


DÖRT DÖRTLÜK ENVAR

Dört Dörtlük Eğitim bizim hedefimiz 
Önce Akademik başarı, dil, karakter ve beceri  eğitimimiz
Resim, müzik, spor, edep, yaşam becerilerimiz 
Terbiyeli, düzenli, çalışkan öğrencilerimiz.

Dört Dörtlük Eğitim bizim yolumuz
Öğretmen, öğrenci, veli ve okulumuz
Rengarenk bahçemiz, sınıfımız, koridorumuz 
Türkiye mozayiği olmuş çocuklarımız 
Lale olmuşuz, leylak, çiğdem, sümbül, gül olmuşuz
Ülkümüz; bilimsel ve de çağdaş eğitimdir,
Karakterli, vatansever nesiller yetiştirmektir

Envar adında güven var
Neşe var, mutluluk var, başarı var
Vizyonumuzun, misyonumuzun temeli bilim, irfan, emektir
Aydınlık Yarınlar Envar demektir 
Rahle-i tedrisimiz ilimdir, inançtır, eliftir...

Veli SAVAŞ
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Bu dergi Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Kurumları Sosyal 
Yönetmeliğine uygun olarak 

hazırlanmıştır. Bu dergideki yazıların 
sorumluluğu yazarlarına aittir.

İçindekiler
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VATAN
MiLLET

Envar Okulları Genel Müdürü
Kadir SÖZEN
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Vatan üzerinde doğup büyüdüğümüz, 
toprağından, suyundan, yeraltı ve yer üstü her 
türlü zenginliğinden yararlandığımız, havasını 
teneffüs ettiğimiz toprak parçasıdır.

Türk ulusunun fertlerini birbirine bağlayan 
kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir.
Atalarımız, dünyanın en güzel ve bereketli 
topraklarını vatan olarak seçmişler ve bize 
emanet etmişlerdir. Bu emaneti korumak en 
kutsal görevimizdir.

Her türlü varlığı ve zenginliği ile bizi besleyen 
yurdumuza bağlı olmak; onu sevmek, 
korumak ve sahip çıkmakla mana kazanır. 
Bunu atalarımız tarih boyunca yapmış ve 
kutsal toprakları korumak için Çanakkale’de 
tarihin kaydettiği en büyük kahramanlığı 
göstermişlerdir.

Değişik iklim özellikleri, doğal güzellikleri ve 
tarihi zenginlikleri; çok çeşitli ürünleri, sebze 
ve meyveleri ile Türkiye’miz dünyada pek az 
ülkede bulunan bir zenginliğe sahiptir.

Bize düşen görev ise mutlu olmamızı sağlayan 
bu bereketli toprakların değerini iyi bilmektir.
Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY şöyle 
sesleniyor bize:

“Bastığın yerleri toprak diyerek 
geçme tanı!
Düşün altındaki binlerce 
kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme 
yazıktır atanı;
Verme; dünyaları alsan da 
bu cennet vatanı.”
Bunun için; vatanı sevmek, gerektiğinde 
vatanımızı düşmanlardan korumak için 
savaşmak ve bu uğurda canımızı seve seve 
vermek kutsal bir görevdir. Vatan sevgisi, 
sadece onu korumak değil, aynı zamanda 
yurdumuzun kalkınması, milletimizin 
yükselmesi için çalışmaktır.

Vatanını seven; toprağını işler, yollarını yapar, 
ormanlarını korur, göğe yükselen minarelerin 
yanında fabrika bacalarını da yükseltir. Böylece 
hem manevi hem de maddi yükselmeyi birlikte 
gerçekleştirir. Yurdunu seven milletine hizmet 
etmeyi şerefli bir görev bilir.

Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır 
Toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır. 
Bu toprakları vatan yapmak için o gencecik, 
o mübarek bedenlerini bu topraklara hediye 
eden şehitlerimizi saygı ve minnetle yad 
ediyorum.

