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Değerli okuyucularımız; yeni bir Tomurcuk sayısıyla karşınızdayız. Her sene farklı bir değeri
işlediğimiz dergimizin bu sayısında da toplumumuzun ve aslında dünyanın çokça muhtaç olduğu
bir değer olan “Vefa”yı ele alacağız.

“Vefa” değerine dair çok şey söylemek, onu çeşitli kelimelerle anlatmak mümkündür. Bir açıdan
bakarsanız vefa, “sözünde durmak”; diğer açıdan bakarsanız “iyiliğe iyilikle karşılık vermek”, bir
başka açıdan bakarsanız “size verilen emeği karşılıksız bırakmamak”. Bunlar gibi birçok
tanımlama yapabiliriz vefa için. Vefa sözlük anlamında ise “sevgiyi sürdürmek”, “dostluk
bağlılığı” olarak yer buluyor. Bu anlamda bakıldığında eğitim başlı başına bir vefadır, kıymet
bilmektir. Yeni bağlar kurmak ve bu bağları devamlı hale getirmektir. Okul olarak bizim vefamız,
eğitim vererek bu bağı sürdürmek; öğrenci olarak vefa ise verilen emeğin sonucunu almak için
gayret göstermektir. Kısacası vefa değerini yaşatmak hepimizin görevidir anlayışını
benimsiyoruz.

İşte geniş bir anlam dünyası olan “Vefa”yı şiir ve yazılar bölümüyle öğrencilerimizin gözünden
aktarmak istedik. Dergimizde Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokulumuza dair çalışmalarımızı
beğenilerinize sunuyoruz. Klasik bir deyimle “Vefa”nın bir semt isminden öte insanlık
coğrafyasının en büyük ödevi olduğunun bilincinde olarak değerler eğitimi faaliyetlerimizi
gerçekleştiriyoruz. Değerler eğitimi “Vefa” konulu çalışmalarımızı ve farklı konularda yaptığımız
etkinliklerimizi de yine “Değerler Eğitimi” bölümünde görebileceksiniz. İki yıldır devam ettiğimiz
“Edeb Mektebi” çalışmamızı da sizlerle paylaşıyoruz.

Vefa, medeniyetimizin de önemli unsurlarından. Bu noktada sizinle medeniyetimizde mihenk
taşlarından biri olan Merhum Mehmet Akif ERSOY’dan kısacık bir anekdot paylaşmak istiyorum: 

Mehmet Akif, Baytar Mektebi'nde birlikte okudukları ve çok sevdiği arkadaşı İslimyeli Hasan
Tahsin Bey ile karşılıklı antlaşmışlar ve hayatta kalanın, daha önce ölenin ailesine bakacağına dair
birbirlerine söz vermişlerdi. 

Hasan Bey, Edirne Baytar Müfettişi bulunduğu sırada 1910 yılında vefat edince, Akif Bey daima
olduğu gibi sözünde durarak, merhumun üç çocuğunun bakımını üzerine almıştı. 

Bu çocukların büyüğü olan Cevdet'i, Baytar Mektebi'nde okutuyordu. 

Mehmet Akif'in büyük oğlu Emin Ersoy, hatıralarında, bu çocuklardan biri olan Süheyla hakkında
şunları söylemektedir: 

"Süheyla Hanım isminde bir manevi evladı da ablalarım ile birlikte (Ankara'ya) gelmişti. Bu
kızcağızı küçüklüğümde öz kardeşim sanırdım. Hasan Tahsin Bey namında babamın pek samimi
arkadaşlarından bir zatın kızı olan Süheyla Hanım'ın pederi ölmüş, babam da bu çocuğu evimize
almış, onun tahsil ve terbiyesi ile bizzat alakadar olmuş, netice Süheyla ablam Darülmuallimât'ı
tamamladıktan ettikten sonra Darülfünun'u dahi bitirmişti. Ben alfabeyi ve ilk tahsilimi ondan
öğrendim." 

İşte yakın tarihimizden bir vefa örneği. Biz de bu gibi örneklerden yola çıkarak vefanın dost
meclisinde yetişen bir gül olduğu ve bu gülün asla soldurulmaması gerektiğinin bilincinde olarak,
derginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma; yazı, şiir ve
resimleriyle katkıda bulunan öğrencilerimize teşekkür ediyor; siz değerli okurlarımızı saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.

Yüksel ARSLAN
Ortaokul Müdürü
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Beni her şafakta yeniden doğurur anam
Kasketli bir adam beşiğime bakar

Sadece koklar, dokunamaz örselemekten korkar
Son kez emzirip anam, tarlaya koşar

Beşiğimi ninemin kınalı elleri sallar…
Gözlerime uykunun değmediği gecelerde 

Bir şefkatli ana kucağına düşer başım
Öperim nasırlı ellerini bir yiğit babanın…

Bilemezsin 
Nereden bileceksin

Sen gözlerinle deldin mi hiç geceyi
Çekmemişsen karanlığın ezasını, cefasını 

Bilemezsin aydınlığın sefasını
Bilemezsin yoksul bir çocuğun vefasını

Dua eder gözlerinden inciler döker
Yoksulluğa sitem etmez, şükreder, 
Kaderine ise tebessümü elem eder

Eşe dosta, arkadaşa güzel bir söz söyler
Yanık yüreklere su serper

Sayarak, severek, hatırlayarak gösterir vefasını
Vefa aramaktır, sormaktır,sarmaktır…

Şimdilerde ise vefa yolcuları artık takatsiz kalmakta
Vefasızlar rehberinin sayfaları gün be gün artmakta…V.S

Vefa sahibi, hem yaratılma sebebini unutmaz hem de yaşadığı
dünyanın güzelleşmesini sağlar. Efendimiz’de (sas) zirve yapan bu
duygu, bizler için her geçen gün önemini yitiriyor ne yazık ki. Hasılı
Allah’a vefalı olan yaratılana da vefalı olur.

Mehmet Akif Ersoy, kızının nikâh merasimine çok sevdiği
dostlarından olan Bosnalı Ali Şevki Efendi’yi de davet etmişti. Yaşlı
hoca efendi bu davete biraz geç geldi ve gecikme sebebi olarak da,
Vefa Yokuşundan çıktığını söyledi. Mehmet Akif de bu yerinde
mazereti, yerinde bir hakikatle birleştirerek mütebessim ve mânidar
bir şekilde şöyle dedi: “Hangi Vefa Yokuşundan bahsediyorsun hoca
efendi? Şimdiki nesil o yokuşu çoktan düzledi.”

Merhumun hüzünle dile getirdiği ve adeta “Ah vefa” dercesine ifade
ettiği gerçek, insanoğlunun en çok muhtaç olduğu vazgeçilmez bir
haslettir. Bu hasleti gerçekleştirmenin güçlüğünü ifade maksadıyla
“Vefa Yokuşu”nu çıkmanın güçlüğüne ait sözden istifade suretiyle bir
hatırlatmada bulunan Mehmet Akif, bugünkü cemiyetimizi görse kim
bilir nasıl feryat ederdi. Bugün, insanlar izleri silinmiş iyilikleri hatırına
bile getirmemekte.

Vefa dost ikliminde yetişen güllerdendir. Onu düşmanlık
atmosferinde görmek mümkün değildir. Vefa; duyguda, düşüncede,
tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında efil efil eser durur.
Kinler, nefretler, kıskançlıklar ise, onu bir an iflah etmez öldürür. Evet,
o sevginin, mürüvvetin bağrında boy atar gelişir, düşmanlık ikliminde
ise, bir anda söner gider.

Vefaya susamış neslimizin vefa düşüncesinin korunması dileğiyle...

TOMURCUK_VEFA

“Vefa”ya Dair

3

Vefa Nesli
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Anasınıfı

ZEYNEP RAVZA AKDAŞ : Eski

öğretmenimi çok özleyip çiçek

götürüyorum.
ZEYNEP BERRU YOLARTIRAN: Çocuk

babasıyla gezerken birden aklına
arkadaşı gelmiş ve onu aramış.

AYŞE SEVDE AKDAŞ: Annem

babama hediye getiriyor.

KEREM SOLAK: Ailemle beraber eski
öğretmenimi ziyarete gidiyorum.

BAŞAR KEKLİK: Okul bitince

Kerem’i arayıp yağmur yağıyor

diyorum. ENES ARLI: Arkadaşlarım beni
özlediğinde arıyorlar.

ZEYNEP ARTAN: Ben telefonla

eski öğretmenimi arıyorum.

Konuşuyorum.

ALİ KAAN TURAN: Yaşlı bir teyzehasta olmuş arkadaşlarıda onuziyaret etip çiçek vermiş. 

EFE OSMAN MÜFTÜOĞLU:

Arkadaşım hasta olduğunda

ona hediye alıyorum.
İSMAİL ENES ASLAN: Arkadaşım

Efe’nin evine ziyarete gidip ona
çiçek veriyorum. 

BİLGE ARIKAN: Eski bir

arkadaşımın evine ziyarete

gidiyorum.

KARDELEN BALCI: Arkadaım hasta

olduğu için ziyaret ediyorum. DEFNE HAYTA: Eski öğretmenimi
ziyaret ettim.

HAYRUNNISA CİVAR: Anneannemi

özlediğimde onu ziyarete
gidiyorum.

DURU ERYÜCEL: Arkadaşımla yağmur
yağdığı için görüşemedik. Mektupgitmedi telefonla konuştuk.

MEHMET SOYDAL: Enes arkadaşımbaşka okula gittiğinde okuldan çıkıponu eve davet ediyorum.
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EMİR KAĞAN ÇALIŞKAN: Babaanneme

karşı vefalı olmalıyım. Çünkü çok yaşlı.

Yaşlı olmadan önce bana bakardı.

SEVİM SENA SÜT: Ablama karşı vefalı

olmalıyım. Çünkü bana iyi bakıyor ve

kek getiriyor.

ECRİN ALTINAY: Büyüdüğüm zaman

anneme karşı vefalı olmalıyım. Çünkü

bana şimdi iyi bakıyor. Bende ona

çiçek veriyorum.

ELİSA CEBECİOĞLU: Sınıf

arkadaşlarım ben hasta olduğum

için beni ziyarete geldiler.

