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ENKA VAKIF, SANAT, SPOR VE
OKULLAR
ENKA VAKFI

1983 yılında kurulan ENKA Vakfı’nın temelinde, spor, eğitim 
ve kültür sanat ile iç içe bir ortamda eğitilmiş, çağdaş, üreten, 
sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirme 
misyonu yer almaktadır. Buradan yola çıkarak ENKA Vakfı, 
Türk gençliğinin spor hayatına yönlendirilmesini sağlayarak, 
her bir gencin spor, eğitim ve kültür sanat etkinlikleriyle 
beslenerek kendi içlerindeki yeteneklerin keşfedilip, 
geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

ENKA Vakfı çatısı altında, ENKA Spor Kulübü, ardından 
1996 yılında faaliyete geçen ENKA Okulları İstanbul, 1999 
depreminden hemen sonra faaliyete geçen ve depremden 
etkilenen çocuklara eğitim hizmeti sunmak üzere kurulan 
ENKA Okulları Adapazarı, 2008 yılında faaliyete geçen 
Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 2014 yılında 
faaliyete geçen Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi Kocaeli ile 
ENKA Sanat birimleri bulunmaktadır. 

ENKA Vakfı için:
 www.enka.com/sustainability/tr/enka-vakfi/

ENKA SPOR KULÜBÜ

Türk sporuna çeşitli branşlarda birçok yetenek kazandırarak ve 
“Gelecek Gençlerindir” sloganı ile ilerleyen ENKA Spor Kulübü, 
1.261 lisanslı sporcusu ve branşlarında uzman 79 antrenörü ile 
faaliyet gösterdiği tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası 
müsabakalara katılarak başarılı sonuçlara imza atmaktadır.

ENKA Spor Kulübü 2019 yılı içerisinde 671 genç sporcu 
adayı yetiştirmeye devam etmiş, katıldığı ulusal ve uluslararası 
müsabakalarda toplamda 16 kupa ve 643 madalya kazanmış ve 
atletizm ve yüzme branşlarında toplam 139 rekor kırmıştır.  ENKA 
Spor Kulübü, hem Türk sporuna kazandırdığı farklı yetenekler hem 
de uluslararası ölçüde elde ettiği başarılarla Türkiye’nin öncü spor 
kulüplerinden biri olmaya devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
 www.enkaspor.com/

ULUSAL TAKIM ŞAMPİYONLUKLARI; 

ATLETİZM

 Kulüplerarası Türkiye Süper Ligi kız takımı şampiyonluğu

 Kulüplerarası Türkiye U18 Ligi kız takımı şampiyonluğu

 Kulüplerarası Türkiye U16 Ligi kadın ve erkek şampiyonlukları

 Kulüplerarası Yürüyüş Ligi kadın ve erkek şampiyonlukları

TENİS

 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kız ve erkek takımı 
şampiyonlukları
 
YÜZME
 
 Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve 

Açık Yaş Yüzme şampiyonlukları

 Yıldızlar Bireysel Müsabakası’nda Açık Yaş Kız Takımı 
şampiyonluğu

SUTOPU

 Spor Toto Şarık TARA Sutopu Süper Ligi şampiyonluğu

 U19 Ligi şampiyonluğu, U17 Ligi şampiyonluğu

GÜREŞ

 Büyükler Türkiye Şampiyonası şampiyonluğu

 U23 Türkiye Şampiyonası şampiyonluğu

 Gençler Türkiye Şampiyonası şampiyonluğu

2019 SEZONUNDA ULUSLARARASI BÜYÜK 
ORGANİZASYONLARDA;

ATLETİZM

 ENKA Vakfı sporcuları Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonası’nda ikinci gelerek gümüş madalya 
ve Avrupa Kros Şampiyonası’nda birinci olarak 
şampiyonluk kazanmışlardır.

 Atletizm Kız takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler 
Kupasında Avrupa Şampiyonu olmuş ve bu şampiyonluk 
ile tarihte ilk kez kupayı ülkemize getirmiştir.

 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda üç adım 
atlamada dünyada U23 yaş grubu ve Büyükler Türkiye 
rekorunu kırılarak Avrupa Şampiyonluğu kazanılmıştır.

