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1. Okulun Temelleri
Misyon, Felsefe ve İlkelerimiz okulumuzun gelişimini kuruluşundan beri yönlendirmiştir. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz:

Misyon, Felsefe ve İlkeler (1995-6 tarihinde geliştirilmiştir.)  
(Güncelleme 2018)

Misyon
Misyonumuz öğrencilerin bilgi, düşünce ve davranış temellerini güçlendirerek becerilerini en üst düzeye 
çıkarmalarına hem imkan yaratmak hem de teşvik etmektir. Bu bağlamda görevimiz, öğrencilerin 
kazanacakları zihinsel beceri ve ahlaki alışkanlıklarını düşünce ve eylem özgürlüğü peşinde kullanmayı 
hedefleyen öncü dünya vatandaşları olmalarını sağlamaktır.

Philosophy 
ENKA Okulları’nın varoluş amacı, çocukların ahlaki, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemektir. 
Bireyler şefkat, destek ve saygı gördükleri bir toplumda başarılı olurlar. Eğitim-öğretim programımız, 
öğrenci merkezli ve bağımsız öğrenmeyi vurgular. Programımız, öğrencilerin, bilgilerinden ve akademik 
becerilerinden yararlandıkları sorgulama yoluyla, zihinsel disiplin kazanmalarını sağlar. Öğrencilere, 
davranışlarının sorumluluklarını üstlenmeyi ve kendi öğrenimlerine ilişkin planlar yapmayı öğretir. 
Merakı, araştırmayı, keşfi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlarız. Öğrenciler, öğretmenler 
ve veliler, okulun yaşamına ve misyonun gerçekleştirilmesine katılarak kendini yaşam boyu öğrenmeye 
ve hizmete adamış bir topluluk haline gelmeye teşvik edilirler.

Enka Okulları’nın İlkeleri
Öğrenme Topluluğunu Geliştirme

• Öğretme yerine öğrenme merkezli olmaya,
• İnsan gelişiminin her aşamasının farklı olduğuna ve her bireyin benzersiz olduğuna,
• Her çocuğun kendisini ileriye götürecek zorluk seviyesine göre öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bireyi Geliştirme
• Kişiliğin her şeyden önemli olduğuna,
• Kendimizi, her bireyin sahip olduğu en iyi nitelikleri ortaya çıkarmaya adamaya inanıyoruz.

Yerel ve Küresel Toplumda Yaşama
• Toplumun bütün üyelerine ve toplumdaki çeşitliliğe saygı duyarız.
• Bireyin ve toplumun birbirine bağlı ve sorumlu olduğunun farkındayız.
• Yerel, ulusal ve uluslararası topluma hizmet ederek insanlık yararına çalışırız. 
• Okul topluluğunun bütün üyeleri arasında küresel bilinci arttırmaya büyük önem veririz.
• Çift dilliliğin birey ve toplum için önemini bilir, takdir ve kabul ederiz.



ENKA Okulları Yönetim Kurulu
Okulumuzun Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Dr. Esra Tara- Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Temsilcisi
Alparslan Tansuğ 
Onur Kaya

Kayıt Yenileme
Okulumuzda bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl belirlenen kayıt 
takvimine göre yapılır.

Kayıt Kabul Ofisi tarafından takip edilen kayıt yenileme işlemi mali ve idari kayıttan oluşur. Kayıt 
yenileme ile ilgili gerekli bilgiler ikinci dönem itibariyle velilerimize ulaştırılır.

Ayrıntılı bilgi için: 
Kayıt Kabul Koordinatörlüğü 
Tel: 0212 705 65 00 Dahili: 6713-6714 
Faks: 0212 2768294 
E-mail: admissions@enka.k12.tr 
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2. Akademik Program
Çocukluğun ilk yılları daha sonraki gelişmenin temelini oluşturur. Anaokulu yalnızca temel eğitime 
hazırlık için harika bir yer olmakla kalmayıp, aynı zamanda küçük çocukların birbirleriyle karşılaştığı, 
etkileşime geçtikleri, kendilerini güvende hissedip, öğrendikleri ve eğlendikleri bir yerdir.
 
ENKA Anaokulu programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimini ortaya çıkaracak 
becerileri geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Çocuklara, özenli bir çevrede keşfederek öğrenme ve 
araştırma olanakları yaratılır. Böylelikle çocuklarda kendine saygı ve öz güven gelişimi desteklenir. 
Okulumuz her bir çocuğun değişik ihtiyaç ve ilgi alanlarına karşı duyarlıdır.
 
