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Tomurcuk dergimizin bu sayısında Antalya’nın güvenilir okulu olarak “Güven”
kavramından yola çıktık. Bu güveni verdiğimiz sayın velilerimize bize duydukları
güvenden ötürü teşekkürü bir borç bilmekteyiz. 

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama
ve Araştırma Merkezi ile gerçekleştirmiş olduğumuz Veli Memnuniyeti Anketi’nde
velilerimizin okulumuzu “Güvenli” okul olarak görmesi bizi oldukça memnun etmiştir.
Antalya’nın köklü eğitim kurumlarından olan okulumuz misyonu ve vizyonuyla eğitim-
öğretim alanında güvenin merkezi olmuştur. 

Buradan yola çıkarak bu sayımızda öğrencilerimizin yazı ve şiirleriyle, hikâye ve deneme
yazılarıyla güveni aktarmaya çalıştık. Anasınıfındaki minik yavrularımızın yaptıkları
resimlerle güven kavramının birçok farklı boyutunun olabileceğini de müşahede etmiş
olduk. 

Okulumuzdaki uygulamaları, projeleri ve çalışmaları da yeni kurumsal yüzümüzün yer
aldığı bölümde sizlere aktarmak istedik. Değerler eğitiminin günümüzde ne derece
önem arz ettiğinin bilincinde olan kurumumuzda yapılan değerler eğitimi çalışmalarını
da dergimizde sizlerle paylaşmaktayız. Buna ek olarak değerler eğitiminde öncü olan
okulumuz bünyesinde faaliyetlerine başlayan ve büyük beğeni toplayan “Edeb Tv”
çalışmalarımızı tanıtmaktayız.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerimizi ve
öğrencilerimizin dersleri ile ilgili yaptıkları gezileri de dergimizde bulabileceksiniz.
“Güven” kavramını çok yönlü ele aldığımız dergimizde “Dinimizde Güven” konusunu da
ele aldık. Ayrıca İngilizce eğitiminde yaptığımız çalışmaları da sizlerle paylaşıyoruz.
“Okur-yazar bir nesil” sloganıyla yola çıktığımız “Oku-Paylaş” projemizi de bu
sayımızda göreceksiniz.

Dergide emeği geçen öğretmenlerimize ve kurum çalışanlarımızın hepsine teşekkür
ediyorum.

Öğrencilerimize, velilerimize ve ulaşabildiğimiz herkese “Adımızda Güven Var” diyor;
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Yüksel ARSLAN
Okul Müdürü
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“Güven bir karaca kadar
çekingendir; insan onu bir
kovdu mu, tekrar bulmas�
uzun zamana ba�l�d�r.”

KURT BIEDEN KOPF

“Güvenmek
sevmekten daha
de�erlidir.”

ANON�M

“Güven ruh gibidir,
terkettiği bedene
asla geri dönmez.”

ANONİM

“Güvensizli€in üç mahzuru
vard›r: Can s›k›nt›s›, sab›rs›zl›k, 
vakit öldürme. “

B. PASCAL

“Başkalarına karşı beslediğimiz güvenin
en büyük kısmını doğuran, kendimize
olan güvenimizdir.”

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

“Güven en büyük zekadır. İnsanlar neden güvenmiyor?
Çünkü kendi zekalarına güvenmiyorlar. Korkuyorlar,
aldatılmaktan korkuyorlar. Korkuyorlar, o yüzden kuşku
duyuyorlar. Kuşku korkudan kaynaklanır. Kuşku, kendi
zekana karşı duyduğun güvensizlikten kaynaklanıyor.
Güvenebileceğinden emin değilsin. O yüzden güvene

kucak açamıyorsun. Güvenin, zekaya, cesarete ve bütünlüğe ihtiyacı vardır.
Güvenmek için büyük bir kalbe gerek vardır. Eğer yeterince zeki değilsen,
kuşku duyarak kendini korursun.”

OSHO

“Güven”e Dair
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Anasınıfı

AY�E TA� : Annem ve babama

güveniyorum; hep yanımda
oluyorlar.

HÜSEY�N CAN ATE�: Babama
güveniyorum; çünkü babam beni

otele götürdü.
TU�ÇE KORLU: Elizan ve Elisa’ya

güveniyorum; çünkü hiç yanımdan

ayrılmıyorlar.

EL�ZAN B�LG�N: Ö�retmenimegüveniyorum; çünkü bizi hiçbırakmıyor.

ARDA ÖZEN: Ege ve Kaanarkada�larıma güveniyorum;çünkü benimle oyun oynuyorlar.

ASYA TOKGÖZ: Anneme vebabama güveniyorum; çünküonlar beni çok seviyor.

ZÜMRA EFEND�O�LU:

Anneanneme güveniyorum; çünkü

her zaman bana iyi davranıyor.
HAKAN B�ÇER: Arda ve Berkearkada�larıma güveniyorum;çünkü onlar bana iyi davranıyor.

EGÜM YURTTA�: Miray arkada�ıma
güveniyorum; çünkü bana yardımcı

oluyor ve iyi davranıyor.

GÖZDE KAPLAN: Anneanneme

güveniyorum; çünkü bana güzel

�eyler örüyor.
M�RAY KERESTEL�: Bengi teyzeme ve

eni�teme güveniyorum; çünkü hem beni çok

seviyorlar hem de verdikleri sözleri tutuyorlar.

EL�SA CEBEC�O�LU: Almila, Toprak, Gözde

ve Tu�çe arkada�larıma güveniyorum; çünkü

onlarla iyi anla�ıyorum.

KAAN YE��LIRMAK: Ata arkada�ımagüveniyorum; çünkü o da hep banagüvenir.

BERKE Ö�ÜT: Efe’ye ve Begümablama güveniyorum; çünkü banaiyi �eyler yapıyorlar.

TUNA ÇEL�K: Anneanneme

güveniyorum; çünkü onu çok

seviyorum.

MERT APALI: Annemegüveniyorum; çünkü benimannem.

EGE KAYA: Anneme, babama ve arkada�ım
Elisa’ya güveniyorum; annem ve babam

istediklerimi alıyor. Elisa da küçük oldu�u için ve
bana iyi davrandı�ı için güveniyorum.

BERA GÜNER: En çok Allah’a

güvenirim; çünkü Allah’ın dedi�ini

yapmalıyız. TOPRAK ÖZMEN: Uzay’a ve Simge
ablama güvenirim; çünkü Uzay en sevdi�im

arkada�ım, Simge de ablam oldu�u için.

ALM�LA TOPBA�: Babaanneme ve

dedeme güveniyorum; çünkü

onları çok seviyorum.

ECR�NNAZ GEYLAN: Annem ve babama
güveniyorum; çünkü her zaman yanımdalarve onları çok seviyorum.

Öğrencilerimizin Resimleri
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Güven

Yavuz Sultan, Yavuz Sultan Selim,
sefer hazırlığının nereye olduğunu
soran vezirine; “Sır tutabilir
misin?” der.
Vezir; “Evet” diye cevap verir. 
Yavuz: “Ben de tutarım.”

Hani derler ya; ‘gözler kalbin aynasıdır’
diye, peki ya sözler?

Sözler de güvenin aynasıdır.

Güvenimizi kaybetmek yalanla başlar,
samimiyetsiz sözlerde filizlenir.

Doğru söylenen sözlerde bile içini
kemiren bir kurt gibi acabalar dolanır
durur insanın beyninde, güvensizlik
varsa.

"Bir gideni geri getiremezsiniz bir de
kaybolan güveni" sözü çok doğru bir
söz.

Hayatta hemen hemen her şeyin telafisi
vardır. Bir alışverişte bu gün zarar
edebilirsiniz ama yarın telafi edebilirsiniz.

