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Değerli Velilerimiz ve Öğrencilerimiz,
SEV Junior’un bu sayısının özel bir anlamı var.
Sizleri tam 134 yıl öncesine, genç bir kadının hikâyesine 
götürmek istiyorum. Cornelia “Nellie” Storrs Bartlett, 1884 
yılında ABD’den bir gemiye binip İzmir’e doğru yola çıkan 
24 yaşında genç bir öğretmen. 
Mount Holyoke College, Wellesley College gibi ABD’de 
o dönemin en iyi kız okullarında eğitim aldıktan sonra, 
Minneapolis’te öğretmen okulunu bitirip, idealist genç 
bir öğretmen olarak aklında yenilikçi fikirlerle Anadolu 
topraklarına doğru yola çıkmış. Nellie’nin çocukluk ve gençlik 
yılları, Amerikan Bord için Kayseri’de çalışan annesi ve 
babası nedeniyle Anadolu’da geçmiş. Ailesi İzmir’e gelince, 
o da eğitim için gittiği ABD’den dönüşünde, yani 1884 
yılında İzmir’e gelmiş.
Minneapolis öğretmen okulunda aldığı eğitimi ve ideallerini 
hayata geçirmek için kolları sıvamış. Kendi çabasıyla 
dünyada bile henüz yeni yeni uygulanan; Türkiye’de ise ilk 
olacak bir fikri hayata geçirmiş. Bir “anaokulu”... 
19. yüzyılın başlarında Alman eğitimci Friedrich Fröbel 
tarafından geliştirilen “anaokulu sistemi”, 1880’lerde 
Avrupa dışındaki ülkelerde bile pek bilinmiyordu. Nellie, 
işte Fröbel’in verdiği adla ve onun fikirleriyle yola çıktığı ilk 
“kindergarten”ı, İzmir’de hayata geçirir. Kısa sürede büyük 
bir ilgi görür. Çok değil, bir yıl sonra tam 70 öğrencisi vardır. 
Nellie bununla da kalmaz ve ilk olarak altı genç kadına, 
Fröbel sistemini öğretmeye başlar. Böylece yıllar boyunca 
yetiştirdiği 42 anaokulu öğretmenleriyle, bu topraklarda okul 
öncesi eğitimin temellerini atan kişi sayılabilir. Anaokulu, o 
kadar başarılı olur ki, İzmir’de değişik binalarda 10 yıl eğitim 
verir. 1895’te Meles Caddesi’nde ABD’den bağış yapan bir 
kişinin adıyla, yani Huntington Anaokulu ve Öğretmen Okulu 
olarak kendi kalıcı binasına taşınır. Girişine de Fröbel’in 
büstünü koymayı ihmal etmezler.
Nellie, 1902 yılına kadar, her iki okulu da yönetir. Ancak 
annesinin vefat etmesi, babasının bakıma ihtiyaç duyması ve 
kendisinin de sağlık sorunları nedenleriyle ABD’ye dönmek 
zorunda kalır. Huntington Anaokulu da ACI bünyesine katılarak, 
20 yıldan uzun süre daha eğitim vermeye devam eder. 
Gerçekten beni çok etkileyen ve bugün Üsküdar, İzmir ve 
Tarsus SEV İlköğretim Kurumlarımız için çok önemli olduğunu 
düşündüğüm bir öykü bu. Bildiğiniz gibi SEV İlköğretim 
Kurumlarımız bu eğitim öğretim döneminde 20. yılını 
kutluyor. 1997’de Vakfımızın, okullarımızdaki yönetici ve 

öğretmenlerimizin hep birlikte büyük özverileriyle hayata 
geçirdiği ilköğretim okullarımızın ne kadar değerli olduğunu, 
nasıl köklü bir geleneğin üzerinde yükseldiğini hatırlatıyor 
hepimize…
1997 yılında çıkan 8 yıllık eğitim kanunu, SEV ve Okullarımız 
için büyük bir dönüm noktasıdır. SEV, yasanın çıktığı yıl 
ilköğretim kurumlarını açmayı başarmıştır. Şimdi aradan 20 
yıl geçti, bugün İlköğretim Kurumlarımızın bu kadar başarılı 
olmasında Nellie gibi yüzlerce öğretmenimizin özveri ve 
emeğinin üzerinde yükselen büyük bilgi birikiminin, köklü bir 
geleneğin etkisi yadsınamaz. 
Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, yine bu 
sene 50. yılını tamamlayan Sağlık ve Eğitim Vakfı çatısı 
altında, bugün çağdaş eğitimin Türkiye’deki en iyi örnekleri 
haline geldiler. 
Bu yıl Öğretmenler Günü’nde okullarımızda düzenlenen çok 
güzel bir etkinliğe katıldık.. Üç ilköğretim okulumuzda da 
20. yıl kapsamında 2047 yılında açılmak üzere birer Zaman 
Kapsülü hazırlanmıştı. Ben de sizleri 1884’ten 2047’ye 
uzanan bir “Zaman Yolculuğu”na çıkarmak istedim. 
SEV Junior’un sayfalarını çevirip öğrencilerimizin neler yaptığını 
okuyunca, Nellie gibi, daha nice öğretmenimizin, velilerimiz ve 
öğrencilerimizin emeklerinin boşa gitmediğini göreceksiniz. 
Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin 20. 
yılını tekrar kutluyorum.

Kaynaklar:
Bilgiye Uzanan Patikalar, American Collegiate Institute (ACI) 
ve İzmir’deki Bağlı Okulların Tarihçesi, Dr. Brain Johnson, 
Sağlık ve Eğitim Vakfı / Amerikan Bord Heyeti, 2004.

Binnur KARADEMİR
SEV Genel Müdürü

• Cornelia “Nellie” 
Storrs Bartlett
(1860-1940)

• İzmir’de Meles Caddesi 
üzerindeki Huntington Anaokulu ve 

Öğretmen Okulu (1905)
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İZMİR 
SEV İLKÖĞRETİM

8sayfa:
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ÜSKÜDAR 
SEV İLKÖĞRETİM

74sayfa:

TARSUS 
SEV İLKÖĞRETİM

40sayfa:
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20. YIL COŞKUSU
Eğitimde 20 yılı geride bırakan Özel 
İzmir SEV İlköğretim Kurumları, yeni 
ders yılının ilk zilini, düzenlediği 
bir törenle çaldı. Öğretmenler, 
öğrenciler ve velilerin yeni eğitim 
öğretim yılına “merhaba” dediği 
törende yaşanan coşku, görülmeye 
değerdi. Açılış töreninde Özel İzmir 
SEV İlkokulu Müdürü Dr. Özlem 
Altay Yücesoy, Özel İzmir SEV 
Ortaokulu Müdürü Sedef Özyiğit, 
Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli 
Heyet Üyesi Candan Çilingiroğlu 
ve İzmir Okulları Danışmanı Tim 
Hutteman birer konuşma yaparak 
okulun İzmir ve Türkiye’de kazandığı 
başarılara, liderlik ettiği konulara 
ve gerçekleştirdiği ilklere değindi. 
2016 mezunlarından Selin 
Çetinol’un duygu ve düşüncelerini 
paylaşarak “Anı Defteri”ni 1. sınıf 
öğrencilerinden Ela Başer’e teslim 
ettiği törende ayrıca, 20’nci yıl 
kutlamaları sebebiyle Üsküdar SEV 
Ortaokulu ve Tarsus SEV Ortaokulu 
öğrencilerinden gelen mesajlar 
paylaşıldı. Tören, SEV Marşı’nın 
söylenmesiyle son buldu.

İZMİR SEVi
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Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük 
emaneti olan Cumhuriyetin 94’üncü kuruluş yıl dönümünü, 
bir dizi etkinlikle kutlandı. Özel İzmir Sev Anaokulu 
öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ellerinde 
bayraklarıyla West Hall’e Cumhuriyet Yürüyüşü yaptılar. 
Tüm sınıflarda demokratik yollarla seçilen öğrenciler 
tarafından Cumhuriyet pastası kesildi ve günün anlam ve 
önemi vurgulandı. 
Özel İzmir Sev İlkokulu’nda, Cumhuriyet Bayramı haftası, 
öğrencilerin, bina ve sınıfları süslemesiyle başladı. 2. 
sınıflar, Atatürk Müzesi’ne gezi yaparak Atatürk’ün 
anılarını öğrendiler; oditoryumda, Kordon’daki Beyaz Ev 
hikâyesini dinlediler. Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar 
derslerinde yaptıkları Cumhuriyet’i anlatan resimlerle 
“Cumhuriyet Çocukları” sergisi açıldı. 1. sınıflarımız, 
teneffüslerde, çok amaçlı salonda Cumhuriyet eğlencesine 

katıldılar. Kütüphane ve Türkçe derslerindeyse Atatürk ve 
Cumhuriyet konusu işlenerek marşlar ve Atatürk’ün sevdiği 
şarkılar eşliğinde okuma ve yazma etkinlikleri yapıldı. 
Törenimizde öğrencilerimiz, Tekalif-i Milliye dönemini 
anlatan bir oyun sergilerken, birinci sınıf öğrencilerimiz 
Atatürk’e bir video eşliğinde seslendiler. Öğrencilerimiz 
halk oyunu, müzik ve dansı içinde barındıran bu tiyatro 
gösterisini büyük bir takım çalışmasıyla sunarken, en son 
söyledikleri Cumhuriyet marşları ve buna eşlik eden vals 
gösterisiyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm salona 
hissettirdiler. Etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı pastasının 
kesilmesiyle son bulurken, öğrencilerimizden ikisinin günün 
anlam ve önemine dair düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz.
Özel İzmir SEV Ortaokulu'nda, 94. yıl dönümünde 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hafta boyunca süren 
birbirinden renkli ve anlamlı etkinlikler gerçekleşti. 
Kutlamalar kapsamında hafta boyunca Cumhuriyet 
Koşusu, sergiler, sabahları SEV Radyo yayını, öğle arası 
Cumhuriyet konulu Kahoot bilgi yarışması, Cumhuriyet 
zinciri oluşturma ve sınıf içi etkinliklerle Cumhuriyet 
Bayramımızı coşkuyla kutladık.
Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 
anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm İzmir SEV 
öğrencileri tek yürek olarak doyasıya yaşadılar. 
Demokrasinin temeli olan Cumhuriyeti ve Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emaneti ülkemizi 
koruyacak ve ilkelerinin ışığında yürüyen yeni nesiller 
yetiştirmenin sorumluluğunu taşımayı sürdürüyoruz.

CUMHURİYET ÖZGÜRLÜK  
VE BARIŞ DEMEKTİR
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İZMİR SEV’DE 
CUMHURİYET 
DOLU BİR 
HAFTA
Özel İzmir SEV Ortaokulu olarak, 94’üncü yıl dönümü 
nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hafta boyunca 
süren birbirinden renkli ve anlamlı etkinlikler düzenledik. 
Kutlamalar kapsamında hafta boyunca Cumhuriyet 
Koşusu, sergiler, sabahları SEV Radyo yayını, öğle arası 
Cumhuriyet konulu Kahoot bilgi yarışması, Cumhuriyet 
zinciri oluşturma ve sınıf içi etkinliklerle Cumhuriyet 
Bayramımızı coşkuyla kutladık.
Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ana 
sınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm İzmir SEV öğrencileri 

tek yürek olarak doyasıya 
yaşadılar. Demokrasinin 
temeli olan Cumhuriyet’i 
ve Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bize 
emaneti ülkemizi koruyacak 
ve ilkelerinin ışığında yürüyen 
yeni nesiller yetiştirmenin 
sorumluluğunu taşımayı 
sürdüreceğiz.

İZMİR SEVi
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ÖĞRETMENLERİMİZİN 
DONANIMI DAHA DA ARTIYOR
Eğitim alanındaki güncel yaklaşım ve yenilikleri yakından 
takip eden İzmir SEV, hizmetiçi eğitim programlarını, okul 
mesleki gelişim programlarına dâhil ediyor. Bu doğrultuda 
geride bıraktığımız aylar içinde; Masal Anlatıcılığı, 
Disiplinlerarası ve Tematik Çalışmalar, Geri Bildirim 
Verme, Farklılaştırılmış Eğitim ve 
Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu 
konularında atölye çalışmaları 
gerçekleştirildi. 
Bir ilke daha imza atan İzmir SEV 
İlköğretim Kurumları'nda bu yıl 
Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) 
Programı uygulanmaya başlandı. 
"Şimdiki Zamanın İçinde" kitabının 
yazarı Selmin Erk tarafından, 
İzmir SEV eğitim kadrosuna kapsamlı uygulama eğitimi 
verildi. Dikkati yoğunlaştırmayı temel alan teknikler içeren 
Bilinçli Farkındalık uygulamaları, öğrencilerin duygu 
ve davranışlarını düzenlemeyi, dikkatini ve akademik 
başarılarını artırmayı ve farkındalık geliştirmelerine yönelik 
etkinlikler düzenlemeyi kapsıyor. Cambridge ve Oxford 
Brookes Üniversiteleri’nde geliştirilen bilimsel programlara 

dayanan Bilinçli Farkındalık Programı, dünyadaki 
birçok farklı ülkedeki okullarda uygulanıyor. Program, 
öğrencilerin disiplin, kaygı ve odaklanma süreçlerine 
büyük katkı sağlıyor. 

Sosyal Duygusal Beceri Eğitimi Programı
Öğrencilerin, hem akademik hem de sosyal ve duygusal 
yönden gelişimlerini hedefleyen Özel İzmir SEV 
İlköğretim Kurumları, geçtiğimiz yıl başlattığı İkinci Adım 

Eğitim Programı’nı sürdürüyor. 
İkinci Adım Eğitim Programı; 
öğrencilerin bireysel olarak 
ihtiyaçlarını karşılaması için 
onlara küçük yaştan itibaren kendi 
öz yönetimlerini yapabilecek 
becerileri öğretiyor. Empati 
kurma, dürtü kontrolü, problem 
çözme ve öfke yönetimi gibi temel 
becerilerin gelişmesine yardımcı 

olan bu program, İzmir SEV’de anaokulundan 5. sınıfa 
kadar uygulanıyor.
Uluslararası Okullar Birliği (CIS) akreditasyonuna 
sahip olan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, tüm yıl 
boyunca devam edecek akademik çalışmalarla, ulusal ve 
uluslararası platformdaki köklü kurum yapısını ve akademik 
güçlülüğünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor.
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SEV AİLESİ 20. YIL KUTLAMASI 
Okulumuzda geleneksel olarak düzenlenen “SEV Family 
Day” etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm “İzmir SEV”li 
ailelerin katılımıyla gerçekleşti. İzmir SEV’in 20. yılının 
kutlandığı etkinliğin teması, “Biz Büyük Bir Aileyiz” olarak 
belirlendi. Türkerler İnşaat Mahall Bomonti desteğiyle 
düzenlenen “SEV Family Day” etkinliği brunch ile başladı. 
İzmir SEV İlkokul Müdürü Dr. Özlem Altay Yücesoy, İzmir 

SEV Ortaokul Müdürü Sedef Özyiğit, 20 
yıldır İzmir SEV’de görev alan öğretmenler 
ve tüm SEV Ailesi’nin katılımıyla hep birlikte 
20. yıl pastası kesildi. Büyük bir coşkuyla 
SEV Marşı’nı söyleyen SEV’li aileler; spor 
aktiviteleri, turnuvalar, atölye çalışmaları ve 
oyun parkurundaki oyunlarla eğlenceli bir gün 
geçirdiler. Gün boyunca süren etkinlikler, canlı 
müzik dinletisiyle son buldu.

SESİMİZİ YİNE UZAYA 
TAŞIYORUZ
İzmir SEV olarak, “Atatürk’ün çocuğu olmak akıl ve 
bilimin yolunda gitmektir” diyerek, beş yıl önce Telsiz 
ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiğimiz ARISS projesinin ikincisi için düğmeye 
bastık. 2012 yılının Ekim ayında İzmir SEV Öğrencileri 
TRAC ve Uzay Kampı Türkiye’nin destekleri ile Uluslararası 
Uzay İstasyonu astronotlarıyla telsiz ile konuşarak 
Türkiye’de bir ilke imza atmışlardı.
2011 yılında Özel İzmir SEV İlköğretim 
Kurumları ve TRAC, Uluslararası Uzay 
İstasyonu ile amatör telsiz bağlantısı 
çalışmaları gerçekleştiren ARISS’e (Amateur 
Radio on International Space Station) 

başvurarak süreci başlatmıştı. Kurulduğu yıldan başlayarak 
gerçekleştirdiği uzay araştırmaları ve NASA bağlantılı 
çalışmaları sayesinde, İzmir SEV’e beklenenden çok daha 
kısa bir süre içinde gelen resmi onay, Özel İzmir SEV 
İlköğretim Kurumları’na “Türkiye’den ARISS başvurusu 
yapan ilk ve tek okul olma” özelliğini kazandırmıştı.
Okulumuzda 20. Yılımız kutlanıyor. Eğitimde üstlendiğimiz 
liderlik misyonunu, bu çalışma ile sürdürülüyor. İzmir 
SEV’de yapılan konferansta, Özel İzmir SEV Ortaokul 
Müdürü Sedef Özyiğit’in, 2018-2019 eğitim ve öğretim 
yılında belirlenecek bir günde öğrencilerin tekrar canlı 

olarak Uzay İstasyonu ISS’e bağlanacağı 
ve öğrencilerin oradaki astronotlar ile 
canlı olarak iletişim kuracağı haberini 
vermesi, okulda yeni bir heyecan yarattı. 
Konferansa davet edilen ve 2012 yılında 
projenin başlamasında liderlik yapan Fen 
Bilimleri Öğretmeni Seran Dumlu, İzmir 
SEV’de yapılan uzay çalışmaları ve NASA 
ile bağlantılı etkinliklerin öğrencileri ileriki 
eğitim yıllarında bilimsel alanlarda çalışmaya 
yüreklendirdiğini belirtti.

Proje hedefleri içerisinde telsiz ile iletişim kurma, uzay 
istasyonunu yakından tanıma, güncel uzay çalışmaları 
hakkında bilgi edinme gibi başlıklar yer alıyor. 
Öğrencilerimiz ARISS sürecinde beş yıl önce olduğu 
gibi pek çok STEAM etkinlikleri ile uzayı öğrenecekler, 
bilimsel araştırmalara tanıklık edecekler. Uzay Kampı 
Türkiye ve TRAC’dan alınacak eğitimler ile öğrencilerimizin 
astronotlara sorabilecekleri sorularla ilgili bir temel 
oluşturulması planlanıyor.

İZMİR SEVi
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BAHÇEDE ZAMAN  
KAPSÜLÜ VAR!
SEV İlköğretim Kurumları’nın öğrencileri, 
2047 yılında açılmak üzere, okul 
bahçelerine “Zaman Kapsülü” yerleştirdiler. 
İzmir SEV öğrencilerinin 30 yıl sonrası için 
yazdıkları mektuplarda; “Mars’ta hayat 
başladı mı, uzay asansörleri yapıldı mı?” 
diye soran da var, “ayakkabı bağcığı 
bağlama makinesi” dileyen de…
Tüm SEV İlköğretim Kurumları’nda eş 
zamanlı düzenlenen törenlerde, okullar 
20’nci yıllarını, bugünü geleceğe 
taşıyan “Zaman Kapsülü” ile kutladılar. 
Öğrencilerin, SEV Vakfı yöneticilerinin, 
20 yıldır görev yapan öğretmenlerin, 
velilerin, mezunların ve öğretmenlerin 
bir araya geldiği etkinliklerde, 
açıldığı günden bu yana İzmir SEV’de 
yaşanan anılar, mezunlarımızın ve 
öğretmenlerimizin  konuşmalarıyla 
tazelendi.  
Hayallerindeki geleceği yazıya döküp 
Zaman Kapsülü’nün içine yerleştiren 
öğrencilerin mektupları hayli ilginçti. Tam 
30 yıl sonra açılacak bu mektuplarda 
öğrenciler, gelecekteki kardeşlerine ilginç 
sorular yönelttiler. “Mars’ta yaşam başladı 
mı”, “uçan arabalar var mı?” sorularını 
yöneltenlerin yanı sıra “robot köpekler”, 
“uzay yakıt istasyonları”, “telepatiyle 
anlaşma”, “uzaya giden asansör” gibi 
gelecek tahminlerinde bulunan öğrenciler 
de oldu. İzmir SEV öğrencilerinden birisi 
de “ayakkabı bağcıklarını bağlama 
makinesi” icat edilmesini diledi. Bir 
başka öğrenci de 39 yaşında olacağını 
ve çocuğunu SEV Okullarından birine 
göndereceğini yazdı.
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IT ENRICHMENT WEEKEND 3
Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen “İzmirSEV 
IT Enrichment 
Weekend” etkinliği 
çerçevesinde eş 
zamanlı olarak 
yer verilen; “3B 
Tasarım ve 3B Çıktı, 
Algoritmik Düşünme, 
Robotik ve Kodlama, 
Dijital Ses İşleme, 
Mekatronik, 3B Kalem 
ile Tasarım, Eğitimde 
Tablet Entegrasyonu” 
konu başlıklarıyla 
birçok bilgi ve 
iletişim teknolojileri 
atölye çalışması 
gerçekleştirildi. 
Öğrenciler, aileleriyle 
birlikte çeşitli 
atölyelerde hem 
öğrenme hem de 
farklı teknolojileri 
deneme fırsatı 
yakaladı. Atölyelerde 
dijital dünyanın 
“vatandaşları” olan 

öğrenciler, teknolojiyi kullanma becerileriyle kimi zaman 
“dijital dünyanın göçmenleri” olan ailelerine bilgi aktardılar 
ve derslerdeki deneyimlerini paylaştılar.
Gün boyu eğlenmeye, üretmeye ve keşfetmeye yönelik 
hazırlanan etkinlikte, öğrenciler bir yandan aileleriyle 
keyifli vakit geçirirken, eğlenerek öğrenme ve farklı eğitim 
teknolojilerini deneyimleme şansını da yakalamış oldu.
IT Enrichment Weekend etkinliği kapsamında birbirinden 
farklı ve renkli içerikte 12 atölye kuruldu. İzmir SEV’in ilk 
ve ortaokul öğrencileri, teknolojiye hakimiyetlerini ortaya 
koyarak, 12 atölyeden ikisine liderlik yaptılar. İlkokul 
öğrencimiz Algoritmik Düşünme Atölyesi’ni (kodlama 
atölyesi), ortaokul öğrencileri ise Tinkercad Atölyesi’ni (üç 
boyutlu tasarım atölyesi) hem kendileri düzenlediler, hem 
de çalışmalara kendileri liderlik ettiler.

İZMİR SEVi
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NEZAKET DEĞERİ 
Nezaket, bir davranış olmaktan çok, bir düşünce biçimidir. 
Hayata nezaket gözlükleriyle bakan biri nezaketin neyi 
nasıl söylediğimiz, nasıl davrandığımız, nasıl oturup 
kalktığımızdan öte bir konu, bir değer  olduğunun 
farkındadır.
Öğrencilerimizin bu bakış açısı ve hayat anlayışına sahip 
bireyler olarak yetişmesi temel amacımız. Bu hedefle 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak, yıl boyunca 
“Nezaket” değerini ele alıyoruz. Bu kapsamda 13 Kasım 
Dünya Nezaket Günü’nü de hafta boyunca etkinliklerle 

kutladık. Centilmenlik maçı, film gösterimleri, kütüphane 
etkinlikleri, Nezaket Ağaçları, “İltifat Et” gibi birçok 
etkinlikle kutladığımız Nezaket Haftası’na öğrenci ve 
öğretmenlerimizin katılımı mutluluk vericiydi. 
Nezaket; iyiliksever olmayı, bencil olmamayı, küçük 
menfaatlerin peşine düşmemeyi, saygılı olmayı, 
yardımı, anlayışlı olmayı içinde barındıran bir değer; 
ancak anlatılması da bir o kadar zor. Bunun için 
öğretmenlerimizden ve velilerimizden, hazırladığımız 
bültenler aracılığıyla bu değere dikkat çekmeleri için 
destek istedik.
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KODLAMA 
EĞLENCELİDİR
“Hour of Code / Kodlama Saati”, 
180’den fazla ülkede on milyonlarca 
öğrencinin katıldığı dünyanın en büyük 
küresel eğitim etkinliği. Kodlama Saati, 
her yıl “Computer Science Education 
Week / Bilgisayar Bilimleri Eğitim 
Haftası” çerçevesinde, 4-10 Aralık 
tarihlerinde gerçekleşiyor. İzmir SEV 
okullarında, öğrencilerimizi bugün ve 
gelecekte gereken dijital becerilerle en 
iyi şekilde donatmak için anaokulundan 
itibaren kodlama müfredatı uyguluyoruz. 
Kodlamanın herkes tarafından 
yapılabileceği ve eğlenceli olduğunu 
göstererek, daha çok öğrenciyi ileride 
Bilişim Teknolojileri alanında eğitim 
almaya ve uzmanlaşmaya teşvik etmeni 
hedefliyoruz. Bu etkinliği destekleyen 
Facebook’un kurucusu Mark 
Zuckerberg’in diyor ki; “Our policy at 
Facebook is literally to hire as many 
talented engineers as we can find. 
There just aren’t enough people who 
are trained and have these skills today.”
Bu yılki Hour of Code 2017 etkinliğine, 

öğretmenlerimiz de katıldı. Hem 
öğrencilerin neyle meşgul olduklarını 
gördüler hem de kodlamanın 
keyfine vardılar! Etkinliğe katılan iki 
öğretmenimizin görüşlerini sizlerle 
paylaşıyoruz…
Tuğba Güreli, Psikolojik Danışman ve 
Rehberlik Birimi Koordinatörü: Geleceğin 
dili olacak kodlamaya giriş niteliğindeki 
bu eğitimde, yazılım mantığını oyunla 
kavramaya çalıştık. Analitik düşünme 
becerilerini geliştirdiğine inandığımız 
kodlamayı deneyimlemek ayrı bir keyifti. 
Yazılımın temel ilkeleri ancak bu kadar 
kolay ve eğlenceli aktarılabilirdi. Tüm IT 
ekibine teşekkür ediyorum.
Ceyda Özkavalcıoğlu, Akademik 
Koordinatör: Kodlama atölyesinde 

hayatımın en keyifli zamanlarından 
birini geçirdim. Kodlamanın mantığını, 
hem çok kolaylaştırılmış hem de çok 
eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatını 
yakalayabildiğim için çok mutluyum. 
Yaşamın ta kendisi kodlama 
esasında. Bundan sonra artık kimse 

beni kodlamadan ayıramaz. Tutkunu 
oldum adeta. Çok teşekkürler sevgili 

öğretmenim!

ATA’YA SAYGI KOŞUSU
Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Geleneksel 19. Ata’ya Saygı Koşusu”na, iki kategoriden 
toplam dört takım ve 15 öğrencimiz katıldı. Her yıl 
gururla katıldığımız bu anlamlı etkinlikte, bir kez daha 
Atamız için koşuldu. İzmir Kent Ormanı’nda çok büyük 

bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, küçük kızlar 1000 
metre, küçük erkekler 1200 metre, yıldız kızlar 1500 
metre ve yıldız erkekler 2000 metre katettiler. Tüm 
öğrencilerimizin başarıyla bitirdiği koşuda, İzmir SEV 
olarak, bir kez daha öğrencilerimizle beraber Atamızın 
yolundaydık.

İZMİR SEVi
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READING BODY ETKİNLİĞİ
Özel İzmir SEV İlkokulu’nda gerçekleşen “Reading Body” 
etkinliğinde, 4. sınıflarımız 1. sınıflarımıza, 3. sınıflarımız 
da Anaokulu öğrencilerimize kitap okuyor. Kendi seçtikleri 
kitapları kardeşlerine okurken yaşadıkları deneyimi 
eğlenceli ve öğretici olarak tanımlayan öğrencilerimiz, 
küçük kardeşleriyle sabahın ilk saatlerinde keyifle 
paylaşımda bulunup, kitaba dair sohbetler de yapıyorlar. 
Görsel ögelerle beslenmiş kitapların resimleri hakkında da 
konuşup hem paylaşıyor hem de öğreniyorlar.

MATEMATİKSEL BECERİLER
Özel İzmir SEV İlkokulu’nda matematik dersleri, sadece 
sonuç bulmaya çalışılan, sonuç odaklı bir alan olarak 
görülmüyor. Problem çözme, analitik düşünme, matematik 
dilini kullanma, matematiksel tahminler yürütme ve bunları 

kontrol etme 
gibi becerilerin 
öğrencilere 
kazandırılması 
büyük bir 
öneme sahip. 
Bu kapsamda 
bir problemin 
anlaşılmasından 
kullanılacak 

yöntemlerin derlenmesine, problemin çözülmesine 
kadar tüm aşamaların yani sürecin önemini vurgulayan 
okulumuzda, 4. Sınıf öğrencilerimiz MATBEG Matematik 
Uygulamasına katılarak matematiksel beceriler konusunda 
öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular.

DI ANLIK GÖREV ŞENLİĞİ 
Destination Imagination (DI) Rising Stars Takımlarımız 
olan Efsaneler SEV ve Dünya Çocukları SEV, anlık görev 
deneyimi yaşamak için İzmir Anlık Görev Şenliği’ne 
katıldılar. Görevlerinin yanı sıra turnuva alanında takım 
ruhunu geliştirmeye yönelik birçok aktivite yaparak 
okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

İNGİLİZCE TİYATRO 
İzmir SEV İlkokulu 
öğrencileri, Uluslararası 
Cloud Tiyatro Grubu 
tarafından sahnelenen “Year 
of the Dragon” oyununu 
izlediler. Kanada ve 
İngiltere’den gelen oyuncular 
tarafından sergilenen 
interaktif tiyatro oyununa, 
öğrencilerimiz de eşlik 
ettiler. Yoğun bir İngilizce dil eğitimi alan öğrencilerimiz 
öğrendiklerini pekiştirme ve kullanma imkânı buldular.

ROBOTİK 
KULÜBÜ 
İzmir SEV Robotik Kulübü, 
öğrencilerimizin doğal 
merak duygularını, içlerinde 
bulundukları dünyayı 
geliştirmelerine yardımcı 
olarak kullanmalarını 
destekleyen uygulamalı 

bir kulüptür. Robotik Kulübü’nde ilkokul 1. ve 2. sınıf 
öğrencilerimizden oluşan takımlar, kodlama, robotik ve 
mekatronik alanlarda beceriler kazanarak, mühendislik 
tasarım süreçlerini deneyimlediler.
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SEV Anaokulu, 2017-2018 
Eğitim ve Öğretim yılına, eğitim 
modelinde köklü bir değişim 
yaparak başladı. Geçtiğimiz 
yıllarda branş derslerinde verilen 
İngilizce dil eğitimini, eğitim- 
öğretim sürecinin tamamına 
yerleştirildi. Çift dilli eğitime geçiş 
sürecinde sınıflarda bir Türk ve 
bir yabancı öğretmenin görev 
almasını sağlandı. Öğrencilerin 
yaşamsal becerileri içerisinde 
maruz kaldığı dili kullanmasına 
imkân yaratılarak, konuştukları 
dillere daha kısa sürede ve 
daha doğru bir fonetikle hâkim 
olmalarına vesile olundu.
Çift dilli eğitim almanın avantajları, 
sözel yetkinlikle sınırlı olmayıp; 
dille ilgisi olmayan bazı bilişsel 
becerileri de kapsıyor. Çocuk, 
sözel döneme geçtikten sonra, 
sözel olmayan becerilerinde de 
gelişme gösteriyor. Psikolog Esther 
Adi-Japha ve meslektaşlarının 
2010 yılında yaptıkları ve 4-5 
yaşlarındaki çocukların incelendiği 
bir çalışmada, iki dilli eğitim 
alan çocukların, tek dilli yetişen 
çocuklara göre yaratıcılıklarının 
daha gelişmiş olduğu sonucuna 
varıldı. İki dilliliğin daha 
güçlü çalışma belleğiyle ilişkili 
olduğunu ortaya koyan diğer 
bazı araştırmalardaysa okuma 
becerilerinin yanı sıra matematik 
becerilerinin de olumlu yönde etkilendiği görüldü. 