YİĞİT PAKIR: Ben iyi bir çocukolduğum için annem bana çiçekalarak teşekkür ediyor.

ELVİN ALTINAY: Zeliş ablam banahediyeler aldığı için mutlu oluyorum.
Onun için ona iyi davranıyorum.

ASYA TOKGÖZ: Ormana karşı vefalı
davranıyorum. Çünkü orman bize
güzellik ve temiz hava verir. Bende

ormana iyi bakıyorum, kirletmiyorum.

EMİRHAN ALİ GÖRGÜLÜ: Annemi
karşıdan karşıya geçirerek ona vefalı
davranıyorum. Çünkü küçükken o beni

karşıya geçiriyordu.

İREM GÜREL: Annem bana karşı 

iyi bir anne olduğu için ona

hergün yardım ediyorum.

HÜSEYİN CAN ATEŞ : Deniz  teyzem ve

annem bana iyi davrandıkları için

onlara doğum günü pastası

yapıyorum.

HİCRAN SAYRA TONBUL: Beren ve Ayşe
Gökçe arkadaşlarım yaralandığı için

onlara yardımcı oluyorum. Çünkü
onlarda bana yardımcı olurlar.

İSMAİL BERKE ÖĞÜT: Toprak arkadaşımakarşı iyi davranmalıyım. Çünkü odabana iyi davranıyor ve yardımcı oluyor.

MUSTAFA MERT APALI: Hasta insanlara
karşı  vefalı olmak istiyorum. Çünküiyileşsinler diye.

TOPRAK ÖZMEN: Uzay arkadaşım bana
oyun öğrettiği için ona kendimi borçlu
hissediyorum. Bende o istediğinde ona

öğretmeliyim.

AYŞE GÖKÇE ÇETİN: Anneme karşı 

iyi davranıyorum. Çünkü bana 

iyi bakıyor.

ARDA ARISOY: Abim bana iyi davrandığı

için bende büyüdüğümde ona iyi

davranmalıyım.
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İnsan ilişkisel bir varlıktır. Allah onu
birtakım yüce bağlar ve bağlılıklar
içinde yaratmıştır. O, yaratılışının
anlam ve amacını, ancak bu bağlara
sadık kaldığında gerçekleştirebilir.
Bağlarını fark etmek, korumak ve
bunların hakkını vermek; insanın
insan olarak kalmasının, erdem ve
şerefini korumasının temelidir. İşte
vefa, insanın bağına
ve bağlandıklarına
karşı sevgi, saygı,
samimiyet,
sorumluluk ve
sadakat bilinci içinde
olmasıdır. Vefa;
insanı, enginden
aşkına aktaran bağ,
selden selamete
kurtaran dağdır.
İnsana yüce bir
gaye, dosdoğru bir
yön tayin eder; onu
başıboşluk
duygusundan
kurtarır. Vefa; bağa
bağlılıktır.

“İnsan, kendisinin
başıboş
bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyâme
75/36); “Sizi boşuna yarattığımızı ve
tekrar bize döndürülmeyeceğinizi mi
sandınız?” (Mü’minûn 23/15)
buyuran Yüce Allah, insanın gayesiz
ve yönsüz bir varlık olmadığını ifade
etmiş; “Ben cinleri ve insanları,

ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım...” (Zâriyât 51/56) ayetiyle
de insanın, hakkını vermesi gereken
en hayatî bağının “kulluk” olduğunu
belirtmiştir. Bu bağın temeli; Allah’ın
ruhlarımızı huzurunda toplayıp “Ben
sizin Rabbiniz değil miyim?”
sorusuna: “Evet! Sen bizim
Rabbimizsin!” cevabını verdiğimiz

zaman atılmıştır. İşte gerçek vefa;
“kâlû belâ”da verdiğimiz bu sözün
ruh dünyamızda bıraktığı izi en
derinden hissetmek ve bize sayısız
ve sonsuz nimetleri veren Rabbimize
iman ve itaat konusunda bir “iç
itilim”e dönüştürmektir. Kullukta vefa,

insanın elde etmeyi hedeflediği bütün
erdemlerin kurucu ilkesidir. Çünkü
herkes bilir ki, hâlıka vefası
olmayanın mahlûka sefası olmaz.             
Aslında bu son cümleyi tersten bir
kez daha kuracak olursak diyebiliriz
ki, Yüce Yaratıcıya vefası olan, bütün
yaratılmışlara karşı da vefakâr olur,
olmalıdır. Çünkü iman, vefa, sadakat,
samimiyet ve sorumluluk gibi dinin
üst düzey öneme sahip kavramları
sadece Allah ile kulun kalbinin
derinlikleri arasında gelişen ve
gerçekleşen salt psişik ve ruhî içerikli
kavramlar olmayıp, aynı zamanda
sosyolojik sahada da vücut bulan bir
yapıya sahiptir. Bundan dolayı
Peygamber Efendimiz   “İman

etmeden cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş
olmazsınız.” (Müslim, İman 94)
buyurarak imanın Allah katındaki
geçerliliğinin mü’minleri sevmeye
bağlı olduğunu vurgulamış; dini,
samimiyet olarak tanımladığı başka

TOMURCUK_VEFA6

Dinimizde Vefa

Vefa

Yrd.Doç. Yasin PİŞGİN
Akdeniz Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi
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bir hadisinde de samimiyetin, insanın
kalp dünyasında yalnızca Allah’a
karşı değil, aynı zamanda Kitab’ı,
Peygamber’i ve inanan bütün kulları
için beslenmesi gereken bir erdem
olduğunu ifade etmiştir (Müslim,
İman 55).

Yalnızca Allah’a karşı vefalı olmak
yetmez. Aynı zamanda O’nun
peygamberi Hz. Muhammed
(s.a.v.)’e de vefalı olmak gerekir. 
En büyük kaygısı ümmeti olan,
üzerimize titreyen Peygamberimizin
aziz hatırasına sadık kalmak, ondan
çağlar sonra gelmemize rağmen
onun ümmeti olduğumuz şuurunu
korumak, ona vefamızın bir gereğidir.
Vefa duygumuzu her daim kendisiyle
ilan ettiğimiz salât u selâm; onun
sünnetine bağlılığı sözden öze,
kalıptan kalbe; oradan da hayatın her
anına ve alanına aktaran bir vefa ilânı,
adeta ümmetin Peygamberine ilân ı
aşkıdır. Vefamızın simgesi; Allah için
“salât” (namaz), Peygamberimiz için
“salavât”tır. Namaz olan salât
mü’minin “mirac”ı ise salâvat olan
salât da müminin “isrâ”sıdır. Nasıl ki,
isrâ olmadan miraç mümkün değilse
Peygamberimize vefalı olmadan da
Allah’a vefanın hakkını vermemiz
imkânsızdır. 

Efendimiz (s.a.v.) kendisinden sonra
iki miras bıraktığını ve bunlara bağlı
kaldığında ümmetinin asla
sapıtmayacağını, dolayısıyla da
kendisine vefasızlık yapmayacağını
ifade etmiştir. Bu iki miras; Kur’an ı
Kerîm ve sünnet i seniyyedir. O halde
nebevî mirasın vârisleri olan ashâb ı
kirâma ve âlimlere karşı da vefalı
olmak, Allah ve Resûlüne vefanın bir
gereğidir. Onlara vefasızlık yapılarak
Allah’a kul, Peygamberine ümmet
olunamaz.   

“Rabbin, kendisinden başkasına asla
ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi
davranmanızı kesin olarak emretti.
Eğer onlardan biri, ya da her ikisi
senin yanında ihtiyarlık çağına
ulaşırsa, sakın onlara "Öf!" bile deme;
onları azarlama; onlara tatlı ve güzel
söz söyle” (İsrâ 17/23); “Allah'ın
hoşnutluğu babanın hoşnutluğunda
gazabıda babanın
gazabındadır”(Tirmizî, Hadis No:
1899). ayet ve hadiste anne-babanın
hakkı ve rızası, Allah’ın hakkı ve rızası
ile yan yana zikredilmiş ve adeta
onlara karşı vefa, Allah’a vefa ile
eşdeğer görülmüştür. 

Peygamber Efendimiz bir hadisinde;
“Oruç, namaz ve zekâtın
derecesinden daha üstün olan bir
şeyi (ibadeti) size bildireyim mi?”
Ashab: “Evet” dediler. O da; “İki
(dargın) kişinin arasını bulmak.
Çünkü dargınlar arasını ifsat etmek
(imanı kökünden) kazır” buyurmuş,
diğer bir rivayette de şunu eklemiştir:
“Onun saç tıraş ettiğini
söylemiyorum. O, dini tıraş eder, alıp
götürür” (Tirmizî, Hadis No: 2509).
Böylece Resûl i Ekrem (s.a.v.),
insanın insanla ilişkisini, insanın
Allah’la ilişkisiyle aynı potada eritmiş,
bunları birbirinin tamamlayıcı unsuru
saymış ve vefayı Allah-insan
ilişkisinden insan-insan ilişkisine
indirerek soyut bir hadise olmaktan
çıkarmıştır.  O halde gıybet, lanet,
hakaret ve ihanet gibi kulun kula
yaptığı vefasızlık aynı zamanda
Allah’a karşı da yapılmış demektir.
Hatta Allah Resulü, çok ibadet eden
bir kadının, sütünü döken bir kediyi
hapsedip açlıktan öldürdüğü için
cehennemlik olduğunu (Buhârî, Şirb,
9); günahkâr bir adamın da bir
köpeğe su içirdiği için cennetle
ödüllendirildiğini bildirmiş (Buhârî,

Edeb, 27) ve hayvanlara karşı da
merhametli olmayı vefanın anlam
alanına dâhil etmiştir.