Bir sınavdan bugün kötü not alabilirsiniz
ama ikincisinde düzeltebilirsiniz,
kaybettiğiniz bir eşyanızın yerine de
yenisini alabilirsiniz ancak yitirdiğiniz
güveni bir daha kazanmak çok zor, hele
birde yalan söylemişseniz.

Yalan iskambil kâğıtlarından kuleler
yapmaya benzer, yalan söylemek büyük
bir emekle yapılan, bazen yapımı bir
ömür alan o kuleyi bir üflemeyle yıkmak
gibidir.

Üç yanlış bir doğruyu götürür fakat
güven giderse bütün doğrular gider. 

Bir kişi size olan güven
duygusunu yitirmişse
onun için ne yapsanız
kar etmez artık çünkü
yapmamanız gereken
tek şeyi yapmışsınız.
Birine güvenmek uzun
zaman alır yitirmekse
anlıktır.

Kimseyi
kandıramazsınız birini
kandırmaya çalışmak
kendinize verdiğiniz en
büyük zarar olur.

Siz siz olun dünyada ki
tek akıllının kendiniz
olduğunu sanıp
karşınızdakini aptal yerine koymayın. Bu
size olan güveni kendi ellerinizle yok
etmek olur çünkü güven her şeyin
temelidir.

Güven giderse saygı kalmaz, saygı

kalmazsa sevgi kalmaz, sevgi kalmazsa
dostluk arkadaşlık kalmaz, aile diye bir
kurum kalmaz. hayatımızda bunlar
yoksa geriye ne kalır ki?

Kısacası yanınızdaki kişiye güvenmeden
hiçbir yere varamayız. O yüzden size
güvenen birinin güvenini asla
sarsmayın, eğer sarsarsanız bu geri
dönüşü olmayan bir yolculuk olabilir.

Güven düştüğün batakta tutunduğun dal,
darda kaldığında sığındığın liman,
yıkıldığında dayandığın onurlu bir çınar,
şifa aradığında yaralarını sardığın
dermandır.

Özetlersek; GÜVEN BİR KELEBEK
KADAR NARİNDİR.  Örselenmeye
gelmez. GÜVEN GİDERSE HER ŞEY
GİDER…

Güven Deyince
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Dinimizde Güven

Cenâb-ı Allah’ın “Size Rabbimin mesajlarını
iletiyorum ve ben sizler için güvenilir bir
öğütçüyüm”  âyetiyle “güvenirliliğini”
vurguladığı örnek Peygamber Hz.
Muhammed (s.a.s), bizlere şu müjdeyi verir:
“Kim helâlinden yer, sünnete göre hareket
eder ve insanlar kötülüklerinden emin
olurlarsa (insanlar kendisine güvenirlerse)
Cennet’e girer.”  
Hadis’e göre insanların hem bu dünyada,
hem öbür âlemde huzurlu, mutlu bir hayat
sürmelerinin yolu “güvenilir olmak”tan
geçmektedir. Saadet Devri diye meşhur
olmuş bir devrin mimarı olan Hz.
Peygamberimiz, toplumların erdem kabul
ettiği birçok güzel davranış konusunda
olduğu gibi bu konuda da bizlere sayısız
örnekler sunmuştur. 
Bunlardan biri O’nun Kâ’be’nin tamir
edilmesinde hakem olarak seçilmesi
olayında görülmektedir. Mekkeliler, Kâ’be’yi
tamir ederlerken Hacerü’l-Esved taşının
konulması hususunda kabileler arasında
büyük bir anlaşmazlık çıktı. Her kabile,
Hacerü’l-Esved taşını kendi kabilelerinin
koymasını istiyordu. Bu anlaşmazlık dört
gün sürdü. Hatta mesele kan dökme
safhasına kadar vardı. Kureyş’in en yaşlısı
olan Ebû Ümeyye, bir hakem tayin
edilmesini teklif etti, “Ma’bed’in kapısından
ilk girecek kimseyi hakem tayin edelim. O, ne
karar verirse ona riayet edelim” dedi. Onun
teklifini herkes kabul etti. 
Kâ’be’nin kapısından Peygamberimiz girince
herkesi büyük bir sevinç kapladı. Gelen
kişiden memnunlardı. Çünkü O, sürekli halkı
arasında “el-emîn”  “güvenilen kişi” olarak

biliniyordu; asla haksızlık yapmamış,
adaletsizliği gözlenmemişti. 
Peygamberimiz’e hakem tayin edildiği
bildirilince: “Bana bir örtü getirin,” dedi.
Getirilen örtünün içine Hacerü’l-Esved’i
koydu. Kabile reislerini çağırdı, onlara
örtünün bir tarafından tutup kaldırmalarını
söyledi. Hacerü’l-Esved konulacağı yere
kadar kaldırılınca, Peygamberimiz taşı bizzat
eline alıp, yerine koydu. 
Peygamberimiz’in bu davranışı; zulmün,
yalan ve sahtekârlığın sıradanlaştığı bir
toplum içerisinde parmakla gösterilebilecek
şekilde görülebilen eminliğine
(güvenilirliğine) güzel bir örnektir.  Çocukluk
yıllarından itibaren Hz. Peygamber’e “emin”
sıfatı verilmişti. Asiller Ona “emin” sıfatını
veriyorlardı; çünkü kendileriyle alay
etmeyeceğinden eminlerdi… Tüccarlar
“emin” sıfatını veriyorlardı; çünkü hile
yapmayacağından eminlerdi… Eşraf aynı
şekilde emindi… Fakirler zalimin zulmüne
ancak onunla karşı koyacaklarından
eminlerdi… Köleler kendisine insanca
muamele yapacak yegâne kişinin o
olduğundan eminlerdi… 
Hz. Peygamberimiz hem Peygamberliğinden
önce, hem Peygamberliğinden sonra kavmi
arasında; üstelik cahiliye toplumunda “el-
emîn=güvenilir kişi lâkabıyla şöhret
bulmuştur.  Abdullah b. Ebi’l-Hamsa şunları
anlatır: 
“Peygamberlik gelmeden önce Rasûlüllah’la
bir alışverişte bulunmuştum. Bu alışverişten
kendisine biraz vereceğim kalmıştı.
Borcumu bulunduğu yere getireceğime söz
vermiştim. Her nasılsa bu sözümü

unutmuşum. Aradan üç gün geçtikten sonra
hatırlayıp randevulaştığımız yere gittiğim
zaman kendisini yerinde buldum. Bana: ‘Ey
delikanlı! Beni sıkıntıya uğrattın. Burada üç
günden beri seni bekliyorum,’ dedi.” 
Hz. Peygamberimiz’in güvenirliliğini hicret
sırasında yaşanan şu olayda da açık bir
şekilde görebiliriz:  Peygamberimiz, hicrete
çıkacağı zaman Hz. Ali’yi yanına çağırdı ve
ona şu emri verdi: “Ben Yesrib’e (Medine’ye)
gidiyorum. Sen, bu gece benim yatağımda
yat. Müşriklere bir şey sezdirme. Şu
emanetleri al, sahiplerine ver… ” 
Peygamberimiz’in Hz. Ali’ye söylediği “Şu
emanetleri al, sahiplerine ver” ifadesinde;
O’nun büyüklüğünü, insanlık âlemi
yaratıldığından beri O’nun bir benzerinin
gelmediğini, gelemeyeceğini rahatlıkla
keşfedebiliriz. O, kavminin içinde “el-emin”
lâkabı verilmiş, güven duyulan bir insan
olarak tanınmıştır. Mekkeliler en kıymetli
eşyalarını saklayamamaktan korktukları için,
ona teslim ederlerdi. Kureyş müşrikleri
kendisi hakkında ölüm kararı aldığı hâlde,
Peygamberimiz; can derdine düşmeden, bir
telâş eseri göstermeden, emanetleri,
sahiplerine vermesi için Hz. Ali’ye
devretmişti. 
İşte, “insan-ı kâmil” veya “ideal insan”
budur. İmanına katılmasalar bile Onun
“emin” insan olduğu bilinmektedir. En büyük
düşmanları, en azılı putperestler en değerli
şeylerini gidip ona emanet etmişlerdir.
Düşmanıdırlar. Bunu bilirler; fakat bildikleri
bir gerçek daha var ki,  Peygamberimize
emanet edilen şeye, onun hıyanet
etmeyeceğidir.
Güven duygusunun kaybolmaya yüz tuttuğu
günümüz toplumunun “güven açlığı”, Hz.
Peygamberimiz’in bu örnek davranışını
hayata geçirmemizle giderilebilecektir.
Ancak o zaman, fertten topluma insanlar
arası ilişkiler düzene girecek, arzu edilen
huzurlu bir yaşantımız olabilecektir. 

