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This publication is a compilation of articles from our 
biweekly newsletter and also includes other topics of 
interest to our school community. The purpose of this 
paplication is to provide readers with a glimpse of our 
school culture at ENKA Schools Istanbul. However, 
this is just a fraction of the activities and events that 
take place at the school year round-- a small 
representation of all that our school has to offer. 

We hope you enjoy this virtual stroll through our 
hallways. 

Dergimiz, iki haftada bir yayınlanan bültenlerimizden 
derlenen haberler ile okul topluluğumuzu ilgilendiren diğer 
konuları içermektedir. Bu düzenli yayının amacı, okurların 
İstanbul ENKA Okulları’nın kültürü hakkında bilgi edinmele-
rini sağlamaktır. Ancak, burada yer verilen içeriğin, yıl 
boyunca okulda gerçekleșen etkinlik ve çalıșmaların sadece 
ufak bir kısmını teșkil ettiğini belirtmek isteriz.

Okul koridorlarımızda yürüyormuș gibi hissetmenizi 
sağlayacak bu dergiyi beğeneceğinizi umuyoruz.

Welcome to the first issue of ENKA Life
ENKA’da Yașam’ın ilk sayısına hoș geldiniz
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Eğitim dünyanın her yerinde zorlu bir görevdir. Eğitimin 
kalitesi ancak öğretmenlerin yüksek performansı ile 
ortaya konulabilir. OECD’nin 72 ülkeyi kapsayan 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
Araștırması Raporu'nda (PISA) üst sıralarda genel 
olarak kuzey ülkeleri yer almaktadır. Bu bașarının en 
önemli nedenlerinden biri donanımlı öğretmen 
yapısıdır. Bu sadece akademik derecelerinden kaynaklı 
değil kișisel ve mesleki gelișim programlarıyla 
kendilerini sürekli geliștirmeleri ile de ilișkilidir.

Biz de ENKA Okulları olarak, akademik alanlarına 
hakim, mesleki deneyimi olan  öğretmenleri 
kadromuza dahil etmekle ișe bașlıyoruz. 
Öğretmenlerimiz özgüveni yüksek, motivasyonlu, 
öğrenmeye ve öğretmeye hevesli, her zaman gelișime 
açık kișilerdir. Biz de öğretmenlerimizi desteklemek 
adına onlara sunduğumuz olanaklarla kendilerinin 
yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bizim için 
öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi, sosyalliği, okulunu 
evi gibi görmesi oldukça önemlidir Tüm bunlar bir 
bütünün parçalarıdır. Öğretmen iyiyse ve mutluysa, 
öğrenci de bașarılı ve mutludur. Kısaca bașarının 
yolunun öğretmene verilen değerden geçtiğine 
inanıyoruz.

Okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 
geniș bir hareket sahası veriyoruz. Öğretmenlerimiz 
eğitim materyallerini ve yöntemlerini özgürce seçerler 
ve biz de destekleriz. 

Enka Okullarında öğretmenlerimiz hedefleri olan, 
mizah duygusu gelișmiș, risk alan, tutarlı, derin 
düșünen, ebeveynlerle sağlıklı iletișim kurabilen, 
öğrencilerinin ihtiyaçlarını anlayan, bütünsel öğreten, 
öğrencilerine bașarı hedefi koyan kendi alanlarında 
uzman kișilerdir. 

William Arthur Ward’ın șu sözü sanki ENKA Okulları 
öğretmenlerini tanımlar: 
“Sıradan öğretmen anlatır. 

İyi öğretmen açıklar. 
Yetenekli öğretmen yapar ve gösterir. 
Büyük öğretmen esin kaynağı olur.”

Her öğrenci ülkesinin geleceği ve umut kaynağıdır.
Bu umudun anahtarı da öğretmenlerdir.

--Dr. Esra Tara Naamani
Yönetim Kurulu Bașkanı &
Kurucu Temsilcisi

Education is a challenging task anywhere in the world. 
Quality education can only be achieved by the high 
performance of teachers. Within the 72 countries of 
the OECD’s International Student Assessment Program 
Research Report (PISA), it is typically the Nordic 
countries who rank highest. One of the most important 
factors contributing to their success is that their 
teachers are well equipped, not only in terms of their 
academic degrees but also due to their continuous 
improvement through personal and professional 
development programs.
 
At ENKA Schools, we start by recruiting teachers with 
professional experience who are masters in their 
academic fields. Our teachers are self-confident, 
motivated, enthusiastic about teaching and learning, 
and always open to further improving themselves. We 
demonstrate our support for our teachers’ professional 
development by providing extensive opportunities for 
expanding their skills. For us, our students’ education, 
learning, and socialization includes creating an 
environment where children feel at home. In this 
holistic perspective, if the teacher is talented and 
contented, the result will be happy and successful 
students. We believe the path to success relies on the 
value we place on our teachers.
 
We provide a wide range of opportunity to our schools, 
teachers, and students. Our teachers are supported in 
freely choosing their educational materials and 
methods.
 
At ENKA Schools, our teachers have clear goals, a good 
sense of humor, take risks, provide consistency, think 
deeply, communicate well with parents, respond 
adeptly to the needs of students, maintain 
expectations and aims for student success, and hold 
expertise in their fields.
 
In William Arthur Ward’s words,
“The mediocre teacher tells.

The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires.”

 
Every student is the future hope for their country. The 
key to this hope is teachers.

--Dr. Esra Tara Naamani
Board Chair &
Founder’s Representative

Focus on Faculty
Öğretmenin Önemi
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Honoring Our Founder: 
Mr. Șarık Tara
Kurucumuz

Sayın Șarık Tara’yı Andık
1930-2018



 

 

kulumuzun kurucusu Sayın 
Șarık Tara’yı geçtiğimiz Haziran 
ayında kaybettik. Șarık Tara’nın 
eğitim alanındaki büyük 
katkılarını hatırlamak amacıyla 
Anma Günü’nü Öğretmenler 

Günü’ne denk getirmek istedik.

23 Kasım günü oditoryumumuz 
öğretmenler, öğrenciler, ENKA Spor Kulübü 
sporcuları, ENKA Kültür ve Sanat Vakfı 
çalıșanları, ENKA İnșaat çalıșanları ve Tara 
ailesinin üyeleriyle doluydu.

Törende eski Ulaștırma Bakanı, Finansbank 
Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi 
öğretim görevlisi ve aynı zamanda on üç 
kitabı bulunan bir yazar olan Prof. Dr. 
Mustafa Aysan; RAKS Holding Kurucusu, 
RAKS Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’nın 
Kurucu Bașkanı, Dıș Ekonomik İlișkiler 
Kurulu yönetim kurulu üyeliği, Türk-Japon, 
Portekiz, Belarus, Estonya, Kırgızistan İș 
Konseyleri bașkanlığı gibi önemli görevlerde 
bulunmuș olan Devlet Üstün Hizmet 
Madalyası sahibi Sayın Aslan Önel, bu büyük 
insan ve hizmetleri hakkında anma 
konușması yaptılar. Bizi en çok 
duygulandıran konușmayı ise Sayın Tara’nın 
çok kıymetli eși Sayın Lale Tara 
Hanımefendi yaptı. 

Öğrencilerin Șarık Bey’in yașam felsefesini 
anlatan bir “performans” sergilediği tören 
boyunca bir Balkan orkestrası da Sayın 
Tara’nın geldiği toprakların müziklerinden 
örnekler sundu. Orkestraya bir öğrencimiz 
de șarkıları ile eșlik etti.

Törene Fazıl Say bir video mesajla katılırken, 
anma etkinlikleri kapsamında Dr. Clinton 
Vickers Galerisi’nde Sayın Tara’nın hayatını 
konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Değerli kurucumuz merhum Sn. Șarık Tara’yı 
andığımız günde kendisinin doğup, 
çocukluğunu geçirdiği yöreye atıfta 
bulunarak Balkan mutfağından yöresel 
lezzetler sunduk.

Bu etkinliği unutulmaz kılan herkese 
teșekkür ederiz.

Oe lost our school’s founder, 
Mr. Șarık Tara, in June last 
year. To honor his 
substantial contributions to 
education, we chose to hold 
his memorial service to 

coincide with Teachers’ Day. 

On 23 November, our auditorium was 
filled with teachers, students, ENKA 
Sport Club athletes, ENKA Culture and 
Arts Foundation personnel, ENKA İnșaat 
employees, and the Tara family 
members. 

Speaking about this great man and his 
legacy were Prof. Dr. Mustafa Aysan of 
Istanbul University, former Minister of 
Transport, Finansbank Board Member, 
and author of thirteen books; Mr. Aslan 
Önel, recipient of the coveted State 
Medal of Distinguished Service, the 
founder of RAKS Corporation and RAKS 
Holding, and the founding chairman of 
the RAKS Culture, Arts and Education 
Foundation whose membership on the 
Foreign Economic Relations Board 
includes Chairmanship of the 
Turkish-Japanese, Portuguese, 
Belarussian, Estonian, and Kirghiz 
Business Councils; and most touching 
for us, Mrs. Lale Tara, the wife of Mr. 
Tara, who gave a sentimental speech 
about her husband. 

Students “performed” Șarık Bey’s life 
philosophy and a Balkan band, 
accompanied by a student singer, played 
the music of Mr. Tara’s homeland.

Complementing the event was a video 
tribute by Fazıl Say and a photography 
exhibit of Mr. Tara’s life in our Dr. Clinton 
Vickers Gallery. 

As an additional tribute to our founder, 
our Business Office arranged traditional 
regional cuisine from Mr. Tara's 
homeland.

Thank you to everyone for making this 
event so memorable. 

W
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ENKA Foundation Scholarship
ENKA Vakfı Bursu 

 

Of the 15 students who succeeded in 
winning scholarships in 2018, all scored 
in the top 1.3% in the nation on the LGS.
2018 yılında ENKA Vakfı Bursu kazanan 
15 öğrencinin tamamı LGS’de %1.3’lük 

dilime girmeyi bașarmıștır.

To register your child for the transfer exam, contact 
lisenakil@enka.k12.tr and submit your application 

by May 10th, 2019.

Please visit www.enka.k12.tr for the
examination application form.

In 2017, the ENKA Foundation began a 
scholarship program to Istanbul ENKA 
Schools for the duration of High School 
for Prep and Grade 9 students who have 
distinguished themselves academically. 

This scholarship is solely based on 
academic merit with many of the 
winning students coming from other 
private schools as well as public schools. 

The stiff competition for this scholarship 
includes admittance only after a rigorous 
two step transfer exam administered by 
our school. 

Like the successful ENKA Foundation 
Scholar students from 2017, the 2018 
Scholars have demonstrated their 
academic aptitude.

To characterize the caliber of our 15 
successful Foundation Scholarship 
recipients for 2018, while the ENKA 
Foundation scholarship candidacy 
process does not include LGS scores, 
nevertheless, all our successful 
candidates scored in the top 1.3% for 
the nation in the LGS. Their average 
score was 428.

We welcome these scholars to our 
school and look forward to the 
contributions they will make to our 
community. Already among our scholars 
we have international chess competitors 
including a student with Candidate 
Master status. 

The ENKA Foundation Scholarship is 
among one of the scholarship types 
available at ENKA Schools. ENKA Schools 
scholarships, which have been offered 
for many years, include those for 
academics, for internationally 
distinguished elite athletes, and for 
performing arts. 

Akademik olarak bașarı gösteren İstanbul 
ENKA Okulları Lise Hazırlık ve 9. Sınıf 
öğrencilerine yönelik tam burs sağlamak 
amacıyla ENKA Vakfı 2017 yılında bir burs 
programı bașlatmıștır.

Bu burs sadece akademik bașarıyı esas 
almakta olup, șu ana kadar hem özel 
okullardan hem devlet okullarından gelen 
öğrenciler burs almaya hak kazanmıștır.

Burs alabilmek için öğrencilerin okulumuz 
tarafından gerçekleștirilen iki așamalı, 
zorlu bir nakil sınavında bașarılı olmaları 
gerekmektedir.

2017’de ENKA Vakfı Bursu’nu kazanan 
bașarılı bursiyerler gibi, 2018’in 
bursiyerleri de akademik bașarılarını 
ortaya koymușlardır.

ENKA Vakfı tarafından verilen bu bursa 
bașvurmak için LGS’den belirli bir puan 
alma șartı bulunmamakla birlikte 2018 
yılında burs hakkı kazanan 15 öğrencinin 
tamamı LGS’de 428 puan ortalaması ile  
%1.3’lük dilime girmeyi bașarmıștır. 

Büyük bașarılar kazanarak okulumuza 
gelen öğrencilerimizin ileride 
topluluğumuza sağlayacağı katkıları 
heyecanla bekliyoruz. Burslu 
öğrencilerimizin arasında uluslararası 
satranç turnuvası katılımcıları ve satranç 
ustası adayları da bulunmaktadır.

ENKA Vakfı Bursu, ENKA Okulları’nda 
verilen burslardan sadece birisidir. Uzun 
yıllardır verilen ENKA Okulları bursu; 
akademik alanda bașarılı öğrencilere, 
uluslararası bașarılar kazanan elit 
sporculara ve sanat alanında önemli 
bașarıları olan öğrencilere verilmektedir.

Çocuğunuzu nakil sınavına kaydettirmek için en geç 10 Mayıs 2019 
tarihine kadar lisenakil@enka.k12.tr adresinden iletișime geçerek 
bașvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Sınav bașvuru formu için lütfen
www.enka.k12.tr adresini ziyaret ediniz.



Sadi Gülçelik Spor Sitesi İstinye 34460 İstanbul, Türkiye,
Tel: +90 (212) 705 65 00 www.enka.k12.tr

ENKA Vakfı
2019-2020

Akademik Burslar

ENKA Foundation
2019-2020 

Academic Scholarships

Please visit www.enka.k12.tr/istanbul for the examination application form.  
Sınav başvuru formu için lütfen www.enka.k12.tr/istanbul adresini ziyaret ediniz.

• 100% of fees for up to four years 
    (five for students who join  the preparatory year 

to gain additional English skills)
• Daily transport to/from school within Istanbul
• Lunch
• School materials, uniforms, trips ,etc.

Kayıt:
Çocuğunuzu nakil sınavına

kaydettirmek için lisenakil@enka.k12.tr 
adresine başvurularınızı en geç

10 Mayıs 2019 tarihine kadar bekliyoruz.

*Önemli not: Sınava girecek tüm öğrencilerin
11 Mayıs Cumartesi günü saat 08:30’da kimlikleriyle birlikte

okulumuzda bulunmaları rica olunur.

• Dört yıl boyunca %100 burs 
    (İngilizce öğrenimi için bir yıl hazırlık okuyacak 

öğrencilere beş yıl boyunca %100 burs)
• Servisle ulaşım (İstanbul içi)
• Öğle yemeği
• Okul malzemeleri, formalar, okul gezileri vb.    

Istanbul ENKA Schools
invite parents to register their

children (currently in 8th Grade)
for the 9th Grade Transfer Exam

to be held at the school on
May 11th-12th, 2019*.

Up to 10 (Ten)
100% Academic Scholarships

will be awarded
for exceptional performance 

in the exam.
Prior ability in English

NOT required.

The scholarship covers:

Registration:
To register your child for the transfer exam,

contact lisenakil@enka.k12.tr and
submit your application by

May 10th, 2019 at the latest.

* All applicants must be present 
at our School with their Identification Card 

by 08:30 on Saturday, May 11th.

İstanbul ENKA Okulları,
çocukları 8. sınıfta okuyan
velileri, 11-12 Mayıs 2019*

tarihlerinde gerçekleşecek,
9. sınıf nakil sınavına kayıt
yaptırmaya davet ediyor.

Nakil sınavında
üstün başarı gösteren 

10 (On) öğrenciye,
%100 Akademik Burs verilecektir.

Başvuracak öğrencilerde
İngilizce şartı

aranmamaktadır.

Bursun kapsamı:



 Class of 2019 University Acceptances (to date)

2019 Mezunlarımızın Yurtdıșı Üniversite Kabulleri 
Öğrencilerimizi okul hayatları boyunca gösterdikleri 
bașarılarından dolayı tebrik ediyoruz. 12. sınıf 
öğrencilerimizin üniversite kabulleri gelmeye bașladı. Yaz 
boyunca bașvuruları devam eden öğrencilerimizin șu an 
itibarıyla kabul aldıkları üniversiteleri așağıda bulabilirsiniz. 

We congratulate our students on all their successes 
throughout their school careers. Our Grade 12 students’ 
university acceptances have begun. While their 
acceptances will continue through the summertime, as 
of the date of printing, these are the Class of 2019’s 
acceptances thus far. 

Our graduates continue on to universities in Turkey and 
abroad, dependent entirely on the student's preference. 
Regardless of their choices, we prepare our students for a 
successful university career.

We believe that the success of college placement is measured 
by finding places where each student will thrive; the best 
university is a place that is an appropriate fit for each of our 
unique students. Our counseling offices help our High School 
students explore their talents and pursue undergraduate 
studies that are most relevant to their aptitudes and future 
aims. 

In our school, we have two separate university counseling 
offices:  one specifically for students targeting universities in 
Turkey, and one for students planning to study internationally.

Both university counseling offices help students and their 
families with their choices, preparations, and planning through 
group presentations, individual appointments, university fairs 
on campus, Career Day, job shadowing, summer programs, 
etc. Through these and other events, we work with 9th -12th 
grade students and their parents as they make plans for their 
future. 

Mezunlarımız tercihlerine bağlı olarak Türkiye veya 
yurtdıșındaki üniversitelere devam etmektedir. Tercihleri ne 
olursa olsun öğrencilerimizi bașarılı bir üniversite kariyerine 
hazırlıyoruz. 

Üniversite yerleștirmelerinde hedefimiz, her öğrenciyi 
bașarılı olacağı yerlere yönlendirmektir. En iyi üniversite, her 
öğrencimizin kendisi için en uygun olan üniversitedir. Lise 
öğrencilerimize yeteneklerini keșfetmeleri, becerilerine ve 
gelecek hedeflerine en uygun bölümleri bulmaları için 
rehberlik sağlıyoruz.

Okulumuzda biri Türkiye’deki üniversitelere, diğeri 
yurtdıșındaki üniversitelere devam edecek öğrenciler için 
olmak üzere iki üniversite danıșmanlık bölümü 
bulunmaktadır.

Her iki üniversite danıșmanlık ofisimiz de grup sunumları, 
bireysel görüșmeler, okulumuzda düzenlenen üniversite 
fuarları, Kariyer Günü, mesleği yerinde tanıma, yaz 
programları gibi çalıșmalarla tercihler, hazırlık ve planlama 
konularında öğrencilerimize ve ailelerine yardımcı 
olmaktadır. Bu gibi etkinliklerle, 9-12. sınıf öğrencilerimizin 
gelecek planlamalarında öğrenciler ve velileriyle birlikte 
çalıșıyoruz.

CANADA/KANADA
Concordia University
Ryerson University
Simon Fraser University

EUROPE/AVRUPA
IED Istituto Europeo di Design, 
     Italy
Nuova Accademia di Belle Arti, 
     Italy
Universita Bocconi, Italy
Tilburg University, Netherlands
Universiteit Utrecht, Netherlands
University of Amsterdam,
     Netherlands
University of Groningen,
     Netherlands
UIC Barcelona School of 
     Architecture, Spain

UNITED STATES/ABD
Babson College
Boston College
Boston University
California College of the Arts
Clark University
Columbia College Chicago
Drew University
Fordham University
Hult International Business School- Boston
Knox College
Loyola Marymount University
Lynn University
Massachusetts College of Art and Design
Northeastern University
Northwestern University
Pace University 
Parsons School of Design
Pratt Institute
Roger Williams University
Rutgers University
Santa Clara University
School of the Art Institute of Chicago
Stanford University
Suffolk University
Tufts University
Tulane University
University of California at Berkeley,
     with full Scholarship
University of Kent
University of Miami
University of Virginia
Washington University in St. Louis

UNITED KINGDOM
BİRLEȘİK KRALLIK
Architectural Association
     School of Architecture
Brunel University London
Central Saint Martin College of 
     the Arts and Design
City University of London
Durham University
Goldsmiths, University of London
Hult International Business 
     School- London
King's College London
Kingston University
Royal Holloway, 
     University of London
University of Bath
University of Birmingham
University of Brighton
University of Edinburgh
University of Exeter
University of Glasgow
University of Kent
University of Manchester
University of Nottingham
University of Sheffield
University of Southampton
University of Surrey
University of Sussex
University of the Arts- London
Westminster University
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Our Domestic University and Career Counseling Department at 
ENKA supports students in their preparatory work for entering 
Turkish universities. The first step is conducting a skills and 
interests inventory with 9th and 10th Grade students to help 
determine the best course choices for them.  

Individual counseling is conducted with 10th, 11th, and 12th 
Grade students who will continue their post-secondary 
education in Turkey to develop their career goals. Educational 
seminars are provided for parents and students to inform them 
of the Turkish university entrance exam procedures. Changes 
can occur rapidly in the Turkish university exam system; as 
changes occur, we advise parents and students, adapting 
strategies as necessary. To provide the optimal preparation, 
Grade 11 and 12 students are tested and screened frequently 
with university entrance exam related exercises and provided 
with different success-improving approaches.  

Career Day is organized for professionals from different 
business and academic to share their experience with our 
students and offer a glimpse of what students’ futures may 
potentially be.
 
Students gain knowledge and experience from the university 
fairs, career days, activities with alumni, and other events 
which support our students' domestic university and career 
goals. One of our alumni activities includes ENKA graduates 
who have experienced the Turkish university entrance exam 
coming to work on exam tactics with our current students.

Students are expected to experience work life and to 
participate in internships and summer schools in order to 
further explore their potential careers and help them with 
future planning.  Grade 11 students’ group visits to leading 
companies introduces them to experts in different sectors who 
explain to our students what their potential future employers 
will be looking for.

In our school, ENKA Supplemental Academics Courses are 
offered for students who want to prepare for domestic 
university exams. In accordance with their interest, students 
can opt for during school, after school, or weekend elective 
courses in Mathematics, Geometry, Physics, Chemistry, 
Biology, Turkish, Philosophy, Geography, and History. In 
addition to this program, Grade 12 students are offered 
accelerated Supplemental Academics Courses during the school 
holidays and during the summer months.