“Mevzubahis vatansa, gerisi 
teferruattır”

Dinimizde vatan sevgisinin önemi şu cümlede 
ne güzel özetlenmiştir: 

“Vatan sevgisi imandandır.”
Tomurcuk Dergimizin temasını seçerken 
Envar Okullarının Eğitim modeli, Dört Dörtlük 
Eğitimin ayaklarından Akademik Eğitim, Dil 
Eğitimi,  Beceri Eğitimi ve Karakter Eğitiminin 
hedeflerinden biri olan karakterli, dürüst, 
özgüveni yüksek; vatanına ve milletine, 
bayrağına sevdalı öğrenciler yetiştirmek 
amacına yönelik olarak Vatan ve Millet 
temasını koyduk.

Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu değerleri, 
jeopolitik konumu, boğazları doğal güzelliği, 
iklimi, tarihi ve gücü bakımından tüm dünya 
devletlerinin gözünü ayırmadığı ve tarihi 
boyunca almayı istemekten vazgeçemediği 
çok büyük bir devlettir. Bu vesile ile iç ve dış 
düşmanların kötü emellerine karşı birliğimizi 
ve dirliğimizi zinde tutmak,  manevi ve maddi 
yanımızı yüksek tutmak elzemdir. 

Şartlar ne olursa olsun;  bayrağımızı, 
vatanımızı ve milletimizi çok severek; dil, din, 
kültür ve tarih birliğimize sahip çıkmayı asil 
görev olarak bilmeliyiz.
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ENVAR OKULLARI 
4/4 LÜK EĞİTİM MODELİMİZ

Envar Okulları akademik başarının yanı sıra, millî ve manevi değerlere verdiği 
öncelik ve önemle Antalya’da kaliteli ve özgün eğitimin merkezi olmuştur. Türkiye 
ve dünyadaki değişimi göz önünde bulundurup, uyguladığımız eğitim modelini 
geliştirerek 4/4’lük Eğitim Modeli haline getirdik.

Eğitim modelimizle hem akademik eğitim, hem iyi bir yabancı dil eğitimi, hem 
hayatın her aşamasında kullanılacak beceri eğitimi, hem de karakter eğitimi bir 
bütün olarak ele alınmaktadır.

   1.  Akademik eğitim
   2. Dil eğitimi    
   3. Karakter eğitimi
   4. Beceri eğitimidir.



- 5 -TOMURCUK DERGiSi

Akademik eğitim ile öğrencilerimize anaokulundan liseye 
bilimsel çalışma ve düşünme disiplini kazandırarak, 
öğrencilerimizi hayalindeki meslek için hazırlıyoruz. 
Öğrencilerimize istedikleri en iyi üniversitenin kapısını 
açıyor ve “Yeni Bir Gelecek” sloganıyla gelecekte biz de varız 
diyoruz.

İyi bir yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimize değişen dünyada 
“yeryüzü insanı” olabilmesi için gerekli olan dört temel dil 
becerisini kazandırıyoruz. Yabancı Dil Eğitiminde Language 
PLUS + Yabancı Dil Öğretim Programı ile dört beceri olan 
anlama, konuşma, dinleme, yazma becerileri kazandırıyoruz. 
Ayrıca öğrencilerimiz Rusça, Arapça ve Almancayı ikinci dil 
olarak öğrenebilmektedir. 

Karakter eğitimi ile öğrencilerimiz; inançlarına bağlı, milletini 
ve vatanını seven, ailesine, anne-babasına, topluma ve 
toplumun ortak değerlerine saygılı, çalışkan, ahlaklı, dürüst 
ve başarılı birer kişi olarak yetiştirilir. Karakter eğitimi; 
düşünme, bilinç, duygu ve edep eğitiminden oluşur.

Beceri eğitimi ile öğrencilerimiz hayat boyu kullanabilecekleri 
günlük beceriler ve temel becerilere sahip olurlar. Beceri 
eğitimiyle öğrencilerimiz problem çözmeyi, araştırmayı, 
sorumluluk almayı, girişimciliği ve kendini yönetmeyi öğrenir.

