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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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02-05 Mart 2017 tarihleri arasında EYP kulüp 
öğrencilerimiz Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) 
etkinliği çerçevesinde İstanbul Koç Okullarının düzenlediği 
“KOÇFORUM’17 Gençlik Forumu”na katıldı. Tamamı 
İngilizce yürütülen konferansta öğrencilerimiz insan 
haklarından ekonomiye, eği"mden anayasal 
düzenlemelere kadar birçok değişik komitede yer aldılar. 
Dört gün boyunca yoğun bir çalışma programıyla devam 
eden konferansta öğrencilerimiz, konferans sürecindeki 
katılımları ve komitelerini temsilen yaptıkları 
konuşmalar ile dikkat çek"ler. Bu konferans sayesinde 
öğrencilerimiz, dünyadaki sorunlar hakkında bilinçlenerek 
çözüm önerileri sunabildiler.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

15-16 Şubat 2017 tarihlerinde Biyoteknoloji Kulübü, 
TÜBİTAK, MEB ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle 
düzenlenen “Sakarya Bilim Yolculuğunda” etkinliğinin   
2. gününe katıldı.

11-12 Şubat 2017 tarihlerinde Biyoteknoloji Kulübü 
öğrencileri, Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 
5. Gene"k ve Biyomühendislik Günleri'ne katılarak 
ser"fikalarını aldılar.

27 Şubat 2017 tarihinde, Sakarya AFAD İl Müdürlüğü 
eğitmenleri tarafından öğrencilerimize “Afete Hazır 
Okul” projesi kapsamında “Temel Afet Bilinci” eği"mi 
verildi. Lise Okul Aile Birliğimizin katkılarıyla her sene 
yapılan eği"mde depreme nasıl hazırlanmalı, deprem 
sırasında ve sonrasında doğru davranışlar nelerdir, 
konuları üzerinde duruldu. Eği"m sonrasında da 
okulumuzda tahliye tatbikatı yapıldı.
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10-12 Mart 2017 tarihleri arasında, Kuşadası’nda 
düzenlenen DI Türkiye Turnuvası’nda, DI Kulübü’nden 5 
öğrencimiz, teknik dalında yaptıkları yürüyen sahne 
dizaynlarını yarışmada sergileyerek diğer arkadaşları ile 
fikirlerini paylaşma ve farklı okullardaki arkadaşlarının 
teknik tasarımlarını inceleme imkanı buldu.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

03 Mart 2017 tarihinde Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, 
Yeşilay Sakarya Şubesi tarafından bağımlılıklar hakkında 
bilgilendirildiler. 

03 Mart 2017 tarihinde 12. sınıflar YGS öncesi “Cihat 
Şener’le Mo"vasyon” başlıklı sunumda stres attılar. 
Sorularına cevaplar bulan öğrenciler, sınava giden 
süreçte bir mola verme şansı yakaladılar. 

08 Mart 2017 tarihinde Okul Meclisi tarafından 
düzenlenen programla Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
kutlandı.
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16 Mart 2017 tarihinde dergi ve gazete birimi öğrencileri 
Fotoğraf Sanatçısı Rahmi Temurcan ile fotoğraf sanatı 
üzerine keyifli bir söyleşi yaptı. Öğrenen profil 
özelliklerini hayata geçirmeye çalışan öğrencilerimiz 
fotoğraf çekimindeki detayları, en güzel karenin
yakalanma sırlarını Rahmi Temurcan’la yaptığı söyleşi ile 
öğrenme şansı yakaladı. Ayrıca konuğumuzun 
çekimlerinden oluşan bir sunum ile de görsel bir şölen 
yaşadılar.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

15 Mart 2017 tarihinde İstanbul Enka Okullarında 
düzenlenen “Liselerarası Sosyal Sorumluluk Proje 
Sempozyumu”na 11. sınıf öğrencilerimiz Tuğçe Er, İrem 
Şimşek ve İlayda Yıldız katıldı. Öğrencilerimiz, 
okulumuzda yaptıkları “Toplum Hizme"” çalışmalarından 
hazırladıkları sunumlarını, sempozyuma katılan diğer 
arkadaşları ile paylaşma ve farklı okullardaki 
arkadaşlarının yaptığı çalışmaları sorgulama fırsatı 
yakaladılar.