 Salih Korkmaz; Belarus’ta düzenlenen yarışmada 
derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak 
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak 
kazanmıştır.

 Yasmani Copello Escobar; Diamond Lig Paris etabında 
2020 Tokyo Olimpiyatları katılım barajını geçmiştir.

 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda altın ve gümüş 
madalyalar kazanılmıştır.

 400m branşında yarışan işitme engelli ENKA Vakfı 
sporcusu Yasin Süzen Dünya Salon Şampiyonası ve 
Avrupa Şampiyonası’nda Şampiyonluklar kazanmıştır.
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TENİS

 Melisa Ercan, Çekya’da gerçekleşen 14 Yaş Avrupa Gençler 
Tenis Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olmuştur.

YÜZME

 Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Şampiyonası’nda 
derece ile karma yarı finalist olurken, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları A kotasını geçmiştir.

 Beril Böcekler Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’ndaki 
derecesiyle Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa ikincisi olmuş 
ve 2020 Tokyo Olimpiyatları A barajını geçmiştir. Sporcumuz, 
EYOF’ta (Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları) 400m, 800m ve 
1500m Serbestte Türkiye rekorlarını kırarak şampiyon olan ilk 
sporcu olurken, aynı zamanda 800m Serbestteki derecesi ile 
Olimpiyat A barajını ikinci kez geçmiştir.

 Berkay Ömer Öğretir 2020 Tokyo Olimpiyatları A Barajını 
geçmeyi başaran isimler arasında yerini almıştır.

GÜREŞ

 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avrupa üçüncülüğü, U23 
Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, 
Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikinciliği ve Minsk’te 
düzenlenen Büyükler Avrupa Oyunları’nda üçüncülük 
kazanılmıştır.

ENKA SANAT

ENKA Sanat kuruluşundan günümüze kadar geçen 32 
sene boyunca 300’den fazla konsere, 360’dan fazla 
tiyatro oyununa, 120’den fazla sergiye, 300’e yakın film 
gösterimine, 50’den fazla dans ve performans gösterisine ev 
sahipliği yapmış, 7.000’e yakın sanatçıyı, 60.000’den fazla 
sanatseverle buluşturmuştur. 

Yaratıcılık ile özgür düşünceyi destekleyen yapısıyla öne 
çıkan ENKA Sanat, kültür ve sanat kavramlarının sürekliliğini 
sağlamak adına geleceğin sanatçılarına ve genç yeteneklere 
kapısını her zaman açmış, topluma genç ve başarılı yetenekler 
kazandırmıştır.

Bugüne kadar düzenlediği etkinliklerde sahne sanatları, müzik, 
sinema, tiyatro gibi farklı sanat dallarında genç yetenekleri 
ve usta sanatçıları sanatseverlerle buluşturmuş ve aktif olarak 
kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını devam ettirmektedir. 
ENKA Sanat, ulusal ve uluslararası farklı sanat disiplinlerinden 
sanatçılara, profesyonel teknik donanıma ve yenilikçi sahne 
tasarımına sahip 600 seyirci kapasiteli ENKA Oditoryumu 
ve 1.000 seyirci kapasiteli ENKA Eşref Denizhan Açıkhava 
Tiyatrosu ile ev sahipliği yapmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için: 
 www.enkasanat.org/
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Konservatuar 3. sınıf öğrencisiydim, Haldun Dormen hocamız 3. ve 4. 
sınıfların derslerine girerdi o zamanlar. Dormen tiyatrosunda oynanmış 
ve başarılar kazanmış bir çok oyunu da okulda öğrencilerle sahneye 
koyardı ve bizi adeta profesyonelmişiz gibi büyük sahnelerde seyircinin 
karşısına çıkarırdı. Hepimiz bu deneyimi yaşamak için 3. sınıfı iple 
çekerdik. ENKA Sanat ile tanışmam bu muhteşem deneyimle oldu. Yani 
İstanbul’da çıktığım ilk profesyonel sahne… ENKA’nın bizlere böyle bir 
fırsat sunması muazzam bir şeydi. 

