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ADAPAZARI ENKA OKULLARI MİSYONU

Adapazarı Enka Okulları, eği"mde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleş"rel düşünme ve ile"şim 
becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince 
sahip, yaratıcı bireyler ye"ş"rmeyi amaçlar.

Vizyon

Adapazarı Enka Okulları,
• Yenilikçi, 
• Toplumsal sorunların farkında olan ve bunlara çözüm üretebilen,
• Yaşam boyu öğrenenler topluluğu olmayı hedefler.

ADAPAZARI ENKA SCHOOLS’ MISSION STATEMENT

Adapazarı Enka Schools aim to develop inquisi"ve, crea"ve and interna"onally minded individuals, who 
respect differences and use cri"cal thinking skills in all disciplines, by providing equal opportuni"es for 
everyone.

Vision

Adapazarı Enka Schools aim to be
• Innova"ve
• Aware of social problems and able to develop solu"ons for them,
• A life long learning community. 

ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU MİSYONU 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha 
huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler ye"ş"rmeyi amaçlar. 

Bu amaçla IBO, uluslararası geçerliliği olan üstün eği"m programları ve ""z ölçme - değerlendirme 
programları geliş"rmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar. 

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru 
olabileceğini anlayan, ak"f, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. 

IBO MISSION STATEMENT

The Interna"onal Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who 
help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. 

To this end the organiza"on works with schools, governments and interna"onal organiza"ons to 
develop challenging programmes of interna"onal educa"on and rigorous assessment. 

These programmes encourage students across the world to become ac"ve, compassionate and 
lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 
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11 Ekim 2016 tarihinde 12.sınıf öğrencilerimiz Turgay 
Polat ile ‘Apply Bau’ sunumunda Bahçeşehir 
Üniversitesi’ni tanıdılar.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

24-30 Temmuz 2016 tarihlerinde 11. sınıf öğrencimiz 
İlayda Yıldız, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası 
Linguis"k Dünya Şampiyonası’nda  Türkiye takımında yer 
alarak ülkemizi temsil etmiş"r. Öğrencimiz, diğer 
ülkelerden gelen yarışmacılarla, farklı kültürleri tanıma 
ve sorgulama fırsatı bulmuştur.

10 Temmuz- 6 Ağustos 2016 tarihleri arasında 15 
öğrenci ve 2 öğretmenimiz İngiltere Yaz Kampı’na 
katıldılar. İngiltere’nin Bournemouth kasabasında 2, 
Bristol şehrinde de 2 hafta olmak üzere yaklaşık 1 ay 
süresince dil eği"mi alan öğrencilerimiz, pek çok gezi ve 
ak"viteye de katıldılar; Londra, Oxford, Cambridge ve 
Galler’in başken" Cardif’i gezme fırsatı yakaladılar. 
Edindikleri deneyimleri 18 Ekim 2016’da yaptıkları 
sunumla okul toplumu ile paylaştılar.

01-02 Ekim 2016 Cumartesi-Pazar günleri münazara 
kulübüne yeni katılan öğrenciler Argüman Fabrikası 
eğitmeni Beritan Zorkun Arık’tan temel münazara 
eği"mi aldılar.
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21 Ekim 2016 günü 10. sınıf öğrencilerimizin organize 
et"ği 8. Mol Günü kutlaması yapıldı. Etkinlik kapsamında 
10. sınıf öğrencilerimiz kendi aralarında işbirliği yaparak 
hazırladıkları mol temalı yiyecekleri ve videoları tüm okul 
toplumu ile paylaştı.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

20 Ekim 2016 tarihinde Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitesi 
öğrencileri 12. sınıflara yönelik, meslek tanıtımı dahilinde 
bölümler hakkında bilgiler verdi ve üniversite hayatı 
hakkında paylaşımlarda bulundu.