Hz. Peygamberimiz’in
Güvenirli�i

Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÜZEL
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Şiir

GÜVEN DUYGUSU

‹nsan ilk önce
Kendine güvenmeli
Kendine güvenirsen
Baflar›rs›n her fleyi

Sen güvenirsen e€er
Baflkalar› da san güvenir

Karfl›l›kl›d›r her fley
Tek tarafl› de€il

Güven inanmakt›r
Ve çok de€erlidir
Hem zor bulunur

Hem çabuk kaybedilir.

EM‹R CAN-3/B

GÜVENDİĞİM İNSAN

Hayatta güvendiğim insan
Benim zor zamanımda yanımdaydı

Sevinçli zamanımda dayanımdaydı

Bırakmadı beni sağ olsun güvendiğim insan

Hayatta güvendiğim insan
Beni bırakmıyor zor zamanımda

Sevinçli zamanımda da yanımdaydı

Bırakmıyor beni sağ olsun güvendiğim insan

Hayatta güvendiğim insan
Beni bırakmayacak zor zamanımda

Sevinçli zamanımda da yalnız bırakmayacak beni

Bırakmıyor beni sağ olsun güvendiğim insan

Belki senin de sahip olduğun

Böyle biri vardı
Yok deme öyle biri
Aynaya bak karşına çıkacaktır.

ENES NAİL KÜTÜK 6/B

SEVG‹ VE GÜVEN
Sevgi ve güven,Beraberse çok güzel‹çten ve samimiDuygudur hayata de€er

Babam gibi annem gibiEvim gibi s›ms›cak‹flte o ortamdaGüvenliyim her zaman
Güven sevginin di€er ad›Mutlulukla at›l›r tohumlar›Sevdiklerimiz sayg›ylaGüvenle yaklaflmal›.BERKE EFE EYVAZ-3/B

GÜVEN
Güvenmelisin bana,Doğruyu söylerim sana.Karşılıklı güven olmazsaBarış olmaz asla.

İnsanlar güvenerek yaşar dünyada,
Güvenimi kazanmak için çabalasan da
Sana olan güveni m kırıldıysaYalvarsan da geri gelmez asla!
Ayça AYDEMİR-4-A

GÜVENMELi iNSAN

Bu hayatta hiç yorulmadan,

Güvenilir bir dost aramalı insan.

Bulursan o dostu kaybetmemek için,

Önce güven sonra güvenini kazan.

Bu hayatta en büyük hazine,

Sevgi, saygı ve güven diyene

Bulursan sımsıkı sarıl ve bir de

Ne olursa olsun güvenini kaybetme

Hikmet Emir GÜNER-3-C

Ö€rencilerimizin fiiirleri
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Sanat ve Kültürel Faaliyetler

İL BİRİNCİLİĞİ İLE GURURLANDIK…
Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 84. Yıldönümü münasebetiyle
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu “6 Mart
Atatürk’ün Antalya’ya Gelişi” konulu Resim yarışmasında 7C
sınıfından öğrencimiz Şevval Seray ÖZTÜRK Antalya Ortaokullar İl
birincisi olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Öğrencimiz ödülünü
Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda düzenlenen
coşkulu programında Antalya Valisi Sebahattin ÖZTÜRK’ten aldı. 

ANASINIFIMIZ ANADOLU MOTİFLERİ’Nİ İZLEDİ
Özel Antalya Envar Koleji Anasınıfı olarak AKM‘de gösterimde olan,
günümüzde unutulan Hacivat, Karagöz oyunları ile Anadolu’nun çeşitli
yörelerinden oyunların sergilendiği aynı zamanda geri dönüşüm konusunun
da işlendiği öğrencilerin eğlenerek öğrenmesine yardımcı olan bir tiyatro
etkinliğine katıldılar.

İnsan hayatında sanat eğitiminin önemi
Sanat eğitimi, kuşkusuzdur ki yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin algısal
yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya
koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler
yetiştirmektir. Yani herkesin sanatçı olması mümkün olmasa da, sanatı anlayan ruhu kazandırmaktır. Bu nedenle eğitim sistemleri
içerisinde sanat eğitimine önem verilir. Çünkü sanatın kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür
birikimi insan için yaşamın her alanında kendini gösterecektir.

Bir sanat alanı içinde resim
Resim, kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyma geliştirme aracıdır.
Resim ile benliğin yansıması oluşur. Resim aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bireyin
zekası, sosyo-kültürel edinimleri ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşmasına
olanak sağlar. Bireyin ortaya koyduğu resim sadece teknik bir beceri değil, bilgisel
aktarımındaki beceriyi de açığa çıkarır. İnsan yaptığı resimde kendisine ait bir parçayı
yansıtır, duygularını ortaya koyar.

SANAT

ENVAR'IN ŞİİR, EBRU VE TÜRKÜ GECESİ...
ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ
Ebru sergimizin açılış töreniyle başlayan gecemiz
öğrencilerimizin okudukları nefis şiirlerle devam etti. Şiir
araların serpiştirilen koro- solo türküler ve minik gösteriler
misafirlerimizin keyiflerini daha da arttırdı.
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MİNİK ELLERDEN AYVA REÇELİ
Özel Antalya Envar Anasınıfı öğrencileri kış mevsiminde
yetişen sebze ve meyvelerin onlara olan faydalarını, nerede ve
nasıl yetiştirildiklerini öğrendiler. Ardından konuyu pekiştirmek
amacıyla sonbahar ve kış aylarında sevilerek tüketilen ayvanın
reçelini okulumuzun mutfağında tüm öğrenciler uygulamalı
olarak yaptılar.

MİNİK KARDAN ADAMLAR
Envar Anasınıfı öğrencileri kış mevsimini öğrenmek
amacıyla atık materyal ve geri dönüşüm malzemeleri
kullanarak çok şirin,  çok renkli  “kardan adamlar “ yaptılar. 

OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI
Envar Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği Başkanı ve Üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
Envarlı Öğretmenlere kutlama programı düzenledi. Programda Müzik öğretmenleri ve
öğrencilerin hazırladığı, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar, şiirler ve şarkılar söylendi. 

“OKURYAZAR BİR NESİL İÇİN…”
Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları, projelerine bir yenisini
daha ekledi. Özel Antalya Envar Ortaokulunda Türkçe
Öğretmenleri ve Rehberlik Servisi işbirliği ile yürütülen
projeyle Envarlı öğrenciler yazarlığa adım atıyor. Türkçe
Öğretmeni Faruk Mehmet YILMAZ ve Rehber Öğretmen
Fatma SÖNMEZ’in koordinasyonunda yürütülen proje
kapsamında 4. Sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleri Hatice
SAVAŞ ve Serap ÖZTÜRK gözetiminde okuduklarını
paylaşıyor ve yeni eserler ortaya koyuyor. Öğrencilerin
Okuma-Yazma-Dinleme Konuşma kazanımına hizmet eden
“Oku ve Paylaş” adlı projede 4 yıllık bir çalışmanın
sonucunda entelektüel bireyler yetiştiriliyor. 

