
Tarsus SEV ailesi olarak Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş 
haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla 
yer almış tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz.

Matematiği SEV’ iyorum 

SEV Okulları arasında geleneksel olarak düzenlenen Matematik Yarışması, 09 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi. Tüm ortaokul seviyelerinden onar öğrenci ile temsil edilmiştir. Yarışma, öğrencilerin 
bilgilerini değerlendirmesine katkı sağlamak, özgüvenlerini artırmak, mantık yürütmek, matema-
tiksel olarak hızlı düşünmek, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilmek gibi becerilerini kullanarak 
bu yöndeki yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir

MATH WITHOUT BORDERS
20’ den fazla ülkeden 3000’i aşkın öğrencinin katıldığı "Math Without Borders” isimli 
uluslararası matematik yarışmasının ikinci turu okulumuzdan 20 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. arışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Pİ GÜNÜ
Pi Günü her yıl matematik tutkunları tarafından farklı etkinlikler düzenlenerek dünyanın dört bir 
yanında kutlanıyor. Biz de Tarsus SEV Ortaokulu Matematik Bölümü olarak bu önemli günü 
öğrencilerimiz için anlamlı hale getirmeye çalıştık. Okulumuzun girişinde bugüne özel hazırlanan 
a�şler ve balonlarla süslediğimiz büyük bir Pi sayısı öğrencileri karşıladı. Öğrencilerimiz, 
beslenme saatinde bugüne özel hazırlanan Pi yazılı kurabiyeleri yediler. Pi’ nin müziği tüm 
tene�üslerde çalarken derslerde Pi sayısının ne olduğu, nasıl bulunduğu, ne işe yaradığı gibi 
bilgileri öğrencilerimizle paylaştık.

ÇANAKKALE GEÇİLMEDİ, GEÇİLMEZ
Özel Tarsus SEV Ortaokulu olarak 102. yıl dönümünde Çanakkale zaferini ve bu zafer uğruna canının 
hiçe saymış binlerce şehidimizi andık.
Anma programı kapsamında konuşmasını yapan Okul Müdürümüz Sayın Ayfer Aydın, Çanakkale 
zaferinin kazanıldığı ortam ve şartlar dahilinde mucizeye eşdeğer olduğunu, temelinde kayıtsız 
şartsız bir birlik ve beraberlik anlayışının bulunduğunu belirtti. Gün boyunca Çanakkale şehitlerine 
ithafen hazırlanan panoda bu anlamlı güne özel duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrencilerimiz, 
daha sonra Çanakkale 1915 �lmini izlediler.
Çanakkale zaferinde emeği geçen tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, Çanakkale ruhunu her daim 
taşıyacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz.

İngilizce Öğretmenlerine ‘Yaratıcı Eğitim’ Çalıştayı 

İngilizce Öğretmenlerine ‘Yaratıcı Eğitim’ Çalıştayı
18 Mart’da Tarsus İlkokul ve Ortaokul İngilizce Bölümü, Songül Ömürdağ tarafından yönetilen ‘Yaratıcı 
Eğitim’ adlı çalıştaya katıldı.
Çalıştay, Cambridge sınavlarında öğrenciler tarafından yapılan en yaygın hatalar ve öğretmenlerin bu 
hataları nasıl minimuma indirebilecekleriyle başladı. 
Öğretmenler, sonrasında, öğrencilerin Cambridge sınavlarında yer alan bölümlerin tecrübe etmelerine 
yönelik özel olarak hazırlanmış olan eğlenceli aktivitelere katıldılar.
Çalıştay, KET ve PET sınavlarının yazılı bölümlerinin değerlenmesiyle sonlandırıldı. Öğretmenler, bu 
bölümlerin nasıl değerlendirildiğine bakma fırsatı buldu. Bu seans sonunda, puanlama sistemi 
hakkında daha iyi bilgi sahibi olmuş oldular.
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konulu toplantı gerçekleştirildi.

SEV’de STEM Yaklaşımı ile Ders Planlama

STEM Yaklaşımı, küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılığı destekleyerek, problem odaklı 
çalışmaya, çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir.
Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayabilmek için bizler de öğrenci olduk yaratıcılığımızı konuşturduk..

Tarsus SEV Basketbol Takımı Yarı Finalde’

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 �nallerine katılmaya hak kazanmıştır.Özverili ve başarılı 
çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi tebrik eder, yarı �nallerden kendilerine başarılar dileriz.

TARSUS SEV’DEN HABERLER
MART 2017

HAYALGÜCÜNE YOLCULUK YAPTIK
10-12 Mart tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenen Destination Imagination Turnuvası’nda DIsappeared, 
DInuts ve DIstracted takımları olarak okulumuzu başarıyla temsil ettik.
Yaratıcılık konusunda sınırların zorlandığı, katılımcıları takım halinde çalışma, problem çözme, işbirliği, 
zaman yönetimi gibi birçok konuda geliştirmeyi hede�eyen bu organizasyonda takımlarımız hem anlık 
görev hem de proje sunumu sırasında enerjik performanslarıyla büyük beğeni topladı..

10 Mart Cuma günü Destination Imagination takımı öğrencileri Şirince’de yer alan Nesin Matematik 
Köyü’nü ziyaret ederek ünlü matematik profesörü Sayın Ali Nesin ile birlikte matematik problemleri 
çözdüler.Öğrencilerimiz problemlere yaklaşım yöntemleri ve problem çözme becerileri ile göz doldururken 
oldukça keyi�i vakit geçirdi.

Matematik Duayeninden 

TARSUS SEV KÜÇÜK ERKEKLER BASKETBOL TAKIMI
TÜRKİYE YARI FİNALİNE ADINI YAZDIRDI

 Türkiye’deki yüzlerce basketbol takımı arasından ilk 32 takım arasına girerek yarı �nallere katılmaya hak 
kazanan Tarsus SEV Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı, 24-28 Mart tarihleri arasında Konya’da 
düzenlenen yarı �nal müsabakalarına katılmıştır. 6. sınıf öğrencilerimiz de Konya’ya giderek Türkiye yarı       
�nalinde okulumuzu başarıyla temsil eden basketbol takımımıza destek vermiş, Konya’nın kültürel ve tarihi 
güzelliklerini görme ve tanıma fırsatı bulmuşlardır.
 İlimizi ve okulumuzu başarı ile temsil eden basketbol takımımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz. 
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STEP-AEROBİK BAŞARIMIZ
Tarsus SEV Ortaokulu Step Takımı, 15 Mart Çarşamba günü Mersin’de düzenlenen Step-Aerobik 
Yarışması’nda Ortaokul Küçükler Grubu’nda ikincilik elde etmiştir.
Müzik eşliğinde koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılmasını gerektiren bu yarışmada 
göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencilerimizi kutlarız.
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�nalinde okulumuzu başarıyla temsil eden basketbol takımımıza destek vermiş, Konya’nın kültürel ve tarihi 
güzelliklerini görme ve tanıma fırsatı bulmuşlardır.
 İlimizi ve okulumuzu başarı ile temsil eden basketbol takımımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz. 