13 Ekim 2016 tarihinde farklı sınıf düzeylerinden 
öğrencilerle “Kalbim Ege’de Kaldı” adlı şiir dinle"si 
yapıldı. Kişisel ve kültürel ifade bağlamında Ege 
kültürünü farklı bakış açılarından değerlendiren 
dinle"de şiirler dile geldi.

20 - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında ikincisi 
düzenlenen Türk Kültür Vakfı ve AFS Gönüllüleri 
Derneği (AFSGD) ortaklaşa çalışması, yurt içi değişim 
programı olan Türkiye Kardeşleri 'ne okulumuzdan 10 
öğrenci katıldı. Program dâhilinde öğrencilerimiz 
Alanya’ya giderken okulumuza da Adana’dan 10 öğrenci 
geldi. 20-28 Ekim 2016 tarihleri arası gönüllü ailelerin 
yanında kalan öğrenciler kültürler arası farklılıkları 
gözlemleme fırsatı buldular. Yarım gün okula gidip 
günün diğer kısmında, kaldıkları şehirdeki  öğretmen ve 
gönüllüler ile topluma hizmet çalışmalarında bulunan 
öğrenciler, 28-30 Ekim tarihinden i"baren öğretmenleri 
ile beraber İstanbul'a giderek  Gençlik Zirvesine 
katılmış, deneyimlerini paylaşmışlardır.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

22 Ekim 2016 Cumartesi günü münazara kulübü 
öğrencimiz Asyanur Sunmaz ESU (English Speaking 
Union) ‘nun düzenlediği Team Turkey 2017 seçmelerinde 
ön elemeyi geçerek okulumuzun adını İngilizce münazara 
liglerine taşıdı. Kulüpte sürdürülen tartışmalara 
uluslararasılık kazandırmak adına atılan bu adım, 
kulübün vizyonuna yeni bir hedef olarak eklendi.

22 Ekim 2016 Cumartesi günü Üsküdar Amerikan 
Koleji tarafından düzenlenen FRMUN atölye çalışmasına 
11. sınıf öğrencilerimizden Başak Uğur Önem, İrem 
Şimşek, Yaren Ayaz ve Tuğçe Er  İspanyolca 
öğretmenlerimiz Francisco González ve Rafael Rísquez 
eşliğinde katıldılar. Bu atölye çalışmasında 
öğrencilerimiz FRMUN çalıştayının İspanyolca 
bölümünde yer alma ve katılım gösterme şansı elde 
et"ler. Çalıştayın bu yılki teması Göçmenler ve 
Mülteciler: Çatışma Döneminde İnsan Hakları ve 
İspanyolca komitesi ECOSOC idi. Öğrencilerimiz çalıştay 
süresince fikirlerini paylaşma, münazara yapma ve 
İstanbul’un farklı okullarından katılan öğrencilerle 
İspanyolca konuşma becerilerini kullanma şansı elde 
et"ler. 

28 Ekim 2016 tarihinde, Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar 
 “Sınırlar” ana teması kapsamında atölye çalışmalarına 
katıldılar. Etkinlik kapsamında öğrenciler Cumhuriye"n 
kazanımlarını; kişisel sınırlar, dilin sınırları, haklarımız ve 
bilimsel özgürlüklerimiz gibi alt başlıklarda 
değerlendirme fırsatı buldular. Öğrencilerimiz farklı 
bakış açılarını tartışarak, görsel ve örnek olay 
paylaşımlarıyla bakış açılarını genişletme fırsatı 
buldukları bu atölyelerde farklı konularda sloganlar 
üreterek alanlarında farkındalık yaratmayı hedeflediler.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

09 Kasım 2016 tarihinde Usem Akademi’den NLP 
uzmanı Demet Sağlamtundu 12. Sınıf öğrencilerimizle 
‘Stresle Başa Çıkma’ üzerine uygulamalar yaptı.