ENVAR’DA YERLİ MALI VE
TÜRK MALLARI HAFTASI
Tutum Yatırım ve Türk (Yerli) Malı
Haftası okulumuzda yapılan
etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Haftanın
önemiyle ilgili 12-18 Aralık tarihleri
arasında gerçekleştirilen etkinliklerde,
günün anlam ve önemiyle ilgili
konuşmalar, şiirler ve şarkıların yer
aldığı kutlama programı ve sınıflarda
yerli ürünler sergilendi ve tüketildi. 

KÜLTÜR



GÜVEN KAZANMAK KOLAY YA KAYBETMEK?

Güven bir insanın korku, çekinme, kuşku duymaksızın bir

insana veya bir nesneye inanarak bağlanmasıdır.

Bir insanın sana olan güvenini kazanabilmek için gerekli

olan tek şey dürüstlüktür. Sen dürüst olduğun zaman

karşındaki senin güvenilir biri olup olmadığını anlar.

Dürüstlüğün yanında samimiyet de çok önemlidir. Samimi

insanlara güvenmek daha kolaydır; çünkü samimi insanlar

diğer insanlara güven aşılar. 

Kısacası bir insanın güvenini kazanmak zordur; ama

kaybetmek çok kolay. Bu nedenle bir insan size

güveniyorsa o insanın güvenini olabildiğince iyi korumaya

çalışın.

Damla ÖZGÜN / 5A

GÜVENİN ÖNEMİ

Güvenmek kelimenin tam anlamıyla; “İnanmak, bel

bağlamak ve güven beslemektir.

Özgüven deyince aklımıza ne gelir? Kendine güvenen

insanlar hayatında başarılı kişilerdir. Başkalarına güvenmek

deyince aklımıza ne gelir? Dostlarımız, sırdaşlarımız,

ailelerimiz, kitaplarımız ve öğretmenlerimiz güvenilebilir bir

bilgi kaynağıdır. Öğretmenlerimiz bizi ailelerimiz gibi hayata

hazırlar. Bir kişiye eğer güveniyorsak sadece ona sır veririz.

İşte bu gerçek güvendir. Gerçek güven dostlarda vardır ve

dostlar bu yüzden önemlidir. İşte güven budur ve önemi

çok fazladır.

Mustafa Kaan BIÇAKÇI / 5B
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Öğrencilerimizin Yazıları

GÜVENLİ OLMAKGüven insanın cesaretli olması ve kişilik
olarak özgüvenli olması demektir. Her

insanın kendine öz duyguları yoktur.
Bazıları korkak ve utangaç, zeki, başarılı,

açıkgözlü olabilirler. Bu duygular insanın
içinde vardır. Eğer bir şeyden korkuyorsak

ilk yapılabilecek şey cesaretli olup sonuna
kadar savaşmaktır. İnsanın zeki ve başarılı

olması için kendine güveni yani özgüveni
olması şarttır. 
Eylül TABAK / 5A

GÜVEN DUYGUSU
Güven duygusu arkadaşlıklarımızda ailemizde çok önemlidir. Güven sadece birine inanmak

değildir. Onunla her şeyini en ufak bir şüphe bile duymadan paylaşabilmektir. Mutluluk ve

hüzünlerimizi ancak güvenebildiğimiz kişilerle paylaşırız. Paylaştıkça da mutlu ve huzurlu

olduğumuzu hissederiz. 

Dostluk güven demektir. Menfaatsiz, çıkarsız bir karşılık beklemeden paylaşmaktır.

Dostluklarımız kadar ailemizde de güven çok önemlidir. Bu nedenle de bize duyulan bu güveni

kaybetmek için doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamalıyız.

YELDA İMECİ / 6B

GÜVENMEK İNANMAKTIRGüvenmek insanoğlunun içinde olan bir duygudur.
Aslında güvenme duygumuzu saygı ve sevgi

sayesinde oluşur. Herkes güvenilir olabilmek için
güven duygusunu kollamalıdır. Yardım edebilir bir

kişi olabilmesi için önce kendine güvenmelidir. 
Güvenmek inanmaktır. Bir insan birçok şeyi

başarabilir. En iyi dostlar küser; ama bir iki gün
sonra barışırlar peki ya neden? Kendi hatalarını

anlarlar ve arkadaşlarına olan güvenlerinden
kaynaklanır.
Kemal Emre GÖÇER / 5B
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Gününü hep şüphe etmek ile geçiriyordu.
Belinde kelepçe, cop ve silah; elinde telsiz ile
bekliyordu. Üzerinde sarı renkle İngilizce
“Security” yazan güvenliğe Türkçe sordu:
“Emin’i gördünüz mü?”
“Hayır.”
“Bir arkadaşa emanet etmiştik. Kardeşim
Emin’i arıyoruz biz.”
“İşiniz çok zor. Bu devirde babana bile
güvenmeyeceksin. Emin’i bulmanız hayli
meşakkatli bir iş.”
Kapıdaki güvenlik görevlisi bunları söylerken
kendinden emindi. Ama Emin kimdi?
Bu devirde Emin’e, güven diyorlardı.
Bütün gıda ürünlerinde güvenli ürün
aranıyordu. Ticarette güvenilir adamı sıkıntısı
vardı. Aileler çocuklarını emanet edeceği
güvenli kurumlar bulmak için her kapıyı
çalıyordu.
internet, sokak, arkadaş grupları pek de
tekin, güvenilir yerler değildi. iş dünyasında,
şirketler birbirinin kuyusunu kazarken, en
ufak borsa hareketinde güvensizlik sinyali
çalıyordu. Ortaya güven kaybı gibi de bir
mefhum atılmıştı. Özgüveni yüksek ego’lar,
yani enâniyeti hat safhada nefis sahipleri de
piyasada seyran ediyordu.
Herkes, birilerine güvenmenin peşindeydi,
emin ve emniyette olmanın güzergâhlarını
arıyordu.
Her yerde dünyanın çivisi çıkmıştı. Çıkan
çivilerin güven çekici ile çakılması icap
ediyordu.
Biliyordum ki gıdadan - ekonomiye,
sağlıktan - aileye, siyasetten - ticarete
herkes benim peşimdeydi. Emin’in ikiz
kardeşi, güven idim ben. Ahir zamanda yana
yakıla aranan, dilde tespih olan, çok az
miktarda ve yerde olan güven’dim.
Güvenlik görevlisine sormayın beni.
Kardeşim Emin’i tanımıyor zaten. isminde
güven kelimesi olsa da “Baban gelse
tanımam seni” kabilinden bir tavır sergiler.
Zira onları AVM patronları, banka ağaları
kimseye güvenemediği için koydu girişe.
Sanki insanlar o dıt dıt öten cihazlardan ve