Program çocuklara bireysel, küçük grup ve büyük grup deneyimleri sunmak üzere kurulmuştur. 
Çocuğunuz paylaşmaya, sırasını beklemeye, gözlem yapmaya ve problem çözmeye teşvik edilecektir. 

Öğrenen bir topluluk olarak yaratıcılığa, iletişime, anlayışa ve karşılıklı saygıya değer veriyoruz. ENKA 
Okullarında eğitim, sınıftan başlayıp topluma doğru uzanan katılımcı bir öğrenim temeline 
dayanmaktadır. Çocuklar kendilerini ve içinde yaşadıkları dünyayı araştırırlar, birlikte çalışırlar, soru 
sorarlar ve cevaplarını bulurlar. 

Okulumuzda Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary 
Years Program – PYP) öğretim programını uygulama yetkisi Aralık 2005’te alınmıştır. Bu program ile 
sorgulamaya dayalı ve uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı PYP’nin altı temel teması altında işlenir.
• Kim olduğumuz 
• Bulunduğumuz yer ve zaman
• Kendimizi ifade etme yollarımız
• Dünyanın işleyişi
• Kendimizi düzenleme biçimimiz
• Gezegeni paylaşma

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanır ve öğrencilerin birer dünya vatandaşı 
olabilmeleri için çalışılır. IB öğrenen profil özellikleri:

IB Öğrenen Profili Özellikleri:
• Araştıran-sorgulayan 
• Düşünen 
• İletişim kuran 
• Riski göze alan 
• Bilgili 
• İlkeli 



• Duyarlı 
• Açık görüşlü 
• Dengeli 
• Dönüşümlü düşünen 

 
PYP’nin temel ögeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylemin uygulanmasında ve IB 
öğrenen profilinin geliştirilmesinde, velilerden programı anlamaları ve desteklemeleri beklenir. Bu 
amaçla, her sene okul tarafından velilere yönelik toplantılar düzenlenir. 
 
(http://www.ibo.org/programmes/ adresinden program ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.)

Bunların yanı sıra eğitim programımız GEMS (Matematik ve Fende Büyük Buluşlar) , Math Their Way 
(Onların Gözü ile Matematik) ve Farklılaştırılmış eğitim uygulamaları ile zenginleştirilmektedir. 

Öğretmenlerin bu hedeflere ulaşabilmeleri için yurtiçi ve yurtdışı seminerler takip edilerek okulumuzda 
düzenli olarak mesleki eğitim çalışmaları yapılır.

Dil  Programı
Anaokulumuzda tüm yaş gruplarında iki dilli program yürütülür ve çocuklar tüm günü Türkçe ve 
İngilizce sınıf öğretmenleriyle geçirirler. Anaokulu dil programının hedefi, ilgi ve merak yaratarak 
çocukların çift dilli kulanarak kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır.

Kütüphane 
Anaokulunun çocuklar tarafından çok sevilen ve aktif olarak kullanılan büyük bir kütüphanesi 
bulunmaktadır. Çocuklar her gün evlerine götürmek üzere kitap değişimi yapabilirler. Her sınıf, haftada 
bir kütüphane dersi yapmaktadır. Ayrıca kütüphaneyi araştırma yapmak ve öğretmenleriyle çalışmak 
üzere farklı zamanlarda da kullanırlar.

Beden Eğitimi
Çocuklarla temel kas becerilerini geliştirme, birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama ve dostça 
oynayabilme amacına uygun aktiviteler yapılır. Çocuklar bu derse eşofman ve spor ayakkabı ile 
katılırlar. Derslerimiz İngilizce olarak yapılmaktadır.

Yüzme 
Anaokulu yüzme derslerindeki hedefimiz basit formda yüzme tekniklerinin öğrenilmesini sağlamaktır. 
Yüzme dersleri yılın belli zamanlarında kulüp içinde yer alan kapalı havuzda yapmaktayız. Havuzda 
yüzme antrenörleri ile beraber çocuklarımızın güvenli bir ortamda çalışma olanağı sağlanmaktadır. 
 
Sağlık sorunu olmadığı takdirde tüm çocukların yüzme derslerine katılımı konusunda ailelerin destek 
vermesi önemlidir.
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Müzik
Müzik öğretmeni ile birlikte çeşitli müzik enstrümanlarını kullanarak ritim ve hareket yoluyla kendilerini 
ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Derslerimiz İngilizce olarak yapılmaktadır. 

Sanat
Anaokulunda çocuklara sanat derslerinde yapılan çalışmalar yolu ile eleştirel düşünce yaratıcılık ve 
estetik becerilerin geliştirmesi için çok zengin olanaklar sunulur. Derslerimiz İngilizce olarak 
yapılmaktadır. Haftada bir yapılan derslere ek olarak öğrenciler grup veya bireysel olarak sanat 
atölyesinde çalışmalar yaparlar.