Eğitim-öğretim hizmeti öğrencilerin, velilerin ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılamaya yöneliktir. Bu ihtiyaç ve beklentiler 4/4 lük eğitim olarak modellediğimiz 
ve yukarıda özet olarak açıkladığımız akademik eğitim, dil eğitimi, beceri eğitimi ve 
karakter eğitiminden oluşur.
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İZ
Cİ

Lİ
K

İzcilik

İZCİLİK
Ortaokulumuzda kurmuş olduğumuz izcilik ünitesi 
ile sorumluluk bilincine sahip sağlıklı, karakterli, 
yardımsever, enerjisini iyi şeylere harcayan, plan 
yapabilen, mantığını kullanabilen bedence ve zihince 
sağlam zararlı alışkanlıklardan uzak ahlaklı dürüst 
öğrenciler yetiştirmeyi hedefledik.
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ETKİNLİKLERİ
ANASINIFI

Etkinlikler

29 EKİM PİKNİK ETKİNLİĞİMİZ ATATÜRK EVİ GEZİSİ
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ÇANAKKALE PROGRAMI

Temalı Etkinlikler
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ETKİNLİKLER
“TEMA”  KONULU

Temalı Etkinlikler
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KÜLTÜR SANAT

1A

1B

1C

Okuma Bayramı

Okuma Bayramı

Okuma Bayramı

MİLLİ KÜLTÜR SERGİMİZ

Kültür-Sanat
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Beceri Çalışmalarımız

Kültür-Sanat

Dört Dörtlük Eğitimin önemli ayaklarından biri olan Beceri Eğitimi  
bünyemizde oluşturduğumuz beceri atölyesi ile destekledik.
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ŞİİR DİNLETİSİ
Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz şiir dinletimizi 26 Mart 2018 
Pazartesi günü Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’inde 
gerçekleştirdik. Milli ve manevi değerlere verdiğimiz 
önemin yansımalarını gördüğümüz programımıza, ortaokul 
koromuzun seslendirdiği marş ve türküler renk katarken yine 
ortaokul öğrencilerimizin sergilemiş olduğu kılıç_kalkan 
gösterisi  yapıldı. 

Şiir Dinletisi

Kültür-Sanat

İLKOKUL ÖĞRETMEN KOROMUZ

SİNEMA 

TİYATRO
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ENVAR ORTAOKULU KİTAP FUARINDA

Kepez

Konyaaltı

Resim

Kültür-Sanat
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İNGİLİZCE PUPPET SHOW

MyFest

İngilizce

Envar okullarının 3. Myfest etkinliği “Oscar” temasıyla 
ilkokul ve ortaokul işbirliği ile coşkulu ve renkli bir 
şekilde gerçekleştirildi.



- 18 - TOMURCUK DERGiSi

ANASINIFINDA “MASAL DÜNYAMDA AİLEM VAR” PROJEMİZ
Anasınıfı öğrencilerimizle eğlenceli dakikalar geçiren velilerimiz, hem masalla eğitimin önemini fark 
ettiler hem de çocuk-aile arasındaki bağı kuvvetlendirdiler.

AFRİN KAHRAMANLARINA MORAL MEKTUBU
Envar ortaokulu öğrencileri tarafından  yazılan moral mektupları  Afrin harekâtına katılan 
kahraman  asker ve polislerimize ulaştı.  Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla.

Sağlıklı bir gelecek için “Helal Ve Sağlıklı Beslenmenin 
Önemi” ile ilgili paylaşımların yapıldığı etkinliğimiz.

ENVAR OKULLARI OLARAK 
“HELAL VE SAĞLIKLI GIDA” 

TÜKETİMİ SEMİNERİMİZ

Projeler
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Envar İlkokulunda önceki yıllarda uygulanan milli manevi kültürel değerlerimizi yaparak, 
yaşatarak, uygulatarak kazandırmaya çalıştığımız öğrenmenin kalıcılığı ve somut olmasını 
destekleyen “Nesilden Nesile Küçük Adımlar” projemiz Yenilikçilik Ödüllerinde 4841 proje 
arasından 151 proje arasına seçilme başarısını göstererek sahaya kalmıştır.