29 Ekim 2016 tarihinde okulumuz TED-Ed kulübü 
öğrencilerinden Selin Yıldırım, Begüm Yaman, Şara 
Haldızoğlu, Nergiz Naz Taş, Özge Naz Sütütemiz, Berna 
Koç ve Zeynep Şimal Altun, kulüp öğretmenleri Nilüfer 
Uğurlu Jimenez Garcia eşliğinde, bu sene 5.si 
düzenlenen TEDxIstanbul konferansına katıldılar. 
Volkswagen Arena’da düzenlenen konferansın bu seneki 
teması ‘Kolek"f Bilinç’ ". Ünlü konuşmacıların 
deneyimlerini paylaştığı platformda öğrencilerimiz 
toplum önünde konuşma, kendini ifade etme 
yöntemlerini gözlemleme ve paylaşılan deneyimlerden 
faydalanma fırsatı elde et"ler. Konferansın sonunda 
katılım ser"fikası alan öğrencilerimiz hem TED 
sahnesini yakından görme şansı elde et"ler hem de bu 
deneyimi portfolyolarına ekleme fırsatını yakaladılar.

09 Kasım 2016 tarihinde gerçekleş"rdiğimiz Terapö"k 
Kartlar’la ‘Benlik Algısı’ çalışmasında HazA sınıfı 
öğrencileri ‘Ben’ ile ilgili farkındalık çalışması yaptılar.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

11-14 Kasım 2016 tarihleri arasında MUN Kulübü 
öğrencilerinden Aylin Yazıcı, Almina Özten, Eren Çubukçu, 
Gözde Su Öner, Selin D. Yeğencik, Soner Bakırtaş, A. 
Duha Ersoy, Emre Göçenler İstanbul Enka Okullarının 
düzenlediği ENIMUN Konferansına katıldılar. 
Öğrencilerimiz ulusal güvenlik, çevre ve güncel insan 
hakları ile ilgili komitelerde yer alıp, konulara ilişkin 
fikirlerini İngilizce becerilerini kullanarak tartıştılar. Bu 
konferansa katılımları, öğrencilerimizin toplum önünde 
kendilerini İngilizce ifade etme, fikir alışverişinde 
bulunma, eleş"rel düşünme ve çıkarımda bulunma 
becerilerini geliş"rme fırsatı sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriye"’nin Kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, ölümünün 78. yıldönümünde tüm okul 
toplumumuzun katılımıyla yaptığımız anlamlı bir 
törenle andık. 09.05'te başlayan saygı duruşu ve İs"klal 
Marşı'nın ardından Ortaokul Meclis Başkanı, günün 
anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. İlkokul 
öğrencilerimiz, müzik öğretmenleri eşliğinde “Mustafa 
Kemal Seslense” şiirini okudular, müzik öğretmenimizin 
bestelediği “Ata’m” şarkısını söylediler. Gençliğe 
Hitabe’nin ardından lise öğrencilerimiz “Gençliğin Ata’ya 
Cevabı”nı sundu.

19 – 21 Kasım 2016 tarihlerinde Okulumuz Robo"k 
Kulübü öğrencileri İstanbul Ülker Sports Arena’da Fikret 
Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen 2016 Turkish 
Robo"cs Off-Season robot turnuvasına  RobEnka 
takımı olarak katıldılar. Üç gün süren turnuva boyunca 
ve öncesinde kendi robotlarını inşa ederken mekanik, 
elektronik ve programlama becerilerinin yanı sıra 
organizasyon ve iş birliği becerilerini de geliş"rme 
fırsatı buldular.
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

08-13 Ağustos 2016 tarihinde  Fizik öğretmenlerimiz 
Fatoş Durak ve Fa"h Özteke , Eskişehir’de THK İnönü 
Havacılık Eği"m Merkezi’nde gerçekleşen model uçak 
kursuna katılarak “Serbest Model Rehber Öğretmen” 
ser"fikası almışlardır. Bu sene ilk kez model uçak kulübü 
de açılarak 4 öğrenci ile kulüp çalışmaları 
sürdürülmektedir.