Rehberlik
Anaokulunda rehber öğretmen çocuklara öğretmenlere ve ailelere danışmanlık eder. Sınıflarda bizzat 
bulunarak her çocuk hakkında gözlemler yapmaktadır. Rehberlik programımızın temel amacı, veli ve 
öğretmenlerle yakın iş birliği sağlayarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına 
yardımcı olmaktır. 

Geziler
Anaokulunda yıl boyunca araştırma konularına uygun geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf 
dışındaki dünyayı araştırır. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır. Gezi öncesinde aileden 
yazılı izin alınır.



3. Oyun Alanları 
Anaokulunun ön ve arkada olmak üzere iki büyük oyun alanı bulunmaktadır. Çocuklar sabah ve
öğleden sonra günde iki kez oyun alanını kullanır. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket 
ihtiyaçlarının olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır. Bahçe 
saatinde çocukların hastalık nedeniyle sınıfta kalma talebi kabul edilmez çünkü okula gönderilen 
çocuğun oyun alanına çıkmasında bir sakınca olmayacağı düşünülür. Çocuklar sınıf aktiviteleri için 
zaman planlamaksızın da oyun alanını kullanabilir.

4. Değerlendirme
Anaokulunda her iki eğitim-öğretim döneminde Öğrenci Liderliğinde Yürütülen Toplantılar yapılır. Bu 
toplantıda öğrenciler istasyon çalışmalarıyla öğrendiklerini ailesiyle paylaşırlar. 

Anaokulunda PYP temaları altında işlenen her bir sorgulama ünitesi için bir ünite karnesi düzenlenir. Bu 
karnelerde, çocukların, matematik, Türkçe, İngilizce ve diğer branş derslerine ait gelişimleri velilerimizle 
paylaşılır.

5. Takvim ve Okul Saatleri
Anaokulunda 08.15 -15.30 saatleri arasında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 3 yaş sınıfında ilk dönem 
08.15 – 13:00 saatleri arası, ikinci dönem 08.15– 14:30 saatleri arasında, öğretim yapılmaktadır.

Diğer okul birimlerinin çalışma saatleri: 08.00 – 17.00 arasındadır. 2019-20 Akademik Yılı Takvimine web 
sitemizden ulaşabilirsiniz.
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6. Okul Aile İletişimi
Anaokulunda okul aile iletişimine önem verilir. Ailelerimizle ve toplumumuzla en anlamlı şekilde
bağlantı kurmak, okulun eğitim felsefesinin hayati bir parçasıdır. ENKA Okulları her öğrenci velisinin 
eğitim yılında en az bir kez çocuğunun sınıfına etkin bir şekilde katılımını bekler. Tüm sınıflarımız 
randevu alınarak ailelerimizin ve ziyaretçilerimizin katılımına açıktır.

Okul aile iletişiminde sınıf bloglarımızı  “Seesaw”  programı kullanarak oluşturuyoruz. Sınıf blog’ları   
öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinde nasıl bir gelişim gösterdiklerini yansıtan aynı zamanda hem 
geriye dönük hem de eş zamanlı olarak öğrencilerimize geri bildirim vermemizi ve değerlendirme 
yapmamızı sağlayan online öğrenme ortamlarıdır. Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinde 
deneyimlediği etkinlikler  ve öğrenme yolculuğunu online ortamda gözlemleme, gelişimlerine tanıklık 
etme fırsatı bu yol ile sağlanmaktadır. Öğretmenler haftalık ele alınacak hedef ve sınıfla ilgili notları da 
bu uygulama ile velilere ulaştırırlar.

Yıl içerisinde okulumuz tarafından eğitim programı hakkında bilgi veren toplantılar ve seminerler 
düzenlenir.

Sınıf öğretmenleri ile telefon görüşmesi yapmak isteyen veliler anaokulu idari ofise not bırakabilir. 
Öğretmenler uygun oldukları zamanda veliye geri dönüş yapmaktadır.

Öğretmenler her iki dönemde de velilerle bireysel toplantılar düzenlemektedir. İhtiyaç duyduğunuz her 
an öğretmenlerimizden randevu alabilirsiniz.