Anaokulunda yeni sistem
Çift dilli eğitim alan öğrenciler üzerinde yapılan tüm 
araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha 
hızlı olduğunu gösteriyor. Çift dilli eğitimin, öğrencilerin 
hem akademik hem sosyal hem de kişilik gelişimine 
önemli katkıları bulunuyor. 
0 ila 6 yaş arası çocukların beyninde, pek çok nöron 
gelişir ve yapılanır. Çift dilli eğitim alan öğrencilerin 

çok daha gelişmiş nöron 
bağlantılarının oluştuğu 
görülüyor. Bu da bilişsel 
gelişimlerinin daha ileri 
düzeyde olduğunu gösteriyor. 
Bu öğrenciler, her iki dilin de 
inceliklerini ve özelliklerini 
kavrayabilirler, ilerleyen yıllarda 
sözel ve yazılı iletişimde 
rahatlıkla kullanabilirler. 
Bu durum, geliştirdikleri bilişsel 
esneklikten kaynaklanıyor. 
Küçük yaşlarda dildeki sesleri 
çıkarmak için gerekli “gırtlak, 
dil, ağız oluşumu” henüz çok 
esnek olduğundan bu dillerin 
aksanları, küçük yaşlarda daha 
kolay ve doğru edinilir. Tüm bu 
araştırmaların ortaya koyduğu 
tek dilli ve iki dilli öğrenciler 
arasındaki bilişsel farklılıklar, 
birden fazla dil öğrenmenin, 
gelişmekte olan beynin yapısını 
farklı etkilediğini düşündürüyor. 
Bilim insanlarına göre, iki dille 
yetişen öğrencilerin beyinlerinin 
kimi kısımlarını, tek dille yetişen 
çocuklara göre daha çok 
kullanmaları bu farkları yaratıyor. 
SEV Anaokulu’nda uygulanan çift 
dilli eğitim programı, öğrencilerin 
bilişsel ve akademik süreçlerine 
olumlu etki yapacağı gibi sosyal 
gelişimine de katkı sağlıyor. 
Öğrencilerin özgüvenlerinin 
artmasını, problem çözmede 

ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler 
geliştirmesini kolaylaştırıyor. Öğrenciler, yeni dilleri 
öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi, diğer 
dillere hoşgörülü yaklaşmayı öğreniyor. İzmir SEV 
Anaokulu, öğrencilerin günden güne artan 21. yüzyıl 
becerilerine daha kolay uyum sağlamalarını destekleyen 
çift dilli eğitim programının yararlarını, onların gelecek 
yıllardaki akademik ve sosyal başarılarıyla tescillemeyi 
hedefliyor.

SEV’DE YENİ DÖNEM, YENİ SİSTEM 

İZMİR SEVi
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BENİM HAKKIMDA HER ŞEY...
Özel İzmir SEV Anaokulu’nda 
öğrencilerimiz, “Benim 
Hakkımda Her Şey” teması 
çerçevesinde duygularımızı 
tanımaya yönelik pek çok 
etkinlik gerçekleştirdiler. Üzgün, 
şaşkın, mutlu, korkmuş ve 
kızgın olma duygu durumlarını 

“Kalem Konuşur” etkinliğiyle ele aldılar ve duygu duvarı 
oluşturdular. Duygu istasyonları kurarak öğrencilerimizin 
aynı durumlarda farklı duyguları, aynı duygularıysa farklı 
durumlarda hissedebildiklerini keşfettiler. Sosyal duygusal 
öğrenmenin önemli olduğu okulumuzda, kendinin ve 
başkalarının duygularını tanıma ve anlama becerilerinin 
gelişimini destekleyen bu çalışmalarla aynı zamanda 
neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme gibi 
becerilerin gelişimine de katkıda bulunuldu. 

ANAOKULUMUZDA EBRU 
SANATI KULÜBÜ
İzmir SEV Anaokulu’nda öğrencilerimiz farklı kulüp 
çalışmaları içerisinde yer alıyorlar. Geleneksel Türk el 
sanatlarından biri olan Ebru Sanatı’nı okul çapında 
tanıtıp öğrencilerimize sevdirmek amacıyla kurulan 
Ebru Kulübümüz, İngilizce olarak gerçekleştiriliyor. 
Öğrencilerimizin yaratıcılıklarının gelişmesini destekleyerek 
el becerisini en üst düzeye 
çıkarmayı hedefleyen 
kulüp aracılığıyla sene 
sonunda düzenlenecek 
sergide, öğrencilerimiz 
çalışmalarını 
paylaşacaklar.

YAŞADIKLARIMIZ 
DÜŞÜNCELERİMİZİ ETKİLER
Özel İzmir SEV Anaokulu 
öğrencilerimizle, 
“Eğitimde Sistem 
Düşüncesi” yaklaşımını 
kullanarak düşünme 
becerilerini geliştirme 
çalışmalarına yer 
veriyoruz. Problemlere 
çözüm yolları arıyor, 
büyük resmi görmeye 
çalışıyor, neden sonuç 
ilişkilerini kuruyoruz. 
Bu kapsamda Atma 
Kullan temamızda 
“çıkarım merdiveni” 
aracını kullanarak, çevre 
kirliliği ve geri dönüşüm 
üzerine bir sorgulama gerçekleştirdik. Kendimizi, kirletilen 
çevreyle ilgili izlediğimiz videonun içinde düşündük. 
Beş duyuyu kullanarak algıladıklarımızı, buradayken ne 
düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi resimledik. Çizimlerimizi 
çıkarım merdiveninin uygun basamaklarına yerleştirdik. Ve 
“yaşadıklarımız, düşüncelerimizi etkiler” sonucuna ulaştık.

EVİMİ, SOKAĞIMI VE ÇEVREMİ 
TANIYORUM

İzmir SEV 
Anaokulu’nda 
öğrencilerimizin 
beceri gelişimine 
odaklanılır. 
Yapılan gezilerle 
öğrencilerin yerinde 
öğrenmelerine imkân 
verilir. 4 yaş grubu 
öğrencilerimiz, 
“Evim, Sokağım, 

Çevrem” teması kapsamında yaşadıkları yeri keşfetmeye 
okulumuzun çevresiyle başladılar ve çeşitli geziler 
düzenlediler. Yaşadıkları şehrin simgelerinden olan 
‘boyoz’u öğrendiler ve boyoz fırınını ziyaret ettiler. Yine 
semt manavı ziyaretiyle kış mevsiminde yetişen meyve 
ve sebzeleri öğrendiler ve gruplandırma çalışmalarıyla 
matematikte öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldular. 
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ÇEVRE BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞTA 
KAZANILIR
İzmir SEV Anaokulu öğrencilerimizin çevreye duyarlı, doğa 
farkındalığı olan ve tüketim bilincine sahip bireyler olmaları 
için “Atma-Kullan” temamızı yapılandırdık. Öğrencilerimizin 
bu farkındalığa ulaşması ve bu bilinci edinmeleri, 
onların sosyal toplumsal sorumlulukları, günlük yaşam 
becerilerinin yapılanmasının temelidir. Biz bu temayla 
öğrencilerimizin geri dönüşümün sembolünü tanımalarını, 
bu sembolün anlamını bilmelerini ve içselleştirmelerini 
sağlamaktayız. Öğrencilerimiz tema boyunca yakın 
çevrelerinde bu sembollerin nerelerde olduğunu bulacak, 
geri dönüştürülebilir malzemeleri tanıyacak ve nasıl geri 
dönüştürüldüklerinin aşamalarını bilecekler. Sınıf içerisinde 
oynadığımız çeşitli geri dönüşüm oyunlarıyla çevre 
bilincinin gelişimini desteklemiş olacağız. 

ANAOKULU DÜNYA  
ÇOCUK GÜNÜ
Çocuklar arasında ortak duygular oluşması amacıyla 
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün, 1954 yılında oybirliğiyle 
Ekim ayının ilk Pazartesi gününü ilan ettiği “Dünya Çocuk 
Günü”, tüm anaokulu öğrencilerimizin katılımıyla coşkuyla 
kutlandı. Yaratıcı Drama ve Spor öğretmenlerimizin 
ortaklaşa planladığı bu etkinlikte heykel oyunu, bayrak 
yarışı ve paraşüt oyunuyla öğrencilerimiz çok eğlenceli 
zaman geçirdi. 

İZMİR’İN SİMGELERİNİ 
TANIYORUZ

İzmir SEV 4 yaş grubumuz, 
şehrimizin simgelerini tanımak 
amacıyla Saat Kulesi’ne gezi 
düzenledi. “Evim, Sokağım, 
Çevrem” teması kapsamında 
yakından uzağa ilkesiyle şehrimizin 
simgelerini keşfediyorlar. 
Saat Kulesi’ni ziyaret eden 
öğrencilerimiz, kulenin hikâyesini 
dinlediler ve gözlemlerini 
resimlediler. Saat Kulesi’nin yakın 

dostları güvercinlere yem verdiler ve İzmir tarihi için önemli 
İlk Kurşun Anıtı’nı incelediler.

YARATICILIK (RENZULLI) 
“SOĞUK” ÇALIŞMASI
İzmir SEV Anaokulu’nda gerçekleştirilen yaratıcılık 
etkinliğinde, öğrencilerle, bir kelimenin insan zihninde 
ne kadar çok fikir oluşturabileceği hakkında konuşuldu. 
Seçilen kelimeleri ilk duyduklarında akıllarına gelenleri 
paylaşan öğrenciler, aynı kelimenin arkadaşlarında 
yarattığı çağrışımı görme imkânı elde ettiler. Yakın ve uzak 
çağrışımlar yaparak, kavramlar arası bağ kuran öğrenciler, 
“soğuk” kelimesinin yarattığı çağrışımı kâğıda resimlediler. 
Çalışma tamamlandığında herkes çizdiği resmi göstererek 
fikirlerini anlattı.

İZMİR SEVi
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SEV ANAOKULU’NDA OPEN HOUSE
SEV Anaokulu, Kasım ayında aile katılımlı “Open House” 
etkinliği düzenledi. Okulun kapılarını velilere açan, SEV 
Anaokulu, öğrenciler ve onların aileleriyle güzel bir okul 
günü geçirdi. “Open House” çerçevesinde, sınıflarda farklı 
etkinliklerin olduğu dört istasyon hazırlandı. Türkçe dil 
etkinliği, bilişsel etkinlik ve İngilizce etkinliklerin yer aldığı 
bu istasyonlarda, öğrenciler, aileleriyle birlikte yaşayarak 
öğrenmenin keyfini çıkardı. SEV Anaokulu bu etkinlikle, 
ailelere okulda geçirilen bir günden örnekler sunmayı ve 
farklı öğrenme alanlarına yönelik çalışmaları paylaşmayı 
hedefledi.
Çalışmaya, “circle time” ile başlandı. İngilizce “Who is 
Wearing Red Today” adlı kısa ve hareketli ısınma oyunu 
oynandı. Daha sonra, öğrencilerle güne başlarken yapılan 
takvim, hava durumu, 100’üncü gün, sınıf sayma gibi rutin 
çalışmalarla devam edildi. Sosyal ve duygusal öğrenme 
programının bir parçası olan “İkinci Adım” dersinin şarkısı 

dinlendikten sonra çalışmanın gerçekleştirileceği istasyona 
geçildi. 
Türkçe dil etkinliği istasyonunda, hikâye oluşturma ve 
cümle kurma çalışmaları yapıldı. Hikâye kartlarıyla olayı 
sıralamak ve ailelere aktarmak çok keyifliydi. Kelime 
kavanozundan çekilen kelimeyle ilgili cümleler kuruldu 
ve resimlendi. Bilişsel etkinlik istasyonunda, zar atarak ve 
matris okuyarak kendi canavarlarını oluşturmak öğrencileri 
heyecanlandırdı. İngilizce istasyonunda oynanan “The 
Board Game” ve “The Dice Game” etkinlikleriyle öğretici 
ve eğlendirici etkinlikler yapılrı.
İstasyonlar sona erdiğinde, öğrenciler ve aileleri, kapanış 
ve değerlendirme için tekrar “circle”a gelerek İngilizce 
“Pinocchio” şarkısını söyledi. Aileler, “Müzikli Bean Bag 
Oyunu” ile Open House’da neler öğrendiklerine, farklı 
olan etkinliklerin hangileri olduğuna, en çok hangi etkinliği 
beğendiklerine dair yorumlarda bulundular. Ezcümle, o gün 
SEV Anaokulu Ailesi, SEVerek öğrenmenin tadını çıkardı.
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4 YAŞ ÖĞRENCİLERİMİZ MASAL ATÖLYESİNDE
İzmir SEV Anaokulu 4 yaş grubumuz, “Kitaplar ve Masallar” temasında pek çok kitap çalışması yapıyorlar. Hem velimiz 
hem çocuk kitapları yazarı Dicle Keskinoğlu, 4 yaş grubumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize kitap okudu ve nasıl hikâye 
yazılır üzerine sohbet etti. Öğrencilerimiz kendi hikâyelerini önce resimlediler, sonra da onu sınıf arkadaşlarına anlattılar. 
Dicle Hanım’a paylaşımı için çok teşekkür ediyoruz.

YERLİ MALI,  
YURDUN MALI
Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat 
Kongresi’ni topladı ve bu kongrede, yurdun 
bağımsızlığının korunması, yerli mallar 
üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. İşte 
bu nedenle 12 Aralık’ı kapsayan hafta, 
“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” 
olarak kutlanıyor. Cumhuriyet döneminde 
temelleri atılan kendi kendine yeter bir 
toplum olma yolundaki ilk adım, bugün 

de devam 
ediyor. Tutum 
ve yatırım 
alışkanlığı 
küçük 
yaşlarda 
kazanılır. 
Ders 
araçlarını, giysilerini, 
harçlığını tutumlu kullanan, 
boşa akan su musluğu, 
gereksiz yanan lambayı 
kapatan çocuklar, bu güzel 

alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında 
zamanı iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan birey, 
yetişkinliğinde bu alışkanlığını sürdürür. Bizler de bu 
nedenle öğrencilerimizle bu haftanın önemi hakkında 
sohbet ettik ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Evlerden 
getirdikleri yerli malı ürünleri tanıdık ve tatlarına baktık.

İZMİR SEVi
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FİDELER EKİLDİ,  
SIRA MAHSULDE
Sınıflarda kış sebzeleri 
ve meyveleriyle ilgili bilgi 
paylaşımında bulunuldu. 
Beraberce bostanımıza 
hangi kışlık sebzenin 
dikileceğine karar verildi. 
Dikilmesi planlanan sebzelerden biri de maruldu. Tohum 
ekim aşamaları konuşuldu. Atık kâğıt su bardaklarına 
marul tohumu ekildi; pırasa fideleri dikildi. Taze soğan, 
maydanoz ve roka toprakla buluştu. Öğrencilerimiz şimdi, 
can suyunu verdiği fidelerin yeşermelerini bekliyor. 

SINIF 
HARFLER 
PARTİSİ
İzmir SEV 1. sınıf 
öğrencilerimiz, 
alfabemizdeki harflerin 
bitişini bir partiyle kutladılar. Tohum dansıyla başlayan 
parti, tırtıl oyunuyla son buldu. Her öğrenci seçtiği bir 
harfin kurabiyesini yapıp, parti sonunda afiyetle yedi. 

ÇOBAN VE LULU TİYATROSU
Özel İzmir SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Han 
Tiyatrosu’nun “Çoban ve Lulu” adlı oyununu izlediler. 
Gösteri sonrasında izledikleri oyun ve sahneleme süreciyle 
ilgili sorular soran çocuklarımız, fark ettikleri ayrıntılar ve 
yönelttikleri sorularla oyuncuların alkışlarıyla uğurlandılar.

İNGİLİZCE YAZMA 
BECERİLERİ
İzmir SEV İngilizce Programı, 
öğrencilerimize küçük yaştan 
itibaren temel dil becerilerini 
edindirmek üzere yürütülür. 
1. sınıf öğrencilerimiz, yazma becerilerini geliştirmek 
amacıyla, “Doğa ve Çevre” ünitesi kapsamında, öncelikle 
doğada gözlem yaptılar, hissettiler ve sonrasında yazma 
çalışmalarını gerçekleştirdiler. Bu uygulamada öğrendikleri 
kelime ve cümle yapılarını kullanmaya özen gösteren  
1. sınıflar, İngilizce dilinde ilk yazılı anlatım çalışmalarını 
başarılı bir şekilde tamamladılar.
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KÜTÜPHANE KAMPI
İzmir SEV’de kitap okuma sevgisini geliştirmek, arkadaşlık 
ilişkilerini güçlendirmek, takım çalışması becerilerini 
artırmak ve okul ruhu oluşturmak amacıyla okul sonrasında 
öğrencilerimiz için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir. 2. 
sınıf öğrencilerimizle geleneksel hale gelen Kütüphane 
Kampımızı çeşitli atölye çalışmaları ile tamamladık. 
Masal, sanat, yaratıcı drama ve spor atölyelerine 
katılan öğrencilerimiz ile yapılan etkinlikler yoluyla hem 
öğrenmelerine hem de eğlenmelerine fırsat vererek okul 
anılarına bir yenisini daha eklemiş olduk.

RADFORD İLKOKUL AKADEMİSİ 
OKULU’NA KÜLTÜR KUTUSU 
Okulumuzda çok kültürlülük çalışmalarının bir parçası da 
kendi kültür öğelerimizi, kardeş okullarımızla paylaşmak. 2. 
sınıf İngilizce öğretmenlerimizden Debra Polat, İngiltere’nin 
Coventry kentinde bulunan kardeş okulumuz Radford İlkokul 
Akademisi Okulu’nu ziyaret edecek. Öğrencilerimizin 
hazırladığı kültür kutusunu 
onlara götürecek ve 
oradaki öğrencilerle 
birlikte kısır yapacaklar. 
Öğrencilerimiz de proje 
kapsamında, kendi 
kısırlarını hazırlayacaklar.

BİZ PENELOPE’Yİ ÇOK SEVDİK!
“Sobe, ben Penelope!” kitabının yazarı Göknur Birincioğlu, 
okulumuzdaydı. Kitabı okuyan öğrencilerimiz, Penelope’nin 
hem kendisi hem de anlatıcısı olan yazarı çok sevdiler, 
yazarın masalsı anlatımıyla büyülendiler. Yazara kendi 
yaptıkları Penelope resimlerini hediye ettiler. Etkinliğimiz, 
“Sihir bizim içimizde!” sloganıyla tamamlandı.

AYTÜL AKAL İLE MASALLARA 
YOLCULUK
Öğrencilerimize kitap 
sevgisini aşılamak ve 
kitap okuma alışkanlığını 
kazandırmak amacıyla 
onları çocuk edebiyatının 
seçkin yazarlarıyla tanıştırıyoruz. Bu yılki ilk konuk 
yazarımız, çocuk kitaplarının usta kalemi Aytül Akal. 
Yazarımız okulumuzu ziyaret etti ve oditoryumda 2. 
sınıflarımızla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin 
ardından kitaplarını imzalatma şansı da bulan 
öğrencilerimiz, ünlü yazarı yakından tanımanın 
mutluluğunu yaşadılar. 

İZMİR SEVi
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HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ
Dünya Çocuk Hakları Haftası nedeniyle ilkokul 3. sınıf öğrencilerimizi, velilerimizden 
avukat Begüm Huntürk, “Dünya Çocuk Hakları” ile ilgili bilgilendirdi. “Haklarımızı 
kullanırken sorumluluklarımızı da dengeli bir şekilde yerine getirmeyi unutmamalıyız.” 
diyen Huntürk, hak ve sorumluluklarımızın neler olduğunu öğrencilerimize hatırlattı.

ATATÜRK MÜZESİ GEZİSİ
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 2. sınıf 
öğrencileri, Atatürk Müzesi’ne bir gezi düzenledi.  
Bu gezi sırasında Atatürk’ün hayatını fotoğraflarda 
inceleyen öğrenciler, Ulu Önder’in İzmir’de geçirdiği 
günlere ait anıları öğrendi. Öğrenilen bilgiler, etkinlik 
sonrası yapılan çalışmalarla pekiştirildi. 

İYİ TARIM UYGULAMALARI
İzmir SEV’de, yıllardan beri sürdürülen Eko-Okul 
programı, bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. 
Anasınıfından 4. sınıfa kadar her seviyede “İyi Tarım 
Uygulamaları” konusunu çalışan öğrenciler, farklı 
etkinliklerle sürece katılıyorlar. 2. sınıf öğrencilerimiz 
bakla sebzesini tanıyıp, yetişme koşullarını, içerdiği 
vitaminleri öğrendikten sonra bakla dikimi yaptılar. 
Kendi ürünlerini yetiştirmek için çalışan öğrencilerimiz, 
heyecanla baklalarının büyümesini bekliyorlar. 

GERİ DÖNÜŞÜM ASSEMBLY
İzmir SEV İlkokulu’nda assembly konumuz “Geri Dönüşüm” 
idi. 2. sınıflarımızın hazırladığı assembly’de geri dönüşümün 
anlamı, gerekliliği, aşamaları ve hangi maddelerin 
geri dönüştürülebileceği tanıtıldı. Bu kapsamda yapılan 
geri dönüşüm bilgi yarışması, herkesi heyecanlandırdı. 
Öğrencilerimiz yaptıkları geri dönüşüm defilesiyle ne derece 
yaratıcı olduklarını gözler önüne serdiler.

HER KİTAP YENİ BİR DÜNYA
İzmir SEV’de, kitaplar hayatımızın önemli bir parçası olarak 
görünüyor. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanması 
ve hayat boyu bu alışkanlıklarını sürdürmeleri amacıyla 
farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda farklı sınıf 
seviyelerinde gerçekleşen “Reading Buddy” etkinliğinde, 
lise öğrencileri, 3. sınıf öğrencilerimize İngilizce kitap 
okudular. Okumanın, hayalgücüne bir kapı açtığı ve başka 
biriyle paylaşılabileceği bir kültürü kucaklıyoruz.
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GİZEMLİ BİR DÜNYAYA 
SEYAHAT
Özel İzmir SEV İlkokulu 
3. Sınıf öğrencileri, 
gizemli bir dünyanın içine 
girerek, yaratıcılıklarını 
ve hayalgüçlerini 
kullandıkları bir gün 
yaşadılar. İzmir Mask 
Müzesi’nde kültür ve tarihe 
tanıklık eden öğrenciler, 
bu maskların kişilerin 
ve oyuncuların çeşitli 
duygularını ve kişiliklerini 
yansıtmasında önemli bir 
anlatım aracı olduğunu 
öğrendiler. Daha sonra 
müze gezilerinin ardından “Afrika Maskları ve Aksesuar 
Tasarımları” atölyesine katıldı. Karton kutular, boncuklar, 
simler, taşlar ve boyalarla hayalgüçlerini kullanarak farklı 
objeler yaratmanın mutluluğuyla gezilerini sonlandırdılar.

TARİHİ KÖŞKÜN 
MERAKLI 
ZİYARETÇİLERİ
Özel İzmir SEV İlkokulu 3. 
Sınıf Öğrencileri Hayat Bilgisi 
dersinde Atatürk ile Latife 
Hanım’ın nikâhlarının kıyıldığı 
Uşakizade Köşkü’nü ziyaret ettiler. 
Ülkemizdeki ilk medeni nikâhın 
gerçekleştiği odayı gezerek, bu 
odanın önemini fark ettiler. Atatürk’ün 
“Başkomutanlık Karargâhı” olarak 
kullandığı köşk, Kurtuluş Savaşı’nın son 
günlerine tanıklık etmesi bakımından 
da tarihimizde önemli bir yere sahip.

ÖNCE TEORİ, SONRA PRATİK 
Okulumuzun yapılandırılmış “SEV Müze’de” programı 
kapsamında, 3. sınıf öğrencilerimiz, İzmir Etnografya 
Müzesi’ni ziyaret ederek Görsel Sanatlar derslerinde yer 
verdiğimiz “Çok Kültürlülük” ve “Geleneksel El Sanatları” 
konularına ait öğeleri yerinde inceleme fırsatı buldular. 

Müze’de 50 dakikalık 
bir atölye uygulayan 
öğrenciler, farklı el 
sanatları dallarını 
incelediler. Obje 
ve kıyafetlerden 
örnekleri de 
kullanarak 
canlandırmalar 
yaptılar. Böylelikle 
toplumların yaşam 
alışkanlıkları, 
kültürlerin özellikleri 
ve bunları etkileyen 
faktörler arasındaki 
bağı kurabildiler. 

MASKELER DİLE GELDİ
Özel İzmir SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, “Maskeler Dile Geldi” projesiyle gizemli bir 
dünyanın içine girerek, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanarak hazırladıkları maskeleri, 
okulun fuaye alanında büyük bir coşkuyla sergilediler. Etkinlik kapsamında, farklı eğitim 
teknolojilerini kullanan öğrenciler, hikâyelerinin kahramanı olan maskelerini konuşturdular ve 
bu kahramanları okul içerisinde yer alan ekranlardan tüm arkadaşlarına ulaştırdılar.

İZMİR SEVi
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YAZAR, KÜÇÜK OKURLARIYLA 
BULUŞTU
İzmir SEV 4. sınıf öğrencilerimizin bu yıl kültür kitabı 
olarak okuduğu “Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk” kitabının 
yazarı Hanzade Servi, okulumuzu ziyaret etti. Servi, 
öğrencilerle bir araya gelerek yazdığı kitaplar ve yazma 
süreçleriyle ilgili sohbet etti. Öğrencilerimizin kitapla 
ilgili düşüncelerini ve yazdıkları mektuplarını paylaştığı 
etkinlikte, okudukları Hanzade Servi kitaplarını yazarına 
imzalatma şansı da yakaladılar. 

GELECEĞİN MUCİTLERİ  
BİLİM MÜZESİ’NDE
Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz, Karşıyaka 
Bilim Müzesi’ni ziyaret etti. Karşıyaka Bilim Müzesi’nin 
bilime merakı, araştırmayı, keşfetmeyi, öğrenme şevkini, 
deney yapma heyecanını, bilimsel düşünme bilincini 
artırmayı hedeflemesi ve bununla ilgili etkinliklerin 
deneyerek keşfetme prensibine dayanması, öğrencilerimizin 
ilgisini çekti. Bilim ve teknolojinin günlük yaşantımız 
üzerindeki etkilerini deneyerek, anlayarak ve eğlenerek 
öğrenen öğrencilerimiz, Bilim Müzesi’ni yakından tanıma 
fırsatını yakaladılar.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ,  
KÜLTÜR EN DEĞERLİ MİRAS
Okulumuz 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi 
“Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi kapsamında, Etnografya 
Müzesi’ni gezerek kültür ögelerini tanıdılar, mili kültürümüze 
ait eserleri gördüler ve kültürün zamanla değişebileceğini 
gözlemleyerek bilgi sahibi oldular.
Öğrencilerimiz, 
geçmişten 
günümüze 
kullanılan objeleri, 
yaşam biçimlerini, 
meslekleri 
günümüzle 
karşılaştırarak 
teknolojiyle birlikte 
değişimin ne kadar 
önemli olduğunu 
anladılar. Böylece 
öğrenirken heyecan 
duydukları ve 
merak ettikleri 
tarihe, güzel 
bir yolculuk 
gerçekleştirdiler.

YARINLARA YAPILAN YATIRIM: 
GERİ DÖNÜŞÜM
Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, İngilizce 
derslerinde uyguladıkları, “Good On One Side’ (G.O.O.S.) 
geri dönüşüm etkinliğiyle kendi kitapçıklarını oluşturdular. 
Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz, kâğıdı yeniden kullanıp 
atıkları azalttılar ve geri dönüştürdüler. Bunun çevre 
üzerindeki etkilerini paylaştılar. Kitapçığı oluştururken, 
kurgusal olmayan metin özelliklerini tanıyan öğrenciler, 
“Neden Geri Dönüştürüyoruz?” sorusunun yanıtını aradılar. 
Kitapçıklarını birbirleriyle paylaşan öğrencilerimiz, geri 
dönüşümle ilgili önemli bilgileri edindiler.
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DÜNYA BİLGİNLER KUPASI
Dünyanın sayılı uluslararası turnuvalarından biri olan 
“World Scholar’s Cup / Dünya Bilginler Kupası”na 
İzmir SEV İlköğretim Kurumları bir kez daha ev sahipliği 
yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen ortaokul ve lise 
düzeyindeki öğrencilerin, hem öğrenip hem eğlenerek 
yarıştığı turnuvanın bölgesel ayağı olan İzmir Turnuvası’na, 
Türkiye’nin farklı şehirlerden, toplam 130 takım katıldı. 

Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Kocaeli, 
Manisa ve Mersin illerinden, 400 öğrenciyi İzmir’de 
buluşturan World Scholar’s Cup’ta; Scholar’s Bowl, Team 
Debate, Collaborative Writing, Scholar’s Challenge 
gibi kategorilerde öğrenciler İngilizce dil yeteneklerini 
sergilediler. Turnuvaya hem ev sahipliği yapan hem de 
yarışan Özel İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri, genel 
kültürleri ve İngilizce kullanma becerileriyle çeşitli 
kategorilerde birçok bireysel ve takım başarısı kazandılar.

MATEMATİKTE  
ULUSLARARASI BAŞARI
Education Without Borders kurulu tarafından ilk olarak 
2013 yılında düzenlenen, Özel İzmir SEV Ortaokulu 
öğrencilerinin 2014 yılından bu yana her yıl katıldığı 
“Uluslararası Mathematics Without Borders” turnuvasının 
beşincisinin Sonbahar Oturumları tamamlandı. 
21 ülkeden 16 binden fazla öğrencinin katıldığı 
yarışmada öğrencilerimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Öğrencilerimiz, kendi 
kategorilerinde katıldıkları yarışmada 2 altın, 6 gümüş, 
7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandılar. 5. 

sınıf öğrencilerimizden Arel Ulukuş ve Lara Özbal altın 
madalya, Naz Kösel gümüş madalya, Alya Erkut, Naz 
Güven, Mina Yorgancılar, Emre Ersin ve Selin Posacıoğlu 
bronz madalya kazandılar. 6. sınıflarda Çağdaş Hasan 
Turgut bronz madalya elde ederken 7. sınıflarda Duygu 
Erbayraktar, Nehir Üretmen ve Sarp Tamer gümüş 
madalyayla ödüllendirildi. Okulumuzun 8. sınıf temsilcileri 
Can Gökmen ve Mert Demirkaya gümüş madalya, Cem 
Batu Ören ise bronz madalya aldı. 
Matematik Bölümü öğretmenlerimize, öğrencilerimizin 
uluslararası platformlarda yaşıtlarıyla buluşmalarına liderlik 
yaptıkları için teşekkür ediyor, öğrencilerimize, Şubat ayında 
katılacakları MWB’18 Kış Oturumları’nda başarılar diliyoruz.
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DÜNYA İNSAN HAKLARI 
GÜNÜ’NÜ KUTLANDI
İzmir SEV Ortaokulu İngilizce Bölümü, Dünya İnsan Hakları 
Günü’ne özel bir program organize etti. JMUN Kulübü 
üyeleri tarafından hazırlanan program çerçevesinde, 
öğrencilere, insan haklarının tarihçesi ve İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nde yer alan bazı maddelerin 
açıklandığı videolar sunuldu. 