Yüce Allah Kur’an’da yerleri ve
gökleri insan için yaratıp onun
emrine verdiğini (Lokmân 31/20),
yerdeki ve gökteki her şeyin; zatını,
hamd ile tesbih ettiğini bildirerek (İsrâ
17/44) kulluk halindeki âlemi, imanın
nuruyla ona bakan mü’minin
nazarında -adeta bir insan gibi-
manevî bir şahsiyete büründürür.
Böylece mü’min, tıpkı iman ettiği
Peygamberi gibi eşyasına bile bir
isim verir; değil herhangi bir canlının,
kupkuru bir kütüğün bile hüznünü ve
iniltisi duyar en derinde. Ve sıkıştığı
köşenin en dar yerinde o Uhud’u
sever, Uhut da onu. Davut gibi,
kuşların zikrine; Süleyman gibi,
karıncanın fikrine erer. Akif gibi,
bastığı yerleri toprak diyerek geçmez,
tanır; çünkü altında binlerce
kefensizin yattığına inanır. Artık
havadaki kuş, yerdeki taş onun
önünde sanki bir muallim kesilir ve
yaratılan her şeye Yaratandan ötürü
vefalı davranmasına ödül olarak onu,
âlemdeki gizemli ritmin ardında yatan
büyük sırra erdirir. Böylece sayısız
yol belirir yaratılandan, Yaratana
doğru.  Hâsılı kelam, insan; Yaratana
vefa ile var oluşunun gayesi olan
erdem ve şerefleri elde eder;
yaratılana vefa ile de Yaratanın
rızasına erer. Bu vefa olmadan
ermenin erişmenin, bulmanın
buluşmanın, bilmenin bilişmenin
imkân ve ihtimali yoktur. 
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Öğrenci Şiirleri

1. SINIFLAR
VEFA
Veda etme ayrılırken
Eski günlere sevdiklerine.
Fakat unutma onları
Ona sor mutlu et,mutlu ol…

Sevgi, varoluşu canın, 
Vefa hatrı bir fincanın 
Sevgi bedene can katan 
Vefa insanı insan yapan. 

İyi ve kötü günde
Yanımızda olana
Vefalı olmalıyız
Sevgiler sunmalıyız.

5. SINIFLAR
VEFA
İnsanları  birleştiren duygudur vefa,
Gerçek dostluklar kurdurur insanlara.
Bir yorgandır hiç üşütmeyecek,
Vefalı ol, vefa bul karşılığında.

Vefanın anlamı sevgi,
Sanki yürekte güzel bir ezgi.
Vefalı olalım ki,
Anlayalım herkesi.

Vefadır sevginin saygının başı.
Onunla çıkar hayatın tadı.
Bağlılık, güven, mutluluk,
İnsanlığın vazgeçilmez ihtiyacı. 

2.SINIFLAR
VEFALI OL
Dostluk vefa ister, ister sadakat
Fedakârlık yapar, dayanır fakat
Her gelen geçene dostum denir mi?
Vefalıysan gel, olalım dost.

Öğretmenim, yıllar geçse de sizi biz
Hep hatırlar unutmayız.
Verdiğiniz emeklere binlerce teşekkür
eder,
Vefa borcunu unutmayız.

Vefa deyince arkadaş, öğretmen,
Gelir aklıma hemen,
Emek verirsen onlara
Unutmazlar seni, vefalılar her zaman.

6. SINIFLAR
VEFALI ŞİİR
Hatırlatan eşi dostu, kişiye kişilik katan,
Vefadır insanı insan yapan.
İyiliği karşılıksız bırakmayan,
Vefadır bu zamanda en çok aranan.

Allah dostu olmak gerekir,
Vefalı dost aramak gerekir,
Vefalı dost edinmek için
Vefalı dost olmak gerekir.

Vefa yoksa mutluluk olmaz,
Kişilerin birbirine sevgisi kalmaz.
Vefa kalpten kalbe giden bir yol,
Bu yolda ilerle erdemli insan ol. 

3.SINIFLAR
VEFA
Vefasız olma dostun kalmaz,
Mutsuz olma rengin kalmaz.
Kötü olma insanlığın kalmaz,
Karanlıkta yürüme yolun kalmaz.

Vefadır bana yol gösteren,
Eğitime önem veren.
Faydalı bir insan olmaya yardım eden,
Arkadaşlığa önem veren.

İyilik vefadan doğar,
Her insan vefalı doğar.
Vefa ne güzel şeydir
Vefalı ol, vefalı…

Vefalıdır iyi insan
Hiç unutmaz iyilik yapsan
Yıllar geçse de aradan
Borcunu öder iyi insan.

7. SINIFLAR
VEFA
Vefa insanları sevgiyle bağlar,
Onu bilen birbirini arar sorar.
Elbet vardır anlamını bilmeyen insanlar,
Vefasızlar ağlayacak bir omuz arar. 

Gelir hemen yanına
Gerçek  dostlarla vefa.
Sakın onu unutma
O her zaman yanında.

Hatırlasan, arasan, sorsan, sözünü tutsan,
Ne kaybedersin ki üç günlük dünyada?
Kazanırsın sadece sevgiyi ve güveni,
Mutlu olursun iki cihanda. 

4. SINIFLAR
VEFA
Vefa nedir bilmiyordum
Araştırdım öğrendim
Vefa iyiliği unutmamak
Zor günde birlikte olmak.

Vefalıyım anneme babama
Saygılıyım herkese
Her zaman karşılığını veririm
Biri bana yardım ederse.

Vefa gönül borcudur,
Değer bilmektir,
Küçücük bir iyiliği
Sevgiyle büyütmektir.

8. SINIFLAR
VEFA
Bugün kaldı mı söyle
Vefalı bir dost… 
Kalbimiz öylesine boş ve loş
Vefalı olmak ne kadar hoş

İnanan birini bekledim ben
Yüzünü değil de
Kalbini seveceğim
Vefalı bir dost bekledim
Yarı yolda bırakmayacak
Vefalı bir yoldaş bekledim

Keşke şu dünyada 
Bilse artık vefayı herkes
Sürsek artık sefayı 

Unutulur gider sözler ve dünler
Unutma ki en sonunda bitecek bu hayat
Ama asla unutulmaz vefalı kullar.
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Sözünde durmak güzel ahlakın bir
göstergesidir. Ahlakı güzel olan
insanı da herkes sever. Vefalı olmak
da güzel ahlakın bir parçasıdır.Vefa
bir düğümdür insanlar arasında
atılan. Bir sevgi mantosudur ,
sarıldıkça ısıtan yürekleri. Vefa
güvendir. Vefasız insanlar sevmeyi
de sevilmeyi de bilmez. 
Ceren BUHUR 5/A

Vefa insanın  hayatı boyunca
kendisine yapılan iyilikleri
unutmamasıdır. Kimi insanlar vardır
bir küçük hatada tüm iyilikleri siler
atar. Bu tür insanlar nankör
insanlardır. Vefalıyım diyebilmek
kolaydır ama vefalı olmak
zordur.gerçekten vefalı olan insanlar
unutmazlar, unutulmazlar. Onların
yaptıkları iyiliklerde unutulmaz. 
Esra KURT, 
Yağmur Güner ÇİMEN 6/A

Vefa ne sadece bir semt adı ne de
bir ürün markası…Vefa her insanda
olmayan bir şeydir. Vefa bazen
özlem dolu bir mesaj, bir küçük
gülümseme bazen de sımsıcak bir
kucaklaşmadır. Vefa dost olmaktır.

Güvenin en yakın arkadaşıdır vefa.
Vefa arkada bıraktığını giderken
yaktığın sobaya atmamaktır. Vefa
saygının asaletine, arkadaşlıkta
verilen sözlere bağlı kalmaktır. Vefa
ve dostluk ikiz kardeş gibidirler,
onları sevgiyle beslemek gerekir. 
Eylem Eda ÖZBEY 6/B

Vefakar olmak insanın içinde olan,
doğuştan gelen bir duygudur.
sonradan kazanılmaz.
Peygamberimiz çok vefakar bir
insandı; bu yüzden Allah dostuydu.
Vefakarlık insanların gönül
güzelliğidir. 
Yusuf UYMAZ  6/C

Vefa bağlılık, sevgi ve sadakat
demektir. Bir çok insan vefalıdır.
Dostlar ve kardeşler arasında vefa
her zaman vardır.Dünyada vefa
olmasa insanlar her zaman yalnız
kalırdı. 
Arda Burak ÜNAL5/A

Bir insanda bulunması gereken en
güzel özelliklerden biridir vefa. Vefa
demek sevgi demektir.iyiliğe de
kötülüğe de iyilikle karşılık vermek
demektir.bu sayede mutlaka

yaptığınız iyilikler size geri
döner.Peygamber efendimizin
hayatı vefanın en güzel örnekleriyle
doludur. Mesela süt annesi
Halime’yi ve süt kardeşi Şeyma’yı
hiç unutmamış hep onlarla
ilgilenmiştir. 
Sude ÖRMECİi 6/B

Vefa sözünü yerine getirme,
sözünde durma; sevgide, dostlukta,
bağlılıkta kararlılık ve
sorumluluklarını yerine getirme
anlamlarına gelmektedir. Allah’a
samimi inanan insan vefalıdır,
sadakatlidir. Vefa şeytanı çok kızdırır.
Planlayıp uygulamaya koyduğu
sinsi tuzaklarına düşmemek için
dostlar birbirine hatırlatmada ve
uyarıda bulunmalıdırlar. Vefa örneği
göstermeliler. Vefalı insan kendi
hatalarını oldukça düzeltmeye
çalıştığı gibi arkadaşlarının da
hatalarını düzeltmesi için yardımcı
olurlar, arkadaşlarını bırakıp
gitmezler, arkadaşlarına destek
olurlar. Mevlana’nın dediği gibi:
“Vefa nedir bilir misin? Vefa arkada
bıraktığını giderken yaktığını yabana
atmamandır. Vefa, dostluğun

asaletine, bir dua sonrası verilen
sözlere, hayallere ihanet
katmamandır. Vefa ötelerin sonsuz
mükâfatı karşısında cehennemi
hafife almaman ulvi güzellikleri
dünyaya satmamandır.”. Vefasız
olmamalıdır insanoğlu. 

...   
Vefa kişinin değer verdiklerini yıllar
sonra bile unutmaması, onlara her
zaman gerekli olan ilgiyi, şefkati
gösterme duygusudur. Vefa insan
kendine yapılan iyiliği er ya da geç o
kişiye geri ulaştırır.

Vefalı olmak başlı başına erdemdir.
Vefa değerli insanların sahip olduğu
bir duygudur. Vefalı olmak için özel
bir güce gerek yoktur. Gerektiğinde
değer verdiklerini unutmamak bir
vefa örneğidir. 