 
Okul Telefon numaraları 
Ana santral:         (212) 705 65 00

Anaokulu İdari Ofis
Aslı Ellez dahili # 6607
e-mail: asli.ellez@enka.k12.tr

Diğer dahili telefon numaraları:
Anaokulu Müdür Yardımcısı  6602
Anaokulu Rehberlik servisi  6611
Revir     6515
İşletme Ofisi    6502 – 6503 - 6505
Kayıt – kabul    6713



Acil Durumlarda İletişim
Okul saatleri içerisinde olacak bir deprem veya başka bir felaket durumunda eğer yakın bir 
konumdaysanız okula ulaşmaya çalışınız. Okula ulaşamıyorsanız, çocuklarınızın okulda güvende 
olmaları için her şeyi yapacağımızdan lütfen emin olunuz. En uygun zamanda telefon, web sitesine 
mesaj yerleştirme, SMS mesajı gibi iletişim kanalları kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak ve 
çocuğunuzun güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanacaktır.

Tatillerde ve Karlı Günlerde
• Televizyon ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz.
• Okulun öğrencilerimiz okula ulaştıktan sonra tatil edildiği durumlarda mümkün olan en kısa 

sürede okulun aldığı kararları, web sitesinden öğrenebilirsiniz.
• Okul telefonları kilitlendiği için lütfen okulu aramayınız.

SMS Mesajları
Okulun genelini ya da Anaokulunu kapsayan önemli duyurular, iletişim olanakları elverdiği durumlarda, 
cep telefonunuza SMS yolu ile iletilecektir. Telefon numarası değişikliklerini vakit kaybetmeden lütfen 
Kayıt Kabul birimine bildiriniz. 

İnternet Sitesi
www.enka.k12.tr/istanbul
ENKA web sitesi, okulla ilgili genel bilgiler için bir portaldır. Takvim ve etkinlikler hakkındaki özel 
güncellemeler, e-posta sistemimiz aracılığıyla doğrudan velilere gönderilir.
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7. Günlük Rutinler
 
Okula Geliş 
Dersler başlamadan önce, veliler, çocuklarını belirlenen öğrenci indirme noktalarına bırakabilirler; okul 
binasına kadar çocuklarına eşlik etmek için araçlarını misafir otoparkına veya site otoparkına 
bırakabilirler. Bütün geliş trafiği tek yönlüdür; araçlar ana kapıdan girerek tenis kortları ve park alanının 
yanındaki Spor Kulübü Kapısından okuldan ayrılırlar. Anaokulu öğrencileri, Anaokulu binasına en yakın 
köşede bulunan yönlendirme tabelasının önünde indirilerek görevlilere teslim edilir. Bu noktada 
çocukların güvenliğini sağlayacak görevliler bulunmaktadır.

09:20’den sonra, herhangi bir nedenle okula özel araçla gelen velilerimiz eğitim başladığı için üst 
kapıdan çıkış yapmalarına izin verilemeyecek, ana giriş kapısından çıkış yapmaları sağlanacaktır.
 
Okuldan Ayrılış
Anaokulu servisini kullanan öğrenciler Anaokulu binasının önünden servise binerler. Özel araçla giden 
öğrenciler için üst otopark kullanılır, veliler çocuklarını Anaokulu girişinde bekleyerek 15:25’de sınıftan 
alabilirler. Bu saatten önce çocukların okuldan alınmasına eğitim programını olumsuz 
etkilediğinden izin verilmemektedir. 

Ana giriş kapısı her gün saat 15:50’den itibaren özel araçların girişlerine açılacaktır. Çocuklarını almak 
için özel araçlarıyla gelen veliler, araçlarını kampüs içindeki belirlenen alanlara 15:50 – 16:05 saatleri 
arasında park edebilirler. Herhangi bir sebeple geç alınan öğrenciler 15:35-16:00 arasında nöbetçi 
öğretmen gözetiminde olurlar.

Veli dışında çocuğunuzu okuldan alabilecek kişilerin listesi imzalı dilekçeyle Anaokulu idari ofise sene 
başında bildirilmelidir. Değişiklik durumunda sene içinde bilgilerin güncellenmesi önemlidir. 

Günlük değişikliklerde;
*Çocuğunuz okuldan sizin veya sizin uygun göreceğiniz bir başkası tarafınızdan alınacaksa ve 
servis aracını kullanmayacak ya da değiştirecek ise, aynı gün lütfen saat 13:00’e kadar durumu 
öğrenci velisi tarafından idari ofise e- posta, veya bir dilekçe ile elden ulaştırınız. E-posta ile 
yolladığınız tüm notlara teyit mesajı gönderilmektedir. Teyit mesajı almadığınız takdirde lütfen 
okulu çıkış saatinden önce arayınız.

Öğrenci Devamsızlığı
Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda, bunun sebebini ve öngörülebilir süresini okula bildirmek 
için mutlaka öncelikle Anaokulu İdari asistanını arayıp bilgilendiriniz. 