GERÇEK SORUNLARA,  
GERÇEK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Özel İzmir SEV Ortaokulu JMUN Kulübü, American School 
of Valencia’nın gerçekleştirdiği VALMUN Konferansı’na 
katıldı. Öğrencilerimiz, farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla 
birlikte Dünya’da yaşanan gerçek sorunlara çözüm bulma 
amacıyla münazaralara katılarak geleceğimiz için önemli 
kararlar aldılar. Sundukları çözüm raporlarıyla geleceğin 
diplomatları ve devlet yetkilileri olma yolunda önemli adımlar 
atan öğrencilerimiz, gezegenimiz için şimdiden çalışmaya 
başladılar. Valencia’daki Birleşmiş Milletler Üssü’nü de ziyaret 
eden öğrencilerimiz, Konferansın Genel Kurul Toplantısı’nı 
gerçek bir BM Üssü’nde yapma şansını da yakaladılar.

ECO TEAM İŞBAŞINDA 
EcoTeam öğrencilerimizin hazırlanmasına katkıda 
bulunduğu eko-okul sunumumuzda, bir grup beşinci 
sınıf öğrencimiz, ağaçların önemiyle ilgili bir skeci 
arkadaşlarıyla paylaştı. Öğrencilerimiz skeçlerinde 
ağaçların kesilerek yerine alışveriş merkezi gibi binalar 
yapmanın nelere yol açabileceğini mizahi bir anlatımla 
sundular. Sunumda, dünyamızın içinde bulunduğu çevresel 
durum ve çevreyi korumamamız durumunda gelecekte 
neler olabileceğine dair çarpıcı videolar izlendi. EcoTeam 
temsilcilerimizin, bu konuyla ilgili neler yapabileceğimize 
dair önerilerini sundukları videolarda, basit yollarla 
çevreyi koruma konusunda nasıl yardımcı olabileceğimizi 
gösterdiler. Öğrencilerimiz, “Acts Of Green” adı verilen bu 
önerilerini, Earth Day web sitesine girerek, çevreyi koruma 
çalışmalarının 3 milyara ulaşmasında katkıda bulundular 
ve diğer öğrencilerimizi de aynı şekilde sayıyı artırmak için 
katkıda bulunmaya davet ettiler.

ORANGE THE WORLD
Türkiye Cumhuriyeti’nde kadına seçme ve seçilme hakkı 
tanıyan yasanın kabulünün 83’üncü yılı olan 5 Aralık 
gününde, İzmir SEV öğrencileri ve eğitim kadrosu, turuncu 
kurdele takarak ve portakallara “Şiddete Hayır!” yazarak 
toplumlarda kadına gösterilmesi gereken saygının ve 
değerin önemini bir kez daha vurguladılar.
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TELSİZLE TANIŞTIK,  
UZAYA ULAŞTIK
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir 
Şubesi, İzmir SEV’de telsiz istasyonu kurarak, ortaokulu 
öğrencilerine telsiz sistemi ve amatör telsizcilikle ilgili 
eğitim verdi. TRAC’ın değerli üyeleri Mehmet Nuri Aksoylu, 
Ayfer Aksoylu ve Kemal Töreli, öğrencilere küçük gruplar 
halinde uygulamalı 
olarak telsizin 
nasıl çalıştığını ve 
afet durumlarında 
telsizle 
haberleşmenin 
önemini öğrettiler. 
Arzu eden 
öğrenciler, telsizle 
görüşme yapma 
olanağı buldu. Dernek üyesi Hüseyin Erciyas, okullarda 
telsizcilik kulübü kurulmasının önemini vurguladı. Okul 
yönetimi, bir Telsizcilik Kulübü kurmak üzere hazırlıklara 
başlayacaklarını belirtti.
Öğrenciler, merak ettikleri farklı soruları TRAC’lı uzmanlara 
yönelttiler. Bunlar içinde, “Cep telefonu ve telsiz arasındaki 
fark nedir?”, “Telsizden biz konuşunca herkes duyar 
mı?”, “Kimler telsiz kullanabilir?”, “Telsiz nasıl temin 
edilir?”, “Telsiz radyasyon yayar mı?”, “Neden telsiz ile 
haberleşmede özel bir dil kullanılıyor?”, “Telsizde hangi 
frekansta konuşuluyor?”, “Uzay İstasyonuna neden internet 
ile bağlanılamıyor?” gibi sorular da vardı.

İZMİR SEV’DE UZAY KÜRESİ 
Uzay Haftası nedeniyle gerçekleştirdiğimiz etkinlikler 
arasında, öğrencilerimizin İstanbul Üniversitesi Astronomi 
ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu astronomlar tarafından 
sunulan Uzay Küresi çalışmasına katılması da vardı. 
Eğitici boyutunun yanı sıra zengin görselleriyle de 
öğrencilere hatırlanacak bir deneyim yaşatan uzay 
küresi, tüm gün boyunca öğrencilerimiz tarafından 
ziyaret edildi. Uzay küresi, öğrencileri uzayda 
eğlenceli bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda 
Güneş’i, gezegenleri ve derin uzay cisimlerini 
ayaklarına getirdi. Uzay Küresi, öğrencilere özel olarak 
hazırlanmış ve hâlihazırda birçok ülkede de eğitim 
amaçlı kullanılan planetaryum filmleri sayesinde, eğitici 
ve eğlenceli bir deneyim sundu.
Kürenin içinde izlenen “Orgins of Life” adlı filmse, ilk yıldızın 
oluşumundan günümüze kadar, evrenin ve dünyanın oluşum 
sürecini öğrencilerimizin gözlerinin önüne serdi.

UZAYDA TARIM NASIL OLUR?
İzmir SEV Ortaokulu, “SEV Uzay Haftası”nı kutladı. Prof. 
Dr. Serdar Evren, bu özel hafta vesilesiyle öğrencilerimizi 
uzayda tarım ve gelecekte tarım 
konularında bilgilendirdi. Gelecekte bir 
gün “uzaydan gelen” etiketiyle marketlerde 
rastlayabileceğimiz ürünlerin yetiştirilme 
ve üretim teknolojileri hakkında yeni 
fikirlerin aktarıldığı seminerde, yeryüzünde 
yapılan tarımın uzayda da yapılabileceğini 
duymak, hepimizi heyecanlandırdı. 
Daha da önemlisi seminere katılan 
öğrencilerimizde, bu alana yönelik bir 
farkındalık yaratabilmek ve ileride bu konudaki olası 
başarılarının yolunu açabilmek mutluluk vericiydi. 
Dünyamızı bekleyen küresel ısınma veya asteroit çarpma 
tehlikelerine karşı, uzayda yeni adresler aramamız, 

beraberinde oradaki yaşam koşullarını oluşturma 
gerekliliğini de getiriyor. Yaşam koşulu denince aklımıza ilk 
barınma ve yiyecek geliyor. Yaklaşık 20 yıl sonra, Ay ve 
Mars üzerinde kurulması planlanan uzay köylerinde veya 

koloniler içinde, sera etkisi kullanılarak 
oluşturulacak kabinler veya kapsül alanlar, 
topraksız tarımın yapılacağı sahalar 
aynı zamanda. Yeryüzünde tarla olarak 
bildiğimiz bu alanlar, uzayda siber 
seralar olarak adlandırılacak. Bitki kökleri, 
toprak yerine su içinde veya toprak yerine 
geçebilecek her türlü madde içinde eklenen 
mineraller ve sıvı gübrelerle yaşam bulacak. 

Aydınlanmaysa genelde led lambalarla sağlanacak.
Sonuçta uzayda yaşayacak herkes, Dünya’daki gibi taze 
sebze ve meyveye anında ulaşabilmenin ve belki de aynı 
lezzete sahip olmanın yeni yollarını arayacak. 
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KARDEŞ OKULUMUZLA  
VİDEO KONFERANS
İzmir SEV PSSP 
kulübü öğrencileri, 
Polonya’daki kardeş 
okulumuzla Uzay 
Kampı Türkiye’de 
bir video konferans 
gerçekleştirdi. Uzay 
Kaşifleri Kulübü 
öğrencilerimizin 
kulüp saatinde 
hazırladıkları 
Görev Armaları’nı paylaştıkları bu etkinlik, çok verimli 
geçti. Farklı kültürleri tanımak, ortak bir görevi paylaşmak 
ve birlikte çalışmak çok eğiticiydi. Astronotların bir araya 
gelip kendi görevlerine başladıklarında gerçekleştirdikleri 
ilk şey olan Görev Arması, bizim ve kardeş okulumuzun ilk 
görevi oldu. Şimdi yeni görevler için heyecanla çalışmaya 
devam edeceğiz.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI 
TUNÇ SOYER’İ AĞIRLADIK

Seferihisar Belediyesi’nin 
girişimci ve bilimsel yenilikleri 
yaşama yansıtan başkanı Avukat 
Tunç Soyer, Özel İzmir SEV 
Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. 
Yerel Kaynakların Korunması 
başlığı altında bir konuşma 
yapan Soyer, yerel tohumların 
önemine ve yerel üretimin 
desteklenmesine değindi. Üretim 
ve üreticiyi desteklemek odaklı 
çalışmalarıyla dikkat çeken 
Seferihisar Belediye Başkanı, 

deniz dalgasının hareket enerjisinden, elektrik enerjisi 
üretim tesisinden ve ilçede kurulması planlanan Enerji 
Kooperatifi’ne Seferihisarlıların da üye olabileceğinden 
söz etti. Doğal kaynaklardan yenilenebilir enerji üretiminin 
önemine de dikkat çeken Soyer, “Bizler büyürken, sürekli 
olarak ‘kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız’ sözünü duyduk. 
Oysa kaynak yaratılabilir, ihtiyaçlarımız da sınırsız değil” 
dedi. Bu sözlerle Soyer, İzmir SEV öğrencilerine tüketim 
toplumu olmaktan, ancak üreterek ve girişimcilik ile 
sıyrılabileceğimiz mesajını verdi...

GELECEK PROBLEMİ VE  
ÇÖZÜM YOLLARI

Yaratıcılık 
konusunda 
dünyanın 
önde gelen 
profesörlerinden 
Dr. E. Paul 
Torrance 
tarafından 
kurulan 

Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı, 
yaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri 
üzerine odaklanarak, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin 
geliştirilmesini destekleyen bir program. Öğrencilerin 
gelecekle ilgili vizyon oluşturmalarını ve onları geleceğin 
liderleri olmalarını desteklemeyi amaçlayan bu program, 
onlara rekabet edebilecekleri fırsatlar da sunuyor. Eleştirel 
ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak çocukların 
ve gençlerin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama 
becerilerini hedefleyen program, üç ana dalda yarışma 
düzenliyor. Bu yıl 7. ve 8. sınıflardan oluşan sekiz 
öğrencimiz “Senaryo Yazımı” dalında yarışmaya katıldılar. 
1500 kelimeyi geçmeyecek biçimde kaleme alınan kısa 
film formatındaki bu senaryolar, belli konu başlıklarından 
biri seçilerek, araştırmaya dayalı ve en az gelecek 20 
içinde gerçekleşmesi muhtemel olaylar üzerine yazılır. 
Süreç içinde öğrencilerin geleceğe bakışları daha netleşir, 
genişler ve zenginleşir.
Bu dalda yarışan 8. sınıf öğrencilerimiz, Türkiye finallerinde 
ilk üçe girdiler. Türkiye birinciliğini kazanan Yankı Saraçoğlu, 
yazdığı hikâyeyle Amerika’daki finallere katılma hakkı 
kazandı. Türkiye ikinciliğini Cem Batu Ören, üçüncülüğü 
ise Berk Akarcalıoğlu aldı. Üç öğrencimizin hikâyeleri, 
uluslararası platformda değerlendirilmek ve dünya çapındaki 
yerlerini görmek üzere ilgili yerlere gönderildi. Tüm 
öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

WH TALENT SHOW
Talent Showumuz, bu sene farklı sınıf kademelerinden 
öğrencilerimizin yoğun katılımlarıyla Blake Oditoryum’da 
gerçekleşti. Öğrencilerimiz 
her öğlen teneffüslerinde 
gösterdikleri özverili çalışmalar 
sonucunda farklı yetenekleriyle 
sahne aldı ve tüm öğrencilerimiz 
coşkuyla kendilerine eşlik etti. 
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SÜPER GAZETECİLER 
OKULUMUZDA
İzmir SEV 5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde değerli 
yazar Aytül Akal’la “Süper Gazeteciler” üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirdiler. Aynı zamanda öğrencilerimiz, kitaptan yola 
çıkarak kendi ilgi alanlarına göre yaptıkları farklı çalışmaları, 
yazarımızla paylaştılar. Yazarımıza bu keyifli okuma 
yolculuğumuzda bize eşlik ettiği için çok teşekkür ederiz.

YAZAR MAVİSEL 
YENER SÖYLEŞİSİ
İzmir SEV 5. sınıf 
öğrencilerimiz, “Milli Mücadele 
ve Atatürk” teması kapsamında, 
Türkçe dersinde okudukları 
“Mustafa Kemal’in Kayıp 
Seslerinin İzinde” kitabının 
yazarı Mavisel Yener’le 
24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde buluştular. Bu önemli günde öğrencilerimiz, 
Başöğretmenimiz Mustafa Kemal’i konuştular. 
Öğrencilerimiz, kitapla ilgili önerileri ve/veya sorularını 
yazara iletme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldular.

FEN BİLİMLERİ PROJESİ 
“ÇEVRE DEDEKTİFLERİ”

Fen Bilimleri dersi 
kapsamında 5. sınıf 
öğrencilerimiz STEM 
yaklaşımıyla kurgulanan, 
“Çevre Dedektifleri 
Görev #001” projelerini 
tamamladılar. Proje 
kapsamında alglerin 

ekosistem içindeki yerleri, su kirliliği ve alg ilişkisi konusu 
üzerinden bilimsel araştırma becerilerini geliştiren 
öğrenciler, dört hafta süren proje boyunca öğrendiklerini 
hazırladıkları elektronik raporlarda sundular. 
5. sınıf öğrencilerinin çevre dedektifleri görevi, Josh’un 
evlerinin arka bahçesinde akan nehirde farkettiği yeşilimsi 
balçıkla ilgili hikâyeyi okumalarıyla başladı. Hikâyeyi 
okuduktan sonra, belli soruların yanıtlarının izini sürmek 
için öğrenciler, önce kütüphanede basılı kaynak araştırması 
yaptılar. Bunun ardından diğer medya kaynaklarından 
ve canlı kaynaklardan edindikleri bilgileri raporlarına 
nasıl aktarabileceklerini öğrenmek üzere çalışmalarını 
sürdürdüler. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. E. 
Mümtaz Tıraşın, öğrencilere araştırmalarında canlı kaynak 
olarak destek verdi.

“MAYA MANTARLARI” VE 
SICAK EKMEK KOKUSU
Özel İzmir SEV Ortaokul 5. sınıf öğrencileri, Fen 
Bilimleri dersinin “Canlılar Dünyası” bölümünde yer alan 
“Maya Mantarları” ile laboratuvar çalışması yaptılar. 
Maya Mantarları’nın ekmek yapımı sırasında hamurun 
mayalanmasına yardımcı olduğunu, uygun koşullar 
sağlandığında maya mantarının aktive olup hamurun 
kabarmasını sağladığını gözlemlediler. Öğrencilerimiz, 
hazırlayacakları proje kapsamında, süreçle ilgili video 
çekimleri yaptılar. Mutfak ekibinin destek verdiği 
çalışmada, her öğrenci kendi hamurunu şekillendirdi. 
Tepsiye dizilip dinlenmeye bırakılan örneklerin, bir süre 
sonra kabardığına tanıklık ettiler. Tepsilerdeki örnek 
hamurlar daha sonra okul fırınında pişirildi ve her öğrenci 
kendi ekmeğini yeme fırsatı buldu. Öğrencilerin  müfredat 
konularını yaşamın bir parçası olarak ele almaları, onların 
yaşam becerilerini geliştirdiğine inanıyoruz. Yıl boyunca 
farklı konularda öğrencilerimizde iz bırakacak çalışmalar 
planlamaya devam edeceğiz. 
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HAYALBAZLAR GEÇİDİ’NİN 
YAZARI OKULUMUZDAYDI
Türkçe dersi kapsamında “Hayalbazlar Geçidi” isimli 
kitabın yazarı Dilge Güney, 6. sınıf öğrencilerimizle keyifli 
bir söyleşi yaptı. Okuma sonrasında gerçekleştirilen 
etkinlikte, kitapta yer alan mitolojik kavramlar üzerine 
sunum gerçekleştirdi. Hayal tozu ve kalimbayla kitaptan 
sahneleri hayal ettiler ve tahminlerde bulundular. Ayrıca 

öğrencilerimiz, 
hazırladıkları 
fragmanları 
yazara izletme 
fırsatı buldular. 
Sunum sonunda 
Dilge Güney, 
öğrencilerimizin 
kitaplarını 
imzaladı.

UZAY KAMPINDA  
BİLİMLE GEÇEN BİR YAZ
İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerimiz, geleneksel 
olarak her yıl katıldığımız ve bu yıl 15’incisi düzenlenen 
Uzay Kampı gençlik programında, bilim dolu bir yaz 
geçirdiler. Kampa katılan öğrencilerimiz, uzayda yaşama 
ve çalışma hissini veren simülatörlerle uzay bilimleri 
ve teknolojileriyle ilgili bilgi edinirken, uluslararası 
arkadaşlıklar kurma şansı yakaladılar. Uzay Kampı gençlik 
programına katılan tüm öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar.

V.P.C. İLE BÖBREK 
DİSEKSİYONU ÇALIŞMASI
Özel İzmir SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimiz, Fen 
Bilimleri dersinde, vücudumuzdaki sistemler ünitesinde 
yer alan Boşaltım Sistemi konusunu öğrenmek için, fen 
laboratuvarında böbrek incelediler. Bireysel olarak uygulama 
yapan öğrencilerimiz, böbrek diseksiyonu yaparlarken, 
laboratuvarımızda bulunan V.P.C. (Visual Presenter Camera) 
yardımıyla, yönerge adımlarını canlı olarak smartboardtan 
takip ettiler. Teknolojiyle zenginleştirilen bu derste, öğrenciler 
laboratuvar malzemelerini kullanarak bilimsel süreç 
becerilerini geliştirdiler.

“DOLAŞIM SİSTEMİ 
VE SAĞLIĞI” 
SEMİNERİ
Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. 
İsmail Yürekli, “Dolaşım Sistemi ve 
Sağlığı” hakkında İzmir SEV 6. Sınıf 
öğrencilerini bilgilendirdi. Ülkemizde 
çok sık rastlanan kalp krizi, tansiyon, damar hastalıkları 
ve bunlardan korunma yöntemleri hakkında bilgi verdikten 
sonra öğrencilerimizin sorularını cevapladı. Ayrıca kalp 
cerrahı olmanın kendisi için önemini anlatarak, gelecekte 
kariyer olarak kalp cerrahı olmayı düşünenler için 
deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı.
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ETKİLİ İLETİŞİM VELİ GRUBU
Öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla 
rehberlik derslerimizde duygularını tanıma, karşımızdaki 
kişiyi anlama ve empati geliştirmeye yönelik 
etkinlikler yapmaktayız. Öğrencilerimizle 
yaptığımız bu çalışmaları desteklemek, okul ve 
veli iletişimimizi güçlendirmek amacıyla beş hafta 
boyunca gönüllü 3. sınıf velilerimizle Thomas 
Gordon’nun “Etkili İletişim Eğitimi” grup çalışmasını 
gerçekleştirdik. 
Kapalı grup çalışmamızda öncelikle kişinin 
kendisiyle ve çevresiyle daha etkin iletişim kurma 
yolunda bir pencere açma, iletişim tarzlarını 
gözden geçirme, değiştirmek istenen davranışları 
fark etme, duygu ve düşünceleri etkin bir biçimde 

ifade etme, karşımızdaki kişiyi dinleme, kendimizi ve 
karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeye yönelik 
etkinlik ve uygulamalar gerçekleştirdik. Velilerden iki 
kişinin etkinliğimizle ilgili görüş ve düşüncelerini sizlerle 
paylaşıyoruz. 
Yeşim Altuğ (3B Pamir Altuğ): Beş hafta boyunca 
SEV’de düzenlenen “Etkili İletişim Eğitimi”ne katılmaktan 
memnuniyet duydum. Çalışmanın amacı, çevremizle 
etkin iletişim kurmamız yolunda bir pencere açmaktı. 
Bu bağlamda, etkin iletişim teknikleri, iletişim engelleri, 
etkin dinleme, duyguları anlama, beden dili, empati, 
sorun çözme yöntemleri üzerinde bilgilendik. Yaptığımız 
alıştırmalarda, hem eğlendik hem de yeni teknikleri 
uygulama fırsatı bulduk. Programın ilk günü dağıtılan 
“kişisel amaç saptama formu”nda belirttiğim beklentilerime 
bugün dönüp baktığımda, bu eğitimin beklentilerimi 
karşıladığını söyleyebilirim. SEV’e ve program yöneticimiz 
psikolojik danışman Senem Uğar’a içten teşekkürler. 

Selda Güneş (3C Nil Güneş): 
Okulumuzun 3. sınıf velilerine 
düzenlediği etkili iletişim 
eğitimine katıldığım için 
şanslıyım. Beş hafta süren 
bu eğitimde, yaşadığım bazı 
sorunları küçük değişikliklerle 
kolayca çözebileceğimi 
gördüm. Okulumuza, sevgili 
Senem Hanım’a ve gruptaki 
arkadaşlarıma teşekkür 
ederim.

TÜRK-NORVEÇ 
KÜLTÜRLERARASI 
ARKADAŞLIK PROJESİ 
Günümüzde teknolojinin bize sağladığı olanaklardan 
faydalanarak ders esnasında dünyanın farklı 
köşelerindeki okullara bağlanabiliyor, küresel 
sorunlar ya da günlük yaşamla ilgili her türlü konuda 
ortak çalışmalar yapabiliyoruz. Böylelikle, farklı 
kültürlere sahip öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini de 
tanıyarak yakınlaşmalarını, farklı bakış açılarına ve 
kültürlere hoşgörüyle bakabilen dünya vatandaşları 
olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla, 7. sınıf 
öğrencilerimiz İngilizce derslerinde Norveç Byremo 
Ungdomsskole okulundaki yaşıtlarıyla, internet 
üzerinden kültürlerarası bir proje gerçekleştirmek üzere 
çalışmalara başladılar. “Türk-Norveç Arkadaşlık Projesi” 

adlı çalışmanın amacı; öğrencilerin birbirlerini, günlük 
yaşamlarını ve kültürlerini tanırken, İngilizce’yi de keyifli 
bir ortamda, gerçek yaşamda, ilgili amaç doğrultusunda 
kullanmalarıdır. Öğrencilerimiz Norveç’teki 
arkadaşlarına “Merhaba” demek, kendilerini, okulumuzu 
ve İzmir’i tanıtmak amacıyla ilk videolarını çektiler.

İZMİR SEVi
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RİTMİK CİMNASTİKTE  
BÜYÜK BAŞARI
Ritmik Cimnastik İzmir Şampiyonası’nda, Aslı Yersu Atakan 
ve Deniz Unustası’ndan oluşan İzmir SEV İlkokulu Minik A 
takımımızla Ayça Gökçe ve Mey Telyas’tan oluşan İzmir 
SEV Ortaokul Küçük Kız Takımımız, kendi kategorilerinde 
İzmir takım üçüncüsü olmayı başardı. Ayça Gökçe ayrıca, 
bireysel olarak büyük bir başarıya imza atarak İzmir 
Şampiyonluğu’nu elde etti.  

VOLEYBOLDA İLK ÜÇTE
İzmir Okullararası Voleybol İl Şampiyonası’nda, küçük 
erkek voleybol takımımız İzmir üçüncülüğünü kazanarak, 
okulumuzu gururlandırdı.

SAĞLIKLI BİR 
YAŞAM İÇİN 
SPOR YAP
Beden Eğitimi Bölümü 
olarak, “Sağlıklı bir 
yaşam için spor yap“ 
hedefimizi, her yıl biraz 
daha yukarıya taşıyoruz. 
2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılında, beden 
eğitimi derslerinin 
yanında, okul spor 
takımları, spor okulları, 
spor kulüpleriyle daha 
fazla öğrencimizi aktif 
sporun içinde tutmaya 
çalışıyoruz. Bu yıl minikler, 
küçükler ve yıldızlar kategorilerinde, altı farklı branşta, 
toplamda 21 takım ve 226 öğrencimiz okul takımlarında 
antrenmanlarını sürdürüyor. Spor takımlarımızın yanı sıra 
isteyen tüm öğrencilerimizin katılabileceği, haftasonu spor 
okulumuz ve spor kulüplerimizle öğrencilerimize geniş bir 
spor yelpazesi sunuyoruz.

ARTİSTİK 
CİMNASTİKTE 
İZMİR SEV 
BAŞARISI
İzmir Okullararası Artistik 
Cimnastik İl Birinciliği’ne, Özel 
İzmir SEV İlkokulu olarak 16 
öğrencimizden oluşan okul 
takımımızla katıldık. 2010 
doğumlu öğrencilerimizden oluşan Minik B kız takımımız 
İzmir dördüncüsü olurken, Minik B erkek takımımız da İzmir 
üçüncülüğünü kazandı.
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TROPICAL LIFE RESİM SERGİSİ
Özel İzmir SEV İlkokulu 2. sınıf 
öğrencilerimiz, Görsel Sanatlar 
dersinde kompozisyonun öğeleri 
ve renk değerlerine yönelik 
tasarımlarını tamamladı.”Tropical 
Life” konulu çalışmada amaç, 
kompozisyonlarında ön-orta 
ve arka planı yapılandırmaktı. 
Tropik ormanlar ve tropik 
canlıları tanıyarak gözlem 
yaptılar. Resimlerinde büyük 
yapraklı bitkilere ve tropik 
kuş türlerine yer verdiler. 
Özellikle Tukan kuşunu ön 
plana yerleştiren küçük 

ressamlarımız, teknik kullanımda da renklerin açık-koyu 
ve orta değerlerine yer verdiler. Doğanın eşsizliği ve 
öğrencilerimizin yeteneğiyle ortaya iz bırakan sergi çıktı. 
Dijital sergimizi görmek isterseniz http://www.sevizmir.k12.
tr/Galeri/247/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

SU MANZARALARI 
Yaşayarak öğrenmemizi sağlayan gezilere, anaokulu 
öğrencileriyle sanat dersi kapsamında, Arkas Sanat 
Merkezi’ndeki “Su Manzaraları” sergisiyle devam edildi. 
Peyzaj resim türüyle tanışan minik sanatseverler, 19. ve 20. 
yüzyıla ait tabloları incelediler; kendi manzara resimlerini 
sanat merkezinde uygulama fırsatı elde ettiler. Minik 
öğrencilerimiz, gezi sonrasında hareket eden tabloları 
görmenin heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

MÜZE’DE BENİ BUL!
Müze eğitimi, özellikle 
zaman ve mekân içinde 
kendini ve insanları anlama, 
kültürel mirası devam 
ettirme, geçmişi, bugünü ve 
geleceği anlamlı bir biçimde 
ilişkilendirme, kendi kültürünü 
ve farklı kültürleri çok yönlü 
ve hoşgörülü bir yaklaşımla 
tanıma gibi hedeflere hizmet 
ediyor. Bu amaç ve hedefler 
doğrultusunda, okulumuzda 
yapılandırdığımız “SEV 
Müze’de” Müze Eğitimi 
Programı, tüm hızıyla 
devam ediyor. 2. sınıf 
öğrencilerimizle, İzmir 
Arkeoloji Müzesi’ne 
gerçekleştirdiğimiz gezimiz, 
son derece verimli geçti. 
Müzede, tarih öncesi 
seramik eserleri inceleyen 
öğrencilerimiz, drama 
yöntem ve tekniklerini 
kullanarak müze içinde 80 
dakika geçirdiler. Süreç 
içerisinde verilen “Beni Bul” 
görevi öğrencilerimizin 
olduğu kadar, müze 
ziyaretçilerinin de ilgisini 
çekti. Bulunan eserler ve 
bilgiler paylaşılarak özgün 
tasarımlar ve yaratıcı yazma 
çalışmaları yapıldı.

İZMİR SEVi
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PİCASSO’NUN GİTARI
3. sınıf öğrencileri, yüzyılın dâhisi Picasso ve sanatı 
üzerine bir proje gerçekleştirdi. İspanyol Ressam Pablo 
Picasso hakkındaki tanıtıcı sunumu izledikten sonra 
sanatçının kolaj çalışmalarını inceleyen öğrenciler, Görsel 
Sanatlar dersinde deneyimlediğimiz tekniklerden biri olan 
kolaj konusunda detaylı bir tasarım oluşturdu. Picasso’nun 
atölyesini hayal ederek portre çizimlerini yaptı.

Picasso, kübizm, 
kolaj tekniği ve 
gitar formunun 
detayları üzerine 
yoğunlaşılan 
çalışma üç 
hafta sürdü. 
Sergi açılışımızı 
ise 6 Aralık’ta 
gerçekleştirildi. 
Projenin online 
paylaşımı ise @
picassonungitarı 
adlı Instagram 
adresinden yapıldı. 
“Sanatçı eğer 

yaşasaydı neler paylaşılırdı? 
Kimleri takip eder, hangi 
fotoğrafları beğenirdi?” 
sorularından yola çıkarak 
oluşturulan profil, her geçen 
gün biraz daha zenginleştirildi. 
Tüm çalışma sürecinin ve 
tasarımların paylaşıldığı profil, 
sosyal medyanın doğru ve etkili 
kullanımı açısından da son 
derece önemliydi.
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DI TAKIMIMIZDAN 
ANLAMLI PROJE
İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf Destination 
Imagination (DI) Kulübü öğrencilerimizden 
anlamlı proje... Öğrencilerimiz 
korunmaya muhtaç çocuklar için çalışan 
Koruncuk Vakfı’nın Urla’da açacağı 
çocuk köyünde “Güzel Sanatlar Atölyesi” 

kurmak için çeşitli toplum hizmeti çalışmaları planladılar. 
Popcorn eşliğinde sinema seansı düzenlediler, ailelerinin 
desteğiyle hazırladıkları yılbaşı cupcakeleri ve bir hafta 
boyunca tasarladıkları kitap ayraçlarını sattılar. Kulüpte yer 
alan öğrenciler, atölyenin kurulması için çalışmalarına ikinci 
yarıyılda da devam edecekler.

NOSTALJİ RÜZGÂRI ESTİRDİLER
İzmir SEV, 7. sınıf öğrencilerimiz, dönem boyunca yaptıkları 
çalışmalar sonucunda, dönemi tamamlarken 70’li, 80’li 
ve 90’lı yılların yerli ve yabancı şarkılarından oluşan 
repertuvarlarını Geleneksel Kış Konseri’nde velilerimizle 
paylaştılar. Bu yıllara ait kostümler giyen öğrencilerimiz, 
ailelerine nostaljik bir akşam yaşattılar. Şarkıları, dekoru, 
kostümü ve görselleriyle zamanda yolculuğa çıkmamızı 
sağlayan bir etkinlikti.

GELENEKSEL KIŞ KONSERİ
İzmir SEV’de geleneksel kış konseri yapıldı. 2. ve 3. sınıf 
öğrencilerimiz, birbirinden farklı şarkıların yanı sıra şiir, halk 
dansları ve balenin de olduğu harika bir konser sundular. 
Öğrencilerimizin enerjisi tüm salonu doldurdu. 

OKUYORUM, PAYLAŞIYORUM 
Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Türkçe dersiyle 
Toplum Hizmeti çalışmalarını ilişkilendirerek, yıl boyu 
okunan bütün kültür kitapları kapsayacak “Okuyorum 
– Paylaşıyorum” projesini başlattılar. Türkçe derslerinde 
okuyup sınıf içi çalışmalarını tamamladıkları kültür 
kitaplarını ve kitapla ilgili yapılacak sınıf içi etkinliklerinin 
materyallerini Mustafa Rahmi Balaban İlkokulu 4. sınıf 
öğrencileriyle paylaşan öğrencilerimiz, kitaplarını 
gönderirken üzerlerine yeni okuyucular için notlar yazmayı 
da ihmal etmediler. 

