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Binnur KARADEMİR
SEV Genel Müdürü

SEV, 150 yıllık bir eğitim geleneğini temsil ediyor. Bu geleneğin 
bugünlere taşınmasındaki en büyük etkenlerden biri değerlerine 
verdiği önemdir. Bu değerlerin başında da dürüstlük, saygı ve 
güven, sorumluluk, meraklı olmak ve sorgulamak, kararlılık, azim 
ve tutku geliyor. Aslında tüm çalışmalarımızda yer alan bu temel 
değerimizi okullarımızda daha da görünür kılmak için bir çok proje 
gerçekleştirildi. SEV Ailesi olarak bu değerlerle yetişen nesillerle, 
ülkemizin hem bugünü hem de geleceği için çalışmaya devam 
edeceğiz.

Çocukların iyi eğitim almaları için öncelikle kendilerini güvende 
hissetmeleri çok önemli. Mutlu ve aydınlık nesilleri ancak güvenli 
eğitim ortamlarında yetiştirebiliriz. Bu da iyi uygulanan çocuk 
koruma politikaları ile mümkün olabilir. SEV olarak üzerinde uzun 
süredir çalıştığımız ve okullarımızda uygulamaya başladığımız SEV 
Çocuk Koruma Politikası çerçevesinde tüm kampüslerimizde tüm 
paydaşlarımızı bu önemli konuda bilgilendirecek ve farkındalık 
yaratacak çalışmalar yapmaktayız. SEV Çocuk Koruma Politikası, 
okullarımızdaki gönüllü eğitimci bir ekip ve Türkiye’de çocuk 
koruma alanında çalışan, bu alana büyük emek veren hukukçu, 
psikolog ve uzmanlarla birlikte oluşturuldu. Yurt dışındaki 
uygulamalar incelenerek, literatür araştırmaları yapılarak, aylar 
süren çalışmalar neticesinde çocuk koruma konusunda, Türkiye’nin 
en kapsamlı Çocuk Koruma Rehberi hazırlandı. 

Bu rehber ışığında, okullarımızdaki yöneticiden öğretmene, 
temizlik görevlisinden servis şoförüne, yemekhane görevlisinden 
velilere tüm kesimlerin dâhil olduğu farklı etkinlik ve eğitimler 
gerçekleştirildi. Ülkemiz açısından da çok kritik ve önemli 
gördüğümüz Çocuk Koruma Programı konusundaki çalışmalarımıza 
hızla devam ederken, bu alandaki tüm birikimimizi de sosyal 
sorumluluk çerçevesinde Türkiye’deki tüm okullarla paylaşmak için 
çalışmaktayız.

Geçtiğimiz aylarda öğrencilerimiz yine yurt içinde ve yurt dışında 
akademik başarılara imza attılar, önemli etkinliklerde, yarışmalarda 
okullarını temsil ettiler. Spor, sanat ve toplum hizmetleri gibi 
alanlarda SEV öğrencisi olmanın farkını ortaya koydular. Sizleri 
SEV Junior’da yer alan İzmir SEV, Tarsus SEV ve Üsküdar SEV’deki 
öğrenci ve öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği etkinlikler ve 
projelerle başbaşa bırakırken tüm öğrencilerimizin başarılarıyla her 
zaman gurur duyduğumuzu paylaşmak isterim.
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İZMİR SEVi

22 yıldır eğitim alanında pek çok projeye öncülük 
eden İzmir SEV İlköğretim Kurumları olarak, 21. 
yüzyıl dünyasında güçlü iletişim becerileri, yaratıcılık, 
başkalarıyla işbirliği, irade, sebat etmek gibi becerileri 
kazandırma yönünde yapılan çalışmalarla öğrencilerini 
dünya vatandaşlığına hazırlamayı sürdürüyor. Bu 
çalışmaların yanında ek olarak “İyilik ve Sağlık” projesiyle 
öğrencilerimizin “Bütünsel Sağlık” kapsamında bedensel, 
zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde denge ve uyum içinde 
olmasını destekleyecek çalışmalara da yer veriyoruz. 