aramadan geçince güvenilir oluyordu. Bir
nevi güven mi aşılanmaya çalışılıyordu,
anlamış değilim.
Ama siz bana güvenin. Sizi ben güven
kelimesinin ilk haline götüreceğim, ondan
sonra nerde güven var, kim güvenilir öyle
teknolojik cihazlar olmadan bilebileceksiniz.
Çok mu iddialıyım yoksa; ama unutmayın,
adım güven demiştim size.
Yapmanız icap eden bir şey var. Tarihin tozlu
raflarını silkelemek için dört nala giden bir
atınız olsun. Bu dörtnala attan kasıt, sağlam
bilgilere yıldırım gibi erişecek hafıza. Sonra
bu atın dizginlerini elinize alın. Ve zamanda
yolculuk başlasın.
Mukaddes beldelerden çıkan altı elçiye
ulaşacağız. Onlar bizi en emin olana
götürecek. Ancak Kamus-i Türkî ve bazı
Arapça lügatlere uğrayalım, soluk alalım
evvela. Müterâdifim olan emin’in manasına
bakalım. Kelimenin ilk manasına ulaşmak
daha kolay olur o zaman.
Emin, Kamus-ı Türki’de korkmaz, korkusuz,
emniyet sahibi, şüphe etmeyen, kendisine
emniyet olunabilen, itimat edilen manasına
geliyor. Ahterî-i Kebir’de doğru, müstakîm
kimse diye geçiyor.
Eminden yola çıkmışken teminata rastladım.
Beyaz eşya alırken garanti veriyorlar.
‘Garanti’nin lisanımızdaki ismi yine eminden
iştikak eden ‘teminat’tır. Emniyeti mucip
olmak üzere verilen sözdür, teminat. Emniyet
vermek, korkuyu reddetme, sağlamlaştırma,
şek şüphe bırakmamak manasında
olduğunu okudum.
Fransızca garanti kelimesinin yerine teminat
vermek, teminat göstermek tabirlerini hiçbir
ücret ödemeden, cümle içerisinde rahatlıkla
kullanabilirsiniz.
Emin için başka bir lügat daha açalım. insan-
ı Kamil Istılahatı’nda “Her fiilinde ve akdinde
emanet ve fetanet ile ma’ruftur. İbadullaha
evâmir ve nevâhi, vesair ahkam-ı ilahiyyeyi
tebliğ etmede emanet ile mevsûftur.” ibaresi
ile Muhammedü’l-Emin’i (s.a.v) beyan
ettiğini anladım. Her kelimenin bir manası

olduğu gibi bir hareket noktası vardı.
Lügatlerin arasından sıyrıldım.
Tarihin o tozlu sayfalarında şimşek gibi bir
hızla emin beldelere ulaştım. Hicretin altıncı
senesinde (M.628) altı elçi, altı padişaha
Muhammedü’l-Emin’den davet mektubu
götürmüştü. Rum, Acem, Habeş hepsi
davetten haberdar edilmişti. Yevm-i
kıyamete kadar en Emin’den, en emin davet
tebliğ edilmişti. En emin olana gidiyordum.
Daha risâlet gelmeden de Peygamber
Efendimiz’in Muhammedü’l-Emin yani
“güvenilir Muhammed” olduğunu, Kabe-i
Muazzama’yı tefekkürle temaşa ederken
zihnimde canlandırdım.
Fahr-i Âlem Hazretleri otuz beş yaşındaydı.
Yağan yağmur ve seller Kâbe’nin duvarlarını
yıpratmıştı. Bunun üzerine Kureyş taifesi
Kabe’nin yeniden inşâsına başladılar. Sıra
Haceru’l-Esved’i yerine koymaya gelmişti.
Her kabile “Haceru’l-Esved’i mahalline biz
koyacağız.” diye direttiler. Anlaşmazlık uzun
sürdü, hatta kan dökülecekti. Sonunda,
orada bulunanlar, Benî Şeybe kapısı
tarafın’dan ilk gelen kimsenin hakemliğini
kabul etmeye karar verdiler. O kapıdan
girecek kimseyi beklemeye başladılar.
Kapıdan Muhammedü’l-Emin, kadem-i
şeriflerini attığında “O, Muhammedü’l-Emîn.
Onun hükmüne razıyız.” dediler. O Hazret bir
örtü serdi. Örtünün içine Haceru’l-Esved’i
koydu. Her kabileye bir ucundan tutturup
Haceru’l-Esved’i mübarek elleriyle yerine
yerleştirdi. Böylece, büyük bir anlaşmazlık
Muhammedü’l-Emin sayesinde son buldu.
En Emin ve güvenilir olana ulaşmıştım. Bana
güvenin, demiştim size. Tarihin tozlu
sayfalarında deveran ederken bütün
meselelerde en emin olan, ona eli, dili ve
gönlü ile merbut olanlara güvenmek en kârlı
hareketti. Tarihin tozlu raflarından çıktığımda
üstüm başım toz içindeydi. Demiştim ya, bu
zamanda herkes beni arıyor. Ben de
tozlarımdan silkinmiştim. Artık beni nerede
bulabileceklerini biliyorlardı.
Kapıdaki güvenlik görevlisine ne oldu! Çok
derinlere dalmıştı. Kolundaki “security”
yazısına dokunarak dedim ki; “Bu kadar çok
şüphe etme her şeyden. Kadere iman eden,
kederden emin olur.”
ÜM�T YÜKSEL
�NSAN VE HAYAT DERG�S�-ALINTIDIR.

Hikaye

Güven Aran�yor
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Envar’da Cambridge Var
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Projelerimiz ve Uygulamalarımız

Comenius: Ülkemizde
Almanca dilinde kabul
edilmiş tek proje olan

“Bilinçli Tüketim”
konulu Comenius

projesi kapsamında
farklı ülkelere

ziyaretlerde bulunduk.

Cito: Merkezi Hollanda’da
bulunan Cito Türkiye

koşullarıyla birebir uyumlu
bir projedir. “Her

öğrencinin başarabileceği
bir alan mutlaka vardır.”
felsefesiyle hareket eden
bu uygulamaya bir Cito

üyesi olarak okulumuz da
destek vermektedir.

Olimpiyatlar:
“Gönüllü özel Okullar
Birliği Olimpiyatları”

ve “Envar
Olimpiyatları” ile
öğrencilerimiz

yarışırken öğreniyor.

Envar Okuyor:
Telefonlarımıza

bakmıyorsak biliniz ki
Envar okuyor.

Kurumumuzun eğitime
kazandırdığı “Envar
Okuyor” projemizde

okuyan nesiller
yetiştiriyoruz.
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Zilsiz Eğitim: Envar’da
zaman hızla ilerliyor, ancak
ziller durdu. Öğrencilerimiz

zaman kavramını
yaşayarak öğreniyor. Zilsiz

eğitim uygulamamızla
Antalya’da ilk özel okul
olmanın mutluluğunu

yaşıyoruz.

Eco-Schools: Çevre
bilincini arttırmak,

doğayı korumak, bu
konuda aktiviteler
yapmak amacıyla
okulumuzda eco-

schools uygulaması
devam etmektedir.

Evin ve Okulun Ortak
Işıkları: Sade bir ev

ziyareti olan projemizde
velilerimizle birlikte

olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.

Değerler Eğitimi: Bizler
Özel Antalya Envar Eğitim

Kurumları olarak 8 yıl
yapmış olduğumuz değerler
eğitimi çalışmasını yeniden
güncelledik ve tüm Antalya

genelindeki okullarda
başlatılan olan değerler

eğitimi çalışmasına öncülük
etmenin haklı gururunu

yaşıyoruz.

Temiz Okul, Sağlıklı Okul:
Uygulamayla birlikte
okulumuzun artık bir beyaz
bayrağı var. Temiz okullar sağlıklı
nesiller demektir.

K12NET: Birçok farklı türde
kurum tarafından kullanılan

K12NET, farklı eğitim
sistemleri ve müfredatları

desteklemektedir. Okulumuz
da K12NET üyesi olarak

eğitimde farklılıkları
yakalamıştır.

Danışman Öğretmenlik:
Öğrencilerimizin başarılarını

arttırmak amacıyla
öğretmenlerimiz

öğrencilerimize okul
yaşamında rehberlik

yapmaktadır.



Günümüzde pek çok toplumda temel
insani değerlerin zayıfladığı konusunda
büyük bir çoğunluk hemfikirdir. İnsanlar
şehirde fiziksel olarak yakın yaşamaya
başlarken içsel olarak birbirlerinden
giderek uzaklaşmışlardır.

Envar Değerler Eğitimi Birimi (EDEB)
çeşitli programlar aracılığı ile
öğrencilerin temel insani değerleri
kazanmasını sağlamayı, değerlere karşı
duyarlılık oluşturarak davranışa
dönüştürmesini hedeflemektedir.