ENKA Sanat, her şeyden önce hikayesinin hakkını veren çok büyülü bir 
mekan. Açılış niyetini ve hedefini göz ardı etmemiş; bugün sanatıyla 
anılan bir çok insanın temelinde yer alan çok önemli bi değer. O sahneye 
ilk kez birlikte çıktığım arkadaşlarıma baktığımda hepsinin hala nasıl 
bir coşkuyla bu ülkeye ne kadar kıymetli işler bıraktığını gördüğümde 
bir kere daha gülümsüyorum tüm kalbimle. O fotoğraflardaki kendime 
bakıyorum, hala devam eden o heyecanıma teşekkür ediyorum bir kez 
daha. Arkadaşlarımdan biri bölüm başkanı olmuş, bazılarıyla yıllarca 
aynı sahneyi paylaşmışım… Şimdi daha iyi görebiliyorum o sahnede 
olmanın bize ne kadar iyi geldiğini ve değerli Haldun Hocamın attığımız 
her adımda izleri olduğunu. 

Şimdi yıllar sonra, yeniden ENKA sahnesine dönüyorum. 20 yıl önceki 
Demet beni orada karşılayacak. İnsan hayatta bu duygular için yaşıyor 
işte, çok mutluyum! Bu arada şunu da belirtmeliyim ki; o zamandan bu 
zamana ENKA’nın kapıları bize hep açıktı, bunu hep bildik. Ben ilk büyük 
konserimi de orada verdim mesela. Şahane bir ekiple, kendine yakışır bir 
şekilde çalışmalarını yürütüyor olması da bu ülkenin bir vatandaşı olarak 
mutluluk veriyor bana. Seyirci olarak da takip etmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. İyi ki varsınız. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

ENKA, BUGÜN SANATIYLA ANILAN 
BİRÇOK İNSANIN TEMELİNDE YER 
ALAN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER.

Demet Evgar
Sanatçı 
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ENKA OKULLARI

ENKA OKULLARI İSTANBUL
 
1996 yılında kurulan Özel ENKA Okulları İstanbul, 
öğrencilerini özgür ve soru sormaya teşvik eden bir 
atmosferde, dünya üzerinde pozitif bir etki yaratmak 
için hazırlamakta ve güçlendirmektedir. Özel ENKA 
Okulları İstanbul toplamda 234 seçkin eğitmen kadrosu 
ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinde 
bulunan toplam da 1.242 öğrenciye eğitim vermektedir. 
Özel ENKA Okulları İstanbul’da 177 öğrenci göstermiş 
oldukları akademik başarı sayesinde devletin sağladığı 
burs haricinde burslu olarak eğitim almaktadır. Okul 
bünyesinde modern, amacına uygun sınıfların yanı sıra, 
üç adet tam donanımlı fen laboratuvarı, bir oditoryum, 
toplamda üç kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, iki 
tasarım odası ve bir multimedya odası bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Gelişmeleri:

 ENKA Okulları İstanbul, 2019 yılında Küresel İklim 
Eylemi Haftası’nı onurlandırmak adına çeşitli derslerde 
Küresel İklim Değişikliği konularına yer vermişlerdir. 
İngilizce derslerinde öğrenciler 16 yaşındaki iklim aktivisti 
Greta Thunberg’ün Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde 
yaptığı ilham verici konuşmasını, coğrafya derslerinde 
iklim değişikliğini ve etkilerini, sanat derslerinde ise 
Yedinci Kıta konulu 16. İstanbul Bienali’ni işlemişlerdir.

 17 Ocak 2019 günü ilkokul öğrencileri sokakta yardıma 
ihtiyacı olan hayvanların ihtiyaçları için farkındalık 
yaratmak ve onların mama ve sağlık masraflarını 
karşılayabilmek adına “Sinema Günü” adlı bir 
yardım etkinliği düzenlenmiştir. ENKA İstanbul Okulu 
öğrencileri ve aileleri düzenledikleri etkinlikte toplanan 
para ile 205 kilo köpek maması almış, Büyükada’da 
bir yangında sakatlanan atların sağlık masrafları ile 
ormana terk edilen hasta yavru bir köpeğin ihtiyaçlarını 
karşılamışlardır.