Projeler

Nesilden Nesile  Küçük Adımlar
YENİLİKÇİ ÖDÜLLERİ PROJEMİZ
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29 EKİM COŞKUSU

Törenlerimiz

23 NİSAN KUTLAMALARI

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA
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6. SINIF PİKNİK

7. SINIF PAİNTBALL

SU GÜNÜ ETKİNLİĞİMİZ

YERLİ MALI ETKİNLİĞİMİZ GÖZLEMEVİ GEZİSİ

ELEKTRİK SANTRAL GEZİSİ

TRAFİK PARK ETKİNLİĞİMİZ

Geziler ve Etkinlikler

İLKOKUL PİKNİĞİMİZ
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Günümüzün en popüler  bir o kadar da en 
vazgeçilmez kavramıdır, mutluluk.Bütün özlemlere, 
bütün isteklere eksiksiz bir biçimde ve sürekli 
olarak erişilmekten duyulan kıvanç durumudur. 
Bazen kazanılan bir sınav, bazen iyi bir haber, 
bazen sıcacık bir sevgi sözü mutlu olmamızı 
sağlar. Ama sebebi ne olursa olsun mutluluk, 
dünyanın en güzel duygusudur. Bu duygu, kişiye 
cesaret verir, onu alıp başka dünyalara götürür. 
Kişinin özgüvenini yerine getirir. Günümüz 
koşullarında çoğu insan başkaları kendisini 
beğensin diye yaşıyor ve sırf başka insanları 
rahatlatmak için onların istediği şeyleri yapmak 
zorunda kalıyor. İnsanların verebileceği tepkinin 
korkusu ile düşüncelerini açıklayamıyor ve sonuçta 
çoğunluğun düşüncesine uymak zorunda kalıyor. 
Başka insanların isteklerinin dayatmasına karşı 
çıkmayan bir insan bir süre sonra toplumun içinde 
sıradan bir konumuna geliyor. Bu durum insanda 
huzursuzluk ve mutsuzluğun başlamasına sebep 
oluyor. Mutsuz olan insan ise zamanla büyük 
bir boşluğa düştüğünü fark ediyor. Bu hissettiği 
boşluk duygusunun gitmesi için ise değişik yollara 
sapabiliyor. Bu yollardan sadece birisi insanı 
doğru yola götürüyor. İçindeki sesi dinleyen 
insan ne halde olursa olsun mutlaka doğru yola 
ulaşıyor. Yani insan istediği bir şeyin, sahip olduğu 
düşüncenin doğruluğu ve yanlışlığına içindeki 
sesi dinleyerek ulaşabiliyor. Bu durumda insan 
zamanla kendisine güvenmeyi ve kendi isteği 
ile karar vermeyi öğrenebiliyor. Kendi hayatını, 
kendi kararları ile şekillendiren bir insan ise mutlu 
oluyor. Çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bireyler 
olarak yetişmesini istiyorsak uyanmalı ve temel 
ilkelere geri dönüş yapmalıyız. Yoksa iş işten 
geçtikten sonra çocuklarımızın mutsuzlukları, 
hayal kırıklıkları ve yetersizlikleri için kader deyip 
susmak ve kabullenmekten başka bir seçenek 
bırakmayacaksınız.

“Kaderin ne olduğunu anlatamam.” dedi Şems… 
“Ama ne olmadığını anlatabilirim.” Kader, 
hayatımızın önceden çizilmiş olması demek 
değildir. Bu sebepten “ne yapayım kaderimiz 
böyle” deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. 
Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını 
verir. Güzergâh bellidir ama dönemeç ve sapaklar 
yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hâkimisin, ne 
de hayat karşısında acizsin… Şems-i Tebriz’inin de 
dediği gibi hayattaki başarı ve başarısızlıklar kişilere 
aittir. Bu nedenle çocukların istedikleri değil ihtiyaç 
duydukları şeylerle dolu dolu geçen dengeli bir 
yaşam sunmaya uğraşın. 