HAYVAN SEVGİSİNİ TEMEL 
ALAN PROJE
Hayvanları Koruma Günü 
etkinlikleri kapsamında, İzmir 
SEV 2. sınıf öğrencilerimiz 
hafta boyunca hayvan 
barınağı için mama toplama 
kampanyası gerçekleştirdiler. 
Söz konusu hafta, Urla 
Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni ziyaret eden 2. sınıftan temsilci öğrencilerimiz 
ve İngilizce öğretmenlerimiz, topladıkları mamaları 
barınağa bırakıp merkezle ilgili bilgiler aldılar.

İZMİR SEVi
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LIFE - LEARNING 
INTERCULTURALITY 
Özel İzmir SEV İlkokulu, “LIFE - Learning Interculturality” 
isimli Avrupa Birliği Projesi’nin partner okulu. Kısa 
dönemli personel eğitimi amacıyla bir grup öğretmenimiz, 
İtalya’nın Umbria Bölgesi’nde bulunan Villa Montesca-Citta 
di Castello’da, Montessori Metodu’nun kurucusu Maria 
Montessori’nin ilkokulunu ziyaret ettiler. Proje ortağı olan 
İspanya, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya’dan eğitimcilerin 
katıldığı proje toplantısında, forumlar, sunumlar ve 
tartışmalarla  tüm dünyada geçerliliği olan değerler 
eğitimi, hoşgörü ve çok kültürlülük konularına ilişkin 
paylaşımlarda bulunuldu. 

FARKLILAŞTIRILMIŞ  
EĞİTİM SEMİNERİ
Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda sürekli gelişim 
esastır. Öğretmenlerimiz hizmetiçi eğitim kapsamında, 
mesleki gelişimleri yönelik eğitimleri sürekli alırlar. 
Öğretmenlerimiz son olarak da İngilizce bölümümüz 
Pearson Öğrenme Danışmanı Eğitimci Grant Kempton 
ile farklılaştırılmış öğretim konusunda bir seminere katıldılar. 
İzmir SEV’de, farklılaştırılmış öğretim, sistemimizin bir 
parçasıdır. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik öğrenme 
ortamları planlanır. Söz konusu eğitim, İngilizce bölümüyle 
birlikte iki oturum olacak şekilde planlandı. 

BİZ BİZDEN ÖĞRENİYORUZ 
İzmir SEV Ortaokul öğretmenleri, katıldıkları ulusal ve 
uluslararası eğitimlerde öğrendikleri ve derslerinde 
uyguladıkları teknik ve yaklaşımları, birbirleriyle 
paylaştılar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen 
geleneksel “Biz Bizden Öğreniyoruz” günlerinde, 
öğretmenlerin etkin bir profesyonel gelişim ortamında 

birbirlerine katkıda bulunmaları ve meslektaş paylaşımı 
amaçlandı. Öğrenme performansını artırmaya yönelik 
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler etkinlikleri, Story-telling, 
Bireysel Öğrenme İhtiyaçlarına yönelik akademik çalışma 
örnekleri, Kod Yazma Atölyesi ve Yeni Nesil Sunum 
Teknikleri ele alınan başlıklar arasındaydı. Öğretmenler, 
meslektaş paylaşımlarının çok değerli olduğunu ve bu 
çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirttiler.
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SEVGİ, SAYGI VE MİNNETLE
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ölümünün 79’uncu yılında çeşitli etkinliklerle 
andık. Saat 9.05’te okul bahçesinde düzenlenen törenin 
ardından, öğrencilerimiz Atatürk büstüne çiçek bırakıp 

anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar. Daha sonra 
oditoryumda düzenlenen törende video, oratoryo, şiir ve 
okul korosundan şarkılarla Atatürk’ün hayatından kesitler 
sunuldu. Bütün dünya ulusları tarafından saygıyla anılan 
Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha şükranlarımızı 
sunuyoruz.

TARSUS SEVi

CUMHURİYET BİZ’İZ
Türk toplumunu ulus olma bilincine 
kavuşturan ve bireyi yurttaş konumuna 
yükselten Cumhuriyet’in ilanının 
94’üncü yıl dönümü, okulumuzda 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 7. sınıfların 
cumhuriyet dönemi kıyafetleri ile 
oditoryuma girişiyle başlayan tören, 8. 
sınıfların Gençliğe Hitabe ve Gençliğin 
Ata’ya Cevabı’nı seslendirmesiyle 
devam etti. Oldukça coşkulu geçen kutlamalarda öğrenciler 
tarafından yazılmış İngilizce şiirlerden oluşan ve green 
screen tekniği kullanılarak hazırlanan videolar gösterildi; 
oratoryo, vals ve dans gösterileri yapıldı. Okul koromuz, 
o günün anlam ve önemine uygun şarkılar söyleyerek 
programa renk kattı. Program bitiminde Talas kampüsü 
bahçesinde verilen cumhuriyet resepsiyonunda, öğrenciler 
Cumhuriyet’in ilan sürecini anlatan haberlerin yer aldığı SEV 
Haber gazetesini dağıtırken Mersin Büyükşehir Belediye 
Bandosu, çaldığı marşlarla konuklara keyifli anlar yaşattı.
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Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulları, 11 Eylül 
Pazartesi günü yapılan açılış töreniyle heyecanla 
bekleyen öğrencilerine kapılarını açtı. Açılış 
töreninde Özel Tarsus SEV İlkokulu Müdürü Çiğdem 
Özyürekoğlu, Özel Tarsus SEV Ortaokulu Müdürü 
Ayfer Aydın, Tarsus Okulları Direktörü Andrew 
Leathwood ve Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Ruhi Koçak yaptıkları konuşmalarda 
okulumuzun misyon ve hedeflerine uygun olarak 
yürütülen eğitim çalışmalarına değindiler. İlköğretim 
okulu mezunu Duru Nazsız ve ortaokul mezunu 
Hasan Can Uyan, kürsüden arkadaşlarına seslenerek 

duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. 
SEV İlköğretim Kurumları’nın kuruluşunun 
20’nci yılı kutlamaları sebebiyle, Üsküdar 
SEV Ortaokulu ve İzmir SEV Ortaokulu 
öğrencilerinin mesajlarının da paylaşıldığı 
programda, Vakıf tanıtım videosuyla 
geçtiğimiz yıldan akılda kalanlara yer 
verilen bir video da yayımlandı. Yeni 
eğitim-öğretim yılında tüm veli, öğrenci ve 
öğretmenlerimize başarılar dileriz.

YENİ ÖĞRETİM YILINA 
COŞKULU MERHABA
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SEV’GİLİ ÖĞRETMENİM
Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nda, 
“24 Kasım Öğretmenler Günü” muhteşem 
bir organizasyonla kutlandı. SEV 
Okulları’nın 20’nci yılı dolayısıyla daha 
coşkulu ve renkli bir atmosferde geçen 
kutlamalar, Okul Aile Birliği’nin hazırladığı 
sürprizlerle başladı. Daha sonra Talas

Kampüs bahçesine, 30 yıl sonra açılmak 
üzere bir zaman kapsülü gömüldü. İlkokul 
ve ortaokulun ortak olarak düzenlediği 
kutlama programındaysa oldukça keyifli 
anlar yaşandı. Kıdemli öğretmenlerimizin 
duygularını paylaştıkları törenin 
devamında, tüm öğretmenlerimiz sahneye 
çıkarak hep birlikte şarkılar söylediler.

TARSUS SEVi

2047’YE ZAMAN KAPSÜLÜ
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim 
Vakfı’nın (SEV) çatısı altında hizmet veren SEV İlköğretim 
Kurumları, 20. yıl kutlamaları kapsamında, 2047 yılında 
açılmak üzere okul bahçesine “Zaman Kapsülü” gömdü.
Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, tüm 

okullarda eş zamanlı düzenlenen törenlerle, hem 20. yıllarını 
hem de Öğretmenler Günü’nü kutladılar. Öğrencilerin, SEV 
Vakfı yöneticilerinin, velilerin ve öğretmenlerin bir araya 
geldiği etkinliklerde, “Zaman Kapsülü” de hazırlayarak, 
bugünü geleceğe taşıdılar. SEV’in İstanbul, İzmir ve 
Tarsus’taki ilköğretim okullarının bahçelerine, 2047 yılında 
açılmak üzere “Zaman Kapsülü” gömüldü.
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YILBAŞI YEMEĞİ
Tarsus SEV İlkokulu ve 
Ortaokulu öğretmenleri, yeni 
yılın gelişini, 28 Aralık’ta 
Misak-ı Milli Kampüsü’nün 
bahçesinde yaktıkları ateşin eşliğinde, birbirinden güzel 
yemeklerin yanı sıra sucuk partisiyle kutladılar.

MİNİK YÜREKLERDE  
BÜYÜK HEYECAN

Özel Tarsus 
SEV İlköğretim 
Kurumları’nda 
2017 - 2018 
eğitim-öğretim 
yılı, 7 Eylül’de 
ana sınıfı 
ve birinci 
sınıflarımızın 
oryantasyon 

programıyla başladı. Öğrencilerimiz, bu keyifli programla 
okula başlamanın heyecanını doyasıya yaşadılar. En az 
çocukları kadar heyecanlı olan velilerimiz de rehberlik 
servisimiz tarafından hazırlanan “Çocuğum Okula Hazır 
mı?” adlı sunumu izlediler.

SIRA ANNE VE BABALARDA
Eğitim sürecinde 
öğrenci-öğretmen-
veli iletişimi 
çok önemlidir 
ve bu iletişimin 
sağlam temellere 
dayandırılması 
okul olarak 
önceliğimizdir. Bu 

birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımız 
da o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar. Bu anlamda 
Özel Tarsus SEV Ana Sınıfında uzun yıllardır yapılan veli 
katılım organizasyonlarında, velilerimiz çeşitli eğlenceli ve 
eğitici etkinliklerle sürece dâhil oluyorlar. Velilerimiz, dönem 
boyunca kendi ilgi alanları doğrultusunda hazırladıkları 
etkinlikleri, sınıf ortamında öğrencilerimize sunuyorlar...

DOLU DOLU GEÇEN BİR DÖNEM
Okul öncesi eğitim 
süresince öğrenciler 
ilkokula hazırlanırken, 
paylaşmayı, dayanışmayı, 
sosyalleşmeyi ve birlikte 
çalışmayı öğrenirler. 
Okul öncesi eğitimin 
amacı, çocukların 
öğrenmeye yönelik ilgisinin uyandırılması ve onun var 
olan yeteneklerini görünür hale getirilmesidir. Çocukların 
daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bu dönem, 
onların bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve 
dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğinin 
şekillendiği ve çocuğun sürekli olarak değiştiği bir süreçtir. 
İşte bu süreçte Tarsus SEV Ana Sınıfı öğrencileri de sene 
başından bu yana yapmış oldukları çalışmalarla birçok 
amaç ve kazanımları hedefleyerek etkinlikler düzenlediler. 
Sonuç itibarıyla anaokulunda eğitim alan öğrencileriniz, 
STEM ve kodlama, eğlenceli bilimler ve veli katılımı başta 
olmak üzere birçok etkinlikle dolu dolu yaşadıkları bir 
dönemi geride bıraktılar. 

KIZILAY HAFTASI’NDA RENKLİ 
GÖRÜNTÜLER
Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihlerinde kutlanan Kızılay 
Haftası nedeniyle, Tarsus SEV Ana Sınıfı öğrencileri, bu 
haftanın anlam ve önemini belirten özel bir program 
hazırladı. Ana sınıfı öğrencileri, Kızılay Haftası’nı kutlama 
amacıyla organize edilen tören alanında şarkıları, şiirleri ve 
taşıdıkları pankartlarla hayli renkli bir görüntü oluşturdular.  

STEM VE KODLAMA 
ÇALIŞMALARI
Özel Tarsus SEV İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri, 
birçok amaç ve kazanım doğrultusunda hazırlanan 
eğitim programlarıyla dolu bir üç ayı geride 
bıraktı. Çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin 
gelişimlerine yönelik hazırlanan STEM’in yanı sıra 
kodlama çalışmaları, eğlenceli bilimler ve veli katılım 
etkinlikleriyle, öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.
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OKUL MÜDÜRÜ ZİYARETİ 
Özel Tarsus SEV 
İlkokulu 1. sınıf 
öğrencileri, Okul 
Müdürümüz 
Çiğdem 
Özyürekoğlu’nu 
ziyaret etti. 
Öğrenciler okul 

işleyişiyle ilgili merak ettikleri tüm soruları, Müdürümüze 
yönelttiler. Okul Müdüründen sonra Müdür Yardımcıları 
ve Asistanları da ziyaret eden öğrencilerimiz, onların 
yaptıkları işlerle ilgili de bilgi sahibi oldular. 

TUTUM, YATIRIM VE  
TÜRK MALLARI HAFTASI

Özel Tarsus SEV 
İlkokulu, “Tutum, 
Yatırım ve Türk 
Malları Haftası”nı 
coşkuyla kutladı. 
Yerli tüketimin 
bilinçli olarak 
artması amacıyla 
düzenlenen 
bu haftada, 

öğrencilerimiz konuyla ilgili bilinçlendirildi. Bu hafta 
süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve “yerli 
malı kullanmanın önemi” vurgulandı.İnsanların parasını, 
malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi 
korumasına ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. 
İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan parayla yatırım 
yapmanın önemi üzerinde duruldu. Tüketilecek ürünlerin 
ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatıldı. 
Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanıyor. 
Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde duruldu. Güzel 
sözler aktarıldı, şiirler okundu. Sınıflarda yerli yemiş ve 
meyvelerden oluşan kahvaltı sofrası hazırlandı. Panolar 
renk renk yerli malı posterleriyle süslendi. 

İZCİLİK KULÜBÜ İLK DÖNEMİ 
TAMAMLADI 
Özel Tarsus SEV 
İlkokulu’nda bu yıl ilk kez 
açılan İzcilik Kulübü’nün 
birinci dönemi sona erdi. 
İzcilik Kulübü, öğrencilerin 
ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve 
özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 
Kulüpte dönem boyunca öğrencilere, izcilikte yapılması 
gerekenler, teorik ve uygulamalı olarak öğretiliyor. Çadır 
kurma ve toplama, ateş yakma ve söndürme, pusula 
kullanma, yön bulma, ilkyardım, teknik iz işaretleri, bitki 
ve böcekler, düğüm çeşitleri, tesis kurmayla ilgili bilgiler, 
izcilere aktarılıyor. Öğretilenler, doğal ortamlarda 
düzenlenen etkinliklerle pekiştiriliyor.

BİZİM İÇİN EMEK 
HARCAYANLAR
1. sınıf öğrencilerimiz, 
okulumuzun farklı 
bölümlerinde çalışanlarla 
tanışmak için okul gezisi 
yaptılar. Marangoz, 
elektrikçi, su tesisatçısı, alım 
satım görevlileri, güvenlik 
görevlileri, temizlik görevlileri 
ile tanıştılar. Temizlik 
görevlilerini sınıfa davet edip 
sohbet ettiler. Okul düzenini 
sağlamak için ne kadar çok 
kişinin çalıştığını gördüler, 
şaşırdılar. Onların ne çok 
iş yaptıklarını dinleyince, 
çalışanlarımıza daha da 
çok saygı duydular. Okulumuzun hepimizin olduğunu ve 
herkesin üzerine düşen görevi yaparken birbirine yardımcı 
olması gerektiğini bir kez daha hatırladılar. 

TARSUS SEVi

KİTAP KURTLARI 
ÖDÜLLENDİRİLDİ 
Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları tarafından, her ay 
kütüphanelerimizi aktif olarak kullanan ve en çok kitap 
okuyan öğrencilerimize ödül ve sertifika takdim edildi. 
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CAN DOSTLARIMIZ İÇİN
Hayvanlardan bir şeyler öğrenmeliyiz. Sevgi, sorumluluk, 
mutluluk ve en önemlisi hayatı paylaşmak adına… 
Çünkü onlar size sevginin en doğal ve karşılıksız halini 
armağan etmeye çoktan hazırlar. Özel Tarsus Sev 
İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü’nü coşku ve heyecanla kutladılar. Günün anlam ve 
önemini konuşmalarla, şiir ve şarkılarla arkadaşlarına 
anlattılar. Veteriner Hekim İsmail Serdar Sayar tarafından 
hayvanların bakımı, korunması ve beslenmesiyle ilgili 
bilgilendirildiler. Tüm öğrencilerimizdeki hayvan sevgisi, 
görülmeye değerdi. Öğrencilerimizde hayvan sevgisinin 
daha da pekişmesi için hazırlanan köpek şeklindeki 
kumbara çok ilgi gördü. Kumbarada toplanan parayla 
yardıma muhtaç sokak hayvanlarına yiyecek alınacağını 
bilmek, öğrencilerimizi çok mutlu etti.

ROTAMIZI HAYVANAT 
BAHÇESİNE ÇEVİRDİK 
2. sınıf öğrencileri, 11 Ekim 2017’de Tarsus Hayvanat 
Bahçesi gezisine sevinç ve heyecanla katıldılar. Bu gezide 
öğrenciler, birçok farklı türden hayvanı, yaşadıkları 
ortamlarda bir arada gördüler. Hayvanların beslenmeleri, 
barınmaları, temizlikleriyle ilgili bilgi sahibi oldular. Bu 
gezide hayvanları yakından incelemenin yanı sıra karada 
yaşayan hayvanları, suda yaşayan hayvanları, vahşi 
hayvanları, evcil hayvanları, sürüngenleri sınıflandırma 
imkânı buldular. Öğrencilerimiz bu güzel geziden çok 
mutlu ayrıldılar.

MİNİK ELLER TOPRAKLA 
BULUŞTU
Tarsus SEV İlkokulu 
öğrencileri, Yaşam 
Becerileri dersi 
kapsamında, okulda 
kurdukları bahçede 
organik tarım 
yapmaya başladılar. 
Ana sınıfı, 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerimiz, 
okul bahçesinde 
marul, lahana, 
karnabahar, brokoli ve soğan ekti. Öğrencilerimiz ilk 
etapta okul bahçıvanı tarafından toprağın ekime nasıl 
hazırlandığı konusunda bilgilendirildiler. Ardından, 
bahçenin sorumluluğu öğrencilerimizde olacak. Bu proje 
aracılığıyla öğrencilerimizi sebze, meyve yetiştiriciliği ve 
organik tarım konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

ENERJİ İSRAFA GELMEZ
Tarsus SEV İlkokulu 3. 
sınıf öğrencileri, enerji 
haftasında eylem 
planlarını gerçekleştirdi. 
Enerjinin önemini 
kısaca anlatalım. 
Enerjinin, insanın 
günlük yaşantısında 
çok büyük bir yer 
tuttuğu muhakkak. 
Bu önemli ihtiyacın 
bilinçsiz kullanılması, 
insan geleceğine birçok 
olumsuz etkiyi de 
beraberinde getirecek. 
Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını 
sağlamak için 3. sınıf öğrencilerimiz, pankartlar 
hazırlayarak “Enerji Tasarrufu Haftası”nı kutladı. Tüm 
arkadaşlarını sloganlarıyla bir kez daha bilinçlendirdiler.
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KAMPTA BAYRAM COŞKUSU
Özel Tarsus SEV İlkokulu’nun geleneksel hale gelen çadır 
kampı etkinliği, bu yıl bambaşka bir anlam daha taşıdı. 
Geçmiş yıllardan farklı olarak, Cumhuriyet Bayramı 
haftasında gerçekleşen kamp, renkli görüntülere sahne 
oldu. 4. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen kamp, 
öğrencilerin çadırlarını okul bahçesine kurmasıyla başladı. 
Bu etkinlikte öğrenciler; yaşam becerileri, paylaşma, 
birlikte hareket etme gibi birçok alanda deneyim kazanma 
şansı elde etti. Spor yarışmaları, barbekü, eğlence, kamp 
ateşi, gece yürüyüşü ve birçok farklı aktiviteyle zaman 
geçiren öğrenciler, aynı zamanda “10. Yıl Marşı ve İzmir 
Marşı”nı söyleyerek, Atatürk’e olan saygı ve bağlılıklarını 
da dile getirdiler.

BANA ‘SEV’GİYİ ANLAT
Tarsus SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, artık geleneksel hale 
gelen bir şiir yarışmasına daha imza attılar. Birinci Dönem 
sonu etkinlikleri kapsamında, “Bana Sevgiyi Anlat” başlığı 
altında düzenlenen etkinlik, şiirin, ezgilerin ve sanatın 
harmanlandığı, katılımcıların uzun süre hafızalarında yer 
edinecek bir geceydi. Bu anlamlı gecede öğrencilerimiz, 
performanslarıyla 
tüm izleyenleri 
kendilerine 
hayran bıraktı. 
Dinletiyle 
eş zamanlı 
gerçekleştirilen 
“sevgi” temalı 
resim sergisi de 
büyük ilgi ve 
beğeni gördü. 
Dinletinin 
sonunda 
gerçekleştirilen 
“Atatürk” 
kompozisyonu 
coşkuya 
karşılandı.

DAHA YAŞANILABİLİR 
BİR DÜNYA İÇİN
Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre 
yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için 
uygulanan ve öğrenci katılımlı bir program olan Eko-
Okul’un üyesi olarak, okulumuzun bu seneki temasını 
“Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” olarak belirledik.  
Tüm Dünya’yı ilgilendiren bir sorun olan küresel 
ısınma, iklim değişikliklerine, kuraklık ve çölleşmeye, su 
kaynaklarının azalmasına, buzulların erimesine ve daha 
pek çok olumsuzluğa yol açması sebebiyle giderek 
yaşanabilir alanları daraltmakta ve yeryüzündeki yaşamı 
ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Bu nedenle Tarsus 
SEV İlkokulu olarak, öğrencilerimizin bilinçlenmesi 
ve bu konuda farkındalık yaratması için bu seneki ilk 
etkinliğimiz, “Eko-Okul” koordinatör öğretmenlerimizin 
başlattığı slogan yarışması oldu. Öğrencilerimize 
“Küresel Isınma” konusunda gerekli bilgiler verildikten 
sonra, tüm sınıflarımız kendi sloganını oluşturup okul 
sloganını belirlemek için çalışmalar yaptı. Öğrencilerin 
yaratıcı fikirlerinin ortaya çıktığı yarışma sonucunda, 

konuya en uygun sloganı bulan sınıf seçilerek 
ödüllendirildi, diğer sınıfların slogan ve sınıf fotoğrafları 
da Eko Köşesi’nde yerini alacak. 

TARSUS SEVi



49

KOSTÜM PARTİSİ
31 Ekim 2017 Salı günü Özel Tarsus SEV İlkokulu geleneksel 
kostüm partisi düzenlendi. Parti öncesinde İngilizce 
bölümü öğretmenlerimiz birbirinden eğlenceli aktivitelerin 
gerçekleştirileceği istasyonları organize ettiler. Öğrencilerimiz 
parti kostümlerini giydikten sonra öğretmenleri eşliğinde bu 
istasyonları gezerek oyunlar oynadılar. Okul aile birliğimizin 
sürpriz ikramı olan şekerlerden de alma fırsatı bulan 
öğrencilerimiz, güzel bir gün geçirdiler.

HAYDARPAŞA GARI  
MAKER FAIRE
İcat çıkaranların festivali olarak adlandırılan ve 
Haydarpaşa Garı ev sahipliğinde gerçekleşen Maker 
Faire’ye Tarsus SEV İlkokulu olarak “Hidrolik Asansör” 
atölyesiyle katıldık. 27-29 Ekim tarihlerinde, İstanbul’da 
üçüncü kez gerçekleşen festival, üretmeyi ve paylaşmayı 
seven öğrencilerden velilere, mucitlerden mühendislere, 
sanatçılardan bilim insanlarına kadar herkesi bir araya 
getirdi. Çeşitli okullardan atölyemize katılan öğrenciler, 
aileleriyle birlikte çalışarak keyifli vakit geçirdiler.

KULÜP ÖĞRENCİLERİMİZ 
YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ
Özel Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri, birinci dönem kulüp 
çalışmalarını sahneledi. Sosis Balon Kulübü öğrencilerinin 
süslediği oditoryum, renkli görüntülere sahne oldu. Ritm 
ve Dans kulübü, Step ve Aerobik kulübü, Moda Tasarımı 
Kulübü ve Zumba Kulübü öğrencilerinin sunduğu gösteriler, 
izleyicilerin de zumba dansına eşlik etmesiyle son buldu.

OKULDA PİJAMALI HAYAT,  
OH NE RAHAT!
26 Aralık Salı günü, Özel Tarsus 
SEV İlkokulu’nda Kutup Ekspresi 
Projesi ve Kış Festivali kapsamında 
“Pijama Günü” yapıldı. O gün 
tüm öğrenciler ve öğretmenlerimiz 
okula pijamalarıyla geldiler. 
Kutup Ekspresi Projesi kapsamında her sınıf seviyesi, farklı 
etkinliklerde buluştu. Öğrencilerimiz sıcak çikolata ve 
kurabiye eşliğinde bu günün keyfini çıkardılar. 
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Okulumuzda 2018-2019 
eğitim öğretim yılı aday veli ve 
öğrencileri için 31 Ekim Salı günü 
okul tanıtım günü düzenlendi. 
Oditoryumda velilere yönelik 
tanıtım videosu ve idareci 
konuşmalarıyla başlayan 
programla eş zamanlı olarak, 
okul kampüsünde öğrencilerin 
katıldığı tanışma etkinliği yapıldı. 
Aday öğrenciler daha sonra 
maker, robotik, Orff atölyesi, 
İngilizce şarkılar, Mind Lab 
oyunları, sanat, eğlenceli bilim 
atölyelerine katıldılar. Gün boyu 
yapılan çalışmalarla okulumuzu 
daha yakından tanıma 
şansına sahip olan öğrenci ve 
veliler, memnuniyet içerisinde 
okulumuzdan ayrıldılar.

OKUL 
TANITIM 
GÜNÜ

Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılına bu sene farklı bir heyecanla 
başladı. 20’nci yılımızı kutladığımız bu günleri, en 
çok da açılışından bugüne kadar yoğun ve uzun 
emek vermiş değerli öğretmenlerimize borçluyuz. 
O öğretmenlerimiz arasında İlkokul Müdürümüz 
Çiğdem Özyürekoğlu, öğretmenlerimiz Ayşe 
Ertong, Meryem Apak ve İlkokul Müdür Asistanımız 
Songül Akşahin de bulunuyor. Değerlerine her 
koşulda bağlı kalarak, ilkeli ve kaliteli eğitimden 
ödün vermeden geçirilen tam 20 yıl. Birlikte 
büyümek, gelişmek ve çoğalmak, eminiz ki 
herkeste inanılmaz bir duygu yaratıyor. Kalpleri ilk 
gün heyecanıyla atan İlkokul Müdürümüz Çiğdem 
Özyürekoğlu, öğretmenlerimiz Ayşe Ertong, 
Meryem Apak ve İlkokul Müdür Asistanımız Songül 
Akşahin’e nice yıllar dileriz.

20. YILIN EN 
ANLAMLI KARESİ
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Bu yıl okulumuzda Kış teması kapsamında Ana 
sınıfından 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin katılımıyla 
bir proje yapmayı planladık. Projenin ilk adımında, 
öğrencilerimizin demokrasi kavramını da pekiştirmesi 
amacıyla, kış temalı filmler arasından oylama yapılarak 
Kutup Ekspresi filmi seçildi.
Kutup Ekspresi filmini izleyen öğrencilerimiz, daha 
sonra öğretmenlerinin farklı derslerdeki konuları filmle 
ilişkilendirerek hazırladıkları etkinlikleri büyük bir 
özenle tamamladılar. Sınıf panolarını birbirinden güzel 
görsellerle süsleyen öğrencilerimiz, çeşitli araştırma 
ödevleriyle öğrenme alanlarını geliştirdiler. Ana 
sınıflarımız kış mevsimini, 1. sınıflar kutup hayvanlarını, 
2. sınıflar kutuptaki yaşamı, 3. sınıflar küresel ısınmayı, 
4. sınıflar ise trenler konusunu ele alarak, eğlenerek 
öğrenmenin keyfini çıkardılar. 
Eko-Okul kapsamında küresel ısınma konulu resim 
yarışmasında yapılan resimler büyük beğeni 
kazandı. Öğrencilerimiz bu güzel projenin sonunda 

gerçekleştirilen pijama partisinde sıcak çikolata ve 
kurabiye eşliğinde kış mevsiminin keyfini çıkarırken, yeni 
yılın tüm Dünya’ya güzel günler getirmesini dilediler.

KUTUP EKSPRESİ TARSUS YOLLARINDA
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KIŞ FESTİVALİ
Özel Tarsus SEV İlkokulu İngilizce bölümü 
tarafından hazırlanan ve geleneksel hale 
gelen Kış Festivali, 29 Aralık tarihinde 
her sınıf seviyesinde farklı etkinliklerle 
kutlandı. Öğrenciler, bu organizasyonda, 
hem dil becerilerini kullandılar hem 
de eğlenceli zaman geçirdiler. Etkinlik 
kapsamındaki, Jeopardy yarışmasında, 
1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri, kendi 
sınıf seviyeleri için hazırlanan sorulara 
cevap verdiler. İngilizce öğretmenleri 
tarafından hazırlanan mini tiyatro 
gösterisini izlerken öğretmenlerini 
sahnede görmek öğrencilerimizi hem 
şaşırttı hem de çok mutlu etti. Etkinlik, 
spor ve yarışmalarla son buldu. 

TARSUS SEVi
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DODO KUŞU COSMO
Tarsus SEV 
İlkokulu Ana 
sınıfı, 1. 
ve 2. sınıf 
öğrencilerimiz, 
çocuklara 
küçük yaşta 
kitap okuma 
alışkanlığı 

kazandırmayı ve çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan 
tiyatro gösterisi Dodo Kuşu Cosmo etkinliğini büyük bir 
keyifle izlediler. İzledikleri gösteri sonrası, çevre sorunlarıyla 
ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştılar.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ  
BAŞKANLIK SEÇİMİ
Tarsus SEV İlkokulu Öğrenci Birliği 
başkanlık seçimi gerçekleştirildi. 
Öğrencilerimizin özgüvenlerini 
ve liderlik becerilerini geliştirmek 
amacıyla oluşturduğumuz Öğrenci 
Birliği ile ayrıca, çocukların 
demokratik sistemin işleyişini öğretip bunu yaşatabilmelerini 
sağlamayı hedefliyoruz. Demokratik sürecin gereği olan 
tüm adımlardan geçilerek gerçekleştirilen Öğrenci Birliği 
seçimleri, öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren 
sorumluluk almaları, kendilerini temsil edecek en uygun 
adayı seçmeleri konusunda beceriler kazanmalarına da 
yardımcı oluyor. Tüm bunlarla birlikte öğrencilerin birçok 
proje ve organizasyonla okul hayatına aktif katılımlarını ve 
öğrencilerin fikirlerinin duyulup hayata geçmesine olanak 
sağlıyor.
Seçimler öncesinde başkanlığa aday olan 4. Sınıf 
öğrencileri, kendilerini tanıtarak okulda yapmayı 
planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Daha 
sonra kapalı oylamayla seçimlerini yaptılar.

