
ENKA	Birimi Açıklama
Yatırım 
Tutarı

Ülke Toplumsal	Yatırım	Konusu

Eğitim Spor Sağlık Sosyal Çevre

ENKA	İnşaat	
ve	Sanayi	A.Ş.

Türk Eğitim Vakfı 23.690 TL Türkiye  

ENKA	İnşaat	
ve	Sanayi	A.Ş.

Yardıma 
İhtiyaç Duyan 
Çocuklara Erişim 
Organizasyonu 
“Children in Crisis”

15.000 $ Irak    

ENKA	İnşaat	
ve	Sanayi	A.Ş.	
–	Güzergah	6	
Projesi

Lokal üniversitelerin 
öğrencilerine burs 
ve staj sağlanması

76.200 € Kosova  

ENKA	İnşaat	
ve	Sanayi	A.Ş.	
–	Güzergah	6	
Projesi

Nehir yatağı regü-
lasyonu için kilise 
bağışı

17.613 € Kosova    

ENKA	İnşaat	
ve	Sanayi	A.Ş.	
–	Güzergah	6	
Projesi

Lokal okullar 
ile ağaç dikme 
kampanyası

1.357 € Kosova  

ENKA	İnşaat	
ve	Sanayi	A.Ş.	
–	Güzergah	6	
Projesi

İlk Öğretim 
Okullarına yapılan 
bağış

992 € Kosova  

ENKA	Vakfı Kocaeli Okulu 
Eğitim Masrafları

12.807.687 TL Türkiye  

ENKA	Vakfı Yurt içi ve yurt dışı 
öğrenci öğrenim 
bursları

6.438.871 TL Türkiye  

ENKA	Vakfı Yurt içi öğrenim 
bursları (Adapazarı 
Okulu)

18.160.133 TL Türkiye  

ENKA	Vakfı ENKA Spor Kulübü 
Derneği Yardımı

11.835.000 TL Türkiye  

ENKA	Vakfı Sporcu Bursları 791.240 TL Türkiye   

ENKA	Vakfı Sporcu Başarı 
Ödülleri

1.489.955 TL Türkiye  

ENKA	Vakfı Kültür ve Sanat 
yardımları

944.672 TL Türkiye  

ENKA	Vakfı Genel bağışlar 893.493 TL Türkiye  

ENKA, faaliyet gösterdiği bölgelerde top-
lumsal yatırımlar gerçekleştirmekte ve bu 
bölgelerde yaşayan yerel toplulukların da 
endüstriyel gelişimden fayda sağlamalarını, 
sosyal ve kültürel alanlarda gelişmelerini he-
deflemektedir. Bu kapsamda ENKA, 2017 yı-
lında küresel olarak, 53,87 milyon TL gönüllü 
toplumsal yatırım gerçekleştirmiştir. 

Bu yatırımların önemli bir bölümü ENKA 
Vakfı tarafından sürdürülmektedir. ENKA 
Vakfı çatısı altında; ENKA Spor Kulübü, 
1996 yılında faaliyete geçen İstanbul 
ENKA Okulları, 1999 depreminden hemen 
sonra faaliyete geçen ve depremden 

etkilenen çocuklara eğitim hizmeti sunmak 
üzere kurulan ENKA Okulları-Adapazarı, 
2008 yılında Kocaeli’nde faaliyete geçen 
Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
2014 yılında yine Kocaeli’nde faaliyete geçen 
Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi ve ENKA 
Kültür Sanat birimleri bulunmaktadır. Tüm 
birimler ve mensupları, bu birikimin sun-
duğu olanakları toplumun geniş kesimlerine 
yaymak ve paylaşmak için çalışmaktadırlar.