Beginning in the 2019-2020 academic year, Grade 11 students 
planning to study at Turkish universities will have the option of 
selecting additional electives within our curriculum based on 
the results of their TYT (Basic Aptitude Test) and AYT (Field 
Proficiency Test) exams. Practice exams will be carried out 
regularly to identify areas in need of improvement, which will 
be subsequently supported via additional measures to ensure 
student success.

--Metin Ferhatoğlu, High School Assistant Principal
--Berrin Milli, High School Assistant Principal
--Göksel Kalçek, Turkish Universities & Career Counseling

Yurt İçi Üniversite ve Kariyer Danıșmanlık birimimiz okulumuzda 
yapılan Türk üniversitelerine hazırlık çalıșmalarına destek olmak 
için öğrencilerin, 9 ve 10. Sınıftan itibaren yeteneklerinin ve ilgilerini 
belirleyerek doğru dersleri seçimleri yapmaları için test ve anket 
uygulamaları yapar ve bu konuda okul idaresi, öğretmen, veli ve 
öğrencilerle ișbirliği içinde çalıșır.

Kariyer hedefleri doğrultusunda yükseköğrenimlerini Türkiye’de 
sürdürmek isteyen ENKA Okulları 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile 
gelecek planlamaları değerlendirilerek, bu konuda birebir 
danıșmanlık yapılır. Öğrencilerimizin ve velilerimizin Türkiye’deki 
yükseköğretim sınav sistemini tanımaları yönünde sunumlar ve 
paylașım toplantıları düzenlenir.  Sınav sisteminde olușan hızlı 
değișiklilere karșı veliler ve öğrencilerle görüșerek yeni stratejiler 
belirlenir. Öğrencilerin yükseköğrenim sınavlarına hazır olmaları 
yönünde 11 ve 12. sınıfta düzenli olarak Üniversite Sınav sistemine 
yönelik deneme ve tarama sınavları yapılır ve sınav bașarısını 
arttırıcı tedbirler alınarak, öğrenciler bu konuda yönlendirilir. 

Kariyer Söyleșileri düzenlenerek, iș yașamı ve akademi dünyasında 
belirli yerlere gelmiș olan kișilerin tecrübelerini öğrencilerimizle 
paylașmaları sağlanarak gelecekte karșılarına çıkacak yașamsal 
durumlardan tecrübe edinmeleri sağlanır. Öğrencilerin Yurt İçi 
Üniversite ve Kariyer hedeflerini olumlu yönde etkileyecek 
üniversite fuarı, meslekler günü, mezunlarla bulușma etkinlikleri 
düzenlenerek, öğrencilerin bilgi ve tecrübe kazanmaları sağlanır. Bu 
yönde zaman zaman Üniversite sınavını tecrübe etmiș olan 
mezunlarla öğrenciler bir araya gelerek sınav taktikleri konusunda 
çalıșmalar yapılır.

Öğrencilerin iș yașamını tecrübe etmeleri ve kendilerini tanıma 
yönünde stajlara katılımı ve yaz okullarında gelecekte seçmeyi 
düșündükleri meslekler doğrultusunda planlama yapmaları 
sağlanır. 11. sınıf öğrencilerinin önde gelen șirketlere yaptığı grup 
ziyaretleri, onları gelecekteki potansiyel ișverenlerinin ne aradığını 
öğrencilerimize açıklayan farklı sektörlerdeki uzmanlarla 
tanıștırıyor.
 
Okulumuzda Yurt İçi üniversite sınavlarına hazırlanmak isteyen 
öğrencilere yönelik ENKA Takviye Kursu Programı uygulanmaktadır. 
Öğrencilerimizin seçecekleri alanlar doğrultusunda Matematik, 
Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Felsefe, Coğrafya ve Tarih 
derslerinden kendilerini hedef üniversiteye ulaștıracak planlamalar 
doğrultusunda uygun derslerden hafta içi okul sonrası ve Cumartesi 
günü ek dersler alarak programı sürdürürler. 12.sınıflar bu 
programa ek olarak ara tatillerinde ve yaz aylarında hızlandırılmıș 
Takviye Kursu programı alırlar.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılından geçerli olmak üzere Lise 
11’inci sınıf öğrencilerimiz için müfredat programı içerisinde 
seçmeli ders olarak isteyen öğrencileri Yurtiçi Üniversite 
sınavlarında destekleyecek TYT (Temel Yetenek Testi) ve AYT (Alan 
Yeterlilik Testi) sınavlarına yönelik dersler konulacaktır. Düzenli 
olarak gerçekleștirilecek deneme sınavları ile de öğrencilerimizin 
zayıf alanları belirlenerek bu alanların güçlenmesi için ek tedbirler 
alınıp buna yönelik konu tekrarları ve destek imkânı sağlanacaktır.

--Metin Ferhatoğlu, Lise Müdür Yardımcısı
--Berrin Milli, High School Assistant Principal
--Göksel Kalçek, Yurtiçi Üniversite ve Kariyer Danıșmanı

Preparation for Turkish Universities at ENKA 
ENKA’da Türk Üniversitelerine Hazırlık Çalıșmaları



How Did Your Education at ENKA Help Prepare You for University?
ENKA'daki Eğitim Üniversiteye Hazırlanmana Nasıl Yardımcı Oldu?

Academic Rigor and IB Curriculum
“The rigor and the format of the classes served as a good foundation for 
courses in college. For example, in science courses performing hands-on 
experiments and writing out detailed reports, or the Theory of Knowledge 
assignments. The coursework format/approach was similar in nature to 
what I faced in college.”

Linguistically
“English language classes are taught very well at ENKA. I felt the classes 
mirrored the education one would receive in a high school abroad. As part 
of the IB program, most courses are taught in English (math, sciences, 
etc.). This helped me get used to the right concepts/terminology and 
made it easier to transition to more advanced courses in university. The 
emphasis on English and on the curriculum certainly helped and I did not 
feel much of a language barrier thanks to that.”

Akademik Mükemmellik ve IB Müfredatı 
“Derslerin titizlikle ișlenmesi, öğrencilerin üniversitede okuyacakları dersler 
için iyi bir temel olușturuyor. Örneğin, fen derslerinde öğrencilerin 
yaptıkları deneyler, ve bu deneyler sonrasında yazılan detaylı raporlar, ve 
Bilgi Kuramı ödevleri öğrencilerin gelișimine büyük katkılar sağlıyor. 
Üniversitedeki ödevler daha zor olsa da, ödevlerin biçimi ve içeriği 
benzerlikler tașıyor.”
 
Dil Açısından
“ENKA’daki İngilizce derslerinin kalitesi çok iyi. Sunulan eğitim yurt 
dıșındaki bir lisede alınabilecek eğitime çok benzerdi. IB programı 
nedeniyle çoğu ders (Matematik, Fen vb) İngilizce okutuluyor. Bu hem 
doğru kavramlara/terminolojiye alıșmamı sağladı hem de üniversitedeki 
daha ileri seviyedeki derslere geçiș yapmamı kolaylaștırdı. İngilizceye 
verilen bu önemin bana çok faydası oldu. Tüm bunlardan dolayı bir dil 
engeli yașamadım.”

Dmitri Tasmalı
ENKA Schools Class of 2008 
IB Diploma Graduate and Scholarship Student
ENKA Okulları 2008 mezunu
IB Diploma Mezunu Burslu öğrenci

Harvard University Class of 2012 
FULL SCHOLARSHIP 
BA in Economics
Harvard Üniversitesi 2012 Mezunu
TAM BURSLU Ekonomi Bölümü Mezunu

Currently:
Strategy Consultant at 
Santander Bank, Philedelphia
Filedelfiya’da Santander Bankası’nda 
Strateji Danıșmanı olarak çalıșıyor.
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Akademik Mükemmellik ve IB Müfredatı
“ENKA’da okudum ve șimdi ODTÜ de Fizik bölümde okuyorum. ENKA pek çok 
konuda insana kendini geliștirme fırsatı veren bir okul. Okulumuzda 
öğretmenlerimiz dersleri anlatıyor ancak diğer okullarındaki sisteminde olduğu 
gibi seni tek yönlü bir șeye yönlendirmiyorlar, ya da sana neyi nasıl öğrenmen 
gerektiğini söylemiyorlar. Yani aslında insana gerçekten sorumluluk almayı ve 
kendini yine kendin geliștirmeyi ve öğrenmeyi öğretiyor. ENKA’da internal 
assessmentlar yapmak, extended essay yazmak, TOK gibi bir ders almak ve genel 
olarak istediğin dersi hedeflerine göre istediğin șekilde seçebilmek gerçekten 
üniversite mantığıyla ișleyen bir program. Aynı șekilde IB sınavları da üniversite 
sınavlarına benzer bir yapıda.  Kısacası, ENKA’da okumak üniversiteye alıșma 
sürecimde bana çok kolaylık sağladı.

ODTÜ'yü seçmemin sebebi de aslında ENKA'da olmamın sebepleriyle benzer. İkisi 
de prestijli ve bașarılı okullar, ikisi de Türkiye'de Avrupa vizyonunu yașatan okullar 
ve ikisinde de spor sanat aktivitelerine katılım fırsatı çok fazla. ENKA, lise 
seviyesinin üstünde bir bilgi sunuyor ve bu bazı öğrencilerin daha önce 
ilgilendiklerini fark etmedikleri bir alanı keșfetmelerini sağlıyor. 

ENKA'nın bana gerçekten yardımcı olduğu alanlardan biri de İngilizce eğitimi oldu. 
İlkokuldan liseye her sınıfta Türkiye seviyesinin çok üstünde bir İngilizce eğitimi 
aldım ve bu da tabii ki üniversitede büyük rahatlık ve kolaylık sağladı. 

Bana en çok sorulan sorulardan biri de hem IB'ye hem de Türk üniversite sistemi 
YGS-LYS'ye aynı anda nasıl hazırlandığım. Açıkçası biraz klișe olsa da dersi derste 
dinleyip yapılması gereken ișleri zamanında yapınca ikisini bir arada bașarmak 
gayet mümkün ve zaman yönetimiyle birlikte bunun için sosyal aktivitelerden 
feragat etmeye de gerek kalmıyor. Ben gerçekten okuldaki derslerimi derste 
öğrenip, okul projelerimi de zamanında hallettiğim için hem arkadașlarımla vakit 
geçirmeye hem de okulda spor ve müzikle ilgilenmeye vaktim her zaman 
kalıyordu. Tüm bunları okul kültürü içerisinde doğal akıșı ile yapıyorsunuz.”

Academic Rigor and IB Curriculum
“I studied IBDP at ENKA. Now, I am studying Physics at Middle East 
Technical University. ENKA gives students the chance to develop 
themselves in many topics. At ENKA, our teachers gave the lessons but 
didn’t box you into one direction like can happen at other schools, and 
didn’t tell you what to learn. ENKA teaches students how to take 
responsibility and to develop themselves via their education. The internal 
assessments in ENKA, the Extended Essay, courses like TOK, and the 
option to select the courses you want according to your goals is really 
similar to a university-based program. Likewise, IBDP exam questions are 
comparable to the exams we have at university. Basically, studying ENKA 
helped me adapt to university much more easily.

The reasons I chose METU is similar to the reasons I why chose ENKA. 
Both are prestigious and successful schools, both offered the opportunity 
to participate in school sports and arts activities, and both are Turkish 
schools that live a European vision. ENKA gives students the opportunity 
to discover subjects they may not previously have had interest in.  
 
ENKA also provided me with an excellent English education. From Primary 
through each grade of High School I received a higher quality English 
education than what is typical in Turkey. This language skill was quite 
beneficial for me when I entered university. 

Many people ask me how I studied both for IBDP and for Turkish 
University Exams (YGS-LYS). To be honest, my secret was attentively 
listening to my teacher in class and managing my time well. When you do 
that, you don’t need to abandon your social activities. I studied and 
completed my school projects in time to spend time with friends as well as 
participate in school sports and music. This is a natural flow of the school’s 
culture.”

Deniz Tankurt
METU 3rd Year Physics Student
ODTÜ Fizik 3.Sınıf Öğrencisi

ENKA Schools Class of 2017 
IB Diploma Graduate
ENKA Okulları 2017 Mezunu
IB Diploma Programı Mezunu
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Academic Rigor and IB Curriculum
“When I started university, I found my courses quite easy. They covered 
simple versions of derivatives and integrals that we previously studied in 
Grade 12 at ENKA. It helped me significantly towards a high GPA.

ENKA pushes its students to do their best and provides them with 
opportunities to push their limits. Continual project work and group work 
may seem boring to students, but it is very useful in university because 
you enter university knowing how to manage your project assignments. 
Many university students do not know how to draft a presentation or 
write an experiment report. However, that  was our daily routine since 
Middle School at ENKA.

Fluent English was the most important thing I gained from ENKA. Foreign 
language teachers equipped us with language skills starting in 
Kindergarten. I believe an ENKA Middle School student could easily finish 
a semester English Project at university within several days.   
One might learn how to read or write in English but I feel I acquired more 
than that at ENKA-- important skills like essay writing and book critiquing. 
As I always spoke in English in most of the lessons, I found it easy to 
communicate with foreign professors and to make friends from different 
cultures. I now have Afghani, Tanzanian, Lebanese, Turkmen, and Kazak 
friends. 

I don’t think I took the full advantage of ENKA’s sports and social 
activities. If I could have gone back in time, I would have engaged in more 
sports activities. I joined some sports at ENKA, though not at the elite 
level. If I had studied at a school with limited sports facilities, I would have 
thought that I could not do sports at university and I would not have taken 
part in the Fencing team and meet with fantastic people.”

Academic Rigor and IB Curriculum
Üniversiteye ilk bașladığımda aldığım dersler bana çok kolay geliyordu. 
ENKA’da 12. sınıfta ișlediğimiz türev ve integrallerin daha kolaylarını 
üniversitede yapıyorlardı. Bu yüzden yüksek not ortalaması yapabildim. 

ENKA, öğrencilerini yapabildiklerinin en iyisini yapmaya zorluyor ve üst 
limitlerini keșfetmeleri için imkan sunuyor. Sürekli proje ödevi ve grup 
çalıșması yapmak öğrencilerin gözünde sıkıcı olarak gözükebilir ama 
üniversitede hayatında çok faydalı oluyor, çünkü proje ödevlerini nasıl 
yönetmeniz ve yapmanız gerektiğini bilerek üniversiteye gitmiș oluyorsunuz. 
Üniversitede birçok kiși bir sunum nasıl yapılır veya deney raporu nasıl yapılır 
bilmiyor, ama ENKA’da bunlar ortaokuldan beri öğretiliyor.

ENKA’nın bana en faydalı olduğu kısım ise bana kattığı İngilizce konușma 
becerisi. Anaokulundan bașlayarak yabancı dil öğretmeleri, öğrencilerin 
gelecekte çok ișlerine yarıyor. Üniversitede bir dönem boyunca yapılan bir 
İngilizce projesini ENKA’da öğretim gören bir ortaokul öğrencisi birkaç günde 
rahatlıkla yapabilecek düzeyde olduğuna 

inanıyorum. İngilizce okuma veya yazma bașka bir șekilde de öğrenebilinir, 
ama bir makalenin nasıl yazıldığı, bir kitabın nasıl incelendiği vs. bana ENKA’nın 
kattığı becerilerdir. Ayrıca sürekli yabancı dilde konuștuğumuz için 
üniversitedeki yabancı öğrencilerle çok daha rahat iletișim kurabilmemi, farklı 
kültürlerden arkadașlar edinmemi sağladı; Afgan, Arnavut, Tanzanya’lı, 
Lübnan’lı, Türkmen, Kazak ve daha farklı ülkelerden arkadașlarım var.

Spor ve sosyal alanda ben ENKA’dan çok faydalandığımı düșünmüyorum. 
ENKA’da okuduğum zamanlara geri dönebilsem, spor aktivitelerinde daha 
fazla yer almak isterdim. Yine de profesyonel olmasa da, ENKA’da biraz spor 
yaptım. Belki spor imkanları kısıtlı olan bir okulda okusaydım, spor 
yapamayacağımı düșünecektim ve üniversitede asla eskrim takımına 
giremeyecektim ve muhteșem insanlarla tanıșamayacaktım.

Tarık Berk Kıymet
ENKA Schools Class of 2015
ENKA Okulları 2015 mezunu

Istanbul Technical University 
Senior Year Construction
Engineering Student
İTÜ İnșaat Mühendisliği 
4.Sınıf Öğrencisi

Akademik Mükemmellik ve IB Müfredatı
“ENKA’da okutulan IB Programı benim için çok faydalı oldu. IB programı 
yurt dıșındaki pek çok üniversite tarafından tanınan, saygı duyulan bir 
program ve yüksek seviye dersler sınırlarımı zorlamama ve iki yıllık 
program kendime hedefler koymama yardımcı oldu. Böylece, daha 
disiplinli oldum, çok çalıșmayı öğrendim ve motivasyonumu geliștirdim. 
Ayrıca, ENKA’daki özellikle Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde 
çok șey öğrendim. HL Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki yaratıcı yazma 
çalıșmaları her zaman sanatsal ve düșünsel olarak hayatımın en iyi 
anlarıydı.”

Dil Açısından
“ENKA İngilizce becerilerimi geliștirmemde çok önemli bir rol oynadı. 
ENKA’ya 9. Sınıfta geldiğimde, İngilizcem çok da harika değildi ve ilk 
bașlarda bu yoğun İngilizce programı bana zor geldi. ENKA’daki İngilizce 
dersleri için çok çalıștıktan sonra, dünyanın en iyi üniversitelerine kabul 
edilmeme yetecek kadar iyi düzeyde İngilizce öğrenmiștim. ENKA’nın bana 
sunduğu zorlayıcı İngilizce eğitimi ve harika kaynaklardan dolayı okuluma 
müteșekkirim.”

Academic Rigor and IB Curriculum
“The IB program at ENKA helped me a lot. Not only is it respected and 
preferred by many universities abroad, its higher-level classes helped me 
push my limits and set goals for the last two years of high school, which I 
think strengthened my sense of discipline, hard work, and motivation. In 
addition, especially the Math and Turkish Literature departments at ENKA 
were an incredible source of knowledge and support for my educational 
and personal goals. Taking HL Turkish Literature and writing creative 
pieces in that class will always remain one of the best times of my life 
artistically and intellectually.”

Linguistically
“ENKA carried a very significant role in refining my English skills. When I 
came to ENKA in 9th grade, my English wasn’t great and at first I found 
the intense English education quite challenging. However, after a lot of 
hard work, and completing the rigorous English language program at 
ENKA, I was able to attain an advanced level of proficiency that was 
enough to get me into some of the best universities in the world. I am truly 
grateful for the rigorous English education and the great sources ENKA 
provided me with.”

Sevde Kaldıroğlu

Stanford University Class of 2017
FULL SCHOLARSHIP 
BA in English and Creative Writing,
with a Minor in Psychology 
 
Stanford Üniversitesi 2017 Mezunu
TAM BURSLU
İngilizce ve Yaratıcı Yazma Bölümü
Psikoloji Yandal Mezunu

Currently:
Associate Project Manager at  
wikiHow Inc., California
wikiHow Inc., Kaliforniya’da
Proje Yöneticisi olarak çalıșıyor.

ENKA Schools Class of 2013
IB Diploma Graduate
ENKA Okulları 2013 Mezunu
IB Diploma Programı Mezunu





Recent Academic Distinctions

• 2018- 3rd place in Turkey and Most 
   Original Design Award- NASA’s Jet Propulsion 

Laboratory’s Invention Challenge
• 2018- Honor Award- Baltic Sea Philosophy 

Essay Event
• 2018- 6th Place in the World- World Schools 

Individual Chess Championships 
• 2018- 2nd Place in Europe- European School 

Chess Championship. This student is also 
Turkish Chess Champion for her age group and 
a Woman Candidate Master (WCM).  

• 2018- Highest Rookie Seed Award, 2018 
Finalist, and America Houston Finals 
Invitation Award -First Robotics Competition 
Regionals. Participated at the World 
Championship of the First Robotics 
Competition in USA, representing Turkey.

• 2018- King Constantine Medal 
(Round Square)

• 2018- Kurt Hahn International Prize 
(Round Square)

• 2017 - 1st Place in the TEAMS Competition  
(Tests of Engineering Aptitude, Mathematics 
& Science),  International Category- 
representing Turkey at the finals

• 2017- 2nd Place in the World- Genius 
Olympiad, USA

Recent Athletic Distinctions

• 2018- 3rd Place in the World- in single and 
double categories at the Islamic Solidarity 
Sports Federation's Tennis Championship

• 2018- 2nd Place in Turkey- in  the Modern 
Pentathlon

• 2018- 2nd Place in Turkey- overall in the 
National Track & Field Championships

• 2018- 1st Place in Turkey- for the long jump 
in the National Track & Field Championships

• 2017- 1st Place in the World- for 3 different 
events at the ISF International Swimming 
Championship for High Schools 

• 2017- 1st Place in Turkey- in U16 Slalom, 
Giant Slalom and Parallel in the Turkish 
National Skiing Championship

 

Recent Academic and Athletic Distinctions
YYakın Zamandaki Akademik Bașarılarımız

Yakın Zamandaki Akademik 
Bașarılarımız

• 2018- Türkiye 3.lüğü ve En Özgün 
Tasarım- NASA Jet Fırlatma Laboratuvarı 
Buluș Șenliği

• 2018- Onur Ödülü- Baltık Denizi Felsefe 
Denemesi Yarıșması

• 2018- Dünya 6.lığı- Dünya Okullar Bireysel 
Satranç Șampiyonası. 

• 2018- Avrupa 2.liği- Avrupa Okullar Satranç 
Șampiyonası. Bu öğrencimiz aynı zamanda 
yaș grubunda Türkiye Satranç 
Șampiyonudur ve Kadın Usta Adayıdır 
(WCM).  

• 2018- En Yüksek Puan Toplayan Yeni 
Takım Ödülü, 2018 Finalisti, ve Amerika 
Houston Finalleri Davet Ödülü - First 
Robotics Bölge Yarıșması. ABD’deki First 
Robotics Dünya Șampiyonası’nda Türkiye’yi 
temsil etmiștir.