14 Mart 2017 tarihinde gerçekleş"rdiğimiz Pi Günü 
kutlamalarında, 10. sınıf öğrencilerimiz çek"kleri videoları 
arkadaşları ile paylaştılar. Hazırladıkları videolar ile Pi 
Günü’ne ait farklı bakış açılarını sorgulama fırsatı 
buldular.

16 Mart 2017 tarihinde 12. sınıflarımız Bilgi 
Üniversitesinin tanıtımına katıldılar. Yapılan sunumda 
merak et"kleri bölümleri ve üniversiteyi tanıma şansı 
buldular.



6

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

17 Mart 2017 tarihinde lise öğrencilerimiz, "18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma"  etkinlikleri 
kapsamında Çanakkale Cephesi'yle ilgili çarpıcı bilgiler ve 
bu cephenin etkileri üzerine atölye yaptılar. Çanakkale 
Cephesi gazilerinin anılarından oluşan  belgesel gösterimi 
ile o günlere tanıklık et"ler. Öğrenciler, etkinlik sonunda 
“Benim için 18 Mart” başlığıyla duygu ve düşüncelerini 
okul toplumuyla paylaştılar.

17 Mart 2017 tarihinde 10, 11 ve 12. sınıflarımız; ENKA 
mezunları ile Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinden 
gelen öğrencilerin meslek tanıtımı yaptığı "Kariyer Günü" 
ne katıldılar. Paralel oturumlar şeklinde yapılan 
sunumlarda öğrenciler “Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne"mi, 
Mimarlık, Psikoloji, Gıda Mühendisliği, Biyomedikal 
Mühendisliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Ekonomi, Hukuk, Fizyoterapi, 
Tıp” bölümlerini tanıma olanağı buldu.

18 Mart 2017 tarihinde Türkiye genelinde yapılan Ulusal 
Linguis"k Yarışması’nda, Linguis"k Kulübü öğrencisi 
Tuğçe Er, birinci olarak 30 Temmuz– 05 Ağustos 2017 
tarihleri arasında İrlanda’nın Dublin ken"nde yapılacak 
Uluslararası Linguis"k Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil 
edecek 4 kişilik Türk takımına girmeye hak kazanmıştır. 
Öğrencimiz, Dublin’de farklı bakış açılarını ve farklı 
kültürleri sorgulama fırsatı bulacaktır.



7

23 Mart 2017 tarihinde Yazadurmak Dergi Kulübü, bir 
sinema filmini inceleme ve film eleş"risi yazabilme 
çalışmaları kapsamında masal uyarlaması olan “Güzel ve 
Çirkin” filmini izlediler. Bir sinema eleş"rmeninin 
görevlerini bilme ve nitelikli bir eleş"ri yazısı yazabilme 
çalışmalarını destekleyen etkinlik ile öğrencilerimiz farklı 
bakış açıları kazandılar.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

20 Mart 2017 ve 4 Nisan 2017 tarihlerinde Özyeğin 
Üniversitesinde yapılan Uluslararası Parçacık Fiziği 
Atölyesi’ne okulumuzdan 10 öğrenci katıldı. 
Öğrencilerimiz Parçacık Fiziği alanındaki en güncel 
çalışmalar hakkında bilgi edinme ve CERN’in  gerçek 
verilerini kullanarak Parçacık Fiziği ile ilgili deney ve 
analizlerin bir parçası olma şansı elde et"ler. 

18-19 Mart tarihlerinde, Işık Üniversitesinde düzenlenen 
Türkiye Münazara Şampiyonası 2. turunda, okulumuz 
münazara takımı yaptığı 5 maçın 4’ünü kazanarak grup 
birincisi olmuş ve finallere katılmaya hak kazanmıştır.

21 Mart 2017 tarihinde Dünya Şiir Günü kapsamında 9. 
ve 10. sınıf öğrencileri yaptıkları çekilişle arkadaşları için 
önce şiir ve şair araştırması yaptı sonra da seç"kleri 
şiirleri birer kitap ayracına dönüştürerek arkadaşlarına 
hediye et". İle"şim ve araştırma becerilerini bir arada 
kullandıkları etkinlik öğrencilerin yaratıcılıklarıyla 
zenginleş".