ENKA Vakfı ve diğer tüm birimleri ile ENKA, 
aşağıda belirtilen 5 alanda toplumsal yatı-
rımlar gerçekleştirmektedir:

	Eğitim	 Spor	 Sağlık

Sosyal	 Çevre

Toplumsal	Yatırım
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1983 yılında kurulan ENKA Vakfı’nın fikri te-
melinde, Türkiye’deki vakıf geleneğine sahip 
çıkarak uygarlığın yapı taşları niteliğindeki 
kavramları bugün de sürdürme ideali bu-
lunmaktadır. Bu doğrultuda, Türk gençliğini 
spora yönlendirerek sporu hayatlarının bir 
parçası haline getirmek; yetenekli olanların 

sportif potansiyellerini bilimsel yöntemlerle 
ortaya çıkartıp eğiterek uluslararası alanda 
başarılı sonuçlara imza atacak şampiyon-
ları yetiştirmek; eğitimi ve sosyal yapıyı 
güçlendirmek, Vakfın doğal misyonunu 
oluşturmaktadır.

ENKA	Spor	Kulübü

ENKA Spor Kulübü, 1.250 lisanslı sporcusu 
ve branşlarında uzman 80 antrenörü ile 
ENKA tesislerinde faaliyet gösterdiği spor 
branşlarının ulusal ve uluslararası müsaba-
kalarına hazırlanmakta ve bu müsabaka-
larda yer almaktadır. “Gelecek Gençlerindir” 
sloganı ile yola çıkan Kulüp, kulüp takımları 
ve spor okullarında uygulanan kaliteli eğitim 
sistemi ile binlerce çocuğun fikren ve be-
denen üstün özelliklerle donatılması için ça-
lışmakta ve Türk sporuna pek çok genç ye-
tenek kazandırmaktadır. ENKA Spor Kulübü; 

başta spor okullarından olmak üzere ENKA 
Okulları’ndan ve geniş bir çevreden gelen 
yetenekli gençlerden oluşan güçlü bir po-
tansiyel sporcu kaynağına sahiptir. Yaklaşık 
700 sporcu adayı genç ENKA ailesi içinde 
geleceğin şampiyonları olmak için yetiştiril-
mektedir. Gerek alt yapıda gerçekleştirdiği 
çalışmalarla Türk sporuna kazandırdığı yete-
nekler, gerekse üst yapısıyla dünya çapında 
elde ettiği başarılarla ENKA Spor Kulübü, 
Türkiye’nin lokomotif kulüpleri arasında yer 
almaktadır. 

ENKA	Vakfı

ENKA ile olan serüvenim 2009 yılında ENKA Spor Kulübü yüzme 
takımına transferim ile gerçekleşti. Dokuz yıldır hem ulusal hem 
de uluslararası platformlarda ENKA Spor Kulübü’nü temsil edi-
yorum. Bu süreçte bir Olimpiyat Oyunları (2012 Londra), Avrupa 
Şampiyonalarında dört madalya, 50’den fazla Türkiye Şampiyonluğu 
ve 23 adet Türkiye rekoru kırdım. ENKA Spor Kulübü bu süreçte bana 
hem maddi hem manevi olarak her türlü desteği sunarak, bu başarı-
lara ulaşmamda önemli bir rol oynadı. Spor kariyerimin yanında, Koç 
Üniversitesi’nde de ENKA Vakfı’ndan aldığım bursla 
okuyorum.

Uzun yıllardır ENKA bünye-
sinde bulunarak, “ENKA’lı 
olmak ayrıcalıktır” sözünü 
hayatımın birçok alanında ya-
şadım. ENKA sayesinde ulusla-
rarası platformda birçok başarıya 
imza atmış antrenörlerle çalışma 
imkanım oldu. Spor faaliyetlerimi 
dünya standartlarındaki Sadi Gülçelik 
Tesisleri’nde sürdürdüm. ENKA Kültür 
Sanat’ın düzenlediği ve ülkemizin önde 
gelen sanatçılarının sahne aldığı birçok 
kültürel aktiviteye katılma olanağı buldum. 
ENKA’nın yalnızca spor hayatıma değil; 
sosyal, kültürel ve eğitim yaşantıma da 
katkısı çok büyüktür. 