 ENKA Okulları tarafından 2011 yılından beri Nepal’de 
her yıl düzenlenen topluma hizmet projesi, 13 lise 
öğrencisi ve iki öğretmenden oluşan bir ekip ile bu sene 
5-13 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerimiz yoksul yaşam koşullarına rağmen, zengin 
bir kültüre ve coğrafyaya sahip Nepal’in misafirperver 
insanlarına tatillerinde yardım eli uzatarak; Nepal’de bir 
anaokulunun iyileştirilmesine yardımcı olmuş, duvarlarını 
onarmış ve farklı yaşlardan çocuklara temel sanat, 
matematik, İngilizce dersleri vermişlerdir.

 Son üç yıldır ENKA Lise Hayal Et Kulübü tarafından ve 
ENKA Lisesi futbol takımı ile Türkiye Görme Engelliler 
Derneği Futbol takımı arasında yapılan “Sahada Ses 
Var” maçı 2019 yılında da düzenlenmiştir.

 Bu yıl ikincisi gerçekleşen Gaziantep Sosyal Sorumluluk 
Projesi’nde öğrenciler Gaziantep Şehitkamil Galip Deniz 
Ortaokulu’nda yaz okulu faaliyetleri düzenlemişlerdir. 

Sanat, spor ve sürdürülebilirlik atölyeleri gerçekleştiren 
öğrenciler, Gaziantep Şehitkamil Mete Uygun Ortaokulu 
Sanat sınıfını da bir öğrencinin liderliğinde yeniden 
dekore ederek sanat malzemeleriyle doldurmuşlardır.

 24 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde WWF (Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenen; ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin doğayı yaşayarak ve 
severek öğrenmesini katkı sağlamayı amaçlayan 
Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı’na ENKA Okulları 
İstanbul’dan Ortaokul WWF Kulübü katılım sağlamıştır. 
Öğrenciler program kapsamında, Türkiye’nin farklı 
illerinden gelen ve çevreye duyarlı öğrencilerin 
oluşturduğu “Yaban Hayat Korucuları”, “Su Melekleri”, 
“Plastik Avcıları” ve “Gıda Savaşçıları” toplulukları ile bir 
araya gelme fırsatı elde etmişlerdir.

 1999’dan beri her yıl düzenlenen 21. ENKA İlkbahar 
Öğretmenler Konferansı 9 Mart 2019 tarihinde 100 
öğretmen ve 285 katılımcı ile ENKA Okulları İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Konferans süresi boyunca devlet 
okulunda çalışan öğretmenlerle ENKA Okulları 
öğretmenlerini bir araya gelerek uzmanlık alanındaki 
deneyimleri paylaşma fırsatı yakalamış, yeni fikirler 
ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı verimli atölyelere 
katılmışlardır.

Ayrıntılı bilgi için: 
 www.enka.k12.tr/istanbul/tr/

ENKA OKULLARI KOCAELİ

ENKA Okulları Kocaeli, ENKA Teknik Okulları ve ENKA 
Fen ve Teknoloji Lisesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki 
okul bünyesinde, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini 
desteklemek için çeşitli öğretim programları, teknik 
olanaklar ve yetkin eğitim kadrosu oluşturulmuştur. Bu 
amaç doğrultusunda, okulların bünyesinde son teknoloji 
ile donatılmış fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının 
yanı sıra LEGO robot atölyesi, hobi uçak - drone atölyesi, 
bilim merkezi, görsel sanatlar atölyesi, orkestra çalışma 
salonu bulunmaktadır.  

ENKA Teknik Okulları sahip olduğu en son teknolojiye 
sahip makine, cihaz donanımı ve çağdaş yöntemlerle 
eğitim vermek, mesleki etik ve ahlak değerlerini 
gözeten ve bu konuda duyarlı, ilgili sektörlerin ve üst 
öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
yeterlilikte bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Bu amaç doğrultusunda, sosyal yönü güçlü, özgüveni 
yüksek, toplum içinde kendini rahatça ifade edebilen 
bireyler yetiştirmek için çok yönlü eğitim programları 
yürütmektedir.