• 2018- King Constantine Madalyası (Round 
Square)

• 2018- Kurt Hahn Uluslararası Ödülü 
(Round Square) 

• 2017 - TEAMS (Mühendislik Yetenekleri, 
Matematik ve Fen Testleri) Yarıșması 
1.liği, Uluslararası kategori - finallerde 
Türkiye’yi temsil 

• 2017- Dünya 2.liği- Genius Olympiad, ABD

Yakın Zamandaki Atletik 
Bașarılarımız

• 2018- Dünya 3.lüğü- İslami Dayanıșma 
Oyunları Federasyonu’nun Tenis 
Șampiyonasında tekler ve çiftler 
kategorisinde

• 2018- Türkiye 2.liği- Modern Pentatlon
• 2018- Türkiye 2.liği- Türkiye Atletizm 

Șampiyonası, Genel 
• 2018- Türkiye 1.liği- Türkiye Atletizm 

Șampiyonası, Uzun Atlama Kategorisi 
• 2017- Dünya 1.liği- ISF Uluslararası Liseler 

Yüzme Șampiyonası’nda 3 farklı alanda 
• 2017- Türkiye 1.liği- Türkiye Kayak 

Șampiyonası, U16 Slalom ve Büyük Slalom 
ve Paralel kategorilerinde

With a school this size that has so many inspiring teachers and dedicated students, each success of the entire student 
body is a list too long to include here, but we would like to at least note some of the recent outstanding achievements. 

Çok sayıda ilham verici öğretmeni ve tutkulu öğrenciyi bünyesinde bulunduran böylesine büyük bir okulda her bir 
öğrencinin bașarılarını tek tek sıralamak mümkün olmasa da, yakın geçmiște öğrencilerimizin elde etmiș oldukları 
bașarılardan bazılarını paylașmak isteriz.
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For the past nine years, ENKA Chess Team coach, 
Hakan Yaramıș, has been training our Primary, Middle, 
and High School chess teams with impressive 
successes each year. Nearly fifty students on our three 
teams have team practice weekly and most of them 
began playing chess in Grade 1 (five years old). Of 
course, they practice outside of club time quite a lot in 
order to improve their skills. 

THE BENEFITS OF CHESS 
The benefits of chess are far more than winning 
competitions, though. It has been documented that 
playing chess can raise your IQ; grows dendrites in your 
brain and exercises both sides of your brain; improves 
memory, creativity, concentration, reading skills, math 
skills, critical thinking skills,and concentration skills; and 
teaches planning and foresight. 

Dokuz yıldır, satranç öğretmeni Hakan Yaramıș ile 
çalıșan İlkokul, Ortaokul ve Lise satranç takımlarımız 
her yıl etkileyici bașarılara imza atıyorlar. Üç takımda 
yer alan yaklașık elli öğrenci her hafta antrenman 
yapıyor. Büyük çoğunluğu satranç oynamaya 1. 
sınıfta (beș yașında) bașladı. Öğrencilerimiz satranç 
becerilerini geliștirmek için okul dıșında da satranç 
çalıșmalarına devam ediyorlar. 

SATRANCIN FAYDALARI 
Satrancın faydaları yarıșma kazanmaktan çok daha 
fazladır. Satranç oynamanın IQ’yu artırdığı, 
beyindeki dendritleri geliștirdiği ve beynin iki yanını 
çalıștırdığı, hafızayı, yaratıcılığı, konsantrasyonu, 
okuma becerilerini, matematik becerilerini, eleștirel 
düșünme becerilerini güçlendirdiği, planlama 
yapmayı ve öngörüde bulunmayı öğrettiği 
ispatlanmıștır. 

Chess at ENKA
ENKA’da Satranç

6th in World Chess
Woman Candidate Master
Dünya Satranç Șampiyonası 6’ncısı
Kadın Usta Adayı 

Türkiye birincisi, Avrupa ikincisi, 
Dünya altıncısı...Türkiye Yıldızlar 
Satranç Șampiyonası’nda birinci 
olan Eylül Ç., Polonya'nın Krakow 
kentinde bu yaz 30 Haziran-8 
Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleșen 2018 Avrupa Okul 
Satranç Șampiyonası’nda yarıștı. 
Yenilgisiz ve 5.5 puan ile 15 yaș 
kızlar kategorisinde ikinci olarak 
yarıșmayı tamamladı ve Kadın 
Usta Aday (Women Candidate 
Master) unvanını almaya kazandı.

Eylül Ç., ayrıca 20-29 Nisan 2018 
tarihlerinde Arnavutluk'un Dıraç 
Șehrinde düzenlenen Dünya 
Okullar Satranç Șampiyonasına 
katıldı. Dünya çapında 15 ülkeden 
gelen öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleșen turnuvada Eylül 
Dünya 6’ncısı oldu.

Eylül, bu yıl Türkiye Șampiyonası 
16 Yaș Kategorisinde ikinci oldu 
ve Milli Takım’a seçildi. Eylül, 
ülkemizi uluslararası 
yarıșmalarda temsil edecek.

First in Turkey, 2nd in Europe, 6th 
in World... After winning first place 
in the Turkey Stars Chess 
Tournament, Eylül Ç. competed in 
the 2018 European School Chess 
Championship in Krakow, Poland 
30 June- 8 July this summer. 
Competing undefeated and with 
5.5 points, Eylül won second place 
in the 15 year old girls' category. 
This win earned our student the 
status of Woman Candidate 
Master (WCM).

Eylül went on to compete at the 
World Schools Individual Chess 
Championships 2018 organized in 
Durres, Albania between April 
20-29. Of the students from 
fifteen schools worldwide who 
attended, Eylül won 6th place. 

This year Eylül won second place in 
the 16 Year Old Category of the 
Turkish championship, earning her 
a place on the Turkish National 
Team. She will represent Turkey in 
international competitions this 
year.
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PARENT-CHILD CHESS TOURNAMENT 
On 14 April 2018 we hpsted our first “We Are a Team” 
chess tournament for family teams competing with 
each other (parent to parent, child to child). Parents 
playing chess with their children is an excellent 
encouragement for students. The Parent-Child Chess 
Tournament was such a success that it will be an 
annual event with our second one taking place this 
spring.  
 
CHESS AS A CLASS IN PRIMARY SCHOOL
In order to further develop our students’ concentration, 
planning, analysis, and multi-thinking skills, starting in 
the second semester, our grade 1-3 students will be 
offered 1 period of chess lessons every week as part of 
their school schedule. The chess lessons will be run by 
our chess teacher, Hakan Yaramıș.

CHESS SUCCESSES 
In addition to numerous individual student successes, 
our team chess successes include: 

2017-2018
Sarıyer District Championship: 
Minikler team won 3rd Place
Küçükler team won 3rd Place
Our High School Team won 1st Place

2018-2019
Eyüboğlu Educational Institutions Chess Tournament: 
Our High School Team won 2nd Place 

Istanbul School Sports:
Our Middle School was ranked 5th in the finals

Turkish Championship: 
In the 16 Year Old Category, Eylül Ç. won 2nd Place
In the 15 Year Old Category, Emre T. won 6th Place. Both 
students have earned places on the Turkish National 
Team and will represent Turkey in international tourna-
ments this year.

VELİ-ÇOCUK SATRANÇ TURNUVASI 
14 Nisan 2018'de ailelerarası (veli - veli, çocuk - 
çocuk) “Biz Bir Takımız” isimli satranç turnuvası 
düzenledik. Çocuklar ile satranç oynayan veliler, 
diğer öğrenciler için mükemmel bir teșvik oldu. 
Veli-Çocuk Satranç Turnuvası’nın gördüğü ilgiden 
dolayı bu bahar ikincisini gerçekleștireceğiz.

İLKOKUL SATRANÇ DERSLERİ
Öğrencilerimizin odaklanma, planlama, analiz 
yapma ve çoklu düșünme becerilerini geliștirmek 
amacıyla, ikinci dönemden itibaren 1, 2 ve 3. 
sınıflarımızda rutin ders programının içinde haftada 
bir saat satranç dersi yapılacaktır. Satranç 
derslerimiz Hakan Yaramıș öğretmenimiz tarafından 
verilecektir.

SATRANÇ BAȘARILARIMIZ
Bireysel öğrenci bașarılarına ek olarak, takım 
bașarılarımız:

2017-2018
Sarıyer İlçe Șampiyonası:
Minikler takımımız 3.
Küçükler takımımız 3.
Lise takımımız ise șampiyon oldu.

2018-2019
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Satranç Turnuvası:
Lise takımımız turnuva 2.’si oldu. 

İstanbul Okul Sporları:
Ortaokul Takımımız 2018-2019 sezonunda 5. olarak 
finale kaldı.

Türkiye Șampiyonası: 
16 yaș kızlar kategorisinde Eylül Çelik Türkiye 2.’si 
oldu.
15 yaș erkekler kategorisinde Emre Tınarlıoğlu 
Türkiye 6.’sı olarak Milli Takıma girdiler ve okulumuzu 
yurtdıșı turnuvalarda temsil edecekler.



 

ENKA Students Win Awards in  
NASA Jet Propulsion Laboratory’s Invention Challenge 2018
2018 NASA Jet Fırlatma Laboratuvarı Buluș Șenliğinde
ENKA Öğrencileri Ödüller Kazandı

On 15th of December 2018, Prep student 
Kaan Demir A. and Grade 11 student Ayça Ç. 
attended the 15th NASA Jet Propulsion 
Laboratory Invention Challenge in Okan 
University. Their task was to create a device 
to reposition a horizontal plastic pipe into a 
vertical position in under sixty seconds. 
ENKA's design completed the task in three 
seconds, winning them 3rd Place and the 
Most Original Design Award.

15 Aralık 2018 tarihinde Hazırlık Sınıfı öğrencimiz Kaan 
Demir A. ve 11. Sınıf öğrencimiz Ayça Ç., Okan 
Üniversitesi’nde gerçekleștirilen 15. NASA Jet Fırlatma 
Laboratuvarı Buluș Șenliği'ne katıldı. Bu yılki görevleri, yatık 
halde duran plastik bir boruyu altmıș saniyeden kısa bir 
sürede küçük bir platformun üzerinde dik konuma getirecek 
bir cihaz tasarlamaktı. ENKA’nın tasarımı, verilen görevi 3 
saniye içinde tamamlayarak turnuva üçüncülüğünü aldı ve 
En Sıradıșı Tasarım ödülüne layık görüldü.

Winner of the King Constantine Medal
“King Constantine” Madalyası Sahibini buldu
The King Constantine Medal is presented to 
a student or school group who has/have 
performed unusual and outstanding service 
work, supporting and promoting Round 
Square’s IDEALS (Internationalism, 
Democracy, Leadership, Environmentalism, 
Adventure, and Service).  This year the 
medal was presented to Itır K. for initiating 
and operating The Audio Library since last 
year. Itır also volunteered at Șișli Children’s 
Library renewing the library’s archive. She is 
an active member of “Bir Pati de Sen Ver” 
animal welfare project. She was the 
president of General Assembly and is the 
Secretary General for ENIMUN (ENKA 
International Model United Nations) 
Conference. Her efforts were indispensible 
towards ENIMUN’s accreditation by 
THIMUN board to have our conference 
internationally recognized. 

“King Constantine” madalyası, sıradıșı ve 
üstün hizmet çalıșmaları ile Round Square 
İDEALLERİNİ (Uluslararasıcılık, Demokrasi, 
Liderlik, Çevrecilik, Macera ve Hizmet) 
destekleyen bir öğrenci ya da okul grubuna 
verilir. Bu yılın madalyasına, geçen yıl 
bașlattığı ve o günden beri yürüttüğü Sesli 
Kütüphane projesi ile Itır K. layık görüldü. Itır 
aynı zamanda Șișli Çocuk Kütüphanesi’nde 
kütüphanenin arșivini yenileme konusunda 
gönüllü olarak çalıștı ve ayrıca “Bir Pati de Sen 
Ver” adlı hayvan koruma projesinin de aktif 
bir katılımcısı oldu. ENIMUN (ENKA 
Uluslararası Model Birleșmiș Milletler) Genel 
Kurul Bașkanlığı yaptı ve șu anda da Genel 
Sekreterlik görevini yürütüyor. 
Konferansımızın uluslararası platformda 
tanınması ve ENIMUN’un THIMUN yönetim 
kurulu tarafından akreditasyon alması 
amacıyla çok değerli çalıșmalar yürüttü.
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The Kurt Hahn International 
Prize is awarded by Round 
Square in recognition of an 
exceptional act of service to 
others, which accurately 
describes “The Audio Library”. 
Brought to life last year by the 
planning and significant fund 
raising of ENKA students Itır K., 
Kaan Y., and Ayça Ç., this 
recording booth facilitates the 
reading of books on tape by 
volunteers for the visually 
impaired community of Turkey. 
Establishing the Audio Library 
booth and keeping it running 
has been a significant and 
meaningful accomplishment.

Uluslararası Kurt Hahn Ödülü, 
“Round Square” tarafından, 
topluma üstün hizmet 
çalıșmalarını takdir etmek 
amacıyla verilen bir ödül olup 
“Sesli Kütüphane” tam olarak 
bu tanıma uymaktadır. Geçen 
yıl ENKA öğrencilerinden Itır K., 
Kaan Y., ve Ayça Ç.’nin 
planlaması ve ciddi yardım 
kampanyası çalıșmaları 
sonucunda hayata geçirdikleri 
ses kayıt odasında Türkiye’nin 
görme engelli toplumu için 
gönüllüler tarafından kitap 
okuyabilme fırsatı sunuluyor. 
Sesli Kütüphanenin 
olușturulması kadar ișler 
durumda tutulması hem 
dikkate değer hem de çok 
anlamlı bir bașarı oldu.

The 2018 Kurt Hahn 
International Prize 

TEAMS Competition
TEAMS Yarıșması
The ENKA High School Team 11/12 was 
one of twelve semi-finalists among 58 
teams who participated in the Prepared 
Presentation Competition. One of the 
three parts of the competition, in the 
Presentation Competition, participants 
prepare a design proposal (an oral 
presentation accompanied by a poster) 
describing their solution to the design 
challenge. The challenge/theme this 
year was “Engineering a Greener 
World”.

TEAMS (Tests of Engineering Aptitude, 
Mathematics and Science) is an annual 
STEM competition challenging students 
to work collaboratively and apply their 
math and science knowledge in 
practical, creative ways to solve real 
everyday engineering challenges. 

The TEAMS competition helps develop 
“STEM-capable” students in an 
engaging way by showing them how 
math and science, with an engineering 
focus, are used to make tangible 
differences in the world.

Hazırlıklı Sunum Yarıșmasına katılan 58 
takım içinden yarıfinale kalan 12 takımdan 
biri de ENKA Lisesi 11/12 takımıydı.  Üç 
bölümden olușan yarıșmanın bir bölümü 
olan Sunum Yarıșmasında, adaylardan 
tasarım konusuna yönelik kendi çözümlerini 
tarif edecek bir tasarı önerisi hazırladılar 
(sözlü sunumlarının yanında bir de afiș 
tasarladılar). Bu yılki sorun/tema “Daha Yeșil 
Bir Dünya İnșa Etmek”ti. 

TEAMS (Tests of Engineering Aptitude, 
Mathematics and Science)  Mühendislik 
Yetenekleri, Matematik ve Fen Testleri 
anlamına gelmektedir. TEAMS, öğrencilerin 
iș birliği içerisinde çalıștıkları ve matematik 
ve fen bilgilerini gerçek hayatla ilișkili 
mühendislik sorunlarını çözmek için kullan-
dıkları bir STEM yarıșmasıdır ve her yıl 
düzenlenir.

TEAMS yarıșması, “STEM-yetenekli” 
öğrencilerin, mühendislik odağı ile matema-
tik ve fen bilimlerini kullanarak, dünyada 
nasıl elle tutulabilir farklar yaratılabilecekle-
rini öğrenmelerinde yardımcı olur.

The 2018 National TEAMS Competitions, June 22nd-25th in Atlanta, Georgia 
2018 Ulusal TEAMS Yarıșmaları, 22-25 Haziran tarihlerinde Atlanta, Georgia’da düzenlendi.

2018 Uluslararası
Kurt Hahn Ödülü
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As ENKA Schools, we actively instill 21st century skills in our 
students. Our students learn algorithmic thinking skills so 
they can determine solutions problems in their daily lives.  
Through the use of various educational robotics kits and 
computer and tablet applications, they learn block based 
coding and text based coding, achieving engineering skills at 
an early age. 
 
At Istanbul ENKA Schools, students engage in project-based 
work that supports global thinking. 
 
Our students participate in competitions for robotics, science, 
and technology related fields such as invention festivals 
organized by universities, the MakeX Robotics Competition by 
the Education Technologies Association and Robotistan, the 
FIRST Lego League Junior by the FIRST Foundation and 
Science Heros Association, and the FIRST Robotics Competi-
tion by the FIRST Lego League and Fikret Yüksel Foundation.   

While working on these projects, students they have the 
opportunity to develop teamwork, character, presentation 
skills, entrepreneurship, and even public relations  and 
marketing . 

--Murat Bilgin, Design & Technology Teacher
--Mert Demiray, Design & Technology Teacher

Robotics and Design Thinking at ENKA
ENKA’da Robotik ve Tasarım Düșüncesi

ENKA okulları olarak öğrencilerimize 21.yy. becerileri 
katmak için çalıșıyoruz. Öğrencilerimiz, algoritmik düșünce 
becerisini öğrenerek güncel hayatlarında karșılaștıkları 
problemlere çözüm buluyorlar. Çeșitli eğitici robot kitleri 
kullanarak, bilgisayar ve tablet uygulamaları üzerinden blok 
tabanlı kodlama ve metin tabanlı kodlamayı öğrenerek 
erken yașta mühendislik becerilerine sahip oluyorlar.
 
İstanbul ENKA Okulları olarak kulüp ve okul sonrası aktivi-
telerde proje bazlı, küresel düșünmeyi destekleyecek ve 
robot yarıșmalarına yönelik çalıșmalar yapıyorlar. Bu 
çalıșmalarda; takım çalıșmasını, öz değerleri, halkla ilișkileri, 
sunum becerilerini, girișimcilik ve pazarlama yönlerinde 
kendilerini geliștirme fırsatı buluyorlar.  
 
Öğrencilerimiz, Üniversitelerin düzenlemiș olduğu Buluș 
Șenlikleri, Eğitim Teknolojileri Derneği ve Robotistan iș 
birliği ile yapılan MakeX Robotics Competition, FIRST 
vakfının ve Bilim Kahramanları Derneği’nin düzenlediği 
FIRST Lego League Junior,  FIRST Lego League ve Fikret 
Yüksel Vakfı’nın düzenlediği FIRST Robotics Competition 
gibi yurtiçinde ve yurtdıșında yapılan robotik, bilim ve 
teknoloji yarıșmalarına katılmaktadırlar.

--Murat Bilgin, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
--Mert Demiray, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
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Technology & Innovation Award
Teknoloji ve İnovasyon Ödülü
The MakeX Robotics Tournament was held for the 
first time this year in Turkey at the Istanbul 
Congress Center on May 19 and 20, 2018. 
Forty-six teams took part in this competition.

MakeX is an international robotics tournament 
supporting STEM education with science, 
technology, engineering, art, mathematics, other 
multidisciplinary knowledge, and integrated 
problem solving. 

Our Robotics team consisted of Middle School 
students who competed individually and with 
other teams using the robot they designed and 
coded. 

Only eleven teams out of 46 received awards. 
ENKA Schools’ Grade 5 Makers Team won the 
“Technology and Innovation  Award" following 
their success at the tournament.

--Yeșim Özen, Design & Technology Teacher

Türkiye’de ilk kez gerçekleștirilen MakeX Robotik Turnuvası, 
ülkenin dört bir yanından gelen 46 takımın katılımıyla 19-20 
Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi. 

Çoğunlukla Çin'de gerçekleștirilen MakeX; fen, teknoloji, 
mühendislik, sanat, matematik ve diğer multidisipliner bilgi ve 
entegre problem çözümleriyle STEM eğitimini destekleyen 
uluslararası bir robotik turnuvasıdır.

Okulumuzun ortaokul öğrencilerinden olușan robotik takımı, 
tasarladıkları ve kodladıkları robotlarla hem bireysel 
yarıșmalara hem de takım yarıșmalarına katıldı.

46 takımdan yalnızca 11’inin okullarına ödül ile dönebildiği 
yarıșmada, 5. sınıf öğrencilerimizden olușan ENKA Makers 
takımı, turnuvadaki bașarısından dolayı “Teknoloji ve 
İnovasyon Ödülü”nü kazandı.

--Yeșim Özen, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

 



Our Student-Run ENIMUN Conference
Provides Community Leadership
Each year ENKA hosts its own Model United Nations 
Conference. This year was our 6th ENIMUN Conference 
and our third since being officially affiliated by THIMUN,  
the global leader among MUN conferences. 

Featuring international businesswoman Demet Sabancı 
as our keynote speaker, we had over 400 participants 
from 25 schools, including international schools from 
Israel, Morocco, Romania, and Pakistan. We aim to 
increase the international participation as well. We had 
many schools from all over Turkey, like Kocaeli, 
Antalya, Mersin, Edirne, Adapazarı, and more. Ninety of 
the 400 participants were students from Turkish public 
schools. 

ENIMUN is Student-Run 
This year was one of the best conferences we have 
ever had in terms of student initiative and organization. 
Our student organizers were Defne K. and Itır K. 

ENKA Students Provide Community 
Leadership By Sponsoring Public Schools 
The uniqueness of this conference is that our ENIMUN 
is focused on the promotion of the MUN program into 
Turkish state schools to give students everywhere a 
chance to engage in this activity which does so much to 
help students with their confidence, public speaking, 
analytical skills, global mindedness, and awareness of 
current events. 

Our ENKA students found sponsors who helped offset 
not just our own operating costs of hosting the 
conference, but more importantly the cost for students 
from Turkish public schools to be able to attend this 
event. The public school students had their entry fee, 
accomodation, and other items sponsored by ENIMUN. 
We also held special trainings  to show them what a 
conference is like and to give them tips how to be an 
effective delegate. We had over 50 students join our 
pre-conference trainings on the Friday before the 
conference. This is why our ENIMUN won THIMUN 
affiliation--because our mission is to help provide MUN 
opportunities to schools who wouldn’t otherwise have 
the chance. 

Öğrencilerimizin Organize Ettiği
ENIMUN Konferansı Topluma Liderlik Etti
ENKA her yıl kendi Model Birleșmiș Milletler Konferansına 
ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl düzenlediğimiz 6. Model 
Birleșmiș Milletler Konferansımız, MUN konferanslarının 
tüm dünyadaki lideri THIMUN tarafından akredite 
edildikten sonra yaptığımız konferansların üçüncüdür. 

