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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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28 Nisan 2017 tarihinde Kafkas Halk Dansları Ekibi, Robert 
Kolej Modern Dans Kulübü’nün düzenlediği “Aydınlığa Doğru 
Adım Adım” RC Dance Evening 2017‘de performanslarını 
sergileyerek izleyicilerin beğenisini kazandı. 
http://m.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2017/05/02/iki-harika-dans-gecesi
https://youtu.be/eoqfMd8RsD0

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Mustafa Saffet Anadolu Lisesi Gençlik Organizasyonu 
ekibince yapılan başvuru seçim işlemi sonucunda EYP 
Kulübü öğrencimiz İrem Şimşek'in komite başkanlığı 
başvurusu onay görmüştür. 21-24 Nisan 2017 tarihinde 
yapılan MSALGO EYP formatındaki konferansta 
öğrencimiz İrem Şimşek, Çocuk Hakları komitesini 
yönetmiş"r. 

06 Nisan ile 11 Mayıs 2017 tarihlerinde Münazara  
Kulübü öğrencileri Prof. Dr. Ahmet Aykaç’tan ekonomi; 
01 Haziran 2017 tarihinde hukukçu, öğre"m görevlisi 
Nazan Moroğlu’ndan hukuk eği"mi aldılar.

27-30 Nisan tarihleri arasında  10. sınıf öğrencimiz 
Dilan Şimşek, Azerbaycan-Bakü'de   “Environmental 
Protec"on” temalı  EYP Konferansı Green Regional 
Session'17'e Uluslararası Delege olarak seçilmiş"r. 

http://m.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2017/05/02/iki-harika-dans-gecesi
http://m.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2017/05/02/iki-harika-dans-gecesi
https://youtu.be/eoqfMd8RsD0
https://youtu.be/eoqfMd8RsD0
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05 Mayıs 2017 Cuma günü Dans Kulübü öğrencileri 1999 
yılında düzenlenmeye başlanan Boğaziçi Üniversitesi 
Dans Fes"vali’ne katıldı. Her sene birbirinden değerli 
sanatçıları sahnesinde ağırlayan fes"vale katılan tek lise 
ekibi olarak seyircilerin büyük beğenisini kazanan ekip, 
Salsa ve Kafkas Halk dansları ile sahne aldı.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

03 Mayıs 2017 tarihinde Sakarya Üniversitesinde YGS’de 
dereceye giren öğrenciler için Sakarya İl Milli Eği"m 
Müdürlüğü ve Educaturk tarafından hazırlanan 
organizasyonda Cansel Canaz Türkiye 556.sı ve Duygu 
Şerefoğlu Türkiye 2527.si olarak ödüllerini ve başarı 
belgelerini aldılar. YGS’de gösterdikleri performanstan 
dolayı öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi 
tebrik ederiz.

29 Nisan 2017’de okulumuz TED-Ed Kulübü 
öğrencilerimiz bu sene ikincisi düzenlenen 
TEDxEyüboğlu Konferansı’na katıldılar. Konferansın bu 
seneki teması “Ripple” , etkinlik dili ise İngilizceydi. 
Konferansta öğrencilerimizden ikisi konuşmacı olarak 
yer aldı. Bu konferans aracılığıyla öğrencilerimiz toplum 
önünde konuşma ve  kendilerini İngilizce  ifade etme 
becerilerini geliş"rdiler.

04 Mayıs 2017 tarihinde Kız Voleybol takımımız 
İstanbul ENKA Okulları 11. Spor Şenliğine katıldı.
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13-14 Mayıs 2017’de okulumuzda 5. Ekoloji Okur-Yazarlığı 
Kampı yapıldı. Ülkemizin değerli akademisyenlerinin 
katılımıyla gerçekleşen kampta öğrencilerimiz 
birikimlerini artırdı.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

12 Mayıs 2017 tarihinde, TÜBİTAK'ın organize et"ği 
48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışmas’ında, öğrencilerimiz Alperen Çaktı ve Reyhan 
Nur Çiv kimya alanında "Dış Cephe Boyalarının Sıcaklığa 
Bağlı Renk Değiş"rmesi Sağlanarak, 30˚C ve Üzeri 
Sıcaklıklarda Enerji Tasarrufunda Kullanılması" konulu 
projeleri ile Türkiye üçüncüsü olmuştur.

9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında, 11. sınıf 
öğrencilerimizden Mertcan Düzdiker, Berkay Yapıcı, 
Uğurcan Emir Şanlıurfa Harran Üniversitesinde 
MATDER tarafından düzenlenen Matema"k 
Olimpiyatları’na katıldılar. Öğrencilerimiz katıldıkları 
yarışmada, diğer yarışmacıların verdikleri cevapları 
sorgulama fırsatı yakaladılar.