Türkiye’de tüm öğrencilerin tam burslu eğitim aldığı 
Anadolu Teknik Lisesi statüsünde eğitim veren ilk ve tek 
okul olan Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
72 öğretmen tarafından sağlanan endüstriyel otomasyon, 
makine teknolojileri ve kimya teknolojileri alanlarındaki 
derslerle toplamda 410 öğrencinin mesleki yeterliliğini en 
üst seviyelere taşımak için çalışmalar yürütmektedir.



123ENKA 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU122 TOPLUMU KALKINDIRMAK

ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim alan 119 
öğrenciye ENKA Vakfı tarafından karşılıksız tam burs 
sağlanmakta olup müfredata ek olarak 10. sınıftan 
itibaren hedef ve eğilimleri doğrultusunda öğrencilere 
ek eğitim olanakları sağlanabilmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda; tıp eğitimi almak isteyen öğrencilere 
genetik laboratuvarında genetik dersleri, mühendislik 
okumak isteyen öğrencilere ise mekatronik ve bilgisayar 
programlama dilleri atölyeleri düzenlenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 
 www.enka.k12.tr/kocaeli/

Sürdürülebilirlik Gelişmeleri:

 ENKA Okulları Kocaeli’nin TÜBİTAK Projeleri arasında 
ve biyoloji alanında yürütülen “Portakalların Raf 
Ömrünü Uzatmak için Yeni Doğal Bir Yöntem” projesi 
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, 
İstanbul Asya Bölge Sergisi Finali Biyoloji dalı ikinciliği 
ödülüne layık görülmüştür. Kimya alanında yürütülen 
“Atık Kağıtlar ve Atık Bor Mineralinden Isı Yalıtımlı Sıva 
Elde Edilmesi” projesi ise TÜBİTAK liseler arası proje 
yarışmasında bölge üçüncüsü olmuştur.

 Kocaeli Bilim Merkezi’nde 30 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleşen CERN Uluslararası Masterclass Etkinliği’ne 
52 farklı ülkeden binlerce öğrenci katılım göstermiştir. 
ENKA Okulları Kocaeli öğrencileri, akademisyenler 
eşliğinde CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde 
yapılan deneylere canlı bağlanarak bilim insanları ile 
görüşme fırsatı elde etmişlerdir.

 İlk kez 2013 yılında engelli bireylerin sosyal ve 
kültürel haklarını kullanabilecekleri koşulların 
yaratılmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak 
üzere gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali, güncel 
sinema örneklerinin görme engelli bireyler için sesli 
betimlenmesine, işitme engelliler için işaret dili ve ayrıntılı 
altyazıyla gösterilmesine katkı sağlamak üzere devam 
ettirilmektedir. Film sonrası söyleşilerde Türkçe işaret 
diline çevirisi de yapılmaktadır. 

 ENKA Okulları Kocaeli öğrencileri Ahtapot Gönüllüleri 
Derneği tarafından 4.’sü düzenlenen köpek kulübesi 
yapımı etkinliğine katılmış, gönüllüler tarafından eğitim 
alarak kulübe yapımı aşamalarını öğrenenmiş ve 
toplamda 7 adet kulübe inşa etmişlerdir. Öğrenciler 

bu etkinlik sayesinde hem kış aylarının gelmesiyle evsiz 
kalan hayvanlara barınak sağlamış hem de daha önce 
kullanılmış olan tahta ve afişleri yeniden değerlendirerek 
çevre duyarlılıklarını bir kez daha göstermişlerdir. 

 25 Haziran 2019 tarihinde ENKA Okulları Kocaeli’nin 
sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çalışan 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla tüm öğretmenlere ve 
personele “Çocuk İhmali ve İstismarı” konulu bir eğitim 
verilmiştir.

 Sosyal medya, internet, oyun bağımlılığı ve siber 
zorbalık üzerine Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele 
Müdürlüğü tarafından “Siber Suçlar Semineri” 
düzenlenmiştir. Seminerde özellikle son yıllarda 
sosyal medya ağlarının iletişimin önemli bir parçası 
haline geldiği; internet ve sosyal medyanın bilinçli 
kullanılmadığında beraberinde getirebileceği tehlikeler, 
siber zorbalık, bilişim suçları, sosyal medya suçlarının 
yasal sonuçları ve psikolojik etkileri ile ilgili bilgiler de 
paylaşılmıştır.

