
KARATEDE ÇİFTE BAŞARI
Okulumuz 7. sınıf öğrencilerinden Emir Terzier, 14 Şubat 2017 
tarihinde Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından okul sporları faaliyet programı kapsamında 
organize edilen Karate Yıldız Erkek Kumite İl Birinciliği ve 
Karate Yıldız Erkek KATA İl Birinciliği müsabakalarında 
birincilik elde ederek bizleri gururlandırmıştır.

Öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

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

ÖZEL TARSUS SEV ORTAOKULU 2016/2017 
SPOR SEZONU OKUL SPORU BASKETBOL 
KÜÇÜK ERKEKLER İL BiRiNCİSİ

TÜRKIYE DANS SPORLARI FEDERASYONU 
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Özel Kulüpler Arası 3.Etap Dans Yarışması Klasman 2’de yarışan Özel Tarsus SEV 
Ortaokulu öğrencimiz Barkın Yiğitoğlu üçüncü olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz.

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.

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.

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.

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

IV. TARSUS SEV EĞİTİM SEMPOZYUMU

SEV OKULLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
PROFESYONEL GELİŞİM EĞİTİMİ

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.

ÖZEL TARSUS SEV ORTAOKULU ‘’SANATI SEV’’
22 Şubat 2017 Perşembe günü Özel Tarsus SEV Ortaokulunda sanat şöleni yaşandı. 6 ve 7’inci sınıf öğrencileri, çocuk 
temasıyla hazırlanan ‘’Sanatı SEV’’ etkinliği kapsamında dinleyicilere çok özel anlar yaşattılar. 

Yeni oditoryum girişindeki suluboya resim çalışmaları, yedinci sınıf öğrencilerinin ses verdiği şiirler, tek kişilik tiyatro 
Kardelen, Sinedrama kulübünün kısa filmi, küçük piyanistler ve Tarsus SEV Korosu; dünya çocuklarının problemlerine dikkat 
çektiler. Böylesine anlamlı bir mesaj için yola çıkan miniklerimiz, şiirden sinemaya, tiyatrodan piyanoya, resimden müziğe 
kadar sanatın hemen her kolunu sahneye taşıyarak günün dokusuna ayrı bir anlam kattılar.

Gece boyunca çocukların yaratacağı güzelliklerden bahseden öğrencilerimiz, geceden elde edilecek geliri bugüne kadar 21 
binden fazla lösemili çocuğun tedavisine katkıda bulunan LÖSEV’e bağışlayarak lösemili çocukların ellerinden tuttular. 
Öğrencilerimiz, gönüllü olup görev aldıkları etkinlikte özveriyle çalışarak tüm yaşamları boyunca anımsayacakları bir 
projeye imza attılar. 

TARSUS SEV’DEN HABERLER
ŞUBAT 2017

TARSUS SEV BASKETBOL TAKIMI YARI FİNALDE
3-6 Mart tarihlerinde Gaziantep’te yapılan Okul Sporları Basketbol Küçük Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarında Tarsus 
SEV Basketbol takımı namağlup olarak birincilik elde etmiştir. Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa il birincilerini büyük 
skorlarla yenen Tarsus SEV’in minik dev adamları, 25-28 Mart’ta yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak 
kazanmıştır.
 
Özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi tebrik eder, yarı finallerden kendilerine başarılar dileriz.