Açılıș konușmacımız olarak uluslararası iș insanı Demet 
Sabancı'nın yer aldığı konferansımıza 25 okuldan 400’den 
fazla katılımcı geldi. Fas’ta bulunan uluslararası bir okul da 
bunlardan biriydi. Uluslararası katılımı da artırmaya 
çalıștık. Kocaeli, Antalya, Mersin, Edirne, Adapazarı gibi 
Türkiye’nin çeșitli yerlerinden katılımcılarımız vardı. Dört 
yüz katılımcının doksanı devlet okullarından öğrencilerdi.

ENIMUN, Öğrencilerimiz Tarafından 
Düzenlendi 
Bu yıl, öğrenci inisiyatifi ve organizasyon anlamında en iyi 
konferanslarımızdan birini düzenledik. Organizasyondan 
sorumlu öğrencilerimiz Defne K. ve Itır K. idi.

ENKA Öğrencileri Devlet Okullarına 
Sponsor Olarak Onlara Liderlik Ediyor 
Bu konferansı benzersiz kılan șey, nerede olduklarından 
bağımsız olarak öğrencilere kendilerine güvenme, 
topluluğa hitap etme, analitik beceriler kazanma, global 
düșünme ve güncel olayların farkında olmalarında 
yardımcı olan MUN programına katılma fırsatı vermek için 
devlet okullarında bu programın olușturulmasının teșvik 
edilmesine odaklanmasıdır.

ENKA öğrencileri, sadece bu konferansın 
düzenlenmesindeki kendi masraflarını değil, daha 
önemlisi Türkiye’nin farklı yerlerindeki devlet okulu 
öğrencilerinin de bu etkinliğe katılım masraflarını 
karșılayacak sponsorlar buldular. Devlet okulu 
öğrencilerinin konferansa katılımı ücretsizdi, konaklama 
ve diğer giderleri de ENIMUN tarafından karșılandı. Ayrıca, 
bu öğrencilere konferansı tanıtmak için özel bir oturum 
düzenleyerek etkin bir delege olabilmeleri için yapmaları 
gerekenlerle alakalı ipuçları verildi. Konferans öncesi 
düzenlenen eğitimlere Cuma günü 56 öğrenci katıldı. 
ENIMUN iște bu yüzden THIMUN akreditasyonunu 
kazandı… çünkü misyonumuz, MUN tecrübesi yașama 
șansı olmayan okullara bu fırsatı vermektir!

ENIMUN:ENKA Model United Nations
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We held an additional training beyond this for another Istanbul 
school who just started their MUN club. They were in need of 
mentorship and our students provided it. The result was 
fantastic. The delegates of the school we mentored won 
numerous “best delegate” awards and honorable mentions. It 
was rewarding for our students to see that reaching out like 
that considerably helped many students. 

ENIMUN Provides Opportunity for All 
Students with learning needs are also included in our MUN 
club; to be challenged in significant ways yet find the courage 
and voice to stand up in front of such large crowds is an 
immeasurable source of empowerment and we applaud our 
students who embraced their chance to shine. 

As we are the hosts of this conference, we also allow our 
Junior MUN teammates to join the conference. One of our 
enthusiastic Grade 6 students last year was the main 
submitter of a resolution and even though the resolution 
didn’t pass, he had the courage to convince all the others 
(more experienced high schoolers) in his group that his 
resolution was the best. He came back from the conference 
bubbling with confidence and pride. 

MUN Kulübü’ne bu yıl bașlayan, İstanbul’da bulunan bir 
bașka okulda da eğitim düzenledik. Bu okulun mentörlüğe 
ihtiyacı vardı ve öğrencilerimiz onlara bu konuda yardımcı 
oldular. Sonuçlar harikaydı. Okulun delegeleri pek çok “en 
iyi delege” ödülü kazandılar ve mansiyon ödülü aldılar. 
Öğrencilerimiz çabalarının sonuçlarını gördüklerinde çok 
mutlu oldular.

ENIMUN Herkese Fırsatlar Sunuyor 
Özel öğrenme ihtiyacı olan öğrenciler de MUN Kulübü’ne 
katılıyorlar. Bu deneyim onlar için zorlayıcı olsa da böylesi 
büyük kalabalıklar karșısında konușmak onlara büyük bir 
güç veriyor. Fırsatı değerlendirerek kendilerini geliștiren 
öğrencilerimizi alkıșlıyoruz. 

Bu konferansın ev sahibi olduğumuz için Junior MUN 
Kulübü arkadașlarımızın da konferansa katılmalarına izin 
verdik. Hevesli 6. sınıf öğrencilerimizden biri bir çözüm 
önerisi sunmaktan sorumlu kișiydi ve çözüm önerisi 
geçmemesine rağmen grubundaki diğer öğrencileri (daha 
deneyimli olan lise öğrencilerini) bu önerinin en iyisi 
olduğuna ikna edecek cesareti vardı. Öğrenci, 
konferanstan özgüven ve gururla döndü.

 

ACADEMICS & ACCOLADES
ENKA Life February 2019 - ENKA'da Yașam Șubat 2019     22



The Ultimate
Physics Field Trip: 
ENKA Students Visit

CERN 

CURRICULUM FOCUS
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Fizik Gezilerinde 
Son Nokta:
ENKA Öğrencileri 

CERN’i
Ziyaret Etti



Grade 11 and 12 students and three teachers from ENKA High 
School traveled to Geneva, Switzerland to visit the largest --and 
perhaps most important-- physics experiment of our time: the 
CERN Supercollider on the border between Switzerland and 
France. 

The experiments being conducted there are much more 
complex than just the nuclei of atoms. In layman’s terms, CERN 
is a collection of kilometers of underground tunnels which form 
loops approximately 100 meters below the surface. Particles 
smaller than atoms (like protons or electrons) are accelerated to 
very high velocities and thrown at each other to create 
collisions inside of these tunnels. The data collected from these 
collisions helps scientists understand how the universe was 
formed and how the laws of nature function.

One whole day of our four day trip was allocated to CERN. 
When we arrived at the reception, Umut Köse, a Turkish 
physicist who works there, greeted us and took us to a 
conference room to give an hour-long presentation on the inner 
workings of the facilities. 

Our tour continued in Turkish as a PhD student from Kandilli 
University took us to view the first experiment ever conducted 
at CERN and the machinery that facilitated it, called the 
Synchrocyclotron (SC). 

After watching a video there and exploring the SC chambers for 
a while, another Turkish PhD student from Kandilli University 
took us on a tour of ATLAS, the biggest experiment at CERN. 
Unfortunately, it is impossible to view the experiment itself as 
the ATLAS equipment is 100 meters underground, however we 
were allowed to look at the control room of the experiment and 
see the computer screens through which some of the most 
important scientific discoveries in modern physics were made.

Our lunch was at the CERN cafeteria and while a cafeteria might 
not sound too remarkable, it was the place at which we were 
closest to physicists and engineers from all over the world who 
are devoting their lives to science and worked at this amazing 
place.  

Some of the students from our group sat next to one of the 
founders of another experiment at CERN, called CMS, and had 
the chance to interview him for the ENKA Spectrum science 
magazine. After lunch, we were allowed to explore The Globe 
and Microcosm which are exhibitions inside of CERN about the 
experiments being conducted there.

--Itır K., High School Student
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ENKA Lisesi'nden bir grup 11. ve 12. sınıf öğrencisi 
üç öğretmen gözetiminde, CERN’in bulunduğu 
İsviçre ile Fransa sınırında bulunan günümüzün en 
büyük ve belki de en önemli fizik deneyi olan Hadron 
Çarpıștırıcısını ziyaret etmek üzere Cenevre'ye gitti.

CERN’de yürütülmekte olan deneyler, atom 
çekirdeklerinden çok daha fazlasıdır. Basitçe, CERN, 
yer seviyesinin yaklașık 100 metre altında daireler 
olușturan kilometrelerce uzunlukta yeraltı 
tünellerinin bir araya gelișidir. Atomlardan daha 
küçük parçacıklar (protonlar veya elektronlar gibi), 
bu tünellerin içinde çarpıșmalar yaratmak için çok 
yüksek hızlara çıkartılmakta ve birbirlerine 
atılmaktadır. Bu çarpıșmalardan elde edilen veriler, 
bilim insanlarının evrenin nasıl oluștuğunu ve 
doğanın kanunlarının nasıl ișlediğini anlamalarına 
yardımcı olmaktadır.

Dört gün süren gezimiz sırasında bir tam gün 
CERN'e ayrılmıștı. Resepsiyona geldiğimizde orada 
çalıșan bir Türk fizikçi, Umut Köse, bizi karșıladı ve 
oradaki deneylerin nasıl çalıștığını anlatan bir sunum 
yapmak için bizi bir konferans salonuna götürdü. 

Turumuz Kandilli Rasathanesi’nden bir doktora 
öğrencisinin rehberliğinde devam ederek CERN'de 
gerçekleștirilen ilk deneyi ve bu deneyle birlikte 
geliștirilen Synchrocyclotron (SC) adlı makineyi 
görme fırsatı bulduk. 

Orada bir video izledikten sonra, bir süre SC’nin 
bulunduğu odayı inceledik. Ardından, Kandilli 
Rasathanesi'nden bașka bir doktora öğrencisi 
CERN'deki en büyük deney olan ATLAS'ı bize 
gezdirdi. Böylece turumuzun tamamı Türkçe 
yapılmıș oldu. Ne yazık ki, ATLAS deneyinin 
ekipmanları yerin 100 metre altında olduğu için 
deneyin kendisini görmek mümkün olmadı. Ancak, 
deneyin kontrol odasına bakmamıza ve modern 
fizikteki en önemli bilimsel keșiflerin bazılarının 
yapıldığı bilgisayar ekranlarını görmemize izin verildi. 

Öğle yemeğimizi CERN kafeteryasında yedik. Bir 
kafeterya kulağa çok ilginç gelmese de, hayatlarını 
bilime adamıș ve bu muhteșem yerde çalıșan 
fizikçilere ve mühendislere en yakın olduğumuz yer 
bu kafeterya oldu. Öğle yemeği sırasında, 
grubumuzdan birkaç öğrenci CERN'de CMS adlı 
bașka bir deneyin kurucularından birinin yanında 
oturup, Enka Spektrum Bilim Dergisi için röportaj 
yapma fırsatı buldu. Öğle yemeğinden sonra, 
CERN’de yapılan deneyleri konu alan The Globe ve 
Microcosm sergilerini gezdik.

--Itır K. Lise Öğrencisi



Everyone Coded During Our Amazing Coding Week!
Muhteșem Geçen Kodlama Haftamızda Herkes Kodladı!

Coding Week
Kodlama Haftası

CURRICULUM FOCUS
ENKA Life February 2019 - ENKA'da Yașam Șubat 2019



The Week of Code, which is celebrated the same time all 
around the world every year, took place at ENKA this year with 
many lively and exciting activities. Our students, teachers, and 
even parents came together to participate in activities and 
events to develop knowledge and skills related to coding, 
computational thinking, creativity, and problem solving. 

During the coding events that we organized in Pre-School, 
Primary School, and Middle School, students from the Robotics 
Club worked with their ENKA classmates on coding. As a part of 
the coding activities, students at different grade levels 
experienced and practiced coding without technology by using 
tools such as Cubetto, Lego Wedo, Makey Makey, Lego 
Mindstorms, Dash&Dot, Scratch, mRobot, and more. In High 
School, our Design students were kept quite busy with ardunio 
coding, devising solution suggestions with electricity and circuit 
systems. 

In connection with the theme of the week, we talked about 
Jobs in the Age of Digital Design and Robotics during the panels 
and presentations held for the Middle and High school 
students. 

All our Bosphorus Rangers robotics team continue to be act as 
role models by giving coding seminars to other students in 
Pre-School and Primary, as well as to our parents as part of 
Coding Week. In addition, they have been mentoring robotics 
teams in other schools, leading in community service projects 
and reflecting their positive technology experiences. 

At these events we had inspiring and promising conversations 
about future technologies with speakers like Ozan Onat, 
CNNTürk technology journalist and futurist,  and Dr. Burak 
Șișman, professor of computers and educational technology at 
Istanbul University. 

Who Said our Parents Can’t Code? 
Our parents attended various coding-without-technology 
workshops for different grade levels (Lego, WeDo and 
MakeyMakey) with their children. This year again these 
workshops drew huge interest from our parents. We really 
enjoyed working with our students and parents on coding at 
these hands-on workshops. 

In order to help raise individuals who can exercise algorithmic 
thinking, solve problems, and think critically in the learning 
process-- not just during the Week of Code, but during all of 
the interdisciplinary learning experiences they engage in-- we, 
the Educational Technologies Department, continue to work 
hard to create opportunities to design, code, and produce with 
our students who are aware of their knowledge, skills and 
interests! 

--Celale Algan, Educational Technology Coordinator

Her yıl tüm dünyada aynı anda kutlanan Kodlama Haftası ENKA’da 
pek çok heyecanlı etkinliklerle dolu dolu geçti. Öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve hatta velilerimiz kodlama, bilgi ișlemsel 
düșünme, yaratıcılık ve problem çözme hakkında bilgi ve becerilerini 
geliștirmek için birçok farklı etkinlikte bir araya geldiler. 

Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda düzenlediğimiz kodlama saatinde 
lise ITGS dersi ve Robotik Kulübü öğrencilerimiz diğer öğrencilerle 
birlikte kodlama çalıștılar. Kodlama etkinlikleri kapsamında 
seviyelere göre Cubetto, Lego Wedo, Makey Makey, Lego 
Mindstorms, Dash&Dot, Scratch, mRobot ve daha fazlası üzerinde 
yer alan teknolojisiz kodlama uygulamalarını sınıflarda 
öğrencilerimizle birlikte deneyimledik. Lisede Tasarım 
öğrencilerimiz arduino kodlama, elektrik ve devre sistemlerine 
çözüm önerileri sunma ile epeyce meșgul oldular.

Haftanın teması ile bağlantılı olarak, ortaokul ve lise öğrencilerimiz 
için düzenlenen panel ve sunumlarda Dijital Tasarım ve Robotik 
Çağın Meslekleri hakkında konuștuk.  Bosphorus Rangers robotik 
takımımızın üyeleri anaokulundaki ve ilkokuldaki kardeșlerine ve 
velilerimize kodlama seminerleri vererek diğer öğrencilere örnek 
olmaya devam ettiler. Ayrıca, diğer okullardaki robotik takımlarına 
mentörlük ederek sosyal sorumluluk projelerinde öncü olmayı ve 
pozitif teknoloji deneyimlerini yansıtmayı sürdürdüler. 

Etkinlikler kapsamında, CNNTürk teknoloji muhabiri ve fütürist 
Ozan Onat ve İstanbul Üniversitesi’nden bilgisayar ve eğitim 
teknolojileri öğretim görevlisi Dr. Burak Șișman gibi konușmacılarla 
geleceğin teknolojileri hakkında ilham ve umut verici söyleșilere 
katıldık.

Kim Demiș Velilerimiz Kodlayamaz Diye? 
Velilerimiz çocuklarıyla birlikte, farklı sınıf seviyeler için düzenlenen 
çeșitli teknolojisiz programlama çalıștaylarına (Lego, WeDo ve 
MakeyMakey) katıldılar. Velilerimizden büyük ilgi gören ancak 
mekan ve kaynaklar sebebiyle sınırlı sayıda katılımcıyla yapmak 
zorunda kaldığımız bu çalıștaylarda öğrencilerimizin velileriyle 
uygulamalı olarak gerçekleștirdiği kodlama çalıșmalarından büyük 
keyif aldık. 

Eğitim Teknolojileri Bölümü olarak, öğrenirken (sadece Kodlama 
Haftası’nda değil, katıldıkları tüm disiplinlerarası öğrenme 
deneyimlerinde) algoritmik düșünme mantığını geliștirebilen, 
problem çözebilen, eleștirel düșünebilen bireyler yetiștirmek 
amacıyla kendi bilgilerinin, becerilerinin ve ilgilerinin farkında olan 
öğrencilerimizle birlikte tasarlamak, programlamak ve üretmek için 
fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz!

--Celale Algan, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü 
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What is it like to be ten or eleven years old, travelling 
internationally to compete in a math competition? For 
some students it might be the first time travelling 
internationally without their parents. (If they are long time 
ENKA students, though, they will have already travelled in 
Turkey independently in previous grades for events like 
Space Camp in İzmir. Our students are independent 
risk-takers!)

MATH QUEST 2018
The Educational Collaborative for International Schools 
(ECIS) runs a math competition each year for students 
under 12 years old called the ECIS Math Quest, which ENKA 
has been part of for the past seven years. Each year since 
1996 it has been hosted by a different school. In 2018, it 
was held in Stockholm. 

In 2019, ENKA will be hosting this event.
ECIS’s 2018 competition included 108 students from 25 
different schools, eight of them from ENKA.

On, onbir yașlarında, bir matematik yarıșmasına katılmak 
için farklı bir ülkeye seyahat etmek nasıl bir șeydir? Bazı 
öğrenciler için bu, aileleri olmadan tek bașına 
gerçekleștirdikleri ilk yurtdıșı seyahati olabilir. Eğer bu 
öğrenciler uzun süredir ENKA’daysa yüksek ihtimalle 
önceki sınıf düzeylerinde İzmir Uzay Kampı gibi etkinlikler 
nedeniyle Türkiye içinde aileleri olmadan seyahat etmișler-
dir. Bizim öğrencilerimiz kendi bașlarına risk alabilirler!

MATEMATİK MACERASI 2018 
Uluslararası Okullar için Eğitim İșbirliği (ECIS), 12 yaș altı 
öğrenciler için her yıl “ECIS Math Quest” yarıșması düzen-
lemektedir. Yarıșmanın Türkçesi “Matematik Macerası”. 
ENKA olarak bu etkinliğe yedi yıldır katılıyoruz. Bu yarıșma 
bașlangıç yılı olan 1996’dan bu yana her yıl farklı bir okulda 
gerçekleștirilmektedir. 2018 yılında yarıșma Stockholm’de 
yapılmıș olup 2019 yılında ENKA’nın ev sahipliğinde 
gerçekleștirilecektir.

2018’deki yarıșmaya 25 okuldan 108 öğrencinin katıldığı 
yarıșmada okulumuz 8 öğrenci ile temsil edildi.

Grade 5 & 6 Students Travel to Stockholm 
for the ECIS Math Quest Competition
5 ve 6. Sınıf Öğrencileri ECIS Math Quest 
Yarıșmasına Katılmak için Stockholm’e Gitti
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MATH
Quest
ISTANBUL 2019

The competition is held over three days and includes events 
like the Math Trail in which teams are taken on location to 
complete a series of questions in a treasure hunt type event. 
The following days include an Individual Challenge, Team 
Challenge, Practical Challenge, Investigations, and a 
Construction Challenge. For this last challenge teams are 
mixed to include students from different schools. In sixty 
minutes, they have to construct a specific item with the 
materials provided. Usually the item is related to the host 
culture. This year, it was a viking ship! 

Congratulations to all the students who participated. We look 
forward to hosting this event next year. 

--Özge Gültekin, Math Teacher

STUDENT REFLECTIONS
"I recommend the ECIS Math Contest to other students because I 
encountered a different culture, the Swedish culture.This is the 
most thrilling and interesting experience I ever had. I felt free in a 
sense, plus I proved myself that I can be alone and take care of 
myself. I made new friends. I also challenged myself. I am very 
happy that my school is hosting this event in 2019. I am very 
proud of myself, my friends, and even my teachers."
Ömer H.

Üç gün süren yarıșma, Matematik Yolu (Math Trail) gibi, 
takımların bir dizi soruyu cevaplamasını içeren hazine 
avına benzer etkinlikler de içeriyor. İkinci gün, Bireysel 
Görev, Takım Görevi ve Uygulama Görevi bölümleri 
yapılıyor. Son günde, takımlar İnceleme ve Yaratma 
bölümlerine katılıyorlar. Yaratma Görevi’nde, takımlar 
karıștırılarak her takımda farklı okullardan öğrencilerin 
olması sağlanıyor. Takımların 60 dakikalık süre boyunca 
verilen malzemelerle istenen șeyi inșa etmesi gerekiyor. 
İstenen șey ise genellikle ev sahibi kültürle bağlantılı bir 
șey oluyor. Bu yıl takımlardan bir Viking gemisi inșa 
etmeleri istendi!

Yarıșmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, gelecek yıl 
etkinliğe ev sahipliği yapmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

--Özge Gültekin, Matematik Öğretmeni

ÖĞRENCİ  DÜȘÜNCELERİ
"ECIS’i diğer öğrencilere tavsiye ederim çünkü farklı bir kültürü, 
İsveç kültürünü görme fırsatı buldum. Yașadığım en heyecan 
verici, en ilginç deneyimdi. Bir anlamda, kendimi özgür hisset-
tim. Dahası, yalnız bașıma kalabileceğimi, bașımın çaresine 
bakabileceğimi ispatlamıș oldum. Yeni arkadașlar edindim. 
Sınırlarımı zorladım. Gelecek yıl etkinlik, okulumuzda yapılacağı 
için çok mutluyum. Kendimle, arkadașlarımla ve öğretmenler-
imle gurur duyuyorum." Ömer H.

In 2019, ENKA will be hosting this event.
2019’daki yarıșmaya ENKA ev sahipliği yapacak.
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TUBITAK Science Olympiads
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları
In order to encourage students to conduct research in science 
related subjects, the National Science Olympiads are organized 
every year by TÜBİTAK (The Scientific and Technological 
Research Council of Turkey) and include competitions in 
Physics, Chemistry, Biology, Math, and Computers.  

The National Science Olympiads are held in two phases with 
student successful in phase one proceeding to phase two. To 
“train” for these Olympiads, students prepare for the second 
phase exam over the summer via activities organized by 
specialized academicians. 

Students succeeding in the second phase earn the opportunity 
to represent our country in various World Science Olympiads. 

The scope of the Olympiad topics includes general High School 
subjects but also includes additional topics. 

Olympiad students enjoy significant advantages compared to 
their peers when taking the university entrance exams. At 
university their knowledge advantage will be immediately 
noticeable to the faculty and help advance the students during 
the pursuit of the undergraduate and postgraduate degrees. 
For instance, students preparing for the Biology Olympiads 
attain the knowledge level of university sophomores in Biology. 
Therefore, students able to create unique projects for the 
TÜBİTAK High School Student Research Project Competition 
gain valuable skills. In short, participating in this Olympiad 
event allows students to take the first step to becomig 
scientists.  