8

27-30 Mart 2017 tarihlerinde Gebze Teknik 
Üniversitesinde düzenlenen 48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması'nda 
sosyoloji alanında 10. sınıf öğrencimiz Merve Boyun 
"Darbe ve İh"lallerin Sanat (Sinema) ve Sanatçıya Etkisi", 
kimya alanında 11. sınıf öğrencilerimiz Alperen Çaktı, 
Reyhan Nur Çiv "Dış Cephe Boyalarının Sıcaklığa Bağlı 
Renk Değiş"rmesi Sağlanarak, 300 C ve Üzeri 
Sıcaklıklarda Enerji Tasarrufunda Kullanılması" 
konulu projelerini sergilediler.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

25 Mart 2017 tarihinde Hazırlık A sınıfı öğrencimiz Özge 
Gökçayoğlu “Google For Educa"on Level 1” sınavını başarı 
ile tamamlayarak “Google Cer"fied Educator” unvanını 
aldı.

24 Mart 2017 tarihinde, lise öğrencilerimize okulumuzun 
yemekhane diye"syeni Gülşen Kadri tarafından “Doğru 
ve Dengeli Beslenme” eği"mi verildi. Lise Okul Aile 
Birliğimizin katkılarıyla yapılan sunum sırasında 
öğrencilerimize yemek menülerinin nasıl belirlendiği, lise 
yaş aralığındaki öğrencilerin günlük kalori ih"yacı ve 
özellikle sınav haftalarında nasıl beslenmeleri gerek"ği 
konusunda yararlı bilgiler verildi.

27 Mart 2017 tarihinde Tiyatro Kulübü öğrencileri 
dünyaca ünlü oyunlardan seçilmiş "ratları sahneleyerek 
Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.



9

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

31 Mart 2017 tarihinde başlayan ve iki hafta süren 
basketbol turnuvası yapıldı. Okul Meclisinin düzenlediği 
bu turnuvada öğrencilerimiz öğretmenleriyle takımlar 
oluşturdu. Renkli anların yaşandığı turnuva takım 
çalışmasının önemi de vurgulandı. 

27-30 Mart 2017 tarihlerinde Gebze Teknik 
Üniversitesinde düzenlenen 48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması'nda 
kimya alanında 11. sınıf öğrencilerimizden Alperen Çaktı 
ve Reyhan Nur Çiv "Dış Cephe Boyalarının Sıcaklığa Bağlı 
Renk Değiş"rmesi Sağlanarak, 30 0C ve Üzeri 
Sıcaklıklarda Enerji Tasarrufunda Kullanılması" 
konulu projeleri ile Asya Bölge Birincisi oldular. Bu 
başarıyla öğrencilerimiz, 8-12 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında Ankara’da yapılacak Türkiye finaline katılmaya 
hak kazandılar. 

03-05 Nisan 2017 tarihleri arasında Genç Girişimciler 
Kulübü öğrencileri Letonya’nın Riga şehrinde düzenlenen 
9. Uluslararası Öğrenci Şirke" Fes"vali’ne katıldı. 
Çalıştaylara katılan öğrencilerimiz Avrupa çevresinden 
gelen öğrenciler ile tanışma, farklı kültürler ile 
sosyalleşme ve İngilizce konuşma fırsatı yakaladı. 
Kabloların kırılmasını önlemek için tasarladıkları “Cable 
Guardian” adlı ürünlerine yoğun ilgi gösterilen ekibimiz 
tüm ürünlerini sattılar. Öğrenciler yeni bir kültürü 
öğrenmelerini sağlaması ve bir iş kurabilme gibi 
becerilerini geliş"rmesi yönünden deneyim elde et"ler.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

06 Nisan 2017 tarihinde EYP Kulübü öğrencileri, 
2016-2017 akademik döneminin hizmet çalışmasını, 
Ortaokul JMUN kulübü öğrencileri ile yaptılar. Hizmet 
çalışmasının ilk basamağında JMUN öğrencilerine; Avrupa 
Birliği Gençlik Parlamentosu’nun işleyişini, konferans 
yapısını, komite sürecini ve çözüm öneri taslaklarının 
nasıl hazırlandığını sunumlarla anlattılar. İkinci 
basamağında ise komite çalışmasından önce team 
building oyunları ile sorun çözme tekniklerini gösterdiler. 
Yapılan örnek komite çalışmasında, JMUN öğrencileri de 
verilen komite sorununa çözüm buldular ve bu 
çözümleri savundular. 