26 Haziran - 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında fizik 
öğretmeni Fatoş Durak,  İsviçre’nin Cenevre ken"nde 
bulunan CERN araştırma merkezinde gerçekleşen 
"CERN Öğretmen Çalıştayı” na katıldı. 

19 Ekim 2016 Çarşamba günü, tüm ortaokul ve lise 
öğretmenlerine yönelik MYP Toplum Hizme" çalıştayı 
gerçekleş"rildi. Kulüp yıllık planları ve ünite planlarındaki 
“Toplum Hizme"” çalışmalarının detayları anlatıldı. 
2015-2016 eği"m-öğre"m yılından örnekler paylaşıldı.

14 Ekim 2016 Cuma günü Marmara Eği"m Kurumlarında 
gerçekleş"rilen IB Türk Okulları Toplantısına okul 
müdürlerimiz ve MYP Koordinatörlerimiz katıldı. 
Toplantıda MYP otorizasyon süreci ve program ile ilgili 
Türkiye’de yapılan araştırmalar paylaşıldı. 
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar
08 Kasım 2016 tarihinde yılın ilk toplantısını 
gerçekleş"ren lise öğretmenlerimiz, ders içeriklerini 
zenginleş"rmek için kullandıkları birçok uygulamayı 
paylaştılar. Yıl içinde her ay yapılacak olan teknoloji 
paylaşım toplantılarında öğretmenlerimiz, önceki 
senelerde olduğu gibi eği"mde teknoloji alanındaki  iyi 
örnekleri ve deneyimlerini aktaracaklar.
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Veliye Yönelik Çalışmalar

07 Kasım 2016 tarihinde 12. sınıf velilerimiz Bahçeşehir 
Üniversitesi'nden Turgay Polat ile 'Sınava Hazırlanan Veli' 
seminerinde, yaşadıkları süreçle baş etme yolları 
hakkında bilgilendirildiler.

19 Ekim 2016 tarihinde lise velilerimiz, 2016-2017 
eği"m-öğre"m döneminde faaliyet gösterecek olan 
Okul Aile Birliği üyelerini seç"ler.
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Eğitim Gezileri

11-13 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Teknoloji ve Eği"m Fuarı’na katıldık.
Okul Liderlerinden Dijital Hikayeler Paneli’ne panelist 
olarak katılan lise müdürümüz, okulumuzda teknoloji 
entegrasyonu sürecini paylaştı.

03-05 Kasım 2016 tarihleri arasında İzmir Fuar 
alanında düzenlenen “Uluslararası Engelsiz İzmir 
Kongresi”nde, 10.sınıf öğrencilerimizle tasarım 
derslerinde yaptığımız “Engelliler ve Kentsel Yaşam” 
içerikli toplum hizme" kapsamındaki çalışmalar ve 
sonuçlarının paylaşıldığı poster bildirimi sunumuyla yer 
aldık. Poster bildiriminde ders içinde sosyal duyarlılık 
konusunda yapılan ak"vite ve proje çalışmalarının, 
öğrencilerin öğrenen profillerini nasıl etkilediği ve tema 
ile ilgili farkındalık  düzeylerinde nasıl bir değişim 
gerçekleş"ği konularında bulgular ve sonuçlar sunuldu.
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Duyurular
01 Kasım 2016 tarihinde  öğrenciler dürüst ve adaletli 
bir biçimde kendilerini en iyi şekilde temsil edecek 
meclisini seç". Okul meclis başkanlığı seçimi için 
öğrenciler gün boyu oylarını kullandı.  Demokra"k 
koşullar altında yapılan seçimler sonunda adaylar 
arasından ‘Girişimci Öğrenci Meclisi’ adlı grup seçimi 
kazandı. 
Girişimci Öğrenci Meclisi’ni tebrik eder, yıl boyunca 
yapacakları çalışmalar için başarılar dileriz.
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1 / 14

Yeni Binamız