7 TEMEL BECERİ
Proje kapsamındaki, İkinci Adım Programı, Mindfulness, 
Çocuk Koruma Programı, SEV’de Değerler, Aktif Yaşam 
için Beslenme ve Egzersiz çalışmalarını da kapsayan 

İyilik ve Sağlık Projesi aşağıdaki yedi temel becerinin 
kazandırılmasını hedefliyor:
Sağlıklı Yaşam: Uyku, beslenme, hijyen ve hareket.
Görev Performansı: Dayanıklılık, sorumluluk ve kendini 
kontrol edebilme.
Sosyal Beceriler: Kendine ve başkalarına güven, empati, 
özsaygı, dayanışma ve işbirliği.
Duygusal Beceriler: Duygu düzenleme, dayanıklılık, 
iyimserlik ve farkındalık.
Bilinçli Farkındalık: Özfarkındalık, açık fikirlilik, 
yaratıcılık, meraklılık, hoşgörü ve kabul.
Bağımlı Olmadan Büyümek: Doğru teknoloji kullanımı ve 
doğru internet kullanımı.
Özfarkındalık: Mahremiyet, sınırların korunması, sağlıklı 
cinsel gelişim ve eşitliğe duyarlılık. 

İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI, EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARINDA ÖĞRENCİLERİNE 
HAK ETTİKLERİ ÖĞRENME ORTAMINI SUNMAK İÇİN GÜNCEL EĞİTİM YAKLAŞIMLARIYLA 
AKADEMİK PROGRAMLARINI ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. EYLÜL 
AYINDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLAYARAK MERHABA 
DEDİK. BÜTÜNSEL ÖĞRENCİ YETİŞTİRME (WHOLE CHILD) HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA 
ÖĞRENCİLERİMİZİN BEDENSEL, ZİHİNSEL VE RUHSAL GELİŞİMLERİNE YÖNELİK “SEV’DE İYİLİK VE 
SAĞLIK” PROJESİNİ UYGULAMAYA BAŞLADIK.

YENİ DÖNEME “İYİLİKLE VE 
SAĞLIKLA” MERHABA...
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İZMİR SEVi

OKUL AÇILIŞ TÖRENİ
İzmir’in Kurtuluşu’nun 97. yılı ile 2019-2020 Eğitim ve 
Öğretim Yılı İlkokul ve Ortaokul açılış töreni kutlamalarımız 
birleşmesiyle coşku dolu bir gün geçirdik. Yeni eğitim öğretim 
yılına “Merhaba” dediğimiz bu günde, İzmir SEV İlkokulu 
Müdürü Dr. Özlem Altay Yücesoy, İzmir SEV Ortaokulu 
Müdürü Sedef Özyiğit ve SEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uzun 
yaptıkları konuşmalarda, okulumuzun misyonu çerçevesinde 
ilkleri gerçekleştirdiği ve liderlik ettiği başarılara değindiler. 
Öğrenci konuşmalarını, 8. sınıf öğrencilerinden Rita Özkesen 
Türkçe, yine 8. sınıf öğrencilerinden Ayça Gökçe İngilizce 
olarak yaptı. 2018 mezunu LGS Türkiye Birincisi Can Gökmen 
duygularını paylaştı ve anı defterimizi 1. sınıf öğrencisi 
Kayra Han Atakan’a teslim etti. Bu özel günde bizleri yalnız 
bırakmayan Sağlık ve Eğitim Vakfı yöneticilerimize ve 
velilerimize çok teşekkür ederiz.