KODLAMAYI “SEV”İYORUZ
“EU Code Week / Avrupa Kodlama Haftası”, 180’den 
fazla ülkede gerçekleşen ve bilgisayar programlamanın 
basit ve herkes tarafından yapılabilir olduğunu göstermek, 
programlama becerilerini küçük yaşta sevdirmek, 
programlama yeteneğini herkese edindirip günlük 
hayatlarını kolaylaştırmak ve bilgisayarları problem 
çözme aracı olarak 
kullanmalarını sağlamak 
amacıyla yapılan 
kodlama etkinliklerinden 
oluşur. Bu yıl 7-22 Ekim 
tarihlerinde kutlanan 
haftada, okulumuzda 
birçok farklı etkinlik 
gerçekleştirildi.
Kodlama öğrenmek, 
çocuklarımıza 
kompütasyonel düşünme, 
sistematik düşünme, 
problem çözebilme, algoritmik düşünme, inovatif düşünme, 
olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme, 
muhakeme yeteneği gibi üst düzey yetiler kazandırıyor. Bu 
etkinlik kapsamında hafta boyunca Ana sınıfından 4. sınıf 
seviyesine kadar tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle 
blok tabanlı kodlamalar yaptık. Birbirinden eğlenceli 
kodlama oyunlarını tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle 
okul bahçesinde oynadık. Herkes eğlenerek kodladı, 
kodlayarak öğrendi. Kodlama oyunlarına katılan öğrenci 
ve öğretmenlerimize kodlama ile ilgili magnet dağıtıldı. 
Hafta içerisinde en çok kodlama yapan öğrenci ve 
öğretmenlerimize ise birer kodlama başarı sertifikası ve 
“Coder Kids SEV” rozeti verildi.

RESİMLERLE KÜRESEL ISINMA
Eko-Okul çalışmaları kapsamında okulumuzda Görsel 
Sanatlar Departmanı tarafından “Küresel ısınmanın 
çevreye etkisi” konusunda resim yarışması düzenlendi. 
Öğrencilerimizde çevreye karşı duyarlı olma ve farkındalık 
yaratmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 1., 2., 3. ve 
4. sınıf öğrencilerimiz katıldı. Jürinin değerlendirmesi 
sonucu, her sınıf seviyesinden üç öğrenci dereceye girdi. 
Çalışmaları okulun lobisinde sergilenen öğrencilerimize  
başarı sertifikaları verildi. 
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KİTAP ŞENLİĞİ VE YAZARLAR GEÇİDİ
Adana TÜYAP Kitap Fuarı’yla bağlantılı 
olarak geleneksel Tarsus SEV Kitap Şenliği 
haftası kapsamında okulumuzda mini 
kitap fuarı düzenlendi. Birbirinden güzel 
kitapların sergilendiği fuar, öğrencilerimiz 
tarafından büyük ilgi gördü. 
Kitap Şenliği kapsamında ayrıca çocuk 

edebiyatının birbirinden değerli yazarlarını okulumuzda 
misafir ettik. Çeşitli sınıf seviyelerinde gerçekleştirdiğimiz yazar 
etkinlikleriyle, öğrencilerimiz okudukları kitaplarla ilgili atölye 
çalışması yaptılar. Kitaplarını okudukları yazarlarla buluşmak 
ve kitaplarını imzalatmak öğrencilerimiz için çok keyifli ve 
mutluluk verici bir deneyim oldu. 
Öğrencilerimizin kitaplarını büyük bir zevkle okuduğu yazar 
Tülin Kozikoğlu, 1. sınıf öğrencilerimizle “Öfkeli Örümcek Rıza” 

ve 2. sınıflarımızla da “Yemeğini Arayan Tırtıl” 
kitaplarını konuşmak üzere bir araya geldi. 
Çocuk edebiyatının önemli kalemlerinden Nur 
İçözü ise 1. sınıf öğrencilerimizle buluşarak “Artık 
Okuyorum” kitap serisinde yer alan hikâyelerini 
öğrencilerimizde paylaştı.
2. sınıf öğrencilerimiz, “Sobe, ben Penelope!” 
kitabının yazarı Göknur Birincioğlu’nu ağırladı. 
Kitabı okuyan ve çok seven öğrencilerimiz, 
Penelope’nin hem kendisi hem de anlatıcısı olan 
yazarı çok sevdiler, yazarın masalsı anlatımıyla 
büyülendiler. 2. sınıf öğrencilerimizin bir diğer 

yazar buluşması ise “Gülücük Renkli Kelebek” kitabının sahibi 
Çiğdem Gündeş oldu. 
3. sınıf öğrencilerimiz, “Kuzey Kutbu’na Gidiyoruz!”un yazarı 
Nilay Dalyan ve “Düşkurdu Bir Düş Kurdu” kitabının yazarı 
Şiirsel Taş ile buluştular. Yapılan bu keyifli söyleşiyle doğanın 
güzelliklerini keşfederken, birbirinden güzel hayallere daldılar.
Öğrencilerimizin kitaplarını büyük bir keyifle okuduğu 
karikatürist mizah yazarı Cihan Demirci, 4. sınıf öğrencilerimizle 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Büyükleri anlama kılavuzu adlı 
kitap üzerinden söyleşi yapan yazarımız, öğrencilerimize hangi 

yaşta olurlarsa olsunlar, içlerindeki 
çocuğu kaybetmemeleri tavsiyesinde 
bulundu. Yönetmen ve çocuk kitap 
yazarı Hamit Annak da 4. sınıf 
öğrencilerimizle söyleşi yapan 
yazarlar arasındaydı. Yazarımız 
“Aklınızı Başınıza Alın” kitabında 
olduğu gibi öğrencilerimizi zihinsel 
bir yolculuğa çıkardı.

TARSUS SEVi
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Tarsus SEV İlkokulu Destination Imagination Takımımız, 
dünyanın en önemli yaratıcılık yarışması olan “Destination 
Imagination”ın İstanbul’da gerçekleşen “Anlık Görev Şenliği 
ICC”de okulumuzu temsil etti. Takımımız “Supreme Timer 

of Chronos” alanında en iyi takım ve en iyi zamanlama 
ödülü aldı ve bizleri gururlandırdı. Bu başarı, takımımız 
için Şubat ayında Kuşadası’nda gerçekleşecek turnuva 
öncesinde önemli bir ön hazırlık ve motivasyon oldu.

SUPREME TIMER OF CHRONOS  
BİZİ GURURLANDIRDI
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MÜZİKLE DOLU VE BİR HAYLİ EĞLENCELİ GEÇEN BİR YARI 
YILDAN GERİYE KALAN BİRKAÇ KARE

29 EKİM CUMHURİYET KUPASI
Tarsus SEV İlkokulu’nda geleneksel hale gelen “29 Ekim 
Cumhuriyet Kupası”, bu yıl da çok sayıda öğrencimizin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Beden Eğitimi Bölümü tarafından 
organize edilen etkinlikte futbol, voleybol, penaltı atma, 
basketbol, şut, ip atlama, dart, masa tenisi  ve atletizm 
müsabakaları yapıldı. İki hafta boyunca okulumuzda 
heyecan ve coşkunun en üst seviyede hissedildiği etkinlik, 
nefes kesen yarışmalara sahne oldu. Etkinlik sonunda 
dereceye giren sınıf ve öğrencilere madalyaları verildi.

TARSUS SEVi
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ÖĞRENCİLERİMİZİN  
GÖRSEL SANATLAR BİRİNCİ 
DÖNEM ÇALIŞMALARINDAN 
KARELER
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SİHİRLİ MOZART 
ÖYKÜ YARIŞMASI 
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde 
“Sihirli Mozart” isimli kitabı okuduktan sonra müzik dersinde 
Mozart’ın eserlerini dinleyerek birer öykü yazdılar. Türkçe 
öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonda bu öyküler 
değerlendirildi ve dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

MATEMATİKTE 
TARSIA 
ETKİNLİĞİ
Okulumuz 5. sınıf 
öğrencileri matematik 
dersinde öğrendikleri denk 
kesirler konusunu Tarsia eşleştirme etkinliği ile pekiştirdiler.

DOĞADA 
MATEMATİK
5. sınıf öğrencilerimiz, 
matematik dersinde bahçedeki 
çim yapraklarının sayısını 
tahmin etmeye çalıştılar. Bunun 
için, öğrencilerimiz grup 
halinde sayıları yuvarlayarak 

tahmin yöntemiyle hesaplamalar yaptı, böylece bu 
alandaki bilgileri tazelenmiş oldu.

MATH WITHOUT BORDERS
20’den fazla ülkeden 3 bini aşkın öğrencinin katıldığı 
“Math Without Borders” isimli uluslararası matematik 
yarışmasına, her sınıf seviyesinden beş öğrenciyle katıldık. 
Bu yarışma, öğrencilerimizin özgüven kazanmasına 
yardımcı olurken ilerleyen yıllarda yurtdışından elde 
edebilecekleri eğitim fırsatları için de yol gösterici oldu.

TARSUS SEVi

Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları 
olarak alanlarında uzman, yenilikçi ve 
güçlü eğitim kadromuzla yeni eğitim-
öğretim yılına hazırız.

ÖZEL TARSUS 
SEV EKİBİ 
EĞİTİM ÖĞRETİM 
YILINA HAZIR



59

BAŞKENT’TE  
DOLU DOLU İKİ GÜN
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 3-4 Kasım 
tarihlerinde Ankara gezisine katıldılar. Öğrencilerimiz 
gezi süresince başta Anıtkabir olmak üzere, Türk tarihi 
açısından büyük öneme sahip birçok müzeyi ziyaret 
ettiler. Aqua Vega Akvaryumu’nda deniz canlılarını da 
inceleyen öğrencilerimiz, Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde 
uzmanlar eşliğinde deneyler yaptılar.
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SEV’DE KÜTÜPHANE EĞLENCE 
DEMEK
“Kütüphaneler sadece kitap 
ödünç almak ve okumak 
için değildir” düşüncesiyle 
hareket eden Özel Tarsus 
SEV Ortaokulu, her hafta 
öğrencilerimizin keyifli 
bir zaman geçireceği 
bir kütüphane etkinliği 
düzenlendi. “Çöpçü 
Avı” ve “Hazine Avı” 
bu etkinliklerden sadece 
ikisiydi.

YURDUNU İNŞA EDEREK 
KEŞFET 
Özel Tarsus SEV 
Ortaokulu 5 ve 6. sınıf 
öğrencileri, sosyal 
bilgiler dersi kapsamında 
kütüphane etkinliği olarak 
maket çalışması yaptılar. 
Türkiye’deki önemli tarihi 
eserlerin maketlerini 
yapan öğrencilerimiz, bu eserler hakkında edindikleri 
bilgilerini pekiştirirken, el becerilerini de geliştirme 
fırsatı buldular. “Yurdunu İnşa Ederek Keşfet” sloganıyla 
hazırlanan çalışmaya, öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi.

ANTALYA SPOR KAMPI
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf 
öğrencilerimizin katılımıyla, 15-18 Kasım 
2017 tarihleri arasında spor kampı yapıldı. 
Türkiye’nin en kapsamlı spor kompleksi Gloria 
Sports Arena’da gerçekleşen aktiviteler, 
öğrencilerimizin sağlıklı yaşamın önemini bir 
kez daha anlamalarını sağladı.

TARSUS SEVi
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CAMBRIDGE SERTİFİKA 
ÖDÜLLERİ
Özel Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, 22 Eylül Cuma 
günü düzenlenen törende, dünya çapında bir prestije 
sahip olan Cambridge sertifikalarını aldılar. 5. sınıfların 
Flyers, 6. sınıfların KET ve 8. sınıfların PET sertifikalarıyla 
ödüllendirildiği törende, öğrencilerimiz, bir senelik 
çalışmalarının karşılığını aldıkları için oldukça mutlu 
olduklarını dile getirdiler. 
Sınavı geçen öğrenciler iki, çok iyi puanla geçen 
öğrenciler dört, beklentilerin üzerinde ile geçen 
öğrencilerse beş gün serbest kıyafet giyme hakkı 
kazandılar. Beklentilerin üzerinde ile geçen öğrencilerimiz 
İngilizceleri ileri düzeyde oldukları için fazladan 
akreditasyon da aldılar.

SEV’DE MENTORLUK 
UYGULAMASI
Özel Tarsus SEV Ortaokulu geçtiğimiz yıl başlattığı mentorluk 
uygulamasını bu yıl daha da zenginleştirerek gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Uygulama kapsamında haftada üç sabah 
öğrencileri ile buluşan öğretmenler, rehberlik birimi tarafından 
hazırlanan program dahilinde öğrencilerin temel yaşam 
becerileri ve kişisel gelişimlerini destekleyici etkinlikler 
yapıyorlar. Bu sayede öğretmenler öğrencilerin akademik, 
bilişsel ve duygusal süreçlerini daha yakından takip etme ve 
sorunları proaktif olarak çözme fırsatı buluyorlar.

KARDEŞ OKULA 
YENİ YIL KARTI
Tarsus SEV Ortaokulu Minik Öğretmenler Kulübü’nün 
kardeş okul Sakarya İlköğretim Okulu ile sene başından 
beri yaptığı etkinliklere bir yenisini eklendi. 5 ve 7. sınıf 
öğrencilerden oluşan Kulüp öğrencilerimiz, Sakarya 
İlköğretim Okulu’ndaki 2. sınıf öğrencilerine, “Kardan 
Adam” temalı yeni yıl kartları yapıp içlerine İngilizce yeni 
yıl dilekleri yazdırdılar.
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KUVVET VE SÜRAT 
6. sınıf öğrencileri, fen bilimleri dersinde 
“Dengelenmiş - Dengelenmemiş 
Kuvvetler ve Sürat” konusundaki 
bilgilerini, yaptıkları çeşitli etkinliklerle 
pekiştirdi. İngilizce fen dersinde beden 
eğitimi öğretmenleri eşliğinde halat 
ve koşu yarışı düzenledi. Öğrenciler 
kendi süratlerini metre/saniye birimini 
kullanarak hesapladılar. Ayrıca bilişim 

teknolojileri öğretmenimizle, fen bilimleri 
dersinde aynı yolu farklı sürelerde 
giden ve aynı sürede farklı yollar giden 
MakeBlock robotlarının süratlerini 
hesapladılar. Bunların dışında, matematik 
derslerinde sürat hesaplamalarını 
ve birim çevirilerini eşzamanlı 
olarak gerçekleştirdiler. Böylelikle, 
disiplinlerarası da çalışarak kuvvet ve 
sürat konularını pekiştirmiş oldular.

IŞIK MİKROSKOBUYLA 
KEŞFEDİLEN HÜCRELER
6. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde ışık 
mikroskobuyla farklı hücreleri keşfetmek için bir çalışma 
yaptılar. Öğrencilerimiz bu çalışmada tek hücrelilerden 
bakteri, amip, öglena ve paramesyumu; çok hücrelilerdense 
yaprak, soğan zarı, insan düz kas ve insan kırmızı kan 
hücrelerini incelediler. İncelemelerini yaparken, elde 
ettikleri görüntüleri çizip boyadılar. Gerçek hücre çeşitlerini 
ışık mikroskobu altında görmeleri, öğrencilerde heyecan 
yaratmanın ötesinde, keşfederek öğrenmelerini sağladı.

DOLAŞIM SİSTEMİMİZİ 
TANIYALIM
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, fen bilimleri 
dersinde dolaşım sistemiyle ilgili birçok çalışma yaptı. Bu 
çalışmalar arasında kalp ve akciğer diseksiyonu; kalp, 
damarlar, büyük ve küçük kan dolaşımıyla ilgili etkinlikler 
oldukça merak uyandırdı. Aynı zamanda İngilizce fen 
bilimleri derslerinde de interaktif defter etkinlikleri yapıldı. 
Öğrenciler kalp ve akciğer modellerini üç boyutlu şekilde 
tasarlayarak boyadılar ve kalbin, akciğerin kısımlarını 
İngilizce olarak öğrenip organların işlevlerini açıkladılar. 
Gönüllü öğrencilerimizse strafor köpükten yapılan büyük ve 
küçük kan dolaşımı maketini tasarladılar.

TARSUS SEVi
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BASKETBOLDA 
MERSİN ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, Mersin’de düzenlenen 
Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası müsabakalarına 
katıldı. Tarsus SEV Ortaokulu’nun birçok başarıya imza 
atan Ortaokul Erkek Takımı, MEB Okullar Arası Yıldız 
Erkekler Kategorisi’nde Mersin üçüncüsü olmayı başardı. 
Okulumuzu başarıyla temsil eden basketbol takımımızı 
tebrik ediyoruz.

ESKRİMDE 
ULUSLARARASI 
BAŞARI
Mersin’de düzenlenen eskrim 
müsabakalarında, Tarsus SEV 
Ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz 
Melisa Büyükkellecioğlu, il 
birinciliği kazandı. Öğrencimiz 
Macaristan’da yapılan 
uluslararası turnuvada, sekizinci 
olmuştu. Öğrencimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

VÜCUT BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 7. sınıf 
öğrencileri “Vücudumuzun Bilmecesini 
Çözelim” ünitesini bitirirken göz, beyin 
ve böbrek diseksiyonu yaptılar. Bu 
çalışma sırasında beynin kısımlarını 
derinlemesine incelediler. Gerçek dana 
gözüyle inceleme yaparken ise kornea, 
göz merceği gibi kısımları görmek 
öğrencilerimizi heyecanlandırdı.

BİLGİ YARIŞMASI HEYECANI
Tarsus SEV Ortaokulu Öğrenci Birliği ve Sosyal Bilgiler 
grubunun düzenlediği “Bilgi Yarışması”, 19 Ocak 2018 
tarihinde gerçekleştirildi. Üç bölümden oluşan yarışmanın 
ilk bölümünde öğrencilerimiz genel kültür sorularıyla, son 
bölümdeyse kelime ve işlem becerilerini ölçen sorularla 
terledi. Yarışmanın bölüm arasında, izleyicilerin arasından 
seçilen öğrencilere sorulan sorular, keyifli anlar yaşattı. 
Kıyasıya mücadelenin sonunda, final sorusuyla galip takım 
belli oldu. Yarışmada görev alan öğrencilerimize ödülleri 
verildi. Öğrencilerimiz, eğitim öğretim yılının ilk yarısını, 
düzenlenen yarışma aracılığıyla hem eğlenerek hem 
öğrenerek sonlandırdılar.
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LİSE TANITIM GEZİSİ
Ortaokul son sınıfta okuyan öğrencilerimizin, gelecek eğitim-
öğretim döneminde hedeflerini belirleyebilmelerine yardımcı 
olabilmek amacıyla İstanbul’a bir seyahat düzenledik. 9-10 
Ocak’ta gerçekleşen ve öğrencilerimizin akademik, sosyal 
ve duygusal motivasyonlarını artırmayı da hedeflediğimiz bu 
seyahatte, İstanbul’daki seçkin liseleri ziyaret ettik.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZİN İLK DÖNEM YAPTIKLARI  
MÜZİK ÇALIŞMALARINDAN EĞLENCELİ KARELER

TARSUS SEVi

UZAY KAMPI
Özel Tarsus SEV, İzmir SEV ve Üsküdar SEV öğrencileri, 
dünyadaki üç uzay kampından biri olan İzmir Uzay 
Kampı’nda buluştu. Öğrencilerimiz, NASA tarafından 
hazırlanan uzay bilimleri alanında astronot simülatörlerini 
deneyerek uzay teknolojisiyle tanıştılar. Yaptıkları 
etkinliklerde takım çalışmasının önemi ve liderlik becerileri 
üzerine birçok deneyim yaşadılar.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZİN İLK DÖNEM YAPTIKLARI  
GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMALARINDAN KARELER

OKUL TAKIMLARIMIZIN 
VE ÖĞRENCİLERİMİZİN 
SPOR FAALİYETLERİNDEN 
KARELER
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OKULDA KIŞ  
FESTİVALİ VAR
Yabancı Diller Bölümü tarafından 
hazırlanan Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
“Kış Festivali”, 22 Aralık’ta gerçekleştirildi. 
Festival kapsamında 5. sınıf öğrencileri 
artık geleneksel hale gelen “Evde Tek 
Başına” isimli filmi izlediler ve film arasında 
Okul Aile Birliği üyeleri tarafından 
hazırlanan ikram ve yeni yıl hediyelerini 
aldılar. Etkinlik esnasında dağıtılan 
patlamış mısır, sinema atmosferinin 
tamamlanmasına vesile olurken, tüm 

öğrenciler filmi sonuna kadar zevkle 
seyrettiler. 
6 ve 7. sınıf öğrencilerimizse fotoğraf 
çekimi, hazine avı, kahoot oyunu, kaçış 
odası, kelime bulmaca ve anlık görev 
etkinliklerine katılarak İngilizcelerini 
pekiştirdiler. Macera dolu bir gün geçiren 
öğrencilerimiz Okul Aile Birliği’nin 
hazırladığı ve satışa sunduğu ürünleri 
tatma ve satın alma fırsatı buldular. Kış 
Festivali okul korosunun yeni yıl şarkıları ve 
İngilizce öğretmenleri tarafından çalınan 
ve söylenen “Rolling in the Deep” şarkısıyla 
oditoryumda sona erdi.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ZENGİNLEŞTİRİR
Tarsus SEV Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, ilk yarıyıl proje görevlerini, “Çok 
Kültürlülük ve Kültürel Farkındalık” konu başlığında hazırladılar. Beş saatlik bir 
çalışmayı okulda 
öğretmenleri 
eşliğinde 
gerçekleştiren 
öğrenciler, 
dünyada 
yaşanan 
sorunlara ilişkin 
çözüm önerileri, 
ülkelerin milli 
marşlarının 
karşılaştırılması 
gibi kültürel 
farkındalık 
konulu projelerini 
hazırladılar.

TARSUS SEVi
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KODLAMAYI ‘SEV’İYORUM
Bilgisayar biliminin 
öncüsü Amiral Grace 
Murray Hopper’ı 
hatırlamak amacıyla, 
her yıl 9 Aralık’ı içine 
alan hafta, Bilgisayar 
Bilimi Eğitimi Haftası 
olarak kutlanıyor. Özel 
Tarsus SEV Ortaokulu 
olarak kodlamanın sırrını 
çözebilmek ve herkesin 

kodlamanın temellerini öğrenebileceğini gösterebilmek 
amacıyla kodlama oyunu tasarlandı ve oynandı. Bu 
çerçevede hazırladığımız “SEVinCode” isimli oyunu 
oynayan öğrencilerimiz, oldukça keyifli dakikalar yaşadı.

SİBER ZORBALIĞA DUR DİYELİM
Özel Tarsus SEV Ortaokulu olarak, günlük hayatta çok 
sık karşılaştığımız sorunlardan biri haline gelen siber 
zorbalık konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek için 
çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu bağlamda mentorluk 
saatinde öğrencilerimize, siber zorbalıkla ilgili afiş ve 
slogan çalışmaları yapıldı. Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 
hazırlanan kamu spotu üzerine düşünceler paylaşıldı.

SEV’DE OKTOBERFEST 
Okulumuzda geleneksel hale gelen Oktoberfest, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayında çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Okul yemekhanesi, Alman kültürünü yansıtan özel 
motiflerle süslendi. Öğrencilerimiz, marifetli aşçılarımızın 
yaptıkları birbirinden lezzetli Alman yemeklerini afiyetle 
yediler. Ankara’daki Goethe Enstitüsü’nün eğitmenleri, 
okulumuza misafir oldu. Düzenlenen “Deutschland Koffer” 
adlı etkinlikte öğrencilerimiz, eğitimini aldıkları Alman 
kültürü ve yaşantısı hakkındaki teorik bilgilerini pekiştirme 
fırsatı buldular. Etkinlikler kapsamında çeşitli yarışmalar 
da düzenlendi. Öğrencilerimiz, yarışmalarda Almanca 
bilgilerini aktif olarak kullanma fırsatı yakaladılar. Görme, 
koklama, dokunma gibi duyu organlarını kullanarak 
eşleştirme oyunları oynadılar. Başarılı olan öğrenciler, 
çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Bu güzel etkinliğe 
verdikleri katkıdan dolayı Goethe Enstitüsü’ne teşekkür 
eder, etkinliğe katılan öğrencilerimizi kutlarız. DÖNEM SONU ÇALIŞTAYI

Özel Tarsus SEV 
Ortaokulu öğretmen 
ve idarecileri, eğitim 
öğretim yılının ilk 
bölümünün sona 
ermesine yakın bir 
tarihte, bir araya gelerek 
bir değerlendirme 
yaptılar. SEV kütüphanesinde toplanan öğretmen ve 
idareciler, gerçekleştirdikleri çalışmaların yanı sıra 
önümüzdeki döneme ilişkin planlarını da meslektaşlarıyla 
paylaştılar. Dönem sonu çalıştayının ikincisi okulların 
kapanmasına yakın bir zaman diliminde gerçekleştirilecek.

TEKNOLOJİ TASARIM ODASI
Özel Tarsus SEV 
Ortaokulu öğrencileri, 
yeni oyun odasının 
duvarlarını büyük 
bir heyecanla 
boyadılar. Odayı 
tamamen kendi istek 
ve beğenilerine 
göre şekillendirdiler. 
Renklerin güzelliği, 
öğrencilerin 

tasarımlarıyla birleşince ortaya harika bir tablo çıktı.
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SINAV STRATEJİLERİ 
Okulumuz ölçme 
değerlendirme 
uzmanı tarafından, 
25-29 Aralık 
tarihlerinde, 
5, 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerimize 

“Sınav Stratejileri” konulu bir eğitim verildi. Sene başından 
bugüne kadar yapılan deneme sınavlarında gözlemlenen 
hataların sınav performansına etkisine değinilen eğitimde, 
test teknikleri hakkında da bilgiler verildi.

YERLİ MALININ 
ÖNEMİ
Özel Tarsus SEV Ortaokulu’nda, 
“Tutum, Yatırım ve Türk Malları 
Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Derslerde günün anlam ve önemi 
üzerinde durulduktan sonra, okul 
bahçesinde yerli mallarından oluşan 
keyifli bir kahvaltı gerçekleştirildi. 

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ SEÇİMLERİ
29 Eylül’de yapılan öğrenci birliği başkanlık seçimlerinde 
öğrencilerimiz demokratik bir ortamda, özgür iradeleriyle 
verdikleri oylarla okul öğrenci birliği başkanını ve sınıf 
temsilcilerini seçtiler.

İLGİNÇ KOSTÜMLER,  
EĞLENCELİ OYUNLAR
30 Ekim 2017 Pazartesi 
Özel Tarsus SEV 
Ortaokulu geleneksel 
kostüm partisi 
düzenlendi. Parti 
öncesinde İngilizce 
bölümü öğretmenlerimiz 
birbirinden eğlenceli 
aktivitelerin 
gerçekleştirileceği 
istasyonları organize 
ettiler. Öğrencilerimiz 
parti kostümlerini 
giydikten sonra 
öğretmenleri eşliğinde 
bu istasyonları gezerek 
oyunlar oynadılar. Okul 
Aile Birliğimizin sürpriz 
ikramı olan şekerlerden 
de alma fırsatı bulan 
öğrencilerimiz güzel bir 
gün geçirdiler.

TARSUS SEVi
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RENGÂRENK SABUNLAR
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu özel eğitim öğrencilerinin atık 
malzemelerden oluşan kostüm defilesi ve sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında hazırladığı sabunlar, ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLAR İÇİN ANLAMLI BAĞIŞ
Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları Okul Aile Birliği 
tarafından, 25 Aralık 2017 tarihinde Adana’da bulunan 
Balcalı Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesine 
bağış yapıldı. İlkokul ve ortaokul müdürleriyle okul aile 
birliği başkan ve üyelerinin Başhekim Prof. Dr. Yeşim 
Taşova ve yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Dinçer 
Yıldızdaş’ı ziyareti sırasında, birimin ihtiyaçları ve sorunları 
üzerine sohbet edildi ve yeni yıl satışlarından elde ettikleri 
gelir birime bağışlandı.

ANAOKULU KIRTASİYE YARDIMI
Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları olarak, 11 Ekim 
Çarşamba günü, Yenice Atatürk Anaokulu’na bir ziyaret 
gerçekleştirdik. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Okul Aile 
Birliği Başkanı Hatice Canataroğlu ve 2017-2018 eğitim-
öğretim yılı Okul Aile Birliği Başkanı Şeyda Kulak’ın 
da bizleri yalnız bırakmadığı ziyarette, okullarımızda 
yaptığımız yiyecek ve içecek satışlarından elde ettiğimiz 
gelirlerle satın aldığımız kırtasiye malzemelerini bağışladık.

KARDEŞ OKUL YENİ YIL PARTİSİ
Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, bu yılın sonunda 
yine kardeş okul öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerimize 
yardımlaşma ve paylaşmanın önemini kavratmak amacıyla 
hazırladığımız bu etkinlik çerçevesinde, kardeş okul 
öğrencilerimizi okulumuza davet ettik ve onlarla birçok 

eğlenceli çalışma yaptık. 
Onlara daha sonra, Okul 
Aile Birliği tarafından 
hazırlanan hediyeleri 
takdim ettik. Yeni yıla 
böyle anlamlı bir etkinlikle 
başlamış olmanın huzuru ve 
sevinciyle parti tamamlandı.
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SEV’DE ETKİLEŞİM GÜNLERİ
Eğitimde mükemmeliyet hedefimiz doğrultusunda, 11 Ekim 
Çarşamba günü öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin düşünce 
ve önerilerini paylaşabileceği bir toplantı gerçekleştirildi. 
“İletişim Platformu” adı altında yürütülen toplantıda, 
vakfımızın eğitim yöneticileri, katılımcıların görüşlerini not 
aldılar ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

21. SONBAHAR ÖĞRETMENLER 
SEMPOZYUMU
Türkiye’deki lider okulların bir araya gelerek deneyimlerini 
paylaştıkları 21. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu 
(Autumn Teachers Conference), Özel Üsküdar Amerikan 
Lisesi’nde 14 Ekim 2017 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 
Etkinlikte 200’den fazla konuşmacı, binden fazla katılımcı 
yer aldı. Sempozyumda gerek sunum yapmak, gerekse 
katılımcı olmak üzere, Özel Tarsus SEV İlköğretim 
Kurumları’ndan birçok eğitimci yer aldı. Oldukça verimli 
geçen günün sonunda, öğretmenlerimiz akademik 
bilgilerini geliştirme imkânı elde ettiler.

PROFESYONEL GELİŞİMDE  
BİR ADIM DAHA
Eğitmen Dr. Ronald Lalonde tarafından 5-7 Ekim 
tarihlerinde verilen Principal Training Center (PTC) çalıştayı, 
Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı okulların yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, süpervizyon süreci, 
etkili geri bildirim gibi konularda yeni bilgiler, dünyadan 
örnekler ve örnek senaryolarla, yoğun bir profesyonel 
gelişim semineri daha sona erdi.

VAKIF TANITIM TOPLANTIMIZ
Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürümüz Binnur Karademir 
tarafından öğretmenlerimize bir sunum gerçekleştirildi. Vakıf 
tanıtım filminin gösterimiyle başlayan sunumda Karademir, 
Vakfımız bünyesinde bulunan kurumlar hakkında bilgi verdi.

TARSUS SEVi

ÖDÜLLERİNİ 
ALDILAR
Özel Tarsus SEV Ortaokulu, 
Cumhuriyet Kupası Sınıflar 
Arası Futbol ve Basketbol 
Turnuvası düzenlendi. Büyük 
bir mücadelenin sergilendiği 
turnuva sonucunda kazanan 
öğrencilere ödülleri verildi.
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TÜRKÇE DİKEY MÜFREDAT 
ÇALIŞTAYI
Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla, 29-30 
Eylül tarihlerinde Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde yer 
alan okulların öğretmen ve idarecileri bir araya gelerek 
Türkçe müfredatı üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi. 
Çalıştayda tüm okullarımızda K-12 seviyesinde 
uygulanan müfredatlar; kazanımlar, öğrenme hedefleri, 
kullanılan kaynaklar, öğretim metotları ve ölçme-
değerlendirme yöntemleri açısından incelendi. Daha 
etkin bir dikey müfredat oluşturabilmek için yapılması 
gereken değişiklikler üzerinde duruldu; hem süreç 
hem de sonuç odaklı bir değerlendirmenin yapılması, 
disiplinlerarası çalışmaların daha da zenginleştirilmesi, 
öğretim programlarındaki kazanımların davranışa 
dönüştürülebilmesi ve 21. yüzyıl becerilerinin önemi 
vurgulandı. Öğretmenlerin birbirleriyle tanışma ve 
kaynaşma fırsatı da bulduğu etkinlik, yeni fikirlerin ortaya 
çıkması ve paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.

