
ENKA OKULLARI

1999 Marmara depreminden sonrası deprem mağduru 
çocuklara eğitim ve barınma imkânı sağlamak amacıyla 
kurulan ENKA Okulları Adapazarı, 94 kadrolu ve 
7 sözleşmeli öğretmeni ile 694 öğrencisine eğitimde fırsat 
eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleştirel düşünme ve 
iletişim becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde 
kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince 
sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmektedir.

1996 yılında kurulan Özel ENKA Okulları İstanbul, 
öğrenci merkezli ve öğrenme-öğretme konusunda 
yenilikçi yaklaşımı ile anaokulu, ilkokul, ortaokul 
ve lise kısımlarında toplam 1.235 öğrenciye eğitim 
sağlamaktadır. Okulda, modern, amacına uygun sınıfların 
yanı sıra, üç adet tam donanımlı fen laboratuvarı, bir 
oditoryum, toplamda 40 bin kitapla üç kütüphane, 
bilgisayar laboratuvarı, iki tasarım odası ve bir 
multimedya odası bulunmaktadır. 

OKUL EĞITIM ÖĞRETIM 
PROGRAMINDA ÖNEMLI YER 
TUTAN KULÜP, TOPLUMA 
HIZMET, OKUL SONRASI VE 
OKUL TAKIMI ÇALIŞMALARI, 
AKADEMIK ÇALIŞMALAR ILE 
ÖĞRENCILERIN LIDERLIK 
VE ILETIŞIM BECERILERI 
EDINMELERINI VE 
SORUMLULUK DUYGUSU, 
KEŞFETME ISTEĞI VE 
ÖZGÜVEN GELIŞTIRMELERINI 
AMAÇLAMAKTADIR. 

Bu hedefe ulaşmak için okulda, Uluslararası Edinburg 
Dükü Ödülü, Round Square, Genç Guru Akademisi 
(YGA), Model Birleşmiş Milletler, Avrupa Gençlik 
Parlamentosu, ENKA Gençlik Forumu, Uluslararası 
Farkındalık Zinciri, Okul Dergisi (Oceanus), Lego 
Robotik, Aşçılık, İngilizce Tiyatro, Film Yapımı, Dans, 
Yoga, Seramik, Yüzme ve İstanbul Keşif Kulübü gibi 103 
kulüp ve 75 okul sonrası aktivitesi bulunmaktadır. ENKA 
öğrencileri bu kulüp ve etkinlikler aracılığıyla ENKA 
Okulları’nı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmektedir.

ENKA Okulları Kocaeli, ENKA Teknik Okulları ve ENKA 
Fen ve Teknoloji Lisesi olarak ikiye ayrılmaktadır.

ENKA Teknik Okulları, piyasanın ihtiyaç duyduğu 
meslek alanlarında en son teknolojiye sahip makine, 
cihaz donanımı ve çağdaş yöntemlerle eğitim vermek, 
öğrencilerin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını 
karşılayarak sorumluluk bilinci, mesleki etik, ahlak 
değerleri ve duyarlılık aşılamak, endüstriyel sektörlerin 
ve mesleki teknik eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek ve 
sanayide çalışan personele, meslek sahibi olmayan 
gençlere ve düz lise mezunlarına kurslar vererek Türk 
sanayisine ve bir toplumsal sorunun çözümüne katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. 

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, 
endüstriyel otomasyon, makine teknolojileri ve kimya 
teknolojileri alanlarında, 79 öğretmen ve 460 öğrenciyle 
eğitime devam etmektedir.

Adapazarı ve Istanbul ENKA 
Okulları, “IB okulları” olarak 
öğrencilerin yerel ve küresel 
konularla ilgili sorgulamalar 
yapmasını sağlayan bir müfredat 
çerçevesine sahiptir. Öğrenciler 
sorgulama üniteleri boyunca 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ile yerel ve küresel bağlamda 
bağlantılar kurarak, dünya için 
sorun olan konuları öğrenip 
değerlendirmektedir.

ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi’nde ise eğitim alan 
öğrencilerin tamamı ENKA Vakfı desteğiyle karşılıksız tam 
burslu olarak okumaktadır. 250 öğrenci kontenjanına sahip 
fen lisesinde eğitim gören öğrenciler, müfredata ek olarak 
10. sınıftan itibaren hedef ve eğilimleri doğrultusunda 
ek eğitimlere katılabilmektedir. Tıp eğitimi almak isteyen 
öğrencilere genetik laboratuvarında genetik dersleri, 
mühendislik okumak isteyen öğrencilere ise mekatronik ve 
bilgisayar programlama dilleri atölyeleri düzenlenmektedir.

Kocaeli’ndeki her iki okulda da, öğrencilerin uygulamalı 
eğitimlerini desteklemek için 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 yer 
almaktadır. Bu imkânların daha da artırılması amacıyla, 
okul ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında iş birliği 
protokolü imzalanmıştır. Bu sayede öğrenciler üniversitenin 
laboratuvar, sosyal tesis gibi fiziki imkânlarının yanı sıra 
akademik kadrosunun eğitim ve danışmanlık desteğinden 
faydalanabilmektedir. Ayrıca, teknik ve bilimsel projeler 
üniversiteyle birlikte yürütülmektedir.
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8 yıl kadar ENKA İnşaat’ta çalıştıktan sonra ENKA 
Okulları İstanbul’a geçiş yaptım ve 3 yıla yakın 
zamandır da ENKA Okulları’nda çalışmaktayım.

ENKA Okulları olarak; sorumlu, dünya vatandaşı 
bireylerin gelişimine destek olmak, çevresel 
etkiyi azaltmak ve toplumsal kalkınmaya 
katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık iki 
yıldır faaliyette olan Sürdürülebilir Kampüs 
Programımızı oluşturduk ve bu doğrultuda 
öğretmen ve öğrencilerimizden oluşan gönüllü 
katılımcılarımızla birlikte Sürdürülebilirlik 
Komitemizi kurduk. Komitemiz okullarımızın 
sürdürülebilirlik hedefleri, öncelikleri ve 
stratejileri doğrultusunda, öğrencilerimizin 
liderliğinde çalışmalar yürütmektedir. 
Öğrencilerimizle birlikte ürettiğimiz projelerle; 
sürdürülebilir bir dünya için bilinç ve duyarlılık 
oluşturmayı hedefliyor, eğitim-öğretim 
faaliyetlerimizi yerine getirirken çevreye 
duyarlı, toplumdaki çeşitliliğe saygı duyan, okul 
topluluğumuzun bütün üyeleri arasında küresel 
bilinci artırmayı amaçlayan bir yol haritası 
izliyoruz. 

ENKA Okulları olarak anaokulundan liseye 
tüm öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinci 
geliştirmelerini ve projelerde görev almalarını 
sağlıyoruz. 

Öğrencilerimiz; üyesi olduğumuz ENIMUN, 
Round Square, Duke of Edinburg gibi 
birçok kuruluşla veya okulumuz içerisinde 
öğretmenlerimizin mentorluğunda kurdukları 
kulüplerle projeler üretiyor ve hayata geçiriyorlar. 
Öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirirken ve gerçekleştirirken; toplumsal 
sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, organizasyon 
ve iletişim becerilerini zenginleştirmek, takım 
çalışmasını deneyimlemek, farklı sosyoekonomik 
kültürleri tanımak ve dünyanın her yerindeki 
ihtiyaçların evrenselliğini kavramak gibi 
sayabileceğimiz pek çok kazanım elde ediyorlar.

“TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN SOSYAL 
SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞTİRMELERİNİ 
VE PROJELERDE GÖREV ALMALARINI 
SAĞLIYORUZ.”

Örneğin; geçtiğimiz yıl bir grup lise 
öğrencimiz, Gaziantep’te bir devlet okulunun 
öğrencileri için yaz okulu düzenlediler. Bu yaz 
okulunda küçük öğrencilerle spor ve sanat 
etkinlikleri yaparken, atık yönetimi ve geri 
dönüşüm konusunda da bir atölye çalışması 
gerçekleştirdiler. Toplumun bütününü 
kalkındırma anlamında, öğrencilerimiz büyük 
bir adım attılar ve bunu sürdürülebilir kılmak 
için bu yaz okullarını her sene yapmaya karar 
verdiler. 