Vefalı olmak ilişkiyi, güveni, saygıyı
ve sevgiyi güçlendiren en önemli
değerlerden biridir. Bu yüzden hiçbir
zaman bize yapılan bir iyiliği
unutmamalı, zamanı geldiğinde o
iyiliğe karşılığını vermeliyiz.
8. Sınıf Öğrencileri

Bizleri yetiştirmede emeği geçen,
özveride bulunan anne ve
babalarımıza akrabalarımıza,
okulumuzda eğitim ve öğretim veren
öğretmenlerimize, tarihimizi şanlı
zaferlere yazan büyüklerimize
özgürce yaşamamız için bu vatanı
canı pahasına korumuş olan
şehitlerimize, gazilerimize ve
Atatürk’e vefa borcumuz var.
Tuna ÇELİK 1-B

ANGUT KUŞU!
Herkesin haksız bir şekilde
kullandığı bir ifadedir ‘ANGUT’. Biri
laftan anlamayınca, boş boş
bakınca ya da aptallık edince hemen
‘Angut musun?’ der günümüzün
insanı. Angut’ un aslında bir kuş
olduğunu bilmeyen bir sürü insan
var ülkemizde. Özelliği nedir bilir
misiniz? Angut kuşunun eşi öldüğü
zaman yanına o anda başka bir
yırtıcı hayvan veya insan gelse dahi
gözlerini bir dakika bile eşinin
ölüsünün üstünden ayırmadan o da
ölene kadar onun başucunda bekler.
İşte bu canlının yaptığı en büyük
angutluk budur. Ayrıca bu olay
bütün angut kuşları için geçerlidir,
arada bir gün görünen bir şey
değildir.

VEFA
Bir köpek ve bir sahibi varmış. Bir
gün köpeğin sahibi trenle savaşa
gitmiş. Köpekte 10 ay yani her gün
beklemiş. Sonra tren garına
gelmemeye başlamış. Sonra bir
kadın demiş ki ‘Benim kocam
savaşa gitti ve öldü’ demiş. Köpeğin
öldüğünü belirtmiş. Şu köpeğe bir
mezar yapmışlar ve artık o tren
garının en değerli köpeği olmuş.

VEFA
Vefa, hayatımızda önemli bir
kavramdır. İnsanlara karşı vefalı
olmamız gerektiğini hep söylerler
ama hiç gerçek anlamda ne demek
istediklerini anlamıyor ve bilmiyoruz
çoğu şey lafta kalıyor.Vefalı olmak
insanlara karşı büyük sorumluluk
ister, bize karşı yapılan iyilikleri
karşılıksız bırakmamak, bize verilen
nimetlerin kıymetini  bilmeliyiz.Tabi
ki de biz bir iyilik yaparken karşılık
beklemeden yaparız ancak insanlar
bazen bir teşekkürü bile çok görürler
onlara karşı sanki kötülük yapmışız
gibi tavır sergiledikleri de olmuyor
değil, ama biz yinede iyilik yapmaya
devam ederiz ,verdiğimiz sözlerde
mutlaka durmalıyız. Vefalı olmak
çok zor bir şey değildir. Olması

gerektiği gibi yaşamamız gerekir
biraz özen ve biraz anlayış
göstermeliyiz.

VEFA BORCU
Daha ilkokula yeni başlamıştım. İlk
öğretmenimin adı Kerime’ydi. Bizi
sever, sayar, okşar öperdi. Biz de
onu sevgiyle ve saygıyla öperdik.
İki sene hayatımızın en zor yıllarını
yaşadık. Çünkü aramızda kalem
tutmayı bile bilmeyen vardı. Ona
rağmen bize okuma yazmayı öğretti.
Artık üçüncü sınıftayım. Yeni bir
öğretmenim var onu çok
seviyorum. Ama tabi ki Kerime
öğretmenimi de unutmadım.
 Geçtiğimiz 24 Kasım öğretmenler
gününü kutladım. Biz de
başarılarımızla Kerime
öğretmenimize vefa borcumuzu
ödeyeceğiz.
3-D SINIFI

VEFA
Vefa,sözünüyerine getirme,sözünde
durma,sevgi dostluk ve bağlılıkta
kararlık demek,vefa dost olmak
demek ,vefa zor zamanları beraber
aşmak demek. Vefa en çok
bayramlarda anlam kazanır.
Bayramlarda vefa büyüklerin yanına

gidip el öpmekle gönül almakla
kendini gösterir. Bayramlarda
otellere veya başka lüx yerlere
gideceğimize büyüklerimize,
akrabalarımıza, kimsezizlere,
komşulara gitmeliyiz. Vefa gerçek
sevgidir. Vefalı kişi arkadaşını
affeder, çekip gitmez. Onun hatasını
düzeltmesine yardım eder. Vefa
şefkat ve koruma hislerinide yaşatr.
Vefalı insan arkadaşı hasta ikende,
maddi durumu iyi veya kötü ikrnde
arkadaşını sever. Kin, nefret gibi
duygular vefalı insanda yer almaz.
Bu duygulara sahip olan insanlar
vefali insan diye düşünülmez. Vefa
duygusuaile içindede önemlidir.
Aileye kötü davranmamalıyız. Bir
arada ve güzel yaşamalıyız.
Aralarında bazı küçük tartışmalarda
olsa eski dostlar birbirine düşman
olmazlar. Yeni başlayan ve daha bağ
oluşmayan dostluklarda bu durum
söz konusu olmayabilir. Atalarımız
“eski dost düşman olmaz, yenisinde
vefa gelmez” demişler. Vefa özlem
dolu sıcacık bi kucaklaşma
demiştik, o zaman hadi
kucaklayalım birbirimiz…
Şeval HAYYAR 4-B

Öğrenci Yazıları
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ENVAR KİTAP FUARINDA
Özel Antalya Envar İlkokulu ve
Ortaokulu öğrencileri 5.Antalya
Konyaaltı Kitap fuarına katıldı.
Envar Eğitim Kurumları olarak
okulumuzda okumaya yönelik
yürüttüğümüz projelerle
öğrencilerimizin gelişimlerine katkı
sağlıyoruz. Kitap fuarına katılan
öğrencilerimizin mutlulu
görülmeye değerdi.
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Sanat ve Kültürel Faaliyetler

SANAT

ENVAR’DA SANAT
Sanat, insan düşüncesinin doğadan aldığı ilhamla yeni

eserler ortaya koymasıdır denebilir. Onun için sanat
öğrencilerin gelişimlerinde önemli bir yer tutar; çünkü
sanatın hayal etme, soyutlama ve dönüştürme özelliği
kişilerde sağ beynin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Bu yönüyle eğitim alanında 20. Yılını tamamlamış olan

Envar Eğitim Kurumlarında resim sergileri, Ebru sergileri ve
çeşitli el sanatları faaliyetleri ile öğrencilerinin gelişimleri

için gerekli çalışmalar özenle gerçekleştirilmektedir.
Sanatta bireysel üretimin önemi yanında üretilen 

eserin diğer insanlarla paylaşılması da büyük önem 
arz etmektedir. Sanat bu yönüyle sanat icra edenlerin

dışındakilerin de beğenilerine hizmet etmekte ve 
onların beğenilerini geliştirmektedir. 

KORİDOR SERGİSİ
Özel Antalya Envar Ortaokulunda öğrencilerimizin özenle hazırladıkları
resimleri okul koridorlarında öğrencilerimize ve okulumuzu ziyaret eden
velilerimize sergileniyor. 

ÖĞRENME ŞENLİKLERİ BAŞLADI
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan
“Eğlenerek Öğreniyorum Şenlikleri” çerçevesinde okulumuz
merkez çarşı, vakıflar iş merkezi meydanında müzik dinletisi,
resim ve ebru sergisi, rehberlik testi ve yabancı dil öğrenimi ile
ilgili etkinliklerde bulundu. Etkinliğimiz Muratpaşa İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Recep ÖZTÜRK, İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Hülya YÜZGEÇ, Milli Eğitim Çalışanları ve vatandaşlar
tarafından ziyaret edildi.
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ANMA TÖRENİ
Özel  Envar  İlkokulu ve
Ortaokulunda,Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
ölümünün 76.yılı dolayısıyla anma
programı düzenlendi. Program saat
09.05’te saygı duruşunun ardından,
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. İstiklal Marşı’yla birlikte
bayraklarımız yarıya indirildi.

Öğrencilerin hazırladığı günün anlam ve önemini belirten şiirler ve
kompozisyonlar okundu. Program hazırlanan oratoryo ve okul
korosunun hazırladığı Ata’nın sevdiği şarkılarla son buldu.
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KÜLTÜR

ENVAR’DA CUMHURİYET COŞKUSU
Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları, İlk ve Ortaokul
öğrencileri,  Cumhuriyetin 91. Yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kutlama

programı Saygı Duruşu
ve İstiklal Marşı’nın
ardından, öğrencilerin
Cumhuriyet Bayramı
konulu şiirleri ile devam
etti. Öğrencilerin müzik
öğretmenleri eşliğinde
hazırladıkları okul
korosu söyledikleri
şarkılarla, veliler, okul

idarecileri, öğretmen ve öğrencilere keyif dolu anlar yaşattı. Tören
sonunda Cumhuriyet Satranç turnuvalarında, şiir ve resim yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi.

ENVAR KOLEJİ MİNİKLERİ DRAMA SUNUMUNDA
Öğrencilere  çeşitli konularla  ilgili,
yetenek ve becerilerini ses, sözcük ve
hareketlerle ifade edebilmeyi
öğretebilmek, toplum içerisinde aktif ve
yaratıcı yönleri ile yer almasını
sağlayacak sosyal beceriler kazanmasını
sağlamak amacıyla sınıflarımızda farklı
drama etkinliklerine yer veriliyor.