II. STRATEJİK PLANLAMA 
ÇALIŞTAYI
Okullarımızdaki eğitimcilerin ve yöneticilerin görüşlerini 
dinlemek, birlikte yol almak ve SEV Okullarına yön vermek 
amacıyla başlatılan stratejik planlama çalıştayının ikincisi, 
14 Ocak tarihinde Adana Divan Otel’de gerçekleştirildi. 
Sağlık ve Eğitim Vakfı Eğitim Geliştirme Yöneticileri Emel 
Uysal ve Çınla Sezgin’in, Tarsus SEV İlköğretim Kurumları 
öğretmenleri ve yöneticileriyle bir araya geldiği çalıştayda; 
geçtiğimiz yıl alınan aksiyon planlarının değerlendirmesi 
yapıldı. Pek çok fikir ve önerinin de ortaya çıktığı 
çalıştayda çağın gereklerine uygun bir gelişim modeli 
oluşturulmaya çalışıldı. Bu çalışma yapılırken eğitimciler 
yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin sınırlarını zorladı.

İNGİLİZCE MÜFREDAT 
GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI
Tarsus SEV İngilizce Bölümü öğretmenleri için SEV Okulları 
Eğitim Geliştirme Yöneticisi Çınla Sezgin tarafından, İngilizce 
müfredat geliştirme ve güncelleme çalışması yapıldı.
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SOSYAL BİLİMLER DİKEY 
MÜFREDAT
Akademik mükemmeliyete 
ulaşabilmek amacıyla, 
22-23 Aralık tarihlerinde 
Sağlık ve Eğitim Vakfı 
bünyesinde yer alan 
okulların öğretmen ve 
idarecileri bir araya 
gelerek, sosyal bilimler 
müfredatı üzerine bir 
çalıştay gerçekleştirdi.

‘DİYABET, OBEZİTE VE 
ÖZBAKIM’ SEMİNERİ
Aralık ayında okul doktorumuz Sayın Ali Cerrahoğlu 
tarafından 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine ‘Diyabet, Obezite 
ve Özbakım’ konularında seminer verildi.

LİDERLİK PROFESYONEL 
GELİŞİM EĞİTİMİ
12-13 Ocak tarihlerinde, Özel Tarsus Amerikan Koleji 
ve Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları yöneticilerinin 
katıldığı liderlik eğitimlerinin ikincisi gerçekleştirildi. Adana 
Divan Otel’de yapılan eğitimde, üç okulun yöneticilerine 

Özel Tarsus Amerikan Koleji 
Başdanışmanı Andrew 
Leathwood tarafından “Etkili 
Toplantı Yürütme Stratejileri, 
Profesyonel Ortaklıklar ve 
Koçluk, Etkili Profesyonel 
Gelişim Programları Planlama” 
konularında eğitim verildi.

DİKEY MÜFREDAT 
ÇALIŞMALARI
Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla 
yaptığımız dikey müfredat çalışmaları Tarsus SEV İlköğretim 
Kurumları’nda görev yapan A-4 sınıf öğretmenleri ve 5-8. 
sınıf matematik öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirilen 
matematik dikey müfredat toplantısıyla devam etti.

TARSUS SEVi
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DÜNYA VATANDAŞI OLMAK
Tarsus SEV İlköğretim Kurumları öğretmenleri, “Dünya 
Vatandaşı Olmak ve Küresel Düşünmek” konulu çalıştayda 
bir araya geldiler. Öğretmenlerimizin gruplar halinde 
çalışma ve tartışma fırsatı buldukları bu oturumda, 
okulumuzun misyonuyla örtüşen dünya vatandaşı olmanın 
tanımı, içeriği ve uygulamalarıyla ilgili sunumlar yapıldı. 
Daha sonra okul kültürü içerisinde öğrencilerimize bu 
yaklaşımın benimsetilmesi konusunda daha farklı neler 
yapılabileceği tartışıldı.

EĞİTİMDE GERİ BİLDİRİM
Özel Tarsus SEV 
İlkokul ve Ortaokul 
öğretmenleri, 22-23 
Eylül tarihlerinde 
düzenlenen 
“Eğitimde Geri 
Bildirim“ seminerine 
katıldılar. Psikolojik 
danışman ve rehber 
öğretmen Eray Varol’un gerçekleştirdiği drama oyunuyla 
kişisel ve profesyonel olarak kendilerini tanıma olanağı 
bulan öğretmenlerimiz, daha sonra Mustafa ve Özlem 
Uzunağaç’ın “Slack” uygulamasını kullanarak hazırladıkları 
kaynaştırma etkinliğine katılarak, keyifli vakit geçirdiler. 
Öğretmenlerimiz, son olarak SEV Eğitim Koordinatörü 
Doktor Emel Uysal’ın sunumunda kendini tanıma 
pencereleri ve geri bildirim vermenin önemi üzerine 
çalışarak farkındalıklarını artırma fırsatı yakaladılar.

PROJE 
YAZMA 
EĞİTİMİ
Tarsus SEV 
İlköğretim 
Kurumları 
ile kardeş 
okullarımızın 
öğretmen ve 
idarecileri, 
İstanbul’daki 
proje yazma 
eğitiminde 
buluştular.

ÖĞRENMENİN RUH SAĞLIĞINA 
ETKİSİ
Yılın son ayında, “Veli 
Etkileşim Toplantısı” 
çerçevesinde 20 
Aralık’ta düzenlediğimiz 
etkinliğin konuğu Uzman 
Dr. Özlem Uzun idi. 
Uzun, velilerimize 
“Çocuk ve Ergenlerde 
Ruh Sağlığının Öğrenme 
Üzerine Etkisi” başlığıyla 
bir sunum yaptı.



74

SEV JR



75



H
A

B
E
R

L
E
R

76

SEV JR
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YENİ OKUL YILINA 
MERHABA 
11 Eylül 2017 günü düzenlenen açılış törenleriyle 
okulumuz yeni eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi. 
Okulumuzun 20. yılının da kutlandığı törenlerde, 
Sağlık ve Eğitim Vakfı 'ndan yöneticiler ve okul 
müdürlerimizin yaptıkları konuşmalar sonrasında 
kardeş okullarımız İzmir SEV ve Tarsus SEV İlköğretim 
Kurumları’nın öğrencilerinin yazdıkları 20. yıl 
mesajları okundu. Okula yeni katılan öğretmenlerin 
de tanıtıldığı törenin ardından, öğrencilerimiz ilk 
dersi yapacak olmanın heyecanıyla sınıflarına 
koştular. Üsküdar SEV İlkokulu ana sınıflarımız da, 
arkadaşları ve öğretmenlerine “günaydın” diyerek, 
bu yılki yolculuklarına başladılar. Keyifli, başarılı ve 
sağlıklı bir yıl dileklerimizle, yeni eğitim ve öğretim 
dönemimiz kutlu olsun.
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Cumhuriyetimizin 94. Yılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarının 
ışığında, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 
hazırladıkları etkinliklerle, gururla ve büyük bir coşkuyla 
kutlandı. Yaşasın Cumhuriyetimiz!

YAŞASIN 
CUMHURİYETİMİZ!
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ
Her yıl olduğu gibi saatler 09.05’i gösterdiğinde, 
okulumuzda zaman durdu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Törenimizde, görevimizin, Atatürk’e olan sevgimizi ve 
saygımızı, bize bıraktığı değerlere ve vatanımıza sahip 
çıkarak göstermek olduğu vurgulandı.
İlkokulumuzda gün boyu süren Atatürk’ü Anma 
etkinliklerimiz, akşam saatlerinde velilerimizin de 
katılımıyla gerçekleşen “Bir Destandır Mustafa Kemal” 
adlı dinletiyle devam etti. 4. sınıflarımız, velileri ve 
öğretmenlerine duygu dolu anlar yaşattılar. Dinletideki 
eserlerin yazarı Ayşe Yamaç da konuklarımız arasındaydı.

Ana sınıfında Atatürk Haftası, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarıyla başladı. Çocuklar, 
“Cumhuriyet”in ne demek 
olduğunu öğrenirlerken, Atatürk’ün 
düşünceleriyle ilgili fikir sahibi 
olmaya başladılar. Atatürk’ü daha 
iyi tanıyabilmek, O’nu daha iyi 
anlayabilmek için hafta sonunda 
öğrencilerimiz velileriyle birlikte 
Mustafa Kemal Atatürk’ü araştırdılar. 
Atatürk’ün nerede doğduğundan, 
nasıl bir öğrenci olduğundan öte; 
Atatürk ile ilgili, daha önce pek de 
karşılaşılmamış bilgiler peşindeydiler. 
Öğrencilerimiz, edindikleri bilgilerin 
yanında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
fotoğraflarına da ilgi duydular. 
Getirdikleri Atatürk fotoğraflarıyla, 
sınıflarında Atatürk’ü anlatan bir köşe 
hazırladılar. 
Mustafa Kemal’in doğuşu, çocukluğu, 
öğrenciliği, askerliği, liderliği, 
kişiliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
için yaptıkları gibi konular ele 
alınırken, çocukların getirdiği 
fotoğraflar Atatürk Köşesi'ne asıldı. 
Çocuklar, hafta boyunca Atatürk 
ile ilgili bilgilerini, duygularını ve 
düşüncelerini paylaşmaya devam 
ederken, bir yandan da Atatürk 

şiirleri yazdılar. Atatürk fotoğrafları 
konusundaki en büyük destek Mor 
Yıldız Sınıfı öğrencilerinden Azra 
Şişman’ın dedesi Şerafettin Demir’den 
geldi. Kendisi özenle muhafaza ettiği 
Atatürk Fotoğrafları Koleksiyonu’nu 
10 Kasım’da Üsküdar SEV Ana 
Sınıfı’nda bir sergi hazırlayarak, 
öğrencilerle paylaştı. Her bir 
fotoğrafı keyifle anlatırken, Atatürk 
sevgisini çocuklara içtenlikle yaşattı. 
10 Kasım’da, çocuklar okula 
ellerinde çiçekleriyle geldi. Saat 9’u 
5 geçe, siren sesleri duyulurken, 
öğrenciler saygı duruşundaydılar, 
sessizce Mustafa Kemal Atatürk’ü 
düşünerek. Çiçekler, Atatürk büstüne 
özenle, saygıyla, sevgiyle bırakıldı. 
Tören, İstiklal Marşımızın okunması 
sonrasında, Turuncu Yıldız sınıfı 
öğretmenleri Eda Vural ve Dilek Arın 
liderliğinde “Atatürk’ü Anlamak” 
başlıklı konuşmayla devam etti. 
Çocuklar yüreklerinden gelen 
sesleriyle, sınıfça yazdıkları şiirleri 
birbirlerine okudular. Atatürk’ü 
anlatan şarkılarını hep bir ağızdan 
söylediler. 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, 
şükran ve minnetle anıyor, O’nu her 
gün yeniden daha iyi anlıyoruz...

ANA SINIFIMIZIN ATATÜRK SEVGİSİ

ÜSKÜDAR SEVi
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2047 YILINA MESAJIMIZ VAR
Ortaokulumuzda gerçekleştirdiğimiz törenle, hem 
okulumuzun 20. yılı hem de Öğretmenler Günü kutlandı. 
Sağlık ve Eğitim Vakfı yöneticilerinin, Mütevelli Heyeti ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katıldığı etkinlikte, “Zaman 
Kapsülü”nü de hazırlayarak, bugünü geleceğe taşıdık. 
SEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ve SEV Genel 
Müdürü Binnur Karademir’in konuşmalarıyla başlayan 
etkinlikte, en eski öğretmenimiz ve en yeni öğretmenimiz 
duygu ve düşüncelerini paylaşırlarken, 8. sınıf Okul 
Başkanı öğrencimiz ve 1997 yılında okulumuzun açılışıyla 
ana sınıfına başlayan bir mezunumuz konuşmalar yaptılar. 
2047 yılında, okulumuzun 50. yıl dönümünde açmak üzere, 
Beylerbeyi Kampüsü’müze gömülen  kapsülde, öğrencilerin 
30 yıl sonraya yazdıkları mektupların yanı sıra 3D Printer ile 
hazırlanan “Batman”, okul ajandaları, dergiler, flash bellek, 
Nutuk, afişler, bugüne ait bir gazete, okul forması, para 
örnekleri, okul yıllığı gibi anı eşyaları da yer aldı.
Üsküdar SEV Eğitimciler Korosu’nun seslendirdiği eğlenceli 
şarkılarıyla bu anlamlı günü tamamladık.

“DÜNDEN BUGÜNE SEV” 
PANOSU VE DUVAR ÇALIŞMASI
Görsel Sanatlar dersinde, Öğretmenler Günü için 
“Dünden Bugüne SEV” temalı pano çalışmasında 5. sınıf 
öğrencilerimiz, 20 seneyi kapsayan öğretmen ve öğrenci 
fotoğraflarından bir düzenleme yaptılar. Ayrıca 5. ve 
6. sınıflarımızın Eco&Art Kulübü öğrencileri, 6. sınıf Art 
Elective grubu ve çalışmaya destek vermek isteyen 6. 
sınıf öğrencilerimiz birlikte duvar çalışması yaptılar. Tüm 
öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyoruz.

OKULUMUZDA 20. YILIN 
İLK HAFTASI
Okulumuzun 20. yıl kutlamaları kapsamında, 
ilkokul öğrencilerimiz mola saatlerinde bu 
haftaya özel olarak hazırlanan çikolatalı 
kruvasanlarını yiyerek okulumuzun geçmişten 
bugüne gelen fotoğraf arşivinde kısa bir 
yolculuk yaptılar. Ortaokul öğrencilerimiz 
de, bu haftaya özel olarak organize 
edilen barbekü partisine katıldılar. Tüm 
öğrencilerimizin okullarını güzel anılarla 
hatırlamaları dileğiyle 20. Yıl anahtarlıklarımız 
da armağan edildi.
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ANA SINIFLARIMIZDA  
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
Her yıl, çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar 
hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan “20 
Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü”, ana sınıflarımızda 
“Haklarımız ve Sorumluluklarımız” başlığı altında ele alındı. 
Öğrencilerimiz neden çocuk hakları günü kutlandığını 
Çocuk Hakları’nı anlatan bir sunumla öğrendiler. 

Sahip oldukları hakları ve sorumluluklarını 
grupladılar: 
• Her çocuk, temel yaşama hakkına 
sahiptir ve başkalarının haklarına saygı 
duyar. 
• Her çocuk, isteklerini ve düşüncelerini 
özgürce açıklama hakkına sahiptir ve 
başkalarının istek ve düşüncelerine saygı 
duyar. 
• Her çocuk, eğitim hakkına sahiptir, 
öğrenmeye isteklidir ve öğrendiklerini 
başkalarıyla paylaşır. 
• Her çocuk, sağlık ve bakım hakkına 
sahiptir ve sağlığını korumak için sağlığıyla 
ilgili önlemler alır. 

• Her çocuk, dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun 
oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına 
sahiptir ve oyunlarına katılmak isteyen arkadaşlarına saygı 
duyar. 
• Her çocuk, temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir ve 
çevresini temiz tutma konusunda sorumluluk alır. 
Tüm çocukların mutlu, sağlıklı ve güvende olduğu barış dolu 
günler diliyoruz.

ÖĞRENEN ÇOCUK
4. sınıflarımız, “Öğrenen Çocuk: 
Sorumlu Birey Projesi” kapsamında, 
Dünya Çocuk Hakları Haftası 
nedeniyle çocuk hakları üzerine 
konuştular. “Katılım ne demek?” 
sorusuyla beyin fırtınası yaparak 
hangi konularda görüşlerinin 
sorulduğunu listelediler. 

ÇOCUK HAKLARI HAFTASI 
Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Bölümü olarak, 
Sosyal Bilgiler ve İngilizce 
Bölümleri’nin desteğiyle 
Ortaokulumuzun tüm 
sınıf seviyelerinde, 
çocuk hakları konulu 
sınıf çalışması yapıldı. 

Öğrencilerimize çocuk hakları, çocuk koruma politikası 
ve komitesi hakkında bilgi verildi, konuyla ilgili soruları 
yanıtlandı.  

ÜSKÜDAR SEVi

ÇOCUK KORUMA POLİTİKAMIZ
İlkokul Müdürümüz 
Saliha Aslan tarafından, 
okulumuzun misyon ve 
hedefleri doğrultusunda, 
BM İnsan Hakları Bildirgesi 
çerçevesinde yürütülen çocuk 
koruma politikamız ve yapılan 
çalışmalar üzerine farkındalık 
yaratan bir sunum yapıldı.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ
PDR Bölümü olarak, Olumlu 
Davranış Geliştirme çalışmaları 
kapsamında, Düşünme 
Becerileri Dersi’nde 5. ve 6. 
sınıf öğrencilerimize Birleşmiş 
Milletler tarafından 2012 
yılından bu yana kutlanan “11 
Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” 
farkındalık geliştirme çalışması 
yaptırıldı. Çalışma çerçevesinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirebilmek için eşitlik, 
farklılık, ayrımcılık gibi kavramlar üzerinde duruldu.
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DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI 
HAFTASI
Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan 
hafta, “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olarak kutlanıyor. 
Ana sınıflarımız bu haftayı yaptıkları çeşitli etkinliklerle 
değerlendirdiler. Sınıf kütüphanelerini incelediler, kitapların 
özelliklerini öğrendiler, en sevdikleri kitaplarını arkadaşlarına 
tanıtmak için okula getirdiler, getirdikleri kitapları anlattılar. 
Sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir hikâye yazdılar, resimlediler ve 
sınıf hikâye kitaplarını oluşturdular. Tüm ilkokul sınıflarımızda 
da hafta coşkuyla kutlandı. Türkçe ve İngilizce Kütüphane 
derslerimizde misafir okuyucularımız ağırlandı, farklı dillerde 
kitaplar okundu, projeler yapıldı. Hazırladığımız Kitap 
Haftası Projeleri sınıf kapılarına asıldı. Öğrencilerimiz, Kitap 
Kahramanı Günü’nde sevdikleri kitap kahramanı gibi giyinerek 
okula geldiler, seçtikleri karakterin kitabını okudular. Kitap 
standında yeni çıkan yayınları görme ve alma imkânları da 
oldu. Yazarlar Sarah Sweeney ve Şiirsel Taş, okulda ağırlandı. 
Ortaokul öğrencilerimiz de, gerçekleştirilen Dünya 
Masalları etkinliğinde, kendilerine verilen ülke ve ülkeye ait 
masalları Power Point, poster ya da drama şeklinde sunarak 
arkadaşlarına tanıttılar. Çamlıca Kampüsü’nde de kitap fuarı 
kuruldu. 

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ
İlkokulumuz 16 Kasım 
2017 Perşembe 
günü, Dünya Felsefe 
Günü’nü kutladı. 
Öğrencilerimizi girişte 
Aristoteles ve Plato’nun 
kartondan yapılmış 
maketleri karşıladı. 

Öğrencilerimiz, onların iyilik kavramı üzerine tartışmalarına 
katıldılar. Çocuklar ve öğretmenler, interaktif panodaki 
şu soruyu cevapladı: “Sizce iyilik nedir?”. Aynı gün Koç 
Üniversitesi’nden gelen değerli konuğumuz Felsefe Profesörü 
İlhan İnan ile felsefe sohbetleri yapan öğrencilerimiz, merak 
ettikleri felsefi soruları kendisiyle tartışma fırsatı buldular. 
İlgiyle ve bol bol soru sorarak kutlanılan bu günde, felsefenin 
ne anlama geldiği en çok merak edilen konuydu. Ana 
sınıflarımız da, Dünya Felsefe Günü’nde, Felsefe Kulübü 
Öğretmenlerimiz Şirin Kahraman ve Berrin Bağdatlı 
tarafından sınıflarında ziyaret edildiler. Felsefe Kulübü 
öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde sınıf arkadaşlarına 
soru sorma ve sorgulamanın önemini anlatıp Felsefe Günü 
etiketleri dağıttılar.

İLKOKUL KULÜP 
ETKİNLİKLERİMİZ
Üsküdar SEV İlkokulu öğrencilerimiz, sosyal etkinlikler 
kulüp saatlerimizde, hayalgücü, yaratıcılık ve yeni 
yeteneklerini keşfetme fırsatı buldukları aktivitelerle dolu 
dersler geçirdiler. Bu aktivitelerde yaptıkları ürün, gösteri 
ve kazanımlarını son hafta yapılan sergide birbirleriyle 
paylaşma fırsatı buldular.
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ÖĞRETMENLERE ZORBALIĞI 
ÖNLEME EĞİTİMİ
Özel Üsküdar SEV anasınıfı ve ilkokul öğretmenlerimiz, 
“Çocuklar Arasında Görülen Zorbaca Davranışları 
Önleme” konulu öğretmen eğitimine katıldılar. 3 Ocak’ta 
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Nevin Dölek, zorbalık konusunun Türkiye’deki ilk 
araştırmacılarından biri olarak, öğretmenlerimizle konu 
hakkındaki değerli bilgilerini paylaştı. Öğretmenlerimiz 
tarafından ilgiyle karşılanan bu eğitimde, başarı ve güç 
kavramları, zorba-mağdur-seyirci ilişkileri, akran zorbalığı 
konusunda okulda yapılabilecek önleme ve müdahale 
çalışmaları gibi başlıklara yer verildi.

OKULDA 
DEMOKRASİ
Tüm ilkokul öğrencilerimizin oy 
kullandığı Öğrenci Meclisi Başkanlık 
seçiminde, en çok oyu alan Duru 
Çoruhlu, Meclis Başkanı seçildi. Öğrenci 
Meclisimiz çalışmalarına başladı.

ÜSKÜDAR SEVi

ÖĞRENCİLERİMİZİ 
DİNLİYORUZ!
Ortaokul müdür 
yardımcılarımız ve psikolojik 
danışmanlarımızın katılımıyla 
tüm sınıf seviyelerinde 
öğrencilerimizi dinledik… Öğrencilerimiz okul ortamında 
neler yaşadıklarını, hangi konularda zorlandıklarını 
paylaştılar ve bunların çözüm yollarıyla ilgili önerilerini 
dile getirdiler. Kapanışta, öğrencilerimizin okulda nelerden 
mutlu oldukları beraberce konuşuldu.

OKTOBERFEST  
27 Ekim’de okulumuzda, öğrencilerimizle birlikte 
kültürlerarası etkileşim (interculturalism) kapsamında, 
Alman Festivali olarak bilinen Oktoberfest gerçekleştirildi. 
Okul genelinde her seviyede ve her dilde derslerimizde 
öğrencilerimize Oktoberfest nedir, ne zamandan beri 
kutlanır ve sembolleri anelerdir gibi bilgiler verildi. 
Toplanan bilgiler eşliğinde Almanca öğrencilerimizle 
birlikte posterler hazırlandı ve katlarda sergilendi. 
Posterler İkinci Yabancı Diller öğretmenleri tarafından 
oylandı. 6., 7. ve 8. sınıflarımızdan kazanan sekiz 
öğrencimizle okul dışında geleneksel Alman simidi olarak 
bilinen Bretzel ve çayla güzel bir kahvaltı yapıldı.   

DESTINATION IMAGINATION 
ANLIK GÖREV ŞENLİĞİ
TED Rönesans Koleji’nin ev sahipliğini yaptığı 6 Ocak’ta 
düzenlenen Destination Imagination’ın Anlık Görev 
Şenliği’nde DI Profs takımımız “The Best Problem Solvers 
in the Gardens of Babylon”, Dream Inquirers takımımızsa 
“The Best Problem Solvers of Thor” dallarında sertifikalarını 
alarak okulumuzu başarıyla temsil ettiler.
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ÜSKÜDAR SEV‘DE MAGOSTO
Öğrencilerimize İspanyol kültürünü tanıtmak 
amacıyla “Magosto” festivalini kutladık. 
Amacımız, kestanesiyle ünlü kuzey İspanya bölgesinde 
kutlanan bu festivali tanıtmaktı. Bunun için birçok aktivite 
düzenlendi. İspanyolca dersini seçen öğrenciler, poster 
yarışmasına katıldılar, bu festivalle ilgili bir film seyrettiler, 
şarkı söylediler ve bölgeyle ilgili birçok bilgi edindiler. 
Tüm öğrencilerimize öğlen yemeğinde “fajitas” verildi, 
gün boyunca İspanyolca şarkılarla günün ruhu yaşatıldı. 
Poster yarışmasına katılan öğrencilerimizden galip 
gelenler, Meksika restoranında harika bir öğle yemeğiyle 
ödüllendirildiler.

KONUĞUMUZ DR. NAŞİDE  
GÖZDE DURMUŞ 
Üsküdar SEV Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü tarafından her 
sene organize edilen Bilim İnsanı Seminerimizin bu yılki 
konuğu, Dr. Naşide Gözde 
Durmuş oldu. 4 Ocak 2018 
Perşembe günü 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerimizin katılımıyla 
gerçekleşen seminerimiz, 
canlı olarak da yayınlandı. 
Durmuş, hayat hikâyesini, 
nasıl bilimle uğraşmaya başladığını ve şu an üzerinde 
çalıştığı projeleri anlatarak bilime ilgi duyan öğrencilerimiz 
için ilham kaynağı oldu.
2007 ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
mezunu olan Dr. Gözde Durmuş, 2013 yılında Brown 
Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği alanında 
doktorasını tamamladı. Halen Stanford Üniversitesi Genom 
Teknoloji Merkezi’nde nano ve mikro teknolojilerin kanser 
ve antibiyotik direnci alanında araştırmalarına devam eden 
Durmuş, bakterilerin antibiyotiklere olan dirençlerini bir 
saatte tarayabilen bir alet geliştirerek, dünyanın en önemli 
bilimsel yayınlarından biri kabul edilen “MIT Technology 
Review” dergisi tarafından “35 Yaş Altı 35 Yenilikçi” 
listesinde yer alma başarısı gösterdi.

AFET BİLİNCİ VE AFET ANINDA 
DOĞRU DAVRANIŞ
Güvenliğin çok önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak 
öğrencilerimizde afet bilinci ve afet anında doğru davranış 
geliştirmek amacıyla, ülkemizin alanında en profesyonel 
kuruluşlarından olan AKUT Derneği seminer biriminden gelen 
temsilciler tarafından, ortaokul öğrencilerimiz ve tüm Üsküdar 
SEV öğretmenlerine farklı seanslarda Deprem Bilinçlendirme 
Semineri verildi. Eğitimciler, deprem öncesi, deprem anı ve 
deprem sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili 
önemli bilgiler paylaştılar. Deprem anında kapalı alanlarda 
uygulanması önerilen Yat-Korun-Tutun tekniği uygulamalı 
olarak gösterilirken açık analarda depremle karşılaşılması 
durumunda uygulanabilecek Çök-Kapan tekniği de 
anlatıldı. Etkinliğin sonunda, öğrencilerimizin bu seminerde 
öğrendiklerini evde ailelerine anlatmaları da tavsiye edildi.

YABANCI DİLDE DUVAR GAZETESİ
ENKA Okulları’nda gerçekleşen, Yabancı Dilde Duvar 
Gazetesi çalışmalarına, Üsküdar SEV Ortaokulu da katıldı. 
Öğrencilerin sunduğu konular doğrultusunda, oylama 
yapılarak, bu yılın duvar gazetesi konusu “Çocuklar 
Olmadan Dünya” olarak belirlendi. Gazete, okulumuzda 
5-9 Mart 2018 tarihleri arasında sergilenecek.
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Üsküdar SEV Ortaokulu 
öğrencileri, NASA’dan 
esinlenerek örnek bir projeye 
imza attılar. Üsküdar SEV Maker 
Kulübü öğrencileri, 3D printerla 
akıllı tahtalar (smartboard) 
için ürettikleri kalemlerle, hem 
okulda gereksiz kalem tüketimini 
önlediler hem de çevre dostu bir 
kalem kazandırdılar.
Öğrencilerimiz, sınıflarda 
bulunan smartboard’larda 
yazmada kullanılan kalemlerin 
her ay belli bir miktarda çeşitli 
nedenlerle bozulduğunu veya 
kaybolduğunu, sürekli yeni kalem 
setleri alınması gerektiğini tespit 
ettiler. Bu sorunun çözümü için 
yenilikçi bir yaklaşım geliştiren 
öğrenciler, NASA’nın uyguladığı 
yöntemle örnek bir proje 
hayata geçirdiler. NASA’nın Uluslararası Uzay 
İstasyonu (ISS) üssüne yıllardır uzay gemileri 
aracılığıyla malzeme ve yedek parça tedariği 
yapılıyordu. Ancak 3D printerın icadından 
sonra, üretim ve taşıma maliyetlerini düşürmek 
ve üssün depo sorunu da çözebilmek için farklı 
bir yöntem geliştirdiler. Uzay görevlerinde 
astronotlar artık anlık gerekebilecek parçaları, 
uzayda bulunan 3D printerlarla kendileri 
yapıyorlar. Üsküdar SEV öğrencileri de 
bu uygulamadan esinlenerek, smartboard 
kalemleri kendileri üretmeye karar verdiler. 
Maker Kulübü öğrencileri, STEM atölyesinde 
3D printerla ürettikleri kalemleri, sorunsuz bir 
şekilde çalıştırmayı başardılar. Aynı zamanda 
Üsküdar SEV’in eko-okul olması nedeniyle, 
kalemler, sağlığa zararlı plastik malzemeden 
değil, doğal bir 3D printer malzemesi olan 
organik plastik denilen PLA maddesiyle üretildi. 
Öğrenciler, örnek projeleri sayesinde, hem 
çevre dostu bir kalem ürettiler hem de okul 
bütçesine katkı sağladılar.

NASA’DAN ESİNLENDİLER 
ÇEVRE DOSTU KALEM ÜRETTİLER

ÜSKÜDAR SEVi
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KODLAMA SAATİ
Kodlama Saati, 180’den 
fazla ülkede gerçekleşen 10 
milyonlarca öğrenciye ulaşmış 
küresel bir hareket. Üsküdar 
SEV İlköğretim Kurumları 
olarak, 4-8 Aralık tarihlerinde 
1. ve 6. sınıf arasındaki tüm 
öğrencilerimizle Kodlama Saati 

(Hour of Code) etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
Kodlama Saati etkinliğiyle, dünya üzerinde milyonlarca 
çocukla aynı anda farklı temaların olduğu kodlama 
etkinliklerini deneyimlediler. Doğru tamamladıkları her 
seviyeden sonra, bir sonraki seviyeye geçen öğrencilerimiz, 
etkinlik esnasında oldukça keyif aldılar. Öğrencilerimiz 
ayrıca, Code.org, Tynker, Scratch ve robotik gibi 
etkinliklerle desteklenen kodlama eğitimleriyle 21. yüzyıl 
becerilerine sahip, birer dünya vatandaşı olarak geleceğe 
daha emin adımlar atıyorlar.

STEM EĞİTİMİ
Fen Bilimleri ve Matematik bölümleri, 4. sınıf İngilizce STEM 
Öğretmenimiz İleyn Vaccarello tarafından verilen STEM 
eğitimine katıldı. STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), 
Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) 
kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma.
Öğrencilerimizin farklı disiplinleri birlikte kullanarak projeler 
hazırlaması ve bu projeleri üretime dönüştürerek hayata 
geçirmelerine altyapı oluşturmaya yönelik STEM çalışmaları 
konulu bu eğitim, hem çok yararlı hem de çok keyifliydi.

