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DAHA NİCE YİRMİ YILLARA…
Bir yılı daha hep birlikte geride bıraktık. Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar 
spor, kültür, sanat ve sosyal alanlardaki başarılarına birlikte tanık olduk. Öğrencilerimizin 
bu başarıları, onların üstün çabalarıyla birlikte, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin 
ve velilerimizin özverili destekleriyle mümkün oluyor. 
Üsküdar, İzmir, Tarsus SEV’deki faaliyetlere yer verdiğimiz SEV Junior’un bu sayısında, pek 
çok yaratıcı ve eğitici etkinliğin yapıldığını, spordan sanata birçok alandaki başarılarımızı 
görmek hepimize mutluluk veriyor. Detaylarını ileriki sayfalarımızda okuyacağınız 
haberlerimizden birkaç örnek vermek isterim.
Üsküdar SEV öğrencileri Temmuz'da Atina'da yapılan The World Scholar's Cup Global 
Round'a katılarak okulumuzu temsil ettiler. 41 farklı ülkeden 1500 öğrencinin katıldığı 
yarışmada kızlar takımımız dünya ikincisi oldu ve Kasım'da Yale Üniversitesi’nde 
düzenlenecek şampiyonlar turnuvasına katılmaya hak kazandılar.
İzmir SEV öğrencilerinin matematik yarışmalarındaki başarıları dikkate değer. 75 ülkeden 
6.4 milyon, Türkiye’den 35 bin öğrencinin katıldığı Kanguru Matematik Sınavı’nda Türkiye 
ikinciliği ve Kanada Waterloo Üniversitesi’nin uyguladığı Gauss Matematik Yarışması’nda 
birçok madalya alarak akademik başarılarıyla bizleri gururlandırdılar.
Tarsus SEV öğrencileri, çocukların gerçek yaşamda karşılaşacakları problemleri 
çözmelerini sağlayarak hayatları boyunca kullanabilecekleri becerileri geliştirmek 
amacıyla düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 2000 öğrencinin katıldığı Destination 
Imagination turnuvasına katıldılar ve ilk kez yer aldıkları bu turnuvadan üçüncülük kupası 
ile döndüler.
Bir süredir tüm okullarımızda teknoloji ve eğitimin kesiştiği Maker Kültürü ve STEM gibi 
alanlarda örnek çalışmalar ortaya koyuyoruz. Geleceğin dünyasında kritik öneme sahip 
olacak bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme, yaratıcı girişimcilik, tasarım, 
işbirlikçi çalışma ve inovasyon gibi kavramları eğitim felsefemizin temeline koyuyoruz. 
Tarsus SEV’de yapılan Maker Kampı bunun örneklerinden biri. Dört günlük etkinlikte, 
güncel teknolojik gelişmeler eğitimle buluşurken, eğlenceli grup çalışmaları, zaman 
yönetimi ve işbirlikçi çalışma kültürü konuları pekiştiriliyor, Maker atölyelerinde yaratıcı 
fikirler yarışıyor. 
Spor konusunda öğrencilerimizin başarıları her yıl artarak devam ediyor. Kayaktan 
yüzmeye, basketboldan voleybola, eskrimden jimnastiğe her branşta yapılan 
müsabakalardan üç SEV Okulu’ndan da öğrencilerimiz hem il bazında hem de Türkiye 
çapında madalyalarla döndüler. Üsküdar SEV kayakta ve eskrimde, İzmir SEV ritmik 
jimnastikte Türkiye şampiyonlukları aldılar. Tarsus SEV basketbol erkek takımımız Türkiye 
yarı finallerine katılma başarısı gösterdi. Tüm sporcu öğrencilerimizi ve beden eğitimi 
öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. 
2017-2018 eğitim öğretim dönemine aynı heyecan ve coşkuyla hazırlanıyoruz. Bu yıl 
SEV Okulları olarak 20. yaşımızı kutlayacağımız için çok daha fazla heyecanlıyız. 1997 
yılında Üsküdar, İzmir ve Tarsus’ta birkaç sınıfla eğitime başlayan SEV İlköğretim Okulları 
bugün aynı ortak ruhla, binlerce öğrencinin eğitim gördüğü, Türkiye’nin en iyi ilköğretim 
kurumlarından biri haline geldi. 20. yılımızı birçok etkinlikle hep birlikte kutlayacak, daha 
nice yirmi yıllara hep birlikte yürüyeceğiz.

Binnur KARADEMİR
SEV Genel Müdürü
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ATAMIZDAN 
ARMAĞAN: İZMİR 
SEV’DE 23 NİSAN!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da 
İzmir SEV Okullarımızda büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Hafta boyunca süren konuk yazarlarla söyleşiler, Dostluk 
Karnavalı, SEV Olimpiyatları, Bilgi Yarışması, Halk 
Dansları Festivali, Ülkeler temalı defile, şiirler, şarkılar, 
marşlar, danslar ve dramalarla renklenen kutlama 
törenlerimizde, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine 
ait olduğunun altı çizilerek sevgili Cumhuriyetimiz Türk 
çocuklarına emanet edildi. Bu anlamlı güne yürekten 
sahip çıkan öğrencilerimiz yaptıkları konuşmalarda, hafta 
boyu süren etkinlik ve radyo yayınlarında kendilerine 
armağan edilmiş bu önemli bayramın önemini defalarca 
vurguladılar. Öğrencilerimizin coşkusu yetişkinlerin 
umudu ve gururu oldu. Geleceğimizi inşa edecek tüm 
çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı gurur ve coşku ile kutluyoruz!

DÜNYAMIZI SEV’DİK, 
ATMA KULLAN DEDİK
Anaokulumuzun akademik programı içerisinde yer alan, 
“Atma Kullan” temamızın sonunda öğrencilerimizin çevre 
bilinci ve tüketim bilinci edinmeleri hedefleniyor. Bu bilincin 
oluşabilmesi için öncelikle öğrencilerimiz çevrelerini 
tanıdılar ve çevreleriyle ilişkilerini incelediler. Çevremizde 
çöp sandığımız bazı malzemelerin aslında çöp olmadığını 
fark ettiler. Kullandığımız tüketim malzemelerinin geri 
dönüştürülebildiğini öğrenerek bu malzemeleri biriktirdiler.  
Bu malzemelerin ne işe yarayabileceğini tartıştık ve bu 
malzemelerden yapılabilen hiç bilmediğimiz eşyalar ile 
tanıştık. Plastik, cam, kağıt ve metal diye ayırdığımız 
malzemeler için tek yolun geri dönüşüm olmadığını gördük. 
Okudukları 3R kitabından “Reduce” kavramıyla ihtiyacımız 
dışındaki şeyleri almamayı ya da az almayı, “Reuse” 
kavramıyla bir şeyi saklamayı ve tekrar kullanmayı ya da 
ihtiyacı olan birine verip onun kullanmasını sağlamayı, 
“Reycyle” kavramıyla ise kullandığımız malzemeleri 
işlemlerden geçirerek işimize yarayan başka bir nesneye 
dönüştürebileceklerini öğrendiler.
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ŞEKERİ TANIYOR MUYUZ?
Özel İzmir SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimiz, 
disiplinlerarası olarak gerçekleştirdikleri “Besinoloji” 
projesi kapsamında, 
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden Dr. 
Ülkem Yararbaş’ı 
ağırladılar. Dr. 
Yararbaş’ın “Şekeri 
Tanıyor muyuz?” başlıklı sunumunda; kanımızda neler var, 
şeker vücuda nereden gelir, kanımızdaki şeker miktarı, 
şekeri hangi besinlerden almalıyız ve iyi şeker ile kötü 
şeker konularında öğrenciler bilgilendirildi. Öğrenciler 
sunum boyunca, gıdalarla aldıkları şekerin, iyi şeker mi 
kötü şeker mi olduğunu sorgulama imkanı buldular.

“SAĞLIKLIYSAM 
BAŞARILIYIM” SEMİNERİ
Özel İzmir SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri “Besinoloji 
Projesi” kapsamında  Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL ve Doç. 
Dr. Özlem GÖKSEL’in “Sağlıklıysam Başarılıyım” konulu 
eğitimine katıldılar. 
Eğitimde öğrencilerimiz 
vücudun bölümleri, 
organların yerleri ve 
organların görevleri 
konusunda bilgi edindiler. 
Eğitimde ayrıca uzmanlarımız tarafından “Besin piramidi” 
üzerinde sağlıklı besinlerin tanıtımı yapıldı. Okul çağı 
öğrencilerinin vücutlarının sağlıklı çalışabilmesi için besin 
öğelerinden yeterli miktarda almaları konusunda önerilerde 
bulunularak, öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

HANDE ATMACALAR 
İLE BULUŞMA
Özel İzmir SEV İlkokulu öğrencileri, okulumuzda her 
hafta gerçekleştirilen assembly programı kapsamında, 
belgesel fotoğrafçısı Hande Atmacalar ile bir araya geldi. 
Assembly saatinde öğrencilere Belgesel fotoğrafçılığının 
önemli noktalarını anlatan Hande Atmacalar, kendi mesleki 
deneyimlerini öğrencilerimizle 
paylaştı. Etkinliğe aktif olarak 
katılan öğrencilerimiz, merak 
ettikleri soruları konuğumuza 
yönelttiler.

FIRST LEGO LEAGUE JR.
FIRST LEGO League Jr. 6-10 yaş arası çocuklara yönelik 
eğlenceli bir STEM programıdır. STEM’in açılımı fen, 
teknoloji, mühendislik ve 
matematik... Her sezonun, 
yeni ve heyecan verici 
bir teması bulunuyor. 
En az üç, en fazla altı 
kişilik takımlar, sezon 
teması hakkında bilgi 
alıyorlar. Öğrendiklerini 
gösteren motorlu bir LEGO 
modeli inşa ediyorlar. Keşif 
yolculuklarında öğrendiklerini 
anlatan bir “Anlat Bana” 
posteri tasarlaıyorlar. Tüm 
bu çalışmaları FIRST LEGO 
League Jr. özdeğerlerini 
uygulayarak yürütüyorlar. FLL 
Jr. özdeğerleri saygı, paylaşma 
ve takım çalışmasını kapsıyor. 
Sezon sonunda tüm takımlar 
çalışmalarını paylaşmak ve 
eğlenmek için bir araya geliyor. 
İzmir SEV İlkokulu Jr. FLL takım öğrencileri, 2016-2017 
Eğitim Öğretim yılında FLL fuarlarına 6 takımla katıldı, 
“Muhteşem Makine”, “Usta Yazılımcı” isimli kupalarla 
birlikte kodlama, mekanik, tasarım alanlarında 6 kupa 
kazandılar.

MATEMATİK DOLU BİR HAFTA
İzmir SEV’de geleneksel Eğlenceli Matematik Haftası 
‘’Math Fun Week‘’, bu hafta başında gerçekleştirilen 
SEV Math Contest ile başladı. Sağlık ve Eğitim Vakfı 
tarafından Vakfımız çatısı altındaki yedi eğitim kurumunda 

düzenlenen, SEV Math 
Contest sınavının 
ardından, 14 Mart Pi 
Günü’nde eğlenceli 
matematik etkinliklerinde 
tüm İzmir SEV 
öğrencilerinin katılımı ile 

gerçekleşti. Etkinliklerde matematik konuşuldu, matematik 
becerileri ile eğlenildi. Dünya Pi Günü’nde İzmir SEV’de 
öğrenciler hep birlikte Pi sayısını yazdılar. Matematiğin 
becerilerle buluşarak eğlenceye dönüştüğü Matematik 
Haftası, kelime türetme oyunları, zeka ve strateji turnuvaları 
ile devam etti.
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100. Gün Etkinlikleri her yıl olduğu gibi 
bu yıl da okulumuzda çeşitli bölümlerin 
gerçekleştirdiği farklı aktivitelerle büyük 
bir coşkuyla kutlandı. Matematik bölümü 
herkesin kendi düzeyine uygun, karışık 
işlemler içeren ve sonu 100 ile biten 
problemler üretmelerini istedi. İngilizce 
bölümünün hazırlamış olduğu pano üzerine 
öğrencilerimiz okulu sevmelerinin 100 
nedenini yazarken ikinci yabancı dilde 
ise Almanca, Fransızca ve İspanyolca 
dillerinde öğrendikleri 100 kelimeyi 
yazdılar. Öğrencilerimiz ayrıca müzik 
bölümünün hazırladığı panoya en 
sevdikleri 100 şarkının isimlerini listelediler. 
Diğer taraftan etkinliğe katılan öğrenciler, 
100. okul günü şarkısının karaokesini 
yaptılar. Beden Eğitimi 
bölümünün düzenlediği dart 
yarışmasında 100 puanı 
bulmaya çalışan öğrenciler 
ise müthiş heyecanlandılar. 
Ortaokul öğrencilerimiz, 
Kütüphanemizde anaokulu 
öğrencilerimiz ile buluşarak 
onlara kitap okudular. 
Okulun 100. gün etkinlikleri 
büyük bir coşku ve karnaval 
havasında geçti. 
İzmir SEV İlkokul öğrencileri 
okulun 100. gününe Frank 
Hall oditoryumda, müzik 
öğretmenlerimizin katkılarıyla 
1. ve 2. sınıfların 100. Gün 
şarkısını söylemeleriyle başladı. İlkokul Kütüphanesinde 
K-4 sınıfları kütüphanemizi aktivitelerimiz için ziyaret 
ettiler. Öğretmenler üzerlerinde 100 rakamı bulunan 
objeler kullandılar. 100 bardaktan kule yapma, 100 
fasulye sayma oyunu, 100 kelime yazma oyunu, 100. 
gün taçlarını boyama aktivitelerini yaptılar. 100. gün 
dekorlu resim çerçevesinde 100. gün taçları ile fotoğraf 
çekildiler. Okulumuzun, 100. gününde daha akıllı ve 
bilgili olmanın gururunu yaşadık. 100. gün etkinlikleriyle, 
İzmir SEV'de öğrencisiyle ve öğretmeniyle hep birlikte 
öğrenme sevgisini perçinledik.

OKULUMUZUN 100. GÜNÜ
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SAĞLIKLI TARIM UYGULAMALARI
İzmir SEV’de “Sağlıklı Tarım Uygulamaları” konu başlığıyla 
gerçekleşen assembly’mizde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Fen Bilimleri Bölümü akademisyenlerinden Prof. 
Dr. Teoman Kesercioğlu’nu ağırladık. Sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesi 
için Almanya ve Türkiye'deki organik tarım uygulamaları ile 
ilgili bilgiler aktaran Prof. Kesercioğlu, öğrencilerimizin sorduğu 
soruları da yanıtladı. Öğrencilerimiz bu eğitimde, bitki gelişimi için 
kullanılan ve kimyasal olmayan gübreleme yöntemleri ile tanıştı.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
UZMAN ZİYARETİ
İzmir SEV 1.sınıf öğrencilerimize Diş Hekimi Tolga Özkalfa 
tarafından ağız ve diş sağlığı ile ilgili bir seminer verildi. 

Öğrencilerimize 
ağız ve diş 
bakımlarının 
nasıl yapılacağı, 
diş gelişiminde 
dikkat edilmesi 
gereken noktalar, 
diş çürükleri ve 
dişe zarar veren 

yiyecekler konusunda bilgiler aktarıldı. Seminer sonunda 
uzmanımız öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. 

“TİYATRO VE KADIN” 
ETKİNLİĞİ
Dünya Tiyatrolar 
Günü etkinlikleri 
kapsamında gerçekleşen 
assemblymizde “Tiyatro 
ve Kadın” temasında, 
kadının çağlar 
öncesinden bugüne 
tiyatro sahnesindeki 
serüveni anlatıldı. Afife Jale'den Bedia Muhavvit'e Türk 
Tiyatrosu'nda kadının ne şekilde ve ne zorluklarla yer 
aldığı konusunda bilgiler aktarıldı. Okulumuzun Tiyatro 
Kulübü Öğretmeni Emel Bala'nın sunumu, Han Tiyatrosu 
Nar Kadın Topluluğu'nun ‘Sandıkta Unutulmuş Kadınlar’ 
adlı oyunundan Afife, Nasreddin Hoca'nın Karısı ve 
Ihlamur Hanım karakterlerinin sahnede sergilendiği etkinlik 
alkışlarla sonlandı.

“UZAYDA YAŞAM” 
SEMİNERİ
Özel İzmir SEV Ortaokul öğrencileri Ege Üniversitesi 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Serdar Evren’i ağırladılar. Prof. Evren, 
İzmir SEV öğrencilerine "Dünya Dışı Yaşam ve 
Yeni Bulunan Gezegenler" hakkında sunum yaptı. 
Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken sunumda 
öğrenciler, "Asgardia Uzayda Kurulan Ülke, Yeni 
Bulunan Gezegenler, Ayda Kurulan Köy, Kara 
Delikler, Okyanus Dünyalara Uçuş Hazırlığı" 
konularında bilgilendiler ve merak ettikleri soruları 
sorarak öğrenme imkânı buldular.
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İZMİR HASTA ÇOCUK 
EVLERİ DERNEĞİ’NE DESTEK 
KONSERİ
Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Okul Aile 
Birliği tarafından bu sene İzmir Hasta Çocuk Evleri 
Derneği yararına düzenlenen “Blu Notte Orkestrası 
ile 2. Döneme Merhaba Konseri” İzmir SEV 
Kampüsü’nde gerçekleşti. İzmir SEV Okul Aile Birliği’nin 
gelenekselleşen sosyal sorumluluk projeleri her sene 
farklı bir sivil toplum kuruluşu yararına düzenleniyor. 
Bu yıl Özgen Akçagül & Blu Notte Orkestrası ile 
gerçekleşen konserden elde edilen gelir ile İzmir Hasta 
Çocuk Evleri Derneği evlerinin ihtiyaçları karşılandı.

18 MART ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümünde İzmir 
SEV olarak bir araya geldik. Sosyal Bilgiler Bölümü’nün 
düzenlediği törende, vatan toprakIarını korumak için 
şahIanan bir miIIetin bağımsızIık aşkının ibret verici 
kahramanIık destanı anlatıldı. Türk onuru ve vatanseverliğini 
destanlaştıran, yüce komutanımız 
Gazi Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşları, bu topraklar için toprağa 
düşmüş kahraman şehitlerimizi 
saygıyla, minnetle ve rahmetle andık.

SEV’DE Pİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Her yıl 14 Mart’ta kutlanan Pi 
Günü okulumuzda da çeşitli 
aktivitelerle kutlandı. İzmir SEV 
İlkokulu öğrencilerimiz Pi temalı 
hazırlanan sekiz farklı istasyonu 
ziyaret ederek Pi sayısını 
tanıyacakları etkinliklerde 

çalıştılar. Pi’nin nasıl bulunduğunu, yaklaşık değerini ve 
sonsuzluğunu öğrenen öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını ve 
becerilerini de kullanarak eğlenceli Pi oyunları oynadılar.

CLUB iMAKE
Maker Hareketi (Maker Movement), teknoloji ile "Kendin Yap" 
kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akım. 
"Maker ruhunun" temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine 

yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim 
vardır. Okulumuzda da bu harekete katılma 
amaçlı atölye oluşturuldu (MakerSpace) ve 
atölye saatleri (Club iMake) açıldı. 2016-
2017 Eğitim Öğretim yılında Club iMake 
atölyemizde, dijital dünyaya ayak uydurma, 
atık malzemelerden yeni kullanılabilir ürünler 

üretme, para yerine yeteneğimizi kullanma, kod okur-yazarlığımızı 
geliştirme, robotik kodlama, mekanik ve elektronik, grafik ve üç 
boyutlu tasarımlar yapma gibi konularda çalışmalarımızı yürüttük.
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ROMANTİK DÖNEM 
ETKİNLİKLERİ
İzmir SEV 4. sınıf öğrencileri Görsel Sanatlar ve Müzik 
derslerinde ‘Romantik 
Dönem’i incelediler. 
Romantik Dönem’de 
yaşamış ressam ve 
bestecilerle ilgili 
çalışmalar ve etkinlikler 
yaptılar. Tüm hafta 
boyunca teneffüslerde 
romantik dönem 
bestecilerinden Chopin, 
Strauss, Beethoven, Bizet, 
Tchaikovski ve Brahms’ın 
eserlerini dinlediler. 
Görsel Sanatlar dersinde, 
Romantik dönemin 
öncülerinden Eugene 
Delacroix’nın eserlerini 
“Project Zero” öğretim 
yöntemi ile inceleyen 
öğrencilerimiz, derin 
düşünme sorularına 
yanıtlar arayarak 
çalışmalarına başladı. Günümüz ressamlarından Laurence 
Amelie’nin eserlerinde kullandığı teknikleri irdeleyerek 
tasarımlarına başladılar. Sünger baskı, sıçratma ve 
kolaj tekniklerini bir arada kullanarak romantik etkiye 
sahip eserlerini yarattılar. Öğrencilerimizin çalışmaları, 
açılan sergide paylaşıldı. Resim Sergisi açılışında müzik 
derslerinde çalıştıkları “Sergiye Hoş geldiniz” şarkısının 
ardından, bu yıl ilk kez çaldıkları melodikalarıyla, ünlü 
besteci Beethoven’ın 9. Senfonisi’nden bir bölümü iki sesli 
olarak çaldılar. “Ben kimim?” etkinliği ile ipuçlarından 
besteci ve ressamların kim olduğunu bulmaya çalışırken, 
Romantik Dönem bestecilerinin eserlerinden oluşan bir 
piyano dinletisiyle de kulakların pasını sildiler.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN 
KABULÜ VE MEHMET AKİF 
ERSOY’U ANMA GÜNÜ
İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğradığı 
felaket günlerinde yazılmıştır. Saldırgan düşmana karşı 
Anadolu'da oluşan mücadele heyecanını koruyacak, 

vatan sevgisini 
ve inancını 
canlı tutacak 
bir marşın 
hazırlanması 
düşüncesi, 
Genelkurmay 
Başkanı 
İsmet (İnönü) 

Paşa’dan geldi. Bu amaçla bir yarışma düzenlendi. 
Mehmet Akif’in yazdığı şiir, 12 Mart 1921‘de ulusal 
marş olarak kabul edildi. Bu nedenle her yıl 12 Mart’ta 
İstiklal Marşımızın kabulü ve büyük şair Mehmet Akif 
Ersoy’u anmak için etkinlikler yapılıyor. Özel İzmir 
SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimiz de bir sunum 
hazırladı. Çanakkale gezi sırasında 57. Alay Şehitliği’ni 
ziyaret ederken, şehitlerimizin manevi huzurunda 
öğrencilerimizin İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere 
okumaları hem bizleri hem de çevredeki ziyaretçileri 
oldukça duygulandırdı. Törende öğrencilerimizin bu 
konudaki görüntüleri de yer aldı. Ayrıca büyük şair 
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma süreci ve 
o günkü koşullar da öğrencilerimiz tarafından anlatıldı. 

BÜYÜKANNELER 
BÜYÜKBABALAR GÜNÜ
Büyükanneler-Büyükbabalar etkinliği 
kapsamında Anasınıfı öğrencilerimiz, 
büyükanne ve büyükbabalarını sınıflarında 
misafir ediyorlar. Dünyada Mart ayının üçüncü haftası 
olarak kutlanan, bu anlamlı haftayı biz de öğrencimiz ve 
onların büyükleriyle birlikte okulumuzda planladığımız 
çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Beraber şarkıların söylendiği, 

oyunların oynandığı, anıların anlatıldığı 
etkinliğimizde duygu dolu anlar yaşanıyor. 
Bizler de çocuklarımızın üzerinde emeği olan 
büyüklerimizin “Büyükanneler, Büyükbabalar 
Günü”nü kutluyor, onlara teşekkür ediyoruz.
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DÜNYA SU GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Özel İzmir SEV İlkokulu olarak, 22 Mart Dünya Su Günü'nü 
hafta boyunca yaptığımız etkinliklerle kutladık. Ebru 

sanatı etkinlikleri, 
kütüphanede su 
tasarrufu konulu 
kitap dinletisi, 
"Su" konulu 
şarkılarıyla 3. 
sınıflar korosu, 
H2O Orta Alan 
Etkinliği, suyun 
önemi ile ilgili 

animasyon film izleme ve afiş hazırlama çalışmaları 
yapıldı ve öğrencilerimiz tüm etkinliklere istekle katıldılar. 
Öğrencilerimizde çevre bilinci geliştirmek hedefi 
doğrultusunda yaptığımız bu çalışma ile suyun önemi 
konusuna dikkat çekildi.

KARDEŞİM İÇİN OKUYORUM 
PROJESİ
İzmir SEV’de 
öğrencilerimizin okuma 
becerilerini geliştirmek, 
onlara okumayı 
sevdirmek öncelikli 
hedeflerimizdendir. Bu 
hedef doğrultusunda, 
okur yazarlık yolunun 
başlarında olan 2. 
sınıflarla, onların 
motivasyonunu arttıracak 
farklı projeler yürütüyoruz. 
“Kardeşim İçin Okuyorum 
Projesi” kütüphane ve 
sınıf öğretmenleri işbirliği ile yürütüldü. 2. sınıf öğrencilerine 
Türkçe ve kütüphane derslerinde fabl türünü tanıtıldı ve 
fabl örnekleri okundu. Daha sonra kendilerine verilen farklı 
fablları akıcı ve anlamlı okuma üzerine çalıştılar. 6 hafta 
süren anlamlı okuma çalışmaları sürecinde, her öğrenci 
okuma koltuğuna geçerek, anlamlı okuma çalışması yaptı ve 
her öğrenci ile birebir çalışıldı. Süre sonunda öğrencilerin 
ses kayıtları yapıldı. 2. sınıfların öğrenci temsilcilerinin 
anasınıflarını ziyareti ve anasınıflarına okudukları fablları 
dinletme etkinliği ile son bulan projemiz, öğrencilerimizin 
hem okuma becerisini geliştirdi hem de yardımlaşmanın 
verdiği mutluluğu yaşamalarını sağladı.

İZMİR SEV’DE 
İNGİLİZCE PROJE FUARI
İzmir SEV öğrencileri, tüm yıl boyunca İngilizce derslerinde 
yaptıkları çeşitli projeleri, ortaokul kampüsünde düzenlenen 
İngilizce Proje Fuarında arkadaşları, öğretmenleri ve 
velilerine etkileşimli olarak sundular. Bu yılki teması “Hayal 
et, Yarat ve İlham Ver” olan fuarda öğrenciler, tüm yıl 
boyunca İngilizce derslerinde öğrendikleri konularla ilgili 
kendi yarattıkları ürünleri sergilerken, İngilizce iletişimde 

ne kadar başarılı 
olduklarını kanıtladılar.
Okudukları öykü 
ve romanlarla 
ilgili hazırladıkları 
gazeteleri, tanıtıcı 
videoları, posterleri 
ve yaratıcı yazma 
çalışmalarını farklı 
istasyonlarda 
sergileyen öğrenciler, 
bir diğer istasyonda da 
okudukları romandaki 
yiyeceği hazırlayarak 
konuklara ikram 

ederken, yiyeceğin tarifini de 
onlarla paylaştılar. Okudukları 
mitoloji kahramanlarının 
giysilerine bürünmüş olarak 
gezici posterler taşıyan ve 
konukların sordukları soruları 

cevaplayan öğrenciler 
kadar, bu kahramanların 
öykülerinden yola çıkarak 
kendi yazdıkları mitolojik 
öyküleri gölge oyunuyla 
sergileyen öğrencilerin 
istasyonu da oldukça ilgi 
çekti. ‘Yunan Tanrıları 

Teknolojiyle Karşılaşınca’ istasyonunda ise öğrenciler 
farklı teknolojik araçları kullanarak sanal ortamda kendi 
yarattıkları öyküleri ve mizansenleri konuklarla paylaştılar. 
Bir başka istasyonda kendi tasarladıkları karton ya da 
teknolojik oyunları konuklara sergileyen öğrenciler, yıl 
boyunca derslerde farklı konularla ilgili olarak yaptıkları 
münazaralardan kesitler içeren videoları, bu konularla ilgili 
hazırladıkları araştırma projelerine QR kodlarıyla ekleyerek 
konuklarla paylaşma olanağını buldular. 5. sınıflarımızın 
çevreyle ilgili sergiledikleri İngilizce oyun ve çevre 
istasyonu da konukların büyük beğenisini kazandı.
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TOPLUM HİZMETİ 
ÇALIŞMALARIMIZ
Toplum hizmeti çalışmaları okulumuzda her 
yıl yapılmakta ve bizim için büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu çalışmaların amacı; öğrencilerimize 
küçük yaştan itibaren  toplum bilinci aşılamak, 
toplumsal ihtiyaçların farkındalığını sağlamak ve 
olumlu sosyal davranışlar kazandırmaktır. Toplum 
hizmeti çalışmalarında yapılan yardımlar kadar 
öğrencilerimizin bu sürecin içinde bizzat yer alması 
büyük önem taşımaktadır. 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklar 
için yeniden dekore edilen röntgen odasının 
hazırlıkları aşamasında öğrenci birliği yönetim 
kurulunda görev yapan öğrencilerimiz de yer aldılar ve ortaokuldaki 
tüm öğrencilerimiz yıl boyunca sürdürdükleri toplum hizmeti 
çalışmalarından elde ettikleri geliri odanın yenilenmesi için kullandılar. 
9 Haziran 2017 Cuma günü bir grup temsilci öğrencimiz ve hastane 
yöneticileri ile hasta çocuklara umut olmasını dilediğimiz yenilenmiş 
röntgen odasının açılışını gerçekleştirdik.

SEV İLE YEŞERMEK
Özel İzmir SEV İlkokulu olarak, Eko okul 
çalışmalarımız devam ediyor. Şubat ayında 
yapılan fidan dikme kampanyası çerçevesinde 
bağışlanan fidanların, dikim törenine katıldık. 
"SEV'le Yeşermek" korusunun ilk fidanlarını, 
EKOTİM öğrencilerimiz diktiler. Yeşil bir gelecek 
için çalışmaya devam ediyoruz.

AYŞE MAYDA, DOĞA 
FOTOĞRAFLARI 
SERGİMİZDE
Türkiye’nin ilk kadın ortodentisti, yüz 
yıllık dopdolu, verimli bir yaşamı 
geride bırakmış, Cumhuriyetin 
kuruluşuna tanıklık etmiş, Atatürk’ü 
İzmir’de görme şansına sahip olmuş, İzmir’in saygıdeğer  
hanımefendisi Ayşe Mayda, Özel İzmir SEV Ortaokulu 
7. sınıf öğrencisi Berk Akarcalıoğlu’nun doğa fotoğrafları 
sergisinin açılışındaydı. Açılışta sevgi çemberinin odağı 
haline gelen Mayda, geçmiş neslin yaşamda iz bırakan en 
iyi örneklerinden biri olarak, yeni nesil gençlere çalışkan 

olma ve hayallerinin peşinden gitme konusunda öğüt verdi 
ve yüreklendirdi. Yüzünden her zamanki gibi tebessümü 
eksik olmayan sevgili Ayşe Mayda, bol bol anı fotoğrafları 
çektirerek objektiflere gülümsemeye devam etti.
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İZMİR SEV'DE SEÇİM HEYECANI
Özel İzmir SEV Ortaokulu'nda seçim heyecanı yaşandı. 
Gerçekleşen seçimde, 
Özel İzmir SEV Ortaokulu 
öğrencileri, tören 
konuşmacılarını ve bayrak-
flama taşıyacak öğrencileri 
seçtiler. Okul içerisinde 
kurulan seçim sandıklarında 
oylarını kullanan öğrenciler 
sonrasında seçmen listelerine imzalarını attılar. Öğrenci 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri’nin gözetiminde gerçekleşen 
seçimlerin sonuçlarını heyecanla bekliyoruz.

KENDİ YOĞURTLARIMIZI 
KENDİMİZ YAPTIK
Anaokulu öğrencilerimiz, 
“Hayvan Dostlarımız” teması 
kapsamında, hayvanlardan 
elde edilen ürünleri öğrendiler. 
Süt ile neler yapılabildiğini 
konuşup, sınıflarında yoğurt 
mayaladılar. Yoğurt mayalarken kullandığımız malzemeleri 
çizen öğrencilerimiz, bir gün sonra yoğurtlarını açtılar ve 
kendi mayaladıkları yoğurdun tadına baktılar. Onlar için bu 
süreç eğlenceli ve bir o kadar da öğretici idi.

TÜRKÇE SOSYAL 
VE SANAT FESTİVALİ
Bu sene ikincisi düzenlenen Türkçe Sosyal ve Sanat Festivali, 
İzmir SEV, Tarsus SEV ve Üsküdar SEV Ortaokullarından 
öğrencilerin katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti. Üsküdar SEV’in ev 
sahipliğini yaptığı festivalde öğrencilerimiz seçtikleri atölyelere 
katıldılar. Sanat, sosyal ve Türkçe  alanlarında hazırlanan 
atölyelere seçilen “Taşı Toprağı Kültür” teması üzerinden 
hazırlanan öğrenciler hem kendi çalışmalarını diğer okullar ile 
paylaştılar, hem de ortak çalışma yapma olanağı buldular.

“ÇİÇEK IŞIĞI ŞEHRİ” 
İMZA GÜNÜ
Özel İzmir SEV Ortaokulu 
6. sınıf öğrencimiz Derin 
Helvacıoğlu, ilk imza 
gününün gururunu yaşadı. 
Türkçe öğretmeni Yeşim 
Şamar Yılmaz’ın teşviki, 
resim öğretmeni Hale Gökpınar ve ailesinin desteği ile okul 
psikoloğu Gülnur Harbek’in yıl boyunca sürdürdüğü özel 
çalışma zamanlarının sonucunda yazmış olduğu “Çiçek 
Işığı Şehri” Kraliçe ve Zehirli Çiçek isimli masal kitabını 
tamamladı. Kitabın içindeki tüm resimleri de kendisi yapan 
Derin, kitabının tamamlanması konusunda kendisine destek 
veren herkese çok teşekkür etti. Arkadaşları Derin’i takdir 
eden samimi paylaşımlarda bulunduğu zaman da büyük 
bir mütevazilikle yorumları dinleyen Derin, yaşıtlarını yazma 
konusunda etkileyebildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. 
Derin’in başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyoruz.