Sağlık
Çocuğunuz rahatsızlanırsa hekim onay vermeden okula yollamayınız. Hastalanan çocuklar, okula 
gönderildiği durumda diğer çocuklara bulaştırma riski oluşturmanın yanı sıra, hastalıklarının uzaması ya 
da yeni enfeksiyonlar eklenmesi riski ile karşılaşacaklardır. Sağlık ve güvenlik açısından ilaçlar, öğretmen 
tarafından çocuklara verilemez ya da çocuğun çantasında bulundurulamaz. Tedavisi devam eden 
çocukların kullanacağı her ilacın üzerine Open House dosyasında size verilen ilaç bilgilendirme etiketi 
yapıştırılıp, ilacın dozu, saati ve veli imzası ile birlikte Okul Sağlık Birimine teslim edilmelidir.

Dönem içinde çocuğunuzun geçirdiği tüm rahatsızlıklar, velisi tarafından Okul Sağlık Birimimize 
bildirilmelidir. Doktorundan alınacak rapor, en kısa zamanda okula ulaştırılmalıdır. Sağlık Birimi 
tarafından değerlendirildikten sonra, gerektiği durumda, hastalık ile ilgili bilgilendirme ve uyarı yazısı 
okul idaresi tarafından velilere e-posta yoluyla bildirilir. 

Okulda günlük rutin içerisindeki gerçekleşebilecek küçük kazalar hakkında e-posta yoluyla size 
bilgilendirme yapılır. Daha ciddi bir durumun ortaya çıkması durumunda telefon yoluyla velilerimize 
bilgi verilir.

Okul Servis Araçları 
Okul Aile Birliği, ENKA Okulları ve 2019-2020 yılında okulumuza hizmet verecek Gürsel Turizm A.Ş. 
arasında görüşülerek imzalanan yıllık sözleşme ulaştırma servisinin ilkelerini belirler. Bu sözleşmenin 
bir nüshası İşletme Ofisi’nde, ailelerimizin incelemesine açıktır.

•  Servis şirketi her veliye aracın plaka numarasını, şirketin telefon numaralarını şoförün ismini ve 
telefon numarasını içeren bir bilgi kartı verir.

•  Her öğrenci, belirlenen saatte, servise binebilmek için hazır olmalıdır. Yol üzerinde diğer 
çocukların alınmasını geciktireceği için, hiçbir servis belirli bir durakta 2 dakikadan fazla 
beklemeyecektir.

•  ENKA Okulları servis araçlarını kullanan öğrenciler için aşağıda belirtilen davranış ilkelerini 
belirlemiştir.

Öğrencilerden şunları bekleriz:
• Servise zamanında gelmek.
• Okul servisine, dikkatli binmek ve dikkatli inmek.
• Okul servisine binmeden önce yeme - içmesini bitirmek.
• Emniyet kemerini bağlamak ve koltuğunda oturmak.
• Okumak, kulaklıkla müzik dinlemek, kendi kendine oynamak. 
• Diğer öğrencilerle alçak sesle ve saygıyla konuşmak.
• Herkese nazik olmak. Kendisinden küçüklere yardımcı olmak.
• Emniyeti esas almak.
• Yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmek. 
• Herhangi bir emniyetsiz davranış gözlemlediğinde yetkili birime bildirmek.
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Not: Okulumuzun açıldığı ilk iki hafta, servis güzergahlarının tam anlamı ile düzene girmesi için, servis 
değişikliği yapılmayacaktır. Farklı bir adrese gitmek için kendi servisinin dışında servis kullanmak isteyen 
öğrencilerimizin ulaşımlarını ilk iki hafta sizlerin sağlamasını rica ediyoruz. Çocuğunuz her zamanki 
servisinden başka bir servis kullanacaksa serviste yer olduğu takdirde kabul edilir.

Okul Kıyafetleri
• Anaokulunda çocuklar üniforma giymezler. Çocukların okula uygun ve rahat edebilecekleri 

kıyafetler giymeleri gerekmektedir. Özellikle jimnastik ve yüzme derslerinin yapıldığı günlerde bu 
konuya daha fazla özen gösterilmelidir. Çocukların rahat kıyafet ve ayakkabılarla okula gelmeleri 
onların üzerlerini değiştirme konusunda sorumluluk almalarını kolaylaştıracaktır. 

• İsim etiketi olmayan kıyafetler bulunduğunda, kayıp eşya dolabında saklanacaktır. Her dönemin 
sonunda sahibi tarafından teslim alınmamış eşyalar, Anaokulu orta alanda sergilenecektir. Bu 
süreden sonra sahibi bulunmayan kıyafetler ihtiyacı olan kurumlara bağışlanacaktır.

