunların velilerle paylaşılması, pandemi
döneminde açılan sınıflar için servis uygulaması konuları üzerinde 
çalışılmıştır.
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Okulumuzda satılan kitap, kırtasiye ve forma gibi ürünler konusunda 
öğrenci/veliler ve okul işletmesi arasındaki iletişimi sağlar.

2019-2020 döneminde yapılan çalışmalar:

• Veli ve öğrencilerden gelen görüşlerin iletilmesi için okul işletmesiyle
toplantılar düzenlemiştir.

• Takip eden satın alma döneminde, görüşmelerimizde de ilettiğimiz kitap 
ve kırtasiye alımlarının online yapılacak şekilde kolaylaştırılması, kitap 
listelerinin ayrıştırılması, parçalı alım yapılabilmesi gibi taleplerimize 
cevap veren bir sisteme geçilmiştir.

• Formalarla ilgili çeşitli veli ve öğrenci şikayetlerinin iletişimi sağlanmış, 
tekstil-tasarım konusunda uzman OAB üyemizin de katkıları ile ürünler 
üzerinde bu şikayetlere cevap verecek iyileştirmeler yapılmıştır.
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Komite tüm OAB üyelerini içerir. 

OAB her sene okulumuzla işbirliği içinde yapılan FUNDAY etkinliğinin 
organizasyonundan sorumludur.

2019-2020 dönemi içinde yapılması planlanan FUNDAY etkinliği için 
sponsor firma görüşmeleri, yapılacak etkinliklerin planlanması, eğlence 
ve yiyecek/içecek seçeneklerinin hazırlanması gibi çalışmalar 
tamamlanmış olsa da etkinlik pandemi sebebiyle bu sene 
yapılamamıştır.
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Okulumuzun Lise ve Ortaokul mezuniyet balolarını düzenleme ve mezun 
ilişkileri konusunda çalışır.

2019-2020 döneminde yapılan çalışmalar:

• Mezuniyet baloları konusunda bu sene hazırlıklarımızı tamamlamış 
olmamıza rağmen maalesef pandemi dolayısı ile hiçbir mezuniyet 
organizasyonu gerçekleştirilememiştir.

• Lise balosu için 12. sınıflarımızla toplantılar yapılmış, onların istek 
ve dilekleri doğrultusunda balo mekanı seçilmiş, sunulacak menü, 
müzik ve fiyat belirleme hazırlıkları tamamlanmıştır. 

• Ortaokul balosu için müdürlerimiz ile aday mekana ziyaret yapılmış, 
liseye benzer şekilde, baloya ait diğer organizasyonlar 
tamamlanmıştır.

• Mezun ilişkileri ile ilgili olarak da, Mezunlar Derneği Başkanımızın katıldığı 
bir OAB toplantısında beraber yapılabilecek çeşitli organizasyonlar 
konusunda görüş alışverişi yapılmıştır.
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