İZMİR SEV’İN MİNİK 
YAZARLARI
Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf 
öğrencilerimiz Gökçe Doğa 
Çezik ve Güneş Öztarhan 
akranları için yazdıkları kitapların 
imza günlerini gerçekleştirdiler. 
Kitaplarındaki tüm resimleri de 
kendileri çizen minik yazarlarımız, 
kitabın oluşum süreçlerinde 
kendilerine destek olan tüm 
öğretmenlerine 
teşekkür ettiler. 
Geçtiğimiz yıl 
ilk kitabı olan 
“Canavarlar Okulu”nu 
hazırlayan Güneş 
Öztarhan bu yıl, 
Çılgın Yaratıklar” 
kitabıyla serisini 
devam ettirdi. Gökçe Doğa Çezik, hazırladığı 
“Kediler Hakkında Bilmek İstedikleriniz” adlı kitabın 
içeriğinde, resim ve içerikler dışında yer alan 
kedilerle ilgili farklı oyunlar ve çizgi çalışmalarıyla 
okuyucularını şaşırttı. Öğrencilerimizi ve onlara 
destek olan öğretmenlerini tebrik ediyoruz.
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GYM SHOW 
COŞKUSU
İzmir SEV’de bu sene ikincisi 
düzenlenen Gym Show çok renkli 
ve eğlenceli anlar ile doluydu. 
İzmir SEV 3. sınıf öğrencilerinin 
ve velilerinin katıldığı etkinlikte, 
Oyun ve Fiziki Etkinlikler ders 
uygulamalarından örnekler 
sunuldu. Disiplinlerarası çalışma 
örnekleri ve spor kültürü temel 
alınarak hazırlanan oyunlar coşku 
ile oynandı. İzmir SEV velileri, 
öğrencilerimiz ile birlikte oyunlara 
eşlik ettiler. “Hareket Et ve Değiş” 
sloganı ile gerçekleştirilen Gym 
Show farklı içeriği ile bir ilk 
etkinlik örneği.

AKDENİZ'DE BARIŞ SENFONİSİ
Kültürpark Rotary Kulübünün liderliğinde İzmir SEV 
4. ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı Uluslararası 
Akdeniz Barış Senfonisi Projesi‘nin 2017 yılı kapanış 
konseri provası, okulumuzda yapıldı. İtalya, İspanya, 
Yunanistan, Malta ve Türkiye’den genç müzisyenlerden 
oluşan Akdeniz Barış Projesi Orkestrası, öğrencilerimize 
mini bir dinleti sundular. Dinletinin ardından 
öğrencilerin sorularını yanıtlayan müzisyenler ve 
şefleri, okulumuz öğrencilerini, velileri ve öğretmenleri 
ile birlikte AASSM’nde gerçekleşecek konserlerine 
davet ettiler. Proje kapsamında çalışan Kültürpark 
Rotary Kulübü üyeleri, 4. ve 7. sınıf öğrencilerimize 
okulumuzda ‘Akdeniz’de Barış’ konulu çalıştaylar 
düzenledi, öğrencilerimiz bu çalıştayda Özlem 
Bakan rehberliğinde barışı sağlayacak ve koruyacak 
kavramlar üzerinde düşündüler, fikirler ürettiler.

MÜZELER HAFTASINDA FARKLI 
ETKİNLİKLER
İzmir SEV’de Müzeler Haftası 
kapsamında farklı etkinlikler 
düzenlendi. Öğrencilerimiz, 
dünyaca ünlü müzeleri tanımak 
için paylaşım saatlerinde 
tanıtım videolarını izlediler. Aynı zamanda, Hayat Bilgisi 
ve Türkçe derslerinde Anıtkabir başta olmak üzere ulusal 
ve uluslararası müzeleri, sanal olarak iPad’lerle ziyaret 
ettiler. Ziyaretler sonunda ise, müze kültürü kazandırma ve 
pekiştirme çalışma ve etkinlikleri gerçekleştirildi.

"TOYS IN SPACE" ÇALIŞMALARI
Uzay Kâşifleri Kulübü olarak Polonya’daki kardeş 
okulumuzla birlikte gerçekleştirdiğimiz video konferansta 
öğrencilerimiz "Toys in Space" çalışmalarını paylaştılar. 
Uzay yolculuğu esnasında sıkılan veya rahatlamak isteyen 
astronotların oynayabileceği oyuncakları geliştirmek çok 

eğlenceliydi. Öğrencilerimiz 
yerçekimsiz ortamda nasıl 
oyunlar geliştirilebilir 
düşündükten sonra çeşitli 
ürünlerini kardeş okulları ile 
paylaştılar.
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NEHRİN İKİ YAKASI ATÖLYESİ
İzmir Özel SEV Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Nehrin İki Yakası kitabının yazarı Gündüz Öğüt ile 
atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz, önce sevdiklerine mektuplar yazdı, ardından Gündüz Öğüt’ün 
kemanından çıkan seslere kulak verdiler. Müzikle hikayelerini tamamladılar. Atölye içerisinde, "Nehrin İki 
Yakası"na ait film afişleri, kitaptaki mekanların ve olayların maketleri, alternatif kitap kapakları, kısa filmler ve 
karakterlerin ağzından mektuplar gibi birçok türde ürün yer aldı.

ART ENRICHMENT 
WEEKEND
İzmir SEV’de her yıl düzenlenen 
“Enrichment Weekend” 
etkinlikleri, bu yıl da iki ayrı 
başlıkta gerçekleşti. İlki birinci 
dönem Eğitim Teknolojileri 
alanında gerçekleşen “Enrichment 
Weekend” etkinliklerinin ikincisini 
“Sanat” alanında düzenlendi. “Art 
Enrichment Weekend” içerisinde 
yer alan sanat atölyelerde 
yaratıcılık, yetenek, tasarım, üretim 
uygulama alanı buldu. Sanat 
alanında gerçekleşen etkinliğin 
içeriğinde eş zamanlı sanat 
atölyeleri açıldı. Çocuklarımızın 
ve ailelerimizin birlikte katılarak 
öğrendiği, öğrenirken eğlendiği 
ve çeşitli sosyal etkileşimlerde 
bulunduğu keyifli bir hafta sonu 
yaşandı.



19

İZMİR SEVi

‘SEVGİLİ HİÇ 
TANIMADIĞIM ÇOCUK’

İzmir SEV 4. sınıf öğrencileri kültür kitaplarımızdan 
“Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk” adlı kitabın yazarı 
Hanzade Selvi ile buluştu. Kültür kitabımızla ilgili 
çalışmalarımıza dönemin başında başladık. İlk olarak 
kitabı kütüphanemizde okumaya başlayan öğrencilerimiz, 
kitabı okurken gülmekten sık sık ara vermek durumunda 
kaldılar ve kitaplarını evde okuyarak tamamladılar. Bu 
süreç içerisinde, öğrencilerimiz sınıf olarak kitabı anlatan 
çalışmalar yaptılar. Flama, hikaye küpü, renkli rozetler 
hazırlayan 4. sınıf öğrencilerimiz kitabın yazarına bu 
çalışmalarını hediye ettiler. Dostluk, iletişim ve paylaşmanın 
önemini bir kez daha fark ederek harika bir arkadaşlık 
hikayesi ile karşılaştılar. Kitapla ilgili sorularına yanıtlar 
aldılar ve Hanzade Servi’ye kitaplarını imzalattılar.

YAZAR PELİN GÜNEŞ İLE 
SÖYLEŞİ
İzmir SEV 2. sınıf 
öğrencilerimiz, 
"Konakta Neler 
Oluyor?" adlı 
kitabı okudular. 
Kitapla ilgili 
görsel okuma, 
tahmin etme, 
anlamlı okuma, 
soru yanıtlama ve soru yazma, hikaye haritası oluşturma, 
yaratıcı sorular yanıtlama ve anı yazma çalışmaları 
yaptılar. Bu çalışmaların sonunda, kitabın yazarı Pelin 
Güneş ile söyleşi yaptılar. Kitaplarını yazara imzalatma 
fırsatı buldular.

KADİM ŞEHRİN ŞİFRELERİNDE 
BULUŞTUK
Özel İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf 
öğrencilerimiz, Türkçe dersinde 
okudukları güdümlü kitabımız 
“Kadim Şehrin Şifreleri”nin 
yazarı Almıla Aydın’la buluştular. 
İstanbul’un şifrelerini çözen 
öğrencilerimiz, kitap ile ilgili 
merak ettikleri soruları yazara 
sorma fırsatı da buldular. İzmir 
için de bir kitap olursa onu da 
heyecanla okuyacaklarını ifade etiler. Öğrencilerimiz aynı 
zamanda hem İzmir hem İstanbul için hazırladıkları şifre 
lapbooklarını, mektuplarını, film fragramanlarını ve tasarım 
rozetlerini de paylaştılar. Yazarımıza değerli paylaşımları 
için çok teşekkür ediyoruz.

YAZAR AYTÜL AKAL SÖYLEŞİSİ
Özel İzmir SEV Anaokulu öğrencilerimiz, bu hafta  çocuk 
kitapları yazarı Aytül AKAL’ı okullarında ağırladılar. 
Yazarımız öğrencilerimizle sınıflarında buluştu, yazdığı 
kitaplarla ilgili söyleyişi yaptı ve söyleşi sonrasında 
öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı. Bu keyifli dakikalar 
için Aytül Hanım’a teşekkür ediyoruz.
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YILDIRAY KARAKİYA İLE 
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Özel İzmir SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Türkçe 
derslerinde yazar Yıldıray Karakiya ile atölye çalışmaları 
gerçekleştirdi. Bu atölyedeki çalışmalarında; yazma, 
okuma, karakter ve mekân oluşturma, olay örgüsü, 
legolarla öykü tasarlama, tekerleme okuma, noktalama 

JAPON KÜLTÜRÜ VE HAİKU 
ATÖLYESİ
6. sınıf öğrencilerimiz 
güdümlü kitabımız 
“Mutluluk Sözcükleri 
Kira Kira” ile 
Japon kültürünü 
tanıma ve araştırma 
fırsatını buldular. 
Bu kapsamda 
öğrencilerimiz, müzisyen ve Haiku sanatçısı Hakan 
Cem’le Haiku’nun tarihi ve yazımı üzerine bir atölye 
gerçekleştirdiler. Haikularını paylaşan öğrencilerimiz farklı 
bir kültürün edebi bir türüyle tanıştılar.

işaretlerine dikkat ederek okuma gibi okuma, anlama ve 
yazma becerilerini geliştirecek çalışmalar yapıldı. Hikâyeyi 
yazmaya başlamadan önce farklı metinleri okuma, kısa 
kısa yazılar yazma, logoları karakterler yerine koyarak 
konuşturma ve canlandırma çalışmaları yapıldı. Yıldıray 
Bey’in yönlendirmeleri ile hikâyenin başkahramanını 
ve özelliklerini belirleyen öğrenciler, kendi hikâyesini 
oluşturdular.

YAZDIKÇA YAZIN
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) tarafından bu yıl 3.sü 
düzenlenen “İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günü” 
Özel İzmir SEV İlköğretim 
Kurumları ev sahipliğinde 
gerçekleşti. “Yazdıkça 
Yazın” temasıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte, 
300’ü aşkın katılımcı, 
değerli yazar ve çizerlerin 
sunumlarında edebiyat dolu bir gün geçirdi. Etkinliğinde 
gerçekleşmesinde destek olan kurumlara, EÇEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu tarafından plaket verildi. 
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BEYİN, DUYGULAR VE 
ÖĞRENME SEMPOZYUMU
Beyin Haftası olarak ilan edilen 13-19 Mart haftasını 
okulumuzda, ‘SEV’de Rehberlik Paylaşım Günleri’ isimli 
sempozyumla “Beyin, Duygular ve Öğrenme” teması 

ile kutladık. Uzman 
konuk konuşmacıların 
bilgi ve deneyimlerini 
paylaştığı etkinliğe 
İzmir ili ve ilçelerinde 
yer alan okullardan 
250 eğitimci ve 
uzman katıldı.
SEV’de Rehberlik 
Paylaşım Günleri 
Sempozyumunun bu 
seneki teması olan 
“Beyin, Duygular ve 
Öğrenme” programı 

içerisinde, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hakan Çetinkaya “İnsan Belleğiyle 
Oynamak: Kötü Anıları Silebilir Miyiz?” başlıklı sunumu 
ile, Uzm. Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu 
“Öğrenen Hangi Parçamız?: Ruhsallık ve Öğrenme 
Bağları” başlıklı sunumu ile yer aldı.

YENİ NESİL EĞİTİMDE 
TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
2010 yılından bu yana eğitimcileri, eğitime dair bilgi, 
birikim, beceri ve vizyonlarını paylaşmak üzere bir 
araya getiren SEV’de 
Paylaşım Günleri bu 
yıl “Sınıf Arkadaşım 
Teknoloji” temasıyla 
düzenlendi. Apple 
Çözüm Ortağı Pupa 
Tech, Microsoft Türkiye, 
Çözümtek ve Akıllı Testler 
firmalarının katkılarıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte, Inter 
Community School of Zurich 
eLearning Direktörü John Mikton, 
Seri Girişimci ve Fütürist Alphan 
Manas ve Microsoft Eğitim 
Çözümleri Uzmanı Serkan Bilgin 
konuk konuşmacı olarak 
yer aldı.
Sempozyumda & 
eğitimde oyunlaştırma, 
STEM yaklaşımı, SAMR 
modeli ile teknolojinin 
eğitime entegrasyonu, 
3D Modelleme, Maker Hareketi ve benzeri farklı eğitim 
teknolojileri ve disiplinler arası çalışmaların sunumları 
yer aldı. Katılımcıların tecrübelerini paylaştığı etkinlikte, 
eğitimciler birbirinden eğitime katkıda bulunacak birçok 
bilgiyi öğrenmiş oldu.
Sunumlarda, öğrenmenin iyileştirilmesi için eğitim 
ile teknolojinin bütünleşmesinde, öğrencilerin bu son 
teknoloji cihazları kendilerini geliştirmek amacıyla 
ne şekilde kullanmaları gerektiği aktarıldı. Dijital 
vatandaşlıktan, dijital liderliğe doğru bir yönelim 
olduğu vurgulandı. Sempozyumda, “Mindfulness” 
(farkındalık) yaklaşımına da dikkat çekildi. Derinleşmeyi 
öğretebilmek için bireylerin, kutunun içinde veya kutunun 
dışında değil, kutunun olmadığı durumda düşünmeye 
yönlendirilmeleri gerektiği belirtildi.
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İZMİR SEV ÖĞRETMENLERİ 
İLKYARDIM EĞİTİMİNDE
İzmir SEV öğretmenleri ve 
yöneticileri İlkyardım Eğitimi için 
buluştu. İlkyardım Yönetmeliği'ne 
göre yapılan eğitim, ilk yardım 
teknikleri uzmanlar tarafından 
anlatılarak uygulamalı şekilde 
gösterildi. Katılımcı olan öğretmenlerimiz ve 
yöneticilerimiz iki gün süren eğitim sonunda Sağlık 
Bakanlığı onaylı "İlkyardım Sertifikası" aldı.

TARSUS SEV EĞİTİM 
SEMPOZYUMUNA KATILDIK
Kardeş okulumuz, Özel Tarsus SEV İlköğretim 
Kurumları’nda geleneksel olarak düzenlenen Eğitim 
Sempozyumu Türkiye’nin 
dört bir yanından katılımcı 
öğretmenlerle gerçekleşti. 
İzmir SEV öğretmenleri 
ve yöneticileri, sunum ve 
katılımlarıyla ‘’Öğren, 
Öğret, Aydınlat’’ sloganıyla 
hazırlanan sempozyumda 
yer aldılar. Akademik 
Koordinatörümüz Ceyda 
Özkavalcıoğlu “iPad Uygulamaları Kullanımıyla Kitap 
Raporu Hazırlamada 23 Proje Alternatifi” başlıklı 
sunumu ile, Anaokulu Sınıf Öğretmenimiz Gülçin Güven, 
“Anaokulu Proje Çalışmaları: Zeytin Projesi” çalışması 
sunumu ile sempozyumda yer aldılar.

TEACHERS’ MAKERS DAY
İzmir SEV öğrencilerinin derslerde ve kulüplerde öğrenip, 
çalışmalarında ve projelerinde kullandıkları, teknolojik 
yazılım ve ürünleri bu kez öğretmenlerimiz deneyimleyerek 
kullandılar. Bilişim Teknolojileri, Algoritmik Düşünme 

derslerinde ve teknoloji 
kulüplerimizde yer 
verdiğimiz kodlama, 
programlama, robot 
tasarlama ve 3 boyutlu 
kalemler ile tasarımlar 
oluşturma çalışmalarını 

“Teachers’ 
Makers Day”de, 
öğretmenlerimiz 
deneyimledi ve 
yeni teknolojik 
gelişmeleri 
paylaştılar. 
Teachers' Maker 
Day etkinliğinde, 
3D Kalem ile 

Tasarım, 3D Tasarım Tinkercad, Lego Robotunu Kodlama, 
Makey Makey, Arduino ve Ninja Teachers atölyeleri yer 
aldı. Atölye çalışmalarında keyifli anlar ve deneyimler elde 
eden öğretmenlerimiz, yürüttükleri bu çalışmaları kendi 
derslerine de entegre edeceklerini söylediler.

6. SINIFLAR GELENEKSEL 
BAHAR KONSERİ
Özel İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıfı öğrencilerimiz 
Geleneksel Bahar Konseri’nde 6. Sınıf Orkestrası ve Korosu 
olarak hazırlamış oldukları repertuvarı sundular. Konser 
programı içerisinde, öğrencilerimiz kendi koreografilerini 
oluşturdukları dans performanslarını sergilediler. 
Öğrencilerimiz yorumladıkları şarkılarıyla salonu dolduran 
tüm konuklara keyifli bir müzik ziyafeti yaşattılar.
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7. SINIF BAHAR KONSERİ
Özel İzmir SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimizin Müzik 
öğretmenimiz Kemal Aydın önderliğinde hazırladığı Bahar 
Konseri’ni velilerimiz keyifle dinlediler. Bahar Konserimizde, 

YAZA MERHABA 
KONSERİ
Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıflarımız 
“Yaza Merhaba” konserinde 
izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. 
Öğrencilerimiz, geniş bir repertuar 
ile seyircileri gerek hüzünlendirdiler, 
gerek coşturdular, gerekse 70’li yıllara 
damgasını vuran şarkılarla çok eskilere 
götürdüler.

güncel Türkçe ve yabancı şarkılardan örnekler sergileyen 
öğrencilerimiz, farklı enstrümanlardaki başarılı 
performanslarını sergileme şansı buldular.
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İZMİR SEV'İN MİNİK 
ORKESTRALARI SAHNEDE
İzmir SEV’de bu sene ilk kez 3. sınıf öğrencileri için 
Müzik derslerine ek olarak Orkestra dersleri başlamıştı. 
Orkestra derslerinde, öğrencilerin bireysel ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda çalışmalar 
yürütüldü ve farklı enstrümanları 
keşfetme fırsatları sunuldu. Müziğin 
farklılıkları birleştirici gücü ile 
bütün yakalanırken her öğrenci de 
bu bütünün bir parçası oldu. Yıl 
boyunca süren orkestra çalışmaları, 
akıllardan uzun süre çıkmayacak 
başarılı sekiz farklı grubun konser 
performansı ile tamamlandı. 

Öğrencilerin kendi seçtikleri orkestra adlarıyla yer 
aldıkları konserde farklı enstrümanlar yer aldı. Orkestrada 
yer alan 3. sınıf öğrencileri, ukulele, piyano, bas gitar, 
elektro gitar, bateri, klavye enstrümanlarını kullanırken, 
iPad ile yaylılar ve gitar çalarak parçalara katılan grup 
üyeleri oldu. Emojis grubu, kendi bestelediği GDO’lu 

gıdalara dikkat çeken “Fare Dolapta 
Kaldı” parçası ile büyük alkış aldı. 
Bu konser ayrıca veli-okul işbirliğine 
güzel bir örnek oldu. Yıl boyunca 
müzik öğretmenimiz liderliğinde 
yürütülen veli orkestrası çalışmalarına 
katılan İzmir SEV velileri de konser 
programında dört şarkı ile sahnede 
yerlerini alarak öğrenciler için rol 
model oldular.

KÜÇÜK PRENSİN YOLCULUĞU
Gönüllü katılımla gerçekleşen “Kitap Kulübümüzle”, 
“Uluslararası Kukla Günleri” kapsamında Rusya’nın 
düzenlemiş olduğu “Küçük Prens” oyununa gittik. 
Öğrencilerimiz “Küçük Prens”i bu yıl keyifle okudular 
ve kukla tiyatrosu, obje tiyatrosu gibi farklı tekniklerin 
kullanıldığı bu etkinlikte farklı bir bakış açısı kazandılar.
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ALADDİN’İN LAMBASI
İzmir SEV öğrencileri, “Aladdin’in Lambası” müzikali ile 
rengarenk bir sahne performansı izlediler. Öğrencilerimizin 
sosyal ve kültürel yönlerini gelişimi için, farklı sahne 
sanatlarıyla tanıştırmak ve iyi bir izleyici olma alışkanlığını 
kazandırmak amacıyla koreografisi ve yönetmenliği 
Neslihan Öztürk’ün yaptığı, aralarında İzmir SEV 
öğrencilerinin de bulunduğu 40 öğrencinin sahnelediği 
“Aladdin’in Lambası” adlı çocuk ve gençlik müzikalini 
ilkokul öğrencilerimiz ilgiyle izlediler.

HALK MASALLARININ BÜYÜLÜ 
DÜNYASINA BİR YOLCULUK
3. sınıf öğrencilerimizin sahneledikleri “Once Upon 
a Time” İngilizce gösterisi izleyenleri hayran bıraktı. 
Öğrencilerimiz Grimm Kardeşler tarafından yazılmış 

olan iki ünlü halk 
masalı ‘Fareli 
Köyün Kavalcısı’ 
(The Pied Piper 
of Hamelin) 
ve ‘Bremen 
Mızıkacıları’nın 
(The Town 

Musicians of Bremen) müzikal uyarlamasını sahnelediler. 
3. sınıflar İngilizce öğretmenlerimiz Mrs. Anne Stuart 
Günay ve Mrs. Catherine Riedesel senaryoyu uyarladılar 
ve Mrs. Burçak Çapkan müzikal öğeleri ekledi. 3. sınıf 
öğrencilerimizin rol yapma, şarkı söyleme, dans etme 
ve en belirgin olarak İngilizce telaffuzları ile izleyenleri 
büyüledi ve İngilizce becerilerine hayran bıraktı.

İYİ TARIM UYGULAMALARI
Özel İzmir SEV İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, Doğal 
Denge isimli disiplinler arası proje çalışmasında, doğal 
çevreyi oluşturan unsurları, doğal dengeyi bozan etkenleri, 
doğal dengenin bozulmasının sonuçlarını ve alınması 
gereken önlemleri çalışıyorlar. Bu yıl, “Doğal Denge” 
projesi kapsamında 
yer alan, “İyi Tarım 
Uygulamaları” konusu 
hakkında bilgi edinmek 
üzere Ege Üniversitesi  
Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zafer Can Bey’le buluştular. Öğrencilerimiz iyi 
tarımın tüm canlılar için önemini, sağlıklı olmamızdaki etkisini 
ve sürdürülebilir olması gerektiğiyle ilgili bilgiler edindiler.

ŞİİR YARIŞMASI BİRİNCİLİĞİ
21 Mart Dünya Ormancılık Günü, Orman Haftası ve 
Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İzmir ili genelinde 

gerçekleşen, "Ağaç Sevgisi 
ve Çevre Bilinci” konulu 
Şiir Yarışmasında 5. sınıf 
öğrencimiz Doğa Belet birinci 
oldu.  22 Mart günü Buca İlçesi 
Karacaağaç Mahallesi’ndeki 

Ağaç Bayramı ve Fidan Dikim Töreni’nde şiirini okuyan 
öğrencimiz, ödülünü Ortaokul Müdürümüz Sedef Özyiğit ve 
Türkçe Öğretmeni Berna Guistino ile katıldığı törende aldı.

İZMİR SEV’DE 
SAĞLIKLI BÜYÜYORUZ
İzmir SEV 2. sınıf öğrencileri “Sağlıklı Büyüyorum” teması 
kapsamında “Besinoloji” projesini gerçekleştirdiler. 
Bu proje kapsamında, yanlış beslenme sonucu ortaya 
çıkabilecek hastalıklar, vücudumuz ve organlarımız, 
sağlıklı ve sağlıksız besinleri ayırt etme, dengeli ve düzenli 

beslenme, besinleri 
gruplara ayırma, besin 
piramidi oluşturma 
etkinlikleri yapıldı. 
Geziler, doktor ve 
diyetisyenlerle yapılan 
söyleşiler ile proje 
zenginleştirildi. 
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YİNE YENİDEN SAHNEDE
Öğrencilerimizin bireysel 
enstrüman çalışmalarını gösterme 
fırsatı buldukları resitallerimizin 
ikincisi olan ‘Bahar Resitali’nde, 
yine muhteşem performans 
sergilediler. Sahneye çıkan tüm 
öğrencilerimizi kutluyoruz.

VASARELY ESER İNCELEMELERİ
Dünya Sanat Günü etkinliklerimiz çerçevesinde 
gerçekleştirdiğimiz sanatsal çalışmalara bir yenisini 
daha ekledik. Sanat 
projelerimizde bir ilke 
imza attık, Arkas Sanat 
Merkezi işbirliği ile optik 
sanat öncülerinden 
Victor Vasarely’nin eser 
incelemelerinden oluşan 
“SEVgili Vasarely” 
sergimizi açtık. İzmir SEV öğrencileri, Victor Vasarely’nin 
yaşamı ve eserlerini inceleyerek projelerine başladılar. 
Sekiz hafta süreyle “Sanatın elementleri; çizgi, şekil, desen 
ve renk” çerçevesinde kendi tasarımlarını oluşturdular. 
Optik sanatın üçüncü boyut algısını amaç edinerek 
eserlerini düzenlediler. 10 Nisan 2017 tarihinde Arkas 
Sanat Merkezi’nde açılan Victor Vasarely sergisi içerisinde, 
öğrenciler kendi çalışmalarını sergileme fırsatı buldular. 
Profesyonel bir sanatçıyla işbirliği yapma gururu yaşayan 
öğrenciler, sergi açılışında heyecanlarını aileleriyle ve 
konuklarla paylaştılar. Sergi açılışında, ‘Sanatın Elementleri’ 
şarkısıyla konukları karşılayan öğrenciler, eserleriyle ilgili 
konuklara bilgi verdiler.

DÜNYA SANAT GÜNÜ ŞENLİĞİ
Okulumuzun en minik sanatseverleri; dünya çapında 
ressamımız olan Sayın Bedri Baykam’ın, 2011 yılında 
Uluslararası Sanat Derneği’nin toplantısında yaptığı öneri 
üzerine kabul edilen 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü 
bir şenlik havasında kutladı. Tüm dünyada kutlanan bu 
günde bizler de hafta boyu müzik, drama ve resim üzerine 
sanatsal etkinlikler gerçekleştirdik. Üstelik 15 Nisan tarihi 
Leonardo da Vinci’nin doğduğu gündü. 656. yılında 
Leonardo da Vinci’yi anarak pasta kestik, ‘Mona Lisa 
Nerede?’ sergi açılışı yaptık, şarkılar söyledik, heykel 
oyunları oynadık. Sanat dolu geçirdiğimiz bu haftada 
etkinliklerimiz büyük beğeni topladı.

KAHRAMAN BAKKAL 
SÜPERMARKETE KARŞI
Özel İzmir SEV Ortaokulu Türkçe Tiyatro Kulübümüz, 
Ferhan Şensoy'un "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" 
adlı eserinden uyarlayarak 
oluşturduğu oyununu sahneledi. 
Tüm yıl boyunca yaptıkları kulüp 
çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkan oyunda tüm öğrencilerimiz 
başarılı performansları ile büyük 
alkış aldılar.

DOĞAL DENGE PROJESİ
İzmir SEV 3. sınıf öğrencileri “Doğal Denge” projesini 
gerçekleştirdiler. 
Bu proje dört ana 
başlık altında ele 
alınarak yürütüldü. 
Bu başlıklar Doğal 
Unsurlar, Geri 
Dönüşüm, İyi Tarım 
ve Besin Zinciri idi. 
Proje kapsamında, 
doğal denge 
kavram çalışmaları, 
besin zinciri oluşturma, 
çevre kirliliği ile 
ilgili karikatürleri 
yorumlama, 
betimleme, araştırma, 
e-dergi, slogan 
yazma, poster 
oluşturma etkinlikleri yapıldı. İnciraltı Kent Ormanı gezisi 
ve iyi tarımda uzman kişi ile söyleşi yapılarak proje 
zenginleştirildi. Projemiz öğrenci ürünlerinden oluşan 
serginin velilerimizle paylaşımı ile sona erdi.



27

İZMİR SEVi

BİRİNCİ 
SINIFLARIMIZ 
OKUMA 
ŞENLİĞİNDE
Okuma yazma sürecini başarıyla 
tamamlayan 1. sınıflarımız tüm yıl 
boyunca edindiği bilgi, beceri ve 
deneyimleri Okuma Şenliği’nde 
aileleriyle paylaştılar. Müzik 
derslerinde öğrendikleri şarkılar ve 
ritim gösterileriyle ailelerini karşılayan 
öğrencilerimiz, sahnede okuma 
yazma sertifikalarını aldılar. Ardından 
okuma-yazma sürecini, matematiksel 
işlem ve düşünme becerilerini, 
yaratıcılık yeteneklerini geliştiren, 
öğrencilerimizin yıl boyunca üzerinde 
çalıştıkları etkinliklerden oluşan istasyonlarda aileler 
çocuklarıyla birlikte çalıştılar. İstasyonlarda çocuklarıyla 
birlikte sınıf ortamında çalışma imkânı yakalayan aileler 
keyifli vakit geçirdiler. İstasyon çalışmalarının ardından 

Görsel Sanatlar derslerinde yürütülen çalışmaların 
sergilendiği alanı gezen aileler hatıra fotoğrafları çekilerek, 
her öğrencimiz için özel olarak hazırlanmış fotoğraf 
çerçevelerini aldılar.

ANAOKULU ŞENLİĞİMİZ
Özel İzmir SEV Anaokulu Öğrencilerimiz, 6 farklı atölye 

çalışmasıyla yıl boyunca 
edindikleri becerileri, 
öğrendikleri bilgileri aileleri 
ile paylaştı. Öğrencilerin 
bir çok alanda gelişimini 
gözler önüne seren öğrenci 
ürünleri de okul bahçesinde 
sergilendi. SEV marşının 

da yer aldığı minik koro sonrasında öğrencilerimiz 
sertifikalarını sınıf öğretmenlerinden aldı. TİYATRO SEV JUNIOR’DAN 

OZ BÜYÜCÜSÜ 
Özel İzmir SEV İlkokulu 1.ve 2. sınıfların yer aldığı Tiyatro 
SEV Jr. Kulübü, yıl sonu performansı olarak Oz Büyücüsü 
Müzikali’ni sahneledi. 19 öğrenciden oluşan kulüp, şarkı 
ve danslarıyla göz doldurdu. Öğrencilerin sahne deneyimi 
yaşadığı ve başarmanın verdiği mutluluğu tattığı bu 
uyarlama seyirciler tarafından çok beğenildi. 7-8 yaş grubu 
öğrenciler, Zümrüt şehirde başlayan hikayelerini “Evim 
gibisi yok” mesajını vererek sonlandırdılar.
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ÜRETİMİ YERİNDE 
İNCELEDİK
Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz, 
Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” 
ünitesi kapsamında aydınlatma ürünlerinin 
üretildiği, Cem Dağ fabrikasını ziyaret ettiler. 
Gezi öncesi derslerde üretim, dağıtım ve 
tüketim ile ilgili önbilgilerini edinen öğrencilerimiz fabrika 
ile ilgili merak ettikleri soruları belirleyerek gezi çalışma 
planlarını oluşturdular. Fabrika ziyareti sırasında ürünlerin 
yapıldığı ham maddeleri, ham maddelerin geçtikleri 
aşamaları inceleme fırsatı buldular. Hazırladıkları soruları 
da yetkililere yönlendiren öğrencilerimiz merak ettikleri 

soruların yanıtlarını 
buldular. Ayrıca 
gezi sonunda 
öğrencilerimiz bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin, coğrafi 
özelliklerin mesleklerin oluşmasında önemli etki ettiğini ve 
buna bağlı olarak da nüfus yoğunluğunun değiştiğini de 
öğrendiler.

TOHUMDAN EKMEĞE
İzmir SEV Anaokulu’nda “Tohumdan Ekmeğe” temamız 
çerçevesinde Sanek Ekmek Fabrikası’na bir gezi 
gerçekleştirdik. Gezi kapsamında, 
öğrencilerimiz sofralarımıza gelen 
ekmeğin yolculuğunu adım adım 
izleme fırsatı buldular. İşbirliğinin 
önemi ve gerekliliği ekmek yapım 
aşamalarında öğrenciler 
tarafından fark edildi. 
Gezimizi, bizlere ikram 
edilen ekmeklerin tadına 
bakarak sonlandırdık. 
Ekmek yapım aşamalarını 
gözlemleme fırsatı veren 
ve anlatan fabrika 
çalışanlarına teşekkür etmeyi unutmadık.

ÇANAKKALE’YE TARİHİ GEZİ
Özel İzmir SEV Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerimizle Çanakkale’ye tarihimize bir 
gezi düzenledik. Gezide öğrencilerimiz Çanakkale Savaşı anıtları, müzeleri 

ve tabyalarını 
yakından 
görme ve bu 
tarihi yerlerin 
hikayelerini 
öğrenme fırsatı 
buldular. Sosyal 
bilgiler dersi için canlandırmalar yaptılar. Ayrıca 57. Alay 
Şehitliği’nde İstiklal Marşı’mızın 10 kıtasını birlikte okudular. 
Tüm öğrencilerimiz bir dönemi kapatan bu savaşın anısına 
saygıyla geziyi tamamladılar.

İÇİMDEN GELEN RENKLER
İzmir SEV 1. sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersi 
kapsamında, Galeri A Sanat Galerisi’nde sergilenen Evşen 
Algı Çelik’e ait “İçimden Gelen Renkler” sergisine ziyarette 
bulundular. Güncel sanat merkezi kavramıyla tanışan 

minik sanatsever 
öğrencilerimiz 
pek çok bilgiyi 
ve beceriyi sanat 
ortamlarında 
kazanıyorlar. Bir 
nesneye nasıl 
bakılır ve görülür? 