• Çocuğunuzun çantasında sürekli yedek kıyafetlerin bulunmasını sağlayınız. 
• Ayakkabıların kolayca ve bağımsız olarak giyilip çıkarılabilecek yapıda, bağcıksız olması gereklidir. 

(Arkasız, parmak arası terlik tarzı olmamalıdır)
• Takı (kolye, küpe, yüzük, bileklik) güvenlik nedeniyle izin verilmemektedir. 
• Okula oyuncak getirilmesine izin verilmemektedir, ünite konuları ve projeler kapsamında 

öğretmenler tarafından istendiği takdirde getirilebilir.
• Tüm kıyafetler, ayakkabı, bot, ceket ve okul çantalarına çocuğun adını taşıyan bir etiket 

konulmalıdır. 

Kampüsteki Sınırlamalar 
Aşağıda sıralananlara izin yoktur ve okul alanında kullanılamazlar.

 1. Her türden silah yasaktır. Bu kural ailelerin güvenlik görevlileri için de geçerlidir. 
2. Tütün ve tütün ürünleri okul alanının herhangi bir yerinde veya okul içerisinde kullanılamaz.
3. Kimyasal maddeler, patlayıcılar, havai fişek, uyuşturucu ve alkol okul içinde ve çevresinde 

kesinlikle yasaktır.
4. Sivri uçlu, kesici, delici aletler okula sokulamaz.
5.  Elektronik oyuncaklar, eğitimsel işlevi olmayan bilgisayar oyunları ve hareketli figür oyuncaklar 

okula getirilmez. 
6. Velilerimizin cep telefonları okul içerisinde sessiz konumda tutulmalıdır.
7. Veliler ve velilerin görevlendirdiği kişiler (şoför, yardımcı öğretmen v.b.) kampüs içinde, başka 

öğrencilere olumsuz davranışta bulunamaz, taraf olamaz, müdahale edemez.
8. Öğrencilerimiz okula elektronik ve değerli eşyaları (iPad v.b.) getiremezler.
9. Okul Müdürü'nün onayı olmaksızın okula hayvan getirilemez. Hayvanlar için okula girme izni 

alınmadan önce aşı ve sağlık belgelerinin sunulması gerekmektedir.
10. Öğrenciler okulda sakız çiğneyemezler. Aynı şekilde okulumuzu ziyaret eden velilerimizden de 

sakız çiğnememelerini rica ediyoruz.



Kampüs Ziyaretleri: Güvenlik, Kimlik ve Park
ENKA Okulları olarak kapımız veli ve misafirlerimize her zaman açıktır. Güvenlik nedeniyle, velilerin ve 
velilerce görevlendirilen kişilerin öğrencileri okuldan almak için ya da başka bir amaçla okulu ziyaretleri 
sırasında kampüs içinde kimlik göstermeleri gerekmektedir. Görevliler ziyaretçilerden fotoğraflı bir 
kimlik talep ederler.

Okul, ayrıca her öğrenci velisi için yeni eğitim yılının başında fotoğraflı bir kart verecektir. 
Öğrencilerimizi okuldan alacak velilerimiz veya velilerimizce görevlendirilecek kişinin bu yıl yeni 
hazırlanan fotoğraflı kartı ve kimliklerini göstermeleri gerekmektedir. Kartınızı kaybetmeniz hâlinde yeni 
kart alabilmek için lütfen İşletme Ofisi ile bağlantı kurunuz.

Belirtilen saatlerde kampüse girmek isteyen özel araçlar için, Site ve Okul Giriş kapılarında plaka tanıma 
sistemi vardır.

Okul saatleri içinde yapılacak ziyaretler sırasında, tenis kortlarının üst kısmında yer alan Spor Sitesinin 
otoparkı kullanılabilir. Bu otopark alanı, ENKA Okulları çalışanlarının sorumluluğunda olmadığından, 
okula gelen herkesin ENKA Vakfı görevlilerinin kural ve uygulamalarına ve ikazlarına uyması zorunludur. 
Otoparktan Anaokulu binasına ulaşmak için Vakıf’tan aşağı inen yol kullanılır.
Lütfen okulumuzun ana girişine bağlanan İstinye’ye giden yol üzerine park etmeyiniz. Bu durum 
okulumuza gelen ve okulumuzdan ayrılan araçlar için görüş mesafesini kapattığından büyük tehlike 
oluşturmaktadır.