ENKA Schools held an examination this year to select talented 
students for the Math Olympiad. We then began study sessions 
for the Math Olympiad group and advanced Math group. Our 
Math teachers, Dr. İfithar Hacıoğlu and Dr. Gafur Tașkın, provide 
classes for Olympiad and Advanced Math students every week, 
most of whom are from Prep and Grade 9. 

To extend the reach of this program, next year our goal is to 
begin creating the same Olympiad preparation classes for 
Physics, Chemistry, and Computers, Biology, and Math, with 
emphasis on Biology and Math. 

An important key to this program also includes establishing a 
peer-learning system to create a sustainable cycle in which our 
younger students can be mentored by students in higher 
grades.

--Metin Ferhatoğlu
High School Assistant Principal  
     

Öğrencilerin temel bilim alanlarında araștırma 
yapmalarını teșvik etmek amacıyla her yıl TÜBİTAK 
tarafından Ulusal Bilim Olimpiyatları 
düzenlenmektedir. Olimpiyatlar Fizik, Kimya, Biyoloji, 
Matematik ve Bilgisayar alanlarında yapılmaktadır.

İki așamalı gerçekleștirilen Ulusal Bilim 
Olimpiyatları’nda birinci așama sınavında bașarılı olan 
öğrenciler ikinci așama sınavına davet edilmektedir. 
Öğrenciler ikinci așama sınavına alanlarında uzman 
akademisyenler tarafından eğitilecekleri yaz okulu 
etkinlikleri ile hazırlanırlar.

İkinci așamada bașarılı olan öğrenciler ülkemizi çeșitli 
dünya bilim olimpiyatlarında temsil etmektedir.

Olimpiyat konuları genel olarak lise konularını 
kapsamakla birlikte ek konular da içermektedir. 

Olimpiyat öğrencileri girecekleri üniversite sınavında 
olimpiyata katıldıkları alanda akranlarına göre ciddi 
avantaj elde ederler. Gittikleri üniversitelerde 
donanımlarıyla kısa zamanda akademisyenlerin 
dikkatini çekerek lisans ve lisansüstü çalıșmalarda bir 
adım öne çıkarlar. Örneğin Biyoloji olimpiyatlarına 
hazırlanan öğrenciler üniversite ikinci sınıf düzeyinde 
biyoloji bilgisine sahip olurlar.  Bu sayede TÜBİTAK 
tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araștırma 
Projeleri Yarıșması’na özgün projeler üretebilecek 
bireyler yetiștirilmektedir.  Kısaca olimpiyat 
çalıșmalarıyla bilim insanı olmaya ilk adım atılır.

Bu yıl ENKA Okulları olarak bir matematik olimpiyat 
seçme sınavı yaparak yetenekli öğrencileri belirleyip 
Matematik olimpiyat grubu ve İleri matematik grubu 
ile çalıșmalara bașladık. Hazırlık ve 9. Sınıf ağırlıklı bu 
öğrencilerimize Öğretmenlerimiz Dr. İftihar Hacıoğlu 
ve Dr. Gafur Tașkın tarafından her hafta düzenli olarak 
olimpiyat ve ileri matematik dersleri verilmektedir. 

Önümüzdeki yıl bașta Matematik ve Biyoloji olmak 
üzere Fizik, Kimya ve Bilgisayar alanlarında da çalıșma 
yapmayı hedefliyoruz.

Hedeflerimiz arasında akran çalıșmasıyla alt sınıftaki 
öğrencilerin üst sınıftaki öğrencilerden öğrenmesi yolu 
ile öğrenmede süreklilik sağlamak da bulunmaktadır.

--Metin Ferhatoğlu
Lise Müdür Yardımcısı
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Öğrencilerimizin planlama (planning), eșzamanlılık 
(simultaneous), ardıllık (successive) ve dikkat (attention) 
bilișsel ișlemlerini yaș düzeylerinin gerektirdiği düzeyde 
gerçekleștirip gerçekleștiremediklerini farklı araçlar ve 
testler ile değerlendiriyoruz. Bu beceriler bir öğrencinin 
akademik bașarısının temelleridir. Örneğin bu beceriler 
gelișmez ise, öğrenci okuma yazma sürecinde zorlanabilir; 
temeli ritmik sayma olan matematiksel ișlemleri 
yapamayabilir.

Herhangi bir alanda düzey altında kalan öğrenciler için 
ihtiyaçlarına yönelik materyal geliștiriyor; okul içi saatlerde 
ve okul sonrası bire bir ya da grup çalıșmaları planlıyoruz. Bu 
materyaller, doğrudan çalıșma kağıt ve kitapları olabileceği 
gibi, özel geliștirilmiș oyunlar ve ürünler de olabilir. 

İlkokul ve ortaokul düzeyinde bu destek programı öğrencinin 
becerileri istenilen düzeye gelene kadar devam edebilir.

--Dr. Özlem Mecit, Ortaokul Müdürü

Okul ortamında öğrencilerimizin akademik bașarısına etki eden bilișsel 
ișlem becerilerini nasıl değerlendiriyoruz ve destek için neler yapıyoruz?

We use various tools and tests to assess if the cognitive process 
of our students match their age level, for instance, planning, 
simultaneity, succession, and attention skills. These skills are the 
foundations of academic achievement. If students cannot develop 
these skills, they may find it difficult to read or write, or may not 
be able to carry out mathematical operations with the base of 
rhythmical counting. 

Depending on student needs, we develop materials for students 
who are below the required level. In addition, we organize 
one-on-one and group sessions both inside and outside of school 
hours. Materials given to students range from worksheets and 
books to specially developed games and educational 
supplements. 

The support program provided in Primary and Middle School 
continues until the student develops the necessary skills at the 
expected level. 

--Dr. Özlem Mecit, Middle School Principal

Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve 
sonuçlarına göre; öğrenme sürecini farklılaștırmak için seviyelere 
uygun ölçme değerlendirme araçlarını kullanıyoruz.

Ön değerlendirme ile öğrencilerin hazır bulunușluluk düzeyini 
ölçerek dersin içeriğini zenginleștiriyoruz. Süreç ve sonuç 
değerlendirmelerinde verdiğimiz geri bildirimler ile öğrenmeyi en 
üst düzeye çıkarmayı destekliyoruz.

Birinci dönemin sonunda yaptığımız genel değerlendirmeler 
sonucunda ikinci eğitim-öğretim döneminde müfredat 
zenginleștirme çalıșmalarına bașlıyoruz. Her öğrenciye göre 
yapılan değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin daha küçük 
gruplarla verimli olarak çalıșacağı zamanlar belirliyoruz. Bu 
gruplarda öğrencilerimize; kendilerini geliștirecek, zorlayacak ve 
farklı düșünme becerilerini kullanacakları fırsatlar sunuyoruz. 

Sarmal olarak yapılandırılan Matematik müfredatımızda konular 
arası geçișlerde eksik kalan konuları belirleyip destek çalıșmaları 
planlıyoruz. Örneğin; 
ikinci sınıfın birinci döneminde öğrencilerimizin ritmik sayma 
becerilerini süreç değerlendirmeleriyle ölçüyoruz. Çarpma ile olan 
bağlantısını kuramayan öğrencilerinize destek çalıșmalar 
yapıyoruz. 

Türkçe derslerinde yazılı anlatımı bașarı kriterlerini belirliyoruz. 
Bașarı kriterlerini hem öz değerlendirme hem de öğretmen 
değerlenmesiyle ölçüyoruz. Geri bildirimler sonucunda 
öğrencilerin etkili yaratıcı yazma becerilerini geliștirmelerine fırsat 
sunuyoruz.

-- Nilay Yıldırım, İlkokul Müdürü 

How are Primary School Students Assessed?
İlkokulda Ölçme Değerlendirme Süreçlerinin İșleyiși Nasıldır?
We use various age appropriate assessment tools in order to 
identify what students have learned and depending on 
assessment results we differentiate our learning process to 
accommodate the needs of the learner. 

We assess our students’ readiness and enrich our lesson content 
through pre-assessment. We maximize learning through the 
feedback we collect in our formative and summative 
assessments. 

We implement curriculum enrichment in the second semester 
according to the results of the general assessments carried out 
in semester one. After completing assessments specific to each 
student, we identify times when students are able to efficiently 
work in smaller groups. While in the groups, we provide our 
students with opportunities to develop and push themselves to 
use their different thinking skills. 

Through our Mathematics curriculum, which is spirally 
structured, we identify topics which our students are unable to 
master. For example, we assess our students’ rhythmical 
counting skills via formative assessment in the first semester of 
Grade 2 and support those students who cannot link it to 
multiplication.  We set criteria for written expression success in 
Turkish class. 

We assess success criteria both through self-assessment and 
teacher assessment. We provide students with opportunities to 
further their effective writing skills through feedback. 

-- Nilay Yıldırım, Primary School Principal

How Do We Assess Cognitive Processes Which Impact Our Students’ Academic
Performance in Middle School and How Do We Support Our Students? 





Our inspirations for classroom tools come from all 
different places: from our EdTech department, 
from professional development trainings we 
attend, from other colleagues, and from our own 
research. 

I came across Toontastic educational software 
online and uploaded it. I loved it immediately. I 
tested it with my niece first, then I brought it to 
our team and with my fellow teachers we 
discussed how and where it might fit into our 
curriculum. We decided that it is an excellent tool 
for teaching students the elements of a story. It 
literally walks students through the arc of a story 
in an easy and inventive way that makes 
storytelling come alive for students.

It also puts the control in their hands to make their 
own stories come to life, with as much guidance 
as they need or with the freedom to convey their 
own imagination. 

Some of the best development benefits of this 
tool is that students easily grasp how to make a 
story, how to tell a story, how to improve their 
presentation skills… They self reflect afterwards 
and might say, “Oh, my story doesn’t have a 
beginning, it just jumps right into the middle of the 
story.” I had one student do that and then he went 
back and added a beginning. 

Fortunately our teaching team and EdTech team 
are very supportive in helping us integrate new 
technologies. You can easily see how tools like this 
are an amazing advantage to student learning. 

--Zeyneb Șengezer
PYP Coordinator and Primary Teacher 

Derslerde kullandığımız araçlar konusunda pek çok kaynaktan 
ilham alıyoruz: Eğitim Teknolojileri bölümümüzden, katıldığımız 
mesleki gelișim eğitimlerinden, diğer meslektașlarımızdan ve 
kendi araștırmalarımızdan. 

“Toontastic” uygulamasına internette rast geldim ve 
uygulamayı hemen yükledim. Biraz inceleyince çok beğendim. 
Önce yeğenimle kullandım, sonra takımımla paylaștım. 
Meslektașlarımla birlikte bu uygulamayı müfredatımızın 
neresinde ve nasıl kullanabileceğimizi konuștuk. Uygulamanın, 
öğrencilere hikayenin unsurlarını öğretmek için mükemmel bir 
araç olduğuna karar verdik. Zira uygulama, öğrencilere bir 
hikayenin yaratım adımlarını, hikaye anlatıcılığını somut ve 
canlı hale getiren çok basit ve yaratıcı bir yolla gösteriyor. 

Ayrıca, öğrencilere ihtiyaç duyduklarında yönlendirme desteği 
alarak veya özgürce hayal güçlerini kullanarak kendi 
hikayelerini yaratma olanağı veriyor. 

Görsel açıdan son derece ilgi çekici bir uygulama olduğu için, 
uygulamanın kullanımını sizinle paylașmak istedik. 

Bu aracın en büyük faydalarından biri, öğrencilerin hikaye 
yaratma, hikaye anlatma ve sunma becerilerini kolayca 
kavramalarını sağlaması. Öğrenciler çalıșmaları üzerinde 
düșünüp değerlendirmeler yaparken “Aaa, hikayemin bir 
bașlangıcı yok, direkt olaydan bașlıyor.” diyebiliyorlar. Bu, bir 
öğrencimin bașına gelen bir olay. Öğrencim hemen en bașa 
döndü ve hikayesine bir giriș ekledi. 

Öğretim takımımızın ve Eğitim Teknolojileri takımımızın yeni 
teknolojileri entegre etme konusunda çok destekleyici oldukları 
için șanslıyız. Buna benzer araçların öğrencilerin öğrenmesine 
ne muazzam bir katkı yaptığını kolayca görebilirsiniz.

--Zeyneb Șengezer 
PYP Koordinatörü ve İlkokul Öğretmeni

EdTech Class Tools: Toontastic
Eğitim Teknolojileri Araçları: Toontastic
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Inquiries occur every minute of every day in Pre-School. 
The trick is to take advantage of students’ curiosity in 
that moment and apply it to the unit plan (objectives, 
standards, etc). 

Every time a student asks a question, a teacher should 
ask herself or himself: 
-Can I turn this into a teachable moment? 
-Can this be used to further my students’ interest in learning? 
-Can this be used as a bridge into an important topic? 
-If I support this, will this improve and strengthen my 
relationship with my students? 
-Is this more important than what I am currently teaching? 
-How can I join this inquiry with the current objectives that 
need to be met?

I believe when a student question arises, a teacher 
should go with it and see where it may take the class. 
Some inquiries die young, but some take root and can 
grow and develop over a long period of time. In 
Pre-School, it is important to help students make as 
many connections across ideas/concepts/skills as 
possible as this allows for the development and growth 
of neurological pathways. The more connections 
established, the more memorable the experience. The 
more memorable the experience, the more likely 
knowledge gained from it will be applied to future 
endeavors. 

THE PUMPKIN INQUIRY 
In our unit on “Who We Are”, the Pre-Kinder Class 
(Pre-Kinder) made an inquiry into change, exploring how 
we grow, how our bodies change, and how our abilities 
change as we grow... But first we had to understand 
what change means. 

To understand more about change, we made an 
interesting and unusual connection. From our previous 
unit we had a pumpkin that happened to break when we 
were playing with it. Rather than throw it out, I cut it up 
and put it in plastic bags and we decided to observe how 
the pumpkin started changing. 

The kids looked at the pumpkin as it was spoiling. We 
also set aside some pieces of fruit in a plastic bag as well 
and compared how fruit decayed as opposed to the 
pumpkin.

Curiosity
Drives
Our Learning
Merak 
Öğrenmenin 
İtici Gücüdür
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Anaokulunda sorgulama günün her dakikasında gerçekleșmektedir. 
Püf noktası, öğrencilerin meraklarını o 
anda avantaja dönüștürerek ünite planına (amaçlar, standartlar vb.) 
uygulamaktır. 

Bir öğrenci her soru sorduğunda öğretmen kendine șunu sormalı: 

-Bunu bir eğitim fırsatına dönüștürebilir miyim? 
-Bu soru, öğrencilerimin öğrenmeye olan ilgilerini ilerletmek için 
kullanılabilir mi? 
-Bu soru önemli bir konuya geçiș yapmak için kullanılabilir mi? 
-Bunu desteklersem öğrencilerimle olan ilișkim gelișip güçlenir mi? 
-Bu soru, benim șu anda öğrettiğim konudan daha önemli mi? 
-Halihazırda ulașmam gereken hedeflerle bu sorgulamayı nasıl bir araya 
getirebilirim? 

Bence öğrencilerden bir soru geldiğinde öğretmen bu sorunun sınıfı 
nereye götüreceğini düșünmeli. Bazı sorgulamalar çabuk sona erer, 
bazıları ise kök salarak büyür ve uzun bir zamana yayılır. 
Anaokulunda öğrencilerin fikirler/kavramlar/beceriler arasında 
olabildiğince çok bağlantılar kurmalarına yardımcı olmak çok 
önemli, çünkü bu sayede nörolojik bağlantılarının gelișimi ve 
büyümesi desteklenmiș oluyor. Ne kadar çok bağlantı kurulursa, 
tecrübe o kadar akılda kalıcı oluyor! Tecrübe ne kadar akılda kalıcı 
olursa, bundan elde edilen bilgi ileride o kadar kullanılır hâle geliyor. 

BAL KABAĞI SORGULAMASI 
Pre-Kinder sınıfı olarak “Kim Olduğumuz” teması altındaki 
ünitemizde değișim hakkında sorgulamalar yaptık. Nasıl 
büyüdüğümüzü, büyürken vücudumuzun ve becerilerimizin nasıl 
değiștiğini sorguladık. Ancak, öncelikle değișimin ne anlama 
geldiğini öğrenmemiz gerekiyordu. 

Değișimi daha iyi anlamak için ilginç ve sıradıșı bir bağlantı kurduk. 
Bir önceki ünitemizde oyun oynarken yanlıșlıkla çatlayan bir bal 
kabağımız vardı. Onu çöpe atmak yerine, parçalara ayırıp plastik 
torbalara koyarak nasıl bir değișim geçireceğini gözlemlemeye karar 
verdik. 

Çocuklar çürümekte olan bal kabağını incelediler. Bașka plastik 
torbalara da farklı meyveler koyduk. Böylece o meyvelerin bal 
kabağına kıyasla nasıl çürüdüğünü karșılaștırdık. 



We discussed what the pumpkin’s appearance was and 
why it was that way. One student said it looked like 
someone had put cotton on the pumpkin. Another sadd 
someone had drawn spots on it. But after more 
discussion we decided that the pumpkin was changing by 
itself and that this was what “decay” means. 

We discussed what the visible changes were and then 
we asked, “How can we find out what is actually 
happening to the pumpkin?” 

We decided we needed a scientist to help us. Then we 
had to think about how to find a scientist. Luckily, in our 
previous unit of inquiry we had investigated what 
community is, which helped us learn about our school 
and who works here. This was a good bridge connecting 
us from our previous unit to our current unit. We 
brainstormed all the people at school whom we could 
ask. 

Our trail led us to the science department, where Miss 
İrem helped us look at the pumpkin under a microscope 
and taught us about microbeings. This was an important 
step for students in understanding HOW to find out the 
answers to things they want to know. They realized that 
their teacher is not the only source of information and 
they learned the steps of how to track down information.

It may seem odd that a decaying pumpkin could lead us 
into an investigation about change, but organic inquiries 
like this can help students make connections in many 
unexpected ways!

--Katherine Stein, Pre-School English Teacher

Bal kabağının nasıl göründüğünü ve neden öyle olduğunu 
tartıștık. Öğrencilerimizden biri, bal kabağının üzerine pamuk 
konmuș gibi olduğunu; bașka bir öğrencimiz de birinin üzerine 
kalemle noktalar çizmiș gibi göründüğünü paylaștı. 
Tartıșmalar ilerledikçe bal kabağının kendiliğinden değiștiğine 
ve bunun “çürüme” anlamına geldiğine karar verdik. 

Gözle görülebilen değișimlerden bahsettikten sonra, 
kendimize “bal kabağına tam olarak ne olduğunu nasıl 
anlayabiliriz?” diye sorduk. 

Bize yardım etmesi için bilim insanlarına ihtiyacımız olduğuna 
karar verdik. Ardından, bir bilim insanını nereden 
bulabileceğimizi konuștuk. Șanslıyız ki, bir önceki sorgulama 
ünitesinde bir topluluğun ne olduğu ile ilgili araștırmalar 
gerçekleștirmiștik. Ünite kapsamında okulumuz ve burada 
kimlerin çalıștığı ile ilgili bilgiler edinmiștik. Bu fırsatla, önceki 
ünitemizle șimdiki ünitemiz arasında iyi bir bağ kurabildik. 
Beyin fırtınası yaparak sorularımızı okulda kimlere 
sorabileceğimizi düșündük. 

Yolculuğumuz bizi Fen Bölümü’ne götürdü ve İrem Öğretmen 
bal kabağını mikroskopta incelememize yardımcı olarak bize 
mikroskobik canlılarla ilgili bilgiler verdi. Sorularımızın 
cevaplarını NASIL bulabileceğimizi anlamamız için önemli bir 
adımdı bu. Öğretmenin, tek bilgi kaynağı olmadığını ve bilgiye 
ulașmak için gerekli olan adımları öğrendik.

Çürüyen bir bal kabağının bizi değișimle ilgili bir sorgulamaya 
götürmesi garip gelebilir; ancak, bunun gibi doğal olarak 
gelișen sorgulamalar öğrencilerin hiç beklenmeyen șekillerde 
bağlantılar kurmasını sağlıyor! 

--Katherine Stein, Anaokulu İngilizce Ögretmeni
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--Katherine Stein, 



 

In the first three grade levels of the Primary School, we plan six 
units of inquiry per year. These units are prepared according to the 
PYP themes. 

In our school, we plan five units of inquiry for Grade 4, which is the 
final year of the PYP. The sixth unit is planned by the students 
themselves. The purpose of this unit, which we call the PYP 
Exhibition Unit, is to display the attributes of the IB Learner Profile 
while also synthesizing the five essential elements of the PYP: 
knowledge, concepts, skills, attitudes, and action, whic we share 
with the school community as well. For Grade 4 students, the 
exhibition means a celebration in which they can display the fruits 
of their learning journey from Pre-School to Grade 4. 

Working under the guidance of their teachers, every year our 
students select a real life topic or issue relating to our country or 
the world. Carrying out an open-ended inquiry into their selected 
topic or issue, they aim to raise their own awareness and in others 
around them. Using the action cycle, they plan an action for the 
topic that they select under the theme “How We Organize 
Ourselves”. 

In order to implement their planned action/s, they engage in a 
collaborative and in-depth inquiry. They turn their topics into a unit 
with a view to exploring their topics extensively. They develop a 
central idea, lines of inquiry, and inquiry questions for their topics. 
Through this kind of preparation, they plan their own learning 
process. Benefiting from the mentorship of their teachers and 
volunteer experts, they implement their planned actions over a 
period of seven weeks. After they carry out their actions, they give a 
presentation to the school community and their parents. Through 
these presentations, we celebrate their success together. 

We have implemented the PYP Exhibition at ENKA since 2007. This 
is our 12th anniversary and we are looking forward to finding out 
the topics our students will choose for their PYP Exhibition this 
year. Once they finalize their topic selections, we will share the 
topics of this year with the whole school community.

İlkokulun ilk üç seviyesinde her yıl için altı sorgulama ünitesi 
planlıyoruz. Bu üniteler, PYP’nin temalarına uygun olarak 
hazırlanıyor. 

Okulumuzda PYP’nin son yılı olan dördüncü sınıf için sadece beș 
sorgulama ünitesi planlıyoruz, altıncı üniteyi ise öğrenciler 
planlıyor. PYP Sergi Ünitesi olarak adlandırılan bu ünitenin amacı, 
PYP’nin beș temel ögesini (bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve 
eylem) sentezleyerek okul topluluğuyla paylașmak ve IB Öğrenen 
Profili’nin özelliklerini sergileyebilmektir. 4. sınıf öğrencilerimiz 
için anlamı ise, anaokulundan PYP’nin son yılı olan dördüncü 
sınıfa gelene kadar geçirdikleri eğitim yolculuğu boyunca 
öğrendiklerini sergiledikleri bir kutlama. 