Görülen nesne nasıl okunur, algılanır? gibi sorularla 
karşılaşan öğrencilerimiz gezi sonrası resimler ile ilgili 
merak ettikleri tüm soruları canlı bağlantı yoluyla ressam 
Evşen Algı Çelik’e sorma fırsatını da elde ettiler.
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JMUN TAKIMIMIZ 
İSTANBUL USEV JMUN 
KONFERANSI’NDA
Özel İzmir SEV Ortaokulu JMUN takımımız, 
6. ve 7. sınıf öğrencilerimizden oluşan 24 
kişilik bir ekiple kardeş okulumuz Üsküdar 
SEV okullarında düzenlenen 5. USEV JMUN 
Konferansı’na katıldı. Konferansın bu yıl ki teması 
olarak “Sürdürülebilir Kalkınma” seçilmişti ve 
tüm katılımcılar dünyamızın karşı karşıya olduğu 
ciddi sorunlara çözümler üretmeye çalıştılar. 
Öğrencilerimiz haftalardır kulüp çalışmalarında 
bu konuları derinlemesine araştırarak öğrendiler. 
Konferans esnasında diğer takımların üyeleriyle farklı 
delegasyonlarda bir araya gelerek iklim değişikliği ve 
büyüyen mülteci krizi gibi konularda fikir alışverişinde 
bulundular, münazaralar yoluyla ortak çözümler 
geliştirdiler ve bunları raporlayarak sundular. 6. sınıf 
öğrencimiz Ela Karer ile 7. sınıflardan Derin Öğütçü 
ve Melis Akkoca delegasyonlarının elçileri olarak tüm 

JMUN KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ 
NEW YORK'TA
İzmir SEV JMUN Kulübü öğrencilerimiz, New York'ta 
gerçekleşen Global Classrooms International Model 
United Nations Middle Schools Conference’a katıldılar. 
Bu yıl teması “The Art of Diplomacy/Diplomasi Sanatı” 
olan ve Birleşmiş Milletler’in simülasyonu olarak 
gerçekleştirilen konferansın kapanış töreni New York'taki 
Birleşmiş Milletler binasında yapıldı.  
Ortaokul düzeyinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen 
yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferansa 

katılımcılara hitaben açılış konuşmaları yaptılar. Konferans 
süresince çok yoğun bir tempoda çalışan öğrencilerimiz, 
farklı okullardan yeni arkadaşlarla tanışmanın ve onlara 
ilerideki yıllarda çok büyük katkısı olacak eleştirel 
düşünme, toplum önünde İngilizce konuşma gibi becerileri 
geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, zorlu 
ama bir o kadar da keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini 
ifade ettiler.

katılan öğrencilerimiz çeşitli komitelerde Bolivya 
delegasyonu olarak görev yaptılar. Ülkeler 
arası organize suçların uluslararası güvenliği 
tehdidi, dijital kimliğin ve temel insan haklarının 
korunması, toplumsal refahla ilgili devlet 
politikaları, mültecilerin sorunları, çalışanların 
hakları, narkotik ilaç kaçakçılığı, GDO'lu ürünlerin 
üretimi, kullanımı ve ticareti, insanlar üzerinde 
yapılan tıbbi deneyler, UNESCO'nun tarihi, 
kültürel ya da doğal nedenlere dayanarak özel 
öneme sahip ilan ettiği dünya mirası sit alanlarının 
korunması gibi konuların ele alınarak tartışıldığı 

ve ortak çözümlerin üretildiği konferans süresince 
oldukça yoğun çalışan öğrencilerimiz, boş zamanlarını 
da New York'taki tarihi ve kültürel yerleri gezerek 
değerlendirdiler.
Konferans süresince farklı görüşler dile getiren 
tüm öğrencilerin ortak görüşü dünya sorunlarının 
çatışmalarla değil, iletişim, işbirliği ve diğer barışçıl 
yöntemlerin kullanılarak çözülmesinin gerekliliğiydi. 
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük 
katkılar sağlayacak deneyimlerle dolu geçen bu 
uluslararası konferansta okulumuzu başarıyla temsil eden 
tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. 
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POLİFONİK KORO VERONA 
KORO FESTİVALİ'NDE
2016 Eylül ayında müzik öğretmeni Kemal Aydın 
tarafından kurulan Özel İzmir SEV Ortaokulu 
Polifonik Korosu ilk uluslararası deneyimini 30 
Mart-3 Nisan tarihleri arasında gittikleri İtalya kültür 
gezilerinde Verona Koro Festivali’ne katılarak yaşadı. 
Uluslararası ve kültürler arası barış, kardeşlik, empati 
ve etkileşimi hedefleyen bu anlamlı çok sesli koro 
festivali müzik etkinliğinde öğrencilerimiz okulumuzu 
ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler ve büyük 
alkış aldılar. Üçlü ve dörtlü partisyonlar şeklinde 
söyledikleri şarkılarında özgün müziğimizi ön plana 
çıkaran koromuz, repertuarlarını türkü, Türk klasik 
müziği ve otantik Türk pop müziği parçalarından 
oluşturdular.
Tüm katılımcı koroların hep birlikte ünlü İtalyan şef 
Matteo Valbusa yönetiminde, iki gün prova yaptıktan 
sonra, programın finalinde söyledikleri Signore Delle 
Cime isimli dört partisyonlu İtalyanca şarkıyı icra 
etme başarısını gösterdiler. Verona şehrindeki çiçek 
festivalini ve şehrin önemli tarihi yerlerini rehber 

eşliğinde gezerek bilgi alan grubumuz şehrin önemli 
bir meydanında da halka açık bir konser de verdi.
Gezi programlarının son gününde yine lokal bir rehber 

eşliğinde Venedik ve Burano Adası’nı ziyaret 
ederek bilgilenen koro öğrencilerimiz, İzmir’e 
müthiş bir kültür birikimi ve deneyimlerle geri 
döndü. 11 Nisan assembly saatinde okul 
arkadaşlarına polifonik müzik ile ilgili yapılan 
bir ön bilgilendirmeden sonra gezi anılarını 
paylaşan İzmir SEV Polifonik Koro grubumuz, 
şarkılarını canlı performans olarak sunarak 
kendilerini ilgiyle izleyen SEV öğrenci ve 
öğretmenlerinden de büyük beğeni topladılar 
ve gelecekte yapacakları çalışmalar için 
motivasyonlarını arttırdılar.
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TARİHSEV İLE İTALYA GEZİSİ
İzmir SEV 4. sınıf öğrencileri, TarihSEV projesi kapsamında 
yıl boyunca farklı tarih dönemleriyle ilgili çalışmalarını 
sürdürdüler. Detaylı olarak çalışılan  Avrupa Ortaçağ 
ve Rönesans dönemini bu yıl da çok özel bir araştırma 
ve inceleme gezisiyle 
zenginleştirdiler. Rönesans’ın 
kalbi İtalya’da, sözel ve görsel 
olarak çalıştıkları tüm konuları 
yerinde inceleyerek pekiştirme 
fırsatı buldular. Floransa’da 
Dante’nin sokaklarında 
gezdiler; Ufizzi’de Boticelli’nin, 
Caravaggio’nun resimlerini 
incelediler; Vinci kasabasında 
Leonardo’nun evini ziyaret 
ettiler, Roma da Vatikan’la, 
Michelangelo’yla ve Raphael‘le 
tanıştılar, Toskana’yla, Arno’yla karşılaştılar.

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 
İLE BULUŞMA
Ressam, şair, yazar ve öğretmen olan Bedri Rahmi 
Eyüboğlu Türk Resim sanatının öncülerindendir... 
Eserlerinde Anadolu kültüründen izler, hayal gücünün 
zenginliği, materyal çeşitliliği, beneklerin ve lekelerin 
zenginliğini gözlemlediğimiz bir ressam. Özel İzmir SEV 
İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz ile 3 hafta süren sanat 
projemizde, öncelikle Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yaşamını 
ele aldık ve röportajlar izledik. Sanatının gelişimini 
özetleyen örnekler üzerine konuştuk. Derin düşünme ve 
derin anlama sorularına yanıtlar arayarak "Project Zero" 
öğretim yöntemi ile eserlerini inceledik. Fark ettik ki 
sanatçının eserlerinde renkler ve benekler baş rolde... Çizgi 
ve lekeler vazgeçilmez. Özellikle tabak ve taş üzerine 
yaptığı çalışmalarda Orfoz balığını resmeden Bedri 
Rahmi'den kalan izlenimlerimizle bizler de tabak üzerine 
Orfoz resimleri tasarladık. Tüm bu süreci somutlaştırmak, 
sanatçı ile empati kurmak, kişisel eşyalarını görebilmek 
ve orijinal eserlerini gözlemlemek amacıyla Folkart Sanat 
Galerisi ziyaretimizi gerçekleştirdik. Müze yetkililerinin de 
desteği ile yepyeni bilgiler edindiğimiz heyecan veren bir 
deneyim yaşadık. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bıraktığı kalıcı 
izler, sanat çalışmalarımıza ışık tutmaya devam edecek.

YEREL YÖNETİM ZİYARETİ
İzmir SEV 4. sınıf öğrencileri yerel yönetimin görevlerini 
öğrenmek üzere Buca Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Yerel 
yönetimin görevlerini, bu görevlerini yerine getirirken 
en çok zorlanılan konuları yaşanılan ilçeyi daha iyi bir 
konuma getirmek için neler planlanabileceklerini, hizmetler 
yerine getirilirken kamuoyunun ne gibi katkıları olduğunu, 
merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki farkları, 
çalışmalar yürütülürken merkezi yönetimle iş birliklerini, 
Buca Belediyesi’ne giderek meclis salonunda Belediye 
Başkanı Levent Piriştina’dan öğrendiler.
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ÇİFTLİK 
GEZİSİ
"Hayvan 
Dostlarımız" 
teması 
kapsamında 
Gürel Çiftliği'ne 
geziye gittik. 
Bu gezimizde amacımız, çiftlik hayvanlarını 
yakından görmek ve hayvanlardan hangi ürünler 
elde edildiğini gözlemlemekti. Ayrıca gezimizde 
öğrencilerimiz çiftlikte kurulan istasyonlarda 
aktif olarak görev aldılar ve yaparak yaşayarak 
öğrenme fırsatı yakaladılar.

KEDİ EVLERİ ZİYARETİ
İzmir SEV Anaokulu'nda ‘Hayvan Dostlarımız’ adlı 
temamızdaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu haftaki 
çalışmalarımızda, hayvanları nasıl koruyup sahip 
çıkabileceğimizle ilgili beyin fırtınası yaptık. Fikirlerimizi 

grup çalışması yaparak 
resimledik ve poster 
oluşturduk. Okulumuzun 
önündeki kedi evlerini 
ziyaret ettik. Kediler için 
yapılan evleri gördük. 
Evlerin yapılma amacını, 
okulumuzun görsel 

sanatlar öğretmeni Safinaz Arıcan’dan dinledik. Kedilerin 
beslenmeleri için verilen artık yemeklerin, mamaların ve 
kaplarına doldurulan suların, onların yaşamaları için ne 
kadar önemli ve kıymetli olduğunu fark ettik.

“KORKMADAN OLMAZ” 
SEMİNERİ
Anaokulu velilerimiz ve Uzman Psikolog Bade Vardarlı 
Armağan ile, çocukluk çağı korkularının ele alındığı 
“Korkmadan Olmaz” seminerinde buluştuk. Korku, 
duygusal gelişimin içinde yer alan ve çocukluk çağında 
sıklıkla görülen bir ruhsal durumdur. Seminerde gelişim 
dönemine göre sık görülen korkular, korkunun kaynakları, 
çocuğun korkularına ebeveynlerin yaklaşımı ve bu konuda 
ebeveynler için öneriler konuları ele alındı. Seminer 
ailelerin sorularının yanıtlanmasıyla sonlandırıldı.

ETKİLİ AİLE SEMİNERİ: 
“BÜYÜME YOLCULUĞU”
Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları olarak, 
öğrencilerimizin büyüme yolculuklarına eşlik ederken 
aynı zamanda onların gelişimlerini de yakından takip 
etmekteyiz. Bu noktada aile-okul işbirliği önceliklerimiz 
arasındadır. Yıl boyunca süren veli seminerlerimizden bir 
yenisini de Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdik. “Büyüme 
Yolculuğu” teması altında Psikiyatrist Doç. Dr. Taner 
Güvenir, anne-baba-çocuk üçlüsünde önemli bir yer tutan 
gelişim süreçleri, iletişimin önemi ve dijital hayat konuları 
üzerinde paylaşımlarda bulundu. 
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BAŞARMAK 
İÇİN KUŞAK 
PROGRAMI 
Öğrencilerimizin başarıya 
ulaşma yollarını ve bu yolda 
karşılaşılabilecekleri sorunlara 
karşı hazırlıklı olmalarını, 
çözümler üretebilmelerini 
sağlayabilmek amacıyla 
uyguladığımız ‘Başarmak 

İçin Kuşak Programı’mızda bu dönem öğrencilerimize 
“Verimli Ders Çalışma Teknikleri” ve “Programlı ve 
Planlı Çalışma Stratejileri” dersleri aktif bir şekilde 
işlenerek, teknik ve stratejilere yönelik uygulamalı dersler 
yapıldı. Yapılan uygulama çalışmaları, öğrenci bazında 
incelenerek bireysel olarak geribildirimler sağlandı. 

Söz konusu program 
dahilinde öğrencilerimize 
“Öğrenme Stilleri” ve 
“Çalışma Davranışları” 
dersi anlatıldı, sonrasında 
uygulanan “Öğrenme 
Stilleri Envanteri” ve 
“Çalışma Davranışını 
Değerlendirme Ölçeği” 

ile başarılarına etki edecek kendi tutum ve davranışlarını 
tanımaya yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

İzmir SEV’de, anaokulundan başlayan bir rehberlik 
programını hayata geçiriyoruz. Nasıl mı? İşte ana 
hatlarıyla ‘Sorumluluk Eğitimi’ ile başlayan süreç… 
Sorumluluk, kendimize ve çevremize karşı görevlerimizi 
zamanında yerine getirmek ile ilgilidir. Sorumlu bireyler 
davranışlarının başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını 
üstlenirler, başkalarının haklarına saygı gösterirler ve 
kendi haklarını korurlar. Sorumluluk sahibi çocuklar, 
kendi kararlarını verebilirler, bağımsız davranabilirler ve 
kendilerine güvenirler. Sorumluluk gelişimi ailede başlar, 
çocuğun sosyalleşmesi ile girdiği her ortamda devam 
eder. Çocukluğun ilk yıllarında çevresindeki yetişkinler 
tarafından beğenilmesi ve onay alması önemlidir, ilerleyen 
yıllarda çocuk kendini kontrol etmeyi öğrendikçe, görev 
ve sorumluluklarını başarabildiğini görmekten keyif alır. 

SORUMLULUK SAHİBİ ÇOCUKLAR...
Sorumluluğu öğrenmek diğer becerileri öğrenmek gibidir, 
çocuğun sorumluluklarını yerine getirmesine ne sıklıkla 
fırsat verilirse bu davranış o kadar pekişir. Çocuğun ilk 
önce evde sonrasında okulda yerine getirmesi gereken 
görevlerinin olması ve çocuğun bu görevleri yerine getirme 
konusunda desteklenmesi, sorumluluk alabilme becerisini 
geliştirecektir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 
olarak “Sorumluluk Eğitimi’ne anaokulundan başlıyoruz; 
öğrencilerimizin sorumluluklarına ilişkin farkındalıklarını 
arttırmak için yaptığımız çalışmalarda öncelikle 
sorumluluğun ne olduğunu tartışıyor, evdeki ve okuldaki 
sorumluluklarının neler olduğunu ele alıyoruz. Ev ve 
okuldaki sorumluluklarına ilişkin canlandırma ve pekiştirme 
çalışmalarıyla farkındalıklarını arttırmayı ve sorumluluk 
alma davranışını motive ederek arttırmayı amaçlıyoruz. 

İZMİR SEV AVUSTURYA’DA
İzmir SEV’de öğrencilerimizin her alanda olduğu 
gibi sporda da deneyimlerini çeşitlendirmek, ulusal 
ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsil etmek 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Birleşik Dünya Oyunları 
(United World Games ) festivali, Avrupa’nın sayılı gençlik 
ve spor 
etkinlikleri 
arasında 
gösteriliyor. 
Her yıl 
dünyanın 
dört bir 
yanından 
gelen genç sporcular, 
farklı yaş gruplarında 
bu festivalde buluşarak 
kardeşliğin, barışın 
ve sporun anlamını 
öğrenme şansına sahip 
oluyorlar. Bu sene 
13. kez düzenlenen 
Birleşik Dünya Oyunları (UWG) Avusturya’nın Klegenfurt 
kentinde gerçekleşti. Kız ve erkek kategorilerinde 9-18 yaş 
aralığında 8 bin sporcunun yer aldığı ve öğrencilerimize 
farklı alanlarda bir çok deneyim kazandıran Birleşik Dünya 
Oyunları festivaline, bu yıl İzmir SEV ortaokulu basketbol 
ve voleybol küçük kız takımlarımız katıldı.
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İzmir SEV’de 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında; okul takımları, hafta 
sonu alt yapı çalışmaları ve spor kulüplerinde toplam 644 öğrencimizle 
spor çalışmalarımızı başarı ile tamamladık. Jimnastik, badminton, 
basketbol, voleybol, masa tenisi ve oryantring branşlarındaki takımlarımızla 
okullar arası şampiyonalara ve birçok özel yarışmaya katıldık. Okul 
dahilinde antrenmanlarına devam eden takımlarımızın yanı sıra, bireysel 
branşlarda okul dışında kulüpleriyle antrenman yapan öğrencilerimizi de 
her zaman destekledik. Bu öğrencilerimiz kulüp yarışmalarında olduğu 
gibi okullar arası yarışmalarda da İzmir SEV i başarıyla temsil ediyorlar.  
Sporcu öğrencilerimizin unutulmaz anlar yaşattıkları müsabakalar 
neticesinde hem bizlerin hem de ailelerinin gurur kaynağı oldular. İşte 
başarılarımız ve gurur kaynağımız sporcu öğrencilerimiz:

SPOR BAŞARILARIMIZ 

➤ Derin 
Helvacıoğlu, 
Zeynep 
Hepkorucu, 
Ayça Gökçe’den 
oluşan ‘Ritmik 
Jimnastik Küçük 
Kızlar Takımımız’ 
önce İzmir 1.si , 
ardından Türkiye 
Şampiyonası’nda 
Türkiye 1.si.

➤ Okullar arası Ritmik Jimnastik 
İl Şampiyonası, Minik B 
kategorisinde, Deniz Unustası, 
Aslı Atakan ve Nehir Eker 
İzmir Takım 2.si,  Minik A 
kategorisinde ise bireyselde Mey 
Telyas İzmir 4.sü.

➤ 7. sınıf öğrencimiz 
Dora Derinler Urla’da 
yapılan Okullar arası 
Yelken Yarışmalarında, 
‘Yıldızlar Tekno 
293 U Wind Surf 
Kategorisi’nde 
İzmir 2.si.

➤ Okullar arası 32. 
Torunlar Atletizm 
Yarışması’nda 7. 
sınıf öğrencimiz 
Irmak Ocak, uzun 
atlamada 4.56 ile 
İzmir 1.si.

➤ 7. sınıf öğrencisi Kaan Orhan, ‘Okullar arası 
Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstü 
kategorisinde İzmir 1.si, ardından Türkiye 4.sü.

➤ 6. İzmir Okullar arası İl 
Şampiyonası’nda, İzmir SEV Yıldız Erkek 
Badminton Takımımız  İzmir 4.sü.

➤ İzmir SEV Küçük Kız Badminton Takımımız,  
Okullar arası İl Şampiyonası’nda İzmir 4.sü.

➤ Artistik Jimnastik İl 
Şampiyonası’nda, İzmir SEV İlkokulu 
erkek takımımız takım 3.sü

➤ 9. Küçük 
Erkekler 
Voleybol 
Takımımız, 
İzmir İl Birinciliği 
maçlarında 
İzmir 4.sü.

➤ Basketbol Küçük Erkek 
Takımımız Basketbol 
Federasyonu ve NBA in 
ortaklaşa organize ettiği 
‘Junior NBA Ligi’nde 
İzmir’de oynadığı tüm 
maçlarını kazanıp, 
play- off grubuna yükseldi.

➤ Basketbol Yıldız Erkek Takımımızın 13-14 
Mayıs tarihlerinde TAC’de yapılan  4. Stickler 
Cup’ta 3.lüğü kazandığı turnuvada, 7. sınıf 
öğrencimiz Orhan Can Demirel en iyi guard ve 
yetenek yarışması birinciliğini kazandı.
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GAMEFEST 2017 
16-17 Mayıs 2017 Salı ve Çarşamba günleri ilk kez okulumuzda gerçekleştirilen, 
İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV Ortaokullarından 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı, 1. 
SEV GAMEFEST etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin bu festivalde fiziksel 
etkinlikler yaparak, paylaşmayı öğrenmesi, oyunla başlayan spor alışkanlığının yaşam 
biçimi haline dönüşmesi hedeflendi. Tüm katılımcıların fairplay çerçevesinde oyunlar 
oynayıp , yarışmalar yaptığı bu festival, önümüzdeki yıllarda dönüşümlü olarak İzmir, 
Üsküdar ve Tarsus SEV Ortaokullarının ev sahipliğinde geleneksel hale dönüştürülecek.
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İZMİR’İN MATEMATİK 
BAŞARISI
Dört farklı kıtadaki 25 ülkeden 14 bin 262 öğrencinin 
katıldığı, uluslararası niteliğe sahip ‘Mathematics 
Without Borders’ adlı matematik yarışmasının ikinci 
aşaması tamamlandı. Özel İzmir SEV İlkokulu 3. ve 4. 
sınıf öğrencilerimizin katıldığı turnuvada öğrencilerimiz 
3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandılar. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Altın 
Madalya alan öğrencilerimiz; Ahmet Emir Özyurt, Naz 
Kösel, Alya Erkut. Gümüş Madalya alan öğrencilerimiz; 
Kerem Koç, Selin Posacıoğlu, Arel Ulukuş, Leticia 
Marie Delongh, Can Oruz. Bronz Madalya alan 
öğrencilerimiz; Burak Pakdemirli, Mina Yorgancılar, 
Tolga Tanınmış, Sarp Ünal, Ali Deniz Köse.

DESTINATION IMAGINATION 
TURNUVASI
12-13 Mart tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenen 
Destination Imagination Avrasya Turnuvası’nda (DAT) 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin oluşturduğu altı 
takımımız okulumuzu temsil etti. Yaratıcılığın ve problem 
çözme yeteneklerinin sergilendiği yarışmada, B Scientific 
Challenge-Bilimsel Kategori’de “5 Stars” Ortaokul 
Takımımız Türkiye 3.sü oldu. Tüm öğrencilerimizi ve takım 
koçlarımızı kutluyoruz.

KANGAROO MATEMATİK 
YARIŞMASI
Dünyada 70’e yakın 
ülkede düzenlenen, 
ülkemizde de 50 
den fazla şehir, 500 
den fazla okulda 35 
binden fazla öğrencinin 
katıldığı, içerik olarak 
öğrencilerin ilgisini 
çeken matematiği 
gündelik hayatla bağdaştıran soruların da sorulduğu 
ve öğrencilere uluslararası matematik kültürünün bir 
parçası olma fırsatını sunan Uluslararası Kangaroo 
Matematik Yarışması’nda 5. sınıf öğrencilerimizden 
İpek Altınyurt ve 7. sınıf öğrencilerimizden Can 
Gökmen yüzde 5’lik başarı dilimine girerek 
olağanüstü bir başarıya imza attılar ve final 
yarışmasına katılmaya hak kazandılar. Bu büyük 
başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyoruz.

GEOMETRİ VE KODLAMA 
BİRARADA
Özel İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, bu hafta 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine, geometrik şekillerin 
açılarını bularak başladılar. “Sphero Lightning Sprk Lab” 
uygulaması ile açı, süre ve eğim hesaplaması yapıp 
kodlayarak, ilgili şeklin Sphero hareketleri ile oluşturulması 
çalışmasında öğrenciler hem geometri bilgilerini tazelediler 
hem de kodlayarak istenilen büyüklükte ilgili şekile 
erişmenin mutluluğunu yaşadılar.
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ULUSLARARASI AMC-8 
YARIŞMASI BAŞARILARIMIZ
Her sene matematik takımlarımızdaki 8. sınıf öğrencilerinin 
katıldığı uluslararası bir yarışma olan AMC-8 yarışmasına 

katıldık. Okulumuzu 
dünya çapında bir 
yarışmada temsil eden 
öğrencilerimiz, bu sene 
ilk defa online olarak 
yapılan yarışmaya yıl 
boyu kulüp çalışmalarında 
hazırlandılar. Yarışma 

içeriğinde, zorlayıcı sorular olduğu gibi, ilginç ve hayatın 
içinden de sorular yer aldı. Can Aksel Kohen, altın 
madalya, Doruk Şekercioğlu, Atahan Karabey, Simay Naz 
Tütüncü Gümüş madalya kazanırken, Deniz Güneri bronz 
madalya kazandı. Matematik takımında yer alan tüm 
öğrencilerimiz, okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiler

SEV MATEMATİK 
YARIŞMASI
İzmir SEV’de “Math Fun Week” haftası boyunca 
düzenlediğiniz öğlen etkinlikleri, matematik 
yarışmaları ve sınıf çalışmaları ve Pi Günü 
etkinlikleri ile Matematik Festivali’ne dönüştü. 
Düzenlenen SEV Math Contest Matematik 
yarışmasında başarılı olan öğrencilerimiz 
madalyalarını aldılar. Tüm öğrencilerimizi ve 
Matematik Bölümü öğretmenlerimizi kutluyoruz.

MATHEMATICS WITHOUT 
BORDERS BAŞARISI
Dört farklı kıtadaki 25 ülkeden 14 bin 262 öğrencinin 
katıldığı uluslararası Mathematics Without Borders 
matematik yarışmasının Kış Oturumları tamamlandı. 
Farklı sınıf 
seviyelerindeki 
oturumlara 
katılan Özel İzmir 
SEV Ortaokulu 
Mathematics 
Without Borders 
Takımı, 7 Altın, 5 Gümüş, 5 Bronz madalya ve toplamda 
17 derece alarak ikinci etabı tamamladılar. Öğrencilerimizi 
bu büyük başarıları için kutluyoruz.

KISA OYUN FESTİVALİ 
Özel İzmir SEV Ortaokulu Türkçe Tiyatro Kulübü 
öğrencilerimizle Gelişim Koleji tarafından düzenlenen 

Kısa Oyun Festivali’ne 
katıldık. Öğrencilerimizden 
Erdoğan Efe Erdem 
yüzlerce öğrenci arasından 
"Alkışlanmaya Değer 
Öğrenci" seçilirken, 
Valentina Lara Corsini 
"En İyi Kadın Oyuncu" 
ödülünü aldı. Türkçe Tiyatro 
Kulübü öğrencilerimizi 

okulumuzu güzel bir şekilde temsil ettikleri için kutlar, 
başarılarından dolayı tebrik ederiz.
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BARIŞ AFİŞLERİ YARIŞMASI 
Uluslararası Lions Derneği’nin 
düzenlediği Barış Afişi 
Yarışması’nda Özel İzmir SEV 
Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz 
Nehir Üretmen mansiyon 
ödülü aldı. 225 eserin katıldığı 
yarışmada ilk 9 afiş dereceye 
girdi. Öğrencimizi bu güzel 
başarısı için kutluyoruz.

EN ETKİLİ 
FRANSIZCA 
ŞİİRLER
Piri Reis Güzelbahçe Okulları 
tarafından düzenlenen, 
Frankophoni haftası kutlama 
etkinliklerine katılan, 6. sınıfı 
öğrencilerimiz Emir Habif ve 

Emilia Dologh, okudukları Victor Hugo şiiri ile  “En Etkili 
Şiir Okuma” ödülünü aldılar. Öğrencilerimizi kutluyoruz.

SEV'DE MATEMATİK 
MADALYALARI
Uluslararası Mathematics Without Borders matematik 
yarışmasının üçüncü aşaması da tamamlandı. Özel 
İzmir SEV İlkokulu 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin katıldığı 
turnuvada öğrencilerimiz 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz 
madalya kazandılar. Aynı zamanda her yıl ülkemizin 
de dahil olduğu 70'den fazla ülkede düzenlenen 
Kanguru Matematik Olimpiyatı’nda da 11 öğrencimiz 
final sınavına katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi kutluyoruz.

ULUSLARARASI GAUSS 
YARIŞMASI 
İzmir SEV Matematik Kulübü’nde yer alan öğrencilerimiz 
birçok ulusal ve uluslararası yarışma ve turnuvaya 
katıldı. Bunlardan biri de Kanada da bulunan Waterloo 
Üniversitesi’nin uyguladığı Gauss Matematik yarışmasıydı. 

Gauss Matematik yarışması uluslararası platformda 
öğrencilerimiz için önem taşıyan bir yarışma. Okulumuzun 
7. ve 8. sınıf öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yılda 
yarışmaya katıldı ve yarışmada çok başarılı oldular. 
Yarışmada madalya kazanan öğrencilerimiz:
7. sınıflarımızdan Can Gökmen üstün başarı sağlayarak 
altın madalya; Emre Çınar, Mert Demirkaya, Selin Şikar, 
Ralf Telyas ve Doğa Koroğlu gümüş madalya;  Onur 
Özgen, Suat Demir Koçak, Derin Öğütçü, Naz Bilgen ve 
Pelin Pala bronz madalya kazandılar.
8. sınıflarımızdan Aksel Kohen ve Atahan Karabey gümüş 
madalya; Deniz Bajin, Başak Karabacak, Yankı Kuğu, 
Doruk Şekercioğlu, İlayda Tosun, Aras Tokatlı, Simay Naz 
Tütüncü ve Bade Kolcuoğlu bronz madalya kazandılar. 

MATEMATİKTE SEV DAMGASI
Kanguru Matematik sınavına, 2017 yılı itibarı ile dünyada 
75 ülke ve 6,4 milyon 
öğrenci katılıyor. 
Ülkemizde de 56 
şehirden 600’e yakın okul 
35 bin öğrencinin katılımı 
ile gerçekleşen Kanguru 
Matematik Final sınavına 
katılmaya hak kazanan 
öğrencilerimizden, 3. sınıf 
öğrencimiz Ahmet Emir 
Özyurt Türkiye İkincisi 
oldu. Mart ayında yapılan ön eleme sınavına katılan Özel 
İzmir SEV İlkokulu öğrencilerinden 19’u Türkiye finallerine 
katılmaya hak kazandı.
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Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın 8. sınıf 
öğrencileri, kampüs alanında yer alan Amfi Tiyatro’da 
düzenlenen törenle yeni bir geleceğe uğurlandı. İzmir SEV 
2017 mezunlarının diploma aldığı tören duygulu anlara 
sahne oldu. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi 
ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar 
Evren konuk konuşmacı olarak mezuniyet törenine katıldı. 
Yaptığı konuşmada da mezun öğrencilerle deneyimlerini 
ve bilgilerini paylaştı. 
İzmir SEV İlköğretim Kurumları'nda ilk beşe giren 
öğrencilerin plaketlerini aldığı törende, okul birincisi olan 
Deniz Bajin, plaketini konuk konuşmacı Prof. Evren ve 
İzmir Amerikan Koleji 1973 yılı mezunu Sağlık ve Eğitim 
Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Ceyda Aydede’den aldı. 
Özel İzmir SEV Ortaokulu Müdürü Sedef Özyiğit, İzmir 
SEV’in öğrencilerine kazandırdığı akademik, sosyal ve 
yabancı dil donanımlarıyla, seçtikleri 
yolda başarılarına başarı katacakları 
konusundaki inancını ifade etti. Özyiğit, 
öğrencilere şunları söyledi: “Bu sene 
mezuniyet temanızı sizler, ‘orman ve 
ağaçlar’ olarak belirlediniz. Sizler İzmir 
SEV’den mezun olurken ömür boyu 
kullanacağınız temel bilgi ve becerileri 

İZMİR SEV’DE MEZUNİYET TÖRENİ

elde ettiniz. Bu yapın içerisinde kendine güvenen, 
sahip olduğu özellikler ile gurur duyan, araştıran, 
keşfeden, öğrenen ve sürekli gelişim içinde olan sizler 
varsınız. Tüm bu donanımlarla kuvvetlenen kökleriniz 
ile hayatınızın yeni bir döneminde yeni filizler vermek 
üzere ayrılıyorsunuz okulunuzdan. Yolunuz açık olsun.”  
Mezunların keplerini havaya fırlatmalarının ardından SEV 
Marşı söylendi. Amfide biten törenin ardından veliler ve 
öğrenciler okulun bahçesinde düzenlenen resepsiyona 
katıldılar. Gece mezuniyet pastasının kesilmesi ve 
güvercinlerin gökyüzüne uçurulması ile sona erdi.
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Çanakkale Zaferi’nin 102. 
yıl dönümünde bu zafer 
uğruna canını hiçe saymış 
binlerce şehidimizi andık. 
Ortaokul öğrencilerimiz gün 
boyunca Çanakkale şehitleri 
için hazırlanan panoda bu 
anlamlı güne özel duygu ve 
düşüncelerini paylaştı. Ardından 
Çanakkale 1915 filmini izlediler. 
İlkokul öğrencilerimiz tarafından 
da günün anlam ve önemine 
uygun videolar izlendi, şiirler 
okundu ve genç yaşında vatanı 
korumak pahasına savaşa 
giden, Çanakkale’de bir destan 
yazan askerlerimiz ve onların 
yaşadıklarıyla ilgili bir drama 
sahnelendi. Şehitlerimizi saygıyla 
anıyor, Çanakkale ruhunu her 
daim taşıyacağımızı bir kez 
daha dile getiriyoruz.

ÇANAKKALE GEÇİLEMEDİ, 
GEÇİLEMEZ!
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YENİDEN CIS AKREDİTASYONU
Eğitim kurumları için uluslararası bir otorite olan 
CIS (Uluslararası Okullar Konseyi) ilköğretim ve lise 
düzeyindeki okulların, konsey tarafından öngörülen 
kalitede eğitim verip vermediğini denetleyen, dünyaca 
tanınmış saygın bir kuruluştur. Konsey, üyesi olan okulları 
dünya standartlarında kalite kriterleri ile değerlendirip 
kriterlere uygun okullara Türkçede “denklik” olarak ifade 
edebileceğimiz “akreditasyon” belgesi vermektedir. 
Akreditasyon belgesinin alınması ve yenilenmesi 
okullar için uzun ve yoğun bir çalışma gerektirir. Tarsus 
SEV Okulları 
bu çalışmalara 
2004 yılında CIS 
komisyonunun 
denetimiyle başlayıp 
bu akreditasyonu 
2007 yılında almış, 
2012 ve son olarak 
2017 yıllarında 
tekrar yenilemiştir.

İNGİLİZCE 
HAFTASI  
12-15 Haziran tarihleri 
arasında Tarsus SEV'de 
"İngilizce Haftası" 
düzenlendi. İlkokul 
öğrencilerimiz; hafta 
boyunca İngilizce 
konuşarak spor kulübü, maske yapımı, çanta yapımı, 
drama kulübü, parmak boyama kulübü, kitap ayracı yapımı 
gibi pek çok farklı kulüp etkinliğini deneyimledi. Ortaokul 

öğrencilerimiz ise İngilizce 
becerilerini test etme, 
İngilizce olarak düşünüp 
yarışabilme fırsatı buldukları 
çeşitli oyunlar oynadılar. 
Öğrenciler hafta boyunca 
İngilizce konuşarak, 
yaparak ve yaşayarak 
keyifli dakikalar geçirdiler.