Yaş günü Kutlamaları
Sağlık ve güvenlik sebepleriyle pasta ya da atıştırmalık gibi hiçbir yiyeceğin doğum günü ve benzeri 
kutlamalarda paylaşımına izin verilmemektedir. Tüm çocukların doğum günleri sınıf içerisinde 
öğretmenleri ve arkadaşlarıyla şarkı ve oyunlarla  kutlanır.

Yiyecek
Anaokulunda sabah kahvaltısı ve öğleden sonra ara öğün verilir. Öğle yemeği gün ortasında servis 
edilir. Öğrenciler öğle yemeğine öğretmenleriyle birlikte giderler. Çocukların her yemeğin tadına 
bakmaları teşvik edilir.

Okul menü komitesi diyetisyen ile birlikte menü hazırlıklarını yapar. Aylık menüye okul internet 
sayfasından ulaşılabilir. Veliler sınıfta paylaşılmak üzere okula yiyecek göndermemelidirler.

Hediyeler
Sadece çocukların kendi el emekleriyle yaptıkları hediyeler ve çiçek, öğretmenler tarafından kabul 
edilebilir.
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8. Okul Aile Birliği
ENKA Okulları Okul Aile Birliği, okul ile aileler arasında iletişimi geliştirerek, okul sorunları ile ilgili 
tartışmalarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde okul ve aileyi bir araya getirmek için bir araç olarak 
kurulmuştur.
 
OAB tüm ENKA velilerinden ve öğretmenlerinden oluşur. Bir Yürütme Kurulu ve alt kurulları vardır. Bu 
gruplar ENKA Okulları ile ortak çalışır. Yürütme Kurulu her eğitim yılı başlangıcında ENKA velileri 
tarafından bir yıllık bir dönem için seçilir. 

9. Sağlık ve güvenlik
Yangında Acil Durum Kuralları

Yangın Sırasında:
1. Sakin olunuz.
2. Yangın alarmını işitince boşaltma planına uygun olarak binayı terk ediniz.
3. Eğer bir alanda yangını ilk fark eden kişi siz iseniz, yüksek sesle ".........'de YANGIN VAR" diye 

bağırın ve yangın alarm düğmesine basınız.
4. Eğer dumanlı bir alandan geçmek zorunda iseniz, mümkünse ıslak bir bezle ağzınızı kapatınız ve 

hızla yere yakın bir biçimde o bölgeyi terk ediniz.
5. Eğer yangını kendinizin söndürebileceğinize inanıyorsanız 3 numaralı önlemi uyguladıktan sonra 

yangın söndürücüyü kullanınız.
6. Size verilen komutlara uyunuz ve kişisel eşyalarınızı almak için binaya dönmeyiniz.
7. Asansörleri kullanmayınız.
8. İstendiğinde yangını söndürmeye yardım etmek için hazır olunuz.

Yangın Sonrasında:
1. Kendinizin veya arkadaşınızın yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde ilk yardım 

talep ediniz.
2. Bina dışında bekleyiniz.
3. Okul yöneticilerinin verdiği talimatlara uyunuz.



Deprem Acil Durum Kuralları
Deprem Sırasında
1. Sakin olunuz.
2. Eğer bina içerisinde iseniz, camlardan uzak durarak bir eşya yardımı ile üçgen teşkil ediniz. 

Başkalarına da aynı şeyi yapmalarını söyleyiniz.
3. Bina dışında iseniz, binalardan, ağaçlardan telefon ve elektrik hatlarından uzak durunuz.
4. Çevre yolunda iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durunuz. Araba içinde iseniz, arabanızı 

binalardan ve elektrik hatlarından uzak, güvenli bir yere park ediniz. Arabanın içinde kalınız.
5. Eğer bir asansörde iseniz hareket etmeyin. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyin. 

Asansörler hidrolik enerji ile çalıştığından en kötü koşullarda bile otomatik olarak en alt kata 
normal bir hızla inecektir. 

 Depremden Sonra:
1. Öğrencilerin boşaltma planına uygun olarak sakin bir şekilde binayı terk etmeleri sağlanır.
2. Öğrenciler yerlere düşmüş eşyaların üzerinde yürümemeleri için yönlendirilir.
3. Öğrencilerin yaralanıp yaralanmadığı kontrol edilerek gereken durumda ilk yardım uygulanır.
4. Asansörler kullandırılmaz.
5. Acil durumlar dışında telefonlar kullanılmaz.
6. Elektrikler kapatılır. 
7. Gaz veya su kaçağı olup olmadığını kontrol edilir.