Ülkemizde profesyonel spor hayatını ve 
eğitimi bir arada yürütmek maalesef çok 
zor… ENKA bu konuda dünyada benzeri çok az 
olan bir yapıya sahip. Spora ve eğitim-öğretime 
verdiği değerle, benim gibi gençlerin Olimpiyat ha-
yallerinin peşinden koşarken aynı zamanda en üst dü-
zeyde eğitim almalarına olanak sağlıyor. Benim ENKA’dan 
en büyük beklentim; bu kültürün devamlılığını sağlayıp, 
ülkemizde bu alanda lider bir kuruluş olarak faaliyetlerini 
devam ettirmesidir.

Ediz	 Yıldırımer,	 Koç	 Üniversitesi	 Uluslararası	 İlişkiler	
Bölümü	 üçüncü	 sınıf	 öğrencisi,	 ENKA	 İnşaat	 Kalite	
Departmanı	yarı	zamanlı	çalışanı

Yaklaşık 700 sporcu adayı genç ENKA Ailesi 
içinde geleceğin şampiyonları olmak için 
yetiştirilmektedir.
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Kültür ve sanatın devamlılığına katkı sağ-
lamak ve geleceğin sanatçılarını seyir-
ciyle buluşturmak üzere projeler üreten 
ENKA Kültür Sanat, tüm sanat disiplin-
lerinden örneklere yer veren programla-
rını 600 seyirci kapasiteli ENKA İbrahim 
Betil Oditoryumu’nda ve 1.000 seyirci ka-
pasiteli ENKA Eşref Denizhan Açıkhava 

Tiyatrosu’nda gerçekleştirmektedir. ENKA 
Kültür Sanat, profesyonel teknik donanımı ve 
çağdaş tasarımlı sahne olanakları ile ulusal 
ve uluslararası arenada çok sayıda topluluğa 
ve sanatçıya ev sahipliği yapmakta; pek çok 
farklı etkinliğin sanatseverlerle buluşmasına 
katkıda bulunmaktadır. 

ENKA	Kültür	Sanat

ENKA ile 1997 yılından beri, toplam 21 yıldır birlikte et-
kinlikler yapıyoruz. Sezon içinde sahnelediğimiz oyun-
ları yazın Açıkhava Tiyatrosunda, kışın ise Oditoryumda 
ENKA izleyicisine sunuyor ve zaman zaman etkinlik 
öncesi öğrencilerle soru cevap eşliğinde sanatsal soh-
betlerde buluşuyoruz.

ENKA sanatın her dalında izleyicisine kaliteli yapıtları 
sunmak için yıllardır saygıdeğer bir çabayı sürdürüyor. 
Bizim sanat üretimimizi de zaman zaman salonlarında 
ağırlayarak bizi seçkin bir izleyici kitlesiyle buluşturuyor.

Önümüzdeki yıllarda etkinliklerin daha yoğunlaşarak, 
zenginleşerek sürmesini dilerim.

Genco	Erkal,	Sanatçı

ENKA ile 1999 yılında oditoryumun açılışında verdiğim 
konserden beri uzun vadeli bir ilişki içerisindeyiz. Her yıl 

biri açık havada, diğeri kapalı salonda olmak üzere en az 
iki konserimiz oluyor. 

ENKA konserleri, halkın müzik ve sanatla tanışmaları adına 
30 senedir süre gelen bir gelenektir ve ben bunun Türkiye 

için çok önemli olduğuna inanıyorum. ENKA’da özellikle 
yaz döneminde, çok geniş kitlelere ulaşan konserler orga-
nize ettik. Ve bu konserlerde bazen solo olarak yer aldım. 
Bazen de çeşitli projelere, genç sanatçılar, tiyatrocular ve 
müzisyenlerle birlikte katıldım. Bu konserler halkın büyük 

ilgisini çekti.