 Kocaeli Aile Sağlığı Merkezi’nden gelen uzman 
hekimler tarafından, kadın çalışanların ve velilerinin 
katılımına açık olan bir “Kadın Sağlığı Semineri” 
düzenlenmiştir.

ENKA OKULLARI ADAPAZARI

ENKA Okulları Adapazarı, 1999 Marmara depreminde 
sonra deprem mağduru olan çocuklara eğitim 
ve barınma imkânı sağlamak adına kurulmuş ve 
kurulduğu günden bugüne kadar eğitimde fırsat eşitliği 
sağlamak ilkesiyle, öğrencilerin farklı disiplinlerde 
kendilerini geliştirerek ve uluslararası bilince sahip 
olmalarını sağlayarak onları dünya üzerinde pozitif 
bir etki yaratmak için hazırlamak adına çalışmalar 
yürütmektedir. Kuruluşunun 20. yılını tamamlayan ENKA 
Okulları Adapazarı; toplam 676 öğrenciye, 95 kişiden 
oluşan deneyimli eğitmen kadrosuyla eğitim vermektedir.
 
Adapazarı ve İstanbul ENKA Okulları, geniş çapta 
kabul gören Uluslararası Bakalorya Programını, Türk 
müfredatıyla birleştiren Türkiye’deki ilk okullar arasında 
yer almaktadır ve “IB okulları” olarak öğrencilerin yerel 
ve küresel konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayan 
bir müfredat sistemi ortaya koymuşlardır. Öğrenciler 
müfredat sistemlerinde var olan sorgulama üniteleri 
sayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile yerel ve 
küresel açıdan değerlendirmeler yapıp ilişkiler kurarak, 
dünya için endişe uyandıran konuları incelemektedirler.

Ayrıntılı bilgi için:
 www.enka.k12.tr/adapazari/ 

Sürdürülebilirlik Gelişmeleri:

 “Gezegenimizin Bir Mesajı Var” atölyesinde öğrenciler 
günlük yaşamda yer alan ve doğanın geleceğini tehdit 
altında bırakarak, önlem alınmadığı taktirde çok kısa 
bir zaman içinde karşılaşılacak felaketler ve ekolojik 

sorunlarla ilgili interaktif çalışma yürütmüşlerdir. Atölye 
boyunca; bir ayakkabı yapımının ne kadar su kirlettiği, 
hamburger yapımı için Amazon ormanlarının bir kısmının 
yok edildiği gibi çok çeşitli alanlardan çarpıcı örneklerle 
yaşanan çevre sorunlarını mercek altına almışlardır.

 Sosyal Bilgiler Bölümü 5. Sınıf öğrencileri, İnsan Hakları 
ve Demokrasi etkinlikleri kapsamında dünyada ve 
özellikle Türkiye’de hemen hemen her bireyin yaşadığı 
en önemli sorunlardan biri olan Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği’ni konu alan “Bir Varmış Bir Yokmuş!” adlı atölye 
çalışması düzenlemişlerdir. Sürdürülebilir bir toplum 
için küresel hedeflerden biri olan toplumsal cinsiyet 
eşitliği kapsamında masalları, çizgi filmleri ve dilimize 
yerleşmiş eşitsizlik içeren atasözü ve deyimleri analiz 
etmiş, insan hakları kapsamında yaşanmış kadın-erkek 
hikayelerinden yola çıkarak topluma ışık tutmuş kişilerin 
yaşam örneklerini incelemişlerdir.

 Adapazarı ENKA Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü 
öğrencileri doğuştan sahip oldukları hakları öğrenmeleri, 
benimsemeleri ve bu haklar konusunda akranlarını 
bilinçlendirmeleri amacıyla “Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nde Mutlu Olmak Her Çocuğun Hakkı“ sloganı 
ile çalışmalar yürütmüşlerdir. 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü kutlamaları kapsamında, öğrenciler 
farkındalıklarını artırmak için UNICEF’ in hazırladığı 
videoları izleyerek dönüşümlü düşünme yazıları 
oluşturmuşlardır. Kağıtlara izledikleri videolardan yola 
çıkarak küçük yaşta evlenen çocuklar, çocuk işçiler ve 
mülteciler ile ilgili hissettiklerini ve dileklerini yazan 
öğrenciler bu konuları sürdürülebilirlik kapsamında da 
küresel hedefler ile ilişkilendirmişlerdir. 