CIS AKREDİTASYON  
HAZIRLIK ZİYARETİ

Okullarımızı ziyarete 
gelen CIS Akreditasyon 
Ekibi, bir hafta boyunca 
yöneticilerimiz, 
öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz, 
bazı velilerimiz ve 
çalışanlarımızla 
görüşme fırsatı 

buldular. Ekip üyeleri, hem gözlemlerini hem de 
okulumuzun standartlarını daha da yükseltmemiz için 
yapabileceklerimizle ilgili önerilerini bizlerle paylaştılar.

TEKNOLOJİ ÇAĞI  
ÇOCUKLARINI EĞİTMEK 

“Öğrenen Öğretmen” 
eğitimlerimize devam 
ediyoruz. 26 Aralık 2017 
tarihinde, ODTÜ Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Soner Yıldırım tarafından tüm 
öğretmenlerimize “Teknoloji 

Çağı Çocuklarını Eğitmek” konulu bir eğitim verildi.  
Eğitimde, yeni çağda öğrenme yöntemleri ve ders içeriğini 
zenginleştirme gibi konular ele alındı. 

SAĞLIKLI İLETİŞİMİN  
SİNİR BİLİMİ
6 Eylül 2017 tarihinde, 
Prof. Dr. Sinan 
Canan tarafından 
tüm öğretmenlerimize 
“Sağlıklı İletişimin Sinir 
Bilimi” konulu bir eğitim 
verildi. Eğitimde, dinleme, anlama, anlaşma, empati ve 
problem çözme sırasında beyinde olup bitenler, teknoloji 
çağında beyin ve iletişimin etkileri gibi konular yer aldı. 

OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMLERİ
Üsküdar SEV İlköğretim 
Kurumları Okul Aile Birliği 2017-
2018 seçimleri, 24 Eylül 2017 
günü gerçekleştirildi. Katılımın 
oldukça yüksek olduğu 
toplantıda, 2016-2017 Okul 
Aile Birliğimiz, geçtiğimiz sene 

yaptıkları çalışmaları aktardılar. Daha sonra 2017-2018 
Okul Aile Birliği seçimleri yapıldı. Seçim sonunda İlkokul ve 
Ortaokul Okul Aile Birliği listeleri oluştu. Tüm velilerimize 
katılımları ve kurumumuza verdikleri destek ve emek için 
çok teşekkür ederiz.
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İSTANBUL MARATONU’NDA 
BİZ DE VARDIK
39. İstanbul Maratonu’nda Sağlık ve Eğitim Vakfı Okulları 
mezunları ve Üsküdar SEV’den öğretmenlerimiz ve 
yöneticilerimizle okulumuz için koşarak/yürüyerek burs 
fonlarımız için farkındalık yaratılmasına destek verdik. 
Tüm katılımcılar, Maraton öncesinde Üsküdar Amerikan 
Lisesi’nde düzenlenen makarna partisinde enerji depoladı.

MÜDÜRLERİMİZ VE 
VELİLERİMİZ KAHVE 
SOHBETLERİ’NDE BULUŞTU
Okulumuzda idarecilerimiz ve velilerimiz arasındaki 
iletişim bağlarını güçlendirmek amacıyla Okul 
Müdürlerimiz Saliha Aslan ve Emrah Bozkurt ile velilerimiz 
Kahve Sohbetleri’nde buluştu. Öğrencilerimizin akademik 
ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalarla ilgili olarak 
velilerimiz bilgilendirilirken, kurum olarak beklentilerimiz 
de aktarıldı. Velilerimizin istek ve beklentileri, üzerinde 
çalışılmak üzere not edildi.

OKUL TEMELLİ CİNSEL  
EĞİTİM PROGRAMI  
Öğrencilerimizle Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması 
Vakfı (TAP) Uzmanı Açelya Uçan tarafından, rehber 
öğretmenlerimiz eşliğinde cinsel sağlık eğitimi ("Bedenim 
Değerlidir") dersleri gerçekleştirildi. Programda 
öğrencilerimizin 
bedenlerini bir 
bütün olarak 
ele alabilmeleri 
ve tanımaları, 
bedenlerinin 
özel ve değerli 
olduğunu 
fark etmeleri, 
öz bakım 
konusunda bilinçlenmeleri, birbirlerinin özel alanlarına 
ve sınırlarına saygı gösterme konusunda duyarlılık 
kazanmaları, sınırları ihlal edecek davranışlar karşısında 
doğru tutum ve davranış sergilemeyi öğrenmeleri ve cinsel 
kimlik ile toplumsal cinsiyet kavramları hakkında farkındalık 
kazanmaları hedeflendi.

ÜSKÜDAR SEVi

AKILLI SERVİS ÇÖZÜMÜ VE 
SERVİS HOSTES & ŞOFÖRLERİ 
İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM SEMİNERİ
Öğrencilerimizin güvenliği bizler için çok önemli. Servis 
yolculuğunun da okul hayatının bir parçası olduğunun 
bilinciyle, servis şoförlerimiz için akıllı servis çözümü 
uygulaması hakkında bir seminer düzenlendi. Bu uygulama 
ile velilerimiz, kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak, 
uygulamadaki harita üzerinden servis güzergâhını takip 
edebiliyor ve servis içerisini kamera sistemiyle izleyebiliyor. 
Ayrıca, Askoop Servis Hostes ve Şoförlerine yönelik “Etkili 
İletişim” konulu seminer de düzenlendi. Seminerde, okul 
çağındaki öğrencilerle doğru iletişim kurabilmek, etkili 
iletişim için gereken öğeler, iletişim engelleri, yaş dönemi 
özellikleri ve ergenlik konularına yer verildi. 
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CADILAR 
BAYRAMI
Anaokulu Balon sınıfı öğrencilerimiz, İngilizce 
dersinde “Cadılar Bayramı” kutladılar. Bir 
hafta süresince keyifle hazırlıklar ve faaliyetler 
yaptılar, ardından da “trick or treat” için daha 
önceden hazırladıkları korsan şapkalarını takarak 
okulu gezdiler. Ayrıca Cadılar Bayramı ile ilgili 
“Bookathon” yaptılar. Çeşitli kitapları inceleme fırsatı 
bulup keyifli bir ders geçirdiler.
1. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, Cadılar Bayramı’nı 
İngilizce öğretmenleriyle birlikte ders içi etkinliklerle 
kutladılar. 1. sınıflar, farklı şekillerde balkabağı 
oluştururken Cadılar Bayramı temalı şarkılar söyleyip 
dans ettiler. 2. sınıflar, “Professor Puffendorf’s 
Secret Potion” kitabını okuyup kendi cadı iksirlerini 
yarattılar. 3. sınıflar, “T-Rex Trick or Treats” hikâyesini 
okuyup kendi korku evlerinin öykülerini yazarken, 4. 
sınıflar, “Happy Halloween” hikâyesini okuduktan 
sonra kendi akrostiş şiirlerini oluşturdular. Ayrıca, 
fen laboratuvarında bir cadı kazanını andıran 
deney masasında “salgı” deneyi yaptılar. Üsküdar 
SEV Çamlıca kampüsünde de, 31 Ekim Salı günü 
düzenlenen Cadılar Bayramı Dans Partisi’ni hortlaklar, 
cadılar ve büyücüler bastı. Bu yıl 340 öğrenci 
ve öğretmenlerimiz, kostümleriyle etkinlikte boy 
gösterdiler. 



H
A

B
E
R

L
E
R

88

SEV JR

ÜSKÜDAR SEVi

WINTER FESTIVAL
Okulumuz İngilizce Bölümü’nün organize ettiği Kış 
Festivali, 26 Aralık 2017 Salı günü beşinci derste 
yapıldı. Festival, 6. sınıf öğrencileri tarafından ortaklaşa 
hazırlanan A Night of Snow and Song isimli oyunla 
açıldı. Daha sonra beşinci sınıf İngilizce öğretmenlerinin 
sınıflarında yaptıkları Winter Poems etkinliğinde 
dereceye giren öğrenciler, şiirlerini sahneye gelerek 
okudular ve ödüllerini aldılar. 
Beşinci sınıflar daha sonra Spelling Bee etkinliğinde 
yarıştılar. Ardından altıncı sınıflardan, Winter Poems 
etkinliğinde dereceye giren öğrenciler açıklandı. Festival, 
altıncı sınıfların Spelling Bee yarışıyla sona erdi. Ana 
sınıflarımızda da Kış Festivali ve Yeni Yıl, İngilizce 
derslerinde farklı etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerimiz, 
yeni yıl temalı şarkılar söylerken, her sınıf düzeyinde 
ağaç süslerinden kar tanelerine, yeni yıl hikâyesi 
yazımından çizgi film karakterlerinin kartlarına kadar 
çeşitli etkinliklere katıldılar. 29 Aralık Cuma günü kırmızı, 
yeşil ve beyaz renkli giysilerle gelen öğrencilerimiz, 
gün sonunda İngilizce öğretmenleriyle yeni yıl şarkıları 
söyleyerek eğlendiler.

ANA SINIFLARI EKO-OKUL
Ana sınıfı öğrencilerimiz, okullarımızda sürdürülen “Eko-Okul 
Projesi“ kapsamında, dönem boyunca çeşitli çalışmalar yaptılar. 
Okul kurallarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarda aldıkları çevreye 
saygılı olma kararı sonrasında, su ve elektriği tasarruflu kullanma 
konusunu işlediler. Çevreye karşı sorumluluklarımızı hatırlatıcı 
kartlar yaparak sınıflarına asan öğrencilerimiz ayrıca evlerine 
götürmek üzere su ve elektrik tasarrufu kartlarını boyadılar. 
Gruplara ayrılan öğrencilerimiz, çevre konulu afişler oluşturdular. 
Sanat dersimizde, öğrencilerimiz geri dönüşümün önemini 
hatırlamak, kendi sanat malzemelerini hazırlamak ve üç boyut 
fikrini edinmek amaçlarıyla rengârenk çiçekler hazırladılar. 
Okunmuş gazete kâğıtlarını seçtikleri renklerle boyayıp dokular 
oluşturduktan sonra elleriyle boyut vererek, büyükten küçüğe 
yerleştirdiler, aynı zamanda farklı boyut fikrini de pekiştirerek 
çalıştılar. 

EKO-OKUL AFİŞ VE SLOGAN 
YARIŞMASI
5. ve 6. sınıflarımızın katıldığı Eko-okul Afiş ve 
Slogan Yarışması’nda birinci olan afişi tasarlayan 
6E sınıfından Serena Şengürbüz, Selin Melis Erdem, 
Ala Dora Türkmen, Elif Naz Titiz ve Bahar Güdelci’yi 
tebrik ediyoruz.
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ANA SINIFLARIMIZDA 
SONBAHAR ETKİNLİKLERİ
Ana sınıflarımız, sonbahar mevsiminde doğada 
meydana gelen değişiklikleri okul bahçesinde yaptıkları 
gezilerle gözlemlediler. Okul açıldığında yemyeşil olan 
yapraklardaki renk değişimini incelediler, etkinliklerde 
kullanmak üzere dökülen yaprakları topladılar. Ayrıca 
gezi sırasında topladıkları doğal malzemeleri kullanarak 
sınıflarında bir sonbahar panosu oluşturdular. Mevsime 
özgü meyveleri tanıdılar; meyvelerdeki vitaminler 
ve hastalıklardan korunabilmek için neler yapmaları 
gerektiğini öğrenip mandalina, portakal, limon sıkarak 
kendi meyve sularını yaptılar. Ana sınıfı öğrencilerimiz 

daha sonra, yaklaşan kış mevsimine hazırlık olarak turşu 
kurmayı öğrendiler ve birlikte turşu kurdular. Turşunun 
yapımı, zamanı ve yapılış şekli hakkında sohbet ettiler. 
Turşu yapımında kullanılacak malzemeleri tek tek 
tanıdılar. Öğrencilerimiz, Fen Merkezi’ne yerleştirdikleri 
turşuların hazır olmasını sabırla beklediler ve afiyetle 
yediler. Ana sınıflarımız, sonbahar mevsimiyle ilgili 
öğrendiklerini, eğlenceli bir Sonbahar Partisi ile 
pekiştirdiler. Sonbahar mevsimine özgü sarı, turuncu, 
kırmızı, kahverengi renklerde giysilerle okula geldiler, 
bu renklerde boyadıkları yapraklarla hazırladıkları 
sonbahar taçlarını taktılar. Öğrencilerimiz parti boyunca 
spor salonunda sonbahar şarkıları söylediler, yarışmalı 
oyunlar oynadılar.

ANA SINIFININ KONUKLARI
Ana sınıflarımız, birinci dönem boyunca onlarla bilgi 
ve deneyimlerini paylaşan konuklar ağırladılar. Okul 
Müdürümüz Saliha Aslan, “Okulumu Tanıyorum” konusu 
kapsamında öğrencilerimize kendisini ve görevlerini 
tanıttı, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve sohbet 
etti. Diş Sağlığı Haftası’nda geçtiğimiz yıl ana sınıfı 
velimiz olan Diş Hekimi Gerçek Canpolat, sınıflarımıza 
konuk oldu. Öğrencilerimize sağlıklı bireyler olmak 

için dişlerimizi korumanın önemini ve sağlıklı dişlere 
sahip olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatan 
konuğumuz, nasıl diş fırçalamaları gerektiğini model 
üzerinde gösterdi. İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 
nedeniyle bu konu, hafta boyunca Türkçe ve Drama 
derslerinde işlendi. Öğrencilerimiz bu derslerde temel 
hak ve özgürlüklerimizi öğrendiler, afişler hazırladılar 
ve hazırladıkları afişlerle diğer sınıfları ziyaret ettiler. 
Geçtiğimiz yıl ana sınıfı velimiz olan Avukat Ulya 
Duran, ana sınıflarımıza konuk oldu ve insanların birer 
birey ve toplum üyesi olarak sahip oldukları hakları ve 
sorumlulukları; haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler 
olmanın önemini anlattı. Koleksiyon nedir, nasıl yapılır 
konularında bilgilerini paylaşmak için yine geçtiğimiz yıl 
ana sınıfı velilerimiz arasında bulunan Hasan Başmısırlı, 
koleksiyonerlikle ilgili bilgi vermek üzere Yıldız Sınıfımızı 
ziyaret etti ve bir nesnenin koleksiyonunu yapmadan 
önce, o nesneyle ilgili araştırma yapmanın, onunla ilgili 
bilgiler toplamanın önemini anlattı. Başmısırlı, yaptığı 
pul, para ve Osmanlı’dan günümüze hisse senetleri 
koleksiyonlarını gösterdi, dünyada en çok koleksiyonu 
yapılan nesnelerin pul ve para olduğunu söyledi. Tüm 
konuklarımıza verdikleri destek ve paylaşımları için çok 
teşekkür ediyoruz.
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EĞLENCELİ ETKİNLİKLER 
Ana sınıflarımız, bu dönemde yaptıkları Yeni Yıl, Pijama ve 
Yerli Malı partilerinde ele aldıkları konuyla ilgili hikâyeler 
dinlediler, dans edip, yarışmalı oyunlar oynadılar.

KULÜP ETKİNLİKLERİ
Kulüp etkinliklerimiz kapsamında 
ilk olarak, öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimize kulüpler hakkında 
bilgi vermek için tanıtım yaptılar. 
Ardından, seçim yapabilme 
ve karar verebilme becerisini 
geliştirme amacıyla öğrencilerimiz, 
tercih ettikleri dört kulüpte farklı 
deneyimler yaşama olanağı 
bulacak. Okulumuzdaki kulüpler 
şunlar: “Resim-Heykel”, “Çocuklarla 
Felsefe”, “Ritim, Hareket ve 
Yaratıcılık”, “Kukla-Maske”, “Ebru Sanatı”, “Origami”, “Fen 
ve Doğa”, “Geleneksel Çocuk Oyunları”.

IPAD DERSLERİ VE KODLAMA
Ana sınıflarımızda 
teknolojinin derslere 
entegrasyonunu ve 
iPad’leri bir eğitim 
materyali olarak 
kullanılmasını 
sağlamak 
amacıyla, özel 
iPad dersleri 

yapılıyor. Önce iPad’lerin nasıl kullanıldığını ve kullanım 
amaçlarını öğrenen öğrencilerimiz, derslerinde müfredatta 
ele alınan kazanımları destekleyen uygulamalarla el-
göz koordinasyonu, planlama, dikkat, görsel bütünleme, 
eşzamanlılık gibi alanlarda çalışıyorlar.
Kodlama, belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen 
işlemlerin bütünü anlamına geliyor. Ana sınıflarımızda 
öğrencilerimiz yaptıkları birbirinden farklı etkinliklerle 
kodlamanın alt becerilerini çalışıyorlar. 

ÜSKÜDAR SEVi

KAPTAN JACK VE 
ARKADAŞLARIYLA BULUŞMA

Balon sınıfı öğrencileri, 
İngilizce ders kitapları 
olan Kaptan Jack ile 
tanıştılar. Arkadaşı ve 
kendisiyle oynarken çok 
eğlendiler.

İNGİLİZCE KİTAP OKUYORUZ
Ana sınıfı 
öğrencilerimiz, İngilizce 
Split dersinde bir 
Üsküdar Amerikan Lisesi 
öğrencisiyle birlikte  
“How do Dinosaurs Say 
Goodnight?” adlı kitabı 
okudular.

KİMYASAL KOKTEYL ATÖLYESİ
Yıldız sınıfı öğrencilerimiz, 
Yes To Science ekibiyle 
birlikte, Kimyasal Kokteyl 
Atölyesi’ni deneyimlediler. 
Birbirinden eğlenceli 
deneylerle kimyanın 
karmaşık dünyasına giren 

öğrencilerimiz, fillerin bile dişlerini fırçalayabilecek 
büyüklükte macunlar hazırladılar, sıvıların bir anda nasıl 
renk değiştirdiğini gözlemlediler.
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ENTELEKTÜEL OKUR-YAZARLIK
Ana sınıflarımız, Ekim 
ayı Entelektüel Okur-
Yazarlık Etkinlikleri 
kapsamında Ayın 
Bestecisi olarak Carl 
Orff’u, Ayın Ressamı 
olarak Kandinsky ve 
Osman Hamdi’yi ve 
İstanbul’un Tarihini 

tanıdılar. Kasım ayı Entelektüel Okur-Yazarlık Etkinlikleri’nde 
ünlü ressam, heykeltıraş ve mucit Leonardo da Vinci’yi, 
Ayın Bestecisi olarak Mozart’ı, Balon sınıflarımız Kız 
Kulesi’ni, Yıldız sınıflarımız da Galata Kulesi’ni ele aldılar. 
Aralık ayındaysa Ayın Ressamı olarak ünlü Türk ressam 
Abidin Dino’yu, ünlü besteci Beethoven’ı, Balon sınıflarımız 
Çemberlitaş’ı, Yıldız sınıflarımız Ayasofya’yı işlediled. 
Ocak Ayı Entelektüel Okur-Yazarlık Etkinlikleri kapsamında 
Ayın Ressamı o larak Mondrian’ı, ünlü besteci Chopin’i ve 
Topkapı Sarayı’nı öğrendiler.

ANA SINIFI GEZİLERİMİZ
Ana sınıflarımız dönem boyunca edindikleri bilgi ve 
deneyimleri pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla çeşitli 
yerlere geziler düzenlediler. Yaptıkları Doğancılar İtfaiyesi 
Gezisi’yle kendilerini kaza ve tehlikelerden korumayı, 
Santral İstanbul Enerji Müzesi Gezisi’yle enerji kaynaklarını 
ve tasarrufu, Düştepe Oyun Müzesi Gezisi ile oyunun 
geçmişten günümüze gelişimini, Bağlarbaşı Postanesi 
Gezisi’yle haberleşme araçları ve tebrik kartı geleneğini 
öğrendiler.

1.SINIFLAR MÜZEDE
1.sınıflar Türkiye’nin ilk oyun 
müzesi olan Düştepe Oyun ve 
Oyuncak Müzesi’ne gittiler. 
Yirmiyi aşkın ülkeden toplanan 
çocuk oyunlarını, 150 yıllık 
satranç takımını ve daha birçok 
kutu oyununu yakından görüp 

incelediler. Müzede bulunan oyunlardan bazılarının tarihinin 
1800’lerin başına kadar uzandığını duyunca çok şaşırdılar. 
Bu ve bunun gibi gezilerle öğrencilerimiz, kültürel bilinç 
kazanmaya devam ediyorlar.

SINIR TANIMAYAN 
HAYVAN SEVGİSİ
Birinci sınıflar, 4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü’nde evden peluş 
hayvan oyuncaklarını getirdiler. 
Getirdikleri hayvanları sınıfta 
arkadaşlarına anlattılar. Hayvanları 
neden sevmemiz ve korumamız 
gerektiğini tartıştılar. O gün okula 
misafir olan hayvanlarını, gün 
sonunda evlerine geri götürdüler. 

OYNARKEN 
ÖĞRENİYORLAR
1. sınıflar, sınıf öğretmenlerinin 
stres çarkı kullanarak hazırladıkları 
ders materyaliyle oyun oynarken 
okuma çalışması yaptılar. Beş 
gruba ayrıldılar ve her gruba bir 

okuma çarkı verildi. Çarkı döndüren öğrenciler, sırayla 
karşılarına gelen sözcükleri yüksek sesle okudular.

ÖRÜNTÜ 
OLUŞTURMAK
1.sınıflar, Matematik dersinde 
geometrik şekillerle örüntü 
oluşturma konusunu işleyip 
örüntü bloklarıyla kendi 
örüntülerini oluşturdular. Rengârenk parçalarla istedikleri 
kurala göre örüntü oluşturduktan sonra, arkadaşlarına 
oluşturdukları örüntünün kuralını açıkladılar.   
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YAZAR ELİF YEMENİCİ İLE 
KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ
1. sınıflar, bu dönem 
okudukları kültür 
kitapları arasında 
bulunan “Eyvah Kalbim 
Kırıldı!”nın yazarını 
ağırladılar. Genç 
yazar Elif Yemenici ile 
keyifli bir söyleşinin 
ardından, rengârenk 
kalplerle çalışma yaptılar. Kitabın kahramanı Kalben’in 
yaşadıklarından yola çıkarak kalp kırıklıkları ve kalp 
kırıklığına iyi gelen şeylerle ilgili sohbet ettiler. Kitaplarını 
imzalattılar. Söyleşiden önce yazara sürpriz olarak 
hazırladıkları koridor panosunu da söyleşi bitiminde 
yazarla birlikte ziyaret ettiler.

YENİ YIL SÜSÜM
Uluslararası kutlamalar 
konusunda öğrencilerin 
bilinci artırmak için birinci 
sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
derslerinde kendi yeni yıl 
süslemelerini tasarladılar ve 
onları giriş kattaki koridorda 
sergilediler. Aynı zamanda 
21. yüzyıl dijital becerilerini 
geliştirmek için boyadıkları 
3D boyama sayfalarını, 
iPad’lerinde bulunan Quiver uygulamasını kullanarak 
canlandırdılar. 

DOLMABAHÇE SARAYI GEZİMİZ
2. sınıf öğrencileri, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımızın 
94. yılını coşkuyla kutladılar. 
Dolmabahçe Sarayı’nın 
dokusunu, tarihini, Ata’mızın 
İstanbul’daki zamanlarını 
geçirdiği, misafirlerini 
ağırladığı, toplantılar yaptığı 
ve vefat ettiği bölümleri 
gezdiler. Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha sevgi ve 
saygıyla andılar. 

BEN KİMİM?
“Hepimiz aynı özelliklere 
sahip olsaydık nasıl 
olurdu?” Bu sorudan yola 
çıkarak 2. sınıflarımız, 
fiziksel, sosyal ve duygusal 
özelliklerin insanlar 
için farklı olduğunu ve 

insanlara zenginlik kattığını gördüler. Renkler hayata nasıl 
güzellik katıyorsa, farklılıkların da insanların birbirlerini 
zenginleştirmesine katkıda bulunduğunu anladılar. 
Öğrencilerimiz, bu çalışmayla güçlü yanlarını fark ettiler. 
Geliştirmeleri gereken yönleri için çözümler buldular.

GERİ DÖNÜŞÜM 
İŞARETLERİMİZ 
2. sınıf öğrencileri, Eko Okullar Projesi kapsamında 
etkinliklerine devam ediyorlar. Geri dönüşüm işaretinin 
temelinde yer alan 3R stratejisi (Az Kullan, Yeniden 
Kullan, Geri Dönüşüm) hakkında bilgi edindiler. Kendi 
tasarladıkları geri dönüşüm işaretlerini sundular. 
Öğrencilerimiz birer Dünya Vatandaşı olarak küresel 
konularda bilinçlenmeyi ve çevrelerini aydınlatmayı 
sürdürüyorlar.

KİTAPLARIN DÜNYASI
2. sınıflarımız, kültür 
kitaplarını aldılar ve ilk olarak 
“Nokta” kitabını incelemeye 
başladılar. Kitabın yazarı 
Peter H. Reynolds hakkında 
bilgi edindikten sonra kitabı 
okudular. Öğrencilerimizin 
hayalgüçlerini zenginleştiren 
ve onlara farklı bakış açıları 
kazandıran bir kitap oldu. Resim yapamadığını düşünen 
kitap kahramanı Vashti, resim öğretmeni sayesinde bir 
resim sergisi bile açtı. Öğrencilerimiz de bir noktadan yola 
çıkarak kendi eserlerini oluşturdular.

ÜSKÜDAR SEVi
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KİTAP SOHBETLERİ
3. sınıflarımız, yaz tatilinde 
okudukları kültür kitaplarını 
öğretmenleriyle “Kitap 
Sohbetleri” etkinliğinde 
değerlendirdiler. Dört 
gruba ayrıldılar ve 
istedikleri kitap sohbetine 
katıldılar. Aynı kitabı farklı 
gözlerle gördüklerini, bazılarımızın dikkatini çekmeyen 
ayrıntıların, başka kişiler tarafından gözden kaçırılmadığını 
görmeleri ve böyle paylaşımlarda bulunmaları 
öğrencilerimiz için bambaşka bir deneyim oldu.

YAZAR SÖYLEŞİSİ
3. sınıflar yaz tatilinde 
okudukları “Tekno Tavşan 
Tata ile Teknolojik Masallar 
Serüveni” kültür kitabının 
yazarı Yeşim Özen ile söyleşiye 
katıldılar. Okudukları kitapla 
ilgili sorular sordular, yazar 
hakkında bilgi edindiler. Söyleşi 

sonrası kitaplarını imzalattılar. Okudukları kitabın yazarıyla 
tanışmak, öğrenciler için çok ilgi çekiciydi. Öğrencimizin 
kitapla ilgili hazırladığı proje, yazarımızı çok mutlu etti.

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ
3. sınıflarımız, Hayat Bilgisi dersinde, 
“31 Ekim Dünya Tasarruf Günü” ile ilgili 
olarak elektrik düğmeleri ve musluklar 
için tasarrufu hatırlatıcı minik posterler 
hazırladılar. Hazırladıkları posterleri sınıf 
kapılarında ve ilgili yerlerde sergilediler.

CAM OCAĞI GEZİSİ
3. sınıflarımız, Fen 
ve Teknoloji dersinin 
”Çevresindeki maddeleri, 
hâllerine göre sınıflandırma 
ve maddelerden ürün elde 
etmeyi gözlemleme” kazanımı 
kapsamında, 21 Kasım Salı 
günü Beykoz Cam Ocağı’nı 
ziyaret ettiler. Gezi sırasında 
öğrencilere, toplu taşıma ve 
trafik kuralları hatırlatılarak 
Hayat Bilgisi dersindeki 
“Trafik işaret ve levhalarına, 
trafik kurallarına uyar” sözü 
üzerinde de duruldu.
Camın ana maddesinin silisyum karışımlı bir kum olduğu, 
bu kumun 2 bin derecede özel fırınlarda ısıtılarak sıvı hale 
getirildiği bilgisi verildi. Sıvı haldeki camın şekil verilerek ve 
üflenerek obje haline dönüştürülmesiyle ilgili gösteri izlendi. 
Yapılan cam ürünlerin yine özel fırınlarda bir gün boyunca 
bekletildiği, aksi takdirde camın hemen çatlayacağı anlatıldı.
Gezide öğrencilerin el becerilerini kullanmalarına imkân 
yaratılarak, kendi tasarladıkları tabak ve panoları yapmaları 
sağlandı. Gezi sonunda renkli camların oksijenle çalışan 
bir ısıtıcıyla eritilip tekrar şekillendirilmesi ve minik penguen 
yapımı gösterisi, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

KUKLA TİYATROSU
3. sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
derslerinde yaratıcılıkla dili birleştirdiler 
ve yarattıkları kuklalarla “City 
Mouse, Country Mouse” tiyatrosunu 
gerçekleştirdiler. Bu görevi mükemmel 

bir şekilde tamamladılar. Tüm öğrenciler aktif olarak kukla 
tiyatrosuna dâhil oldu. Önce arkadaşlarıyla ve sonra tüm 
sınıfın önünde, “City Mouse, Country Mouse” sunumlarını 
yaptılar. Farklı sesler kullandılar ve çok eğlendiler.

ŞAŞIRTAN YÜZLER
9 Kasım 2017 Perşembe günü 3. sınıf öğrencilerimiz 
İstanbul Modern Sanat Müzesi’ni “Şaşırtan Yüzler” konulu 
etkinlik için ziyaret ettiler. Müze görevlisi, müzede bulunan 
eserler hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi. Öğrenciler 
kolaj ve portre hakkında bilgi aldıktan sonra kendi porte 
çalışmalarını kolaj tekniğini uygulayarak gerçekleştirdiler.
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STOP MOTION İLE  
REKLAM FİLMİ
4. sınıflarımız Fen Bilimleri 
dersinde beş duyu organını 
kullanarak maddeyi niteleyen 

temel özellikleri açıkladılar. Her gruba verilen farklı 
maddeler ile bir senaryo tasarlayıp stop motion yöntemini 
kullanarak reklam filmi çekme fırsatı buldular.

ZORBALIĞA KARŞI POSTERLER
4. sınıf öğrencilerimiz, 
İngilizce dersinde “A 
Far Away World” 
adlı kitabı okuduktan 
sonra küçük grup 
çalışmalarıyla zorbalık 
karşıtı posterlerini 
hazırladılar. “Anti-
Bullying” haftasında 
posterlerimiz 
koridorlarda sergilendi.SONBAHAR AĞAÇ ÇİZİM VE 

YAPRAK PROJESİ
4. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce 
Görsel Sanatlar dersinde, ağaç 
ve yapraklarla ilgili mevsimsel iki 
proje hazırladılar. Önce ağaçları 
çizgilerle ve renklerle birleştirdiler, 
sonra yaprakların üzerinden geçme 
tekniğiyle kolajlarını tamamladılar. 
Çizgi, renk ve dokuyu öğrenen 
öğrencilerimiz, boyalarını kullanarak yaprağın dokusunu 
kâğıda aktardılar.

E-POSTA YAZMA
4. Sınıf 
öğrencilerimiz, 
İngilizce dersinde, en 
yakın arkadaşlarının 
fiziksel özelliklerinden 
ve karakterlerinden 
bahseden bir metin 
hazırlayarak e-posta 
yazmayı göndermeyi 
öğrendiler. 
Sonrasında sınıf 
kapılarını süslediler.

4. SINIFLAR AÇILARI 
ÖĞRENİYOR
4. sınıflar, Matematik 
derslerinde, açı konusunu 
işlediler. Çevrelerinde açı 
oluşturan cisimleri incelediler; 
oluşturdukları açıların kenar 
ve köşelerini belirttiler ve 
isimlendirdiler. Açıları ışınlarla 
oluşturdular. Hem eğlendiler 
hem öğrendiler.

