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

TATLI KİTAP 
2. sınıf öğrencilerimiz, uluslararası pek çok ödüle sahip, değerler eğitiminin ön planda olduğu bir kitap olan Reçel Kavanozu’ 
nu okuyup lezzetli bir etkinliğe imzalarını attılar. 

Kitapta anlatılmakta olan bir sorunu çözmek için kararlı ve azimli davranma, çevresindekilere ve büyüklerine örnek olma gibi 
davranışlar üzerinde duruldu. Öğrencilerimiz bu olumlu davranışları kitap kahramanlarını örnek alarak, tatlı bir öykü ile 
öğrendiler. Okul yemekhanesinde hazırlanan reçelleri, süsledikleri kavanozlarda ailelerine ve öğretmenlerine sundular.

SEV OKULLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROFESYONEL 
GELİŞİM EĞİTİMİ

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

SEV Okulları Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Bölümünün ikincisini düzenlediği Profesyonel Gelişim Eğitimi 1-2 Şubat 
tarihlerinde Tarsus’taki kampüsümüzde gerçekleşitirilmiştir. SEV Okulları’ndan tüm IT yönetici ve ekiplerinin bir araya geldiği 
bu etkinlikte, güncel teknolojiler ele alınmıştır. Aynı zamanda SEV Okulları teknolojik envanteri gözden geçirilmiştir. Çalıştayın 
birinci gününde Telcoset Firması Network Uzmanı Sayın Erol Mert, kablosuz ağ (Aruba/SSID/WLAN/Radio Management, 
Clearpass ve Airwave) konularıyla; ikinci gününde ise Çözümtek kurucusu Sayın Engin Çetinkaya sanal sunucu, sanal ağ, 
wmware konularıyla bizleri desteklemişlerdir. İki gün boyunca ekibimiz hem bilgi ile donanmış hem de keyifli vakit 
geçirmiştir. 

Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen ve büyük katkılarda bulunan Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Müdürü Sayın Burak 
Gencay’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

ROBOTİK TAKIMIMIZ TURNUVADAN 2 ÖDÜLLE DÖNDÜ
4-5 Şubat tarihlerinde İstanbul Yeditepe üniversitesinde düzenlenen FLL Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvasında Tarsus 
SEV İlkokulu Robotik Kulübü öğrencileri 2 ödül birden aldı.

Helping Animals with Techno adıyla turnuvaya katılan takımımız “Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League (FLL) 
İstanbul Yerel Turnuvası Duyarlı Profesyonellik Ödülü”nü kazandı. Ayrıca takım koçlarımız Mustafa ve Özlem Uzunağaç “Aslan 
Koç” ödülüne layık görüldü. Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League (FLL) turnuvalarının amacı, gençlere bilim ve 
teknolojiyi sevdirirken, onların sosyal sorumluluklarının farkında olan, takım çalışması yapabilen, çevresindekilere, doğaya, 
topluma duyarlı birer birey olmalarına katkıda bulunmaktır. 

Sezon boyunca öğrencilerimiz bir taraftan; “hayvanlar: yaşam ortaklarımız” temalı bir proje ürettiler, diğer taraftan 
tasarladıkları ve programladıkları robotlarla, temayla ilgili görevleri çözdüler. Öğrencilerimizi ve takım koçlarımızı 
başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

IV. TARSUS SEV EĞİTİM SEMPOZYUMU
Türkiye’de köklü ve çağdaş eğitimin öncüsü Özel Tarsus SEV Okulları artık geleneksel hale gelen Eğitim Sempozyumu’na 
dördüncü kez ev sahipliği yaptı. 25 Şubat Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından sempozyuma katılan öğretmenler 
ülkemizdeki eğitim sorunları ve eğitim kalitesini artırma yollarını tartıştı.

 ‘’Öğren, Öğret, Aydınlat’’ sloganıyla hazırlanan sempozyumun açılış konuşmasını Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şirin KARADENİZ yaptı. Karadeniz; eğitim teknolojisinin 
etkili ve verimli kullanımı, eğitimde doğru bilinen yanlışlar ve son yıllarda yapılan eğitim araştırmalarını değerlendirdi. Açılış 
konuşmasının ardından başlayan eş zamanlı oturumlarda birçok okuldan eğitimci, Türkçe ve İngilizce dillerinde yaptıkları 
sunumlarla bilgi paylaşımında bulundu. Sempozyuma okul öncesi, ilk ve ortaokul kademeleri, üniversitelerin idareci ve 
akademisyenleri ile üniversite öğrencileri katıldı.
 
Özel Tarsus SEV İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin teknolojik çalışmalarının sergilendiği teknoloji koridorunu da ilgiyle ziyaret 
eden eğitimciler, oldukça verimli ve keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ettiler.

REHBERLİK VELİ ETKİLEŞİM TOPLANTISI
22 Şubat 2017 Çarşamba günü, Stickler Auditorium'da Şubat ayı Rehberlik Veli Etkileşim toplantısı çerçevesinde Prof. Dr. Emre 
Toğrul “ Çocuk ve Ergenlerde kemik gelişimi ve sorunları ” konulu sunumunu velilerimize aktarmıştır. Velilerin olumlu geri 
bildirimleriyle sunum başarılı bir şekilde sonlanmıştır.

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