Öğrencilerimiz her yıl öğretmenlerinin mentörlüğünde ülkemizi ya 
da dünyayı ilgilendiren gerçek yașamdan konu ya da sorunlar 
seçiyorlar. Seçilen konuya ya da soruna yönelik açık uçlu 
sorgulama yürüterek kendilerinde ve çevrelerinde farkındalık 
uyandırmayı amaçlıyorlar. “Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” 
teması altında seçtikleri konu için, eylem döngüsünü kullanarak 
bir eylem planlıyorlar. 

Planladıkları eylemi/eylemleri hayata geçirebilmek için, ortaklașa 
yürütülen derinlemesine bir sorgulamaya katılıyorlar. Belirledikleri 
konuları kapsamlı bir șekilde çalıșabilmek amacıyla konuyu bir 
üniteye dönüștürüyor, seçtikleri konuya uygun bir ana fikir 
yazarak sorgulama hatları ve araștırma soruları olușturuyorlar. 
Aktiviteler hazırlayarak öğrenme süreçlerini planlıyorlar. 
Öğretmenlerinin ve seçtikleri konularda onlara destek vermeye 
gönüllü uzman kișilerin mentörlüğünde yaklașık yedi hafta 
boyunca çalıșarak planladıkları eylemlerini gerçekleștiriyorlar. En 
sonunda, okul topluluğu ve aileleri ile paylașmak üzere bir sunum 
hazırlıyorlar. Bu sunumlar ile onların bașarılarını hep birlikte 
kutluyoruz. 

Okulumuzda 2007 yılından beri yapılan, bu yıl on ikincisini 
gerçekleștireceğimiz PYP Sergi ünitesinde öğrencilerimizin hangi 
konuları seçeceklerini heyecanla bekliyoruz. Seçim așamaları 
bittiğinde, bu yılın konularını tüm okul topluluğumuza ve sizlere 
duyuracağız.

Grade 4 Students Learn Project Management with their PYP Exhibition
PYP Sergisi Sayesinde Öğrenciler 4. Sınıfta Proje Yönetimini Öğreniyorlar
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PYP Exhibition topics studied to date: 
PYP Exhibition 2007 Recycling 
PYP Exhibition 2008 Water Scarcity 
PYP Exhibition 2009 Equal Education Rights 
PYP Exhibition 2010 Energy, Waste 
PYP Exhibition 2011 Consumption 
PYP Exhibition 2012 Natural Disasters, Street Animals, 
World Festivals, Forests 
PYP Exhibition 2013 Disabled People, Achievement in 
Sports, Time Management, Environment, Sea Pollution, 
Equal Educational Opportunities 
PYP Exhibition 2014 Healthy Behaviors, Use of Energy, 
Electronic Waste, Use of Books, Paper and Paper Napkin 
Consumption, Technology Addiction, Energy Waste, 
Languages, Air Pollution 
PYP Exhibition 2015 Recycling, Air Pollution, Water, 
Technology at School, Technology in Art, Spending Quality 
Time, Saving, Use of Technology, Eating Local Foods 
PYP Exhibition 2016 Social Responsibility, Technological 
Pollution, Food Waste, Time Management, Books, Art, 
Recycling, Creativity and Educational Games, Historical 
Sites and Artefacts, the IB Learner Profile, Children’s 
Rights, Art Through the Eyes of A Child 
PYP Exhibition 2017 Common Language: Coding, Use of 
Cloth Bags, Shared Use Movement, Disabled People
PYP Exhibition 2018 Sustainability, Shared Resources, 
Environment, Immigration

PYP Sergi Ünitesi’nde bugüne kadar çalıșılan 
konular: 

PYP Sergisi 2007 Geri Dönüșüm 
PYP Sergisi 2008 Su 
PYP Sergisi 2009 Eșit Eğitim Hakkı 
PYP Sergisi 2010 Enerji, Atıklar 
PYP Sergisi 2011 Tüketim 
PYP Sergisi 2012 Doğal Afetler, Sokak Hayvanları, 
Dünya Bayramları, Ormanlar 
PYP Sergisi 2013 Engelliler, Sporda Bașarı, Zaman 
Yönetimi, Çevre, Deniz Kirliliği, Eğitimde Eșitlik 
PYP Sergisi 2014 Sağlıklı Davranıșlar, Enerjinin 
Kullanımı, Teknolojik Atıklar, Kitapların Kullanımı, Kağıt 
ve Peçetelerin Kullanımı, Teknolojik Bağımlılık, Enerji 
İsrafı, Diller, Hava Kirliliği 
PYP Sergisi 2015 Yeniden Kullanma, Hava Kirliliği, Su, 
Okulda Teknoloji, Sanatta Teknoloji, Kaliteli Zaman 
Geçirmek, Tasarruf, Teknoloji Kullanımı, Yerel 
Ürünlerle Beslenme 
PYP Sergisi 2016 Sosyal Sorumluluk, Teknoloji Kirliliği, 
Yiyecek İsrafı, Zaman Kullanımı, Kitaplar, Sanat, Geri 
Dönüșüm, Yaratıcılık ve Eğitsel Oyunlar, Tarihi Eserler, 
IB Öğrenen Profili, Çocuk Hakları, Çocuk Gözüyle Sanat 
PYP Sergisi 2017 Ortak Dil: Kodlama, Bez Torba 
Kullanımı, Ortak Kullanım Hareketi, Engelliler
PYP Sergisi 2018 Sürdürülebilirlik, Ortak kullanım, 
Çevre, Göç
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The Importance of Play
Oyunun Önemi

 

WHY IS PLAY IMPORTANT? 
From 0-6 years old is a critical time in 
children's cognitive development 
because so much of their brain 
development occurs during this time 
frame. That's one reason why early 
childhood education is so important. 
And believe it or not, PLAY is an integral 
part of cognitive learning for young 
children. It is more than what it appears 
to be. 

Play enhances language development, 
social competence, creativity, 
imagination, and thinking skills. 

Play helps children physically. They use 
their fine and gross motor skills, 
learning how to coordinate their actions 
and control their bodies, controlling 
their eye-hand coordination, 
understanding spatial relationships, and 
more. 

OYUN NEDEN ÖNEMLİDİR? 
Beyin gelișiminin büyük kısmının 
gerçekleștiği dönem olmasından dolayı 
0-6 yaș arası, çocukların bilișsel gelișimi 
için çok kritik bir zamandır. Erken 
çocukluk eğitiminin büyük önem 
tașımasının nedenlerinden biri budur ve 
inanılmaz gelebilir ancak küçük çocuklar 
için OYUN bilișsel gelișimin çok önemli 
bir parçasıdır. Oyun aslında 
göründüğünden çok daha fazlasıdır. 

Oyun; dil gelișimini, sosyal becerileri, 
yaratıcılığı, hayal gücünü ve düșünme 
becerilerini geliștirir. 

Oyun; çocukların fiziksel gelișimini 
destekler. Oyun sırasında çocuklar ince 
ve kaba motor becerilerini kullanırlar. Bu 
da onların hareketlerini koordine etmeyi, 
vücutlarını kontrol etmeyi, el-göz 
koordinasyonuna hükmetmeyi, 
mekansal ilișkileri ve çok daha fazlasını 
öğrenmelerini sağlar. 
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They interact socially. They think about what they are 
doing or going to do. They develop their vocabulary by 
socializing and interacting, expressing their thoughts and 
their emotions, through problem-solving and negotiating 
with each other. 

Play helps children process all the experiences they have 
because while they are playing, they use their past 
experiences-- what they have learned in class, what they 
have seen at home, what they have seen on television or 
read/seen in books-- and they use these as the source to 
invent their games, scenarios, and activities. 

Because play can integrate all of these factors, it is a 
source of significant cognitive development for young 
children. 

AT ENKA, WE TAKE PLAYTIME SERIOUSLY 
Knowing the importance of play for young learners, we 
make sure that we have at least one hour of play time 
each day. We are careful not to poach any time from play 
time for other events. 

In fact, our Pre-School playground was designed by an 
Australian firm specializing in children's playgrounds, Play 
Environment Consulting, whose director, Prue Walsh, is an 
early childhood educator. They have designed more than 
2,000 early childhood centers, schools and public play 
spaces throughout Australia, USA, Scandinavia, Indonesia, 
Malaysia, Turkey and Dubai. 

Our playground is specifically designed according to the 
areas of curiosity we observe in our students. And we add 
different items or take items away in order to keep the 
environment something new to explore and discover. If we 
see students trying to balance on different items, we bring 
in balance beams. If we see they show interested in water, 
we add items to our water play areas. We have even 
brought large cardboard boxes and tents into the garden 
to allow students to use their imaginations in different 
style dwellings. 

Playtime-- especially outside playtime-- is something we 
value highly, and even in bad weather we take the time to 
get fresh air, even if it is only possible to walk around the 
garden to see what the natural environment is like at that 
time. 

We encourage families to ensure weekend playtime for 
their children as well. Play at this age is one of the greatest 
teachers.

--Ayten Yılmaz
Pre-School Principal

Çocuklar birbirleriyle sosyalleșirler. Yapmakta oldukları ve 
yapacakları șeyler hakkında düșünürler. Sosyalleșerek, 
birbirleriyle etkileșime girerek, duygu ve düșüncelerini ifade 
ederek, sorunlar çözerek ve birbiriyle müzakere ederek 
kelime dağarcıklarını zenginleștirirler.

Oyun; çocukların deneyimlerini gerçek yașama 
aktarmalarına yardımcı olur. Oyun oynarken önceki 
deneyimlerini --sınıfta öğrendiklerini, evde gördüklerini, 
televizyonda izlediklerini veya kitaplarda 
okuduklarını/gördüklerini-- kullanırlar ve yine bu kaynaklar 
yardımıyla oyunlar, senaryolar ve aktiviteler oluștururlar. 

Tüm bu etkenleri bir araya getirdiği için oyun ufak yaștaki 
çocuklar için çok önemli bir bilișsel gelișim kaynağıdır. 

ENKA’DA OYUN ZAMANI CİDDİ BİR İȘTİR 
Oyunun okul öncesi dönemdeki çocuklar için önemini 
bildiğimizden, öğrencilerimizin oyun zamanlarının her gün 
en az bir saat olmasını sağlıyoruz. Bașka çalıșmalar için 
oyun zamanından vakit almamaya özen gösteriyoruz. 

Aslına bakarsanız, Anaokulu bahçemiz çocuk oyun bahçeleri 
konusunda uzmanlașmıș Play Environment Counsulting adlı 
Avustralyalı bir șirket tarafından tasarlanmıștır. Șirketin 
yöneticisi olan Prue Walsh erken çocukluk eğitimcisidir. Bu 
șirket Avustralya, Amerika Birleșik Devletleri, İskandinavya, 
Endonezya, Malezya, Türkiye ve Dubai’de 2000’in üzerinde 
erken çocukluk merkezi, okul ve halka açık oyun alanı 
tasarlamıștır. 

Oyun bahçemiz, öğrencilerin merak duyduğu alanlar dikkate 
alınarak özel olarak tasarlanmıștır. Ortamda her daim 
keșfedilecek ve araștırılacak yeni șeylerin olmasını 
sağlamak amacıyla, sürekli olarak farklı malzemeler ekliyor 
ya da çıkartıyoruz. Çeșitli malzemeler üzerinde dengede 
durmaya çalıșan öğrenciler gördüğümüzde denge tahtaları 
getiriyoruz. Öğrencilerin suya ilgi duyduklarına tanık olursak, 
oyun alanına suyla oynayabilecekleri nesneler ekliyoruz. 
Öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak farklı tarzda evler 
ve barınaklar inșa etmeleri için bahçeye büyük karton 
kutular ve çadırlar bile getirdiğimiz oluyor. 

Oyun zamanına --özellikle açık havada oyun zamanına-- 
büyük önem veriyoruz. Hava kötü olsa bile temiz hava 
almak ve en azından dıșarıda yürüyüș yaparak doğanın o 
andaki halini gözlemlemek için dıșarı çıkıyoruz. 

Aileleri hafta sonları çocukları için oyun zamanı ayırmaya 
teșvik ediyoruz. Bu yaș için en iyi öğretmenlerden biri 
oyundur.

--Ayten Yılmaz
Anaokulu Müdürü
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Cardboard Challenge
Karton Kutu ile Tasarım Etkinliği
In October ENKA held the Cardboard Challenge in Grade 
3. This is a global event typically conducted in 
mid-October intended to celebrate the creativity of 
children through engaging students in creative play-- an 
undirected learning experience that relies on the 
student’s own ingenuity to create an original object from 
whatever resources are provided. 

This kind of creative play ignites imagination and 
inventiveness as well as developing a child’s ability to 
problem solve. It triggers entrepreneurship, originality, 
and a number of 21st century skills, including 
resourcefulness, critical thinking, perseverance, 
collaboration, and teamwork. 

“The Global Cardboard Challenge is a global campaign 
inspired by the short film, Caine’s Arcade. At the heart of 
the Challenge is an opportunity for children to build 
whatever they can dream up using cardboard, recycled 
materials, and imagination...” 

Geçen Ekim ayında 3. sınıflarda Karton Kutu İle Tasarım 
etkinliği düzenlendi. Genellikle ekim ayı ortalarında 
gerçekleștirilen bu küresel etkinlik, öğrencilere yaratıcı oyun 
(öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak verilen kaynaklarla 
özgün nesneler yaptıkları bir serbest öğrenme deneyimi) 
yoluyla yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı veriyor. 

Bu tür yaratıcı oyunlar hem hayal gücünü ve buluș 
kabiliyetini ateșliyor hem de çocukların problem çözme 
becerilerini geliștiriyor. Aynı zamanda, girișimcilik ve 
özgünlüğün yanı sıra pratik zeka, eleștirel düșünme, 
kararlılık, ișbirliği ve takım çalıșması gibi bir dizi 21. yüzyıl 
becerilerini destekliyor. 

“Küresel Karton Kutu İle Tasarım Etkinliği, Caine’s Arcade 
(Caine’in Oyun Salonu) isimli kısa filmden esinlenilmiș küresel 
bir harekettir. Yarıșmanın merkezinde çocukların karton 
kutular, oluklu mukavvalar, geri dönüștürülmüș malzemeler 
ve hayal güçlerini kullanarak hayal ettikleri tasarımları 
yapmaları bulunuyor…” 
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After watching Caine’s inspirational story of creating his 
own cardboard arcade (please watch it!), ENKA Grade 3 
students made their projects over a 3-4 week period. After 
creating their projects, they held a public event outside in 
the garden for students to try out the games they had 
constructed. 

This event was a good example of our curriculum, the PYP 
Inquiry Cycle (ask, investigate, create, discuss, reflect), and 
the PYP Action Cycle (choose, act, reflect) in practice. 

During the “create” phase of the process, it can be a bit 
chaotic as students try to enact their ideas. We reflected 
throughout the process. Sometimes we used the wrong 
material to achieve our aim and had to start again. 
Sometimes we implemented the idea incorrectly. 
Sometimes the recycled materials we brought from home 
ran out and we had to determine an alternative method. 

Trial and error helped us understand what works, what 
doesn’t work, how to do things, what order to do them in, 
and a number of other elements that wouldn’t have 
occurred to us without having tried to bring our creations 
to life. 

The Cardboard Challenge was a specific global event in 
which we participated, but actually, asking, investigating, 
creating, discussing, and reflecting are a part of our daily 
learning environment. This time it was just cardboard 
arcade style!

--Eren Arslan
Primary & Middle School Art Teacher

3. sınıf öğrencilerimiz, karton kutularla kendi oyun salonunu 
inșa eden Caine’in ilham verici hikayesini (lütfen mutlaka siz de 
izleyin) seyrettikten sonra 3-4 hafta boyunca kendi projelerini 
yaptılar. Projelerini tamamladıktan sonra, tasarladıkları 
oyunları okul bahçesinde diğer sınıfların deneyimine sundular. 

Bu etkinlik müfredatımızın, PYP Sorgulama Döngüsünün (soru 
sor, araștır, yarat, tartıș, değerlendir) ve PYP Eylem 
Döngüsünün (seç, harekete geç, değerlendir) iyi bir örneğiydi. 

Sürecin “yarat” evresi, öğrenciler fikirlerini hayata geçirmeye 
çalıștıkları için biraz kaotik olabiliyor. Süreç boyunca 
dönüșümlü düșünme yaptık, değerlendirmeler yaptık. 
Amacımızı gerçekleștirmeye çalıșırken bazen yanlıș malzeme 
kullandık ve sil baștan bașlamak durumunda kaldık. Bazen 
fikrimizi yanlıș bir șekilde hayata geçirmeye çalıștık. Bazen de 
evden getirdiğimiz geri dönüștürülmüș malzemelerimiz bitti ve 
alternatif bir yöntem bulmak zorunda kaldık. 

Neyin ișe yaradığını, neyin yaramadığını, bir șeyi nasıl 
yapmamız gerektiğini, ișleri hangi sırada yapmamız gerektiğini 
deneme yanılma yoluyla anladık. Ayrıca, tasarımlarımızı hayata 
geçirmeye çalıșmadan karșılașamayacağımız bașka unsurlar 
keșfettik. 

Karton Kutu İle Tasarım Etkinliği bizim de katıldığımız özel bir 
küresel etkinlik, fakat aslında soru sormak, araștırmak, 
yaratmak, tartıșmak ve değerlendirmek bizim günlük öğrenme 
ortamımızın bir parçası. Sadece bu kez karton kutularla 
olușturulmuș bir oyun salonu tarzında karșımıza çıkmıș oldu!

--Eren Arslan
İlkokul ve Ortaokul Sanat Öğretmeni
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5. Sınıflar Kișisel ve Kültürel İfadeyi Keșfediyor

Recently Grade 5 students explored the global context of 
personal and cultural expression. Having a personal style 
of expression allows us to interpret, communicate, and 
create what we see around us. 

We decided to make this unit an interdisciplinary unit, 
which means that to explore this concept, we looked at 
identity via writing and art with our English class and 
Visual Arts class. 

What is creativity in art? In writing? What is an artist’s voice/a 
writer’s voice? How is personal style and personality expressed 
through art or writing?

We examined different artwork and reflected on how an 
artist’s personality is exhibited in the artwork they create. 
As a part of this, all of Grade 5 visited Anthony Cragg’s 
Human Nature exhibit at Istanbul Modern. 

5. sınıflar yakın zamanda kișisel ve kültürel ifadenin küresel 
bağlamını inceledi. Kișisel bir ifade tarzına sahip olmak, 
çevremizde gördüklerimizi yorumlamamızı, bașkalarına 
aktarmamızı ve yeni șeyler yaratmamızı sağlar. 

Bu üniteyi, disiplinler arası bir üniteye dönüștürmeye karar 
verdik. Kimlik kavramını incelemek amacıyla, İngilizce ve 
Görsel Sanatlar derslerimizde yazı ve sanat yoluyla kendi 
kimliğimize baktık. 

Sanatta yaratıcılık nedir? Yazıda yaratıcılık nedir? 
Sanatçının/yazarın üslubu nedir? Kișisel tarz ve kișilik sanat ve 
yazı yoluyla nasıl ifade edilir? 

Farklı sanat eserlerini inceledik ve bir sanatçının kișiliğinin, 
eserlerine nasıl yansıdığı üzerinde düșündük. Bu sürecin bir 
parçası olarak, 5. sınıf öğrencilerimiz Anthony Cragg’in 
İstanbul Modern’deki “İnsan Doğası Sergisi” ziyaret edildi. 
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Grade 5 Explores Personal and Cultural Expression



His abstract sculptures and installations were 
extremely interesting to our students, who 
reflected on their experience in a video of our 
trip, created by English Teacher, Will Amosa.

To further solidify what we experienced, 
students used their language and writing skills 
to describe and compare how the artist 
expressed himself through his different pieces. 

Students also expressed their own personalities 
through art and writing. After studying different 
portraits by various artists and discussing and 
comparing their techniques, students created 
their own self portraits which were wonderful 
pieces of personal expression! 

--Nermin Hollis
Head of Visual Arts

Cragg’in soyut heykelleri ve enstalasyonları 
öğrencilerimizin bir hayli ilgisini çekti. Gezi 
dönüșü İngilizce öğretmenleri Will Amosa ile 
birlikte geziye dair düșüncelerini paylaștıkları bir 
video hazırladılar.

Deneyimlerini daha da somutlaștırmak amacıyla, 
sanatçının farklı eserleri ile kendini nasıl ifade 
ettiğini açıklamak ve karșılaștırmak için 
öğrenciler dil ve yazma becerilerini ortaya 
koydular.

Bunların yanı sıra, öğrenciler kendi kișiliklerini de 
sanat ve yazı ile ifade ettiler. Farklı sanatçıların 
portrelerini inceledikten ve tartıștıktan/ 
karșılaștırdıktan sonra, kișisel ifadenin harika 
örnekleri olan kendi portrelerini yarattılar!

--Nermin Hollis
Görsel Sanatlar Bölüm Bașkanı
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Our Dance Festival is one of the most colorful and 
energetic events of the year. Last June's event was no 
exception. Orchestrated by our Performing Arts 
Coordinator, the tireless Bertan Arın, we hosted 
approximately 400 students of all ages from a number 
of schools. The day long event on June 2nd featured 
students performing dances of a variety of genres. 
Congratulations to everyone involved in this fantastic 
event!

Geleneksel dans festivalimiz, eğitim-öğretim yılının en renkli, 
en enerjik etkinliklerinden biridir. Geçtiğimiz Haziran ayındaki 
etkinlikte de yine bu heyecanı yașadık. Yorulmak bilmeyen 
Sahne Sanatları Koordinatörümüz Bertan Arın’ın yönetiminde 
gerçekleștirilen etkinlikte farklı okullardan ve farklı yașlardan 
400 öğrenciyi okulumuzda ağırladık. 2 Haziran’da gün boyu 
süren festivalde katılımcılar çeșitli türlerde danslar 
sergilediler. Bu harika etkinlikte yer alan herkesi kutluyoruz!
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Performing
Arts at ENKA 
ENKA Sahne
Sanatları
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ENKA Athletes
ENKA Sporcuları

ENKA’s extensive sports facilities and dedicated 
trainers provide the infrastructure for athletically 
inclined students to take their sport to the 
highest level they can. 