ENVAR’DA
MUHTEŞEM
GECE
Özel Antalya ENVAR
Ortaokulu tarafından 23
Mart akşamı Kepez
Erdem Bayazıt Kültür
Merkezinde düzenlenen
okulumuz Türkçe,
müzik ve resim
öğretmenleri tarafından

hazırlanan Geleneksel 3. Şiir-Müzik dinletimiz ve resim sergimiz Kepez İlçe
Milli Eğitim müdürümüz, kurucu temsilcimiz, genel müdürümüz, Kepez
Kültür ve Sosyal İşler müdürümüz, okul yöneticilerimiz, velilerimiz ve
öğretmenlerimizle birlikte 400 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Çanakkale-
İstiklal Marşı ve sevgi temalı etkinliğimiz katılımcılar tarafından büyük beğeni
topladı.63 öğrencinin görev aldığı gecede
öğrencilerin söylediği şiirler, türküler,
marşlar ve ilahiler katılımcılara keyifli,
coşkulu ve duygulu anlar yaşattı.
Programın sonunda Türkçe ve Sosyal
Bilgiler Zümresi tarafından düzenlene
İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 1.
Olan öğrencimiz İstiklal Marşı’nı okudu ve
dereceye giren öğrencilerimize ödülleri
verildi. Gece ortaokul müdürü Yüksel
ARSLAN’ın teşekkür konuşmasıyla son
buldu. 

ENVAR KOLEJİ
ANASINIFI 
SERBEST KÜRSÜ
ETKİNLİĞİ
Öğrencilerin bir konu
hakkında toplum önünde
konuşma özgüvenini
desteklemek, çocuğun
anne- babası ile nitelikli
zaman geçirmesini

sağlamak, duygusal, sözel, sosyal zeka alanlarının gelişimini
desteklemek, araştırma yapmaya sevk etmek ve  merak duygusunu
geliştirmek amacıyla planlanıp gerçekleştirilen  bir çalışmadır.

TİYATRO ZEVKİ ‘SEVDALI BULUT’
Öğrencilerimizle doğamızın güzelliklerini
anlatan “Sevdalı Bulut” adlı tiyatroya 
gezi düzenledik. Tiyatro zevkini tadan
öğrencilerimiz kültürel bir etkinliğe
katıldılar ve doğanın farkına vardılar.
Öğrencilerimiz memnuniyetlerini
öğretmenlerine teşekkür ederek
gösterdiler.

GELENEKSEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
24 Kasım ‘Öğretmenler Günü’ nedeniyle öğretmenlerini unutmayan
Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları yönetimi, bünyesinde
bulundurduğu seçkin eğitimci kadrosuyla kahvaltıda bir araya geldi.
Envar Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale
getirdiği ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ kahvaltısında,
öğretmenleriyle birlikte dayanışmanın ve vefanın güzel örneğini
sergiledi. Öğretmenler Günü kahvaltısına, Yönetim Kurulu Başkanı
Hidayet Atay, Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, Yönetim
Kurulu Üyeleri Rıza Çelik, Halit Kök, Muammer Avcı ile Genel Müdür
Kadir Sözen, Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca, Ortaokul Müdürü
Yüksel Arslan, diğer yöneticiler ve öğretmenler katıldı.

ÖĞRENCİLERİMİZ TARİH VE
KÜLTÜR SOHBETLERİMİZ
Özel Antalya Envar Ortaokulu Türkçe ve Sosyal
Bilgiler zümrelerince “Değerler Eğitimi
Etkinlikleri” kapsamında her ayın son
haftasında düzenlenen ve birincisinde Mehmet
Akif Ersoy'un ele alındığı “Tarih ve Kültür Sohbetleri" nin ikincisinde 
Hz. Mevlana anlatıldı. Öğrencilerimiz adına oldukça verimli geçen
programda Mevlana'nın hayatı ve şiirlerine yer verilirken öğrenci 
korosu da ilahiler okudu.
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Envar Koleji, “İngilizce Yerleşim Alanları ve
Mekanlar” Çalışmasını Sergilediler
Bu projemizde hep birlikte bir tane şehir yaptılar.
Projemize 3. Sınıf öğrencilerimiz katıldılar. Projemizin
amacı öğrencilerimize bir şehirdeki hastane, kafe,
postane, banka gibi yerlerin ismini öğretmek. Her öğrenci
bir görev aldı. Bazı öğrencilerimiz projeye grup halinde
bazıları bireysel olarak katıldılar. Öğrencilerin bazısı
hastane bazısı köprü bazısı saat kulesi bazıları da park
yaptılar. Projemiz iki hafta sürdü. Proje esnasında
öğrenciler makas, yapıştırıcı, karton, kürdan veya geri
dönüşüm malzemeleri kullandılar. Öğrencilerimiz
projelerini tamamladıktan sonra okula getirdiler ve
okulumuz tarafından hazırlanan bir platform üzerine
şehrimizi inşa ettiler. Şehirdeki yerleri “Envar Hospital,

RoseCafe, Envar Zoo, Garden” gibi isimler verdiler. Tüm öğrenciilerin ilgisini çeken projemizin ikinci amacı ise öğrencilere “Sağa dön, sola
dön ,direk devam et” gibi basit yön tariflerini öğretmekti. Projemizin üçüncü amacı ise “there is, thereare” gibi dil bilgisi konularını yaparak
ve yaşayarak öğrendiler. “Is there a school in yourcity?”. “Şehrinizde okul var mı” gibi günlük hayatta kullanabilecekleri yapıları öğrendiler.
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İngilizce

İşte bizim dünyamız!
Öğrencilerimiz kendi iç dünyasını yansıtan çıkartma kitapları
oluşturarak, yaratıcılıklarını sergilediler. Kişisel bilgileri, hobileri ve
kendi dünyalarını anlatan çıkartmalı kitaplar büyük ilgi gördü. Bilgi
Yarışması’nda ise öğrenciler geçmiş yıllarda ve bu sene
öğrendikleri konuları sentezleyerek, beyin fırtınası yaptılar.

Anasınıfımız  İngilizce Öğreniyor!
Yabancı dil eğitimi kapsamında İngilizce öğretmenlerimiz

anasınıfında İngilizce derslerine devam ediyorlar. 
İngilizce derslerinde öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesi

amaçlanıyor. Öğrencilerimiz ise aldıkları dil eğitiminden
oldukça memnunlar.

Karaoke; Şarkılarla Eğlen ve Öğren
Envar Koleji olarak, yabancı dil eğitiminde, küçük yaş gruplarına,
şarkılar söyleyerek, oyunlar oynayarak, el işi etkinlikleri yaparak ve
kuklaları konuşturarak, öğrencilerimizin hem eğlenip hem de
öğrenmesi için gözalıcı bir etkinlik düzenledik.
“Karaokeye var mısınız?” diyen İngilizce öğretmenlerimiz
öğrencilerden ve velilerden büyük ilgi gördü. Birinci ve ikinci sınıf
öğrencileri en güzel şarkıyı söylemek için harika performans
sergilediler. İngilizceyi her yaş grubuna öğretmek ve sevdirmek
için çok eğlenceli bir etkinlik oldu.

Envar’da Manav 
İngilizce öğretmenimiz  Türkan AYIRICI
eşliğinde, meyveler konusunu
pekiştirmek için proje hazırlayan
öğrencilerin manav reyonları,
velilerden ve okulumuz
öğrencilerinden büyük ilgi gördü.
Meyvelerini öğretmenlerimize ve
arkadaşlarına ikram eden
öğrencilerimiz tam not aldı. Yapmış
olduğumuz bu projeyle, öğrendiğimiz
dil bilgisi konularını ve kelimeleri
hayata geçirdik.
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Cambridge Başarımız
Özel Antalya Envar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerimiz
Mayıs ayında gerçekleştirilen Cambridge sınavlarında ciddi
bir başarıya ulaşarak ailelerine ve okulumuza büyük bir
mutluluk yaşattı. Dört farklı kategoride (Starters, Movers,
Flyers, Ket) sınava giren öğrencilerimizin tümü ilk
deneyimleri olmalarına rağmen %83,25’lik bir başarıya ulaştı
ve dereceye giren öğrencilerimiz, okul yönetimi ile İngilizce
zümremiz tarafından ödüllendirildi. Velilerimizin de
katılımıyla gerçekleştirilen ödül törenimizde öğrencilerimizin
başarılarına katkı sağlayan İngilizce öğretmenlerimize
adlarına düzenlenen plaketler sunuldu. 

ENVAR’DA BİLGİ YARIŞI
Özel Antalya Envar Ortaokulu İngilizce zümresi, okulumuz 
5. sınıf öğrencileri için 2014-2015 eğitim öğretim yılının 
ilk bilgi yarışmasını (General World Knowledge Competition-1)
düzenledi. Önümüzdeki günlerde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için de
uygulanacak olan bu yarışma formatı tüm öğrencilerimizin beğenisini
kazandı.  Yarışma süresince öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında
İngilizce bilgi alışverişinde bulunulması katılımcı öğrencilerimiz kadar
seyircilerimize de keyifli anlar yaşattı.

ENVAR’DA “KARAOKE” ZAMANI
Özel Antalya Envar Ortaokulu İngilizce
zümresi 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin
katılımıyla gerçekleştirilen bir karaoke
yarışması düzenledi. Öğrencilerimizin
gruplar halinde ya da bireysel olarak
performans sergilediği yarışma programı
okulumuz öğrencilerinin yanı sıra
öğretmenlerimize de harika anlar yaşattı.
Sahne şovu, ritim ve kostüm için ayrı ayrı
puanlama yapan jüri üyelerinin katılımcılara
puan vermekte zorlandıkları da gözlerden
kaçmadı. Öğrencilerimizin heyecanlarını
bastırmak ve onlara destek olmak adına
İngilizce öğretmenlerimizden de sahne
performansı sergileyenler oldu. Katılımcılar
kadar seyirciler de yarışmanın sonucunu
heyecanla bekledi. Grup performası
sergileyen yarışmacılar arasında 5. sınıf
öğrencilerimizin oluşturduğu “Star Girls”
grubu,  bireysel performanslar arasından

da 8. sınıf öğrencilerimizden Müşerref Aydoğan birincilik ödülüne layık
görüldü. Performans sergileyen öğrencilerimizden Nur Yağmur Yüksel’e
ise seyirci özel ödülü takdim edildi.