 14 Mart Pi gününde ENKA Okulları Adapazarı 
6. ve 7. sınıf öğrencileri, Fen ve Matematik dersleri 
bünyesinde matematik ve fizik bilimleri alanlarında 
yapılan bilimsel çalışmalara ve gerçeklere dikkat çekmek 
amacıyla Toplum Hizmeti çalışması gerçekleştirmişlerdir. 
Farkındalık yaratmak amacıyla Toplum Hizmeti 
çalışması olarak düzenlenen kermeste, elde edilen gelir 
dezavantajlı bir okula bağışlanarak eğitim - öğretim 
materyallerinin temin edilmesi planlanmıştır. Toplum 
Hizmeti olarak, 5. sınıf öğrencileri Van’da bulunan 
Narlıca İlköğretim Okulu’nda çok zor şartlar altında 
eğitim görmeye çalışan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek 
olmuşlardır.

 Ortaokul Genç Girişimciler Kulübü ve Sosyal 
Bilgiler Bölümü, destek oldukları ikinci okul olan 

Düzce Perihan Tulan İlkokulu’na kitap desteğinde 
bulunmuşlardır. Öğrenciler “Kitap Kumbarası” projesinde 
kütüphanelerine destek isteyen arkadaşlarını ziyaret 
ederek birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı yakalamışlardır.

ÖDÜLLER: 

ENKA OKULLARI İSTANBUL

 ENKA İstanbul Okulu öğrencileri, 27. TÜBİTAK 
Ortaokul Matematik Bilim Olimpiyatları’nda göstermiş 
oldukları başarı sayesinde altın madalya almaya layık 
görülmüşlerdir. 

 ENKA İstanbul Okulu 7. Sınıf öğrencisi, yerleşim 
bölgelerinde güvenli ve kolay ulaşım sağlayacak “Uçan 
Araba” konseptini ortaya çıkarmayı amaçlayan Teknofest 
İstanbul 2019 Uçan Araba Tasarım Yarışması’nda, toplu 
ulaşım sisteminin bir parçası olarak tasarladığı Nebula 
Sistemi projesiyle Türkiye’nin dört bir yanından katılan 
310 proje arasından beşinci seçilmiştir. 

ENKA OKULLARI KOCAELİ

 Ulusal Bilim Olimpiyatların’da yüksek başarı gösteren 
üç okul öğrencisi, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları gümüş 
madalya kazanmıştır.

 ENKA İstanbul, Adapazarı ve Kocaeli Teknik Lise 
öğrencilerinden oluşan 6985 ENKA TECH Robotik takımı, 
2-3-4 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen liseler 
arası FRC İstanbul Regional Robotik Yarışmasında yarı 
finallerde yarışarak “En İyi Otonom” ödülü almaya hak 
kazanmıştır.

 Letonya’da düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarında, 
milli takım içerisinde yer alan ENKA Kocaeli Okulu 
öğrencisi göstermiş olduğu başarı sayesinde gümüş 
madalya kazanmıştır.

 21 Temmuz 2019 tarihlerinde Macaristan’da 
düzenlenen 30. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında, 
ENKA Kocaeli Okulu ülkemizi temsil etmiş ve Uluslararası 
Biyoloji Olimpiyatlarında “Gümüş” madalya kazanma 
başarısı gösterilmiştir.

 ENKA Okulları Kocaeli 11. sınıf öğrencisi, Waterloo 
Üniversitesi - Kanada tarafından gerçekleştirilen 
Waterloo Matematik Yarışması’nda dünya birincisi 
olmuştur. 10. ve 9.  Sınıf öğrencileri de göstermiş 
oldukları başarılardan dolayı madalya almaya hak 
kazanmışlardır.
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ENKA OKULLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KAMPÜS PROGRAMI
DÜNYA VATANDAŞI BİREYLERİN GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK, ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK 
VE TOPLUMSAL KALKINMAYA KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA OLUŞTURULAN ENKA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS PROGRAMI KAPSAMINDA, 2017 YILINDA ENKA OKULLARI 
İSTANBUL, ENKA OKULLARI ADAPAZARI VE ENKA OKULLARI KOCAELİ TEMSİLCİLERİNİ 
İÇERECEK ŞEKİLDE KURULAN ENKA OKULLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ 
ÇALIŞMALARINA ENKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEPARTMANI’NIN DESTEKLERİYLE 2019 YILI 
İÇERİSİNDE DE DEVAM ETMİŞTİR. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BULUŞMASI’NIN ÇIKTILARI 