ENKA 30 yıldır sanat ve özellikle Türk sanatçıları adına 
çok önemli bir iş gerçekleştiriyor. Pek çok Türk sanatçısı, 
ENKA sayesinde sanatlarını sunabilecekleri bir platform 

bulabildi. Hem yaz döneminde, hem de kışın yaptığı pro-
jelerle İstanbul’un kültür sanat hayatına çok büyük katkı 
yaptığına inanıyorum. Enteresan projelerin halka sunul-

ması ve sanatçıların değer görmesi açısında bu konserler 
önemli bir buluşmadır.

Sanat camiası olarak ENKA’nın bugüne kadar yaptıklarına 
müteşekkiriz. Tek beklentimiz ve isteğimiz bütün bunların 

daha onlarca yıl devam ediyor olmasıdır.

Fazıl	Say,	Sanatçı

ENKA Vakıf için: http://www.enka.com/sustainability/tr/enka-vakfi/ 
ENKA Spor Kulübü için: http://www.enkaspor.com/
ENKA Spor Kulübü 2017 faaliyetleri için: http://www.enka.com/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari/ 
ENKA Kültür Sanat için: http://www.enkasanat.org/hakkimizda/

Daha fazlası…
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ENKA	Okulları-Adapazarı, 1999 Marmara 
depreminden sonra, deprem mağduru ço-
cuklara eğitim ve barınma imkânı sağlamak 
amacıyla kısa süre içerisinde kurulmuş ve 
eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

ENKA Okulları-Adapazarı, 111 kadrolu, 5 
ücretli öğretmeni ve 715 öğrencisi ile eği-
timde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde 
eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini 
kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini 
ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası 
bilince sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

1996 yılında kurulan Özel	ENKA	Okulları	
İstanbul, öğrenci merkezli ve öğrenme-öğ-
retme konusunda yenilikçi yaklaşımı ile ana-
okulu, ilkokul, ortaokul ve lise kısımlarında 
toplam 1.237 öğrenciye eğitim sağlamak-
tadır. Okulda, modern, amacına uygun sı-
nıfların yanı sıra, üç adet tam donanımlı fen 
laboratuvarı, bir adet oditoryum, toplamda 
40 bin kitapla üç kütüphane, bilgisayar la-
boratuvarı, iki adet tasarım odası ve bir adet 
multimedya odası bulunmaktadır.

Eğitim öğretim programında kulüp, topluma 
hizmet, okul sonrası ve okul takımı çalışmaları 

akademik çalışmalar kadar önemli yer tut-
maktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin liderlik 
ve iletişim becerileri edinmelerinin yanı sıra 
sorumluluk duygusu, keşfetme isteği ve öz-
güven geliştirmelerini amaçlamaktadır.

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 etkinlik 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.

Türkiye’de ilk ve tek olarak tüm öğrencilerin 
tam burslu eğitim aldığı Anadolu Teknik 
Lisesi statüsünde eğitim veren Özel	ENKA	
Mesleki	 ve	 Teknik	 Anadolu	 Lisesi, 2008 
yılında geçici binada hizmete başlamış ve 
2010 yılında asıl kampüsüne taşınmıştır. 
Okulda endüstriyel otomasyon, makine tek-
nolojileri ve kimya teknolojileri alanlarında, 
74 öğretmen ve 463 öğrenciyle eğitime 
devam edilmektedir.

ENKA Teknik Okulları, piyasanın ihtiyaç duy-
duğu meslek alanlarında en son teknolojiye 
sahip makine, cihaz donanımı ve çağdaş 
yöntemlerle eğitim vermek; öğrencilerin hem 

ENKA	Okulları
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sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşıla-
yarak sorumluluk bilinci, mesleki etik, ahlak 
değerleri ve duyarlılık aşılamak; endüstriyel 
sektörlerin ve mesleki teknik eğitim kurumla-
rının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte 
bireyler yetiştirmek ve sanayide çalışan per-
sonele, meslek sahibi olmayan gençlere ve 
düz lise mezunlarına kurslar vererek Türk sa-
nayisine ve bir toplumsal sorunun çözümüne 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ENKA	Fen	ve	Teknoloji	Lisesi ise 250 öğ-
renci kontenjanıyla, Kocaeli il sınırlarında 
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 
hizmet veren Özel ENKA Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile aynı binada yer almaktadır. 
Okulda eğitim alan öğrencilerin tamamı 
ENKA Vakfı desteğiyle karşılıksız tam burslu 
olarak okumaktadır.