“Çocuklara sorumluluk 
bilinci vermeliyiz, çevremizi
koruyalım, yaşlılara yardım
etmek gerekir, dürüstlük
önemlidir, her şeyin başı
sevgidir, başkasının hakkını
almamalı…” 

gibi söylemlerle sık sık karşılaşırız.

“Bütün eğitim çabalarının,
toplum ve Ahlak yasalarının
gayesi nedir? İnsanı faziletli,
dürüst, terbiyeli bir kişi olarak
topluma kazandırmak,
doğruya, güzele
yöneltmek…”      

Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle
doldurarak öğretim yaparken gönüllerini
de sevgiyle donatıp onların ahlâklı iyi 

karakterli birer fert olarak yetişmelerini
sağlamak okulumuzun temel misyonu
arasındadır.

“Yarınları güzelleştirmek,
güzel insanlar yetiştirmekle
mümkündür. Yarınların güzel
insanları da elbette bugünün
çocuklarıdır.”

Bütün mesele, bir yüreğe sevincimizi
ulaştırmak… 

“Çocuğun doğuştan getirdiği
en iyi tarafını ortaya
çıkarmak; kişiliğinin her
yönüyle gelişmesini
sağlamak; insanı
mükemmelliğe ulaşmasına
yardımcı olmak; bireyi ve
toplumu kötü ahlaktan
korumak ve kurtarmak, 
bunun yanında iyi ahlakla
donatmak ve devamını
sağlamaktır.”

Envar Eğitim Kurumlarında 2006
yılından bu yana uygulanan Değerler
Eğitimi çalışmaları öğrencilerimize
kazandırılmaya çalışırken,  

1.Öğrencilere temel insanî değer ve
erdemlerin kazandırılması, değerlere
karşı duyarlılık oluşturulması ve onları
davranışa dönüştürülmesi,
2.Toplum tarafından kabul gören
değerlerin uygun okul ortamı

oluşturularak geliştirilmesi ve
pekiştirilmesi.
3.Öğrencilerin sorumluluk duygularının
geliştirilmesi.
4.Akademik bilgi ve gerçek hayatta
rehberlik edecek ahlaki değerlerle
donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.
5.Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın
ahlaki ve etik değerlere uygun olarak
şekillenmesi,
6. “Ahlak temelli disiplin” kavramının
yerleştirilmesi.
7.Öğrencilerde ahlaki bir topluluk
bilincinin oluşturulması.

Etkinliklirimizi 3 başlık altında
toplayabiliriz.

1. Sınıf içi etkinlikler: Öğrenci merkezli
ve aktif öğrenme esaslı bu etkinlikler
sınıf ve branş öğretmenlerimizin her
değerle ilgili sınıf içindeki çalışmalarını
içermektedir.

2. Okul tümü için etkinlikler:
Görevlendirilmiş sınıfın öğrencilerinin
diğer sınıflara yönelik etkinliklerini içerir.
Konu ile ilgili kitap okumaları, gezi
gözlem, seminer, yarışmalar, pano
hazırlıkları, film ve tiyatro gösterileri vb.

3. Aileye yönelik etkinlikler:
Çocuklarımıza kazandırmaya
çalıştığımız bu değer ve davranışların
kalıcı olması çocuklarımızın okulda
öğrendiklerinin aile ortamında
uygulanması onların bu yöndeki güzel
davranışlarının aileler tarafından takdir ve
teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Toplumsal ve evrensel değerlerle
donanmış ve bu değerlerle yaşamayı
yaşam biçimi haline getirmiş bireyler
olarak yetiştirmek,

İnanıyoruz ki; Öğrencilerimiz “Değerli”
bireyler olarak toplumdaki yerini
alacaktır.
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EDEB

Niçin EDEB?

Ali DİLMEN
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Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları 
Değerler Eğitimi çalışmalarına
yeniliklerle devam ediyor. 

Türkçe Öğretmeni Faruk Mehmet
YILMAZ ve Görsel Sanatlar
Öğretmeni Mehmet AKDAĞ’ın
önderliğinde Envar Değerler Eğitimi
Birim (EDEB) sorumlusu Ali
DİLMEN’in desteğiyle, EDEB TV
çalışması başlatıldı. 

EDEB TV YAYINDA!

Değerler Eğitimi 
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Değerler Eğitimi

ÖZEL ANTALYA ENVAR EĞİTİM KURUMLARI DEĞERLERİ
YAŞATIYOR

Kasım ve aralık aylarında “Temizlik ve Hoşgörü “ konularındaki
çalışmaları ile beğeni ve alkış alan  EDEB TV ocak ayında “ Adalet ve
Ahlak  “  temalı çalışmalar için Antalya Adalet Sarayını ziyaret etti.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet UĞUR ve Hakim Veli ŞENGÜN ziyaret
edilerek Değerler Eğitimi çalışmalarımızla  kendilerine bilgi sunuldu
ve Adalet ve Ahlak konulu söyleşi gerçekleştirildi.

ENVAR EKO OKUL FAALİYETLERİ
Fen Bilimleri Zümresi Öğretmenleri Eko Okullar Projesi
Kapsamında Eko Tim Öğrencileri İle Velilerin Gönderdiği
Atık Yağları, Çevre Bakanlığı Yetkililerine Teslim Etti. 

MİNİK ELLER İŞBAŞINDA
Değerler Eğitiminde Anasınıfımız ‘sevgi’ konusu  ile ilgili olarak
okulumuzun mutfağında öğrencilerimiz yapmış oldukları kurabiyelere en
sevdikleri şekilleri verdiler. Ardından sevgi kurabiyelerimiz pişirilerek
öğrencilerimiz tarafından ikindi kahvaltısında afiyetle yenildi. 

ENVAR’DAN KIZILAY’A DESTEK
Envar Eğitim Kurumları;   Antalya Kızılay
kurumuna destek için muhteşem bir Kermes
düzenledi. Velilerin de ilgi gösterdiği bu
kermes müzik sunumlarıyla şölen havasında
gerçekleşti Envar Ortaokulu Fen ve Teknoloji
Zümresi Öğretmenlerinin organizasyonu ile
gerçekleştirilen Kızılay’a Kan Bağışı
Kampanyası, Envarlı velilerin ve öğrencilerin
yoğun katılımı ile gerçekleşti. 

ENVARLI ÖĞRENCİLER ÇEVRE SEMİNERİNE KATILDILAR
Özel Envar Eğitim Kurumları İlk ve Ortaokulu  öğrencileri, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Biriminden  Jeolog Kemal
Özgün tarafından sunulan, Fen ve Teknoloji Zümresi öğretmen-leri
tarafından organize edilen”Geri Dönüşüm ve Çevre Temizliği”
seminerine katıldılar. 
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OYUNLARLA DEĞERLER EĞİTİMİ
Değerler Eğitimi çalışmaları kapsamında Görsel Sanatlar
Öğretmeni Mehmet Akdağ’ın geliştirdiği kötülükleri yıkma oyunu
oynadılar. Öğrenciler oyun oynarken sorumluluk, dayanışma,
saygı ve adalet duygusunu geliştirdiler. 

SORUMLULUK VE DÜZENLİ OLMAK
Özel Antalya Envar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Değerler
Eğitimi çalışmaları kapsamında Eylül-Ekim Ayı değeri  olan
“Sorumluluk ve Düzenli Olmak”  konusunu işlediler. İlkokul
öğrencileri “Çim Adam” etkinliğiyle, sınıfta yapmış oldukları Çim
Adamları her gün sulayıp bakımını yaparak almış oldukları
sorumluluklarının farkına vardılar. Ortaokul öğrencileri ise
“Bugünün İşini Yarına Bırakma” etkinliğini gerçekleştirerek
kendilerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, okula ve ailelerine
karşı sorumluluklarının farkına vararak hayata daha iyi
hazırlanmalarına katkı sağladılar. 