SEV EĞİTİM 
SEMPOZYUMU
Türkiye’de köklü ve çağdaş eğitimin öncüsü 
Özel Tarsus SEV Okulları artık geleneksel 
hale gelen Eğitim Sempozyumu’na 
dördüncü kez ev sahipliği yaptı. 25 
Şubat Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir 
yanından sempozyuma katılan öğretmenler 
ülkemizdeki eğitim sorunları ve eğitim 
kalitesini artırma yollarını tartıştı. 
‘Öğren, Öğret, Aydınlat’’ sloganıyla 
hazırlanan sempozyumun 
açılış konuşmasını Bahçeşehir 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şirin 
Karadeniz yaptı. Karadeniz; 
eğitim teknolojisinin etkili ve verimli 
kullanımını, eğitimde doğru bilinen 
yanlışları ve son yıllarda yapılan 
eğitim araştırmalarını değerlendirdi.
Açılış konuşmasının ardından 
başlayan eş zamanlı oturumlarda 
birçok okuldan eğitimci, Türkçe ve İngilizce dillerinde 
yaptıkları sunumlarla bilgi paylaşımında bulundu. 

Sempozyuma 
okul öncesi, 
ilk ve ortaokul 
kademeleri, 
üniversitelerin 
idareci ve 
akademisyenleri 
ile üniversite 

öğrencileri katıldı. Özel Tarsus SEV İlkokulu ve 
Ortaokulu öğrencilerinin teknolojik çalışmalarının 
sergilendiği teknoloji koridorunu da ilgiyle ziyaret 
eden eğitimciler, oldukça verimli ve keyifli bir gün 
geçirdiklerini ifade ettiler.
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MÜFREDATI GELİŞTİRME 
ÇALIŞMASI
Tarsus SEV İngilizce Bölümü, SEV Okulları Eğitim Geliştirme 
Yöneticisi Çınla Sezgin önderliğinde, İngilizce müfredat 
geliştirme ve güncelleme çalışması yaptı. İki gün süren 
çalışmalar esnasında diğer branşların konu başlıkları 
İngilizce müfredatına entegre edildi. İki günlük verimli 
çalışmalar sonrası yıl boyunca güncellemelerin devam 
etmesine karar verildi.

‘YARATICI ÖĞRETİM 
TEKNİKLERİ’ ÇALIŞTAYI
18 Mart’ta Tarsus İlkokulu ve Ortaokulu İngilizce Bölümü, 
British Side Kurumu Sınav Yetkilisi Songül Ömürdağ 
tarafından yönetilen ‘Yaratıcı Öğretim Teknikleri’ adlı 
çalıştaya katıldı. 
Çalıştay, Cambridge 
sınavlarında öğrenciler 
tarafından yapılan 
en yaygın hatalar 
ve öğretmenlerin bu 
hataları nasıl en aza 
indirebilecekleriyle başladı. Öğretmenler, öğrencilerin 
Cambridge sınavlarında yer alan bölümleri tecrübe 
etmelerine yönelik özel olarak hazırlanmış olan eğlenceli 
aktivitelere katıldılar. Bu çalışma KET ve PET sınavlarının 
yazılı bölümlerinin değerlenmesiyle sonlandırıldı. 
Çalıştayın bitiminde öğretmenlere sertifika verildi. 
İngilizce Bölümü muhteşem bir gün geçirdi ve sınıflarında 
uygulayabilecekleri değerli fikirler kazandılar.

SEV'Lİ 
ÖĞRENCİLERDEN 
ANLAMLI DAVRANIŞ 
Özel Tarsus SEV İlkokulu ve 
Ortaokulu öğrencilerimiz sene 
boyunca okulda sattıkları meyve 
ve pastalardan elde ettikleri gelirle 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 
(BEP) kapsamında eğitim gören 
engelli bir öğrenciye akülü sandalye 
alarak bir öğrencinin mutluluğuna 
ortak oldu.
Gerçekleştirilen akülü sandalye 
teslimine Tarsus Kaymakamı, ilçe 
milli eğitim müdürü, okulumuz 
idarecileri, okul aile birliği üyelerimiz, 
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz 
katıldı. “Sevgi Engel Tanımaz” 
sloganıyla geçmiş yıllarda başlatılan 
ve büyüyerek devam eden yardım 
kampanyası kapsamında bu sene 
ikinci akülü sandalyenin ihtiyaç sahibi 
bir öğrenciye ulaşmış olması bizleri 
çok mutlu etti.
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SEV’DE BAHAR COŞKUSU
Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları Okul Aile Birliği 
tarafından organize edilen geleneksel bahar şenliğimizi 
23 Nisan Pazar günü okul kampüsümüzde velilerimizin ve 
öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Çeşitli 
animasyon gösterileri ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı 
şenliğe,  okul orkestramız da  sahne performansları ile 
renk kattı. Her yıl baharın gelişini hep birlikte karşılamak 
için düzenlediğimiz şenliğimizin  bu yıl 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelmesi, bu 
anlamlı günü daha da coşkuyla kutlamamıza vesile oldu.
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TARSUS SEV KOROSU 
İSTANBUL'DA
Tarsus SEV öğrencilerinden yirmi dört koristimiz bu yıl 
beşincisi düzenlenen SANSEV Uluslararası Çok Sesli 
Koro Festivali’nde okulumuzu en güzel şekilde temsil 
etti. Festivalden koro ve şef uyumu ödülü ile dönen 
öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

TARSUS SEV OKULLARI 
ÇALIŞTAYI
SEV Okullarında 
eğitimcilerin ve 
idarecilerin görüşlerini 
dinlemek, birlikte yol 
almak ve okullarımıza yön 
vermek üzere başlatılan 
stratejik planlama 
çalıştayı için Tarsus SEV 
öğretmenleri, idarecileri 
ve vakıf yönetimimiz bir 
araya geldi. Hem değerlendirme yaptığımız hem de pek 
çok yeni fikir ve önerilerin ortaya çıktığı çalıştayda, çağın 
gereklerine uygun bir gelişim modeli oluşturmaya çalıştık. 
Bu çalışmayı yaparken yaratıcılığımızın ve üretkenliğimizin 
sınırlarını hep birlikte zorladık. Çalıştayın sonunda 
paylaşmanın ve üretmenin keyfini yaşadık.

VELİ ETKİLEŞİM TOPLANTILARI
Tarsus SEV Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, her ay 
düzenlediği Veli Etkileşim Toplantıları’na bu dönemde de devam etti. 
Velilerimizle bir araya gelen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ve 
konusunda uzman kişiler, eğitimler düzenlediler, atölye çalışmaları yaptılar. 
Prof. Dr. Emre Toğrul tarafından “Çocuk ve Ergenlerde Kemik Gelişimi ve 
Sorunları”, okul doktorumuz Ali Cerrahoğlu tarafından “Çocuk Sağlığı ve 
Beslenmenin Öğrenme Üzerindeki Etkisi”, okulumuz psikoloğu Kardeniz 
Türkmen tarafından “Ergenlik Psikolojisi” ve okulumuz psikolojik danışmanı 
Çağrı Tekeli tarafından “Baba ve Çocuklar” konulu çalışmalara velilerimiz yoğun bir şekilde katıldılar. 

ANA SINIFI OKUMA BAYRAMI 
HEYECANI
2016-2017 Eğitim Öğretim 
sürecinde çocuklarımız 
ilköğretime hazırlanırken, 
paylaşmayı, dayanışmayı, 
sosyalleşmeyi ve birlikte 
çalışmayı öğrendiler. 
Bu süreçte yeteneklerini 
keşfederek ortaya 

çıkardılar. Temel eğitime başladığımız günden bugüne 
kadar  bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve 
dil gelişimlerini büyük ölçüde tamamlayarak, kişiliklerinin 
şekillendiği ve devamlı olarak değiştiği bu süreçte 
çocuklarımız harika bir yılsonu gösterisine imza attılar.
Öğrencilerimizin gelişimlerinde büyük emekleri olan 
öğretmenlerinden diplomalarını alırken  sevinçleri, 
coşkuları, mutlulukları görülmeye değerdi.
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SATRANÇ 8 MART KADINLAR 
GÜNÜ TURNUVASI 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlamak amacıyla Mersin’de 
Satranç Turnuvası düzenlendi. 120 sporcunun katıldığı 
turnuvada Tarsus SEV İlkokulu öğrencilerinden Mehmet 
Soylu tüm maçları kazandı ve Mersin İl Birincisi olarak 
kupanın da sahibi oldu. Öğrencilerimizden Beren Soylu 
Mersin 7.si ve Kadir Gürüz de Mersin İl 12.si olarak birer 
madalya aldılar. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

“SEV”Gİ, BİLGİ, 
NEŞE DOLU 100 GÜN
Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri okulun açıldığı günden 
itibaren sevgi, bilgi ve neşeyle geçen günlerin ardından 
100. günün keyfini hep beraber yaşadılar.
Bir, iki, üç gün derken 100 gün oldu.100 günde 100’den 
fazla  arkadaşla tanıştık, 100’den fazla kelime  okuduk, 
yazdık. 100. günde 100 tane objeyle posterler hazırladık. 
Matematikte topladık,100’ü bulduk. Türkçede sesteş 
100’ü öğrendik. 100 sevgi resimle tırtılımızı yaptık. 100. 
gün dileklerimizden panomuzu yaptık. 100 kollu ahtapot 
sınıfımızı sardı. 100 bardaklı kardan adam etkinliğimize 
neşe kattı. 100. gün coşkusunu sınıflarımızda öğrenerek, 
bahçemizde eğlenerek, patlamış mısır ve pamuk şeker keyfi 
yaparak doyasıya kutladık. Nice 100.gün kutlamalarını 
gülen gözlerle yaşamak dileklerimizle…

DÜNYA ÇEVRE KORUMA 
HAFTASI VE ÇEVRE GÜNÜ
Özel Tarsus SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ' evre Koruma 
Haftası ve Çevre Günü'nü kutladı. Temiz hava, temiz 
toprak ve temiz suyun canlıların üzerindeki etkilerini 
anlatan konuşmalar yapıldı. Güzel sözler, şiirler okundu. 
“Çevremiz” şarkısı coşkuyla söylendi. Okul bahçemizde 
“Çevre Günü “kapsamında çevre temizliği yapıldı. Ellerine 
eldivenlerini takan öğrenciler neşe ile okul bahçemizde 
temizlik yaptılar. Diğer arkadaşlarına örnek oldular. Tüm 
öğrencilerimiz o gün yeşil renkte tişört giyerek günün 
anlam ve önemine dikkat çektiler.

RESİM YARIŞMASINDA BAŞARI
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Şener Özler Çocuk ve 
Mimarlık Resim Yarışması-XI “OYUN” 
konulu resim yarışmasında,1-C sınıfı 
öğrencimiz Berin Asya Bölükbaşı’nın 
eseri dereceye girerek ödül almaya 
hak kazandı. Aynı yarışmada 3-B sınıfı 
öğrencimiz Toprak Efe Yılmaz’ın eseri 
ise sergilenmeye layık görüldü. 

BUGZ MÜZİKALİ
2. sınıf öğrencilerimiz 5 Haziran Pazartesi günü BUGZ 
müzikalini ailelerine ve tüm okula sergilediler. Yakınlardaki 
parkta yapılacak olan bir piknik haberi alan ve büyük bir 
heyecanla bu pikniğe katılmanın yollarını arayan sevimli 
böceklerin hikayelerini anlatan oyunumuza birbirinden 
eğlenceli beş şarkı eşlik etti. Asker karıncalardan uğur 
böceklerine 
doğal yaşamın 
renklerini 
sahneye taşıyan 
öğrencilerimizin 
performansı 
görülmeye 
değerdi.
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"Çiçek, sulandığı kadar güzeldir,
Kuşlar, ötebildiği kadar sevimli."
Biz de diyoruz ki: "Çocuk, ayna gibidir. O 
minicik sevgi dolu yürekler, karşılarında her 
gün gördükleri öğretmenlerinin sevincini, 
heyecanını yansıtırlar ve  çocuklar tıpkı 
bir ayna gibi parlatıldığı nispette, her gün 
dokunulduğu ölçüde pırıl pırıldırlar. O gün 
bizim öğrencilerimiz de öyleydi!.. Her biri ışıl 
ışıl, cıvıl cıvıl ve minicik yürekler kıpır kıpır, 
heyecan dolu... Programımızın açılışını yapan 
Okul Müdürümüz Sayın Çiğdem Özyürekoğlu, 
okumanın ve yazmanın öneminden bahsetti. 
Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda öğrenciler 
yetiştirdiğimizi anlattı. Ardından koromuz neşe ve 
heyecanla şarkılarını söylediler. Miniklerin oynadığı 
“Bilgi Ülkesine Yolculuk” draması ile okumayı yazmayı 
öğrenen öğrencilerin ödül olarak Bilgi ülkesine gitmesini 
oyunlaştırdıkları oyunlarını sergilediler. Çocuklarımız, 
oyunlarıyla büyük beğeni kazandılar. Ardından eğlenceli, 

OKUMA SEVİNCİMİZ 
BİR BAŞKAYDI

farklı, keyifli formatı ve harika şarkılarıyla “The Little 
Red Riding Hood” adlı İngilizce gösterilerini sundular. 
Kafkas danslarıyla hepimize duygusal anlar yaşattılar. 
Kendileri küçüktü ama sergiledikleri gösteri çok büyüktü. 
Bir öğretmen için mesleğin anlamı, yaşamın değeri, 
insanın önemidir “okumayı öğrenmenin” kutlanması... 
Böyle unutulmayacak güzellikte okuma bayramlarını tekrar 
yaşamak ise, yegane ümididir her öğretmenin...
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KAYBOLAN MESLEKLER
Hayat bilgisi dersi kapsamında, Tarsus’un tarihi noktalarından biri olan Siptilli Çarşı’ya 
giden öğrencilerimiz kaybolan mesleklerden çömlekçiliği tanıyarak, çömlek yapım 
aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi.

LEGOLARLA MATEMATİK
Matematiğin hayatımızın her alanında olduğunu ve 

matematiksel 
alanda basit 
materyaller ile 
pek çok etkinlik 
sunulabileceğini 
gösterme amacı 
ile 2. sınıflarımız 
‘’Legolarla 
Matematik’’ 
projelerini “Dünya 

Pi Günü”nde arkadaşlarına tanıttılar. Proje kapsamında 
legolarla matematiksel işlemler yapan ve yapılan işlemleri 
somut materyaller ile probleme çevirebilen öğrencilerimiz, 
“Pi Günü” boyunca proje sunumlarını arkadaşlarına 
anlatarak, bir oyuncaktan yola çıkarak nasıl matematik 
yapılabileceğini bizlere göstermiş oldu.

GO FISH MÜZİKALİ
3. sınıf öğrencilerimiz 7 Haziran’da ‘Go Fish’ adlı 
İngilizce müzikali sergileyerek son derece heyecanlı bir 
gün yaşarken 
bugün için ne çok 
çalıştıklarını da 
göstermiş oldular. 
Tüm izleyenler 
bu anlamlı ve  
güzel müzikalin 
şarkılarını ve 
repliklerini de 
zevkle izlediler. 
Toplamda beş 
şarkı seslendiren 
öğrencilerimizin 
her biri repliklerini de aynı heyecan ve başarıyla söylediler. 
Öğrencilerimizi bu özverili çalışmalarından dolayı 
kutluyoruz.
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ORMAN HAFTASI 
21-26 Mart yurdumuzda Orman Haftası olarak 
kutlanmaktadır. Okulumuz 2. sınıf öğrencileri Orman 
Haftası için coşkulu 
bir program 
hazırladılar. 24 
Mart 2017 Cuma 
günü tüm öğrenciler 
haftanın anlam ve 
önemini vurgulamak 
için yeşil giydiler. 
Orman ve ağaç sevgisi temalı afiş, şiir, müzik çalışmaları 
yaptılar ve Orman Haftası’nın önemine dikkat çektiler.

DENİZ MÜZESİ GEZİSİ
Tarsus SEV 3. sınıf öğrencileri Mersin Deniz Müzesi’ne 
düzenlenen geziye katıldılar. Gezide Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın sosyal, tarihi ve teknik gelişiminin 
dönemlere 
yansıtıldığını 
öğrendiler. 
Öğrencilerimiz, Türk 
Deniz Harp Tarihi ve 
Mersin Tarihi’ne ait 
farklı pek çok obje, 
eser ve belgeleri 
incelediler. Ayrıca Türk deniz savunmasına ilişkin izledikleri 
videolarla da denizcilik hakkında bilgi sahibi oldular.

TARSUS ST. PAUL KUYUSU
Tarsus SEV İlkokulu Arkeoloji Kulübü öğrencileri Eski 
Tarsus Evleri yakınında bulunan St. Paul Kuyusu’na gitti. 

Öğrenciler geziden 
önce kuyuyla 
ilgili araştırmalar 
yaptı. Asıl adı Saul 
olan Aziz Paulus, 
Hristiyanlığın ilk 
yıllarında Tarsus’ta 
doğmuş. St. Paul’un 
evinin yeri olarak 
kabul edilen avluda 
bulunan St. Paul 
Kuyusu, ülkemizin 
UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne 
aday olarak 
gösterilen kültür 

varlıklarından birisidir. Tarsus'da Aziz Paul'un doğduğu 
ve yaşadığı ev olarak bilinen yapı kalıntısının ortasında 
bulunan kuyunun suyu, günümüzde halk arasında 
şifalı olarak bilinir. Bazı Hristiyanlar, hacı olmak için 
Kudüs'e gitmeden önce Tarsus'a uğrayarak Aziz Paul 
Kuyusu’ndan su içerler. Bu arada evinin olduğu kısım 
cam ile kaplanmıştır. Duvarları oluşturan taşların 
büyüklüğü ve ağırlığı evin nasıl yapıldığı konusunda 
öğrencilerimizi meraklandırdı. Kuyunun yakınında 
bulunan bahçede dolaşırken öğrencilerimiz Tarsus’un 
tarihi zenginliklerine bir kez daha hayran kaldı.

FEN FUARI
Tarsus SEV 3. sınıf öğrencilerimiz bu yıl ilk kez düzenlenen fen fuarında 
bilim dolu bir gün geçirdiler. Öğrencilerimiz projelerini üç kişilik gruplar 
halinde hazırladılar ve farklı deneyler yaparak sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Takım ruhunu ve işbirliğini en üs seviyede gösteren öğrenciler büyük bir 
heyecanla gerçekleştirdikleri fuarda bilimin eğlenceli yönünü gördüler. 
Öğrencilerimizi izleyen diğer öğrenciler ve veliler fuardan büyük keyif aldı.
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3. ve 4. SINIF 
ÖĞRENCİLERİMİZ SPOR 
KAMPINDA
03-07 Nisan 2017 tarihlerinde 4. sınıf ve 31 Mayıs- 
4 Haziran 2017 tarihlerinde 3. sınıf öğrencilerimizin 
katılımıyla gerçekleşen spor kamplarımız keyifli bir 
şekilde tamamlandı. Türkiye'nin en kapsamlı spor 
kompleksi Gloria Sports Arena'da gerçekleşen spor 
aktiviteleri, öğrencilerimizin sağlıklı yaşamın önemini 
bir kez daha anlamalarını sağladı. Profesyonel 
takımları ve sporcuları ağırlamak üzere tasarlanmış 
olan otelde her spor branşına uygun saha, malzeme 
ve antrenman ekipmanlarının bulunması kampımızın 
içeriğini zenginleştirirken öğrencilerimiz, ilk günden son 
güne kadar özel olarak hazırlanmış sporcu mönüleriyle 
beslenme fırsatı buldular. Her sporcunun sahip olması 
gereken spor bilinci, gelişim evreleri, beslenme türleri, 
antrenman bilgisi, disiplin ve takım mantığı gibi birçok 
kazanımı yaşayarak öğrenen çocuklarımız, bireysel ve 
grup çalışmalarında da etkin roller alarak öz güvenlerini 
destekleyen deneyimler yaşamış oldular. Öğrencilerimiz 
erken saatlerde uyanarak güne keyifli bir kahvaltı ile 
başladılar. Gün içinde sahil yürüyüşü, aquapark, su 

topu, plaj voleybolu, futbol, basketbol, yoga, kondisyon 
çalışmaları, golf, yüzme, tırmanma gibi birçok spor 
aktivitesi yaptılar. Akşamları ise günün yorgunluğunu 
atmak için karaoke, limbo, zumba gibi eğlenceli 
aktiviteler eşliğinde günü tamamladılar. Öğrencilerimiz 
etüt saatlerinde ödevlerini tamamlayıp kitap okuyarak her 
yönden verimli bir kamp haftası geçirdiler. Kamp sonunda 
madalyalarını öğretmenlerinden alan öğrencilerimiz, bir 
sonraki kampı sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.

ÇADIR KEYFİ
4. sınıflar olarak okul bahçesinde eğlenceli ve macera 
dolu bir çadır kampı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle 
okul bahçesinde kurmuş olduğumuz çadırlarımızda 
konaklayarak gün içinde çeşitli oyunlar oynadık ve 

yarışmalar yaptık. Barbekü, 
mangalda marshmallow ve 
gece yürüyüşümüz sonunda, 
kamp ateşimizi yaktık. 
Bu güzel günü açıkhava 
sinemasıyla sonlandırdık.

BENİM KİTABIM, BENİM 
KAHRAMANIM 
Özel Tarsus SEV İlkokulu'nda "Kütüphaneler Haftası" 
ve "Teknoloji Haftası" kapsamında “Benim Teknolojim, 
Benim Kitabım, Benim Kahramanım” etkinliği gerçekleşti.  
Okuldaki herkesi kapsayan bu etkinlikte, öğrenci, öğretmen 
ve personelimiz okudukları kitaplardaki en sevdikleri bir 
kahramanın özelliklerini araştırıp onun gibi giyinip okula 
geldiler. Öğrencilerimiz araştırdıkları kahramanların 
özelliklerini Türkçe ve İngilizce derslerinde sundular. 
Bu renkli günde 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin katıldığı, 
teknoloji, genel kültür ve okudukları kitaplardaki sorulardan 
oluşan bir bilgi yarışması düzenlendi. Son kısımda okuldaki 
tüm personel ve öğrencilerin 
katıldığı "Kitap Piyangosu" 
yapıldı. Biletlerin satılması sonucu 
toplanan paralardan kitaplar 
satın alınıp satın alınan kitap 
sayısı kadar kişiye kitap hediye 
edildi. Öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin çok keyif aldığı 
bir etkinlik oldu.
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Tarsus SEV İlkokulunda Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutladı. Bu yıl “Geçmişten 
Günümüze SEVgiyle” konseptiyle hazırlanan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli 
görüntülere sahne oldu. Konsept kapsamında her sınıf 
bir dönemi seçti. Seçtikleri dönemin özellikleri araştırıldı, 
döneme ait danslar hazırlandı. Kutlama programı Özel 
Tarsus SEV İlkokulu Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu’nun 
açılış konuşmasıyla başladı. Okul Direktörü Andrew 
Leathwood ve Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
ve ’67 TAC Mezunu Refik Kutluer de öğrencilere seslendi. 
Günün anlam ve önemine uygun konuşmalar yapan, şiirler 
okuyan öğrencilerin duygu dolu performansları görülmeye 
değerdi. Program 50, 60, 70, 80, 90 ve 2000’li yıllara ait 
dans gösterileri ile devam etti. Dans gösterisinin sonunda 
Anasınıfından 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerin yer aldığı 

23 NİSAN 
COŞKUSU

okul korosu sahnedeki yerini aldı ve Tarsus SEV’de tarihi 
ve unutulmaz bir gün yaşandı. “Sihirli Flüt" lâkaplı Türk flüt 
virtüözü, Devlet Sanatçısı Sayın Şefika Kutluer Tarsus SEV 
öğrencilerine hitap etti. Aynı zamanda UNICEF Türkiye 
İyi Niyet Elçisi olan Kutluer öğrencilerimiz için çaldığı 
eserle izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Program okul 
korosunun söylediği birbirinden güzel şarkılarla program 
sona erdi.
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DESTINATION IMAGINATION'DA 
BÜYÜK BAŞARI
DiTurk-Hayalgücüne Yolculuk Derneği tarafından 
düzenlenen Destination Imagination turnuvası, Türkiye’nin 
çeşitli illerinden 2000 öğrenci, 300'e yakın eğitmen ve 
gönüllülerin katılımı ile Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde 
11-12 Mart tarihlerinde gerçekleşti.  Destination 
Imagination birçok ülkede düzenlenen uluslararası 
bir organizasyon. Bu organizasyonun en büyük 
amacı, çocukların gerçek yaşamda karşılaşacakları 
problemleri çözmelerini sağlayarak hayatları boyunca 
kullanabilecekleri becerileri geliştirmek. Tarsus SEV İlkokulu 
bu yıl ilk kez 3 takımla bu büyük organizasyonun Türkiye 
ayağında yer aldı. Bu turnuvaya çok büyük emek ve 
özveriyle hazırlanan takımlarımız okulumuzu başarıyla temsil etti. Turnuvada "Cool Colors" takımımız bu 

heyecan verici, eğlenceli ve zorlu organizasyonu ilk  
yılları olmasına rağmen üçüncülük gibi inanılmaz bir  
derece ile taçlandırdılar ve hepimizi çok mutlu ettiler. 
Öğrencilerimiz bu organizasyon ile işbirliği yapma, bir 
takımın parçası olma, sorumluluk alma, yeni durumlara 
karşı yaratıcı fikirler geliştirme, akranlarına destek 
verme ve fikir alışverişinde bulunma gibi birçok kazanım 
edindiler. Okulumuza bu başarılı sonucu getirip bize bu 
gururu yaşatan öğrencilerimizi ve onları çalıştıran takım 
koçlarını tebrik ediyoruz. 

DEV HEYKELLER
PACE Çocuk Sanat Merkezi Dalin sponsorluğunda 
Türkiye çapında altı şehirde (İstanbul, Ankara, Bursa, 
İzmir, Antalya ve Adana) “Dalin’le Birlikte Eğlence” adlı 
çocuklar için eğlenceli ve yaratıcı sanat çalışmaları 
ile çocukların aileleri ile birlikte katılabileceği “Dalin 
Şişelerinden DEV Heykeller” Workshop çalışmasını 
içeren proje kapsamında 
Adana ayağında okulumuz 
ana sınıfı öğrenci ve 
velileriyle ve ayrıca 1. ve 3. 
sınıf öğrencilerimizle  çalıştı. 
13 Mayıs Cumartesi günü 
okulumuzda gerçekleşen 
“Dalin Şişelerinden 
Dev Heykel” workshop 
çalışmasında velilerimiz ve 
öğrencilerimiz keyifli anlar 
yaşadılar.
Projenin Hedefleri şöyleydi: 

• Çevre ve “Geri Dönüşüm” ve “İleri Dönüşüm” 
bilincini hem çocuklarda hem de ailelerde oluşturmak/
pekiştirmek.
• Çocukların ve ailelerinin sanata olan ilgilerini/iştahları 
arttırmak.
• Sanatın hayatımızın her katmanında ne kadar değişik bir 
şekilde yer alabileceğini göstermek.
• Çocukların aileleri ile beraber çalışma ve paylaşmanın 

keyfine varmaları ve bu 
kaliteli zaman geçirme 
tecrübesini yaşamalarıydı.
Etkinlik kapsamında 
öğrencilerimiz geri 
dönüşüm için ayırılan pet 
şişelerle “Dev Heykeller” 
yaptılar. Yapılan DEV 
Heykeller 20-21 Mayıs 
2017 hafta sonu bir 
AVM’de sergilendi. Etkinliğe 
katılan tüm öğrencimize 
katılım sertifikası verildi.
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KEYİFLİ BİR SPOR
Özel Tarsus SEV İlkokulu öğretmenler arası Dart 
Turnuvası’na çok sayıda öğretmen katıldı. Sonuca gitmek 
için kıyasıya yarışan öğretmenler, Dart'ın keyifli bir spor 
olduğunu ifade ettiler. Öğrenciler de turnuva esnasında 
tüm öğretmenlerini coşkuyla desteklediler.

GARFIELD, TARSUS SEV’DE
Tarsus SEV öğrencileri birbirinden farklı ve eğlenceli 
etkinliklerle kitaplarla buluşmaya devam ediyor. 
Okulumuzun bu etkinlikteki misafiri çocukların çok 
sevdiği çizgi karakter Garfield oldu. Güne Garfield 
ile sabah sporu yaparak başlayan öğrencilerimiz, 
kumbaralarında biriktirdikleri paralarla okulumuzda 
açılan stantta yer alan kitapları satın alarak tasarruflu 
olmanın önemini anlarken, kitap okumanın tarifsiz 
keyfini yaşadılar. Gün boyunca Garfield ile eğlenceli 
dakikalar yaşayan öğrencilerimizin mutluluğu ve 
heyecanı gözlerinden okunuyordu.

HAYDİ SEN DE DANS ET
Beden eğitimi bölümü tarafından organize edilen "Haydi Sen de Dans 
Et” etkinliği  birbirinden güzel ve renkli danslarla coşkulu ve keyifli bir 
şekilde gerçekleşti. Anasınıfından 4. sınıfa kadar toplam 14 gösteri grubu 
162 öğrencinin katıldığı dans gününde muhteşem gösterileri öğrenci ve 
öğretmenler de coşkuyla izledi. Tüm grupların yeteneklerini gösterdiği 
yarışma sonunda her grup farklı kategorilerde ödüllerini aldılar. 
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HER İNSAN BİR 
FİDAN DİKMELİ 
YURDUMA
Bir kuşağın diktiği ağacın 
gölgesinde, gelecek kuşaklar 
serinler sözünden yola çıkarak  
“Her insan bir fidan dikmeli 
yurduma” sloganıyla harekete 
geçen 2. sınıf öğrencilerimiz Orman 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
Tarsus Orman Müdürlüğü’yle 
işbirliği yaparak fidan dikme kampanyası başlattılar. 
Kendileri bu ülkenin geleceği için birer fidan olan 
öğrencilerimize ekmeleri için birer fidan verildi. Ağaç, 

geçmişi geleceğe bağlar. Size sabrı 
öğretir. Beraber yaşamanın, faydalı 
olmanın zevkini verir. Marcel Prevast’ın 
belirttiği gibi, yapılan bu etkinlikle 
öğrencilerimiz ağaç sevgisinin yanı 
sıra sabırlı olmayı ve gelecek için ortak 
adımlar atmanın önemini öğrendiler.

BOLATLI’YA 
KÜTÜPHANE AÇILDI
Tarsus SEV İlkokulundan kardeş okula anlamlı bir destek 
verildi. Bolatlı İlk/Ortaokulunda kütüphane açıldı. Tarsus 
SEV İlkokulunda sosyal sorumluluk projeleri okul hayatının 
önemli bir parçasını oluşturuyor. Okul yaşantıları boyunca 
öğrencilerimiz çevrelerine duyarlı bireyler olarak kendileri 
kadar şanslı olmayan diğer arkadaşlarına yardım etmek 
amaçlı pek çok projeyi hayata geçiriyorlar. Bu anlamda 
Özel Tarsus SEV İlkokulu 
olarak kardeş okulumuz Bolatlı 
İlkokulu/Ortaokulu’nda yeni bir 
kütüphanesinin oluşturulmasına 
katkıda bulunduk. Özel Tarsus 
SEV İlkokulu ve Okul Aile 
Birliği işbirliği ile Bolatlı’daki 
öğrenciler için düzenlenen kütüphaneyi ziyaret eden 
öğrencilerin mutluluğunu gözlerinden okunuyordu. Okulda 
gerçekleştirilen açılışta Okul Müdürü Salih İpek kütüphane 
kurulmasında yardımcı olduğumuz ve minik yüreklere 
böylesine anlamlı bir projeyle dokunduğumuz için Özel 
Tarsus SEV İlkokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine ve 
Okul Aile Birliği üyelerine katkılarından dolayı teşekkür 
etti. Kütüphanenin açılışı Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı ve Çiğdem 
Özyürekoğlu tarafından yapıldı. Açılış sonrası raflarında 
farklı türlerde yepyeni kitapların olduğu kütüphane 
minik misafirleri tarafından yeni ufuklara yelken açmak 
üzere ziyaret edildi. Kitaplara dokunduklarında kardeş 
okul öğrencilerinin gözlerindeki sevinci ve sıcacık 
gülümsemeleri görmek bizlere doğru işler yaptığımızı bir 
kere daha gösterdi.

JR. ROBOTİK 
TAKIMIMIZA ÖDÜL 
29 Mart Cumartesi günü Ankara Bahçeşehir Okullarında 
düzenlenen Minik Bilim Kahramanları FLL Junior Robotik 
Turnuvasında 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizden oluşan Jr. Vız 
Vız takımımız kupa alarak bizleri gururlandırdı. Bu turnuvada 
öğrencilerimiz Duyarlı Profesyonellik ve Centilmenlik kupasını 
okulumuza kazandırdılar. Minik Bilim Kahramanları FLL Jr. 
6-10 yaş arası çocukları araştırma ve tasarım yapmaya teşvik 
ederken, çocuklara takım çalışması ve iletişim becerileri 
kazandırma amacındadır. FLL Jr. çocukları erken yaşta STEM 
(Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) kavramı ile tanıştırmak 
amacıyla tasarlanmış bir programdır.

YIL SONU KULÜP GÖSTERİLERİ
Özel Tarsus SEV İlkokulu 3.ve 4. sınıflarının yer aldığı  
İngilizce ve Türkçe Tiyatro Kulüpleri yıl sonu performansı 
izleyenlerden tam not aldı. Performansta öğrencilerimiz 
şarkı, dans ve kostümleriyle göz doldurdu. Öğrencilerin 
sahne deneyimi 
yaşadığı ve 
başarmanın 
mutluluğunu 
yaşadığı gösteriler 
tüm öğrencilerin 
sahnede birlikte 
verdiği sevgi 
mesajıyla son buldu.

TARSUS SEVi



sev jr
H

A
B
E
R

L
E
R

56

sev jr

“STEM” İLE HAYATA HAZIRLIK
Özel Tarsus SEV İlkokulu öğretmenleri STEM eğitimine 
katıldı. STEM, öğrencilerin bilim ve teknoloji ile etkileşime 
girmesine imkan sağlayan çok yönlü bir yaklaşım. 
Bu çalışmanın amacı, eğitici, merak uyandırıcı ve 

heyecanlandırıcı ürünler ve 
sunumlar ile katılımcıların 
bilim, teknoloji, 
mühendislik, matematik ve 
diğer alanlarındaki ilgilerini 
güdülemek ve canlı tutmak. 
Bu atölyede öğretmenler 4. 
sınıf matematik kazanımları 

etrafında çevrelenen diğer disiplinleri de içine alan STEM 
ders planı yapma konusunda bilgilendirildiler. Bir mühendis 
gibi düşünerek geometrik cisimlerin dayanıklılığı konusunda 

araştırma yapıp bina yapımını gerçekleştirdiler. Akıllı ev 
tasarımlarında kullanılan elektronik devrelerini kodlayarak 
çalıştırdılar. Atölyeye katılan öğretmenler atölyenin 
kendileri için çok faydalı olduğunu ve sınıflarında mutlaka 
uygulayacaklarını söylediler.