İklim Değişikliği ile Mücadele/Karbon Ayak İzimiz: Komite, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile İklim Değişikliği ile 
Mücadele/Karbon Ayak İzimiz arasındaki analizi katılımcılar ile paylaşmış ve sonrasında sürdürülebilir proje örnekleri üzerinden 
nasıl olumlu sonuçların yaratılabileceği hakkındaki tartışmalar katılımcılarla etkileşimli olarak yürütülmüştür. Tartışmaları günlük 
hayattan örneklerle de zenginleştiren öğrenciler doğaya verilen zararın azaltılması için almamız gereken önlemler üzerinde 
durmuşlardır.

Aşırı Tüketimin Önlenmesi/Atık Yönetimi: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Türkiye Ağı sorumlusunun 
başkanlığındaki komite öğrencileri sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma hedefleri kavramlarını etkinlik boyunca incelemişlerdir. 
Dünyadaki problemler ve dünyada yok olan ekosistemler hakkında insanların yapabilecekleri ve yapmadıkları üzerine 
tartıştıktan sonra öğrenciler kendi çözüm önerilerini paylaşmışlardır.

İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılığın Önlenmesi: İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 
bulunduğumuz çevrede sürdürülebilir, eşitlikçi ve adaletli bir ortam sağlamak adına yürüttükleri komite çalışmaları üzerinde 
durmuşlardır. Etkinliğe “Çeşitlilik ve Farklılık” temalı oryantasyon oyunlarıyla başlayan komite, temel haklardan üçü olan çocuk 
hakkı, çalışma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü konularındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaşmışlardır.

Hayvan Hakları: Hayvan Hakları İzleme Komitesi başkanlığında avcılık ve hayvan endüstrisi gibi konuları tartışan öğrenciler 
sesini duyuramayıp hak ettiği değeri görmeyen canlılar için farkındalık oluşturmak üzere oluşturdukları projeleri ortaya 
koymuşlardır. İlkokul 4. sınıf öğrencileri hayvan hakları ve su kaynakları hakkında hazırladıkları sergi sunumları ile buluşmaya 
katılım sağlamışlardır.

Komite çalışmalarına verilen aralarda seçilen küresel konularda çalışmalar yürüten Öğrenme Tasarımları Derneği, Hayvan 
Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), SosyalBen, Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) ve 
Sakarya Küçük Üreticiler Dayanışma Ağı (SAKÜDA) açtıkları stantlarda yaptıkları çalışmaları öğrencilerle paylaşmışlar ve 
değerlendirdikleri konular hakkında farkındalıkların artırılması için çalışmalar yürütmüşlerdir. 

Etkinlikte Adapazarı ENKA Okulu Kampüsünde oluşturulan Şarık Tara Hatıra Korusu’nun açılışı da gerçekleştirilmiştir.

ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı bünyesinde her bir okul kendi öğrenci birlikleri, kulüpler, idari işler ve okul 
aile birliğinden gönüllü üyelerin katılımıyla oluşturdukları alt komitelerle birlikte iş birlikleri kurarak kendi strateji ve 
hedeflerini belirlemekte ve bu alanlarda faaliyetler yürüterek ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı hedeflerine katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, her sene düzenlenen “ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşması” 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde 
ENKA Okulları Adapazarı ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Gün boyu süren komite çalışmaları aşağıda belirtilen 
küresel konuları içerecek şekilde yürütülmüştür;

 İklim Değişikliği ile Mücadele/Karbon Ayak İzimiz

 Aşırı Tüketimin Önlenmesi/Atık Yönetimi

 İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılığın Önlenmesi

 Hayvan Hakları