SURİYE’Lİ KARDEŞLERİMİZ
ÜŞÜMESİN
Özel Antalya Envar Eğitim
Kurumları Değerler Eğitimi Birimi“
SURİYELİ KARDEŞİN ÜŞÜMESİN”
sloganıyla Yardım Kampanyası
düzenlemiştir. Kampanyaya
öğrencilerimiz her yaş grubu için
“KIYAFET VE BATTANİYE” yardımı
yaparak yoğun ilgi göstermişlerdir. 

OTİSTİK ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTEYDİK
Özel Antalya Envar İlkokul ve Ortaokul
öğrencileri ile Envar Değerler Eğitimi Birimi
olarak Engelliler Günü münasebetiyle
Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim
Merkezinde eğitim gören Otistik öğrencilerimizi
ziyaret ettik. Okul müdürümüz Yüksel Arslan,
Müdür Yardımcımız Veli Savaş, Envar Değerler
Eğitimi Birim (EDEB) sorumlusu Ali Dilmen ve
bir grup  İlkokul ve Ortaokul öğrencimizle
Otistik öğrencilerin almış oldukları eğitim
hakkında; okul müdürü Mehmet YILDIZ ve
müdür yardımcısı Vahit KUTLUCA ‘dan ayrıntılı
bilgi aldık. 
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Oku-Paylaş
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Rehberlik Servisi

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre güven,
“Korku, çekinme ve kuşku duymadan
inanma ve bağlanma duygusu, itimat”
olarak tanımlanmıştır. 
Yani,yazılı olmayan bir taahüttür.
Güven, insan yaşamında temel
ihtiyaçlardan biridir. Kişinin iç
dünyasından başlayıp,aile,iş,sosyal
yaşam ve özel ilişkilerinin kalitesini
belirleyen temel anlayıştır. 
Soyut bir kavram olan güven , gerek
kurumlarda gerekse bireylerde elle
tutulur somut sonuçlar olarak
karşımızda durur. Yokluğu ile yıkıma yol
açarken varlığı ile maddi veya manevi
taçlandırır.
İnsanın dünyaya gelişi ile güvende
miyim? sorusu başlar.
Bebeğin ilk ağlaması, ana rahminde
alıştığı güvenli ortamdan koparak,
bilmediği dünya’ya gelişinin ilk korkusu
olarak değerlendirilmektedir. Öyleyse,
çocukluk yıllarından başlayan güven
duygusu önem kazanmaktadır. 
Doğum sonrasının ilk dönemi, çocuğun
sağlıklı bir kişilik eğitimi için en önemli
zaman dilimidir.
Onun hayatla olumlu ilişki
kurabilmesinin ilk kuralı, temel
ihtiyaçlarının geciktirilmeden yerine
getirilmesi ve anne sıcaklığını sonuna
kadar yaşayabilmesidir. 
Çocuk, temel ihtiyaçlarının karşıladığı ve
sevildiği  konusunda güven duyuyorsa,
yaşamanın iyi olduğu konusunda temel
bir güvence duymaya başlayacaktır.
Çocukların  temel güven duygusunun
desteklenmesi, ileride kendilerine
güvenen bir kişi olmasını sağlayacaktır.

Böylece, gerek kendisiyle gerekse
çevresiyle barışık yaşamasını
sağlayacaktır. 

Daha sonra ki dönemlerde, tutarlıysanız
çocuğa güven verirsiniz. 
Söz vermeden , hayır demeden önce
düşünmek, her şeye hayır
dememek,keyfimiz yerinde ise
tutamayacağımız sözler verip ve
söylediklerimizin  takipcisi  olmazsak
çocuk ebeveynleri veya büyüklerini
tutarsız bulur ve güven duymaz..
Bu dönemi olumsuz geçiren çocuklarda
ise güven duygusu gelişmeyecektir. Bu
çocuklar, ilerde kendilerine
güvenemeyen, içine kapanık, sosyal
ilişkileri zayıf ,sorumluluk almak
istemeyen, güvensiz, mutsuz, kendisiyle
ve çevresiyle barışık olmayan birer insan
olacaklardır.
Bu kişiler  yaşamlarını“Babana bile
güvenmeyeceksin” anlayışı ile
sürdürecektir.
Güven duygusunun temeli ailede atılır
,okulda öğretmenlerle ve eğitim
kurumlarıyla devam eder. 
Güven duygusu yeterli olmadan
başarılara imza atabilmek öyle kolay 
bir şey değildir.
Sevilen, ilgi gören, sevgiye doyan , aile
içinde değerlisin mesajını alan,birey
olarak saygı duyulan,eleştirilen değil
güçlü yönleri öne çıkarılan çocuklarda
güven duygusu daha çabuk
gelişmektedir.
Güven duygusunu artıran unsurlar,
olumlu pekiştirmelerdir. 
İnsanın kendine olan güveniyle

başkalarına duyduğu güven farklıdır.
Güven, insanları birbirine bağlayan,
ilişkileri geliştiren en önemli faktör
olmasına rağmen kültürümüzde;
Güvenmek mi? “Ağzında bal olan arının
bile, kıçında iğne var.”,”Babana bile
güvenmeyeceksin” “İnsan insanın
kurdudur.”,gibi daha da
çoğaltabileceğimiz bir çok söz vardır. 
Oysa ,güvenmek, insan olmanın
gereğidir,güçlü olmaktır.
Bu devirde kime güveneceksin?  
Güvenime layık mı? 
“Söyleme sırrını dostuna o da gider
söyler dostuna.”
Bu tür yaklaşımlar ilişki türü ne olursa
olsun gerek özel yaşam gerekse iş
yaşamında ilişkileri çıkmaza sürükleyen,
kalitesini bozan,sağlıklı iletişim
kurulamayan durumlar yaratır.
Kimin ipiyle kuyuya inilir?
Başkalarına duyulacak güven
duygusunun temelinde kendine güven
duymak yatar.

“İnsanın kendisine
yapabileceği en büyük
kötülük, kendisine olan
güveninin kaybetmesidir.”
Richard BERNEDİCİ

Önce kendi niyetinin iyi olduğuna
inanan, değerleri olan ve inandığı
değerler üzerine davranışlarını belirleyip
ödün vermeyen insan önce kendi
özünde değerli olduğuna inanır. 
Atasözümüzde yer aldığı gibi “Kişiyi
nasıl bilirsin? Kendin gibi…”
Güven, sözünü tutmak, özü sözü bir
olmak, bir görevi yapacak yetkinlik ve
beceriye sahip olmak, dürüst olmak,
sorumluluk sahibi olmaktan geçer. 
Güvenmek bir nevi teslim olmaktır.
Samimiyet, dürüstlük, onur ve erdem
ister o nedenle çok değerlidir.

Fatma SÖNMEZ
Rehber Öğretmen

Kaliteli Ya�am 
�çin Güven
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Gezilerimiz

ENVAR KOLEJİ
DANİMARKA’DA
Avrupa Birliği Bakanlığının
Hayat Boyu Öğrenme
Programlarından Comenius
Projesine  “Bilinçli Tüketim”
temasıyla kabul edilen Özel
Antalya Envar Koleji, Ulusal
Ajans’ın desteği ile 4.
ziyaretini Danimarka’nın
Sonderborg   şehrine
gerçekleştirdi.