ENKA’nın zengin spor olanakları ve kendini 
ișine adamıș antrenörleri, spora yatkın 
öğrencilerimize kendi branșlarında en 
yüksek seviyeye çıkmaları için gerekli 
altyapıyı sunuyor. 



COMMUNITY FOCUS
ENKA Life February 2019 - ENKA'da Yașam Șubat 2019    48

ENKA Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Ödülü Aldı

ENKA Wins
Sustainability Award

ENKA won a Sustainable Development Goal Award at the 10th Corporate 
Social Responsibility Summit organized by the Turkish Corporate Social 
Responsibility Association in recognition of our Sustainable Campus 
Program and our contribution towards Quality Education, which is the 4th 
UN Global Goal.

ENKA Okulları; Sürdürülebilir Kampüs Programı ve BM Küresel Hedeflerinin 4. 
hedefi olan Nitelikli Eğitim hedefine yönelik katkılarından dolayı, Türkiye 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 10. Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi 
Ödülleri dalında değer ödülüne layık görüldü.



 

In the past few years, our school has taken more serious steps to coordinate, track, and increase all the sustainability 
efforts we engage in schoolwide. In 2018 we were honored with the Sustainable Development Goal Award by the Turkish 
Corporate Social Responsibility Association due to our Sustainable Campus Program. Here is a partial list of the programs 
that we run at our school or in coordination with our two sister schools:

GOAL 3: Good Health and Well-being
 -Medicine Collection Campaign 
-”iyİLİK” Bone Marrow Center Project
-Psychology Conference
-Values Education

GOAL 4: Quality Education
-Social Me Academy Club’s Özel Sevgi  
  Çiçeği Rehabilitation Center Project
-Entrepreneur Summit:
   “My Spaceship” Activity  
-”Once Upon a Time” Societal 
  Gender Workshop 
-ÇOÇA Peer Bullying Awareness
-Environment Day 
-Audio Library Project
-Global Goals Training
-Global Goals-Focused 
   “Meet My World” Project
-Child Protection Training  (all staff) 
-Spring Teachers’ Conference 
    (free for public school teachers)
-Foreign Language Project
    (with sister school) 
-Model United Nations 
    (free for public school students)
 
GOAL 5: Gender Equality
-Syrian Refugee Children Project 
-Corridor Library Project
-Silent Reading Activities 
-ÇEKÜL Sustainability Training
 

GOAL 7: Affordable and Clean Energy
-Organ & Tissue Donation Week 
-Erasmus Solar Energy Project 

GOAL 8: Decent Work & Economic Growth
-High School Biotechnology Club
-Sourcing our support staff locally

GOAL 9: Industry, Innovation & 
Infrastructure
-TÜBİTAK Water Filter Projects
 
GOAL 10: Reduced Inequality
-Audio Library Project
-Nepal Project (visiting, volunteering, and 
    physical improvement project)
-Social Me Academy Club Özel Sevgi Çiçeği 
Rehabilitation Center Project
-Gaziantep Summer School
-Aziz Nesin Foundation April 23rd 
    Celebrations 
-Syrian Refugee Children Project 
-Corridor Library Project
-Silent Reading Activities 
-Blue Plastic Cap Campaign
-Shoe Drive
-ENKA RUN Project
-Football Game by Visually Impaired Team
-Spring Teachers’ Conference     
   (free for public school teachers)
-Foreign Language Project 
    (with sister school) 
-Model United Nations
    (free for public school students)

ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı

GOAL 11: Sustainable Cities & Communities
-Permaculture Club & Garden 
-Movie Club Street Animals Project
-Joint Project with Hasan Kızıl, Repairman of 
    Lives 

GOAL 12: Responsible Consumption & 
Production
-Environment Day
-Environmentally Friendly Water Bottles
-Environmentally Friendly Stationery

GOAL 13: Climate Action
-TEGV Project: 
   “Donate, Don’t  Throw Out” 
-Waste Paper Collection Campaign 
-Waste Management 
-Paper Consumption Reduction via 
  Google Classroom & iTunes University use
-Measuring Our Carbon Footprint 
 
GOAL 14: Life Below Water
-Responsible Consumption & Production 
    Project
 
GOAL 15: Life on Land
-WWF Animal Adoption Project 
-Food Campaign for Street Animals 
 
GOAL 16: Peace and Justice 
-Democracy & Human Rights Workshops 
 
GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal
-ENKA School Sustainability Summit
-Model United Nations
-European Youth Parliament
-Joint Projects with NGOs
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ENKA Sustainability 
Summit 
To give students more voice in our 
sustainability efforts, together 
with ENKA’s two sister schools, we 
hold a student-led Sustainability 
Summit once a year where students 
engage with NGOs and are mentored 
through the process of problem 
solving in that sector. Students select 
a sustainability issue relating to our 
school/campus they want to address 
and in intense but fun sessions, 
brainstorm actionable plans to 
implement at school. 

Okulumuz geçtiğimiz birkaç yıl boyunca okul genelinde gerçekleștirdiğimiz sürdürülebilirlik çalıșmalarını koordine 
etmek, takibini yapmak ve arttırmak için daha ciddi adımlar atmıștır. 2018 yılında Sürdürülebilir Kampüs 
Programımız Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Sürdürülebilir Gelișim Hedefi Ödülüne layık 
görülmüștür. Okulumuzda diğer iki kardeș okulumuzla birlikte yürüttüğümüz projelerden bazıları șu șekildedir:

HEDEF 3- Sağlıklı Bireyler
-İlaç Toplama Kampanyası
-iyİLİK Projesi
-Psikoloji Konferansı
-Değerler Eğitimi

HEDEF 4- Nitelikli Eğitim
-Sosyal Ben Akademi Kulübü Özel 
Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezi

-Girișimcilik Zirvesi Uzay Mekiğim 
Etkinliği 

-Bir Varmıș Bir Yokmuș Toplumsal 
Cinsiyet Atölyesi

-ÇOÇA Akran Zorbalığı
-Çevre Günü
-Sesli Kitap Projesi
-Küresel Hedefler Eğitimi
-Küresel Hedefler Odaklı "Dünyam ile 
Tanıș" Projesi

-Çocuk Koruma Eğitimi (tüm personel) 
-İlkbahar Öğretmenler Konferansı 
(devlet okulu öğretmenlerine ücretsiz)

-Yabancı Dil Projesi (kardeș okul projesi) 
-Model Birleșmiș Milletler (devlet okulu 
öğrencilerine ücretsiz) 

HEDEF 5- Toplumsal Cinsiyet Eșitliği
-Suriyeli Mülteci Çocuklar Projesi
-Koridor Kütüphanesi
-Sessiz Okuma Eylemi Etkinlikleri
-ÇEKÜL Sürdürülebilirlik Eğitimleri

HEDEF 7- Erișilebilir ve Temiz Enerji
-Organ ve Doku Bağıșı Haftası
-Güneș Enerjisi Erasmus Projesi

HEDEF 8- İnsana Yakıșır İș ve 
Ekonomik Büyüme
-Lise Biyoteknoloji Kulübü
-Yakın çevreden destek personeli temin 
etme

HEDEF 9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
-TÜBİTAK Su Filtresi Projeleri

HEDEF 10-Eșitsizliklerin Azaltılması
-Sesli Kitap Projesi
-Nepal Projesi (ziyaret, gönüllülük ve 
yardım)

ENKA Sürdürülebilirlik 
Zirvesi
Öğrencilerimizin sürdürülebilirlik çalıșmala-
rına daha çok dahil olabilmeleri adına, her 
yıl iki ENKA kardeș okuluyla birlikte öğrenci-
lerin yönettiği Sürdürülebilirlik Zirvesi 
gerçekleștirmekteyiz. Burada öğrenciler, 
STK’larla bir araya gelmekte ve bu sektörde 
sorun çözme sürecinde kendilerine yol gös-
terilmektedir. Öğrenciler, okulumuz/kampü-
sümüzle ilgili çözmek istedikleri bir sürdürü-
lebilirlik sorununu seçmekte ve yoğun ama 
bir o kadar da eğlenceli geçen oturumlarda, 
okulumuzda uygulayacakları eylem planları 
hakkında beyin fırtınası yapmaktadır.    

-Sosyal Ben Akademi Kulübü Özel Sevgi Çiçeği 
Rehabilitasyon Merkezi

-Gaziantep Yaz Okulu SSP
-Aziz Nesin Vakfı 23 Nisan Kutlamaları
-Suriyeli Mülteci Çocuklar Projesi
-Koridor Kütüphanesi
-Sessiz Okuma Eylemi Etkinlikleri
-Mavi Kapak Kampanyası
-Ayakkabı Kampanyası
-ENKA RUN Projesi
-Görme Engelliler Futbol Maçı
-İlkbahar Öğretmenler Konferansı (devlet okulu 
öğretmenlerine ücretsiz)

-Yabancı Dil Projesi (kardeș okul projesi)
-Model Birleșmiș Milletler (devlet okulu 
öğrencilerine ücretsiz) 

HEDEF 11-Sürdürülebilir Șehir ve Yașam Alanları
-Permakültür Kulübü ve Bostan
-Sinema Kulübü Sokak Hayvanları Projesi
-Hayat Tamircisi Hasan Kızıl ile Ortak Proje

HEDEF 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim
-Çevre Günü
-Çevre Dostu Su Mataraları
-Çevre Dostu Kırtasiye Malzemeleri 

HEDEF 13-İklim Eylemi
-TEGV Atma Bağıșla Projesi
-Atık Kağıt Toplama Kampanyası
-Atık Yönetimi
-Google Classroom ve iTunes University ile kağıt 
tasarrufu

-Karbon Ayak İzimiz

HEDEF 14-Sudaki Yașam
-Sorumlu Tüketim ve Üretim Projesi

HEDEF 15-Karasal Yașam
-WWF Hayvan Evlat Edinme Kampanyası
-Sokak Hayvanları Mama Kampanyası

HEDEF 16-Barıș ve Adalet
-Demokrasi ve İnsan Hakları Atölyeleri 

HEDEF 17-Hedefler için Ortaklıklar
-ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Bulușması
-Model Birleșmiș Milletler
-Avrupa Gençlik Parlamentosu
-STK’larla Ortak Proje
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On May 10th, the 
Dreamcatchers Club 

organized our second 
annual event-- The Sound 

of Sight-- which took place 
on our school’s football field. 

Our aim in this community 
service project is to help 

Turkey’s Visually Impaired 
Football Team by supporting 

them with their needs, like 
covering their transportation 

costs so they can play a 
match in another city. 

Cevat K. helped us bring 
together our friends from 

the federation and our 
school football players. In 
order to play under equal 

conditions, our school team 
members were blindfolded. 

This method enabled our 
students and viewers to 

empathize with our visually 
impaired friends.

After the match, to make the 
day even more memorable, 

some of our guests took 
the opportunity to express 

their intimate feelings about 
the event which resulted in 

emotional moments 
for us all.

After speeches were made,  
we had snacks and it was 

time to say goodbye to our 
special guests. They didn’t 

need to see our smiles even 
though we could see theirs. 

However, we know a magical 
connection was formed on 

this special day.

--Dreamcatchers Club

Hayal-Et Kulübü olarak bu yıl 
10 Mayıs’ta “Sahada Ses 
Var” adlı geleneksel etkinliği-
mizi düzenledik. Etkinlik 
okulumuzun futbol sahasın-
da gerçeklești. Bu sosyal 
sorumluluk projemizin amacı, 
Türkiye Görme Engelli Futbol 
Takımı’nın bașka șehirlerdeki 
maçların ulașım masrafları 
gibi ihtiyaçlarına destek 
olmak.

Görme Engelliler Spor 
Federasyonu’ndan gelen 
dostlarımızı ve okulumuzun 
futbol takımını bir araya 
getiren isim Cevat Köprübașı 
oldu. Maçın eșit șartlarda 
oynanması için okulumuzun 
futbol takımının oyuncuları-
nın gözleri bağlandı. Bu 
sayede, hem öğrencilerimiz 
hem seyirciler görme engelli 
dostlarımızla empati kurma 
fırsatı buldular. 

Maçtan sonra, etkinlikle ilgili 
duygu ve düșüncelerini 
paylașan misafirlerimiz 
duygusal ve unutulmaz 
anların yașanmasına neden 
oldular. 
 
Konușmaların ardından, hep 
birlikte ikramların tadını 
çıkardık. Sonra özel dostları-
mızla vedalașma vakti geldi. 
Biz onların yüzlerindeki 
gülümsemeyi görebilsek de, 
onların bizim gülen yüzleri-
mizi görmeleri gerekmedi. 
Önemli olan aynı duyguları 
hissetmek ve iletișim 
kurmaktı. Ancak, biliyoruz ki, 
bu özel günde sihirli bir bağ 
kuruldu!

--Hayal Et Kulübü

Visually Impaired Football Match
Görme Engelli Futbol Maçı
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Her yıl azimli bir grup öğrencimiz The Duke of Edinburgh 
Uluslararası Ödül Programı’na katılıyor (DofEIA).

DofEIA, çaba ve azim gösteren, yeni beceriler geliștirmek 
isteyen 14-24 yaș aralığındaki gençlere yönelik saygın ve 
dünya çapında tanınmıș bir öz gelișim programıdır. 
Program, öğrenci tarafından kendi ilgi alanlarına göre 
tasarlanır ve genelde öğretmen olan bir yetișkin 
tarafından denetlenir.

Ödül Programı üç kategoriden olușmaktadır ve her geçen 
seviyede verilen sorumluluklar ve görev süreleri 
artmaktadır:
-BRONZ, 14 yaș ve üstü, 26 hafta (6 ay) süren aktiviteler 
ve beceri kazanma + Macera Gezisi (2 gün, 1 gece)
-GÜMÜȘ, 15 yaș ve üstü, 52 hafta (12 ay) süren aktiviteler 
ve beceri kazanma + Macera Gezisi (3 gün, 2 gece)
-ALTIN, 16 yaș ve üstü, 78 hafta (18 ay) süren aktiviteler 
ve beceri kazanma + Macera Gezisi (4 gün, 3 gece) + 
Konaklama (5 gün, 4 gece yeni bir yerde, yeni bir aile ile 
kalma)
 
Bronz seviye için Macera Gezi aktivitesi, harita ve pusula 
ile yön bulma, kamp kurma, yemek yapma gibi her bir 
așamanın öğrenciler tarafından gerçekleștirildiği 25 
kilometrelik bir doğa yürüyüșünü içeriyor.

Keșif gezisi, Sosyal Bilimler Bölümü Bașkanımız Mesut 
Süzer’in gözetimi altında Eskișehir'in Yenisofça Köyünde 
gerçekleștirildi.

Bugüne kadar ENKA, 12 Bronz ve 6 Gümüș Duke of 
Edinburgh Uluslararası Ödülü kazanmıștır.
 

The Duke of Edinburgh International Award
Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü
Each year a number of our dedicated students participate 
in The Duke of Edinburgh's International Award program 
(DofEIA). 

The DofEIA is a well-respected, world renown 
self-development program for anyone between the ages 
of 14-24 and aims at cultivating diligence and 
commitment as well as the development of new skills. 
The program is designed by the student according to their 
own interests and supervised by an adult, usually a 
teacher. 

The Award Program has three categories, with the 
responsibility and duration increasing wth each level:

-BRONZE, Age 14+, 26 weeks (6 months) of activities and 
skill building + the Adventure Expedition (2 days, 1 night)
-SILVER, Age 15+, 52 weeks (12 months) activities and 
skill building + the Adventure Expedition (3 days, 2 nights)
-GOLD, Age 16+, 78 weeks (18 months) activities and skill 
building + the Adventure Expedition (4 days, 3 nights) + 
the Residential (5 days, 4 nights in a new place with a new 
family)

The Adventure Expedition activity for the Bronze level is 
25 kilometers of hiking with everything completely 
conducted by the students, including the the navigation 
(with compass and map), setting up camp, cooking their 
dinner, etc. The expeditions are held at different times of 
year, even when it snows. 

The expedition is held in Eskișehir's Yenisofça Village 
under the supervision of our Head of the Social Sciences 
Department, Mesut Süzer.

To date, ENKA has had 12 Bronze and 6 Silver Duke of 
Edinburgh International Award winners.
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Nepal
Nepal

We are happy to say that is the 10th year of 
our Nepal Community Service Project. 

Between January 22nd and February 2nd last 
year, a group of four students and four 
teachers visited one of the poorest countries 
in the world: Nepal. 

While there, they successfully completed their 
community service project. ENKA students 
extended a hand to the warm and hospitable 
people of Nepal who have a rich culture and 
amazing geography despite all the poverty. 

Our students’ philosophy was “a simple 
kindness can change the course of life.” They 
painted the walls of a village school in Nepal. 
They fixed walls and taught Art, Mathematics, 
and English to students of different ages. They 
also played with the Nepali children. 

Our students also found the opportunity to 
have some cultural excursions in Nepal. They 
are currently organizing activities and pres-
entations about their project. 

This year’s trip will take place from 5-13 
April 2019 and we look forward to another 
life-changing experience for our students.

Student reflections: 
"We would not have taken part in this trip if our 
teachers had not insisted. It was an unforgettable 
memory, an eye opening experience. We saw the 
real world." --Defne Ö.

"We will never forget those two weeks. It was 
amazing. We got out of our comfort zone and saw 
the real world...We saw all the faces of Nepal: 
mountains, streets, poverty, and all its beauty. I 
hope we will organize another trip next year!"
--Lara Su T.

"It was a perfect experience. We have learned a 
lot, thanks to our teacher. I hope we will organize 
similar trips in the future."--Yasemin Ö.

"We had amazing two weeks. It was an eye-open-
ing experience."--Aylın E.
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Bu yıl Nepal Topluma Hizmet Projemizin 
10’uncu yılına ulaștığımızı sizlere duyurmak-

tan mutluluk duyuyoruz. 
22 Ocak – 2 Șubat 2018 tarihleri arasında, 

dört lise öğrencimiz ve dört öğretmeni-
mizden olușan ekibimiz dünyanın en yoksul 

ülkelerinden Nepal’de çeșitli topluma hizmet 
projelerini bașarı ile gerçekleștirdi. 

Öğrencilerimiz, yoksul yașam koșullarına 
rağmen zengin bir kültüre ve coğrafyaya 

sahip Nepal’in sıcakkanlı ve misafirperver 
insanlarına sömestr tatillerinde yardım 

ellerini uzattılar. 

“Küçük bir iyilik bir hayatın gidișatını 
değiștirebilir” felsefesi ile yola çıkan öğren-
cilerimiz, bir köy okulunun boya badanasını 

yaptılar, duvarlarını onardılar, farklı 
yașlardan çocuklara temel seviyede sanat, 

matematik, İngilizce dersleri verdiler, 
öğrencilerin derslerine yardım ettiler ve 

onlarla bol bol oyunlar oynadılar. 

Bu yılki gezi 5-13 Nisan 2019 tarihleri 
arasında gerçekleșecek. Öğrencilerimiz için 

hayat boyu sürecek bașka bir deneyimi 
dört gözle bekliyoruz.

Öğrenci Yorumları
"Belki de öğretmenlerimiz bu kadar ısrarcı 

olmasalardı bu harika geziye katılmazdık. Bize 
hiç unutamayacağımız bir tecrübe yașattınız, 

gözlerimiz açıldı. Dünyayı gerçekten olduğu gibi 
gördük." --Defne Ö.

""Asla unutamayacağımız ve asla asla üzerim-
izdeki etkisi bitmeyecek bir 2 haftaydı. Kafes-

imizden çıkıp gerçek dünyaya adım attık. 
Dağlardan tutun sokaklarına kadar her 

yoksulluğu, her güzelliğiyle gördük Nepal’i. 
Umarım bu seyahatlerin devamı gelir. Her șey 

için çok teșekkürler."  --Lara Su T.

"Bu iki hafta çok güzel bir deneyim yașadık ve 
bize çok șey kattı. Umarız bunun gibi bașka 

seyahatlere de çıkarız."   --Yasemin Ö.

"Bu iki hafta çok güzel geçti ve gözlerim açıldı. 
Çok iyi bir deneyim oldu." --Aylin E. 
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Student Internship at a Special Education Tech Start Up 
Leads to Professional Level Research
Öğrencimizin Özel Eğitim Teknolojisi Șirketinde
Yaptığı Staj Profesyonel Bir Araștırmaya Dönüștü
“We believe that education is a basic human right and are 
determined to improve our work until proper special education is 
available and accessible to each and every household in 
need.”--Otsimo Team 

Otsimo is an educational game application developed for 
children with Autistic Spectrum Disorder (ASD) or learning 
difficulties that provides the necessary Applied Behavior 
Analysis education through games designed for kids with 
attention deficit and speech problems.

This application was developed by Zafer Elçik to help his 
autistic brother. Along with a team of young entrepreneurs, 
the app has been well embraced by special needs families.

Among Zafer’s team for the past two years has been ENKA 
Grade 12 student, Kaan Yücel. While recovering from a sports 
injury that prevented him from doing much activity, he 
decided to take his father’s suggestion to keep himself busy 
by interning with Otsimo. 

“During my internship, one of my tasks was to collect 
feedback from parents and educators who were using Otsimo 
with special needs children to track its effectiveness. My 
experience working with this organization had such a 
significant impact on me that I decided to take IBDP Higher 
Level Psychology and ITGS (Information Technology in a 
Global Society). I realized that the technology available is an 
excellent opportunity to support special needs education,” 
says Kaan. “There is so much that can be done. I plan to study 
psychology at university because of this experience.”

Explaining in depth the details of Augmentative and 
Alternative Communication (AAC) in his article in the recent 
issue of ÖÇED (Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanıșma Derneği), it 
is evident how involved and dedicated Kaan has become over 
the past two years he has spent with Otsimo. 

“Based on examples and research, I have been working on the 
effect of technology and communication on the development 
of students with autism spectrum disorder. With this aim, I 
took part in the 5th National Child Development Student 
Congress and we made a presentation with Zafer Elçik at 
“Autism Education with Technology” seminar. Our 
presentation was about “Use of Technology for the Education 
of Students with Autism Spectrum Disorder.”

“Eğitimin temel insan haklarından biri olduğuna inanıyoruz ve 
özel eğitim, ihtiyacı olan herkes için ulașılabilir oluncaya dek 
çalıșmaya devam edeceğiz.” 
--Otsimo Ekibi

Otsimo, Otizm Sendromlu (ASD) veya öğrenme zorlukları 
olan çocuklar için geliștirilmiș eğitsel bir oyun uygulama-
sıdır. Dikkat sorunu veya konușma güçlükleri olan 
çocukların oyunlarla, uygulamalı davranıș analizi eğitimi 
almalarını sağlar. 