12 - 16 Mayıs tarihlerinde EYP Kulübü öğrencilerimiz, 
EYP Türkiye’nin organize et"ği 20. Ulusal Seçim 
Konferansı’nda 3 farklı komitede yer almışlardır. 5 gün 
süren seçim konferansında öğrenciler komite 
problemlerine çözüm önerisi taslaklarını hazırlayıp iş 
birlikçi çalışma, İngilizce konuşma ve sorun çözme 
becerilerini gösterme fırsatını elde etmişlerdir. Bu 
konferans sonunda seçilen öğrenciler uluslararası 
konferanslarda yer alma hakkını elde edeceklerdir. 
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18 Mayıs 2017 Perşembe günü okul toplumuna yönelik 
“Sosyal Sorumluluk Günü” düzenlendi. Hazırlık, 9, 10 ve  
11. sınıfların katıldığı öğretmen atölyeleri, güncel 
konularda farkındalık yaratmak üzere tasarlanmış kutu 
oyunları ve bahçe oyunları gibi etkinliklerin yanında 
öğrenciler 11. sınıfların sene boyu yürüttüğü toplum 
hizme" projelerini de tanıma fırsatı buldular. 

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

17 Mayıs 2017 tarihinde Vefa Lisesinde ödül töreni 
yapılan “Umudum Olmaya Var Mısın?” kısa film 
yarışmasında okulumuz Kısa Film Kulübü’nün hazırladığı 
‘’Kim?’’ adlı film ile Türkiye üçüncüsü olmuştur.

16 Mayıs 2017 tarihinde Adapazarı ENKA Okulları Bilim 
Şenliği’nin bu yıl dokuzuncusu  yapıldı. Bilim Şenliği 
kapsamında öğrencilerimiz, spor salonunda kurulan 
stantlarda yıl boyunca yaptıkları proje çalışmalarını 
sundular. Kurulan düzeneklerle deneyler yaptılar ve açık 
alanda öğrencilerimizin hazırladığı gösteri deneylerini 
izlediler. Bu etkinliklerle öğrencilerimiz araştırma, 
düşünme ve ile"şim becerilerini geliş"rme fırsatı 
buldular.

17 Mayıs 2017 tarihinde lise tiyatro kulübü öğrencilerimiz 
SAÜ Kongre Merkezi’nde W. Shakespeare’in “On İkinci 
Gece” adlı oyununu sahneledi.
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25 Mayıs 2017  tarihinde 12.sınıflar Poyrazlar’da LYS 
öncesi mo"vasyon pikniği yaptılar. Piknikte rahatlama ve 
eğlenme şansı buldular.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

22 Mayıs 2017 tarihinde 11. sınıflar Ahmet Eryılmaz ile 
'Kariyer Planlama' üzerine konuşarak seçmek istedikleri 
bölümlerle ilgili bilgi aldılar.

22 Mayıs 2017 tarihinde, 11.sınıf öğrencilerimizden İlayda 
Yıldız, Ecem Gümüş, Senanur El, Defne Aydoğdu ve 
İrem Şimşek ilkokul 4. sınıf öğrencilerimize, tüm yıl 
boyunca çalıştıkları “Toplum Hizme"” çalışmalarını 
sundular.

25 Mayıs Perşembe günü Hazırlık sınıfı öğrencilerinin 
organize et"ği ve 10 istasyondan oluşan “Mobile Village 
Day” etkinliğinin bu seneki uygulaması ortaokul-lise 
öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla yapıldı. 
Öğrencilerin sorumluluk sahibi olma, yabancı dilde 
ile"şim kurma, iş birlikçi çalışma becerilerini geliş"rmesi 
amacıyla düzenlenen, sadece İngilizce ve İspanyolca 
konuşmak koşuluyla katılabildiği etkinlik, eğlenceli anlara 
sahne oldu. 



8

27 Mayıs 2017 tarihinde Lise Dans Kulübü öğrencileri 
13.sü gerçekleşen “ENKA Dance Fest’’e katıldı. Geleneksel 
olarak  düzenlenen ENKA Dans Fes"vali’nde ekibimiz 
konuk sanatçılar ve farklı okullardan yüzlerce öğrenci ile 
bir arada hem çalışmalarını sergileme hem de yeni 
arkadaşlıklar kurma fırsatı yakaladı.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

26 Mayıs 2017 tarihinde  yazar senarist Feride Çiçekoğlu 
11. sınıf öğrencilerimizle söyleşi, Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimizle ’’Uçurtmayı Vurmasınlar’’ kitabının 
atölyesini yaptı.