ENVAR BUDAPEŞTE’DE
Özel Antalya Envar Ortaokulu, 2012 Yılından bu yana yürütmekte
olduğu “Bilinçli Tüketim” konulu AB Bakanlığı Comenius Projesinin
final buluşması için 26 Nisan – 03 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deydi. Proje ortaklarının 8. ve son
buluşma konusu “Moda Dergisi” tasarımıydı. Projenin son
buluşmasına ev sahipliği yapan Budapeşte’deki “Ady Endre Okulu”
ekibi, misafirlerini tiyatrolar, danslar ve şarkılar eşliğinde gösterişli bir
programla karşıladı. Deri parçasından bileklikler yapıp, gazete kâğıdı,
çöp poşeti, rulo gibi malzemelerden kıyafetler tasarlayan tüm
öğrenciler tasarımlarını eğlenceli bir defileyle sundu.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GROWTECH
FUARINI GEZDİK
Okulumuz Fen ve Teknoloji öğretmenleri Serkan
KARAGÜL ve Abdullah ÇOLAK gözetiminde Fen
Bilimleri Kulübü öğrencilerimiz Antalya Expo
Center’de 13. sü düzenlenen   “Growtech Fuarını
ziyaret ettiler. Almanya, Japonya, Hollanda ve
İngiltere gibi ülkelerin katıldığı fuarı gezen Envar
Ortaokulu öğrencileri; seracılık, sulama, fide,
tohum, bitki besleme gibi birçok konuda bilgi
sahibi oldular. 

ENVAR ‘DAN EXPO‘ YA ZİYARET
Özel Antalya Envar Ortaokul'u öğrencileri , öğretmenleri
eşliğinde Expo 2016 Antalya Ajansını ziyaret etti. Ajans
yetkilileri  tarafından karşılanan öğrenciler, Ellerimde
Güller Açtı isimli soğuk seramik sergi alanını gezip
,konferans salonunda düzenlenen sunumla Expo 2016
hakkında bilgiler aldı. 
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ENVAR KOLEJİ VELİLERLE OLYMPOS 
TELEFERİK GEZİSİ

Özel Antalya Envar İlkokulu ve Ortaokulu veli ve öğrencileriyle
“Olympos Tahtalı Dağı Teleferik”gezisi düzenledi. 100 kişinin

üzerinde katılımın olduğu gezide veli ve öğrencilerimiz 2365 m
yükseklikteki Tahtalı dağının manzarasında Beydağları’ndaki kar

manzarasının güzelliklerini, Sedir ormanlarının doğallığını ve
Akdeniz’in eşsiz güzelliklerini aynı anda seyretmenin keyfini
çıkardılar. Tahtalı dağı zirvesinden inip Acısu Koyu’nda öğle

yemeği, muhabbet ve spor aktiviteleri ile eğlenceli bir 
pazar günü geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

ÖĞRENCİLERİMİZ YÖRESEL VE GELENEKSEL
ÜRÜNLER FUARINDA
Özel Envar Eğitim Kurumları 6.Sınıf öğrencileri, öğretmenleri
eşliğinde,  Antalya Expo Center da  bu yıl 4. sü düzenlenen
Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nı ziyaret ettiler. Yöresel
ürünlerin tanıtılması amaçlanan fuardaki standları  tek tek gezip
bilgi alan ve tanıtım broşürlerini inceleyen Envarlı  öğrenciler,
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 60 farklı yöreye ait, yöresel
tatları tadıp, yörelere ait kültürel değerleri tanıma fırsatı buldular.

ENVAR’lılar Portekiz Proje Gezisi’nde
Özel Antalya Envar Ortaokulu geçtiğimiz hafta (17 –
22 Mart) “Bilinçli Tüketim” konulu AB Bakanlığı
Comenius Proje buluşması için Portekiz’in Almada
şehrindeydi.  2012 yılından itibaren, Almanya,
Estonya, Polonya, Danimarka, Romanya, Portekiz,
Macaristan ve Türkiye dahil toplam 8 ülkenin
ortaklığıyla yürütülmekte olan projenin her
buluşmasında “ Bilinçli Tüketim” konusuyla bağlantılı
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Projenin Portekiz buluşma konusu ise bilinçli
tüketime yönelik T-Shirt tasarımıydı. 

ENVAR KOLEJİ ROMANYA’DA
Envar Koleji, geçtiğimiz hafta “Bilinçli Tüketim” konulu Comenius Proje buluşması için Romanya’nın Sibiu (Hermannstadt) şehrindeydi.
10 – 14 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleşen proje buluşmasına, tüm ortak ülkeler ile Envar Koleji Almanca öğretmeni Nilgün Turan, Fen
ve Teknoloji öğretmeni Aslıhan Çelik ve 3 öğrenci katıldı. Projenin Romanya buluşma konusu olan “Schadstoffe in Kosmetik”
(Kozmetikdeki zararlı maddeler) ile ilgili çalışma ve hazırlıklarını yapan tüm ülkeler, sunumlarını başarıyla gerçekleştirdi. 
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Spor Faaliyetlerimiz

ENVAR’DAN CUMHURİYET BAYRAMI
SATRANÇ TURNUVASI
Özel Envar Eğitim Kurumları İlk ve Ortaokulunda 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri
çerçevesinde, Beden Eğitimi Zümresi tarafından,
9.Cumhuriyet kupası satranç turnuvası düzenlendi.
22,23,24 Ekim tarihlerinde gerçekleşen turnuvalara
Antalya satranç il temsilcisi Mustafa Şahin’in
hakemliğin de 110 öğrenci katıldı. Turnuvalar
sonunda Envar Eğitim Kurumları İlk ve Ortaokul
Müdürü Yüksel Arslan dereceye giren tüm
öğrencilere teşekkür edip, başarılar diledi. 

KÜÇÜK ERKEK SATRANÇ TAKIMIMIZ
ANTALYA 4.SÜ
Antalya Okul Sporları Satranç Turnuvası yapıldı.
Turnuvaya Özel Antalya Envar Ortaokulundan 10 öğrenci
katıldı. Küçük Erkekler ve Küçük Kızlar kategorilerinde
gerçekleşen turnuvada okulumuz takım halinde Antalya
4.sü olmuştur. 

KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ GRUP
BİRİNCİSİ OLDU
19-24 Mart tarihlerin'de Özel Antalya Envar Ortaokulu küçük
erkek Basketbol takımımız Kırşehir’de düzenlenen grup
müsabakaların'da Osmaniye Tempo Ortaokulunu 85-39 ve
Yozgat Özel Ergin Ortaokulu'nu 55-25 yenerek grup birincisi
olmuştur.Bu sonuçla takımımız Türkiye şampiyonası yarı
finallerine katılmaya hak kazanmıştır.

“ENVARLI OKÇULARDAN TAM İSABET”
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 07-09 Şubat 2014 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleşen Okçuluk Salon Minikler Türkiye Şampiyonasında
Özel Antalya Envar Ortaokulu 6-C sınıfı öğrencilerimiz Büşra ZORLU ve
Selenay ÇOBAN’ın mücadele ettiği takım Türkiye 3.sü olarak büyük bir
başarıya imza attılar. 

Özel Antalya Envar Ortaokulu Yıldız Erkekler Futsal Takımımız Dostluk
içinde geçen mücadeleler sonucunda ilk defa katıldığımız turnuvada
öğrencilerimiz ilk 16 takım arasına girme başarısı göstermiştir. 
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KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL
TAKIMIMIZ ANTALYA 4.'SÜ
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Okul Sporları Biriminin
düzenlediği okular arası küçük erkekler
basketol müsabakaları sonucu Antalya
4.'sü olmuştur. 

KÜÇÜK HENTBOL TAKIMIMIZ ANTALYA 4.SÜ
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul
Sporları Biriminin düzenlediği okullar arası Küçük Erkekler
Hentbol müsabakalarında okulumuz Küçük Erkekler
Hentbol takımımız Antalya 4.'sü olmuştur. 

YILDIZ ERKEK
BASKETBOL
TAKIMIMIZ ANTALYA
3.'SÜ
Antalya Gençlik Hizmetleri 
Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları
Biriminin düzenlemiş olduğu
Yıldız Erkek Basketbol İl
Birinciliği müsabakaları
sonucunda okulumuzun
basketbol takımı Antalya
üçüncüsü olmuştur.   
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Basında Envar
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