3. VE 4. SINIF 
ÖĞRENCİLERİMİZDEN
SEV MAKER FAIR
Maker Hareketi (Maker Movement),  teknoloji ile 
“kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan, 
dünyada hızla yayılan bir akımdır. Yaratıcılığı 
ve üretkenliği amaçladığımız bu yıl ilkini 
gerçekleştirdiğimiz “SEV Maker Fair” 13 Mayıs’ta 
gerçekleştirildi. Açılış oditoryumda okul müdürümüz 
Çiğdem Özyürekoğlu’nun konuşmasıyla başladı. 
Konuşmaların ardından başlayan fuarda 12 stand ve 
22 atölye vardı. Modellerden, 3 boyutlu yazıcılara, 
uçak prototiplerinden, Arduino, Littlebits benzeri 
elektronik devreler ve bileşenlere, bilgisayar 
yazılımından, elektronik devre kullanmaya, lehim 
yapmaktan, tahta işlerine kadar her türlü çalışma 
yapım, üretime dair her şey...  Öğrencilerimiz 
velilerine atölye çalışmaları yaptırarak yıl içinde 
yaptıkları Maker ürünlerini onlara anlatıp yaptırdılar. 
Öğrenci ve velilerimiz için çok farklı bir deneyim oldu. 
İlk kez yapılan etkinlik oldukça başarılı ve keyifle 
gerçekleşti. Velilerimiz bu etkinlik sayesinde “Maker 
Ebeveyn” olma yolunda adım attılar. Gün sonunda 
velilerimize atölyelere katıldıklarına dair birer “Katılım 
Belgesi” takdim edildi. Öğrencilerimizin mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu. Bizler için de böyle bir fuarı 
organize etmek çok faydalı, gurur verici ve farklı bir 
deneyim oldu.
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4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİ 
ORTAOKULA UĞURLADIK
Sevgi, bilgi ve başarılarla dolu geçen yılların ardından 
4. sınıf öğrencilerimiz ortaokula geçmenin haklı gururunu 
yaşadılar. Bu anlamlı ve özel günde kendilerini yalnız 
bırakmayan ailelerine hazırladıkları müzik resitaliyle keyifli 
anlar yaşattılar. Müzik resitali sonrasında okul bahçesinde 
gerçekleştirilen bitirme resepsiyonunda belgelerini 
alan öğrencilerimiz, yılın yorgunluğunu öğretmenleri ve 
aileleriyle dans ederek attılar. Öğrencilerimize ortaokul 
hayatlarında başarılar diliyoruz.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
KUTLAMASI
Okul yöneticilerimiz, 
okulumuz bünyesinde 
çalışan öğretmenlerimizin 
Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladı. Tarsus SEV Ailesi olarak cumhuriyet ile kazanılmış 
çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her 
alanında başarıyla yer almış tüm kadınlarımızın kadınlar 
gününü kutlarız.

HAYALGÜCÜNE YOLCULUK 
YAPTIK
10-12 Mart 
tarihlerinde 
Kuşadası’nda 
düzenlenen 
Destination 
Imagination 
Turnuvası’nda 
DIsappeared, 
DInuts ve DIstracted 
takımları olarak 
okulumuzu 
başarıyla temsil 
ettik. Yaratıcılık 
konusunda sınırların 
zorlandığı, 
katılımcıları 
takım halinde 
çalışma, problem 
çözme, işbirliği, zaman yönetimi gibi birçok konuda 
geliştirmeyi hedefleyen bu organizasyonda takımlarımız 
hem anlık görev hem de proje sunumu sırasında enerjik 
performanslarıyla büyük beğeni topladı.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanın dört bir yanını 
sarmış düşman işgaline karşı direnmeyi başlatmak için 
Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919 sadece Türk 
gençliğinin değil, Türk tarihinin de yüzünün güldüğü bir 
gündür. Bizler de Özel Tarsus SEV Ortaokulu olarak bu 
anlamlı günün 98. yılını büyük bir coşku ve heyecanla 
kutladık. İlk olarak yeni oditoryumda gerçekleştirilen 
kutlamalarda okul orkestramız konser verirken Moda 
Tasarım Kulübü öğrencilerimiz 
kendi tasarladıkları 
kıyafetleri mini bir defileyle 
arkadaşlarının beğenisine 
sundular. Okul Müdürümüz 
Ayfer Aydın, Tarsus SEV 
gençlerine hitaben yaptığı 
konuşmada onlara Atatürk’ün 
çizdiği yoldan hiçbir zaman ayrılmamaları gerektiğini 
bir kez daha hatırlattı. Kutlamalar daha sonra okul 
kampüsünde düzenlenen sportif oyun ve yarışmalarla 
devam etti. Yüzyıllar boyunca ayakta kalacak güçlü 
ve özgür bir Türkiye temennisiyle 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı’mızı kutlamış olduk.

BİZ ATATÜRK GENÇLERİYİZ

FRANCOPHONIE HAFTASI 
KUTLAMALARI
Fransız dili ve kültürünün tanıtımında önemli bir rolü olan 
Francophonie Haftası’nı okulumuzda çeşitli etkinliklerle 
kutladık. Bu kapsamda 4-8. sınıf öğrencilerimiz Fransız 
kahvaltısı yaparken Jean Petit Qui Danse şarkısı eşliğinde 
dans edip Fransızca şarkılar dinlediler, Fransızca bilgilerini 
ortaya koyan çalışmaları bireysel olarak ve grup halinde 
tamamladılar.

GAUSS MATEMATİK YARIŞMASI 
24 Mayıs 2017 Çarşamba günü ‘’Gauss Matematik 
Yarışması’’ 7 ve 8. sınıflardan yirmişer öğrencinin katılımı 

ile gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin 
matematik 
problemi çözebilme 
becerilerini 
geliştirerek onları 
cesaretlendirmek 
amacıyla 
düzenlenen bu 
yarışma Kanada’nın 
en saygın 
üniversitelerinden 
biri olan Waterloo 
Üniversitesi 
tarafından 
dünya çapında 
uygulanıyor.
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‘TECHNOKIDSEV’ 
LABORATUVAR AÇILIŞI 
Özel Tarsus SEV İlkokulu öğrencilerinin kullanımına 
yönelik yaz ayından beri hazırlıkları sürdürülen Bilim 
ve Teknoloji Laboratuvarı’nın açılışı yapıldı. Yeni 
laboratuvarın ismi Technokidsev... Laboratuvarda her 
öğrenci için bir iPad bulunuyor. Burada yapılan derslerin 
içeriği öğrencilerin yaşam pratiğinde yön bulmasını 
desteklemek. Laboratuvarda STEM yaklaşımıyla 
dersler yapılabiliyor. STEM Science (Fen), Technology 
(Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics 
(Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan yeni bir 
eğitim yaklaşımı. “STEM” küçük yaşlarda sahip olunan 
“yaratıcılığı” kullanarak ve bunu destekleyerek problem 
odaklı çalışmaya, öğrencilerdeki “merak” duygusundan 
yola çıkarak gerçek hayattaki problemlere çözümler 
bulmaya odaklı bir sistem. Öğrencilerin farklı derslerde 
edindiği bilgileri gerçek hayatta uygulamasına olanak 
sağlayacak bir yaklaşıma sahip. Laboratuvarda ayrıca 
“Maker Hareketi”ne uygun dersler yapılabiliyor. Maker 
Hareketi (Maker Movement),  Teknoloji ile “kendin 

yap” (D.I.Y- Do It Yourself) kültürünün birleşmesinden 
oluşan, dünyada hızla yayılan bir akım. “Herkes 
bir şeyler üretebilir/üretmelidir” felsefesini taşıyan 
Maker Hareketi’nde rekabet yerine paylaşım, para 
yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim 
var. Laboratuvar derslerinde kompütasyonel düşünme, 
muhakeme yeteneği ve algoritmik bilince yönelik 
çalışmalar ile farklı iPad uygulamaları da yapılıyor. 
Bu şekilde öğrencilerin iPad cihazlarını sadece oyun 
oynanan cihazlar olarak görmelerinin önüne geçmek de 
amaçlanıyor. iMac’ten 3D yazıcıya, Arduino elektronik 
kartlardan Little Bits setlerine, Fishertechnic’ten Kapla’ya 
laboratuvar envanterinde yüzün üzerinde materyal 
kullanılıyor. Amaç öğrencilerin yaratıcılıklarının teşvik 
edilmesi ve çocukların kendi hızında ilerlemesine önem 
verilmesi ve bununla birlikte inovatif düşünmelerinin, 
problem çözme becerilerinin, 21. yüzyıl becerilerinin 
desteklenerek üretime teşvik edilmeleri… Öğrenciler 
kendilerini bu laboratuvarda çalışırken birer küçük 
mühendis gibi adlandırıyorlar ve bilimsel içeriklerle 
bütünleştirilmiş yüksek eğlence düzeyine sahip çok yönlü 
STEM ve Maker yaklaşımıyla keyifli atölye çalışmaları 
yapıyorlar.

GENÇ RESSAMLARDAN 
SERGİ AÇILIŞI
Tarsus SEV Ortaokulu görsel sanatlar sergisi 12 Nisan 
Çarşamba günü açıldı. Sergide suluboya, akrilik boya 
ve çeşitli boya tekniklerindeki resimlerle, seramik ve 
mozaik çalışmaları, kübizm ile ekspresyonizm sanat 
akımlarının yansıtıldığı resimler sergi salonunda yer aldı. 
Genç ressamlar; duygularını, vazgeçmedikleri değerleri, 
etkilendikleri konuları bu iki akımın özelliklerini birleştirerek 
özgün ifade tarzlarıyla resmettiler. Seramik çalışmalarından 
ise Mandala ve Antik Yunan, Roma Sanatı bezeme 
uygulamaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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GELENEKSEL II. 
FEN-MATEMATİK FESTİVALİ
Tarsus SEV Ortaokulu Fen Bilimleri ve Matematik 
Bölümleri’nin ortak olarak hazırladıkları ve eğitici 
etkinliklerden oluşan 2. Geleneksel Fen-Matematik Festivali 
5 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirildi.
Da Vinci köprü yapımı, Fun Run ile sürat hesaplama, fen 
matematik şifrelerini çözdükleri ‘Kaçış Sınıfı’, ’Büyük Risk’ 
Yarışması, VR gözlük ve Smarttable ile fen ve matematiği 
destekleyici uygulamalar gibi birçok etkinliğin yer aldığı 
festivalde öğrenciler, her sınıf seviyesi için hazırlanan 
istasyonları ziyaret ederek hem eğlendiler hem de 
öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldular.

İZMİR SEV'DE GAME FEST
SEV Çocuk Oyunları 
Şenliği, SEV Ortaokulları 
öğrencilerini bir 
araya getirdi. İzmir 
SEV Ortaokulu ev 
sahipliğinde iki gün (16-
17 Mayıs) boyunca süren etkinlikte üç okulun öğrencileri 
hem birçok oyunla tanıştı hem de aynı ailenin parçası 
olmanın mutluluğunu yaşadı.

MAKER FAIRE BAŞARIMIZ
Özel Tarsus SEV Ortaokulu olarak 
tüm yıl boyunca yürüttüğümüz maker 
etkinlikleri neticesinde, dünya çapında 
bir organizasyon olan ‘Maker Faire’ 
programına dahil edildik. Program 
kapsamında ‘Maker Faire School’ 
projelerini belirlenen kriterler dahilinde 
yürütecek ve bu çalışmaların tamamını 
okulumuzda düzenleyeceğimiz bir fuarda sergileyeceğiz.

SEV OKULLARI MATEMATİK 
YARIŞMASI
SEV Okulları arasında 
geleneksel olarak 
düzenlenen Matematik 
Yarışması, 09 Mart 
2017 tarihinde yapıldı. 
Üç okulun ortaokul 
seviyelerinden onar 

öğrencinin katıldığı yarışma, öğrencilerin bilgilerini 
değerlendirmesine katkı sağlamak, öz güvenlerini artırmak, 
mantık yürütmek, matematiksel olarak hızlı düşünmek, 
yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilmek gibi becerilerini 
kullanarak bu yöndeki yeteneklerini keşfetmek ve 
geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

TARSUS SEVi
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SANATI SEV
22 Şubat 2017 Perşembe günü Özel Tarsus SEV Ortaokulunda 
bir sanat şöleni yaşandı. 6 ve 7. sınıf öğrencileri, çocuk temasıyla 
hazırlanan ‘’Sanatı SEV’’ etkinliği kapsamında dinleyicilere çok özel 
anlar yaşattı. Yedinci sınıf öğrencilerinin ses verdiği şiirler, tek kişilik 
tiyatro Kardelen, Sinedrama kulübünün kısa filmi, küçük piyanistler 
ve Tarsus SEV Korosu; dünya çocuklarının problemlerine dikkat 
çektiler. Böylesine anlamlı bir mesaj için yola çıkan miniklerimiz, 
şiirden sinemaya, tiyatrodan piyanoya, resimden müziğe kadar 
sanatın hemen her kolunu sahneye taşıyarak günün dokusuna ayrı 
bir anlam kattılar. Sanatı SEV Gecesi için bilet satışlarından sorumlu 
olan öğrencilerimiz geceden elde ettikleri geliri bugüne kadar 21 
binden fazla lösemili çocuğun tedavisine katkıda bulunan LÖSEV’e 
bağışlayarak lösemili çocukların ellerinden tuttular. Öğrencilerimiz, 
gönüllü olup görev aldıkları etkinlikte özveriyle çalışarak tüm 
yaşamları boyunca anımsayacakları bir projeye imza attılar.

Pİ GÜNÜ
Pi Günü her yıl matematik tutkunları tarafından farklı etkinlikler 
düzenlenerek dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Biz de 
bu önemli günü öğrencilerimiz için anlamlı hale getirmeye 
çalıştık. Okulumuzun girişinde bugüne özel hazırlanan afişler 
ve balonlarla süslediğimiz büyük bir Pi sayısı öğrencileri 
karşıladı. Öğrencilerimiz, beslenme saatinde bugüne özel 
hazırlanan Pi yazılı kurabiyeleri yediler. Pi’nin müziği tüm 
teneffüslerde çalarken derslerde Pi sayısının ne olduğu, nasıl 
bulunduğu, ne işe yaradığı gibi bilgileri öğrencilerimizle 
paylaştık. Öğrencilerimiz, ‘Find Your Pi Day’ ve ‘Search Pi’ 
uygulamalarından faydalanarak doğum tarihlerini ve telefon 
şifrelerini Pi sayısının basamaklarında bulmaya çalıştılar. 
Ayrıca okulumuzda bulunan televizyonlardan gün boyunca Pi 
sayısı ile ilgili çeşitli videolar izlediler.
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İNGİLİZCE DRAMA 
KULÜBÜ SAHNEDE
24 Nisan Pazartesi günü İngilizce 
Drama Kulübü öğrencileri “The 
Queens New Clothes” isimli oyunu 
arkadaşları ve öğretmenleri için 
sahnelediler. Öğrencilerimizi 
sahnedeki başarılı İngilizce 
performanslarından dolayı 
kutluyoruz.

SEV’DE STEM YAKLAŞIMI
STEM Yaklaşımı, küçük yaşlarda sahip olduğumuz 
yaratıcılığı destekleyerek, problem odaklı çalışmaya, 
çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak çözümler 
bulmaya odaklı bir sistemdir. Öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlayabilmek için ortaokul öğretmenleri de öğrenci oldu 
ve yaratıcılıklarını konuşturdu.

TEOG İÇİN DESTEK
Ortaokul Okul Aile Birliği, TEOG sınavına girecek 8. 
sınıflara moral destek için eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

DUAYENDEN DERS
10 Mart Cuma günü Destination Imagination Kulübü 
öğrencileri Şirince’de yer alan Nesin Matematik 
Köyü’nü ziyaret ederek ünlü matematik profesörü Sayın 
Ali Nesin ile birlikte matematik problemleri çözdüler. 
Öğrencilerimiz problemlere yaklaşım yöntemleri ve 
problem çözme becerileri ile göz doldururken oldukça 
keyifli vakit geçirdiler.
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JMUN KULÜBÜMÜZ, ÜSKÜDAR 
SEV JMUN’DA 
Tarsus SEV JMUN kulübümüz 3-5 
Mart 2017 tarihleri arasında, 
Üsküdar SEV’in ev sahipliği yaptığı 
JMUN konferansına katıldı. Öğrenci 
temsilcileri, insan hakları, siyaset, 
ECOSOC, çevre ve sağlık konulu 
birçok komitede Yunanistan’ı temsil 
etti. Temsilciler, komitelerde ele 
alınan dünya sorunlarına çözümler 
üreterek konferansta sunumlarını gerçekleştirdiler.

‘OKUMA’NIN HİZMETİNDE 
Özel Tarsus SEV Ortaokulu ve Okul Aile Birliği olarak, 
Minik Öğretmenler Kulübü öğrencilerimizin sene boyunca 
İngilizce dersi verdiği Sakarya İlköğretim Okuluna bir 

ziyarette bulunduk. Bir 
sosyal sorumluluk projesi 
olarak gerçekleştirdiğimiz 
bu ziyarette görsel sanatlar 
bölümümüz tarafından dekore 
edilen okul kütüphanesinin 
açılışını yaptık. Daha sonra 

hem Okul Aile Birliği tarafından satın alınan hem de 
öğrencilerimiz tarafından yardım kampanyası düzenlenerek 
toplanan kitapları kütüphaneye bağışladık. Bu anlamlı 
projede emeği geçen tüm duyarlı öğrenci ve velilerimize 
teşekkür ediyoruz.

DİLDEN DİLE TÜRKÇE FESTİVALİ
19 Ocak Perşembe günü Özel İzmir SEV Ortaokulunda 
gerçekleştirilen Dilden Dile Türkçe Festivali’ne bu yıl Özel 
Tarsus SEV Ortaokulu 
öğrencilerimizle katıldık.
Türkçeyi sevdirmek, dil 
öğrenmenin eğlenceli 
olduğu algısını 
yaratmak, yaratıcılık 
becerisini geliştirerek 
farklı ve özgün ürünler 
ortaya çıkarma konusunda öğrencileri desteklemek, 
konuşma-yazma alanlarına ilgiyi artırmak hedefleriyle 
düzenlenen festivalde katılımcı öğrenciler hem sosyalleşip 
hem de Türkçenin zenginliğini eğlenerek kavradılar. 

TARSUS SEV YAYINDA
Tarsus SEV Yayında Kulübü öğrencileri eğitim-öğretim 
yılı boyunca her perşembe radyo yayını yaptı, 
arkadaşlarından gelen istek parçaları yayınladı. 
Öğrencilerimiz aynı zamanda büyük bir emek harcayarak 
bir kulüp dergisi de çıkardılar. Özverili çalışmalarından 
dolayı öğrencilerimizi tebrik ederiz.

SEV ÖĞRENCİLERİ TSS 
FESTİVALİ'NDE 
BULUŞTU
SEV Ortaokulları 
Öğrencileri Üsküdar SEV'de 
buluştu.Türkçe Sosyal Sanat 
Festivaline katılan öğrenciler 
"Taşı Toprağı Kültür " 
temalı atölyelere katıldılar. 
Atölyeler, öğrencilere 
akademik ve kültürel 
kazanımların yanı sıra; yeni 
dostluklar kurma ve grup etkinlikleri aracılığıyla iletişim 
becerilerini geliştirme imkanı da sağladı.
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Özel Tarsus SEV Ortaokulu olarak öğrencilerimizin 
akademik, kişisel ve duygusal alanlarda gelişimlerini 
sağlamak, bireysel farklılıklarını öne çıkarmak, öz 
güvenlerini desteklemek gibi amaçlarla düzenlediğimiz 

etkinlik ve kulüp çalışmalarını 
3 Haziran Cumartesi 
günü kampüsümüzde 
gerçekleştirdiğimiz “Veliler 
Okulda” etkinliğinde 
velilerimizle deneyimleme 

fırsatı bulduk. Etkinliğin açılış programında okul 
koromuz ve orkestramız şarkılarıyla büyük beğeni 
toplarken Türkçe Drama Kulübü öğrencileri skeçleriyle 
seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattılar. 
5. sınıflarımız ise ritim ve ukulele 
performansları ile programa renk kattılar.

VELİLER OKULDA
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MAKER, 
SEV’DE 
BİR BAŞKA
Teknolojinin bilim ve doğa 
ile harmanlandığı Tarsus SEV 
Maker Kampı, 28 Nisan Cuma 
günü 5. sınıf öğrencilerimizin 
yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
Güncel teknik gelişmelerin 
uygulamalarla buluştuğu, 
eğlenceli grup çalışmalarının 
yer aldığı, zaman yönetimi 
ve işbirlikçi çalışmanın 
pekiştirildiği kampta geceyi 
çadırlarıyla kampüste 
geçiren öğrencilerimiz, hem 
akşam hem de sabah maker 
atölyelerinde yarışırken 
gece teleskopla ay gözlemi 
yapmayı, gündüz ise drone 
uçurmanın keyfini yaşadılar.

6. SINIFLAR SEV 
ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
13 Mayıs Cumartesi günü, Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf 
öğrencileri tarafından bir sempozyum gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmek ve topluluk 
karşısında kendini ifade etme yeterliliklerini artırmak amacıyla 
hazırlanan ve bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, 
seçtikleri konular hakkında katılımcılara sunumlar yaptılar. 
Öğrenciler, "Ardunio ile Teknoloji, Geçmişten Günümüze 
Moda, Yeşil Ekran ve Film Dünyası, 
Şan ve Şan Eğitimi, Sağlıklı Jelibon 
Nasıl Yapılır?" gibi pek çok farklı 
konu başlığını katılımcıların ilgisine ve 
beğenisine sundular. Etkinliğin açılış 
seremonisinde Tarsus SEV Ortaokulu 

Müdürü Ayfer 
Aydın sempozyum 
hakkındaki duygu ve 
düşüncelerini ifade 
ederken, Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik 
Bölüm Başkanı Eray 
Varol, ‘Etkili Sunum 
Teknikleri’ hakkında 
bir açılış konuşması yaptı.  6. sınıf öğrencisinin hazırladığı 

kısa film gösteriminin ardından eş 
zamanlı oturumlar gerçekleştirildi. 
Oturumların ardından gerçekleştirilen 
kokteylde günün özetini yansıtan 
barkovizyon gösterisi ile SEV Öğrenci 
Sempozyumu sona erdi.
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İKİ YAKASINDA BİNBİR 
HİKÂYE: ÇANAKKALE
‘Tarihimiz ile Bütünleşiyoruz’ etkinliği kapsamında 7. 
sınıf öğrencileri ile 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde 
Çanakkale’ye bir 
gezi gerçekleştirdik. 
Gezide, İzmir, Şirince, 
Efes, Meryem Ana Evi, 
Ayvalık, Cunda Adası, 
Edremit, Akçay, Asos, Kaz 
Dağları güzergâhından 
sonra tarihimizin ve 
dünya tarihinin dönüm 
noktalarından birine ev 
sahipliği yapan Çanakkale 
Şehitliği’ni gezdik. Önemli  
zaferlerimizden biri 
olan ve imkânsızlıklara 
rağmen kazanılan 
Çanakkale Savaşı’nın 
şehit ve gazilerini minnetle 
anıyoruz.

ISTA KULÜBÜ İNGİLTERE’DE
ISTA (Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği) Kulübü 7. 
sınıf öğrencilerimiz, 5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
İngiltere, Eden’da ISTA tarafından gerçekleştirilen ‘’Four 
Chord Magic, Once Upon a Time, Now You See Me, 
Now You Don’t” adlı atölye çalışmalarında yer aldılar. 
Öğrencilerimiz farklı platformlarda, farklı ülkelerden 
ve kültürlerden gelen sanatçı, öğretmen ve öğrencilerle 
bir araya gelerek tiyatro hakkında hem tecrübe hem 
de bilgi sahibi oldular. ISTA'nın çeşitliliğe, işbirliğine, 
kutlamaya, oyuna, dostluğa ve meslektaşlığa tutkuyla 
değer verdiği festivalde, öğrencilerimiz başarılı bir şekilde 
performanslarını sergilediler.

WORLD SCHOLAR’S CUP 
KULÜBÜ’NDEN BÜYÜK BAŞARI
26-28 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 
uluslararası genel kültür yarışması ‘’The World Scholar’s 
Cup’a (Dünya Bilginler Kupası) Tarsus SEV Ortaokulu üç 
takım ile katıldı. İlk kez bu yarışmaya katılan ve 7. sınıf 
öğrencilerinden oluşan 
takımlarımız birincilik 
ve dördüncülük 
kupalarını almakla 
kalmayıp farklı 
kategorilerde de 
toplam 42 madalya 
ile yarışmayı 
tamamladı. Tarsus 
SEV Ortaokulu 
Scholar’s Cup öğrencileri Yunanistan ve Cape Town’da 
(Güney Afrika) düzenlenecek olan Global Round’a 
katılmaya hak kazandılar. Bu büyük başarılarından dolayı 
öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

TEOG KAPIMIZDA
7 Mart 2017 Salı günü  7. sınıf velilerimizle ‘TEOG 
Kapımızda’ başlıklı bir paylaşım toplantısı gerçekleştirildi. 

Okul idaresi, Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik 
Birimi, 7. sınıf velilerimizin 
katıldığı toplantıda TEOG 
sınav süreci, öğrenci 
davranış modellerinin 

bu sürece etkisi gibi konularda paylaşımlarda bulunuldu, 
yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarda işbirliği 
sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

FIT 1 SINAVI BAŞARIMIZ 
8. sınıf öğrencileri FIT IN DEUTSCH 1 sınavına katıldılar. 
Öğrencilerimizi bu sınavda yazma, konuşma ve 
dinleme alanlarında Almanca becerilerini ölçtüler. Tüm 
öğrencilerimiz sınavı 
kazanarak Avrupa’daki 
okullarda geçerli olan 
Goethe Enstitüsü FIT 
1 Sertifikası almaya 
hak kazandılar. 
Öğrencilerimizi gönülden 
tebrik ediyoruz.
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9 Haziran Cuma  
günü düzenlenen 
mezuniyet töreninde, 
8. sınıf öğrencilerimiz 
hayatlarında bir dönemi 
kapatıp yeni bir döneme 
başlamanın heyecanı ve 
coşkusunu öğretmenleri 
ve aileleriyle birlikte 
yaşadılar. Törende Sağlık 
ve Eğitim Vakfı Genel 
Müdürü Sayın Binnur 
Karademir, Kampüs 
Danışmanı Sayın Andrew 
Leathwood, Okul Müdürü 
Sayın Ayfer Aydın ve TAC 
Mezunlar Derneği Başkanı  
Sayın Ali Cerrahoğlu 
konuşma yaptılar. Okul 
Müdürü Ayfer Ayfer, 
konuşmasında zorlu bir 
sürecin sonunda mezun 
olan öğrencilerin, 129 
yıllık bir gelenek ve 
kültür ışığında bilimsel 
düşünceye önem veren 
ve sanata duyarlı gençler 
olarak yetiştiklerini 
ifade etti. Başarı 
sıralamasında dereceye 
giren öğrencilerin de 
ödüllendirildiği törende, 
okul birincisi ve öğrenci 
birliği başkanı duygu yüklü 
konuşmalarla okullarına ve 
arkadaşlarına veda ettiler. 
Konuşmaların ardından 
diplomalarını alan ve 
kep atan öğrenciler, 
aileleriyle birlikte onlar 
için hazırlanan kokteylde 
gönüllerince eğlendiler.

TARSUS SEV’DE 
MUHTEŞEM MEZUNİYET 
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TARSUS SEVi

JİMNASTİKTE ALTIN 
MADALYA
Mersin Okullar Arası 
Aerobik Jimnastik Minikler 
Yarışması’nda minik kız 
takımımız altın madalya alarak 
bizleri gururlandırdı.

TARSUS SEV İLKOKULU 
YÜZME BAŞARISI
Tarsus Özel SEV İlkokulu  sporcuları, yüzme il birinciliği 
müsabakalarında 27 altın, 1 gümüş ve  2 bronz 
madalya ile şampiyonaya damgalarını vurarak hem 
kızlarda hem de erkeklerde takım halinde il birinciliğini 
kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası 
Minikler (kız/erkek) yüzme yarışlarına 160 sporcu 
katıldı. Yarışlarda 27 altın, 1 gümüş ve  2 bronz 
madalya alan Tarsus Özel SEV ilkokulu öğrencileri 
elde ettiği büyük başarının yanı sıra takım halinde de 
hem kızlarda hem erkeklerde il birinciliği kürsüsüne 
çıktı. Şampiyonaya değişik kategorilerde katılan 
Tarsus Özel SEV İlkokulu öğrencisi Kıvanç Kunt 100 
metre kurbağada birinci, 50 metre kelebekte 3., Ayşe 
Sude Özgan 50 metre kelebekte 1., Kuzey Korur 50 
metre kelebekte 1., 100 metre kurbağalamada 2., 
Fahri Köymen 50 metre kurbağalamada 4. oldu. 
Ayşe Sude Özgan, Zeynep Naz Suyabatmaz, Anka 
Yardım, Azra Işıl Almak'tan oluşan Tarsus SEV Yüzme 
Kız Takımı rakiplerini geride bırakarak 4x50 serbest 
ve 4x50 karışık bayrak yarışında Mersin Şampiyonu 
olarak yarışlara damga vurdular. Şampiyonada ayrıca 
Kuzey Korur, Fahri Köymen, Kıvanç Kunt ve Çağın 
Aras Çakır'dan oluşan erkek takımı, 4x50 serbest 
ve 4x50 karışık bayrak yarışında yarışmanın favori 
takımlarını geride bırakarak birinci oldu. Elde edilen 
başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörleri kutlayan 
okul müdürümüz Çiğdem Özyürekoğlu: “Düzenlenen 
şampiyonada okulumuza Mersin şampiyonluğunu 
kazandıran sporcularımızı ve bu sporcularımızın 
başarıya giden yoldaki en büyük destekçisi olan 
antrenörlerini ve Beden Eğitimi öğretmenimizi ve 
velilerimizi kutluyorum" dedi.

TARSUS SEV 
MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ
16 Mayıs 2017 tarihinde “Tarsus SEV Mini 
Voleybol Şenliği”, sekiz okul ve kulübün 
katılımıyla gerçekleşti. Voleybolu daha çok 
sevdirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik sonucunda 
öğrencilerin mücadelesi görülmeye değerdi. Kazananın ve 
kaybedenin olmadığı bu turnuvada asıl kazanan dostluk 
oldu. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.

TARSUS SEV SATRANç 
TURNUVASI
Bu yıl ikincisi düzenlenen Tarsus SEV İlkokulu Satranç 
Turnuvası 1 Nisan Cumartesi günü çok sayıda öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 176 sporcunun 
kıyasıya yarıştığı 
turnuvada ödüller 
sahiplerini buldu. 
Bu yıl okulumuzdan 
70 öğrencimiz 
turnuvada başarılı 
bir şekilde yer aldı. 
12 yaş kategorisinde 
Aydoğan Sendan 3., 
7 yaş kategorisinde 
Eymen KOÇAK 2., 6 yaş kategorisinde Mehmet Soylu 1. 
oldu. Bu sene ilk kez 6 yaş kategorisinin bir turnuvada yer 
bulması da Tarsus SEV Turnuvası adına bir ilk oldu. Tüm 
katılımcılara madalya verilerek katılımcıların gayretleri 
ödüllendirildi.
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2017 TüRkiyE ÇocUk 
FITnESS ŞAmpiyonASI 
milli TAkIm SEÇmElERi
2017 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım 
Seçmeleri 29-30 Nisan tarihlerinde Adana'da gerçekleşti. 
Okulumuzun 
11-12 yaş grubu 
kız öğrencilerinin 
katıldığı 
yarışmada, 
öğrencilerimiz 
başarılı 
performans göstererek jüri üyelerinin ve seyircilerin 
beğenisini topladı. Emeğinin karşılığını alan yetenekli 
öğrencilerimizi tebrik ederiz.

AnTAlyA’DA SpoRA DoyDUk
05-09 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya Gloria Sports 
Arena’da gerçekleştirilen kampa 7. sınıf öğrencilerimiz 
katıldılar. Birçok ülkenin milli takım sporcularını ağırlayan 
Arena’da güne sabah yürüyüşü ile başlandı. Basketbol, futbol, 
plaj voleybolu, yüzme, tenis, voleybol, tırmanma, spinning, 
reaksiyon ve koordinasyon çalışmaları ile gün tamamlandı. 
Akşam saatlerinde yapılan etüt çalışmalarını zumba, dans, 
pilates, karaoke gibi birçok eğlenceli etkinlik takip etti. 
Öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanan açık büfelerle 
sporu destekleyen bir beslenme hizmetinin de sunulduğu 
kamptan öğrencilerimiz sağlıklı ve mutlu bir şekilde ayrıldı.

JR. nBA liGi’nE 
EV SAHipliĞi yApTIk
Dünyanın en büyük basketbol ligi NBA 
işbirliği ve TBF desteği ile gençlere 
basketbolu sevdirmek, sportmenlik, saygı ve 
takım oyunu gibi temel değerleri aşılamak amacıyla 11-12 
yaş grubu erkek basketbol takımlarına yönelik düzenlenen 
Jr. NBA Basketbol Ligi’ne Tarsus SEV Ortaokulu ev sahipliği 
yaptı. Türkiye’deki 30 okuldan 11-12 yaş grubundaki 
çocukların mücadele ettiği lig organizasyonunda Tarsus SEV 
Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı yapılan kura 
çekimleri sonucunda Charlotte Hornets takımını temsil etti.

STEp-AERoBik BAŞARImIz
Tarsus SEV Ortaokulu Step Takımı, 15 Mart Çarşamba 
günü Mersin’de 
düzenlenen 
Step-Aerobik 
Yarışması’nda 
Ortaokul Küçükler 
Grubu’nda 
ikincilik elde etti. 
Müzik eşliğinde 
koordinasyon, 
denge ve esnekliğin bir arada kullanılmasını gerektiren 
bu yarışmada göstermiş oldukları başarıdan dolayı 
öğrencilerimizi kutlarız.

TARSUS SEV BASkETBol 
TAkImI yARI FinAlDE
3-6 Mart tarihlerinde Gaziantep’te yapılan Okul Sporları 
Basketbol Küçük Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarında 
Tarsus SEV Basketbol Takımı namağlup olarak birincilik 
elde etti. Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa il birincilerini 
farklı skorlarla 
yenen Tarsus 
SEV’in dev 
adamları, 25-28 
Mart’ta yapılacak 
olan Türkiye 
yarı finallerine 
katılmaya hak 
kazandı.
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AnA SınıflArımızdA 
100. Gün
Ana sınıflarımız okula başladıkları ilk günden itibaren 
heyecanla geçirdikleri günleri saydılar. Okuldaki 100. 
günlerini eğlenceli bir parti ile kutladılar. Partideki 
oyunlarda 
kullanmak için 
100. gün şapkaları 
hazırladılar, okul 
açıldığından bu 
yana yaptıkları 
etkinlikleri 
hatırladılar, 100 
nesne kullanarak 
hazırladıkları projeleri arkadaşlarımıza sundular, çeşitli 
oyunlar oynadılar ve 100. gün pastası kestiler.