Fen lisesi müfredatına ek olarak 10. sınıftan 
itibaren öğrenciler hedef ve eğilimleri doğ-
rultusunda ek eğitimlere katılabilmektedir. 
Tıp eğitimi almak isteyen öğrencilere ge-
netik laboratuvarında genetik dersleri; mü-
hendislik okumak isteyen öğrencilere ise 
mekatronik ve bilgisayar programlama dilleri 
atölyeleri düzenlenmektedir.

Kocaeli’deki her iki okulda da, öğrencilerin 
uygulamalı eğitimlerini desteklemek için son 
teknoloji ile donatılmış fizik, kimya ve biyoloji 
laboratuvarlarının yanı sıra LEGO robot atöl-
yesi, hobi uçak-drone atölyesi, bilim merkezi, 
görsel sanatlar atölyesi, orkestra çalışma sa-
lonu yer almaktadır. Bu imkanların daha da 
arttırılması amacıyla, okul ile Gebze Teknik 
Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imza-
lanmıştır. Bu sayede öğrenciler üniversitenin 

ENKA’nın Sürdürülebilir Kampüs Programı’nı başlatması bana gurur veriyor. 

Her şeyin başı eğitim… Eğitim ortamının sürdürülebilirlik ilkelerine uygun 
düzenlenmesinin, yetişecek nesillerin de bu konuda bilinçli olmalarını ve bu 
ilkelere uygun hareket etmelerini sağlayacağını 

düşünüyorum. 

Öğrencilerimizin artık tüketim ürünlerine, çöplerine ve 
gündelik hayatlarında kullandıkları enerjiye daha farklı 
bir gözle bakacaklarına, edindikleri çevreci davranış 
şekillerini yaşadıkları her yerde uygulayacaklarına ve 
ileride gerek çalışarak gerek yöneterek bir parçası 
olacakları kurumlarda da sürdürülebilirlik program-
larının uygulanmasını sağlayacaklarına inanıyorum. 
Eğitim ortamında başlayan bu hareket bir tohumdur. 
Tohumlar büyüyecek ve tükenmeyen bir dünya için 
yeni tohumlar verecek.

Talin	Bayaç,	Özel	ENKA	Okulları	–	İstanbul,	
Teknoloji	ve	Tasarım	Öğretmeni
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ENKA’nın Sürdürülebilir Kampüs 
Programı’nı öğrenci-
lerimizin hayatlarında 
farkındalık yaratması 
açısından çok gerekli 

ve anlamlı buluyorum. 
Özellikle 12. Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefi’nde de belirtil-
diği üzere daha az tüketmenin ve 

tüketirken bilinçli olmanın öğrencilerimiz ta-
rafından içselleştirilebilmesi kısa sürede kampüs yaşa-
mımızda gözlemlenebilse de uzun sürede ailelerini ve 
tüm hayatlarını etkileyebilecek bir durum olarak kar-
şımıza çıkacaktır. Böylesi bir programın sadece bir iki 
derslik bir konu olmaksızın tüm akademik yaşamımıza 
etki etmesini, vereceği olumlu sonuçlardan dolayı çok 
değerli buluyorum. 

Sürdürülebilirlik kavramının öğrencilerimiz arasında 
artık bir terim olarak bahsi geçmesinden çok günlük 
hayatlarında ulaşmaya çalıştıkları bir hedef haline 
gelmesi beni umutlandırıyor. Onlardan gelen farklı 
proje fikirleriyle, yemekhanede tabaklarına yiyebi-

lecekleri kadar yemek almalarıyla, bitmeden çevrilen 
defter sayfaları gördüklerinde bu defterlerin üretimi 
sürecinde kullanılan gizli suyu birbirlerine hatırlatma-
larıyla güzel bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. 
Bununla birlikte biz öğretmenlerin kendi yaşamla-
rımızda bilinçli tüketim adına aldığımız önlemleri ve 
hayatımızda yaptığımız değişiklikleri öğrencilerimizle 
paylaşmamızı da rol model olmak adına önemsiyorum. 