DENEY YAPIYORUZ
4. sınıflarımız, Fen Bilimleri derslerinde, maddenin 
ölçülebilir özelliklerinden biri olan “Hacim” ile ilgili grup 
çalışması yapma fırsatı buldular. Gruplar; düzgün olmayan 
katı maddeleri ve dereceli silindir kabı kullanarak, bu 
maddenin hacmini hesaplama imkânı yakaladılar.

ÜSKÜDAR SEVi
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SCRATCH PROGRAMMING İLE 
ULUSLARARASI BAŞARI
5. sınıf öğrencimiz Can Torungil, Johns Hopkins Üniversitesi 
Gifted and Talented Youth programının düzenlediği, 
dünyadan 30 bin yetenekli öğrencinin katıldığı Scratch 
Programming sınavında aldığı puanla Award of High 
Honors kazandı. Öğrencimizi tebrik ediyoruz ve 
başarılarının devamını diliyoruz.

SEÇİM VAADİNİ  
YERİNE GETİRDİ
Okul Başkan Yardımcımız Mert 
Sezer, başkanlık seçimleri 
kampanyasında ihtiyaç 
sahiplerine ayakkabı yardımı vaadinde bulunmuştu. Seçimi 
kazanan Mert Sezer, sözünü tuttu ve Adana Bahçe İlçe 
Kaymakamı’yla işbirliği içinde, Üsküdür SEV Öğrenci 
Meclisi adına ihtiyaç sahiplerine ayakkabıları teslim etti. 

KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİMİZİ 
TANIYORUM 
5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde, 
ikinci ünite olan  “Kültür ve 
Miras”, “Kültürel Özelliklerimiz”  
konusuyla ilgili ‘’Kültürel 
Özelliklerimizi Tanıyorum’’ 
etkinliği yapıldı. Öğrencilerimiz 
kültür özelliklerimizi yaşayarak 
ve müzik dinleyerek daha iyi 
öğrenme fırsatı yakaladılar.

5. SINIFLAR “TALENT SHOW”
5. sınıflarımız, kendi hazırladıkları “Talent Show” 
performanslarını konferans salonunda sergilediler. Her 
öğrenci, sınıf arkadaşlarından oluşan seyirci önünde 
performansını sergileyip yine sınıf arkadaşlarından 
oluşan jüriler tarafından değerlendirildi. Öğrencilerimizi, 
şarkı söylemekten dansa, sihirbazlıktan monoloğa kadar 
çeşitli performanslarındaki cesaret ve başarılarından 
dolayı kutluyoruz.

AYASOFYA MÜZESİ GEZİSİ
5. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler Bölümü 
olarak Ayasofya Müzesi’ne bir gezi düzenlendi. İstanbul’u 
öğrencilerimize daha yakından tanıtmak ve sahip 
olduğumuz mirasın farkına varmalarını sağlamak amacıyla 
yaptığımız bu gezi, hepimizin hatıralarında güzel bir anı 
olarak yerini aldı. 
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LONDRA’DA DRAMA EĞİTİMİ
Birkaç 5. sınıf öğrencimiz, 
velileriyle birlikte İngiltere’ye 
gitti. St Albans, Trestle 
Sanat Merkezi’nde 5 saatlik 
drama ve maske yapımı 
çalıştayına katıldılar. Drama 
grubu ayrıca Stratford 
Upon Avon, Windsor 
Kasabası ve Oxford 
Üniversitesi’ni ziyaret 
etti. Geziye katılanlar, Matilda müzikalini çok beğendiler. 
Öğrencilerimiz Trestle Sanat Merkezi’nden sertifikalarını 
da aldılar. Ayrıca Shakespeare’s Globe Tiyatrosu’nu 
ziyaret ettikleri sırada aldıkları eğitimde, Shakespeare’in 
oyunlarından Romeo Juliet’ten alıntılar öğrendiler.

SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR
Fen Bilimleri Bölümü tarafından her yıl olduğu gibi 5. sınıflar 
arasında, sigaranın sağlığa zararları konusunda okul 
ortamında farkındalık oluşturmak amacıyla “Sigara Sağlığa 
Zararlıdır” konulu poster yarışması düzenlendi. Hazırlanan 
posterler, önce Fen Bilimleri Bölümü öğretmenleri tarafından 
ön elemeden geçirildi. Sonrasında bir hafta boyunca tüm 
okulun oylamasına sunularak ilk üç belirlendi. 5C Sınıfından 
Ada Beşeoğlu birinci, yine 5C sınıfından Nicole Köse ikinci 
ve 5B sınıfından Batu Kılıç üçüncü oldu. Düzenlenen ödül 
töreninde öğrencilerimize fen ile ilgili kitap hediye edildi. 

PLICKERS İLE ÖRÜNTÜLER DERSİ
5. sınıflarımız, Matematik 
derslerinde, öğrendikleri örüntüler 
konusunu Plickers uygulamasıyla 
pekiştirdiler. Bir yandan karşılarına 
gelen soruları çözmekle uğraşırken 
diğer yandan verilen geri 
bildirimlerle konuyu öğrenme 
seviyelerini sınadılar.

FRECKLE JUICE TAMPON 
ETİKETLERİ
5. sınıf öğrencileri, Language Arts derslerinin ilk okuma 
seanslarını, Freckle Juice isimli kitapla tamamladılar. 
Öğrencilerimiz, arabalara yapıştırılan tampon etiketleriyle 
mesajlarını yetişkinlere, topluma ve dünyaya iletmek 
istedikleri yaratıcı bir proje geliştirdiler.

KAYIP ŞEYLER ÜLKESİ
Ege Erim’in “Kayıp 
Şeyler Ülkesinde” 
isimli romanını 
okuyan 5. sınıflarımız, 
kendi kayıp şeyler 
ülkelerini oluşturdular. 
Okudukları kitabı kendi 
hayatlarıyla birleştiren 
öğrencilerimiz 
yazarak, resimleyerek 
yaratıcılıklarını ortaya 
koydular.

ÜSKÜDAR SEVi
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RAP ŞARKILARI VE MÜZİK 
ENSTRÜMANLARI PROJESİ
6. sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
dersinde ritim, tekrarlama ve 
kafiye gibi şiir yazımına ait 
özellikleri kullanarak kendi 
rap şarkılarını yazdılar. 
Ayrıca, bireysel çalışma 
ve grup çalışması yaparak 
kendi şarkılarını besteleyip 
söylediler. Rap şarkılarına 
ek olarak, eleştirel düşünme 
becerilerini ve yaratıcılıklarını 
kullanarak kendi müzik aletlerini tasarladılar. Ortaya çıkan 
eseler gerçekten de çok yaratıcıydı.

GEZEGEN PROJESİ
Bu sene Apollo 11’in aya 
inişinin 49. yılını kutluyoruz. 
6. sınıf Language Arts 
programında okuduğumuz 
“Moonshot” kitabıyla 
NASA keşiflerine, uzay 
araştırmalarında karşılaşılan 
risklere, SpaceX yeniliklerine ve 
uzay yolculuğunun geleceğiyle 
ilgili konulara değinildi.

ŞEKİLSEL BENZERLİKLER 
ÇALIŞMASI

Düşünme Becerileri 
dersinde, 6. sınıf 
öğrencilerimizin 
görsel ayırt etme 
becerilerinin gelişimi 
amacıyla, “Şekilsel 
Benzerlikler” 
çalışması yapıldı. 
Kronometre tutularak 
gerçekleştirilen 

çalışma kapsamında, “sözlü yönergeye uyma ve zaman 
planlaması” konusu üzerinde duruldu. Bir başka derste ise 
“Mantık İlişkisi Kurma” çalışması yapıldı. Öğrencilerimiz 
bu çalışma kapsamında, Matematik dersindeki olasılık 
konusunu, farklı soru stilleriyle öğrendiler.

ÇİĞDEM ODABAŞI’YLA 
YARATICI DRAMA

Ferenc Molnar’ın “Pal 
Sokağı Çocukları” 
isimli eserini okuyan 
6. sınıflarımız, Çiğdem 
Odabaşı’yla keyifli bir 
yaratıcı drama çalışması 

gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz, romanın rehberliğinde 
dostluk, paylaşım, ihanet, fedakârlık gibi kavramları 
yeniden irdelediler.

PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI VE 
PASS TEORİSİ
Pal Sokağı Çocukları isimli eseri 
okuyan 6. Sınıflarımız, Pass 
Teorisi’nin ardıllık ve planlama 
bilişselliğine uygun yaptıkları 
grup çalışmalarını sınıflarında 
sergilediler. 

KITALAR VE OKYANUSLAR 
IMOVIE ETKİNLİĞİ

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 
ikinci ünitesi Yeryüzünde 
Yaşam’da yer alan Kıtalar 
ve Okyanuslar konusuyla 
ilgili öğrencilerimiz, iMovie 
uygulamasını kullandılar. 
Sözlerini kendilerinin 
yazdığı müzikler eşliğinde 

hazırladıkları sunumlarla Kıtalar ve Okyanusları tanıttılar.

PLICKERS UYGULAMASIYLA 
BÖLÜNEBİLME
6. sınıflarımız Matematik 
derslerinde öğrendikleri 
bölünebilme kuralları konusunu 
Plickers uygulamasıyla 
pekiştirdiler. Bir yandan karşılarına 

gelen soruları çözmekle uğraşırken, diğer yandan verilen 
geri bildirimlerle konuyu öğrenme seviyelerini sınadılar. 
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FARKLI TEKNİKLERLE 
İNGİLİZCE DRAMA
Sene başından beri, İngilizce drama dersinde 6’ıncı sınıf 
öğrencileri her ders farklı bir drama tekniği öğreniyor ve 
bu teknikler kullanılarak yapılan farklı drama aktiviteleri ve 
oyunlarıyla yaşam becerilerini geliştiriyorlar.
Öğrencilerimiz “Mime and Movement”, yani mimik ve 
hareketlerle anlatma aktiviteleri yaptılar. Heykeltraş ve 
Modeli (Sculptor and Statue) isimli aktivite sırasında 
hayalgüçlerini kullandılar, çift ya da küçük grup çalışmaları 
yaptılar. Lazer Beam Game isimli oyun sırasında 
öğrencilerin tüm grup olarak strateji oluşturdukları çalışma 
görülmeye değerli.

“BEYNİNİ EĞİT”
Düşünme becerileri dersinde 6. sınıf öğrencilerimizle 
“Araştırma Yapıyorum” etkinliği kapsamında, “Beynini Eğit” 
kitabından çeşitli araştırma konuları belirlendi ve çizilen 
el çıkartmalarına araştırma içerikleri yazıldı. Araştırılan 
konular ve sorular, sınıfla paylaşılarak öğrencilerimiz 
bir araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi 
oldular.

SU YOKSA, SEN DE YOKSUN!
Eko-okul çalışmaları kapsamında, 6B sınıfı 
öğrencilerimizden Nilsu Doğrukul’un hazırladığı slogan 
okulumuzda suyun önemine bir kez daha dikkat çekti. 
Öğrencimizi duyarlılığından ötürü kutluyoruz.

UYGARLIKLAR KAVRAM 
HARİTASI 
6. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler dersinde Anadolu ve 
Mezopotamya uygarlıklarıyla ilgili bilgiler içeren kavram 
haritaları hazırladılar.
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THE WSC TOURNAMENT 
CHAMPIONS BAŞARILARIMIZ
9 -14 Kasım tarihlerinde Yale Üniversitesi’nde düzenlenen 
The World Scholar’s Cup Tournament Champions’a, 7. sınıf 
öğrencilerimizden Lara El-Khoury, Yasemin Kölemenoğlu, 
Naz Doğa Urhan, Can Almelek ve Utku Ünlü ile katıldık. 
50 ülkeden 2 bin 200 öğrencinin katıldığı turnuvada 
öğrencilerimiz, okulumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. 
Lara El-Khour’un Social Studies alanından gümüş, Naz 
Doğa Urhan ise History dalında gümüş madalya kazanarak 
bizlere büyük gurur yaşattığı şampiyonada katılan tüm 
öğrencilere Da Vinci madalyası verildi. Öğrencilerimizi 
ve bu büyük organizasyonda onlara destek olan İngilizce 
öğretmenimiz Vedya Zalma Almelek’i tebrik ediyoruz.

12. JMUN KONFERANSI’NA 
KATILDIK
JMUN Takımımız, Aralık 2017’de Göktürk Hisar 
Okulları’nda düzenlenen 12. JMUN Konferansı’na katıldı. 
Konferansın konusu “Aşırı Uçlarla Yüzleşme” idi. 12 kişilik 
takımımız, çok iyi hazırlanarak, Meksika ve Nikaragua’yı 
başarıyla temsil etti.

İNGİLİZCE DRAMA 
AKTİVİTELERİ

7. sınıf öğrencilerimiz, 
İngilizce drama aktiviteleri 
yaptılar. Öncelikle sessiz 
tiyatro denemeleri yaparak 
vücut dillerini kullanmayı 
öğrendiler. Duygularla ilgili 
başlangıç dersimizden 
sonra, Fransız tiyatro formu 

olan Tableaux Vivant (yaşayan resim) üzerine çalışmaya 
başladılar. Bu aktivite onların konsantrasyon, iletişim, 
güven, takım çalışması, yüz ve vücut dili kullanımıyla ilgili 
gelişmelerini sağladı. 

KARDEŞ OKULLAR  
İZMİR UZAY KAMPI’NDA

Üsküdar SEV 7. sınıf 
öğrencilerimiz, 3-5 Kasım 
tarihlerinde, kardeş 
okullarımız İzmir SEV ve 
Tarsus SEV öğrencileriyle 
İzmir Uzay Kampı’nda 
bir araya geldiler. Uzay 
teknolojisiyle tanışan 

öğrencilerimiz, başta astronotların uzaya gitmeden 
önce eğitim gördükleri simülatörleri denemek olmak 
üzere, pek çok ilginç etkinliğe katıldılar, takım 
çalışması becerilerini geliştirdiler. 

YGA YILDIZLAR LİDERLİK 
PROGRAMI SEMİNERİ
7. sınıf öğrencilerimiz, 28 Eylül 
Perşembe günü, sınıf seviyeleri 
için özel olarak tasarlanan 
YGA Yıldızlar Liderlik Programı 
hakkında bilgilendirme 
seminerine katıldılar. Geçen 
yıl bu programa katılma şansı 
elde eden 8. sınıf öğrencimiz 
Nurhan Adnan Sarper, kendi deneyimlerini paylaşarak 
arkadaşlarına ilham verdi.
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FREAK THE MIGHTY PROJELERİ
8. sınıflar İngilizce derslerinde Freak the Mighty 
kitaplarının bölümlerini arkadaşlarına öğretme çalışması 
yaptılar. Her grup, kendi payına düşen bölümü anlatarak 
sınıf iklimi yaratma, toplum içinde hitabet yeteneği, 
karşılıklı saygı göstererek öğretmen ve öğrenci olmayı 
deneyimledi. Romanın sonunda ise üçlü gruplar halinde 
kitabın izlenimlerini yansıttıkları resimsel ifadeler ve yazılar 
yazarak çalışmalarını tamamladılar. Yaşıt iki öğrencinin 
dostlukları, onlarda güzel bir tat bıraktı.

MURATHAN MUNGAN 
SÖYLEŞİSİ
8. sınıflarımızdan 
bir grup 
öğrencimiz, 
SAC’de düzenlenen 
Murathan Mungan 
söyleşisine katıldı. 
Türkçe dersinde, 
yazarın “Cenk 
Hikâyeleri” isimli 
kitabını okuyan 
öğrencilerimiz, Murathan Mungan’ın hayata, edebiyata 
ilişkin ufuk açıcı söyleşisinden yararlandılar. Bu güzel 
etkinlikten dolayı SAC Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 
teşekkür ediyoruz.

“ENTREPRENEUR 
& MAKER CLUB” 
ETKİNLİĞİ
8. sınıf öğrencilerimiz, SEV 
Amerikan Koleji X-Zone’da 
“Entrepreneur & Maker Club” 
etkinliğine katıldılar. SAC öğretmen 
ve öğrencileri, bu etkinlikte, 
öğrencilerimize girişimcilik ve 
startup kültürünü tanıttı. Her bir 
öğrencimiz, maker atölyesinde 
örnek bir proje geliştirebilme ve 
sunma şansı elde etti.

ÜSKÜDAR SEVi
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FÜREYA KORAL SERAMİK 
SERGİSİ GEZİSİ 

Görsel Sanatlar Bölümü, 
3., 5., 6. ve 7. sınıflardan 
bir grup öğrencimizle, 
Kale Grup’un Beşiktaş 
ilçesinin Akaretler 
semtinde açtığı Füreya 
Koral Seramik Sergisi’ni 

ziyaret etti. Öğrencilerimiz gerek seramik sanatı, gerekse 
sanatçı hakkında bilgi alarak yapıtları incelediler.

RESİMDE BAŞARI ÖDÜLLERİ
Resim yarışmalarında 
okulumuzu başarıyla 
temsil eden ve dereceler 
alan öğrencilerimizi tebrik 
ederken sertifika ve ödülleri 
de takdim edildi.

AFİŞ YARIŞMASINDA 
DERECELERİMİZ
Barış konulu uluslararası 
afiş yarışmasında mansiyon 
alan Ayşe Zeynep Özer’i, 
finalistler arasına girerek 
eserleri sergilenmeye layık 
görülen Azra Gülce Genç 
ve Nazlı Bahar Özeyranlı’yı, 
teşekkür belgesi alan Aslıhan Çeçen ve Alya Karadeniz’i 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

MASKOT TASARIM YARIŞMASI
Üsküdar SEV Ortaokulu Maskot 
Tasarımı Yarışması’na katılan 5., 6. 
ve 7. sınıf öğrencilerinin birbirinden 
güzel eserleri arasından en fazla 
oy alan ilk üç eser, link üzerinden 
yapılan oylamayla belirlendi. 
6A’dan Onur Canbeyli 1’inci, 
6D’den Ayşe Zeynep Özer 2’inci, 
6C’den Nazlı Bahar Özeyranlı 
3’üncü oldu. 

İMOGA GRAFİK SANATLAR 
MÜZESİ GEZİSİ
Görsel Sanatlar dersinde, 8. sınıf öğrencilerimizle ‘’Linol 
Baskı’’ konusunu işlerken, İMOGA Grafik Sanatlar Müzesi 
ziyaret edildi. Gezide baskı resim çeşitleri, kullanılan 
aletler, baskı makinaları hakkında detaylı bilgi alındı. 
Aynı zamanda müzenin kurucusu ve Türk resminin önemli 
isimlerinden Süleyman Saim Tekcan ile tanışmak ve 
kendisine eserleriyle ilgili soru sormak, öğrencilerimiz için 
heyecan verici oldu.

“SEV Okulları’ndan mezun olan her öğrenci en az bir 
enstrüman çalabilir” ilkesinden yola çıkarak, 3. sınıfa geçen 
öğrencilerimiz Müzik derslerinde piyano, gitar ve keman 
eğitimlerine başlar. Bu kapsamda Ortaokuldan gelen 
öğrencilerimiz, 3. sınıfta branş seçimlerini gerçekleştirecek 
arkadaşlarına mini bir konser vererek bu enstrümanları 
tanıttılar. Keyifli ve eğlenceli geçen bu etkinlik için 
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

BRANŞ 
ENSTRÜMANLARIMIZI 
TANIYORUZ
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Bilgi İşlem Bölümü ile işbirliği yaparak tüm sınıflar 
düzeyinde “Siber Dünyada Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalıkla Mücadele” konulu 
sınıf çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda, gerçek dünya ile siber arasındaki benzerlikler, 
güvenli internet kullanımında dikkat edilecek noktalar ve siber zorbalıkla mücadele konularına 
yer verildi. Öğrencilerimiz siber dünyada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kendilerini 
nasıl koruyabilecekleriyle ilgili bilgiler kazandılar ve zorbalıkla mücadeleyle ilgili kendilerini 
korumalarının yollarını öğrendiler. 

GÜVENLİ 
İNTERNET İÇİN 
POSTER
PDR Bölümü, güvenli 
internet kullanımı ve dijital 
yurttaşlık konularında 
hazırladıkları afiş/poster 
çalışmalarıyla, öğrencilerin 
konu hakkında farkındalık 
kazanmalarını ve iyi bir 
dijital yurttaş olmalarını 
sağlamayı amaçladı.

İLK ÜNİTEMİZ: EMPATİ
Okulumuzda, ana sınıfı, 1.,2.,3. ve 4. sınıflarımız 
seviyelerinde sürdürdüğümüz İkinci Adım Sosyal-
Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme 
Programı kapsamında, empati kurabilme, duyguları 
yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme becerilerinin 
geliştirilmesi amaçlanıyor. Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı 
ve İlkokulu olarak birinci dönem boyunca ilk ünitemiz 
olan, Empati eğitiminde, duyguları tanımak, fark etmek ve 
başkalarının duygularını da anlamak gibi konular üzerine 
yoğunlaşıldı. 

GÜVENLİ İNTERNET VE 
SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE
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GÜVENLİ OKUL PROJESİ - 
AKRAN ZORBALIĞI
Rehber öğretmenlerimiz tarafından tüm sınıflarımızda 
Akran Zorbalığını Önleme konulu bir çalışma yapıldı. 
Öğrencilerimize zorbalığın ne olduğu, nasıl önlenebileceği, 
öğretmenlerimizden ve ailemizden yardım istemenin önemi 
anlatıldı. Olumlu okul ortamı için neler yapmamız gerektiği 
paylaşıldı.

“İLK AY TAMAMLAMA” 
ETKİNLİĞİ
Okulumuza yeni gelen 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için “İlk 
Ay Tamamlama” etkinliği ekim ayında gerçekleştirildi. Okul 
Müdürümüz, Müdür Yardımcıları, Psikolojik Danışmanlar ve 
Şube Rehber Öğretmenleri’nin de yer aldığı etkinlikte, yeni 
gelen öğrencilerimiz için bir kutlama yapıldı ve sertifikaları 
verildi.

OPTİK FORM KODLAMA VE 
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ  
Tüm sınıf seviyelerimizde ilk “Kazanım Değerlendirme 
Sınavı” öncesi Psikolojik Danışmanlarımız ve Akademik 
Müdür Yardımcımız tarafından bu sınavlara nasıl 
çalışabilecekleri, başarılı olmak için nelere dikkat etmeleri 
gerektiği ve optik kodlama hakkında eğitimler yapıldı. 
Deneme sınavı öncesi, öğrencilerimizin heyecanları 
paylaşılarak merak ettikleri sorular yanıtlandı.

VELİ SOHBETLERİ
Psikolojik danışmanlarımız tarafından velilerimize yönelik 
paylaşım sohbetleri gerçekleştirildi. Bu sohbetlerde 5. 
sınıf velileri için “Çocuğumuz büyürken aile içi iletişim”, 
6. sınıf için “Ergenlik Dönemi Ve Aile İlişkileri”, 7. sınıflar 
için “Ergenlik Döneminde Anne Baba Tutumları” ve 8. 
sınıflar için “Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi” konularında 
paylaşım yapma fırsatı bulundu. Karşılıklı iletişimin 
hedeflendiği etkinlikte velilerimiz, merak ettikleri soruları 
yöneltme fırsatı buldular.
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OKUL AİLE BİRLİKLERİ SOSYAL 
SORUMLULUK ETKİNLİKLERİ

İlkokul Okul 
Aile Birliğimiz, 
sosyal sorumluluk 
projelerine dönem 
başında düzenlenen 
tekne gezisi, 29 
Ekim tişört ve logolu 
ürün satışı aktivitesi, 
Sakıp Sabancı Müze 
Gezisi, SEV Kültür 
Turu, Ayasofya ve 
Yerebatan Sarnıcı 
Müze gezileri, 
yılbaşı Kitap SEVgisi 
Kampanyası ile 
Üsküdar Zeynep 

Kamil İlkokulu’na kitap bağışı ve Galata-Karaköy ve Fener-
Balat turları düzenleyerek destekte bulundular. Ayrıca 
Yazar Aret Vartanyan’ın konuşmacı olarak katıldığı yılbaşı 
yemeğiyle Onkoloji Anneleri için bir araya geldiler. Son 
olarak da Çocuk Kalp Vakfı “Kalp Sağlığı Çocukluktan 
Başlar” projesi kapsamında müzikli çocuk tiyatrosunun 
oyunu izlenerek elde edilen gelirin bir kısmı okulumuz adına 
Çocuk Kalp Vakfı’na bağışlandı.
Ortaokul Okul Aile Birliğimizin gerçekleştirdiği etkinliklerden 
bazıları da şunlar: 29 Ekim’de sosyal sorumluluk projelerine 
katkıda bulunabilmek için T-shirt, kek, poğaça, kurabiye, 
limonata satışı; Dünya Çocuk Kitapları günü için kitap 
bağış kampanyası, İstanbul’u SEVelim gezisi ve yılbaşında 
düzenlenen SEV'de Yeni Yıl Etkinlikleri. Bu seneki sosyal 
sorumluluk projesi olarak eğitimde eşitliği benimseyerek, 
tüm yıl yapılacak etkinliklerin geliri, Veysel Vardal Görme 
Engelliler okuluna aktarılacak.

GLOBAL ACTION 
DAYS 2017
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu, 
çevrecilik eğitimini esas alan 
Foundation for Environmental 
Education üyeliğini gerçekleştirdi. 
Global Action Days 2017 kapsamında 
planladığımız etkinliklerimize 
başlandı. 6. sınıf öğrencilerimiz, 
kırmızı beyazlı çiçekli bitkileri 
okulumuzun bahçesine diktiler.

LÖSEMİLİ 
ÇOCUKLAR 
HAFTASI
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar 
Haftası nedeniyle öğrencilerimiz, 
Fen Bilimleri derslerinde, lösemi 
ve ülkemizde lösemi hastalığına 
yakalanan çocuklarla ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi edindiler. 
İsteyen öğrencilerimiz LÖSEV’e 
bağışlanmak üzere boyama kitabı 
ve kuru boya getirdiler.

“ORMAN ÇOCUKLARI”NA 
MAMA YARDIMI
Görsel Sanatlar derslerimizde, 
yeni yıl etkinliği olarak 
öğrencilerimiz Mum Yap 
Atölyesi ile işbirliği içinde mum 
tasarımları yaptılar. Bu etkinlik 
aynı zamanda öğrencilerimizi 
kimsesiz hayvanlar konusunda 
bilinçlendirmek, onlara yardım eli 
uzatmalarında öncülük edebilmek 
amacıyla Okul Aile Birliğimizin 
de destekleriyle Hayvan Sevgisi, 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında gerçekleştirildi. 
Etkinlikten toplanan gelirin bir 

kısmıyla alınan mamalar, 17 Ocak Çarşamba günü Okul 
Müdürlerimiz ve Okul Aile Birliği temsilcileri tarafından 
öğrenci meclisinden seçilen temsilci öğrenciler eşliğinde 
“Orman Çocukları” besleme gönüllülerine bağışlandı.
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CİMNASTİK YARIŞMASINDA 
ÜÇÜNCÜLÜK
9–12 Ocak tarihleri arasında 
düzenlenen Okul Sporları 
Artistik Cimnastik yarışmalarında 
sporcularımız, Naz Erdoğan, Elif 
Çaka ve Ali Beşe okulumuzu 
başarıyla temsil etti. 
Cimnastikçilerimizden Ali Beşe 
İstanbul üçüncüsü olarak Okulumuzu 
madalya kürsüsüne taşıdı.

OKUL SPORLARI 
KAYAK 
YARIŞMALARI
15-17 Aralık tarihlerinde Erzurum’da 
düzenlenen Okul Sporları Kayak 
İl Birinciliği yarışmalarında,  
Özel Üsküdar SEV İlkokulu 4. 
sınıf öğrencimiz Alin Özozan, 

Slalom İstanbul birincisi ve Büyük Slalom birincisi oldu. 
Başarılarından dolayı kendisini tebrik ediyoruz.

CUMHURİYET KOŞUSU
26 Ekim 2017 Perşembe günü, Özel Üsküdar SEV 
ilköğretim Kurumları olarak 20. yıl etkinliklerimiz 
kapsamında, Beden Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen 
Cumhuriyet Koşusu’nda Atamız ve Cumhuriyet için koştuk. 
Katılan tüm öğrencilerimiz madalya ve sertifikayla 
ödüllendirildi. Öğrencilerimiz bu sportif faaliyetle Atatürk’e 
olan saygı ve bağlılıklarını dile getirdiler.

ESKRİMDE BAŞARIMIZ
9-10 Ocak tarihlerinde 
yapılan okullar arası 
İstanbul Eskrim Birinciliği’nde 
takımımız sporcularından 
Pınar Miray Şişik, Yıldız 
Kızlar Kılıç branşında 
İstanbul üçüncüsü, Sarp 
Yalçın ise Yıldız Erkek Flöre 
branşında İstanbul altıncısı 
olma başarısı gösterdiler. 
Öğrencilerimizi kutluyoruz. 

STICKLER CUP’TA 
BAŞARILARIMIZ
9-10 Aralık tarihlerinde, Tarsus 
Amerikan Koleji’nde gerçekleşen 
Stickler Cup’a katılan Basketbol 
Yıldız Erkek takımımız, final 
oynayarak ikinci olurken, öğrencimiz 
Göktuğ Efe Güçoğlu turnuvanın 
en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 
Yıldız Kız Voleybol Takımımız 
çekişmeli maçlar sonrasında turnuva 
üçüncüsü olma başarısını gösterdi.
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ÜSKÜDAR SEVi

KAYAK VE SNOWBOARD 
TAKIMIMIZ TÜRKİYE 
BİRİNCİSİ OLDU
05-07 Ocak tarihlerinde Erzurum’da 645 
sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okullar Arası 
Türkiye Şampiyonası’nda Okul Takımımız Türkiye 
birincisi oldu. Sporcu öğrencilerimizin başarılarının 
devamını diliyoruz. Dereceleri ise şöyle gerçekleşti:
Slalom
• Demirkan Hasırcı, Yıldız Erkekler, Türkiye Şampiyonu
• Ada Göney, Yıldız Kızlar, Türkiye 2.si
• Ada Hasırcı, Küçük Kızlar, Türkiye 2.si
• Dafne Yuvacan, Küçük Kızlar, Türkiye 3.sü

Büyük Slalom
• Demirkan Hasırcı, Yıldız Erkekler, Türkiye Şampiyonu
• Ada Göney, Yıldız Kızlar, Türkiye 2.si
• Ada Hasırcı, Küçük Kızlar, Türkiye 2.si
• Dafne Yuvacan, Küçük Kızlar, Türkiye 3.sü
Büyük Slalom Snowboard
• Su Gür, Yıldız Kızlar, Türkiye 4.sü

OKULLAR ARASI ALP DİSİPLİNİ 
KAYAK VE SNOWBOARD 
YARIŞLARI

15-17 Aralık 
tarihlerinde 
Erzurum’da yapılan 
Okullar Arası Alp 
Disiplini Kayak ve 
Snowboard Yarışları 
İl Birinciliği’ne 
okulumuzun 
sporcuları damga 

vurdu. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz.
KAYAK 
Büyük Slalom
• Dafne Yuvacan, Küçük Kızlar, İstanbul 1.si
• Ada Hasırcı, Küçük Kızlar, İstanbul 2.si
• Ada Göney, Yıldız Kızlar, İstanbul 1.si
• Demirkan Hasırcı, Yıldız Erkekler, İstanbul 1.si

Slalom
• Dafne Yuvacan, Küçük Kızlar, İstanbul 2.si
• Ada Göney, Yıldız Kızlar, İstanbul 1.si
• Demirkan Hasırcı, Yıldız Erkekler, İstanbul 1.si
SNOWBOARD
Büyük Slalom
• Su Gür, Yıldız Kızlar, İstanbul 1.si
• Eren Ekşioğlu, Yıldız Erkekler, İstanbul 2.si
Slalom
• Su Gür, Yıldız Kızlar, İstanbul 1.si
• Eren Ekşioğlu, Yıldız Erkekler, İstanbul 2.si
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