Bu uygulama, otistik erkek kardeșine yardım etmek için 
Zafer Elçik tarafından geliștirildi. Genç girișimciler ve özel 
eğitime ihtiyacı olan çocukların aileleri bu uygulamayı çok 
benimsediler. 

ENKA Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kaan Yücel de Zafer Bey’in 
ekibine son iki yıldır katkı sağlıyor. Kaan, spor yaparken 
sakatlandıktan ve bir süre fiziksel aktivite yapamayacağı-
nı öğrendikten sonra babasının tavsiyesi üzerine 
Otsimo’da staj yapmaya karar vermiș.

“Staj yaptığım süre boyunca, yaptığım ișlerden bir tanesi 
de Otsimo’nun etkinliğini görmek için eğitimcilerden ve 
velilerden geri bildirim almaktı. Bu șirkette yaptığım staj 
beni o denli etkiledi ki, IB Diploma Programı’nda Yüksek 
Seviye Psikoloji ve ITGS (Küreselleșen Dünyada Bilgi 
Teknolojileri) dersleri almaya karar verdim. Var olan 
teknolojinin özel eğitim ihtiyaçlarını karșılamak için çok iyi 
bir kaynak olduğunu fark ettim,” diyor Kaan ve ekliyor, 
“Yapılabilecek çok șey var. Yașadığım deneyimden sonra 
üniversitede psikoloji okumaya karar verdim.” 

Güçlendirici ve Alternatif İletișim programının detaylarını 
Kaan’ın ÖÇED’in (Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanıșma 
Derneği) son sayısında yayınlanan makalesinde bulabilir-
siniz. Kaan’ın bu süreçte Otsimo’daki görevini son iki yıldır 
ne kadar büyük bir șevkle yerine getirdiğini görebiliyoruz. 
“Ben dünyadaki örnekler ve araștırma sonuçlarından yola 
çıkarak, teknoloji ve iletișimin otizm sendromlu çocukların 
gelișimindeki önemi üzerinde çalıșıyorum. Bu kapsamda, 
2018 yılı Mayıs ayında Karabük Üniversitesi’nde düzenle-
nen 5. Ulusal Çocuk Gelișimi Öğrenci Kongresi’ne katıldım 
ve “Otizmde Teknoloji ile Eğitim Semineri”nde Zafer Elçik 
ile birlikte “Otizm Sendromlu Çocukların Eğitiminde 
Teknoloji Kullanımı” konulu bir sunum gerçekleștirdik.”
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“I got so involved in the project over the past two years 
that eventually wrote a formal scientific research paper to 
a national children’s journal, who have accepted it and will 
publish it in their Spring edition.” 

Editor’s note: the abstract of Kaan’s research journal article is 
included below. 

Kaan also advises to his peers: “For students who are 
thinking about what to do for CAS, I think it’s a good idea 
to try new things and be open to different options. You 
could end up becoming interested in projects or topics that 
you never knew existed. I plan to continue my involvement 
in Otsimo, even when I am at university in America next 
year.” 

“Geçtiğimiz iki yıl süresince projeye o denli dahil oldum ki, 
en sonunda National Children’s Journal için bilimsel bir 
araștırma makalesi yazdım. Makalem derginin nisan 
sayısında yayınlanmak üzere kabul edildi.”

Editör’ün notu: Kaan’ın yazdığı makalenin özetini așağıda 
bulabilirsiniz. 

Kaan’ın arkadașlarına bir tavsiyesi var: “CAS için ne 
yapacağını düșünen öğrenciler, yeni fikirlere açık olmalı ve 
farklı seçenekleri değerlendirmeli. Kendinizi, daha önce var 
olduğunu bile bilmediğiniz projelerle veya konularla 
ilgilenirken bulabilirsiniz. Önümüzdeki yıl üniversite için 
Amerika’ya gittiğimde bile Otsimo’daki çalıșmalarıma 
devam edeceğim. 
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Abstract/Özet: 
Augmentative and Alternative Communication Technology for Children with Autism Spectrum Disorder
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder with increasingly rising prevalence. There are many individuals 
with ASD who experience language and communication difficulties. One type of assistive technology device used to aid these 
individuals is Augmentative and Alternative Communication (AAC). This paper outlines several types of AAC and evaluates the 
advantages and disadvantages of high-tech and low-tech AAC devices. There is an emphasis on the Language Acquisition through 
Motor Planning (LAMP) approach, which is a therapeutic way of education that works with high-tech AAC devices, is presented along 
with a detailed summary of one related study. The present discussion suggests that combining LAMP principles with the use of 
high-tech AAC helps improve the communication skills of children with ASD. Thus, this paper contributes to the literature a 
comprehensive examination of AAC and methods for its most effective implementation in order to improve the social interaction and 
communication difficulties experienced by individuals with ASD.



 

Gönüllü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Galip Deniz 
Ortaokulu’nda yaz okulu projesi gerçekleștirdi. Galip 
Deniz Ortaokulu’ndan 120 öğrencinin katılımı ile 
gerçekleșen proje, öğrencileri Birleșmiș Milletler’in 
kalkınma hedefi olan Sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında 
bilinçlendirdi. 

Bu doğrultuda, ENKA Okulları Sürdürülebilirlik 
Çalıștayına katılan öğrenciler açılan atölyeleri gezerek 
küresel ısınma, enerji tüketimi, atıkların 
değerlendirilmesi, insan hakları gibi konularda bilgi 
edindiler. Galip Deniz Ortaokulu ve Gaziantep ilindeki 
imkânlar düșünülerek yaz okulunda açılan atölyeler: 

•Basketbol 
•Voleybol 
•Tenis 
•Masa Tenisi 
•Müzik 
•Drama 
•Takı 
•Sanat 

Her atölye 15 kișilik öğrenci gruplarından oluștu. 
Okulumuzdan 41 öğrenci ve 10 öğretmen bu atölyelere 
katılan çocuklarla birlikte çalıștı. Projenin son gününde, 
katılımcılar öğrendikleri becerileri ve yaptıkları 
çalıșmaları sergilediler.

Projemiz bu yaz da devam edecek. Öğrencilerimiz ve 
personelimiz Haziran 2019'da tekrar Gaziantep'e 
gidecekler.

--Göksel Kalçek,
Yurtiçi Üniversite ve Kariyer Danıșmanı

As one of our ongoing community service projects, we 
organized a summer school in Gaziantep with a group of 
voluntary students and teachers.  Over 120 students from the 
Galip Deniz Middle School attended our summer school where 
they learned about the Sustainability goals of the United 
Nations. 

ENKA students organized workshops to educate Galip Deniz 
Middle School students about global warming, energy 
consumption, the importance of recycling of waste materials, 
and about human rights. ENKA students ran the following 
workshops to entertain and educate Galip Deniz Middle School’s 
students: 

•Basketball 
•Volleyball 
•Tennis 
•Table Tennis  
•Music 
•Drama 
•Jewelry Making
•Art

Each workshop consisted of fifteen students. Over 40 students 
and ten teachers from ENKA Schools participated in these 
workshops, actively working with the local children. On the final 
day of the project, all students exhibited what they learned in 
the program.

This project will continue this summer as well, with ENKA 
students and staff returning to Gaziantep in June 2019.

--Göksel Kalçek, Turkish Universities and Career Counseling

COMMUNITY FOCUS
ENKA Life February 2019 - ENKA'da Yașam Șubat 2019

Gaziantep

Galip Deniz Middle School 
Summer School Community Service Project
Galip Deniz Ortaokulu Yaz Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi 
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Students Measured Our
Carbon Footprint in Math Class

Öğrencilerimiz Matematik Dersinde
Karbon Ayak İzimizi Ölçtüler



 

Sustainability activities at ENKA permeate our school 
community just like they do all of ENKA’s organizations. 
With the assistance of our principals, teachers, staff, 
and our Parent Teacher Association, we developed a 
Sustainablity Committee which meets to share updates 
and brainstorm ideas. Within the scope of sustainability 
we try to improve what we are currently doing and try 
our best to improve our practices through innovative 
thinking. 

As an example, as part of a recent MYP summative 
assessment activity to investigate the impact of 
humans on the natural environment, just by clicking a 
link, Math students from Grade 7 discovered the 
carbon emission made by their parents’ cars driving 
one kilometer.  Then they calculated the “monthly 
oscillation” of these vehicles. Referencing the Kyoto 
Protocol, students examined the column graphics that 
show the variation in the carbon oscillation 
internationally and then they expressed in 
mathematical language whether the negative variation 
in the carbon oscillation is positive for environmental 
pollution. Through this exploration in math class, our 
students discovered that the carbon oscillation by cars 
and the carbon footprint of humans cause the 
production of carbon dioxide, and since carbon dioxide 
is a greenhouse gas, it gives way to global warming. 
Students also investigated effective methods of 
decreasing carbon oscillation and creating a more 
sustainable environment.

--Evrim Yazıcıoğlu
Document Management Specialist
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Tüm ENKA bünyesinde devam eden sürdürülebilirlik 
çalıșmaları okulumuz içinde hızla devam ediyor. 
Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, personelimiz ve 
Okul-Aile Birliğimizden temsilcilerin desteğiyle kurulan 
Sürdürülebilirlik Komitesi ile birlikte toplantılar yapıyor, 
yapılabilecekleri konușuyor ve bilgilerimizi paylașıyoruz. 
Sürdürülebilirlik kapsamında hâlihazırda yaptığımız 
mevcut uygulamalarımızı geliștirmek, yeniliklerle daha 
sürdürülebilir hale gelmek için elimizden geleni yapmaya 
çalıșıyoruz.

MYP sonuç değerlendirme etkinliği kapsamında insanın 
doğal çevreye etkilerini araștırmak amacıyla Matematik 
7. sınıf öğrencilerimiz sadece bir linke tıklayarak 
ailelerinin kullandıkları araçlardan birinin 1 km için ne 
kadar karbon salınımı yaptığını öğrendiler. Bu araçlarının 
“aylık karbon salınımını” hesapladılar. Kyoto Protokolü’ne 
göre, küresel düzeyde karbon salınımındaki değișimi 
gösteren sütun grafiğini incelediler ve karbon salınımında 
yașanan negatif yöndeki değișimin çevre kirliliği 
açısından olumlu olup olmadığını matematik diliyle ifade 
ettiler. Öğrencilerimiz Matematik dersindeki bu çalıșma 
ile birlikte, araçların “karbon salınımının” ve insanların 
“karbon ayak izinin” karbondioksit üretimine neden 
olduğunu, karbondioksitin de bir sera gazı olmasından 
dolayı küresel ısınmaya yol açtığını öğrendiler. Bununla 
birlikte, küresel düzeyde karbon salınımını azaltmak ve 
sürdürülebilir bir çevre için etkili yöntemlerin neler 
olduğunu incelediler.

--Evrim Yazıcıoğlu
Doküman Yönetim Uzmanı



Teachers’ Conferences
Öğretmenler Konferansı
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Life-long learning and sharing are very important elements 
of our principles. We believe in being learning-centered 
rather than teaching-centered, that each stage of learning 
is different, and that each individual is unique. We believe 
in serving the local, national and international community. 
Hence, just as every year, this year we are very excited to 
meet valued colleagues from many different cities and 
schools during our conferences.

The conferences at ENKA for teachers’ professional 
development include: 

International Baccalaureate Workshops
ENKA is the IB official training center in Turkey

Autumn Teachers’ Conference
ENKA conducts this event in collaboration with five other 
schools. This year will be the 23rd consecutive year for this 
training.

Spring Teachers’ Conference
ENKA has been hosting this event for the past 21 years to 
serve public school teachers

GEMS Teacher Training
For the past twelve years ENKA has offered teacher 
training to help educators implement this inquiry-based 
instruction method developed by the University of 
California

The Teachers’ Network
ENKA is one of the host schools for this peer-sharing  
platform in which teachers share best practices. 

ENKA provides many opportunities for faculty professional 
development in house, outside, and abroad.  These 
conferences are a fraction of what is available to teachers.

 

 

İlkelerimiz arasında, öğrenme topluluğunu geliștirme ve 
hayat boyu öğrenme önemli bir yer tutmaktadır. Öğretme 
yerine öğrenme merkezli olmaya, öğrenmenin her 
așamasının farklı olduğuna ve her bireyin benzersiz 
olduğuna inanıyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası topluma 
hizmet etmek için çalıșıyoruz. Bu doğrultuda, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da çeșitli illerden ve okullardan gelen 
değerli meslektașlarımızla bulușacağımız için çok 
heyecanlıyız.

Öğretmenlerin mesleki gelișimi için ENKA'da düzenlenen 
konferanslar:

Uluslararası Bakalorya Atölyeleri
ENKA, Türkiye'deki IB resmi eğitim merkezidir

Sonbahar Öğretmenleri Konferansı
Buyıl 23.sü düzenlenecek etkinliği ENKA diğer beș okulla 
ișbirliği içinde yürütmektedir.

İlkbahar Öğretmenleri Konferansı
ENKA, 21 yıldır devlet okulu öğretmenlerine hizmet 
etmek üzere ev sahipliği yapıyor.

GEMS Öğretmen Eğitimi
Son on iki yıl boyunca ENKA, California Üniversitesi 
tarafından geliștirilen bu sorguya dayalı öğretim 
yöntemini uygulayanlara ve eğitimcilere yardımcı olmak 
için öğretmen eğitimi sunmuștur.

ENKA Öğretmen Ağı
ENKA, öğretmenlerin en iyi uygulamaları paylaștığı bu 
paylașım platformu için ev sahibi okullardan biridir.

ENKA, öğretmen profesyonel gelișimi için kurum içi, 
yurtiçi ve yurtdıșında birçok imkân sunar. Bu 
konferanslardan bazıları yukarıda belirtilmiștir.

 



Providing Educational Leadership: ENKA’s 21st Conference for 
Public School Teachers
Eğitim Liderliği Sunmak: ENKA’nın Devlet Okulu Öğretmenlerine Yönelik 
21. İlkbahar Öğretmenler Konferansı

 

GEMS is a program of the University of California at 
Berkeley’s Lawrence Hall of Science that has a 
reputation for the development of inquiry-based 
education  technologies. Our school has been 
offering GEMS ever since the program’s 
establishment and are a GEMS representative school 
in Turkey, which means we provide training for 
Pre-School and Primary teachers throughout Turkey 
to teach them how to implement GEMS activities in 
their classrooms. Each year we host between 60 to 
70 teachers from other schools. This year, which is 
our 12th conference, is no exception.

GEMS, Berkeley Üniversitesi’nin halk bilim eğitimi 
merkezi olan Lawrence Hall of Science’a ait bir 
programdır. GEMS sorgulamaya dayalı eğitim 
tekniklerinin gelișimi konusunda tanınmıș bir liderdir. 
ENKA Okulları, açıldığı günden beri GEMS programını 
sunmaktadır. Okul olarak GEMS’in Türkiye’deki 
temsilcisidir  ve diğer okullardaki Anaokulu ve İlkokul 
öğretmenlerine GEMS’i nasıl uygulayacakları 
konusunda eğitimler vermektedir. Her GEMS 
çalıștayımıza Türkiye’nin her bir yanından 60-70 
öğretmen gelmektedir. Bu sene 12. Konferansımızı 
gerçekleștirdik. 

--Ece Milliyetçi, 
Grade 3 Teacher
3. Sınıf Öğretmeni

GEMS (Great Innovations in 
Mathematics and Science)
GEMS (Matematik ve Fende Büyük 
Bulușlar) 

The Teachers’ Network recently organized a peer-to-peer 
workshop at our school. Forty-five educators joined the 
workshop,  “From Teacher to Teacher: From Thinking 
Teacher to Thinking Student”. The Teachers’ Network is a 
collaboration hub where teachers meet peers from other 
disciplines and exchange opinions. Teachers’ Network is 
facilitated by Education Reform Initiative. In addition, it is 
also supported by six leading education sector foundations: 
the Mother & Child Education Foundation (AÇEV), the Aydın 
Doğan Foundation, the ENKA Foundation, the Mehmet 
Zorlu Foundation, the Sabancı Foundation, and the Vehbi 
Koç Foundation

Öğretmenler Ağı 45 öğretmenle birlikte okulumuzda 
“Öğretmenden Öğretmene: Düșünen Öğretmenden 
Düșünen Öğrenciye" konusunda bir çalıștay gerçekleștirdi. 
Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektașları ve farklı 
disiplinlerden kiși ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği 
bir paylașım ve ișbirliği ağıdır. Eğitim Reformu Girișimi’nin 
kolaylaștırıcılığını üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye’de, 
eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, 
Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı, 
tarafından desteklenir.

--Dr. Özlem Mecit, 
Middle School Principal
Ortaokul Müdürü

Problem Solving with Colleagues at  the 
Teachers’ Network 
Öğretmen Ağı’nda Meslektașlarla Sorun 
Çözme 

This year on March 9, 2019 ENKA Schools will hold its 
21st Annual Spring Teachers' Conference for the benefit 
of government school teachers. The goal of this annual 
conference, which has been taking place since 1999, is 
to provide an opportunity for government school 
teachers and ENKA School teachers to come together 
for a peer-to-peer professional sharing conference.
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21. ENKA İlkbahar Öğretmenler Konferansı 9 Mart 2019 
tarihinde okulumuzda gerçekleștirilecektir. 1999 yılından 
beri her yıl düzenlenen konferansımızın amacı, devlet 
okulunda çalıșan öğretmenlerle  ENKA Okulları 
öğretmenlerini bir araya getirerek uzmanlık alanındaki 
deneyimleri paylașma fırsatı sunmaktır.



Parent
Teacher

Association
Okul Aile

Birliği
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The elections of ENKA Parent Teacher 
Association (PTA) took place in November 
with the Chair, committees and sub-com-
mittees for each school division selected 
to create the 2018-2019 team.
 
Serving as the bridge between parents 
and the school administration, the 
PTA holds meetings with the Board of 
Directors, the Executive Committee, and 
the school Principals to discuss issues 
brought up by the parents and PTA 
board.   
 
The committees have their own meetings 
and work in collaboration with students 
and the school. 
 
PTA invites experts to the school and 
organizes “PTA Coffee Talks” for parents. 
During these enjoyable meetings, 
various issues regarding our children are 
discussed with self-development activi-
ties and colorful workshops taking place. 
The first talk of this year was with Sepin 
İnceer on “Mindfulness in Parenting and 
Education”. 
 
In addition to these, the PTA has been 
organizing the ENKA Funday for all our 
teachers, parents, and students for the 
past fifteen years. The income generated 
during this event is used for community 
outreach projects. This year, we will 
organize the  ENKA Funday on Sunday, 
May 19, 2019, so please save the date!   

ENKA Okul-Aile Birliği (OAB) seçimleri Kasım ayında gerçekleștirildi. 
Seçimlerde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı OAB Bașkanı ve komitelerin yanı 
sıra okulun her kademesi için alt komiteler seçildi.

Veliler ile okul yönetimi arasında köprü görevi gören OAB; Yönetim Kurulu, 
İcra Kurulu ve okul müdürleri ile düzenli olarak toplanarak velilerin ve OAB 
üyelerinin gündeme getirdiği konuları ele almaktadır. 

Komitelerin kendi toplantıları olup öğrencilerle ve okulla iș birliği içinde 
çalıșırlar.

OAB, konusunda uzman kișileri okulumuza davet ederek velilere yönelik 
“OAB Kahve Sohbetleri” düzenler. Bu keyifli sohbetlerde hem çocuklarımızla 
ilgili merak edilen konular konușulur hem de kișisel gelișim etkinlikleri ve 
renkli atölyeler düzenlenir. Bu yılın ilk sohbeti, Sepin İnceer ile “Ebeveynlikte 
ve Eğitimde Mindfulness” konusunda gerçekleștirildi.

Ayrıca, OAB 15 yıldır “Funday” etkinliğini düzenlemektedir. Tüm öğretmen, 
veli ve öğrencilere yönelik bu eğlenceli günden elde edilen gelir, sosyal 
sorumluluk projelerine aktarılmaktadır. Funday bu yıl 19 Mayıs 2019 Pazar 
günü gerçekleșecek. Lütfen takviminize șimdiden not ediniz.



Over the 2018 Summer, our school 
underwent massive renovations, 
resulting in a beautiful new A Wing for 
our Primary School classes. The soothing 
architecture with natural stone and wood 
elements is complemented on the lower 
level with massive window walls that 
open onto the playground. The A Gate 
main entrance of the school now 
features a bright foyer with elegant 
artwork on permanent loan to the 
school, courtesy of a local gallery. The 
ENKA Store easily accessible and the 
entire wing has been transformed. 

2018 yazı boyunca okulumuzda yapılan 
yoğun yenileme çalıșmaları sonucunda 
ilkokul sınıflarımızın bulunduğu A Bloku 
yepyeni bir görünüme kavuștu. Alt 
katın mimarisi doğal tașlar ve ahșap 
detaylarla tamamlanarak oyun 
alanlarına açılan büyük camlar eklendi. 
Daha aydınlık hale getirilen ana 
girișimizi artık yerel bir sanat 
galerisinin süresiz olarak okulumuza 
bağıșladığı zarif sanat eserleri süslüyor. 
ENKA Mağazası daha kolay ulașılır yeni 
yerine tașınarak tüm blok baștan așağı 
yenilendi. 

A New School Year, A New School
Yeni Bir Eğitim-Öğretim Yılı, Yeni Bir Okul
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Poligon Mahallesi, Sarıyer Caddesi 121/1
İstinye 34460 Istanbul, TURKEY

Tel: +90 212 705 6500
www.enka.k12.tr

Istanbul ENKA Schools are nationally accredited by the Turkish Ministry of Education (MEB), 
internationally accredited by the Council of International Schools (CIS) and the New England 

Association of Schools and Colleges (NEASC), and fully authorized by the International 
Baccalaureate Organization (IB) to offer all three IB Programs (PYP, MYP, and DP).

İstanbul ENKA Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Okullar Konseyi (CIS) ve 
New England Okullar ve Üniversiteler Birliği (NEASC) tarafından akredite edilmiștir. 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB) tarafından üç IB Programını (PYP, MYP ve DP) 
sunmak üzere tam olarak yetkilendirilmiș ve akredite edilmiștir. 
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