Başka bir örnek de; okulumuz geçtiğimiz 
yıl Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na 
(ENIMUN) 6. kez ev sahipliği yaptı. 
Konferansın organizatörleri öğrencilerimizdi. 
Okulumuz, ülkenin her yerinden öğrencilere; 
özgüvenlerini, analitik becerilerini, küresel 
bilinçlerini ve güncel olaylarla ilgili 
farkındalıklarını artıran bu etkinliğe katılma 
fırsatı vermek amacıyla MUN programını 
Türkiye’deki devlet okulları arasında yaymayı 
amaçlıyor. Bu nedenle okulumuzda yapılan 
MUN programına devlet okulları ücretsiz 
olarak davet ediliyor, konferans öncesinde 
eğitimler veriliyor ve etkili bir delege 
olmanın püf noktaları anlatılıyor. Bu nedenle 
okulumuzun ENIMUN etkinliği de THIMUN 
üyeliği kazandı.

Evrim Dönmez Yazıcıoğlu 
ENKA Okulları İstanbul, 
Yazılım Geliştirme Uzmanı

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



ENKA OKULLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS PROGRAMI

2017 yılında sorumlu, dünya vatandaşı bireylerin 
gelişimine destek olmak, çevresel etkiyi azaltmak ve 
toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 
başlatılan Sürdürülebilir Kampüs Programı kapsamında, 
ENKA Okulları İstanbul, ENKA Okulları Adapazarı ve 
ENKA Teknik Okulları Kocaeli’ni kapsayacak şekilde ortak 
bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. 

Bu okullar, Öğrenci Birliği, Kulüpler, İdari İşler ve Okul Aile 
Birliği’nden gönüllü üyelerin katılımıyla oluşturdukları alt 
komitelerle birlikte, ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı 
hedeflerine hizmet edecek şekilde okul içindeki ve 
yerellerindeki sürdürülebilirlik önceliklerini dikkate alarak 
ve kendi strateji ve alt hedeflerini belirleyerek öğrenci 
liderliğinde çalışmalar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Sürdürülebilirlik Buluşması’nın Çıktıları

Sürdürülebilirlik Buluşması’nda 
öğrencilerin, okul yemekhanelerindeki 
aşırı tüketimin önlenmesi ile ilgili 
deneyim ve gözlemlerinden yola çıkarak, 
israf edilen öğle yemeklerinin miktarını 
tartışmaları ve çözüm üretmeleri 
sağlanmıştır. Öğrenciler arasındaki fikir 
alışverişi sonucunda, yemek tercihleri 
ile ilgili bir anket düzenlenmesine 
karar verilmiş, anket verilerinin çeşit ve 
tüketilecek porsiyon konusunda gerçeğe 
yakın olması, böylelikle tüketim miktarına 
göre yemek üretilmesi çözüm olarak 
sunulmuştur. Atık yönetimi konusunda 
ise, okullarda bir geri dönüşüm müzesi 
oluşturulması önerilerek, bu müze 
aracılığıyla okul toplumunda atık 
yönetimi, geri dönüşümü ve doğaya 
etkisi konularında farkındalık yaratmanın 
yanında, müze giriş ücreti ile daha fazla 
geri dönüşüm kutusu alınması ve ihtiyaç 
sahibi çevre okullarla paylaşılması fikri 
gündeme getirilmiştir.

Ayrıca öğrenciler tarafından, insan 
hakları ve ayrımcılığın önlenmesi 
konusunda, öğrencilerin kendilerini ifade 
edebilecekleri, sorunları tartışabilecekleri 
ve uzmanlarla bir araya gelebilecekleri 
kulüpler açılması önerilmiştir.

Sürdürülebilirlik Buluşması’nda öğrenciler, 
öğretmenler, okul yöneticileri ve velilerde 
yaratılan farkındalık ve etki yıl boyunca 
devam etmiştir. Bu kapsamda, Istanbul 

ENKA Okulları aylık elektrik tüketimini 
ve faturalarını öğrencilerle paylaşılarak 
birlikte hedef koyulmuş, faturada tüketim 
ve ödeme miktarını düşürmeye yönelik 
öğrencilerle birlikte çaba gösterilmiştir. 
Öğrenciler kendilerini “tasarruf dedektifi” 
ilan ederek açık bırakılan ışık, klima, 
bilgisayar gibi tüm cihazları kapatmaya 
başlamıştır. Bir yıl boyunca okulun 
tüketim miktarı panoda aylık olarak 
paylaşılmış, öğrencilerin kendi çabaları 
ile faturaların düştüğünü görerek motive 
olmaları sağlanmıştır. 