26 Mayıs 2017 tarihinde SEV American Koleji 
tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen SOLEA etkinliğine 
okulumuz 9, 10 ve 11. sınıflarımızdan 3 temsilci 
öğrencimiz katıldı. “Fes"val de Español” olarak da 
bilinen etkinlikte öğrencilerimiz, İspanyolca bilgi ve 
becerilerini kullanarak çözdükleri ‘’Odadan Kaçış’’ 
oyununda ikinci oldular. 

27 Mayıs 2017 tarihinde günü Türkiye Liselerarası 
Münazara Şampiyonası Finallerinde okulumuzu temsil 
eden münazara takımımızdan, Asya Nur Sunmaz en iyi 
on konuşmacı listesinde 7. sırada yer alırken İlbey Atay 
Aslan bu yılın en iyi konuşmacısı seçildi.
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Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

28 Mayıs 2017 tarihinde Robert Kolej’de düzenlenen    
9. Berkol Doğan La"n ve Tango Dans Fes"vali’ne katılan 
salsa dans ekibimiz, performansları ile izleyicilerin 
beğenisini kazandı. Gösteri öncesi profesyonel 
dansçıların yöne"ciliğinde dans çalıştaylarına ardından 
dans par"sine katılan ekip, aynı gün kampüste yapılan       
RC Güzel Sanatlar Fes"vali’ne de katıldı. Pinhani konseri 
ile sona eren günde öğrencilerimiz sanat dolu bir gün 
geçirdiler.

27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde okulumuzda MUN Kulübü 
öğrencileri tarafından Toplum Hizmet Projesi 
kapsamında ADENMUN Konferansı düzenlendi. Bu 
konferansta öğrenciler çevre okullardan gelen 
öğrencilerle çalışarak onlarla İngilizce ile"şim kurdular. 
Konferansın temel amacı; öğrencilere yazma, münazara 
ve araştırma becerilerini geliş"rme ortamı yaratmak, 
delegesi oldukları ülkelerin küresel sorunlarına çözümler 
ge"rip sunmalarını sağlamaktır. Ulusal bir konferansın 
simülasyonunun yapıldığı bir barış ortamında her 
öğrenc,i ülkelerinin verilen konulara yaklaşımı ile ilgili 
düşünceleri konusunda detaylı bilgiye sahip olmak için 
dünya çapında haberleri takip eder. Böyle bir vizyon 
kazandıran ve ikincisi yapılan bu konferansın 
gelenekselleş"rilmesi planlanmaktadır.

29 Mayıs 2017 tarihinde TED-Ed ENKA Kulübü 
öğrencileri, hazırlık sınıfı öğrencilerine kulüp toplum 
hizme" kapsamında “Awaken” temalı konuşma yaptılar. 
Kendilerini etkileyen ve sağduyularını geliş"ren 
hikayelerden yola çıkarak oluşturdukları ve farkındalık 
uyandırmak amacıyla yaptıkları konuşmalar, öğrencilerin 
hem toplum önünde konuşma hem de kendilerini 
ingilizce ifade edebilme becerilerini geliş"rdi.
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19-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında EYP Kulübü 
öğrencimiz Defne Aydoğdu, Brno, Çek Cumhuriye"’nde 
düzenlenecek  ve  EYP Türkiye aracılığı ile başvurusu 
açılan  85. IS Konferansına Uluslararası Delege olarak 
katılmaya hak kazanmıştır.  Öğrencimiz, Türkiye’den 
seçilen 9 öğrenci arasına girmiş"r. 

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

12-16 Haziran 2017 haftasında velilerin katılımıyla  
ortaokul ve lise  öğrencileri ile 2. Portfolyo sunumları 
yapıldı. Öğrenciler ikinci dönem yaptıkları çalışmalarından 
portfolyolarında yer almasını istedikleri ürünlerini, 
danışman öğretmenlerine ve velilerine sundular. 
E-Portfolyo olarak hazırlanan sunumlar öğrenciler 
tarafından Google+ platformu aracılığıyla paylaşıldı. 
Türkçe, İngilizce veya İspanyolca  sunumlarla öğrencilerin 
ilgi ve yeteneklerini fark ederek kişisel gelişimlerini 
gözlemlemeleri sağlandı.

2 Haziran 2017 tarihinde lise öğrencilerimiz, ulusal ve 
uluslararası boyutta kazandıkları başarıların sertifikalarını, 
“2. Dönem Onur Genel Kurulu Töreni”nde aldılar.

12-15 Haziran 2017 tarihlerinde Münazara Kulübü 
öğrencileri Işık Üniversitesinde düzenlenen Türkiye 
Liseler Münazara Kampı’na katıldı.
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

26 Mayıs 2017 tarihinde lise öğretmenleri, Lise Okul Aile 
Birliğimizin organize et"ği “Yaza Merhaba” etkinliğinde 
keyifli anlar geçirip dönem sonu yorgunluklarını atmaya 
çalıştılar.