04-07 Nisan 2017 tarihlerinde MUN Kulübü öğrencileri, 
Robert Kolejinin düzenlediği RCMUN’17 Konferansı’na 
katıldılar. 4 gün boyunca öğrenciler, komitelerde delegesi 
oldukları ülkeyi verilen sorunlar çerçevesinde savunarak 
çözüm önerileri hazırladılar. 

06 Nisan  2017 tarihinde Münazara Kulübü öğrencileri, 
Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Aykaç’la ik"sata dair 
merak et"kleri konuları sorgulayarak bilgi birikimlerini 
artırdılar.
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12 Nisan 2017 tarihinde öğrencilerimiz Sakarya 
Üniversitesi Kongre Merkezi’nde, İngilizce "yatro etkinliği 
kapsamında bu yıl Jules Verne’in ünlü eserinden 
uyarlanan “ Around the World 80 Days” oyununu 
izlediler. 

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

07 Nisan 2017 tarihinde öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz  Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda 
sahnelenen “Jan Dark” adlı oyunu izlediler.

07 Nisan 2017 tarihinde farklı sınıf düzeylerinden 
öğrencilerin görevli olduğu, hayatın sancılarına dikkat 
çeken şiirlerden oluşan “Doğum Sancısı” başlıklı şiir 
dinle"si yapıldı.

11 Nisan 2017 tarihinde 11B ve 11C sınıfı öğrencilerimiz 
Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Gülseren’in 
“Nanoteknoloji” sunumuna katıldılar.
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24 Nisan 2017 tarihinde Münazara Kulübü öğrencileri, 
uluslararası münazır Ela Jurko’dan İngilizce münazara 
eği"mi aldı.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

14-15 Nisan 2017 tarihlerinde 11. sınıf öğrencilerimizden 
bir grup TED Ankara Kolejinde düzenlenen Genç 
Eleş"rmenler Sempozyumu’na katıldı. Eleş"rel okuma 
becerilerini geliş"rdikleri etkinlikte, seç"kleri oturumlar 
için daha önce yaptıkları hazırlıkları akranlarıyla 
paylaştılar.

14 Nisan 2017 tarihinde Kısa Film Kulübü öğrencisi, okul 
koridorlarında Charlie Chaplin kılığında dolaşarak 
dünyaca ünlü oyuncunun 128. doğum gününü okul 
toplumuyla kutladı.

21 Nisan 2017 tarihinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz 
Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Haydar Ergülen ile 
buluştu. Söyleşide öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi Şiiri 
ile ilgili sorularına yanıt bulurken Haydar Ergülen’in 
güzel şiirlerini kendi sesinden dinledi.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
25 Nisan 2017 tarihinde tüm okul kampüsünde 
“Teknoloji Farkındalık Günü” etkinliğimizi yaptık. Liseli 
öğrencilerimizden oluşan bir grup,  ilk ve ortaokul 
öğrencilerimizle programlama ve 3B atölye çalışmaları, 
Yoga Kulübü öğrencilerimiz ise “Bedenine Kulak Ver” 
isimli atölye çalışmasını yürüttüler. “Oyun ve Oyun 
Tasarımı, Hologram, Greenscreen, Robo"k, Arduino, 3B 
Tasarım, Lego Robo"k ve Sphero” stantlarında görev 
alan öğrenciler deneyimlerini paylaşırken katılımcılara 
çeşitli ak"viteler de yaptırdılar. 
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11 Mart 2017 tarihinde Rehberlik Servisi İstanbul Enka 
Okullarında yapılan “Ak"f Öğrenme” temalı 19. İlkbahar 
Öğretmenler Sempozyumu’na katıldı.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

17 Şubat 2017 tarihinde Bilişim Teknolojileri 
öğretmenimiz 15.si Hisar Okullarında yapılan LTEN 
Konferansı’na katıldı. Konferansta “Geleceğe Hazır 
Okullar” teması kapsamında, anlam yaratan okul 
kültürünün sorgulandığı sunumlar yer aldı.