İstekleri ihtiyaçlarından oluşmuyorsa “hayır” 
demeye çekinmeyin. Sınırları belirleyen siz olun. 
Çocukların ebeveyni olduğunuzu anımsayın. 
Erdemli olmanın, kendini ezdirmemek değil 
de, başkasını ezmemek olduğunu vurgulayın. 
Vurgulayın ki gerek çocuklarımız gerekse 
bizler daha mutlu, adil ve güvenle yaşayalım. 
Çocuklarımız için duygusal açıdan erişebilir olun ve 
onların kendi öz denetimlerini ve sosyal becerilerini 
oluşturmalarına destek verin. Bunlar için: 
selamlama, iletişim-konuşma becerileri, empati 
kurma, masa düzeni, sıraya girme gibi konularda 
onları eğitin. Duygularınızı göstermeye çekinmeyin. 
Gülümseme, sarılma, gıdıklama, ağlama, üzülme, 
zıplama ve eğlenme durumlarında çocuğunuzla 
birlikte olun. Onlara sorumluluğun ve bağımsızlığın 
ne olduğunu öğretin. Küçük başarısızlıklar 
karşısında aşırı korumacı davranmaktan vaz geçin. 
Bu onların hayatın daha büyük güçlüklerinin 
üstesinden gelebilmeleri için gerekli yetileri 
kazanmaları yönünde eğitir.  

Çocuklarınızın başarısızlıklarını değerlendirirken 
sahip olduğu yetenek ve özelliklerine göre 
süzgeçten geçirmeye çalışın. Unutmayın, 
yeteneklerine göre eğitilmeyen çocuklar hayallerine 
kanat çırpamazlar… Haz ve tatmin duygularını 
erteleyebileceklerini gösterin ve sıkıldığı zamanın, 
yaratıcılığını açığa çıkartacağı vakit olduğunu 
anlayabileceği olanaklar sunun. Teknolojiyi 
sıkılmanın bir tedavisi olarak kullanmaktan kaçının. 
Tarkovski’nin dediği gibi “Kendinizi kendinizle 
zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız 
şekilde yetiştirin.” Ancak bu şekilde yetişen 
bireyler kendi hayatlarındaki olumlu-olumsuz 
durumları kabullenip, daha iyisi nasıl olabilir diye 
uğraş verebilirler. Tüm bir nesil reçeteye tabi 
olmadan önce, çocuklarımızın hayatında birtakım 
değişiklikler yapmamız gerekiyor! Şu an çok geç 
değil, fakat yakında olacak.. 

BİR TUTAM MUTLULUK

Rehberlik

Ayşenur KAYIRAN
Özel Envar Ortaokulu Rehber Öğretmeni
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GELENEKSEL AŞURE GÜNÜMÜZÜ 
COŞKUYLA KUTLADIK
Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure 
günümüzü bu senede coşkuyla kutladık. 
Değerlerinden ve kültüründen beslenen Envar 
Okulları; gelenek haline getirdiği Aşure gününü 
bu senede veli, öğrenci ve tüm personelimizin 
katılımıyla Perge yerleşkemizdeki okul bahçemizde 
gerçekleştirdik. Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan 
duadan sonra aşure ikramı gerçekleştirildi. 
Katılımlarından dolayı tüm paydaşlarımıza 
teşekkür ederiz. 

Edeb Mektebi

Karakter Eğitimi
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HAFTA SONU ETKİNLİKLERİMİZ

OKÇULUK’TA 3.LÜK

Sportif Faaliyetler
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YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU

HOŞGÖRÜ İÇİN SOKAK FUTBOLU TURNUVASI
Bu yıl Antalya’da 1.si düzenlenen centilmenlik, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma, dürüstlük 
temalı ‘’Hoşgörü İçin Sokak Futbolu” Turnuvasına özel Antalya envar ilkokulu olarak 
katıldık.

Sportif Faaliyetler
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OLİMPİYATLARDA ENVAR ORTAOKULU BAŞARISI
27-30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan Gönüllü Özel Okullar Birliği 13. Bilim ve Gençlik olimpiyatlarında okulumuz

öğrencileri elde ettikleri başarılarla gurur kaynağımız oldular.
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