ÖĞRENCİLERİMİZ KARAOKE YARIŞMASINDA
Özel Antalya Envar Ortaokulunda sınıflardan grup veya bireysel olarak öğrencilerin
yarıştığı sahnede heyecan üst seviyedeydi. Sahne şovu, ritim ve kostüm için ayrı
ayrı puanlama yapan jüri üyelerinin, performanslarını beğendikleri katılımcılara
puan vermekte zorlandıkları gözlendi. Program akışı ve sunumun İngilizce olması
öğrencilerin İngilizce şarkılara ve yarışmaya olan konsantrasyonlarını yüksek tuttu.
Grup dalında 5. Sınıflardan “Star Girls” grubu Taylor Swift’in “Shake it up”
şarkısıyla, bireysel olarak 8. Sınıflardan “Müşerref Aydoğan” Bruno Mars’ın
Grenade şarkısıyla, “Nur Yağmur Yüksel” ise seyirci özel ödülü için David
Guettaft Sia’nın “Titanium” şarkısıyla birinciliğe layık görülmüşlerdir.
Öğrencilerimizi  tebrik eder ve emeği geçen öğretmenlerimize  teşekkür ederiz.
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Projelerimiz ve Uygulamalarımız

Yeşil Bayrak: Uluslararası
düzeyde tanınan ve

saygınlığı olan, çevreye
duyarlı okulu simgeleyen

bir eko-etikettir. Özel Antalya
Envar Ortaokulu olarak

2013-2014 Eğitim-Öğretim
yılında Yeşil Bayrağı almaya

hak kazandık.

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”

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.

Değerler Eğitimi: Bizler
Özel Antalya Envar Eğitim
Kurumları olarak 10 yıldır

yapmış olduğumuz değerler
eğitimi çalışmasını yeniden
güncelledik ve tüm Antalya

genelindeki okullarda
başlatılan olan değerler

eğitimi çalışmasına öncülük
etmenin haklı gururunu

yaşıyoruz.

Ders içerikleri; konu anlatımları,
interaktif etkinlikler, 3D
canlandırmalar, sanal deneyler,

sınıf etkinlikleri, çalışma kâğıtları, etkileşimli alıştırmalar, özetler,
videolu çözümlü örnekler, tarama testleri ve deneme sınavlarını
kapsamaktadır. Tümü MEB öğretim programına uygun olarak
hazırlanmıştır ve öğretim programı yenilendikçe de içerikler 
MEB’le uyumlu olarak güncellenmektedir.

Danışman Öğretmenlik: Öğrencilerimizin başarılarını arttırmak
amacıyla öğretmenlerimiz öğrencilerimize okul yaşamında

rehberlik yapmaktadır.

Temiz Okul, Sağlıklı Okul:
Uygulamayla birlikte

okulumuzun artık bir beyaz
bayrağı var. Temiz okullar
sağlıklı nesiller demektir.
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Okullar sadece akademik açıdan başarılı
bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak
düşünülmemelidir. Temel insani
değerleri benimsemiş bireyler ve manevi
değerlerle öğrencilerimizin güzel
davranışlar kazanıp, ahlaklı iyi insan
olarak yetişmelerine katkı sağlıyoruz.
Değerlerimiz toplumu bir arada tutan
vazgeçilmez zenginlik
kaynaklarımızdandır.

Kişinin görgü ve nezaket kurallarını
öğrenip yaşantısında uygulayabilmesi
ona saygınlık kazandıran ve sonuç

itibariyle kişinin kendisine geri dönen
güzel bir ahlaki erdemdir.
Envar Değerler Eğitimi çalışmalarıyla
kişinin kendisine, ailesine, komşusuna,
arkadaş ve akrabalarına, kısacası tüm
insanlara iyilikle yaklaşmasını sağlar.
Öğrencilerimizi her ay farklı değerlerle
tanıştırarak çeşitli etkinliklerle
değerlerimizi gündemlerinde tutmaya
çalışıyoruz.

Bu değerleri birbirini tamamlayan üç
boyutta geliştirilmiş etkinlikleri
içermektedir:

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.
Ailelerimizi değerlerle ilgili mektuplar,
bülten, seminer, konferans kitap ve film
önerileri ile katkı sağlayacağız.
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EDEB

Envar’da Değerler Eğitimi
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Envar Eğitimi Kurumları
İlkokul ve Ortaokulunda

“EDEB MEKTEBİ”
programı yürütülmektedir.
Edeb Mektebi programıyla

öğrencilerimizin manevi
eğitimlerine katkı
sağlanmaktadır.

Özel Antalya Envar İlkokulu
ve Ortaokulunda EDEB

dersleriyle, öğrencilerimize
nezaket kurallarını

uygulatarak öğretirken
öğrencilerimiz değerlerimiz

çerçevesinde toplumsal
kuralları öğrenip

benimsiyor. EDEB
dersleriyle öğrencilerimizin

arkadaşlık ilişkilerini;
büyüklere saygıyı,

küçüklere sevgiyi, misafir
ağırlamayı ve misafir

olmayı, güzel konuşmayı,
karşıdakini iyi dinlemeyi,
temizliğe önem vermeyi
öğrenerek bunu günlük
hayatın her ortamında

yaşatıyorlar. 
EDEB mektebi kapsamında

isteyen öğrencilerimize
Kur’an-ı Kerim, Temel Dini

Bilgiler ve Peygamber
Efendimizin hayatını

öğrenme fırsatı veriliyor.
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Değerler Eğitimi

ENVAR’DA AŞURE GÜNÜ
Özel Antalya Envar Koleji İlkokul ve Ortaokulu ‘Envar Değerler Eğitimi
Birimi’, “Aşure Günü” etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen
etkinliğe, okul yöneticileri, öğrenciler ve öğretmenler ile veliler katıldı.

Aşure Günü’nün anlam ve
önemine değinen Envar Eğitim
Kurumları Genel Müdürü Kadir
Sözen, “Aşure, paylaşmanın,
dayanışmanın, birlikteliğin ve
sevginin ifadesi, bolluk ve
bereketin de simgesidir.”
dedi. 

Envar Koleji’nin tecrübeli
aşçısı Hasan usta ve ekibi
tarafından yapılan Aşure,
Anaokul öğrencilerinin
sergilediği drama oyunundan
sonra dağıtıldı. İkram edilen
Aşure, çok beğeni kazanırken,
öğrenciler keyifli anlar
yaşadılar.

ENVAR ANASINIFI SABIR TESTİNİ
BAŞARI İLE UYGULADI

Öğrencilerimize Değerler Eğitimi çerçevesinde 
sabretme davranışını desteklemek amacıyla yapılan 
sabır etkinliğinde, tüm öğrenciler   bir hafta boyunca

kendilerine verilen hediyeyi açmadan her gün eve götürüp
tekrar okula getirerek sabırla beklemeyi öğrendiler.

Etkinliğin son günü öğrenciler  sabretmenin mükafatını
hediyelerine kavuşarak ve sabretmenin önemini anlayarak

hediyelerini hep birlikte sevinçle açtılar.

ÇEVRE SEMİNERİ
Muratpaşa Belediyesi Çevre ve

Kontrol Müdürlüğü eğitmeni
Gönül ŞEN ve Çevre mühendisi

Özlem KAZANCIOĞLU İlkokul
öğrencilerimize “Çevre ve Geri
Dönüşüm” konusunu anlattılar.

Konuyla ilgili eğitici ve eğlendirici
film gösterisi gerçekleştirdiler.

ÖĞRENCİLERİN RESİM ÇALIŞMALARI
İlkokul öğrencilerimiz Değerler Eğitimi
kapsamında Görsel Sanatlar dersinde “Vefa”
konulu resim çalışması yaptılar. Vefayı resimlerle
anlatmaya çalışan minik öğrencilerimiz bu
etkinlikle Vefa duygusunun iç dünyalarındaki
yansımalarını diğer arkadaşlarıyla paylaştılar.
Resim yaparken değerlerini öğrenen öğrenciler
öncesinde vefa konusunda bilgi sahibi oldular.

ENVARLI MİNİKLER HAYVANAT BAHÇESİNDE
Özel Antalya Envar Koleji İlkokulu, Anasınıfı öğrencileri hayvanları
koruma haftası ve değerler eğitimi kapsamında hayvanat
bahçesine yapmış oldukları gezi ile hayvanlara karşı olan saygı,
sevgi ve sorumluluk kavramlarını pekiştirdiler. Aynı zamanda
sabah kahvaltısını ormanın temiz havasında bol oksijen eşliğinde
yapıp gezi sonunda parkta eğlenceli vakit geçirdiler.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN VEFA ÖRNEĞİ
Öğrencilerimiz Anasınıfı öğretmenlerini unutmadılar. Sınıf
kumbaralarında biriktirdikleri paralarla bir buket çiçek alıp,
öğretmenlerini mutlu ettiler. Anne kucağından sonra en
sıcak kucak olarak gördükleri anasınıfı öğretmenlerine,
yazdıkları şiir ve mektupları okudular. Vefa duygusunun,
yıllar geçse de unutulmamak olduğunun en güzel
örneklerinden birini sergilediler.
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ÖĞRENCİLERİMİZE LÖSEV SUNUMU
LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) üyeleri, Özel Antalya Envar
Ortaokulu öğrencilerine LÖSEV ile ilgili bilgilendirme yaparak,
öğrenciler üzerinde sağlık ve düzenli beslenme ile ilgili
farkındalılık oluşturdular. Öğrencilerimize Lösemi hastalığı,
Lösemili çocuklar, Löseminin belirtileri konularında
açıklamalarda bulunmuşlardır. Lösemi ve kanserden korunma
yöntemleri anlatılarak öğrencilerimize soru sorma hakkı
tanıyarak merak ettikleri konulara cevap verdiler. Değerler
Eğitimine de katkısı olan seminer de öğrencilerimiz çevresindeki
lösemili kişilerin de farkına vardılar ve bu konuda bilinçlendiler.
Okul yönetimi LÖSEV’e yapmış oldukları bilgilendirme için
teşekkür ettiler.