13 Mayıs 2017 tarihinde Bilişim Teknolojileri 
öğretmenimiz, Sabancı Üniversitesinde düzenlenen 
Eği"mde İyi Örnekler Konferansında “Sosyal Duygusal 
Becerilerin Desteklenmesi” alanında, “Hayata Dokunan 
Tasarımlar” isimli sunumu yaptı.
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Veliye Yönelik Çalışmalar

15 Mayıs 2017 tarihinde, lise velilerimiz Uzman Begüm 
Hergüvenç ile “Ergen Sağlığı” eği"mi aldılar.

14 Mayıs 2017 tarihinde, SAÜ Kongre Merkezi’nde, 
öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları etkinliklerini ve 
performanslarını ortaya koydukları çalışmaları velileri 
ile paylaştı. Fuaye alanında öğrencilerimizin resim ve 
seramik çalışmalarının sergilendiği etkinliğimiz; bireysel
enstrüman, koro, dans, orkestra, kukla, kısa film ve 
"rat gösterileri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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Eğitim Gezileri

13 Mayıs 2017 tarihinde Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi tarafından tasarıma ilgisi olan tüm lise 
öğrencileri için hazırlanan 3 Boyutlu Modelleme Atölyesi’ne 
5 öğrencimiz katıldı.
Öğrencilerimiz etkinlikte mimarlık, iç mimarlık ve 
endüstriyel tasarım alanları başta olmak üzere tasarımda 
çok sık kullanılan Rhino programı ile 3 boyutlu modelleme 
yazılımlarına giriş yapma, 3 boyutlu uzayda form 
oluşturma konularında temel düzeyde bilgi edinebilme 
fırsatı buldular.

22-24 Nisan 2017’de Global Sailing Academy ve 
Adapazarı ENKA Okulları iş birliğiyle Marmaris’te 
yapılan “Yelkenle Tanışma Kampı”na 20 öğrencimiz 
katılmıştır. Kamp, öğrencilere yelken sporunu yakından 
tanıma ve deneyimleme imkanı sunmuştur. 

18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Scuba Kulübü 
öğrencilerimiz Kuşadası’nda dalış etkinliğine katıldı. 
Dalışlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz “bröve” 
almaya hak kazandılar.
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Duyurular

“Yazadurmak” Bilim, Sanat, Spor ve Edebiyat dergimiz  
13. sayısıyla mayıs ayının son haftasında okul toplumuyla 
buluştu. Farklı edebi türlerdeki yazılarıyla - gezi yazısı, 
deneme ,eleş"ri - farklı dillerdeki sayfalarıyla okurlarına 
keyifli okumalar sunmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da sanat ve edebiyat dünyasından pek çok ünlü isimle 
yaptığı röportajlarla bu isimleri okurları ile buluşturmuş 
ve da bundan sonra  buluşturmaya devam edecek"r. 
Keyifli okumalar…

Bu yıl AFS değişim programına başvuran 
öğrencilerimizin ülke eşleşme sonuçları belli olmuştur. 
2017-2018 Akademik yılında 9.sınıf öğrencilerimizden 
Ayşe Zehra Tüzün AFS Japonya, Cem Berkay Koçer 
AFS İspanya ve Melis Öykü Özden ise AFS İtalya 
öğrencisi olacaklardır. 

GAZETENKA 17. sayısıyla 2017 Haziran’da okul 
toplumuyla buluştu. Okulumuzun etkinlik ve başarı 
haberlerinin yer aldığı gazetemiz, ülke ve dünya 
gündemindeki toplumsal konulara da dikkat çekerek 
okul toplumunda farkındalık yaratır.
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Duyurular
12 - 16 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 20. EYP 
Ulusal Seçim Konferansı Jüri değerlerlendirmelerinde, EYP 
Kulübü öğrencimiz Defne Aydoğdu, kasım ayında Finlandiya'da 
düzenlenecek EYP Finlandiya Ulusal Konferansı’na, Uluslararası 
Delege olarak katılmaya hak kazanmıştır.  Öğrencimiz, 
Türkiye’den seçilen 6 öğrenci arasındadır. 

1 Ağustos - 17 Ağustos 2017 tarihleri arasında UWC 
Almanya’nın yürüttüğü  Almanya Schloss Schule 
Kirchberg okulunda gerçekleş"rilecek  “Sustainability in 
the Futur”’ temalı AB Projesi’ne lise öğrencilerimiz 
Reyhan Nur Çiv, Defne Aydoğdu, Beril Başer, İrem 
İslamoğlu ve Zeynep Sıla Günay  katılmaya hak 
kazanmıştır. Öğrencilerimiz farklı ülkelerden 60 
katılımcının arasında Türkiye’den katılan grup olarak 
projede yer alacaktır. 