Farkındalığı yüksek ve sorumluluk almaktan çekin-
meyen öğrencilerimizin kendi hayatlarından başla-
yarak yakın çevrelerinde de değişimi ve dönüşümü 
başlatan olmaları, etkileşimde oldukları insanlarla 
dalga dalga Türkiye’yi ve dünyayı etkileyecektir.

Aylin	Öz	Kasbulat,	ENKA	Okulları	–	Adapazarı,	 
İngilizce	Öğretmeni

ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı’nı, hepimizi sağlıklı 
bir gelecek açısından umutlandırdığı için çok yararlı buluyorum. 
Teknoloji ile mesleğim gereği iç içe olan ve gelişmeleri sürekli 
takip eden biri olarak, öğrencilerimizin özellikle teknolojik ürün-
lere bakış açılarında değişiklik olduğunu görüyorum.

Öğrencilerin ve çalışanların farkındalıkları artıyor. Özellikle öğ-
rencilerin elektronik aletlerin boşa sarf edilmemesi, kullan at 
ürünlerin kullanımının azalması ve e-atıkları ne yapacağımız 
hakkında çok daha bilinçli olduklarını çok kısa bir sürede göz-
lemlemeye başladım. Bu durum hepimiz açısından umut verici.

ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programını, özellikle yüksek karbon 
salınımının önüne geçilmesi, motorlu araçların ve elektronik 

aletlerin bilinçli kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin tercih 
edilmemesi, hazır gıdalardan mümkün olduğunca 

uzaklaşma ve çevre bilincinin arttırılması açı-
sından gayet önemli bir proje olarak görüyorum. 

Umut	Becan,	Özel	ENKA	Teknik	Okulları	–	
Kocaeli,	Bilgi	İşlem	Sorumlusu

laboratuvar, sosyal tesis gibi fiziki imkanla-
rının yanı sıra akademik kadronun eğitim ve 
danışmanlık desteğinden faydalanabilmek-
tedir. Ayrıca, teknik ve bilimsel projeler üni-

versiteyle birlikte yürütülmektedir.

ENKA	Okulları	Sürdürülebilir	
Kampüs	Programı

ENKA Okulları’nda, sorumlu, dünya vatan-
daşı bireylerin gelişimine destek olmak, çev-
resel etkiyi azaltmak ve toplumsal kalkınmaya 
katkıda bulunmak amacıyla Eylül 2017 itiba-
rıyla Sürdürülebilir Kampüs Programı baş-
latılmıştır. Bu program kapsamında, ENKA 
Okulları İstanbul, ENKA Okulları Adapazarı 

ve ENKA Teknik Okulları Kocaeli’ni kap-
sayacak şekilde ortak bir Sürdürülebilirlik 
Komitesi kurulmuştur. 3 ENKA okulunda da 
alt komiteler kurulmuş olup komite üyeleri 
Öğrenci Birliği, Kulüpler, İdari İşler ve Okul 
Aile Birliği üyelerinin arasından gönüllü olan-
lardan oluşmaktadır. ENKA Okullarının her 
biri, ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı 
hedeflerine hizmet edecek şekilde okul 
içindeki ve yerellerindeki sürdürülebilirlik 
önceliklerini dikkate alarak kendi stratejile-
rini ve alt hedeflerini belirlemiş ve öğrenci 
liderliğinde çalışmalar gerçekleştirmeye 
başlamıştır.

ENKA Okullarının her biri, okul içindeki ve yerellerindeki 
sürdürülebilirlik önceliklerini dikkate alarak öğrenci 
liderliğinde çalışmalar gerçekleştirmeye başlamıştır.
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