AnA SınıflArımızdA dünyA 
SAnAt Günü SerGiSi
Ana sınıflarımız Dünya 
Sanat Günü etkinlikleri 
kapsamında “Sanat” 
konulu bir sunum 
izledi, sanat dallarını 
tanıdı. Görsel sanatlar 
derslerinde sanat günü 
sergisi için yapılan 
çalışmaları spor salonunda sergilediler.

AnA SınıflArındA dünyA 
Su Günü
22 Mart Dünya Su 
Günü kapsamında ana 
sınıflarımız okula mavi 
giysiler giyerek geldiler 
ve gün boyunca suyun 
hayatımızdaki yeri ve 
önemini anlatan 
etkinlikler yaptılar. Dünya Su Günü ile ilgili bir sunum 
izlediler, su döngüsünü öğrendiler. "Suyu neden ve nasıl 
korumalıyız?" konulu daha önce hazırladıkları afişleri 
birbirlerine anlattılar. “Şıp Şıp ile Tıp Tıp” hikayesini 
dinlediler, “Su Çocukların” şarkısını öğrendiler, “Bir Su 
Damlası Olsaydın Nereye Düşmek İsterdin?” etkinliği 
yaptılar. Ana sınıflarında sürdürülen Eko Okul projesi ile 
çevreye karşı sorumluluklarını bilen ve çevreyi korumak için 
çaba gösteren bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.

OKur-yAzArlıK etKinliKleri
Okuldaki çalışmalarımızın en eğlenceli parçalarından 
biri “Entelektüel Okur-Yazarlık” etkinliklerimiz oldu. 
Her yeni ay sınıflarımızda heyecanla karşılandı, çünkü 
öğrencilerimiz her ay yeni bir besteci ve yeni bir ressamla 

tanıştılar. Müziklerini keyifle 
dinledikleri, eserlerini dikkatle 
inceleyip yorumladıkları sanatçıların 
hayatlarını ve eserlerini nasıl 
yaptıklarını öğrenmeyi merakla ve 
heyecanla beklediler. Hayatlarını 
öğrenerek, tanıştıkları sanatçıların 
gözlerinden bakmaya çalışarak, 
kendi eserlerini oluşturmayı denemek 
de keyifle geçirdikleri etkinlikler oldu.

BAlOn SınıflArımızın 
POrtfOlyO SunumlArı
Beyaz ve Kırmızı Balon sınıfları yıl boyunca 
yaptıkları çalışmaları, çeşitli öğrenme şekillerini, 
edindikleri bilgi ve becerileri, ilgi duydukları alanları 
“portfolyo” çalışması ile anne-babalarına sundu. Yıl 
boyunca yapılan çalışmaların içinden istediklerini 
öğretmenlerimizin desteğiyle seçerek portfolyo 

dosyalarını 
hazırladılar. 
Sunumları sırasında 
sınıflarını tanıttılar, 
okulda yaptıkları 
çalışmalardan söz 
ettiler, birlikte bir 
Mind Lab oyunu 
oynadılar. Seçtikleri 
çalışmaları büyük bir 
heyecan ve mutlulukla 
büyüklerine sundular.

üSKüdAr SeVi



73

Ana sınıfları eylül ayından bu yana, birlikte merak ettiler, 
keşfettiler, sordular, öğrendiler. “Değerler Eğitimi” projesiyle 
“saygı”, “sabır” ve “sorumluluk” konularına değinildi. 
Saygı deyince akıllara ilk gelen, büyüklerimiz oldu ve 
hemen ardından da, tek isim geldi akıllara: Mustafa 
Kemal Atatürk... 
Atatürk'ün Türkiye 
Cumhuriyeti'ni 
nasıl kurduğunu 
konuştular. 
Türk milleti için 
neler yaptığını 
anlamaya 
çalıştılar. Dünyaca 
kabul edilen bir 
lider olmasıyla 
gururlandılar. "Biz 
de Atatürk'ün çocuklarıyız!" 
diyerek neler yapabilecekleri 
düşündüler. O'nun çocukları 
nasıl sevdiğini ve ülkeyi 
çocuklara emanet ettiğini 
öğrendiler. Armağan ettiği tek 
şey ülkemizin geleceği değil, bir 
de çocuklara bayram armağan 
ettiğini anladılar... Sorumluluklarını hatırladılar. Yarının 
büyükleri olmadan önce, kendi büyüklerini de hatırladılar 
ve çalışmalarına nasıl bir yön vereceklerini bulmuş oldular... 
Büyükleri için özenle hazırlandılar ve onları okulumuza 
davet ettiler. Geldikleri için çok teşekkür ederek ne 
kadar mutlu ve heyecanlı olduklarını söylediler. Atatürk’ü 
saygıyla andıklarını, büyüklerinin onlar için çok kıymetli 

BAYRAMIMIZI 
BÜYÜKLERİMİZLE KUTLADIK

olduğunu ve sabırla 
çalışarak onlar için 
küçük bir gösteri 
hazırladıklarını 
söylediler. Sonra 
da saygıyla 
büyükler için 
şarkılarını 
söylediler. Şarkılar 
bitince, ellerinden

tutup sınıflarına götürdüler. Kolonya ve lokum sunarak 
karşıladılar onları, rahatça oturmaları için masalarına 
davet ettiler, kendi elleriyle sundukları ikramlarıyla rahat 
etmelerini sağladılar. Onlar için küçük bir de sürpriz 
hazırlamışlardı. Büyükleri 23 Nisan coşkularını bizzat 
paylaştıkları için ne kadar mutlu olduklarını çocukların 
gözlerinden okuduklarını belirttiler. Öğrencilerimizde 
onları ağırlamaktan ne kadar keyif aldıklarını söylemeyi 
unutmadılar. Büyüklerin ellerinde kendi elleriyle 
hazırladıkları hediyeler, ellerinde Türk bayrakları, gururla, 
sevinçle, coşkuyla kutladılar bayramlarını. Herkesin 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun…

Anne-BABA Semineri 
"ÖzGüvenli Çocuk"
Uzman Gelişim Psikoloğu Dalya Benbasa, Üsküdar SEV velilerine 
“Özgüvenli Çocuk” konusunda seminer verdi. Anne ve babaların 
katkıları ile seminerde duyguların regüle edilmesi, çocuğun 
bireyselleşmesi, sağ ve sol beyin entegrasyonu, beyinde bağlantıların 
sağlanması, tüm bu süreçlerde anne babaların sorumlulukları 
üzerinde paylaşımda bulunuldu.

üSküDAr Sevi
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Bahar Partisi
Ana sınıflarımızda ilkbahar mevsimine özgü özellikleri 
kavrayabilme ve doğada meydana gelen değişiklikleri fark 
edebilme amacına 
yönelik “İlkbahar 
Partisi” düzenlendi. 
Öğrenciler
okula ilkbahar 
mevsimine özgü 
renklerde giysilerle 
geldiler ve çiçek 
taçları hazırladılar. İlkbahar Partisi'nde spor salonunda 
çeşitli oyunlar oynadılar, yarışmalar yaptılar ve ilkbahar 
şarkıları söylediler.

ana sınıfı Öğrencilerine 
ilkokul oryantasyonu
Ana sınıfı öğrencileri, öğretmenler eşliğinde 6-8 Haziran 
2017 tarihlerinde 
ilkokulumuzda hazırlanan
oryantasyon programına
katıldılar. İlkokul 
idarecileri, okul, sınıflar, 
atölyeler, kulüpler ve
1. sınıfta öğrencileri nasıl 
bir ortamın beklediği ile
ilgili tüm konular 
hakkında bilgiler verdiler, 
soruları cevapladılar. Ana sınıfı öğrencileri daha sonra 
Beden Eğitimi dersi öğretmenleri ile bahçede oyunlar 
oynadılar, çok keyifli zaman geçirdikten sonra servislerle 
okula geri döndüler.

koleksiyonlarımızı 
sergiledik...
Ana sınıflarında koleksiyon konusuna velimiz, Koleksiyoner 
Sn. Hasan Başmısırlı’nın "Koleksiyon nedir, nasıl yapılır?" 
konularında bilgilerini paylaşmak için sınıflarımıza konuk 
olmasıyla başlanmıştı. Daha sonra sınıf koleksiyonları 
belirlendi ve koleksiyonlar için parça biriktirmeye başlandı. 
Mavi Yıldız Sınıfı  "Kartpostal", Mor Yıldız Sınıfı "Mum", 
Sarı ve Yeşil Yıldız Sınıfları "Kalem" ve Turuncu Yıldız Sınıfı 
"Kitap Ayracı" koleksiyonlarını sergiledi. Öğrenciler diğer 
sınıfların koleksiyonlarını incelediler, süreçle ilgili birbirleriyle 
paylaşımlarda bulundular.

kütüPhane haftası
Balon sınıfları Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 
Üsküdar Amerikan Lisesi Kütüphanesi'ne bir gezi düzenledi. 
Kütüphanelerin nasıl yerler olduğunu, içlerinde nasıl 
kitaplar barındırdıklarını incelediler. Dünyanın en büyük 
kitaplarından birini gördüler, kütüphanelerin önemini 
öğrendiler. Kitapların ne kadar çok çeşitte, farklı şekil ve 
içerikte olabildiğini 
görmenin heyecanıyla 
kendi kitaplarını 
oluşturmak üzere 
sınıflarına döndüler. 
Ana sınıflarında 
Kütüphaneler 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında 
okulun 
Beylerbeyi Kampüsü 
Kütüphanesi'ne de
gezi düzenlendi. 
"Kütüphane nedir?" 
sorusuna cevap 
aradılar, kütüphane 
kuralları ile ilgili Mr. 
Tickle videosunu 
izlediler, kütüphane 
kedisi Dewey'in hikayesini dinlediler. Abla ve ağabeyleri, 
onlar için hazırladıkları kitap ayraçlarını hediye ettiler. 
Kitaplarla dopdolu kütüphaneyi çok sevdiler. 1. sınıf 
öğrencileri de Kütüphane Haftası’nda seçtikleri bir kitabın 
kahramanı rolüne bürünerek sunum yaptılar. Kendi 
kitaplarını tasarladıkları çalışmaları ile ‘Kitap Ağacı’nı 
oluşturdular ve okuma serüvenlerine devam etmek için açılan 
stantlardan kitaplarını seçtiler.

üsküdar seVi
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ANA SINIFI KULÜP 
ETKİNLİKLERİMİZ
Bu dönem 
boyunca yürütülen 
Ana sınıfı kulüp 
etkinliklerinden 
kareler…

ANA SINIFLARI 
YIL SoNU GöSTERİSİ
3 Haziran 2017 Cumartesi günü ana sınıfı öğrencileri
velilere harika bir yıl sonu gösterisi sundu. Türkçe ve 
İngilizce şarkılar söylediler, dans ettiler, "Cadılar ve 
Cüceler" oyununu sergilediler ve duygusal şiirler eşliğinde 
yapılan törenle gösterilerini tamamladılar.

TAşITLAR vE TRAFİK
Ana sınıflarımız Taşıtlar ve Trafik konusunda önce yayalar 
ve sürücüler için trafik kurallarının neler olduğunu ve başlıca 
trafik 
işaretlerini öğrendi. 
Taşıtları kara-hava 
ve deniz taşıtları 
olarak grupladılar. 
En sevdikleri taşıtın 
ne olduğunu, o taşıtla 
yolculuk yaparken 
en çok neden 
hoşlandıklarını 
arkadaşlarına 
anlattılar ve 
taşıtlarını 
resimlediler. 
Öğrendikleri 
trafik işaretlerini 
kullandıkları çok 
eğlenceli bir görsel 
bütünleme çalışması 
yaptılar. Yarısı kesilmiş 
trafik işaretlerini 
tamamladılar, örnekte 
bütünü görünmeyen 
trafik işaretinin ne 
olabileceğini tahmin 
ettiler ve işaretler 
arasından bulmaya 
çalıştılar. Artık 
materyaller ile 3 boyutlu çalışma yaptılar.
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AnA Sınıfı SoSyAl 
Sorumluluk ProjeSi
Sosyal Sorumluluk Projesi, Özel Üsküdar SEV İlköğretim 
Kurumları'nda herkes için bir önceliktir; bu kapsamda 
okulumuz çok kültürlülüğe, farklı mozaiklere, dünya 
barışına ve mülteci entegrasyonuna önem vermektedir. 
Bu amaç doğrultusunda, 2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılı sosyal sorumluluk projesi Sultangazi Bahattin Yıldız 
Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören Suriyeli Mülteci 
Öğrencilerin sınıf ortamında eğitimlerini destekleyecek 
malzemeler alarak yapıldı. Sosyal sorumluluk projesini 
destekleyecek ebeveynlerden, kırtasiye, su matarası, 
defter, kitap vb. ürünleri öğrenci ile birlikte giderek 
almaları, ürünü sınıf öğretmenlerimize iletmeleri ve 
böylelikle de sürecimize katkıda bulunmaları rica edildi. 
Bir başkasının hayatına dokunarak fark yaratmaya çalışan 
ürünlerini sosyal sorumluluk proje görevleri tamamlanınca 
iletildi. Öğrencilerimiz sorumlu oldukları malzemeyi 

koridorlarımızda yer alan kolilere yerleştirdikten sonra 
sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşadılar. Malzemelerin tesliminin ardından Müdür 
Yardımcımız Derya Bakar'ın sınıflarımızda yaptığı sunum ile 
projenin nasıl sonlandığı ile ilgili bilgi sahibi oldular.

DÜnyA Su GÜnÜ 
22 Mart Dünya Su Günü’nde su damlaları oluşturuldu 
ve üzerlerine suyun önemini belirten bilgi ve sloganlar 
yazıldı. Su tüm canlılar için hayati bir öneme sahip. 
Bizler de bilinçli bireyler olarak bu önemli konuya dikkat 
çekmek istiyoruz.

GÖkÇe GÖkÇeer yAZAr 
SÖyleŞiSi
Güdümlü kitabımız 
Pöti ve Dede’nin 
yazarı Gökçe 
Gökçeer ile 
söyleşi yapıldı. 
Can dostumuz 
köpekler hakkında 
bilgi verildi. Bir 
dostluk öyküsünü 
anlatan kitapta Pöti ve Dede’nin arkadaşlığının nasıl 
başladığına tanık olundu. Söyleşimiz de kitabımız 
kadar keyifliydi.
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ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Anneler Günü için 1. sınıf öğrencilerimiz, Görsel Sanatlar 
dersinde balsa ahşap malzemenin üstüne annelerinin 
portrelerini çizip boyadı ve portrelerin arkalarına anneleri 
için sevgi dolu sözler yazdı. Ayrıca onlara hediye etmek için 
kartlar hazırladılar. 2. sınıflar da Görsel Sanatlar dersinde 
hama boncuklarla 
magnetler yaptı.
Ana sınıflarımız 
ise Anneler 
Günü'ne, "İlkbahar 
Mevsiminde 
Doğamız, Anneler 
Günü ve Eko-Okul" 
çalışmalarımızı 
içine alan etkinlikler 
planlayarak 
hazırlandı. Bahçemizdeki 
mevsime özgü 
değişimleri gözlemleyerek 
rengarenk 
çiçekleri incelediler ve 
elleriyle 
süsledikleri 
saksıların 
içine okul 
bahçıvanlarımız 
Kemal Kutar ve  
Ahmet Aydın'ın 
yardımıyla ekilen 
petunyaları annelerine hediye 
ettiler. 5 ve 6. sınıf öğrencileri 
olarak da Anneler Günü temalı 
kokulu taş dökümleri yapıldı. 
Üretmenin keyfini yaşarken 
annelerine çok özenerek farklı 
renk ve dizaynlar 
seçtiler. EN KÜÇÜK 

LİSANSLI 
SPORCUMUZ
17 Şubat 2017 tarihinde Kartal 
Spor Salonu’nda düzenlenen 
Artistik Jimnastik Yarışmaları’nda 
öğrencimiz Ali Beşe okulumuzu 
başarı ile temsil etti. Okulumuzun 
en küçük lisanslı sporcusunu 
kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz. 

JUDO’DA AVRUPA 
BAŞARISI
Okulumuzun anaokulu 
öğrencilerinden Ali Kerim 
Başmısırlı, 6-7 Mayıs 2017 
tarihlerinde Yunanistan’da 
düzenlenen Uluslararası Judo 
Turnuvası’nda bir kilo fark ile 
bir üst grupla mücadele etmek 
zorunda kalmasına rağmen 
27 kilo altı mücadelede 
Avrupa 3.sü olarak bronz 
madalya aldı.

BİRİNCİ SINIFLAR 
SPOR ŞENLİĞİ
Derslerimizde öğrencilerimizin, kazanımlar doğrultusunda 
atletizm dalında, hız koşusu, uzun atlama ve yüksek atlama 
branşlarını kurallarıyla öğrenmeleri ve beraber centilmence 
yarışma becerileri kazanmaları sağlanıyor. 1. Sınıflar Spor 
Şenliği ile bu çerçevede öğrencilerimiz, sporun dünyadaki 
en önemli organizasyonu olan olimpiyatları tanımış oldular.
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SOSYAL KULÜPLERİN 
PERFORMANSI
Öğrencilerini bütün yönleriyle geleceğe 
tam olarak hazırlama misyonuyla 
Üsküdar SEV İlkokulu, onların duygusal, 
bilişsel gelişimlerini destekleyerek bilinçli 
bireyler olarak hızla değişen dünyada 
yer almalarına fırsat 
yaratan sosyal 
kulüplere sahip. 
Kulüplerimiz her 
iki dönemdeki 
performanslarını 
Bubble’da sergileyerek 
tamamladılar.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE 
EĞİTİM YARDIMI
2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında çok kültürlülüğe, 
farklı mozaiklere, dünya barışına ve mülteci 
entegrasyonuna verilen önem arttırıldı. Bu amaçla 
sosyal sorumluluk projesinin Suriyeli mültecilerin 
eğitimlerini destekleyecek şekilde uygulanmasına karar 
verildi. Okul Aile Birliği'nin desteği ile İnsani Gelişme 

Vakfı 
(INGEV) ile 
görüşerek 
Suriye’li 
göçmenlere 
nasıl yardım 
edilebileceği 
konuşuldu. 
Mülteci 
ailelerin 
yerleşimi 
İstanbul’da 

Sultangazi mahallesinde yoğunlaşınca Bahattin Yıldız 
Anadolu Lisesi’nde her gün saat 15:00-19:00 arası 30 
Suriyeli öğretmen, 15 UNICEF’in atadığı öğretmen ve 5 
Türk öğretmen eşliğinde Suriyeli çocuklara eğitim verildiğini 
bilgisine ulaşıldı. Bu çocukların ihtiyaçları olan eğitim 
gereçlerinin yardımlar sayesinde sağlandığını öğrenince 
de, çalışmanın bu okula yapılmasına karar verildi. INGEV 
ve Üsküdar SEV İlköğretim Okulu iş birliğinde, ana sınıfı 
öğrencilerine bu ihtiyacın duyurusu yapıldı ve Suriyeli 
arkadaşları için kırtasiye ve kitap yardımı toplamaları 
sağlandı.  Yardımlar öğrencilere dağıtılırken ortaya çıkan 

şükran duygusu tüm 
yorgunluğa değdi 
ve öğrencilere 
dönüşte yapılan 
sunumla bu duygu 
paylaşıldı. Ana 
sınıfı öğrencileri 
fotoğrafları 
görüp sunumu 
dinlediklerinde 
çok mutlu oldular. 
Toplum hizmeti ve paylaşım becerilerinin temellerinin 
atıldığı bu yaş grubunda sosyal sorumluluğumuzu yerine 
getirmenin mutluluğu hep birlikte yaşandı. 
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MASA TENİSİ KIZ 
TAKIMI 3. OLDU
1 Haziran 2017 tarihinde Haydarpaşa Anadolu 
Lisesi’nde düzenlenen Şehit Halisdemir Minikler 
Üsküdar İlçe Masa Tenisi Müsabakaları’nda kız ve 
erkek takımlarımız okulumuzu başarıyla temsil etti. 
Minik Kız Takımımız İlçe 3.sü olarak madalyaya hak 
kazandı. Bütün sporcularımızı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

BEYLERBEYİ ECO-TAKIMI 
ANASINIFI ECO-TAKIMINI 
AĞIRLADI

Beylerbeyi Eko-Takımı baharda fidan dikme aktivitesi için 
ana sınıfı takımını ağırladı. İki grup fen laboratuvarında 
buluşarak geri dönüşüm ve bitkilerin ihtiyaçları ile ilgili 
konuştu. Sonrasında da SEV Eko-Takımı oyun bahçesine 
çiçek ekti. Bugünün 
anısına ana sınıfı 
takımına sınıf 
arkadaşlarına 
götürmeleri için 
bitkiler hediye 
edildi.

ÖNCE CAZ SONRA ROCK
Müzik derslerinde 1. sınıf  öğrencilerimiz ‘Caz’, 2. sınıf 

öğrencilerimiz ise 
‘Rock’n Roll’ türlerini 
tanıdılar. 1. Sınıflar 
‘Caz’ başlığı altında 
‘Swing’ türünü 
dinlediler ve türün 
ünlü eseri ‘Sing Sing 
Sing’ adlı şarkıyı 
öğrendiler. 2. sınıflar 
ise ‘Rock’n Roll’ 

türünün ünlü sanatçılarından ‘Elvis Presley’i tanıdılar ve 
‘Love Me Tender’ adlı şarkıyı öğrendiler.

OYUNCAK MÜZESİ GEZİSİ
Öğrencilerimiz İstanbul Oyuncak müzesini ziyaret ederek 
geçmişten günümüze ulaşan oyuncakları gördüler. Herkesin 
en güzel yaşlarını geçirdiği çocukluğunda oynadığı 
oyuncakların önemi çok büyük. Her dönemin oyuncakları 
o dönemden izler taşıyor. Ziyaretimizde öğrenciler eski 
oyuncuklarla ilgilenirken, öğretmenlerimiz de bu gezide 
çocukluklarına geri döndüler.

BİLGİ YOLCULUĞU
1. sınıf öğrencilerimiz tüm 
yıl heyecanla hazırladıkları 
yıl sonu gösterilerini velilerin 
coşkulu alkışları eşliğinde 
sundular. Gösteride bilginin 
insanlar için çok önemli 
olduğu mesajını verdiler. 
Rüya Pilotları ve Bilgi 
Adası adlı oyunda drama, 
şiir, şarkı alanlarındaki 
performansları ile 2. sınıfa 
“Merhaba” dediler.
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MÜZİK BRANŞ DERSLERİ
3. sınıf öğrencilerimiz müzik derslerinde, sene başında 
seçmiş oldukları keman, gitar ve piyano branşları ile ilgili 
çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz, ‘Enstrümanı doğru 
teknikle çalar’ ve ‘Nota 
ve nota değerlerini tanır’ 
kazanımlarıyla bağlantılı 
olarak çalışmalarını 
gerçekleştirdiler. 4. sınıfın 
sonunda ise 2 yıl boyunca 
çalışmış oldukları eserleri  
düzenlenen ‘Müzik Dinletisi’nde sergilediler. 

ATATÜRK 
ARBORETUMU 
3. sınıflarımız için Atatürk 
Arboretumu’na keyifli bir gezi 
düzenledi. Öğrencilerimiz 
çeşitli canlı ağaç türlerini 
barındıran bir ağaç 
müzesi olarak tanımlanan 
Arboretum’da 1500’ü aşkın bitki türünü 
görme fırsatı buldular.

DİJİTAL ÇEVRECİLER 
Drama 
öğretmeni Ebru 
Boldaz’ın yazıp 
yönettiği ‘Dijital 
Çevreciler’ adlı 
oyun büyük 
bir heyecanla 
segilendi.

BİR QR KOD AVI
2. sınıflarımız okudukları ‘Akdeniz Sularını Alırsa’ kitabının 
etkinlikleri kapsamında tüm 2. sınıfların birlikte çalıştığı bir 
QR kod avı gerçekleştirdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen 

bu etkinlikle denizleri 
korumayla ilgili bilgiler 
edindiler. Bu bilgilerle 
iPad'lerinde bulunan 
“Canva” uygulaması ile 
denizleri koruma konulu 
afişler tasarladılar.

3. SINIFLAR 
YAZAR 
SÖYLEŞİSİNDE 
‘Kayıp Sözcükler’ adlı 
kitabın yazarı Gülsüm 
Cengiz ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Öğrenciler 
sanatçının yazarlık sürecindeki anılarını ve kitapları 
yazarken neler hissettiğini öğrenme fırsatı buldular. Merak 
ettiklerini sordular, kitaplarını imzalattılar.

TEK YÜREK PROJESİNİN 
MUTLU SONU
2. sınıf öğrencileri ve
öğretmenleri, her
akşam 19.00-20.00 saatleri
arasında 20 dakikayı
kitap okuyarak geçirdiler.
Sınıf arkadaşlarının,
öğretmenlerinin hatta tüm
ikinci sınıf öğrencilerinin o saatte kitap okuduğunu 
bilen öğrenciler, kitaplarını ellerine alarak okuma 
yaptılar. Öğrencilerimiz bu sırada evde bulunan 
her bireyin (anne, baba, yardımcı, anneanne, 
dede, misafir…) kendisi ile birlikte okuma yapmasını 
sağladılar. Velilerimiz, bu proje sayesinde yarım 
kalan kitaplarını tamamladıklarını, bu vesile ile ailece 
kitap okumaktan çok mutlu olduklarını dile getirdiler. 
Kitap okumak konusunda gösterdikleri isteği evdeki 
diğer bireylere de aşılayan öğrenciler, Tek Yürek 
projesinin zamanı sona erse de her akşam kitap 
okumaya devam edeceklerini söylediler.

KOZİKOĞLU İLE ATÖLYE 
ÇALIŞMASI 
Yazar Tülin Kozikoğlu 
ile keyifli bir atölye 
çalışması yapıldı. 
Kozikoğlu, pek çok 
çocuk kitabının yazarı. 
Çocuk kitapları 
konusunda birçok 
ulusal ve uluslararası konferanslara çağrıldı. Pek çok da 
ödülü var. Türk çocuk kitabı okuyucusu, kendisini en çok, 
Leyla Fonten Serisi kitaplarıyla tanıyor. 
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UÇURTMA 
MÜZESİ 
2. sınıflarımız 23. 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında 
‘Uçurtma Müzesi’ni 
ziyaret etti. Farklı 
ülkelerde yapılmış 
uçurtmalar incelendi 
ve öğrenciler kendi 
uçurtmalarını yaptı.

YILSONU GÖSTERİMİZ
2. sınıflarımız, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları 
keyifli bir gösteriyle sergiledi. Bu eğlenceli gösteride 
aileleriyle birlikte olmak öğrencileri çok mutlu etti.

DÜNYA Pİ GÜNÜ 
4. sınıflar Pi Günü'nü çeşitli 
etkinliklerle kutladı. Yapılan sınıf 
çalışmaları ile Pi sayısının ne olduğunu 
ve nasıl bulunduğunu öğrendiler. 
Bahçede kendi vücutlarıyla Pi 
sembolünü oluşturdular. Panolarda 
Pi sembolüyle yapılan  
yaratıcı çalışmaları
sergilediler. Yemekhanenin 
öğrenciler için hazırladığı 
‘Pi kurabiyelerini yediler. 
Ortaokul öğrencilerimiz de 
14 Mart günü düzenlenen Pi 
gününde matematik ile alakalı çeşitli 
aktiviteler yaptılar. iPad üzerinden 
2048 adlı uygulamayı indirerek 
öğrencilerimiz hem eğlendiler, hem de 
üslü sayılar konusu için bir ön çalışma 
yaptılar. Ayrıca Pi sayısının basamaklarını gösteren renkleri 
kullanarak Pi zinciri oluşturdular.HERKES BİR ROMAN 

KAHRAMANINI ANLATTI
4. sınıflar 
‘Kütüphane 
Haftası’nı  eğlenerek 
kutladı. Okudukları 
kitaplardan seçtikleri 
bir kahraman 
kostümüyle gelen 
öğrenciler kitaplarını 
ve kahramanlarını 
arkadaşlarına küçük 
sunumlarla tanıttılar.

Pİ HAFTASI
İngilizce Fen ve Matematik derslerinde 
Pi Haftası kutlandı. Öğrenciler Pi 
sayısının şarkısını dinlediler. Bir dairenin 
çapını ölçerek çevresini buldular. QR 
Kodu Avı aktivitesini keyifle yaptılar ve 
yeni bir fotoğraf uygulaması, Percolator 
üzerinde çok güzel fotoğraflar 
tasarladılar.  Bir çeyrek daire süsleyerek 
diğerleriyle bütünleşince her daire birbirinden güzel oldu. 
Bu haftanın anısına her öğrenciye Pi Haftası Rozeti verildi. 
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KASIRLAR GEZİMİZ
Sosyal Bilgiler dersinin “Geçmişimi 
Tanıyorum” ünitesi ile ilgili olarak bir 
İstanbul gezisi yapıldı. Beylerbeyi 
Sarayı, Hidiv Kasrı, Küçüksu Kasrı’nı 
rehberler eşliğinde gezildi. Gezi 
öğrencileri öyle etkiledi ki kendilerini 
rüyada gibi hissettiler. Cemile Sultan 
Korusu’unda muhteşem bir manzara 
eşliğinde öğlen yemeklerini yediler. 
Panoramik Üsküdar turunda Kız 
Kulesi’ni gördüler, rehberlerinden hikayesini dinlediler. Geçmişimizi yansıtan bu 
yapıların günümüze kadar nasıl değişerek geldiğini fark etmeleri,  tarihimize 
sahip çıkılması gerektiğini anlamalarını sağladı. Okula gelince dinlenirken Kanlıca 
yoğurtlarını pudra şekeri ile yemek çok hoşlarına gitti. Ortaokul öğrencisi olmaya 
çok az bir zaman kalan şu günlerinde arkadaşları  ve öğretmenleriyle yaptıkları bu 
gezinin yolculuk anları ise bir başka güzeldi.

SESİN RESMİ 
4. sınıflarımız Fen Bilimleri 
dersinde sesin dalgalar halinde 
yayıldığını öğrendi. Ayrıca “Sesin 
Resmini Yapabilir misin?“ sorusunu 
yanıtlamaya çalıştılar. IT Bölümü’nün 
hazırladığı bir deney aracı ile sesin 
resmini duvara yansıttılar ve sesin 
resmini gördüler. 

ORTAOKULA HAZIRIZ
2013 yılının Eylül ayında gözlerimizdeki büyük 
merak ve heyecanla çevremizi incelemeye 
çalışıyorduk. Zamanın bu kadar hızlı ve 
güzel geçeceğini hiç tahmin edememiştik.  
Beylerbeyi Kampüsü'nde çok güzel anılar 
biriktirdik, akademik olarak çok geliştik. Evet 
koskoca 4 yılı geride bırakarak yeni öğretim 
hayatımıza başlamaya hazırlanıyoruz. Çamlıca 
Kampüsü’ne diğer bir deyişle “Ortaokul” a hazırız. Sevgili 
öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bizleri ortaokula çok 
güzel bir parti ile yolcu ettiler. Parti başlamadan önce 
patlamış mısır eşliğinde çok güzel bir film izledik. Daha 
sonra birbirinden güzel oyunlarla, çektiğimiz halaylar ile 
arkadaşlarımızla yediğimiz yemek ve kestiğimiz pasta ile 
unutulmaz bir “Veda” yaşadık. Akşam okuldan ayrılmadan 
önce bizlere hediye edilen tişörtler ve tüm arkadaşlarımızla 

çektirdiğimiz fotoğraflar günün anısı olarak bizlere verildi. 
Ayrıca sevgili Okul Aile Birliği’nin bizler için “Çekül 
Vakfı”na yaptığı bağışlarla her birimizin adına “7 Ağaç 
Ormanları”nda bir fidan dikildiğini gösteren sertifikalar 
verildi. Ortaokula çok büyük anılarla ve büyük akademik 
birikimlerle gidiyoruz. Öğretmenlerimizi, okulumuzu ve 
tüm çalışanları asla unutmayacağız. Hepinize çok teşekkür 
ediyoruz. Hoşça kalın!
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DOSTLUK 
HAFTASI
2. sınıf öğrencilerimiz 
Dostluk Haftası için sınıfta 
çekiliş yaparak kendisine 
çıkan arkadaşının portresini çizip boyadı ve arkadaşını 
yakından inceleme fırsatı buldu. Tüm projeler, okul 
panosunda sergilenerek tüm okul ile paylaşıldı.

EKO ART ÜRÜNLERİ 
Geri dönüşüme uygun atık malzemeler 
toplanarak resim çerçevesi, anahtarlık, 
kalem kutusu, kitap ayracı, bardak 
altları ve kumbaralara dönüştürüldü. Her 
öğrencinin bir ürünü Kanserli Çocuklara 
Umut Vakfı (KAÇUV) yararına düzenlenen 
tiyatro gösterisinde velilere satışa sunuldu. 
Elde edilen gelir KAÇUV’a bağışlandı.

İSTANBUL MODERN GEZİSİ
1. sınıflarımız Görsel Sanatlar dersi kapsamında İstanbul 
Modern’e gezi düzenlediler. 17 Şubat 2017 tarihinde 
gerçekleştirdikleri gezide, ”Duygu, düşünce ve izlenimlerini 

çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade 
etmenin yollarını kavrar. Örnek olarak 
gösterilen sanat çalışmalarını yorumlar” 
kazanımlarını pekiştirmeyi amaçladı. 
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TONLAMALARLA 
KELEBEK BOYAMA 
6-10 Şubat haftasında, İngilizce Görsel Sanatlar derslerinde 
‘Tonlamalarla Bir Kelebek’ hazırlandı. İlk önce sanatın önemli 
bir öğesi olan ‘Valör’ incelendi. Daha sonra gölgelendirmeler, 
tonlar ve tonlamalar arasındaki fark değerlendirildi. 
Renkler siyahla karıştırıldığında ‘Gölgeler’, renkler griyle 
karıştırıldığında ‘Tonlar’, renkler 
beyazla karıştırıldığında 
‘Tonlamalar’ oluştuğu görüldü. 
Özellikle tonlamalara odaklanıp 
sulu boya ile deney yapıldı ve üç 
renkli gradyan skalası kullanarak 
renkli kelebekler yaratıldı.

GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ
Güzel Sanatlar Kulübü 
etkinlikleri çerçevesinde 
yıl boyunca 1. ve 2. 
sınıf öğrencileriyle farklı 
boyama teknikleri ve 
yoğurma malzemeleri 
ile 3 boyutlu çalışmalar 
uygulamalar yapıldı.

YUMURTA AVI
1. sınıflar İngilizce derslerinde "Egg Hunt" isimli kitabı 
okudular. Kendi yumurtalarını 
tasarladılar ve öğretmenlerinin 
bahçenin farklı yerlerine 
sakladıklarını bulmak için 
yumurta avına çıktılar. Her 
yumurtanın içinde tatlı sürprizler 
vardı.

YAŞLI DÜNYAMIZI KORUMALIYIZ 
Dünya Su Günü için, 1. sınıflar 
yerkürelerini boyadılar ve 
gezegenimizi korumakla ilgili 
mesajlar yazdılar. Daha sonra onları 
dolaplarında sergilediler.