2018 akademik yılında ENKA Okulları 
Istanbul’un ilk hedefi olan “Sıfır Plastik” 
ile ilgili olarak, okulda pet şişe ile su satışı 
sonlandırılmıştır. Okula yerleştirilen cam 
su sebilleri sayesinde hem daha sağlıklı 
su içme fırsatı yakalanmış, hem de 
öğretmen ve öğrencilerde kişisel bardak/
matara taşıma alışkanlığı geliştirilerek 
kâğıt bardak tüketimi azaltılmıştır. Bu 
bilinçlenme hareketi tüm çalışanlar, 
veliler ve öğrencilerden büyük destek 
görmüştür. 

ENKA Okulları Istanbul öğrencileri Istinye 
sahilinde çöp toplayarak sürdürülebilir 
bir doğa için eyleme geçerek, 
sürdürülebilirlik alanındaki gönüllü 
çalışmalarına devam etmektedir.

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 2018 YILI MAYIS AYINDA KOCAELI 
KAMPÜSÜNDE ILKI GERÇEKLEŞTIRILEN “ENKA OKULLARI 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK BULUŞMASI”NIN TEMALARI, TÜKETIMIN ÖNLENMESI 
VE TÜKETIM ALIŞKANLIKLARIMIZ, ATIK YÖNETIMI, INSAN HAKLARI VE 
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI OLARAK BELIRLENMIŞ, KONULAR ILE ILGILI 
STK TEMSILCILERININ GÖNÜLLÜ KATILIMI VE MENTORLUKLARI ILE 
ÇALIŞMA GRUPLARI DESTEKLENMIŞTIR.
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2 yıl önce başlayan Sürdürülebilir Kampüs 
Programı sayesinde okul öğrencileri dahil 
ENKA ailesinin bir parçası olan çok sayıda insan 
sürdürülebilirlik adına yapabileceklerinin 
farkına vardı. Okullarımızda yürütülen birçok 
çalışmanın ilk başta yerel, gelecekteyse daha 
kapsamlı fayda sağlayacağını düşünüyoruz ve 
herkesi buna davet ediyoruz.

3 ENKA Okulunda da sürdürülebilirlik alanında 
birçok çalışma yapıldığını gördükten sonra bu 
çalışmalarımızın birleştirilmesi ve daha etkili 
ses getiren bir etkinliğin düzenlenmesine 
karar verdik. Çevremizdeki sosyal, ekonomik 
ve çevresel birçok sorunun bizim yaşımızda 
kişilerin bilinçlendirilmesiyle azaltılabileceğini 
gördük ve ENKA Sürdürülebilirlik Buluşması 
etkinliğindeki komite başlıklarını bu doğrultuda 
belirledik.

Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz ENKA 
Sürdürülebilirlik Buluşması sayesinde ENKA 
Okulları olarak yürüttüğümüz sürdürülebilirlik 
çalışmalarına yenilerini eklemeye karar verdik. 
Her üç okul da Türkiye çapında farklı sivil toplum 
örgütleri ve okullarla çalışma imkânı buldu. 
Bunun dışında okullarımızda Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilirlik Hedefleri’ni kendi hedeflerimiz 
olarak belirleyip yenilikler yapmaya devam 
ediyoruz.

Sürdürülebilir Kampüs Programı ile birlikte okul 
öğrencilerinin birçoğunun çalışmalara dahil 
olmak ve bizlere katılmak istediğini gördük. 
Ayrıca çevremizdeki ve şehir dışındaki birçok 
okula ulaşıp onları da bilinçlendirme imkânı 
bulduk.

Özge Gökçayoğlu, ENKA Okulları 
Adapazarı 10. Sınıf Öğrencisi

Sinan İspir, ENKA Okulları Kocaeli 
12. Sınıf Öğrencisi

Dafne Özcan, ENKA Okulları İstanbul 
11. Sınıf Öğrencisi

“SOSYAL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL 
BİRÇOK SORUNUN BİZİM YAŞIMIZDAKİLERİN 
BİLİNÇLENDİRİLMESİYLE AZALTILABİLECEĞİNİ GÖRDÜK.”PAYDAŞ 

GÖRÜŞÜ