17 Şubat 2017 tarihinde Bilişim Teknolojileri 
öğretmenimiz, SEV Amerikan Kolejinin desteğiyle 
düzenlenen ve başarısızlık hikâyelerinin paylaşıldığı  
'Eği"mcilerden Batık Hikayeler' etkinliğine katıldı. 

25 Şubat 2017 tarihinde Marmara Eği"m Kurumlarında 
bu yıl 14.sü düzenlenen IB DAY etkinliğine 
öğretmenlerimiz hem sunucu hem de dinleyici olarak 
katıldılar. Çeşitli okullardan gelen eği"mciler, bu 
organizasyon sayesinde deneyimlerini paylaşma ve yeni 
örnekler görme şansı buldular.
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25 Mart 2017 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenleri ve kütüphane sorumlusu FMV Erenköy Işık 
Okullarında düzenlenen Kültür Edebiyat Sempozyumu’na 
katıldı.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

22 Mart 2017 tarihinde okulumuz IB MYP (Orta Yıllar 
Programı) otorizasyonunu alarak bir dünya okulu 
olmaya hak kazanmıştır. Bizleri destekleyen öğrenci, veli 
ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederiz.

18 Mart 2017 tarihinde Rehberlik Servisi SEV Amerikan 
Kolejinde düzenlenen “Daha Barışçıl Bir Okul İklimine 
Doğru” temalı 19. Rehberlik Sempozyumu’na katıldı.

24-26 Mart 2017 tarihleri arasıda ortaokul ve lise 
müdürlerimiz ile MYP koordinatörlerimiz Barselona'daki 
"Disiplinlerarası Planlama" çalıştayına katıldılar.
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11 Nisan 2017 tarihinde öğretmenlerimiz okul içi 
“Materyal Geliş"rme” eği"mlerinden “Green Screen” 
eği"mini toplam 10 atölye saa" sonunda tamamladı. 
Öğretmenlerimiz sürecin sonunda, öğrendikleri 
uygulamaları kullanarak kendi eği"m materyallerini 
geliş"rdiler.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

06 Nisan 2017 tarihinde Ortaokul müdürümüz, MYP 
koordinatörlerimiz ve Kişisel Proje liderlerimiz 
Almanya’nın Dusseldorf şehrinde “Interna"onal School of 
Düsseldorf” ziyare"nde bulundular. Ziyarette, MYP 
uygulamaları ve Proje süreci ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

25 Mart 2017 tarihinde İstanbul Kavram Meslek 
Yüksekokulunda yapılan Eği"m Teknolojileri 
Platformu’na öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz izleyici 
olarak katıldı.

07-09 Nisan 2017 tarihlerinde Ortaokul müdürümüz, 
MYP koordinatörlerimiz ve Kişisel Proje liderlerimiz 
Düsseldorf’ta düzenlenen “MYP Projects” çalıştayına 
katıldılar. Çalıştayda MYP Proje süreci ve dikkat 
edilmesi gereken noktalar aktarıldı.
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar
20 Nisan 2017 tarihinde, bu yıl 3. sünü yaptığımız 
“Öğretmen Teknoloji Paylaşım Toplantısı”nda 
öğretmenlerimiz  teknoloji entegrasyonuyla ilişkili 
olarak yapılandırdıkları ders içeriklerini paylaştılar.
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Eğitim Gezileri
12 Nisan 2017 tarihinde matema"k öğretmenlerimiz, 
Sakarya Üniversitesi Eği"m Fakültesinde “Eği"m 
Teknolojileri ve Matema"k” konulu “Toplum Hizme"” 
çalışmasını Fen Bilimleri ve Matema"k Eği"mi Bölümü 
öğrencileriyle gerçekleş"rdiler.