Servis Otobüsleri İçin Acil Durum Planı
1. Okul servis şoförleri kendi sorumlulukları altındaki öğrencilerin çok değerli olduğunun 

bilincindedirler. Bir felaket durumunda öğrencilere çok iyi bakacaklarından emin olunuz.
2. Öğrencileri okula götürüp getirdikleri sırada yıkıcı bir deprem olduğunda tüm servis araçları 

okula yöneleceklerdir. Öğrencilerin toplanma yeri kampüs içinde servis araçları park alanı 
olacaktır. Böyle bir felaket durumunda çocuğunuz okulda daha güvenli olacaktır. 

3. Eğer deprem, öğrencileri okula götürüp getirdikleri bir sırada olur ve kapanan yollar nedeniyle 
okula gelmek mümkün olamaz ise, servis araçları yollarında güvenli bir yere park edip haber veya 
yardım bekleyeceklerdir.

4. Eğer deprem, servis araçlarının okuldan ayrılmasına yakın bir zamanda olursa servis araçları park 
yerinde kalacaklardır. Belediye yetkilileri ile iletişim sağlanıp, yolların güvenliği konusunda garanti 
alınınca araçlar okuldan ayrılacaklardır.

5. Köprüleri veya tünelleri geçerken servis araçlarımız trafik akışının elverdiği ölçüde, mümkün 
olabilecek en seri şekilde hareket edeceklerdir.

6. Servis araçlarında acil durumlar için güvenilir kapalı şişe suyu ve hafif yiyecekler 
bulundurulacaktır.

7. Araçların yakıt depoları düzenli bir şekilde doldurulacaktır.
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İçme Suyu
Okulumuzda içme suyu okul koridorlarımızdaki sebil sistemi ile sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin kendi 
mataraları ile okula gelmelerini ve suları bittiklerinde bu istasyonları kullanmaları teşvik edilmektedir.

Ayrıca, okulda musluklardan akan su içilebilir niteliktedir. Okuldaki su, 5 aşamalı bir filtreleme 
sisteminden geçirilmektedir ve Sağlık ve Güvenlik standartlarına uygundur. Okul musluklarından 
periyodik olarak alınan su numuneleri test için özel laboratuvara ve Hıfzıssıhha laboratuvarına 
gönderilmektedir. Test sonuçları web sitemizde yayınlanmaktadır.

Yemek Hizmetleri 
ENKA Okulları ve 2019-2020 yılında okulumuza hizmet verecek YEMEKHANE Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Sanayi Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sözleşme yemek hizmetinin ilkelerini belirler. Bu sözleşmenin bir 
nüshası İşletme Ofisi’nde, ailelerimizin incelemesine açıktır.

Temizlik Hizmetleri 
Okulumuzun Temizlik hizmeti 2019-2020 yılında A PLUS Temizlik Şirketi ile yürütülecektir. Yemek 
şirketinde olduğu gibi temizlik şirketi de temizlik standartlarını son derece yüksek tutmak için okul 
yönetimi ile birlikte çalışmaktadır.

Okul Reviri-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 
Okul Reviri, bir sorumlu doktor (Dr. Ali Layık dahili 6517- 6515) ve iki hemşireden (Oya Dikmen ve Hatice 
Köreken) oluşmaktadır ve saat 08:00 – 17:00 arasında hizmet vermektedir. 

Sağlık personeli, bu saatler arasında her gün okulda bulunurlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), 
okulumuzun her türlü sağlık ve güvenlik konularından sorumludur. İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı ve yardımcı sağlık personelinden oluşur. 

Okula yeni kayıt yaptıran velilerimizin, Sağlık Bilgi Formlarını eksiksiz doldurmaları, tüm velilerimizinse, 
öğrencilerimizi sağlığını ilgilendiren konularda veya varsa ilaç kullanımları ile ilgili bir değişiklik 
olduğunda, durumu okul revirimize bildirmeleri, öğrencilerin sağlık durum takibi ve gerekli durumda 
müdahalelerde son derece yararlı olacaktır.

 Önemli Bilgi 
Okul çalışma takvimi, okul haftalık ders giriş ve çıkış saatleri ve öğrenci etkinlikleri konusunda okul yönetimi, 
öğrenciler yararına değişiklikler yapabilir. Okul, bu konudaki değişiklikleri velilere bildirmekle yükümlüdür.





Poligon Mahallesi, Sarıyer Caddesi 121/1
İstinye 34460 İstanbul, TÜRKİYE

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

İstanbul ENKA Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Okullar Konseyi 
(CIS) ve New England Okullar ve Üniversiteler Birliği (NEASC) tarafından akredite 
edilmiştir. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB) tarafından üç IB Programını 
(PYP, MYP ve DP) sunmak üzere tam olarak yetkilendirilmiş ve akredite edilmiştir. 