ANAOKULU AÇILIŞ TÖRENİ
İzmir SEV Anaokulu öğrencileri, velilerimizin yoğun katılımı 
ile gerçekleşen açılış töreninin ardından 2019-2020 Eğitim 
ve Öğretim Yılı’na başladı. Açılış törenimizde, kardeşleri yeni 
okula başlayan öğrencilerimiz duygularını paylaşırken, 4. 
sınıf öğrencilerimizden oluşan koromuz şarkılar seslendirdi. 
Öğrencilerimiz, sahnede sınıf arkadaşları ile buluştu ve 
sınıflarına doğru yola çıktılar. Anaokulu velilerimiz ise veli 
bilgilendirme sunumuna katıldılar. 
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İzmir SEV İlkokulu öğrencileri, bu yıl da gerçekleştirilen 
çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in kuruluşunu coşkuyla 
kutladılar. Etkinliklerde öğrencilerin Cumhuriyet yönetimini 
tanımaları ve Cumhuriyet bilincine erişmiş bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak hedeflendi. Bu kapsamda okul 
binası ve sınıflar öğrencilerle birlikte bayrak ve resimlerle 
süslendi. Öğrencilerin Cumhuriyet konulu resimleri hafta 
boyu çeşitli alanlarında sergilendi. Atatürk’ün kişilik 
özellikleri ile ilgili grup çalışmaları yapıldı ve drama 
derslerinde Mustafa Kemal’in doğa, hayvan, spor ve sanat 
sevgisi üzerine canlandırma çalışmaları yapıldı. 29 Ekim 
günü yapılan Cumhuriyet Bayramı töreniyle tüm veliler ve 
öğrenciler tek yürek oldular.

İZMİR SEV İLKOKULU VE ORTAOKULU 
ÖĞRENCİLERİ ULU ÖNDER MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK’ÜN EN BÜYÜK 
EMANETİ OLAN CUMHURİYETİN  
96. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK 
BİR COŞKU VE HEYECANLA KUTLADI. 

CUMHURİYET BAYRAMI

İZMİR SEVi



11

BİLİM VE CUMHURİYET
İzmir SEV Ortaokulu’nda da 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Matematik ve Fen Bilimleri Bölümlerinin 
öncülüğünde “Bilim ve Cumhuriyet” temalı bir törenle 
kutlandı. Bu fikirden yola çıkarak hem Ulu Önder 
Atatürk’ün bilime katkıları hem de Atatürk sayesinde 
yetişen bilim insanları tanıtıldı. 7. sınıf öğrencilerinin 
sergilediği “Ölümsüz Cumhuriyet” adlı drama ve 
törenin sonunda öğrencilerin seslendirdiği Cumhuriyet 
şarkılarıyla bu özel günün anlamı bir kere daha 
coşkuyla yaşandı.

İZMİR SEVi
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İzmir SEV İlkokulu öğrencileri 10 Kasım’da Atatürk’ü saygıyla ve özlemle andılar. Hafta boyunca şiirler ve sunumlarla 
Atatürk’ün örnek aldıkları tüm yönlerini şiirlerle, sunumlarla arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrenciler 10 Kasım’daki törende 

sahnede Atatürk için şiirler okudu ve şarkılar söyledi.

10 KASIM’DA  
ATATÜRK SEVGİSİ

İZMİR SEVi
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İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri 10 Kasım anma töreninde, Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yılında, onu saygı, 
minnet ve özlemle andı. Bu sene mezun olacak ve okuldaki son 10 Kasım törenlerinde görev alan 8. sınıf öğrencilerinin 

hazırladığı etkinlikte, Okul Müdürü Sedef Özyiğit’in konuşmasının ardından öğrenciler Türkçe ve İngilizce olarak 
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar. 8. sınıf korosunun söylediği marşlar izleyenlere duygu dolu anlar 
yaşattı. Koronun ardından Sosyal Bilgiler Bölümü tarafından hazırlanan “Yaşadım Diyebilmen İçin” adlı oratoryoyu 

sergileyen 8. sınıflar Mustafa Kemal’in hayatından kesitler sundular. Tören sonunda tüm öğrenci, öğretmen ve veliler, 
birlikte söyledikleri andımızla, Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu olduklarını kararlılıkla vurguladılar.