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Kutlamalardan 
önce "Spor nedir? Spor dalları hangileridir?" konularında sohbet ettik. Öğretmenlerimiz 
bize en sevdiğimiz spor dallarını sordular. İzlemekten ya da yapmaktan en çok 
hoşlandığımız spor dalını söyledik ve bu spor dalını araştırarak spor dalı ile ilgili 
bir sunum hazırladık. Hazırladığımız sunumları arkadaşlarımıza sunduk. Üsküdar 
Amerikan Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ediz Kaya 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinliklerimiz kapsamında Beden Eğitimi derslerimize konuk oldu. Bizlere Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi anlattı, çeşitli 
stratejiler ürettiğimiz, dayanışma içeren bir grup oyunu ile yakalamaca oynattı ve Kanada’dan getirttikleri ‘kinball’ denilen bir topla 
etkinlik yaptırdı. Tüm etkinliklerde sene başından bu yana sürdürdüğümüz 3S Projemizdeki Saygı, Sabır, Sorumluluk değerlerimiz ve 
Atatürk konularını ele aldı. Bizim için çok şey öğrendiğimiz ve çok eğlendiğimiz bir ders oldu, Ediz öğretmene çok teşekkür ediyoruz.
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EN SEVDİĞİMİZ YİYECEKLER 
İngilizce derslerimizde 
‘Parti Zamanı’ ünitesini 
bitirdikten sonra 1.  sınıf 
öğrencileri milkshake, 
hamburger, meyve ve 
çikolata gibi en sevdikleri 
yiyecekleri çizdiler. 
Çizimlerini dolaplarında 
sergilediler.

YÜZ YAŞINDA 
NASIL 
GÖRÜNÜRÜZ?
24 Şubat günü 1. sınıflarımız 
İngilizce derslerinde okulun 
100. Gününü kutladılar. 
Öncelikle şimdiki ve 100 
yaşına geldiklerinde nasıl 
görünebileceklerini düşünüp 
çizdiler. Sonra renkli 
boncuklardan 100 tane sayarak 
kolyeler yaptılar.

KENDİ 
KIYAFETLERİMİZİ 
TASARLADIK 
1. sınıflarımız İngilizce dersinde giysiler hakkında bilgi 
edindikten sonra kendi kıyafetlerini tasarladılar. Etek, 
pantolon, çorap ve tişörtlerini sınıflarındaki çamaşır 
iplerine astılar.

SEVDİKLERİMİZ HAKKINDA 
KONUŞTUK 
Sevgililer Günü kutlandı. Konuyla ilgili bir video izlendi 
ve oyuncaklar, yiyecekler ve öğretmenler gibi sevilen 
şeyler hakkında konuşuldu. Daha sonra Sevgililer Günü 
kartları boyandı ve süslendi. Kartlar okulda sergilendi.

OYUN HAMURUNDAN 
YİYECEKLER 
1. sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
derslerinde oyun hamurundan 
yiyecekler hazırlayarak ‘Parti’ 
ünitesine başladı. Projede meyve 
ve sebzeler, ana yemekler ve
hamur işleri vardı. Bu proje sayesinde öğrenciler yeni 
kelimeler öğrenirken, şekiller ve renklerle çalışma fırsatı 
buldular. Ardından, sevdikleri ve sevmedikleri yiyeceklerle 
ilgili sorular sordular ve birbirlerinin sorularını yanıtladılar.

BİR ULAŞIM ARACININ 
RESMİNİ ÇİZDİK
1. sınıflarımız ulaşım 
ünitesinde proje olarak 
seçtikleri bir ulaşım aracının 
resmini çizdiler. 
Ortaya oldukça 
yaratıcı çalışmalar çıktı. 
Öğrencilerin gözlem 
yetenekleri de ortaya çıktı.

VAHŞİ HAYVANLAR
1. sınıflarımız İngilizce derslerinde vahşi hayvanlar 
hakkında özel bir proje yaptı. Vahşi hayvanların 
habitatlarını, ne yediğini, bu habitatların etrafındaki diğer 

hayvanların neler olduğunu, 
farklı habitatların çevresinde 
bulabilecekleri şeyleri ve 
iklimlerini öğrendiler. Daha 
sonra, farklı vahşi hayvanlar 
hakkında kendi projelerini 
tasarladılar ve hayvanın 
çevresindeki yaşam alanını 

çizdiler. Son olarak da, vahşi hayvanın vücut bölümlerine 
ait cümleler yazdılar. Bu çok eğlenceli bir projeydi ve 
mükemmel bir öğrenme deneyimi oldu.
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23 NİSAN 
ŞENLİĞİ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Çocuk 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde 
Görsel Sanatlar 
Bölümü tarafından 
okul bahçesinde 
çeşitli atölye 
çalışmaları 
düzenlendi. Bunlar 
arasında, Ebru, 
Maske Boyama, 
Hama Boncuk 
Yapımı, Tekstil 
Tasarım/Bandana 
Boyama yer alırken Eko-art ürünleri de satışa sunuldu.

BESLENME DOSTU 
KARİKATÜRLER
Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında 
2. ve 3. sınıf öğrencileri Görsel Sanatlar 
dersinde sağlıklı ve sağlıksız besinlerin 
vücudumuzda yarattığı etkileri soru cevap 
tekniği ile ayrıntılarıyla inceleyip, konuyu 
görsellerle ve sunumlarla desteklediler. 
Sonrasında karikatür nedir ve nasıl çizilir 
konusunda bilgi ve örnekler paylaştılar. 
Çizim aşamasına geçen ve bitiren öğrenci çalışmaları, 
karikatür sanatçısı Kamil Yavuz’un desteğiyle değerlendirip 
en iyi 10 karikatür belirlendi. 2. ve 3. sınıfların arasından 
ayrı ayrı belirlenen bu 20 öğrenciye ödüllerinin verildiği bir 
ödül töreni düzenlendi.

BÜYÜYEN SANAT YOLU
3. sınıf 
öğrencilerimizin 
katılımıyla 
Görsel Sanatlar 
dersinde 
“Büyüyen 
Sanat Yolu” 
adı verilen bir 
proje çalışması yapıldı. Projede Görsel Sanatlar dersinde 
üç metre uzunluğunda kağıtlara bir nehir resmi yapıldı. 

Öğrencilerimiz bu nehrin her iki 
yanına doğa ile ilgili düşüncelerini 
resim tekniklerini kullanarak aktardılar. 
Bu resimler birleştirildiğinde yetmiş 
metre uzunluğa erişti. Okul bahçesini 
boydan boya dolduran bu resme her 
yıl yeni resimler eklenecek. Böylece 
alttan gelen bir sonraki sınıflara bir 
proje armağan edilmiş oldu. Sanat 
elden ele aktarılacak ve büyüyerek 
çoğalacak.

SAĞLIKLI OLMAK
3. sınıf öğrencilerimiz 
İngilizce derslerimizde sağlıklı 
beslenme hakkında konuşup, 
sağlıklı kalabilmek için 
neler yapılması gerektiğini 
anlatan bir kolaj projesi 
hazırladı.
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TABAKLARIMIZA 
HİKAYELERİMİZİ RESMETTİK 
3. sınıf öğrencilerimiz İngilizce Language Arts dersinde 
“The Willow Pattern Plot” 
kitabını okudu. Hikaye, kitap 
karakterlerinin ‘Willow Pattern” 
ülkesine gitmeleri ve prenses 
Kim ve Chang’e acımasız 
kraldan kaçmalarına yardım 
etmelerini işleyen bir hikayeydi. 
Sonrasında, kendi ‘Willow Pattern’ hikayelerini yaratıp, 
kendi tabaklarında hikayelerini resmettiler. Çok eğlenceli 
bir ders geçirdiler.

‘MANNEQUIN CHALLENGE’A 
KATILDIK
4. sınıf öğrencileri Mannequin 
Challenge'a katıldılar. Mannequin 
Challenge, insanlar
manken gibi hareketsiz dururken 
hareketli bir kameranın onları filme 
çektiği bir video akımıdır.
Mannequin Challenge, 
Amerika'daki bir grup lise öğrencisiyle başladı. Kısa süre 
içinde ünlüler, tüm spor takımları ve hatta politikacılar 
arasında bile çok popüler oldu. Videonun teması, bir sonraki 
ders kitabı olan ve çılgın öğrencilerle dolu sıra dışı bir 
okulu konu alan Sideways Stories from Wayside School’a 
hazırlanmak için "çılgın sınıf" oldu.

YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇİZGİ ÇEKME 
10-14 Nisan haftası boyunca, 4. sınıf öğrencileri İngilizce 
Sanat dersinde ‘Yürüyüş için Çizgi Çekme’ başlıklı bir proje 
yaptılar. İlk önce 
önemli bir sanat unsuru 
olan ‘Çizgi’yi incelediler.
Ardından, bir başlangıç 
noktası seçip, kâğıtlarına 
çeşitli çizgiler çizerek 
soyut bir kompozisyon 
oluşturdular. Kalemlerini 
kompozisyon tamamlanıncaya kadar kaldırmaları ve 
olabildiğince çok farklı çizgi kullanmaları gerekiyordu. 
Kompozisyonları tamamlandıktan sonra, parçaları sıcak renkli 
pastel boyalarla boyadılar. Sonuçlar çok güzeldi.

ANNIE MÜZİKALİNİ 
SAHNELEDİK 
4. sınıf İngilizce 
Drama Kulübü 
öğrencileri, 9 Haziran 
Cuma
günü Broadway’in 
en iyi aile müzikalleri 
arasında yer alan
‘Annie’ müzikalini hem 
arkadaşlarına, 
hem de ailelerine
sahneledi. Öğretmenleri Lindsay Thomas ve Nilay Pınar 
tarafından yönetilen oyuna, müzik öğretmeni Oğuz 
Kasap piyano çalarak, dans öğretmeni Damla Gürele de 
koreografileri çalıştırarak eşlik ettiler. Bir saat boyunca 
sahnede kalmak ve bu heyecanı yaşamak öğrenciler için 
unutulmaz bir tecrübe oldu.

SINAV 
SONUÇLARINI 
BEKLİYORUZ
3 Haziran 2017 Cumartesi 
günü okulumuzun tüm 
4. sınıf öğrencileri Cambridge 
Üniversitesi tarafından sunulan 
Flyers Young Learners sınavına 
girdi. Cambridge Üniversitesi 

ESOL uzmanları tarafından hazırlanan sınavın 
sonuçlarını heyecanla bekledik.

SEV OLİMPİYATLARI 
4. sınıf öğrencileri İngilizce Language Arts dersinde okunan 
“Hour of the Olympics” 
kitabı kapsamında, 
6 Haziran günü 
SEV Olimpiyatları’nı 
gerçekleştirdi. Açılışı 
Olimpiyat yemini 
ile yaptıktan sonra 
birbirinden heyecanlı 
yarışlar oldu. Herkes 
katılım sertifikası 
alırken, İngilizce ve Beden Eğitimi öğretmenleriyle keyifli 
saatler geçirildi.
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SHAKESPEARE 
TİYATROSU İLE DRAMA 
28- 31 Mart 2017 tarihlerinde, 4. sınıf İngilizce 
Drama Kulübü öğrencileri ve velilerimiz toplam 40 
kişilik bir grup olarak İngilizce 
öğretmenlerimiz Seha Yücel, 
Nilay Pınar ve Lindsay Thomas 
ile birlikte Londra İngilizce 
Drama Gezisi’ne katıldılar. 
Globe Tiyatrosu’nun eğitmeni 
olan değerli tiyatro sanatçısı 
Colin Hurley tiyatronun tarihi 
hakkında bilgi verdikten sonra, 
Shakespeare’s Globe tiyatrosunda 
“A Midsummer Night’s Dream” 
oyunu üzerine 5 saatlik drama 
eğitimi aldılar. Eğitimin sonunda 
velilere Shakespeare’in ünlü 
oyununu sergilediler. Matilda 
Müzikali’ni izlemekten büyük keyif 
alırken, Ms. Olga ile Victoria& 
Albert Müzesi’nde tiyatro 
eserlerinin nasıl dizayn 
edildiğini ve oyunlarda 
kullanılan kostümleri 
görme şansı elde ettiler. 
Hatta kostümleri deneme 
fırsatı yakaladık. Ayrıca, 
British Museum’da Ms. 
Kate ile Antik Roma, Mısır ve Ortaçağ eserlerini 
inceleyip, mumya sanatı hakkında ilginç bilgiler 
edindiler. Unutulmayacak anılarla geçen, eğitici Londra 
seyahatinde, İngilizce bilgilerinin gücünü anladılar, takım 
çalışması ve sunum becerilerini geliştirdiler.

SONIA DELAUNAY İLE 
SOYUT SANAT
20-24 Şubat tarihleri 
arasında, 4. sınıf 
öğrencileri İngilizce 
Görsel Sanatlar 
dersinde sanatçı Sonia 
Delaunay'dan esinlenerek 
Geometrik Soyut Sanat 
oluşturdular. Sonia 
Delaunay (1885-1979) 
soyut sanatta öncü 
Ukrayna asıllı Fransız bir sanatçıydı. Aynı zamanda 
Louvre'da bir retrospektif sergisi olan ilk kadın sanatçıydı. 
Resim, giyim ve tekstil tasarımlarında güçlü renkler ve cesur 
geometrik şekiller kullanmasıyla da ünlüdür. Delaunay'ın 
eserini ilham kaynağı olarak kullanarak kendi renkli 
geometrik tasarımlarını yarattılar . Bu ders, sanatın bir 
unsuru olan "Şekil" üzerine bir giriş dersiydi.

DEĞİŞİK 
FESTİVALLER
İngilizce dersinde festivaller 
işlendi. Öğrencilerimiz dünyanın 
çeşitli yerlerinde kutlanan 
festivallerin tarihlerini ve yerlerini, 
kutlanma amaçlarını, inanışları 
ve kültürlerini öğrendiler. Her 

biri farklı bir festivali araştırdı ve sonrasında bu festivaller 
hakkında bilgi yarışması yapıldı, çok eğlendiler.

ÇİFTLİK HAYVANLARI 
2. sınıflar İngilizce dersinde “Çiftlik” ünitesini bitirdikten 
sonra kurgu-
olmayan yazın 
türünde projelerini 
tamamladılar. 
Kütüphaneden 
aldıkları kitapları
grup çalışması 
yaparak okudular. Daha sonra her grupta farklı bir çiftlik 
hayvanı seçtiler ve bu hayvanların ne tür özelliklere 
sahip olduklarını içeren paragraflarını yazdılar. Çiftlikleri 
oluşturmaktan büyük keyif aldılar.
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4. SINIF SEVGİLİLER GÜNÜ 
4. sınıflar İngilizce ve Görsel Sanatlar derslerinde 
Sevgililer Günü nedeniyle sınıfta “Story Bird” üzerinden 
bir hikaye okuyup sevgi ile ilgili sınıfta sohbet ettiler ve 
daha sonra kağıda neyi neden sevdikleri konusunda kısa 
bir not yazdılar. Yazdıkları kağıtları kalp şekline getirip 
okulda sergilemek üzere tavanlara astılar. Görsel Sanatlar 
dersinde de üç boyutlu kalpler yaparak süslediler.

DOKU VE DOKU İLLÜZYONU
18-21 Nisan haftasında, 4. sınıf öğrencileri İngilizce Görsel 
Sanatlar dersimizde ‘Kağıt Dokumaları’ yarattılar. İlk önce 
önemli bir sanat elemanı olarak 
‘Doku’ yu ve gerçek doku ile 
doku illüzyonu arasındaki farkı 
gözden geçirdiler. Daha sonra, 
bir sanat formu olan dokumayı, 
Türk kültüründe dokunmanın önemini ve çözgü, atkı gibi 
teknik terimleri öğrendiler. Son olarak da siyah kağıttan bir 
dokuma tezgahı oluşturdular ve desen raporu oluşturmak 
için renkli kağıt şeritleri kullandılar. 

TATİLDE NELER YAPTIK?
4. sınıflar İngilizce dersinde sömestir tatilinde yaptıklarını hem 
yazılı olarak ifade ettiler hem de resim çizerek daha eğlenceli 
ve görsel bir hale getirdiler. Daha sonrasında arkadaşlarına 

snapshot’larını gösterdiler ve 
birbirlerine okudular. 
En son olarak da sınıf kapılarımızı 
dekore ettik.

İNGİLİZCE DRAMA 
6. sınıflar İngilizce drama derslerinde, haftada bir gün 
ek olarak, İngilizce drama odasında öğretmenleri Oya 
Balcik ile drama dersi yaptılar. Akademik kaygıdan uzak, 
tüm vücutlarını, yaratıcılıklarını kullanma fırsatı buldukları 

drama dersinde eğlenceli aktiviteler 
yaparak, oyunlar oynadılar. Bu 
aktiviteler ve oyunlar sayesinde 
farklı yaşam becerileri kazandılar: 
Farkındalık, uzam, empati kurabilme, 
odaklanma, grupla birlikte çalışma, 
dinleme gibi… Bunun yanı sıra 
sahne kullanımı, sesini yansıtma, 
tonlama, ses yüksekliği, doğaçlama 

konularında da temel bilgiler edindiler, yaratıcı çalışmalar 
çıkarttılar. Seçmeli İngilizce Drama’da ise Trestle Arts Base, 
Londra’dan gelen maskelerle, maske kullanma tekniklerini 
öğrenirken, hot seat aktiviteleriyle eğlenirken öğrendiler.
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LONDRA GEZİSİ
Drama Bölümü’ne ilginin bu yıl oldukça yüksek olması 
nedeniyle, okulumuz İngilizce Bölümü Koordinatörlüğü’nde 
geleneksel olarak 
düzenlediğimiz, Londra  
Drama Eğitimi ve  Kültür 
Gezisi bu defa  2-7 
Temmuz 2017 tarihleri 
arasında ve yalnızca 5 
ve 6. sınıf öğrencileri 
için düzenlendi. Gezide 
öğrencilerimize velileri ve 
İngilizce drama öğretmeni N. Oya Balcik eşlik etti. Gezide, 
öğrencilerimiz Trestle Arts Kültür ve Sanat Merkezi’nin 
eğitmenlerinden drama eğitimi aldı,  Matilda müzikalini 
izledi, Shakespeare's Globe Tiyatrosu'nu gezdiler 
ve Shakespeare’s Globe eğitimine katıldılar. Ayrıca 
Shakespeare’in doğduğu yer olan Stratford-Apon-Avon, 
Harry Potter Müzesi ve Victoria& Albert Müzesinin Sahne 
Performansları Bölümü de ziyaret edildi.

OZ BÜYÜCÜSÜ’NÜ OYNADIK
Öğrencilerimiz tüm yıl boyunca, Perşembe günleri kulüp 
saatinde, Frank Baum’un ‘The Wizard Of Oz’ (Oz 
Büyücüsü) oyunu üzerinde çalıştılar. Kulüp öğretmenleri 
N. Oya Balcik idi. Öğrenciler farklı tiyatro tekniklerini, 
seslerini yansıtmasını sahne kullanımını öğrendiler. 
Özgüvenleri, sorumluluk 
ve estetik duyguları 
gelişirken İngilizcelerini 
de ilerlettiler. Oyunun 
tam provalarında, 
toplulukla birlikte hareket 
etme becerilerinin 
geliştirilmesi ve önceden 
yapılmış olan planlara 
saygı göstermeyi ve ekip 
çalışması yapmayı öğrenerek bireysellikten sosyalleşmeye 
geçişi sağlamaları başlıca kazanımlar arasındadır. 
Ödüllü yönetmenlere çekim yapan bir film ekibi okula 
gelerek tam anlamıyla profesyonel çekim ve montaj yaptı. 
Çalışmalar süresince fuayedeki pano öğrencilerin portre 
fotoğraflarıyla süslendi, oyunun posteri oyundan önce 
hazırlanıp asıldı ve el broşürü de fuayede velilere dağıtıldı.
Oyun okul saatleri içinde 5. ve 6. sınıf öğrencileri 
tarafından izlendi. Akşam 17.30’da ise velilere sahnelendi. 
Oyun sonrası velilerden oyunla ilgili pek çok olumlu geri 
bildirim gelmesi herkesi mutlu etti.

ISTA İÇİN 
LÜKSEMBURG’A GİTTİK 
Açılımı  International Schools Theatre Association olan 
ISTA, uluslararası okulların tiyatro birliğidir. Bu kuruluş her 
yıl ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde, farklı tarihler ve 
ülkelerde festivaller düzenleyerek, 
gerek öğrencilerin, gerekse 
öğretmenlerin en iyi tiyatro 
eğitimini almalarını sağlar. 30 
Mart-3 Nisan 2017 tarihleri 
arasında 7. sınıflardan 20 öğrenci 
drama öğretmenleri Samantha 
Roy ve Oya Balcik ile birlikte 
Lüksemburg’da gerçekleştirilen 
drama festivaline katıldılar. 
Festivalin başlangıç noktası 
Melusina efsanesiydi. Melusina 
efsanesinde, Lüksemburg’un ilk 
kontuyla evli olan genç ve güzel 
bir kadının, aslında bir deniz kızı 
olduğu anlatılır. Deniz kızı, kocası 
tarafından kimliği keşfedilince 
dehşete düşer ve kaçar, kendisini 
bir daha kimse görmez. Bu 
hikayeden yola çıkarak, bu 
festival sırasında kendilerine şu 
soruyu sordular: Sevdiklerimizle 
olan ilişkilerimizde biz acaba 
kendimiz miyiz? İçimizde insan doğasının hangi kısımları 
gizli? İnsanın gerçekten kendisi olması ne anlama geliyor? 2 
Nisan tarihinde iki buçuk günlük süre içinde öğrendikleriyle 
30 dakikalık performans sergilediler. Uluslararası okulun 
velileri tarafından misafir edilen öğrencilerimiz, kültür 
alışverişinde bulunurken, İngilizcelerini ilerletme ve başka 
uluslardan öğrencilerle ömür boyu sürecek dostluklar kurma 
fırsatını da elde ettiler. 
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JMUN
3 – 5 Mart 2017 
tarihlerinde 
“Sustainable 
Development” 
hedefi ile 4. JMUN 
konferansımıza 
ev sahipliği 
yaptık. Tüm 
Türkiye’den 369 öğrenci 33 ülkeyi temsil ederek, 11 
komitede 21 değişik konuyu ele alarak dünyamızı daha 
yaşanabilir bir yer yapabilmek için fikirler ürettiler.  Mezun 
öğrencilerimizin liderliğinde THIMUN tarafından akredite 
olarak gerçekleşen konferansımızın açılış konuşmasını 
Birleşmiş Milletler görevlisi Sahba Sobhani gerçekleştirdi.

HaIleybUry MUN
Bu yıl 15 öğrenci ile birlikte Haileybury MUN’e katıldık. 
650 kişinin bulunduğu konferansın ana teması "Köprüler 
Kurmak" tı ve biz 
de okulumuz adına 
Portekiz, Japonya ve 
Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti'ni temsil 
ettik. Haileybury MUN 
İngiltere'nin en büyük 
MUN konferansı 
ünvanına sahip ve Üsküdar SEV gibi THIMUN tarafından 
akredite olmuştur. Üç gün süren konferansta öğrencilerimiz 
İngilizcelerini ilerlettikleri gibi kendi fikirlerini savundular ve 
yabancı öğrenciler ile arkadaşlıklar kurdular. Türkiye'den 
katılan tek ortaokulu olarak öğrencilerimizle gurur duyuyor 
ve onların başarılarının devamını diliyoruz.

Paris JMUN
16 kişilik Üsküdar SEV 
JMUN ekibi 16-19 
Mart tarihleri arasında 
bu yıl da American 
School of Paris’te 
düzenlenen konferansa 
katılarak uluslararası 
bir etkinliğin keyfini 
çıkardı. Toplamda 10 
ülkeden gelen yaklaşık 
150 öğrencinin katıldığı 

konferansta okulumuzu başarı ile temsil ettiler.

18 MarT
18 Mart Çanakkale 
Şehitlerimizi Anma 
Günü nedeniyle, 7. sınıf 
öğrencilerimizin görev 
aldığı, konuşmalar, şiirler, 
görseller ve şarkılarla günün anlam ve öneminin anlatıldığı 
törenler düzenlendi.

beN bir GÜrGeN DalIyIM
Usta yazar Hasan 
Ali Toptaş'ın 
"Ben Bir Gürgen 
Dalıyım" isimli 
romanını okuyan 
6. sınıflarımız, 
insanlığı genç bir 
gürgen ağacından 
dinleyerek 
sorguladılar, yazdılar, ürettiler. 'Yüzyıllardır çözülemeyen 
bir bilmece’yi bu kez de öğrencilerimiz çözmeye çalıştı.

FarKlI
“Genelin dışında olmak, 
başkalarına bezememek, 
diğerleri gibi olmamak, herkes 
gibi düşünmemek; kısacası 
kara koyun olmak…” 5. sınıflarımız, Andreas 
Steinhöfel’in “Farklı” isimli romanı eşliğinde bu kavram 
üzerine düşündüler, tartıştılar ve bol bol ürettiler.

VaKIF 
OKUllarI 
DUVar 
GaZeTesi
Vakıf okullarının 
ortak ürünlerini 
yansıtan “Vakıf 
Okulları Duvar 
Gazetesi”nin 36. 
sayısını okulumuzda sergiledik. ‘Benim Yıldızlarım’ başlığını 
taşıyan gazeteye öğrencilerimiz yazı, şiir ve resimleriyle 
kendi renklerini kattılar.

ÜsKÜDar seVi



H
A

B
E
R

L
E
R

92

sev jr

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerimiz 
bu yıl 18-22 Temmuz tarihlerinde Atina’da düzenlenen 
"World Scholar's Cup Global Round"a (Dünya Bilginler 

Kupası) katılarak 4 madalya ve 
bireysel başarılar elde ettiler. 41 farklı 
ülkeden 1500 öğrencinin katıldığı 
yarışmada Lara El Khoury, Naz Doğa 
Urhan ve Yasemin Kölemenoğlu'ndan 
oluşan kız takımımız  toplamda 16 

madalya alarak kendi yaş gruplarında 2. oldular. Can 
Almelek ve Utku Ünlü'den oluşan erkek takımımız ise 4 
madalya kazandı ve takım üyeleri bireysel başarılarılar 
da elde ettiler. Hem kız, hem erkek takımımız 
9-14 Kasım'da Yale Üniversitesi’nde düzenlenecek 
“Şampiyonlar Turnuvası”na  katılmaya hak kazandılar.

World Scholar's Cup Nedir?
Dünya'da 41 ülkede gerçekleşen, "World Scholar's 
Cup" (Dünya Bilginler 
Kupası) 2007 yılından bu 
yana düzenlenmektedir. 
Organizasyonun amacı; 
geleceğin alim ve 
liderlerine global bir ortam 
yaratmak ve öğrencilerin 
farkında olmadıkları 
yeni becerilerini ve güçlü 
alanlarını keşfetmelerine 
olanak sağlamaktır. Ayrıca 
odaklanılan en önemli 

WORLD SCHOLAR'S CUP DÜNYA İKİNCİLİĞİ

konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün 
ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara 
yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır. 'World Scholar's 
Cup turnuvasında; üç öğrenciden oluşan takımlar 
halinde yarışılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde 
gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10'a giren 

takımlar haziran ayının sonunda düzenlenen Dünya 
Turnuvası'na katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada da 
başarılı olanlar her yıl Kasım ayında Yale Üniversitesi'nde 
düzenlenen "Tournament of Champions"a (Şampiyonlar 
Turnuvası) katılma hakkını elde ederler.
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İNSAN HAKLARI POSTERİ
6.sınıf öğrencileri, Language Arts dersinin bir parçası 
olarak İnsan Hakları konusunda Nelson Mandela’nın 

biyografisi ile 
desteklenen, 
özenli ve 
kapsamlı 
biçimde ele 
alınmış sosyal 
alanda özgürlük 
ünitesinde 
bir poster 
dizayn ettiler.  

Gördüğünüz fotoğraf bu ünitenin final aşaması olarak 
seçildi. Mandela’nın insan hakları mirası sosyal 
eşitsizlikte yaşanan güçlüklerin akıllara kazınmasında 
temel dayanak olmuştur. Buradan yola çıkarak, ikili 
veya gruplar halinde çalışarak Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi’ni ilgili cümleler, konu ile alakalı örnekler 
ve görsellerle desteklenmiş posterler hazırladılar.

GÜZELLİK VE ÇİRKİNLİK
Birini ya 
da bir şeyi 
güzel bulmak 
öğrenilebilir mi? 
5. sınıflarımızla 
insan yaşamının 
değişmez 
kavramları olan 
'güzellik' ve 
'çirkinlik'i enine 

boyuna tartıştık, sorguladık ve her zamanki gibi ürettik.

SON ADANIN 
ÇOCUKLARI
Usta kalem Zülfü 
Livaneli’nin “Son 
Adanın Çocukları” 
isimli romanını okuyan 6. 
sınıflarımız, doğa, insan, iktidar, 
mücadele, haklar gibi kavramlar üzerinde 
düşündü ve ürettiler.

KİTAP KAHVALTISI
Kitap kurtlarını okulumuzun arka bahçesinde 
düzenlediğimiz bir kahvaltıyla ödüllendirdik. Kahvaltıya 
katılan kitap kurtları, sevdikleri bir kitabı yanlarında getirip 
başka bir kitap kurdunun sevdiği kitabı götürdüler.

FIRST LEGO LEAGUE 
ROBOT TURNUVASI
19 Şubat 
tarihinde 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nde 
düzenlenen 
13. First 
Lego League 
“Hayvanlar: 
Yaşam 
Ortaklarımız” 
temalı 
yarışmada, 
Üsküdar 
SEV Fen Bilimleri 
öğretmenlerimizden 
Ayça Ulucan eşliğinde, 
Üsküdar SEVix Robot 
Takımız okulumuzu 
başarıyla temsil etti.
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AFİŞ YARIŞMASI
Üsküdar SEV Fen Bilimleri Bölümü, Üsküdar 
İlçesi’nde düzenlenen “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı 
Gelecek” projesinde yer aldı. ‘Bağımlılık’ 
konulu yarışmaya afiş kategorisinden 5A sınıfı 
öğrencilerimizden Kerem İnce’nin afişi ile katıldık. 
Öğrencimiz yarışma sonucunda ilçe birincisi oldu. 

AKTİF DENEY YARIŞMASI
6 Mayıs Cumartesi günü AREL Eğitim Kurumları’nda 

düzenlenen Aktif 
Deney Yarışması’nda 7. 
sınıflardan üç öğrencimiz 
Eda Bayraktar, Selin 
Kumru ve Bade Ilgın 
Akkol, Üsküdar SEV 
Fen Bilimleri Dersi 
öğretmenlerimizden 
Güler Güneş eşliğinde 
okulumuzu başarı ile 
temsil ettiler.

CERN SERGİSİ
Üsküdar SEV Fen Bilimleri Bölümü tarafından, 5 Mayıs 
Cuma günü 8. sınıf öğrencilerimizle, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezi CERN’ün “Bilimi Hızlandırıyoruz” 
sergisine bir gezi düzenlendi. Serginin amacı, Evren’in 
kökeni ve maddenin temel bileşenleri hakkında merak 
uyandırmak ve şaşkınlık duymayı sağlamak. Bu sergi, 
CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki (BHÇ) 
deneylerin Evren’in bazı sırlarını nasıl çözmekte olduğunu 
açıklarken, geçmişteki temel araştırmalar ile günümüz 
teknolojileri arasındaki ilişkiyi gösteriyor.

ÜSKÜDAR SEV CERN’DE
Üsküdar SEV Fen Bilimleri 
Bölümü, 11-13 Mayıs 
tarihlerinde 8. sınıflardan 20 
öğrenciyle birlikte dünya 
çapında bilinen ve merak 
uyandıran “Yüz Yılın Deneyi”ni 
yerinde gözlemlemek amacıyla 
CERN’e (Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezi) bir eğitim turu düzenledi. Bu gezi 
öğrencilerimize İsviçre-Fransa sınırında yer alan dünyanın 
en büyük parçacık fiziği laboratuvarını gezme, CERN ’de 
gerçekleşen deneyleri ve çalışmalarla ilgili sunumları izleme 
ve orada çalışan bilim insanları ile sohbet etme olanağı 
sağlaması açısından çok verimli bir gezi oldu.
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PROF. DR. METE ATATÜRE 
KONUĞUMUZ OLDU
Üsküdar SEV Fen Bilimleri Bölümü, 31 Mart Cuma günü 
7. ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak bir seminer 
düzenledi. Konuğumuz, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Mete Atatüre, öğrencilerimizin 
sorularını yanıtladı. Mete Atatüre 
kuantum fiziği alanında çalışıyor. 
Işığın doğasını daha iyi anlamak 
üzere çalışmalar yapan Atatüre, 
2015 yılında ölçülmesi imkansız 
olarak kabul edilen ‘Işık Seviyesinin Gürültü Ölçümü’nü 
gerçekleştirdi. Ortaöğrenimini Gazi Anadolu Lisesi’nde, 
yüksek öğrenimini Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 
tamamladı. Daha sonra çalışmalarına Boston Üniversitesi’nde 
devam etti. Halen Cambridge Üniversitesi’nde profesör 
olarak araştırmalarına devam ediyor.

SEV MATEMATİK YARIŞMASI 
Geleneksel SEV Matematik yarışmasında 5. sınıf 
öğrencilerimizden Nazlı Bahar Özeyranlı ve Gülce Genç 
100 tam puan ile 1., Deren Seymen 2., Mina Atak 3., 6. 
sınıf öğrencilerimizden Elif Korkut 1., Eren Panayırcı 2. ve 

Philip Köse 3.,  7. sınıf 
öğrencilerimizden Adnan 
Sarper 100 tam puan ile 
1., Eda Bayraktar 2. ve 
Kasım Domaç 3., 8. sınıf 
öğrencilerimizden Yasemin 
Şukal 100 tam puan ile 
1., Ada Akın, Mehmetcan 

Taşman ve Sedef Emekli 2., Lara Buruk ve Eylül Galimidi 3. 
olarak bizleri gururlandırdılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

GAUSS MATEMATİK YARIŞMASI 
Gauss Matematik 
Yarışması’nda 7. Sınıf 
öğrencilerimizden 
Ayşe Gümüş 1., Selin 
Kumru 2. ve Yigal 
Toledo 3. oldu.  8. 
sınıflar seviyesinde 
ise öğrencilerimizden 
Buket Aktaş ise 1., Defne Cılız ve Lara Buruk 2. olurken 
Eylül Galimidi de 3. oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

SINIR TANIMAYAN 
MATEMATİKÇİLER
Sınır Tanımayan Matematikçiler yarışmaları bu yıl üç 
oturum olarak gerçekleştirildi. Sonuçlar şöyle gerçekleşti:
Sonbahar Oturumu
5. sınıf öğrencilerimizden Mina Atak altın, Ömer Şukal ve 
Ahmet Can Karaaslan gümüş, Derin Seymen ve Ali Kaan 
Narin bronz, 6. sınıf öğrencilerimizden Eren Panayırcı 
ve Bilgehan Tütüncü altın, Ece Tanrıöver gümüş, 7.sınıf 
öğrencilerimizden Adnan Sarper gümüş, Recai Efe Sunay 
gümüş, 8.sınıf öğrencilerimizden Yasemin Şukal gümüş 
maldaya kazanarak bizleri gururlandırdılar.
Kış Oturumu
8. sınıflardan Eylül Galimidi gümüş, Yasemin Şukal 
bronz, 7. sınıflardan Nurhan Adnan Sarper bronz, 6. 
sınıflardan Bilgehan Tütüncü altın, Eren Panayırcı gümüş, 
5. sınıflardan Mina Atak altın, Derin Seymen, Ali Kaan 
Narin, Ömer Şukal ve Ahmet Can Karaarslan gümüş, 
Nazlı Bahar Özeyranlı bronz madalya kazanarak bizleri 
gururlandırdılar.
İlkbahar Oturumu
7. sınıflardan Adnan Sarper bronz, 6. sınıflardan Eren 
Panayırcı bronz, 5. sınıflardan Derin Seymen ve Ahmetcan 
Karaaslan bronz madalya alarak bizleri gururlandırdılar.