DEĞERLER
EĞİTİMİ PANOSU
Ortaokul Görsel
Sanatlar Öğretmeni
Mehmet Akdağ ve
Türkçe Öğretmeni
Özlem Özçakır
Değerler eğitimi
kapsamında
öğrencilerimizle
Değerler Eğitimi
duvarı oluşturdular.
Etkinliğe öğrencilerle
birlikte diğer
öğretmenlerimiz de
katkı sağladı. Etkinlik kapsamında her kişiden Değerler eğitimi ile
ilgili bir söz alındı. Alınan sözler Değerler Eğitimi Duvarına
yazıldı.

ARALIK AYI DEĞERİMİZ
“TEMİZLİK”
Özel Antalya Envar Ortaokulu
“Değerler Eğitimi Birimi” Aralık ayı
içerisinde Değerler Eğitimi etkinlikleri
çerçevesinde “Temizlik” konusu
kapsamında ortaokul öğrencilerimiz
öğretmenleri ile birlikte öncelikle kendi
yaşam alanları olan sınıflarında temizlik
değeriyle ilgili çalışmalar yaptılar.
Temizliğin medeniyet bilinci olduğunun
farkına varan öğrencilerimiz temizlik
konusunda aldıkları bilgileri yaşayarak,
tam öğrenmeyi gerçekleştirdiler.

ÖĞRETMENİMİZE
VEFAYI UNUTMADIK
Envar Eğitim Kurumlarında
öğretmenler günü yapılan
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Envar’lı öğrenciler önceki
yıllarda öğretmenliğini
yapmış öğretmenlerini
ziyaret ederek
“ÖĞRETMENLERİNE
VEFA’LI OLMA” etkinliği
gerçekleştirerek
öğretmenlerine vefalı
olabilme değerini gösterdiler.

“ECDAD’A MEKTUP”
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlemiş

oldukları “Ecdad’a Mektup” adlı etkinliğe
katılan ortaokul öğrencilerimiz mektup

yazmadan önce ecdaddan gelen mektubu
okudular. Sonrasında öğretmenleri tarafından
bilgilendirilen öğrencilerimiz bu güzel yurdu

bize emanet eden ecdada duygularını
anlattıkları birer mektup yazdılar.
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Oku-Paylaş
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Rehberlik Servisi

Sözlüklerde vefa kelimesi özetle,
“Görülen iyilikleri unutmamak” şeklinde
tanımlanabilir. Görülen iyilikleri
unutmamak, erdemli ve saygıdeğer bir
davranış, insanı değerli kılan önemli bir
huydur. Bir düşünelim, birinden bir iyilik
gördüğümüz anda neler hissediyoruz?
Ona nasıl sevgi ve yakınlık duyguları
besliyoruz, çünkü o an bir işimiz
görülmüş, yorgunsak dinlenmiş,
çözmek istediğimiz bir işimiz zihnimizi
meşgul ediyorsa halledilmiş, huzur ve
sükûnet psikolojisi içine girmişizdir.

Vefa; ister sözlü veya yazılı kurallara
bağlanmış olsun, ister toplumsal
mutabakatla kabul edilmiş kurallar
olsun, yapılan bir ahdin icaplarına
sadakat göstermek şeklinde izah
edilebilir. Bir sorumluluk duygusu ve
vicdan meselesi olması nedeniyle, her
yüreğin taşıyamayacağı ağır bir yüktür
vefa duygusu. Mayası katıksız, hamuru
ekşimemiş ve güzel ahlak mücadelesi
veren temiz insanların erdemlerindendir
vefalı olmak.

Vefa duygusu, öğrenci psikolojisi
açısından oldukça önem arz etmektedir.
Vefa duygusu gelişmiş öğrencilerin okul
ve aile hayatında daha hassas, daha
bilinçli ve daha duyarlı oldukları bir
gerçektir. Vefalı kişi, kıymet bilen kişidir.
Kıymet bilmek, gereken özeni
göstermek ve gereken önemi vermek
demektir. Kıymet bilen öğrenci, ailesi,
arkadaşları ve öğretmenleriyle
ilişkilerinde başarılı öğrencidir.  Kendisi
için, ailesi tarafından, öğretmenleri
tarafından verilen emeği görecek ve bu
emeğin kıymetini bilecektir. Vefa
duygusuyla yetişmiş olan birey çevresini

de bu konuda etkileyecek, böylece
toplumsal bilince katkı sağlayacaktır. 
Peki, kimdir vefalı öğrenci? Daha somut
bakmak istersek ne söyleyebiliriz?
Malumdur ki, her insanın dünyaya
gelmesi için bir anne babaya ihtiyacı
vardır; gelişmek ve ilerlemek için ise bir
eğitmene. İhtiyaç duyulan bu kişi, her bir
birey için vakit, emek vb. harcayacak.
Dönem dönem fedakârlıkta bulunacaktır.
Elbette bunları yaparken maddi bir
karşılık beklemeyecektir; ancak manevi
tatmin ise bu konuda oldukça önem arz
etmektedir. Bu manevi tatmini ise
öğrenci hâl ve hareketlerini ideal düzeye
çıkartarak sağlayacaktır. Burada
beklentiyi karşılamaktan bahsetmiyorum
elbette. Zaten vefa kıymet bilerek
beklenti oluşturmadan ortaya konacak
kendiliğinden ortaya çıkacak bir hâldir.
O, yapay bir prosedür değil gerçek,
hakiki bir ruh halidir.

Bu hâl öncelikle aile içinde sağlanacak
ve okulda da devam ettirilecektir.
Böylelikle birey yaşamın her anında bu
bilinçte kalacak ve artık bilinçaltında yer
etmiş doğal bir süreç durumuna
gelecektir. Ailede anne babanın birbirine
karşı tavırları, imaları ve genel aile
yaşantısı çocuğun şekillenmesinde en
önemli faktördür. İşte tam bu noktada
aile içindeki bir teşekkür bile ki, çok
önemlidir, çocukta vefa hissinin
oluşmasına büyük bir tuğla koyacaktır.
Aynı şekilde öğretmenin rolü de bir o
kadar önem taşımaktadır. 

Öğretmenin kişiler üzerindeki etkisi;
anne-baba ve toplumun etkisinden kat
kat üstündür. Aslında, anneyi de, babayı
da hatta toplumu da yoğuran odur. Onun

elinin içine girmediği her hamur tatsız ve
tuzsuz sayılır. O, Allah’ın insanları
yükseltip, alçaltmasında kullandığı bir el
ve dildir. Evet, öğretmenini bulmuş en
medeniyetsiz topluluklar bile kısa
zamanda gelişir. İyi bir öğretmen
sayesinde Makedonya, dünyanın büyük
kahramanlarından birine sahip olur.
Anadolu iyi öğretmenleri sayesinde
büyük medeniyetlere beşik olur. Çağlarla
oynayan Fatih, büyük disiplin ve düzen
insanı Yavuz ve daha yüzlercesi, böyle
az bulunur birer öğretmen elinden
çıkmışlardır. Öğretmenin elinde
madenler saflaşır, som altına ve pırıl pırıl
gümüşe dönüşür. O esrarlı elde en ham
ve değersiz şeyler, emsali olmayan
elmaslar haline gelir. Hiçbir fabrika onun
kadar seri ve onun kadar sistematik iş
göremez. Karşısına aldığı yüzlerce
insana, bir anda bütün duygularını
aktarmak ve onların varlıkları içinde
ikinci varlık şekline gelmek öğretmenden
başka kimseye nasip olmamıştır. 

Kalkınmış ve gelişmiş ülkeleri
incelediğimizde görürüz ki; onlar
kalkınma süreçleri boyunca en büyük ve
en önemli yatırımı insana yapmışlardır.
İnsanın yaratıcı gücü ise eğitimle
şekillenmektedir. Eğiten ile eğitilenin
işbirliği yapması sonucu çağdaş eğitim
ortaya çıkmaktadır. Bu da bir ülkenin
uygar, mutlu ve kalkınmış bir düzeye
gelebilmesi ve orada daimi kalabilmesi
öğretmene verilen değerle doğrudan
ilintilidir; çünkü öğretmenler eğitimin 
şah damarı, kökeni ve vazgeçilmezidir.

Son olarak bilinmelidir ki “Bir çivi bir at,
bir at bir asker, bir asker bir millet
demektir.” Toplumsal sorunlar da
bireyselden genele yayılmakta ve genel
bir durum arz etmektedir. Onun içindir ki
kıymet bilen toplum kıymet bilen
bireylerden oluşmaktadır. 

Ayşe ARSLAN
Ortaokul Rehber Öğretmeni

Bireyde Vefa...
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Gezi ve Etkinliklerimiz

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANIMIZA ZİYARET
Özel Envar Eğitim Kurumları, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit
UYSAL’ı makamında ziyaret etti. Envar Eğitim Kurumları Genel
Müdürü Kadir SÖZEN, Ortaokul Müdürü Yüksel ARSLAN, Fen Lisesi
Müdür Yardımcısı M.Oğuzhan YILDIZ ve okul aile birliği
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Sayın Ümit UYSAL’ın
belediye başkanlığını kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Sayın
Ümit UYSAL Muratpaşa Belediyesi olarak Envar Eğitim Kurumlarını
başarılı çalışmalarından dolayı kutladı ve ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade etti.

ÖZEL ANTALYA  ENVAR ANASINIFI
ÖĞRENCİLERİMİZ DİŞ
TARAMASINDA
Özel Antalya Envar Koleji Anasınıfı
öğrencilerine Antalya Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezinden gelen Dr. Onurdan
BAYRAKTAR; dişlerimizin önemi, ağız
sağlığımız ve dişlerimizin fırçalanması ve
korunmasıyla ilgili  gerekli bilgiler vererek
diş taraması gerçekleştirildi. Tarama
Sonuçları dosyalanarak öğrencilerin anne
ve babalarına  gönderildi.  

ENVAR KOLEJİ ANASINIFLARI
HEM ÖĞRENDİLER HEM
EĞLENDİLER
Öğrencilerimiz bir bitkinin büyüme
sürecini gözlemlemek amacıyla farklı
bir ortamda hem  deney yaptılar hem
de eğlendiler.