ATAMIZI SAYGIYLA 
ANDIK

İZMİR SEVi
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İZMİR SEVi

İZMİR SEV’DE AİLE GÜNÜ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “SEV Family Day” 
etkinliği, İzmir SEV Ailesini; öğretmen, veli ve öğrencileri 
buluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli 
aktivitelerle düzenlenen SEV Family Day’de, aileler tanışma 
ve etkinliklere birlikte katılma fırsatı yakaladı. 
Etkinliğin mottosu, “Ailemizi değerlerimizle büyütüyoruz” 
oldu. İzmir SEV’in bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 
(SEV) kurumsal değerleri olan “dürüstlük, saygı, güven, 
azim, sorumluluk ve merak” İzmir SEV Ailesi ile paylaşıldı. 
Lady Travel ve Arke Kırtasiye kurumlarının sponsor 
olarak yer aldığı “SEV Family Day”, konuklara ikram 
edilen brunch ile başladı. Gün boyunca süren etkinlikler 
içerisinde, sahne gösterileri ve çocuklar için farklı atölyeler 
yer aldı.
Büyük bir coşkuyla SEV Marşı’nı söyleyen SEV’li aileler; 
spor aktiviteleri, turnuvalar, atölye çalışmaları ve oyun 
parkurundaki oyunlarla eğlenceli bir gün geçirdiler. 
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İZMİR SEVi

İSPANYA'DA ÜLKEMİZİ  
TEMSİL ETTİK
İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri, İspanya’nın Valensiya 
kentinde gerçekleşen ve Birleşmiş Milletler’in küçük bir 
modeli olan VALMUN konferansında ülkemizi başarıyla 
temsil ettiler. Dünya sorunlarına yönelik çeşitli çözümler 
üreten İzmirli minik delegeler konferansa büyük katkı 
sağladılar.
Birleşmiş Milletler’in (BM) ortaokuldaki küçük bir modeli 
olan JMUN (Junior Model United Nations- Genç Model 
Birleşmiş Milletler) İspanya’daki VALMUN Konferansı, 
dünyanın dört bir yanından geniş bir katılımla gerçekleşti. 
American School of Valencia’nın gerçekleştirdiği VALMUN 
Konferansı, İspanya’dan çeşitli medya kanallarının da 
dikkatini çekti.
İzmir SEV’in 20 minik delegesi, JMUN Kulübü-İngilizce 
Öğretmeni Sırma Göknur liderliğinde yaptıkları hazırlıklar 
sonrasında oldukça başarılı bir konferans geçirdiler. 
Komitelerinde dünya sorunlarıyla ilgili çeşitli çözümler 
üreten öğrenciler, uluslararası okullardan gelen öğrencilerle 
işbirliği içinde çalıştılar. İzmir SEV öğrencilerinden Talya 
Dedeköylü, Eco-Soc Komitesi’nde “En Çok Gelişim 
Gösteren Delege” sertifikasını alırken, Naz Güven de kendi 
komitesine sunduğu katkılardan dolayı özel olarak kutlandı.

İZMİR SEV’DE ULUSLARARASI 
“WORLD SCHOLAR’S CUP” 
TURNUVASI 

Ortaokul ve lise düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki 
öğrencilerin yarıştığı World Scholar’s Cup’ın (Dünya 
Bilginler Kupası) bölgesel ayağında, bu yıl da ev sahibi 
İzmir SEV oldu. İzmir Turnuvası’na, Türkiye’de farklı 
şehirlerden, toplam 450 öğrenci katıldı. Ankara, Antalya, 
Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Mersin illerinden, 450 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. World Scholar’s Cup’ta 
başarı elde eden takımlar, Temmuz ayında gerçekleşecek 
Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecekler.
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İZMİR SEVi

HOUR OF CODE ETKİNLİKLERİ
İzmir SEV öğrencileri, Bilişim Teknolojileri alanında  yaygın 
bir etkinlik olan, 180’den fazla ülkede 100 milyondan fazla 
öğrenci katılımıyla her yıl gerçekleşen "Kodlama Saati" 
etkinliğine bu yıl da katıldılar. Okul olarak  bu etkinlikle 
"öğrencilerin kod/program yazma becerilerinin geliştirilmesi 
ve bu alana yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedeflendi.

İZMİR ÇOCUK VE GENÇLİK 
EDEBİYATI GÜNLERİ
EÇEV’in 20. kuruluş yılı olan 2015’te kentin kültürel ve 
eğitsel gündemini zenginleştirmek amacıyla başlattığı 
İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri’nin (ÇOGED) 
altıncısı İzmir SEV’in ev sahipliğinde gerçekleşti. 250’e 
yakın eğitimciyi ve edebiyat severi, panellerde ve işliklerde, 
bilgi ve deneyim aktarımlarıyla da yazarları ve uzmanları 
okulumuzda ağırladık. 6. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Günleri’nde konuk olan Asa Lind ilk olarak çocuklar, 
gençler ve ailelerle İzmir SEV İlkokulu’nda bir araya geldi. 
Salonun meraklı sorularını çevirmeni Ali Arda ile yanıtlayan 
Asa Lind, söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı. Asa Lind 
günün ikinci yarısında eğitimcilerle bir çalıştay düzenledi.