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDUK
10-12 Mart tarihlerinde 
Efes Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Destinaiton 
Imagination, DAT 2017 
Türkiye turnuvasında ‘The 
Bee Empire’ ve ‘DIpatra’ 
takımlarımız okulumuzu 
başarıyla temsil ettiler. 
The Bee Empire takımımız Türkiye dördüncüsü oldu. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
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SINIR TANIMAYAN 
MATEMATİKÇİLER FİNALİ

7. sınıf öğrencilerimizden Nurhan Adnan Sarper ve Recai 
Efe Sunay, Sınır Tanımayan Matematikçiler yarışmasının 
Bulgaristan’da yapılan finallerine katıldılar. Bireysel ve 
takım yarışmalarında okulumuzu temsil ettiler. Nurhan 
Adnan Sarper bireysel kategoride bronz madalya kazandı.

GENEL KÜLTÜR VE BİLGİ 
YARIŞMASI
Sosyal Bilgiler Bölümü 5. Sınıflar arasında 9 Aralık 2016 
tarihinde Genel Kültür 
ve Bilgi Yarışması 
düzenledi. Öğrenciler 
hem eğlendiler hem 
yarıştılar. Yarışmaya 
katılan öğrencilerimiz 
kadar sınıflarını 
destekleyen öğrencilerimiz de çok heyecanlandılar. Yarışma 
sonunda kazanan öğrencilerimize ödüllerini ve sertifikalarını 
Müdür Yardımcımız Gürcan Avcu, diğer yarışmacılarımıza 
sertifikalarını Akademik Koordinatörümüz Işıl Gündüz verdi. 
Yarışmayı kazanan 5-A sınıfını tebrik ediyoruz.

6. SINIFLAR GENEL KÜLTÜR VE 
BİLGİ YARIŞMASI
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü’nün 20 

Mart 2017 tarihinde 
düzenlediği 6. sınıflar 
arası Genel Kültür 
ve Bilgi Yarışması’nın 
bu seneki galibi 6-B 
sınıfı oldu. 6-B sınıfı 
adına Pınar Miray 

Şişik, Elif Özvanlıgil ve Çiçek Avcı yarıştılar.

İSTANBUL ARKEOLOJİ 
MÜZESİ GEZİSİ
Sosyal Bilgiler Bölümü, 6. sınıf öğrencilerine, İlkçağ 
uygarlıklarına 
ait eserleri görerek, 
bu medeniyetlerin 
neler yaptıklarını, 
nasıl bir yaşam tarzı 
benimsediklerini ve 
günümüze hangi 
konularda ışık tuttuklarını kavramaları için 30 Mart 
2017 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bir gezi 
düzenledi.

8. SINIFLAR GENEL KÜLTÜR VE 
BİLGİ YARIŞMASI
Sosyal Bilgiler Bölümü’nün 22 Mayıs 2017 tarihinde 
düzenlediği 8. sınıflar Genel Kültür ve Bilgi Yarışması’nın 
bu seneki galibi 8-B oldu. 8-B sınıfı adına Ayşe Beşe, Serra 
Berk ve Sinan Bayegan yarıştılar.
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GELECEĞİN MUCİTLERİ 
YARIŞMASI
5. sınıf öğrencilerimiz arasında Sosyal Bilgiler dersi 
kapsamında Geleceğin Mucitleri Yarışması’nın 
dördüncüsünü düzenledik. 5. sınıf öğrencilerimiz Sosyal 
Bilgiler dersinde “Gerçekleşen Düşler” ünitesinde 
hayatımızı kolaylaştıran, insanların ihtiyaçlarından doğan 
icatları ve bunların mucitlerini, çeşitli alanlarda çalışmalar 
yapan bilim insanlarını öğrendiler. Oldukça ilgilerini 
çeken bu ünitede birçok icadın ortaya çıkış şekillerini, 
insanlığı etkileyişlerini, mucitlerin hayatlarını verecek 
kadar özverili çalışmalarına kendilerini adamalarını 
öğrenme fırsatını buldular. Bu çerçevede öğrencilerimizden 
yaklaşık bir aylık süre içerisinde kendi hayal güçlerini 
kullanarak insanlığın hayatını kolaylaştırabilecek bir proje 
hazırlamalarını istedik. Toplam 70 proje yarışmaya katıldı. 
Okulumuz idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin oyları 

ile yarışmaya katılan projeler arasından en çok oy alan üç 
proje şu şekilde gerçekleşti:
1. Proje Küresel Isınmaya Karşı Yaşam Alanı, Mucitler: 
Derin Sezgin, Ceren Kızıltuğ, Valerie Naz Yükselen.
2. Proje Yapay Retina, Mucit: Mina Atak.
3. Proje Akıllı Gardrop , Mucitler: 
Deniz Göver-Duru Dişpençe.

İKLİM FİLMİ
5. sınıf öğrencilerimiz 
Sosyal Bilgiler dersinde 
Bölgemizi Tanıyalım 
ünitesinde yer alan 
Türkiye’de görülen iklim 
tipleri konusu ile ilgili 
olarak iMovie aplikasyonunu kullanarak kendi iklim 
filmlerini çektiler. Öğrenciler, seçmiş oldukları bir iklim ile 
ilgili özellikleri tanıttıkları filmleri ile öğrenmeyi eğlenceli 
hale getirdiler.

SEÇİM HEYECANI
5. sınıf öğrencilerimiz 
Sosyal Bilgiler dersinde 
işlemiş oldukları Merkezi 
Yönetim konusunda 
öğrendiklerini hayata 
geçirdiler. Öğrencilerimiz 
kurdukları partilerle seçim 
yarışına girdiler. Yapılan 
seçimler sonrası kendi 
sınıflarında bakanlarını 
belirleyerek güvenoyu alan hükümet görevine başladı. 
Öğrencilerin derste öğrendikleri, gündemden takip ettikleri 
siyasi süreci uygulamaya koymaları merkezi yönetimi 
anlamalarını kolaylaştırdı.

ÜRETTİKLERİMİZ
5. sınıflarımız Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri 
Ürettiklerimiz ünitesinde öğrendikleri bölgelerimizin tarım, 
hayvancılık, 
madencilik, 
sanayi, ticaret, 
turizm gibi 
ekonomik 
faaliyetlerini, 
hazırladıkları 
pankartlar ve kostümlerle arkadaşlarına ve öğretmenlerine 
tanıttılar. Getirmiş oldukları bölgelerin önemli tarım 
ürünlerinden hazırlanmış yiyecekleri arkadaşlarına ikram 
ettiler. Öğrencilerimiz bölgelerini tanıtırken hem eğlendiler, 
hem de öğrendiklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

GINGERBREAD
53. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Çamlıca 
kampüsünde 5. sınıflar seviyesinde, “The Library  

Gingerbread Man” 
kitabı okundu. 
Ders bitiminde 
öğrencilere 
Gingerbread 
Man kurabiyesi 
ve parmak kuklası 
dağıtıldı.

ÜSKÜDAR SEVi
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BOLVADİNLİ ÇOCUKLARA 
ARMAĞAN 
Bu yıl “Üçüncü 
Mekan Kütüphaneler: 
Yeni Roller, Yeni 
Yaklaşımlar” temasıyla 
kutladığımız ‘Kütüphane 
Haftası’ etkinlikleri 
kapsamında Çamlıca 
Kampüsü’nde 5. ve 6. 
sınıflar seviyesinde, kek-kitap değişimi etkinliği yapılarak 
toplanan kitaplar Afyonkarahisar iline bağlı Bolvadin ilçesi 
Dişli İlkokul kütüphanesine hediye edildi.

ÇAMLICA’YA 
KİTAP FUARI
Bu yıl “Üçüncü Mekan 
Kütüphaneler: ‘Yeni Roller, 
Yeni Yaklaşımlar’ temasıyla 
kutladığımız Kütüphane 

Haftası etkinlikleri kapsamında Çamlıca kampüsünde kitap 
fuarı kuruldu. Öğrenciler ve değişik konulardaki kitaplar, 
kendi kitap seçimlerini yapmak amacıyla buluşturuldu. 
Çeşitli yayınevlerinin kitaplarıyla kurulan kitap fuarından 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz zevkle kitap seçtiler.

MATBAA GEZİSİ
53. Kütüphane Haftası etkinlikleri  
kapsamında, öğrencilerimizin 
kitap basım sürecini görmeleri, 
öğrenmeleri amacıyla, A4 Ofset 
matbaasına gezi düzenlendi.

MÜZİK 
ŞÖLENİ
Öğrencilerimiz, 
yıl içinde piyano, 
gitar ve keman 
derslerinde 
öğrendikleri 
eserleri seslendirdiler.  Şölen, öğrencilerimizin muhteşem 
performansları ile izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. 

BACH VE ARKADAŞLARI
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu geçtiğimiz yıl Avusturya 
Konsolosluğu’nda başlatmış olduğu konserler dizisine bu 
sene Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde devam 
etti. Konusu ‘Bach ve Arkadaşları’ olan konserde, 
Bach’ın hayatı o dönemin kıyafetleri ile canlandırmalar 
yapılarak anlatılırken Bach’ın etkilediği bestecilerin 
eserleri de çalınarak geniş yelpazede örnekler 
sanatseverlerle buluştu. 

A CELEBRATION OF PEACE
“A Celebration 
of Peace” temalı 
uluslararası afiş 
yarışmasında 
okulumuzu temsil eden 
öğrencilerimizden 
Elif Özvanlıgil 1. 
olurken, Christopher 
Kaan Caudwell ve 
Deniz Uğurlu’nun 
eserleri sergilenmeye layık görüldü.
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KARİKATÜR YARIŞMASINDA DERECE
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
okullarda çevre eğitim ve uygulama projesi 
kapsamında düzenlenen ortaokullar arası  
karikatür yarışmasında okulumuzu temsil 
eden 6D sınıfı öğrencimiz Utku Ünlü, ilçe 
1.si ve  il 2.si oldu. Carraro bisiklet ve 
karikatür sanat atölyesinde bir yıl eğitim 
bursu kazanan öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Doğançay Müzesi’nin düzenlediği 
ortaokullar arası resim yarışmasında 
5A sınıfından Ayşe Zeynep Özer, 3.lük 
derecesi aldı. Cemal Reşit Rey’de yapılan 
ödül töreninde öğrencimize profesyonel 
sanat malzemeleri, bir iPad, bir eğitim 
yılını kapsayan sanat eğitimi bursu ve 
para  ödülü takdim edildi. 

RESİM YARIŞMASINDA 3.lÜK

SANATÇI ÖĞRENCİLERİMİZİ 
KUTLADIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Doğançay 
müzesinin gerçekleştirdiği ortaokullar arası resim 
yarışmasında 
okulumuzu başarıyla 
temsil eden 5A sınıfı 
öğrencisi Ayşe Zeynep 
Özer’i ile Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından çevre eğitim 
ve uygulama projesi 
kapsamında ortaokullar 
arası karikatür 
yarışmasında  
okulumuzu başarı 
ile temsil eden 
6D sınıfı öğrencisi 
Utku Ünlü’yü almış 
oldukları başarıları 
dereceler nedeniyle 
kutladık.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA
Kış mevsimi sadece insanlar için değil sokakta yaşayan 
hayvanlar için de çok  zor. Karda, kışta, yağmurda, 
buzda, dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışan 
can dostlarımız yiyecek bulmakta zorlandığı kadar 
soğuktan hastalanabiliyor, hatta donarak ölebiliyor. Biz de 
sokak hayvanları yararına planladığımız projemiz Mum 
Etkinliği’nden elde edilen paranın bir kısmıyla Orman 
Çocuklarını Besleme Grubu’na okulumuz adına 240 
kilogram kuru mama bağışladık. Projeye katılan güzel 
yürekli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

ÜSKÜDAR SEVi
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Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nın 
“Rengarenk Düşler” isimli yıl sonu 
resim sergisinin açılışı  22 Mayıs 

2017 tarihinde 
Moda Deniz 
Kulübü’nde yapıldı. 
Sergi 28 Mayıs 
2017 tarihine 
kadar açık kaldı. 
Öğrencilerimizin 
yıl boyunca keyifle  
ürettikleri sanat 
çalışmalarının yer 
aldığı muhteşem 

sergi için öğrencilerimize 
ve Görsel Sanatlar öğretmenlerimize 
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

RENGARENK DÜŞLER SERGİSİ
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SEV OKULLARI 
KÜLTÜR SANAT 
ŞENLİĞİ
Bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir ve 
Tarsus SEV Okulları’nın da katılımlarıyla 
düzenlenen kültür sanat şenliğinde 
öğrenciler eski paraları yeniden 
yorumladılar.

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ
Öğretmenler Günü için 7. 
sınıf öğrencilerimiz kulüp 
dersinde öğretmenlerine 
hediye olarak jel mum kadehleri hazırladılar.

SERGİ GELİRLERİ AKÜLÜ 
SANDALYEYE
Görsel Sanatlar Bölümü, dönem boyunca yaptığı sanat 
etkinliklerinden elde ettiği geliri, Bedensel Engellilerle 

Dayanışma 
Derneği yararına 
kullanarak 
bedensel engelli 
bir gencimizi 
akülü sandalyeye 
kavuşturdu. Bu 
projede görev alan 
tüm öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz.

GERİ 
DÖNÜŞÜM 
PROJESİ
Denizleri Koruma ve 
çevrecilik konusunda 
faaliyet gösteren Deniz 
Temiz Derneği TURMEPA, 
okulumuzun 7. sınıfları 
arasında geri dönüşüm 
projesi düzenledi.

TENEFFÜS SANATLARI
Görsel Sanatlar 
dersinde başlatmış 
olduğumuz sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamındaki sanat 
etkinliklerinde, 
Mum Yapımı 
Atölyesi, Bez Bebek 
Yapımı, Jumping 
Clay Şekillendirme 
Atölyesi, Terrarium 
Dizaynları, Ahşap Boyama ve 
Origami Atölyesi etkinlikleri 
ile öğrencilerimiz sanat dolu 
teneffüsler geçirirken ürettikleri 
birbirinde güzel ürünleri evlerine 
götürmenin keyfini yaşadılar.

FRANKOFONİ
Her yıl olduğu gibi, 
Frankofoni haftası 
okulumuzda çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Öğrencilerimiz 
Frankofoni hakkında bilgi 
edindikten sonra, Fransızca 
şarkılar dinlediler, videolar 
izlediler ve Frankofoni temalı 
poster hazırladılar. Gün 
içerisinde, kahvaltılarda ve 
öğle yemeğinde o kültüre ait 
yemekler yediler ve hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

FRANSIZCA 
‘QUIZLET 
LIVE’ 
ÇALIŞMASI
Fransızca öğrenen 6., 7. 
ve 8. sınıf öğrencilerimiz 
“quizlet live” çalışması 
yaparak eğlenceli bir 
şekilde işlediğimiz 
konuları tekrar ettiler.

ÜSKÜDAR SEVi
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FROHE OSTEM 
6. sınıflar Nisan ayı içinde 
Paskalya Bayramı ile tanıştı. 
Şarkılar eşliğinde renkli tavşanlar, 
çiçekler ve yumurtalar boyayarak 

minik süslemeler yaptılar. Artık herkes Almanca “Frohe 
Ostern” dilerken geleneği de biliyor.

WORDBOX’IN GALİBİ 7A
İkinci dönem kelime 
hazinemize yatırım 
yapma amacı ile 
başladığımız WordBox 
yarışımızı 50 üzerinden 
48 ortalama ile kazanan 
7A sınıfı öğrencilerimizi 
kutluyoruz.

AİLELERİMİZ 
VE BİZ 
6. sınıf İspanyolca 
öğrencileri ödev olarak 
hazırladıkları ‘Ailemi 
Tanıtıyorum’ posterlerini sınıfta sundular ve birbirlerinin 
ailelerini tanıma fırsatı buldular. İsteyen öğrencilerin 
posterleri okulda sergilendi. 

İSPANYOLCA QUİZLET 
6. ve 7. sınıf İspanyolca öğrenen 
öğrenciler, quizlet’te öğrendikleri 
konularla ilgili kelime bilgisi yarışması 
yaptılar. Bu çalışma sırasında, eğlenerek 
konuları tekrarlamış oldular. En iyi skoru 
alan öğrenciler k12 üzerinden puanla 
ödüllendirildiler.

YABANCI DİLDE DUVAR 
GAZETESİ
Vakıf Okulları tarafından yürütülen 
İngilizce, Almanca, Fransızca ve 
İspanyolca olarak yabancı dilde 
duvar gazetesi çalışmalarımız 
birinci ve ikinci dönem olarak gerçekleştirildi.

MATİLDA’YI İZLEDİNİZ Mİ?
7. sınıflar 
İngilizce Drama 
Kulübü’nün 
öğrencileri 
kulüp öğretmeni 
Samantha Roy’un 
yönetiminde 
31 Mayıs 
2017 tarihinde 
Roald Dahl’ın 
“Matilda” isimli 
kitabından uyarlanan 
oyunu sahnelediler. Oyun 
izleyenler tarafından çok 
beğenildi. Öğrencilerimizi 
tebrik ederiz.

ALTI ŞAPKA 
DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Düşünme Becerileri dersinde 5. 
sınıf öğrencilerimizle “Altı Şapka 
Düşünme Tekniği” çalıştık ve gruplar 
oluşturarak, şapkalar tasarladık.

AKIL OYUNLARI 
OKUL TURNUVASI
Düşünme Becerileri dersi kapsamında 30 Mart 2017 
tarihinde “5. Sınıflar Akıl Oyunları Okul Turnuvası” yapıldı. 
Koridor oyunu dalında, 1. Mert Ağaoğlu (5E), 2. Mina Atak 
(5C), 3. Alihan Ülker (5A) oldu. Abalone oyunu dalında, 1. 
Ömer Şukal (5A), 2. Ali Kaan Narin (5E), 3. Eyüp Eray Yatçı 
(5B) olurken Octi oyunu dalında ise 1. Bora Gür (5D), 2. 
Ahmet Can Karaarslan (5B), 3. Defne Özkozacı (5A) oldu. 
Checkers oyunu dalında da, 1. Metehan Homriş (5E), 2. 
Kürşat Ozargil (5D), 3. Kerem Ülkü (5B) dereceye girdiler.
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5. SINIFLAR DEĞERLER 
ÇALIŞMASI
PDR Bölümü işbirliği ile 
Düşünme Becerileri dersi 
kapsamında 5. sınıflar 
ile “Arkadaş İlişkileri, 
Sevgi, Saygı, Hoşgörü ve 
Yardımlaşma” konularını içeren görselleştirme çalışmaları 
yapıldı. Görselleştirme çalışması, panoda sergilendi.

iPAD İLE PLANLAMA 
ÇALIŞMALARI
PDR Bölümü olarak sınıf düzeyinde 
yapılan Düşünme Becerileri dersi 
kapsamında, planlı olmak ve plan 

yapmanın önemi iPad üzerinde “Santa Bounce, Google 
Maze” oyunlarını  oynayarak kavrandı. Öğrencilerimiz , 
yardımlaşarak ve yapılan planları grupça destekleyerek 
planlama becerilerini geliştirdiler.

BİLİŞSEL BECERİLERİ 
DESTEKLEME ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemek 
amacıyla Türkçe ve Matematik Bölümü ile işbirliği yapılarak 
bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler uygulandı. 
Çalışmalarda öğrencilerin yönergeleri doğru okuma, süreyi 
iyi kullanma ve dikkatini sürdürme ile ilgili farkındalık 
kazanmaları amaçlandı.

ERGENLİK DÖNEMİ 
GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 
Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik 
Bölümü çalışmaları 
kapsamında, 
Türkiye Aile Sağlığı 
ve Planlaması 
Vakfı (TAP) uzman 
eğitmeni tarafından 
7. sınıf öğrencileri 
ile “Ergenlik Dönemi 
Gelişim Özellikleri” konulu sınıf çalışması 14 Şubat 2017 
günü gerçekleştirildi. Çalışmada ergenlik döneminde 
oluşan bedensel, zihinsel ve duygusal değişimler 
hakkında bilgi verildi; öz bakım, mahremiyet ve sınırlar 
gibi konulara değinildi.

ÜSKÜDAR 
AMERİKAN 
LİSESİ OKUL 
TANITIM 
GEZİSİ 
PDR Bölümü olarak 
7. sınıf öğrencilerimizi üst 
eğitim kurumları hakkında 
bilgilendirmek ve TEOG 
sınavları hazırlık sürecinde 
motivasyonlarını artırmak 
amacıyla Üsküdar 
Amerikan Lisesi’ne gezi 
düzenlendi. 



H
A

B
E
R

L
E
R

104

sev jr

ÜSKÜDAR SEVi

DİKKATİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ 
PDR Bölümü olarak 8. 
sınıf seviyesinden gönüllü 
öğrencilerimizle, beş 
hafta süren “Dikkatimizi 
Geliştiriyoruz” konulu bir grup 
çalışması yapıldı. Bu grup 
çalışması ile öğrencilerimizin 
dikkat becerilerini geliştirmek ve hafızalarını güçlendirilmesi 
hedeflendi.

DUYGULARINIZIN 
FARKINDA MISINIZ? 
PDR Bölümü olarak 8. sınıf seviyesinden gönüllü 
öğrencilerimizle, beş hafta 
süren “Duygularınızın Farkında 
mısınız?” konulu bir grup 
çalışması yapıldı. Bu grup 
çalışması ile öğrencilerimizin 
duyguları ile ilgili farkındalık 
kazanması, kendilerini doğru ifade edebilme ve stresle 
başa çıkabilme becerilerini geliştirmek hedeflendi.

LİSE TANITIM 
SUNUMU
PDR Bölümü olarak 8. sınıf 
öğrencilerimize bir üst eğitim 
kurumu olan liseler hakkında bilgi 
vermek amacıyla sınıflarda lise 
tanıtım sunumu yapıldı.

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZLE 
AKRAN SOHBETİ
PDR Bölümü olarak 8. sınıf öğrencilerimize yönelik 
“Mezunlarımızla Akran Sohbeti” etkinliği gerçekleştirildi. 

Geçen sene 
mezun olmuş 
öğrencilerimiz, 
deneyimlerini 
paylaşarak bu sene 
sınava hazırlanan 
öğrencilerimize çok 
değerli önerilerde 
bulundular.

SEV AMERİKAN KOLEJİ 
TANITIM 
GEZİSİ
PDR Bölümü 
olarak 8. sınıf 
öğrencilerimizin bir 
üst eğitim kurumu 
hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamak amacıyla SEV Amerikan Koleji’ne 
(SAC) tanıtım gezisi düzenlendi. 

TEOG BİLGİLENDİRME 
SEMİNERLERİ
PDR Bölümü olarak 19 
Ekim 2017 tarihinde 8. 
sınıf öğrencilerimizin 
“TEOG Sınavı” ve “Sınav 
Kaygısı” hakkında 
bilgi sahibi olmalarını 
sağlamak amacıyla 
“TEOG Bilgilendirme 
Semineri” düzenlendi. 
19-20 Ekim 2017 tarihlerinde 
ise, 8. sınıf velilerimize yönelik 
“TEOG Sınavı” ve “Sınava 
Hazırlık Sürecinde Anne 
Babalar Olarak Çocuklarımıza 
Nasıl Destek Olabiliriz?” konulu bir seminer düzenlendi.

MORAL 
ETKİNLİĞİ

PDR Bölümü olarak 8. sınıf öğrencilerimizin 2. TEOG 
sınavları öncesinde sınav ile ilgili olumsuz duygu ve 
düşüncelerini olumluya dönüştürmelerini sağlamak 
ve onlara moral vermek için bir etkinlik yapıldı. 
Öğrencilerimiz, müzik eşliğinde pizzalarını yiyerek, 
öğretmenleri ile birlikte keyifli dakikalar geçirdiler. 
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TEOG SINAVI VE 
DUYGULARIMIZ
PDR Bölümü olarak 8. sınıf 
öğrencilerimize yönelik sınava 
hazırlık sürecinde ve sınav 
sırasında dikkat etmeleri 

gereken noktalar, sınavı nasıl daha iyi yönetebilecekleri, 
sınava karşı tutumları, sınav kaygısıyla baş edebilme 
becerilerini güçlendirme gibi konu başlıklarını içeren 6’şar 
kişilik gruplar halinde çalışmalar yapıldı.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI
EdTech ve Psikolojik 
Danışma & Rehberlik 
bölümlerinin ortaklaşa 
planladığı “Güvenli 
Internet Kullanımı” 
konulu sınıf çalışmaları 
7. sınıflar için 6-14 Mart 
2017 tarihleri arasında, 

8. sınıflar için 29 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. Öğrenciler 
sosyal medya kullanımı, özel alan ve mahremiyet konuları 
hakkında bilgilendirildi. Çalışmanın ardından dijital 
yurttaşlıkla ilgili broşürler öğrencilere dağıtıldı.

XI. MIND LAB TÜRKİYE FİNALİ 
ÜÇÜNCÜLÜK DERECESİ
PDR Bölümü olarak 6. sınıf Düşünme Becerileri dersi 
kapsamında Özel Üsküdar SEV Ortaokulu Mind Lab takımı, 
06 Mayıs 2017 tarihinde yapılan XI. Mind Lab Türkiye 
Finali’nde Türkiye 3.sü oldu. 6C sınıfından Ece Ünal, 6D 
sınıfından Işık Soyalan, 6E sınıfından Alp Ege Kurtuluş ve Mert 
Türk adlı öğrencilerimizi, takımımıza katkılarından dolayı 
tebrik ederiz.

PDR BÖLÜMÜ AKRAN BASKISI 
VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
ÇALIŞMALARI
•  7. ve 8. sınıf öğrencilerimizi bağımlılık ile mücadele, 
akran baskısı ve risk alma davranışları hakkında 
bilinçlendirmek amacıyla 
Yeniden Sağlık ve Eğitim 
Derneği ile işbirliği yapılarak 
bir seminer düzenlendi. 
•  8. sınıf öğrencilerimizin 
TEOG deneyimlerini 
paylaştıkları ve 7. sınıf 
öğrencilerimizin sınava 
hazırlık süreci ile 
ilgili merak ettikleri 
soruları yönelttikleri 
“Akran Sohbeti” 
etkinliğimiz 25-
26 Mayıs 2017 
tarihlerinde 
gerçekleştirildi. 
Deneyimlerini 
paylaşan 8. sınıf 
öğrencilerimiz Defne 
Sakaoğlu ve Emir 
Sert’e katkılarından 
dolayı teşekkür 
ederiz. 
•  7. ve 8. sınıf 
öğrencileri ile 
yapılan “Akran Baskısı ve Bağımlılıkla Mücadele” konulu 
sınıf çalışmalarında ise, öğrencilerin akranları ile olumlu 
ilişkiler kurmaları ve “hayır deme” becerilerini geliştirmeleri 
amaçlandı. Öğrenciler olumsuz akran baskısına örnek 
senaryolar ve durumlar belirleyerek çeşitli canlandırmalarla 
konuyu farklı açılardan ele aldı. “Hayır deme” becerileri ile 
ilgili farkındalık kazandılar.
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KAYAK VE SNOWBOARD’DA 
ÖNEMLİ BAŞARI
20-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Bursa Uludağ’da 
yapılan Okullararası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard 
Türkiye Şampiyonası’nda okul takımımız birçok 
kategoride derece elde ederek okulumuzu gururlandırdı. 
Öğrencilerimizin Türkiye dereceleri şöyle oldu:
• Kerem Haymana, Kayak Yıldız Erkekler, Büyük Slalom 
Türkiye Şampiyonu, Slalom Türkiye 2.si.
• Demirkan Hasırıcı, Kayak Yıldız Erkekler, Slalom Türkiye 
3.sü.
• Ada Göney, Kayak Yıldız Kızlar, Analig Büyük Slalom 
Türkiye 1.si, Slalom Türkiye 4.sü.
• Eren Ekşioğlu Snowboard, Küçük Erkekler, Türkiye 2.si.
• Su Gür, Snowboard Küçük Kızlar, Türkiye 3.sü.

Erzurum Palandöken’de 4-7 Ocak 2017 tarihlerinde 
yapılan Okullararası Kayak ve Snowboard Birinciliği’ne 
de, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları damgasını 
vurdu. Alınan başarılı sonuçlar şöyle:
• Kayak Minik Kızlar: Ada Hasırcı: Slalom İstanbul 1.si / 
Büyük Slalom İstanbul 1.si.
• Kayak Yıldız Kızlar: Ada Göney: Slalom İstanbul 3.sü / 
Büyük Slalom İstanbul 3.sü.
• Kayak Yıldız Erkekler: Demirkan Hasırcı: Slalom İstanbul 
2.si / Büyük Slalom İstanbul 1.si.
• Kayak Yıldız Erkekler: Kerem Haymana: Slalom İstanbul 
1.si / Büyük Slalom İstanbul 2.si.
• Snowboard Küçük Kızlar: Su Gür: İstanbul 1.si.
• Snowboard Küçük Erkekler: Eren Ekşioğlu: İstanbul 1.si.

JİMNASTİKÇİLERİMİZ 
22-23 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen Okullararası 

Ritmik Jimnastik 
müsabakaları, 
Küçük Kız 
Takımımız'ın 
başarısı ile 
okulumuzu 
sevindirdi.
İstanbul 2.si olan 
ve yarışmalarda 
okulumuzu başarı 
ile temsil eden 
öğrencilerimiz 
Selin Özalp, 
Alaz Erdoğan ve 
Alya Karadeniz’i 
tebrik ediyor, 
başarılarının 
devamını 
diliyoruz.

FUTSAL 
BAŞARILARI
Üsküdar Kaymakamlık 
Kupası’nda Yıldız Erkek Futsal 
Takımımız 2. olurken Yıldız Kız 
Futsal Takımımız da 3. oldu. 
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SEV GAMEFEST’E 
KATILDIK
16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde Özel İzmir 
SEV Ortaokulu’nda yapılan SEV Gamefest 
etkinliğine katılan 6. Sınıf öğrencilerimiz 
okulumuzu başarıyla temsil etti.

ESKRİMDE TÜRKİYE 
ŞAMPİYONU
16 – 17 Mart 2017 
tarihlerinde Kocaeli’nde 
yapılan Okullararası Türkiye 
Eskrim Şampiyonası’nda 
Flore branşında Türkiye 
Şampiyonu olan öğrencimiz 
Poyraz Tuncer’i kutluyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

OKULLARARASI 
YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ
20-22 Mart 2017 tarihleri arasında Tozkoparan Yüzme 
Havuzu’nda düzenlenen Okullararası Küçükler Yüzme İl 
Birinciliği’ne öğrencilerimizden, Ece Tanrıöver, Ahmet Deniz 
Doğan, Kayra Halil Gedik ve Aaron Kaan Alioğlu katılarak 
okulumuzu başarı ile temsil ettiler.

MİNİK KIZLAR 
VOLEYBOL 
TAKIMI
MEB’in düzenlemiş olduğu Minik Kızlar Voleybol 
Şenliği’nde öğrencilerimiz okulumuzu başarı ile temsil etti. 
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MİNİK ERKEK 
BASKETBOL 
TAKIMI
2 Haziran 2017 tarihinde 50. 
Yıl Spor Salonu’nda  düzenlenen 
Şehit Halisdemir Üsküdar İlçe 
Müsabakaları’nda Minik Erkek 
Basketbol Takımımız 3.lük kupasını 
aldı. Kendilerini tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.

OKULLARARASI MİNİKLER YÜZME YARIŞLARI
23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Okullar arası  
Minikler A-B Kategorisi Yüzme Yarışları’na okulumuz öğrencilerinden, Ceren Türkçapar, Aileen 
Aylin Hillhouse, Murat Emre Yeşilsırt, Yavuz Ömer Ağa, Barış Kaan Sağlam, Can Tovil ve Mete 
Şamlı katıldı. Öğrencilerimizden Yavuz Ömer Ağa, 50 m Kelebek yarışında İstanbul 3.sü oldu. 



109

ÜSKÜDAR SEVi

ORTAOKUL 
ERKEK 
BASKETBOL 
TAKIMI
Yıldız Erkek Basketbol 
Takımımız İl Birinciliği 
karşılaşmalarında üst 
üste 5. maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. 

SPORCU ÖĞRENCİLERE 
PLAKET TÖRENİ
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreninde branşlarına 
göre yılın en başarılı sporcularına plaketlerini verdik. 
Ritmik jimnastikçimiz Alaz Erdoğan muhteşem gösterisiyle 
törenimize renk kattı.

YÜZMEDE TÜRKİYE 
DERECELERİ
Yıldızlar Kız Yüzme Takımımız elde 
ettikleri İstanbul Birinciliği sonrasında, 
Türkiye dereceleri ile okulumuzu  
gururlandırdı. 2-4 Haziran 2017 
tarihleri arasında Niğde’de 
düzenlenen MEB Yıldızlar Yüzme 
Yarışları’nda dereceye giren sporcu 
öğrencilerimiz ve dereceleri şöyle:
Edasu Binal, 50 m. Serbest, Türkiye 3. Sü.
Zeynep Ağa 50 m. Kelebek, 
Türkiye 4. Sü. Sporcu öğrencilerimizi kutluyor, başarılanının 
devamını diliyoruz.

SÖMESTİR KAYAK KAMPI
Başarılı geçen kamp sonrasında öğrencilerimiz anı 
madalyalarını ve kayak karnelerini aldılar.
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STICKLER CUP’TA 
ŞAMPİYONLUK
13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Tarsus 
Amerikan Koleji’nde yapılan Stickler Cup’a 
katılan Basketbol Yıldız Erkek Takımımız 
şampiyon oldu. Oyuncumuz Göktuğ Güçoğlu 
turnuvanın en skorer oyuncusu olurken MVP 
ödülüne de layık görüldü. Yıldız Kız Voleybol 
takımımız okulumuzu başarıyla temsil etti ve 
oyuncumuz Ece Turhal turnuvanın en başarılı 
smaçörü seçildi.
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