4.5.6. SINIFLAR BURSLULUK SINAVI
Kurumumuzca düzenlenen 4,5,6. Sınıflar Bursluluk
Sınavı'na katılım oldukça yüksek oldu. 

TORUNUMLA ENVAR’DAYIM
Büyükanne-Büyükbaba olmak tecrübe ve 
bilgeliktir. 01.04.2015 Çarşamba günü 
"Torunumla ENVAR'dayım" etkinliğinde;
büyükanne-büyükbabalarla torunlarının birlikte
şarkılar söyleyerek, mandala boyama etkinliği
yaparak kaliteli ve eğlenceli zaman geçiveliler
organizasyondan memnun olduklarını belirttiler.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları Beden Eğitimi
Zümresi Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Doç.Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu’nu makamında ziyaret
etti. Okulumuz öğrencilerimize aktarmak üzere İl Müdürü
Hacıcaferoğlu’ndan ilimizde düzenlenen spor etkinlikleri,
projelerle ilgili bilgiler aldık.

GENEL MÜDÜRÜMÜZ OKULUMUZDA
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk
YELKENCİ Özel Envar Eğitim Kurumlarını ziyaret etti. Ziyarete Muratpaşa İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mehmet KARABACAK, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali
Rıza MASLAK, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa SAKARYA
katıldı. Ziyarette Özel Envar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Kadir
SÖZEN’den kurum hakkında bilgi alan Genel Müdür Ömer Faruk YELKENCİ
daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Genel Müdür Ömer
Faruk YELKENCİ Başarılı Eğitim-Öğretim çalışmalarından dolayı Envar
Eğitim Kurumları Yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.
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ECO TİM ÖĞRENCİLERİMİZ
GROWTECH TARIM FUARINDA

Özel Antalya Envar Ortaokulu ECO TİM öğrencileri
GROWTECH Tarım Fuarı’nı öğretmenleriyle birlikte  gezdiler.

Öğrencilerimiz tarım alanında yapılan yenilikleri yerinde
inceleyerek  ve uzman kişiler tarafından bilgilendirildiler. Bir turizm
ve tarım şehri olan Antalya’da öğrencilerimizin fuardaki ilgililerden
almış oldukları bilgileri, okuldaki arkadaşlarına aktararak, gelecek

için tarım ve çevrenin önemi konusunda Okulumuz ECO TİM
öğrencileri  daha duyarlı birer birey olabileceklerini gösterdiler.

ÖGRENCİLERİMİZLE OLİMPOS TAHTALI GEZİSİ
Özel Antalya Envar Ortaokulu Gezi Kulübü olarak faaliyet
programında yer alan Olimpos Teleferik Tahtalı Gezisini
öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Sabah 08.30’da
başlayan gezimizde 10.30’da Teleferikle Tahtalı Dağı zirvesine
çıkıldı. Saat 13.00’te Alacasu Koyunda öğle yemeğinden sonra
saat 15.00’te Antalya’ya hareket ettik. Gezimiz 16.30’da
öğrencilerimizin okula ulaşmasıyla son buldu. İkinci Teleferik
programını ise velilerimizle icra ettik. Velilerimizin gezimize yoğun
ilgi gösterdi.

EKO TİM ÖĞRENCİLERİMİZ 
ARITMA TESİSLERİNDE
Özel Antalya Envar Ortaokul
Eko-tim öğrencileri ile Fen ve
Teknoloji öğretmenleri “Eko-
Okullar” projesi kapsamında, 
“SU” konulu çalışmalarına devam
ediyorlar. Hurma Atık Su Arıtma
Tesisini ziyaret eden Eko-Tim
öğrencileri suyun arıtma işlemi
hakkında bilgi aldılar.

ENVARLI ÖĞRENCİLER BERLİN’DE
Özel Antalya Envar Ortaokulu olarak, Berlin’de Türkçe ve Almanca eğitim
yapan  bir ilkokul ile birlikte, yaklaşık bir yıldır Kardeş Okul Öğrenci
Değişim Proje çalışmaları yürütmekteyiz. İlk olarak mektuplaşarak
iletişime geçen her iki okulun 5. Sınıf öğrencileri, büyük bir heyecanla bir
araya gelecekleri günü beklediler. Geçtiğimiz Mayıs ayında Berlin’den gelen
33 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan ekibi bir hafta süresince misafir
ederek, okul içinde ve dışında çeşitli gezi ve etkinlikler düzenledik. 

ENVAR’LI ŞAMPİYONLAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE
Özel Antalya Envar Ortaokulu yıldız erkekler basketbol takımımız
Antalya Şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkkı
kazanmış olup,Türkiye Şampiyonası öncesi  İl Milli Eğitim Müdürü
Sayın Osman Nuri Gülay tarafından kabul edildi. Ziyarette Kurucu
Temsilci Dr.Mehmet Karakayalı, Genel Müdür Kadir SÖZEN. Ortaokul
Müdürü Yüksel ARSLAN, oyuncular, takım sorumlusu Ali POLAT ve
diğer yetkililerin hazır bulunduğu ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Envar
Koleji’ni başarısından dolayı kutladı ve Antalya’yı temsilen katılacakları
Türkiye Finalleri için başarılar dileyerek, öğrencilere çeşitli hediyeler
takdim etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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Spor Faaliyetlerimiz

ENVARLI OKÇULAR
Özel Antalya Envar İlkokulu ve
Ortaokulu Okçuluk sporu ile
öğrencilerin gelişimlerine katkı
sağlıyor. Okçuluk eğitimleri ile
öğrencilerin dikkat, motivasyon ve
konsantrasyon özelliklerini geliştirerek
eğitimdeki başarıları arttırmalarına
katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz
küçükler kategorisinde Büşra Zorlu
Türkiye 2.si, Minikler kategorisinde
Baran Heybeli Türkiye 2.si, Tuna
Baray Başyayla Türkiye 4.sü olma
başarısı göstermişlerdir.

ANTALYA ŞAMPİYONU

ENVAR’LI ÖĞRENCİLERİMİZ KUPA KALDIRDI
Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları İlkokulu Minikler Masa
Tenisi Takımımız Antalya 3.sü oldu. Başarılı maçlar çıkaran
öğrencilerimiz; Deniz DOROS’u, Nurettin Enishan ÇELİK’i, Tevfik
Emir YILMAZ’ı, İsmail Emre ARLI’yı tebrik eder ve emek veren
herkesin başarılarının devamını dileriz.  

ENVARDA AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ VAR
Zeka ve akıl, bireylerin yaşamları boyunca en çok faydalandıkları
yeteneklerin başında yer alıyor. Bu yüzden çocukların erken
yaşlardan itibaren eğitimlerinde bu yeteneklerin gelişimine
yönelik araçlara öncelikle yer verilmesi gerekiyor. Okulumuz Akıl
Oyunları Atölyesinde; “Eğlenceli Eğitim” görüşü ile oyunun
çocuğun öğrenmede temel gereksiniminden yola çıkarak;
Satranç gibi strateji oyunları, su doku gibi mantık oyunları,
hafıza kartları, tangram gibi mekanik oyunlar, sözcük oyunları,
görsel oyunlara yer verilmektedir. 
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ANTALYA ŞAMPİYONU
Özel Antalya Envar Ortaokulu Yıldız Erkekler
Basketbol Takımımız grubundaki bütün rakiplerini
yenerek Antalya şampiyonu oldular. Başarılarından
dolayı öğrencilerimizi, basketbol takım koçumuzu
ve takım sorumlusu öğretmenimizi tebrik eder,
desteklerinden dolayı, okul yöneticilerimize,
öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün
çalışanlarımıza teşekkür eder; Antalya’mızı temsil
etmek için Türkiye şampiyonasına katılacak olan
basketbol takımımıza şimdiden başarılar dileriz.

FUTSAL TAKIMIMIZ
Özel Antalya Envar Ortaokulu
14 Kişiden oluşan Futsal Takımı
futbol zevkini sahaya yansıtarak
okulumuzu temsil ettiler.
Yarışırken farklı bir spor dalında
mücadelen ederek spor
alanındaki görüş alanlarını
genişletmiş oldular.

HENTBOL TAKIMIMIZ
ANTALYA 4.SÜ

Özel Antalya Envar Ortaokulu
çalışmalarını Süleyman Evcilmen
Kapalı Spor Salonunda yapan ve 

12 kişiden oluşan Hentbol Takımımız
2013-2014 Egitim Öğretim yılında

Antalya 3.sü, 2014-2015 yılında
Antalya 4. olarak başarılarına bir

yenisini eklemiştir.

ENVAR’DA SATRANÇ
TURNUVASI
Satranç, planlı hareket etmenin önemini ve
gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve
çabuk düşünebilmeye yardımcı olur.
Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme
yeteneklerini geliştirir ve dikkatini tek konu
üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı
kazandırır. Özel Antalya Envar
İlkokulunda 53 öğrencinin katılımıyla
gerçekleşen, Cumhuriyet Bayramı
Satranç Turnuvasında öğrencilerimiz
kıyasıya mücadele sergilediler. 4-B
sınıfından Niyazi Furkan Ülgen 1.; 4-C
sınıfından Mehmet Yaşar Karcı 2.; 4-A
sınıfından Deniz Doros 3.; 4-B sınıfından
Mehmet Kayra Keçici 4. olarak madalya
almaya hak kazandılar. Öğrencilerimizi
tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

4 YARIŞMADA 4 MADALYA
Öğrencimiz Celal Okudan Okullararası Yüzme
yarışmalarında 200 mt karışıkta serisinde 1. Geldi ve
genel klasmanda Antalya 4.sü olmuştur. Ve ayrıca 200
mt kurbağalama yarışındada Antalya 4. olarak günü 2
madalyayla kapatmıştır. mt sırtü yarışmasında
serisinde 1. Ve genel sıralamada ANTALYA 1.si
olmuştur. 50 metre sırtüstü yüzme yarışmalarında
serisinde 1. Genel sıralamada ANTALYA 2.si olarak
bizleri gururlandırdı.

SANTRANÇ ŞAMPİYONU
6. sınıf ögrencimiz Alperen Yusuf
Aynalı Antalya satranç ligi ANTALYA
ŞAMPİYONU kendisini tebrik eder
başarılarının devamını dilerim. 1-5
mayıs tarihinde Antalya ilini temsilen
çorum ilinde yapılacak olan
yarışmalara katılacak.
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Basında Envar
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