AİLE SEMPOZYUMU’NDA 
‘BÜYÜME YOLCULUĞU’
Bu sene ikincisi gerçekleştirilen İzmir SEV Aile 
Sempozyumu, “Büyüme Yolculuğunda” temasıyla 
gerçekleştirildi. Alanında uzman konuk konuşmacılar, 
büyüme yolculuğunda pusula olacak bilgi ve deneyimlerini 
katılımcı ailelerle paylaştılar.
 Programda Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un “Çocuğun Mizacına Uygun 
Ebeveynlik” sunumunun ardından Dokuz Eylül Üniversitesi 
Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Edizer’in 
“Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Gelişim”, Mindfulness Eğitmeni 
Selmin Erk’in “Mindfulness Anda Bulunma Sanatı” ve Yoga 
Eğitmeni Nazlı Aykan’ın “Çocuk Yogası ile Tanışma” atölye 
sunumları eşzamanlı olarak devam etti.
Prof. Dr. Ayşe Selçuk, gerçekleştirdiği sunum kapsamında 
mutsuzluk ve kaygı oranı, gençlerin yalnızlık hisleri ve 
aile içi iletişim ile ilgili birçok çarpıcı veriyi paylaştı. 
Farklı mizaç modellerinin ve bu modellere yaklaşımların 
paylaşıldığı sunum sonrasında veliler, Prof. Selçuk’a sorular 
yöneltti.
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MATEMATİK 
TURNUVASI’NDA  
İZMİR SEV BAŞARISI
33 farklı ülkeden on binlerce öğrencinin katıldığı 
Mathematics Without Borders Turnuvası'na, İzmir SEV 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 100'ü aşkın öğrencisiyle 
katıldı ve başarılarına bir yenisini daha ekledi. 
Mathematics Without Borders uluslararası yarışmasının 
ilk etabı olan sonbahar oturumuna 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. 
sınıflardan öğrencilerimiz katıldı. Ortaokul öğrencileri; 
1 altın, 3 gümüş ve 14 bronz madalya almaya hak 
kazanırken, ilkokul öğrencileri ise 6 gümüş ve 6 bronz 
madalya kazandı.

SEV SATRANÇ 
TURNUVASI
Okulumuzda her sene geleneksel olarak 
düzenlenen SEV Satranç Turnuvası’nın 18’incisi, 
öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
Süper Minikler (1.ve 2.sınıflar), Minikler (3.ve 
4.sınıflar) ve Yıldızlar (5., 6., 7. ve 8. sınıflar) 
olmak üzere üç kategoride düzenlenen turnuvada 
satranç sporu ile uğraşan tüm SEV’li öğrenciler 
mücadele heyecanını doyasıya yaşadı. Turnuva 
sonunda her kategoride dereceye giren ilk 8 
kişiye; ayrıca her kategoriden en iyi bayan 
sporcuya madalyaları verildi.
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BENİM HAKKIMDA HER ŞEY 
“All About Me/ Benim Hakkımda Her şey” 
temasında, “My Body/ Vücudum” alt tema ele 
alındı. Öğrenciler sanat etkinliğinde gruplar 
halinde kendi robotlarını yaratarak ince motor 
becerilerini geliştirdiler. Bununla birlikte, robotları 
tamamladıktan sonra her grubun kendi robotunu 
tanıtması, konuşma ve sunum becerilerinin 
geliştirilmesine de katkıda bulundu.

KANDINSKY SERGİSİ
“Renk ruhu doğrudan etkileyen bir güçtür. Renk araçtır. 
Sanatçı ise onu kullanan eldir.”

—Vassily Kandinsky
Anaokulu öğrencileri sanat derslerinde tasarım 
elemanlarından çizgi, renk ve şekil kavramlarıyla tanıştı. 
Rus ressam Kandinsky’nin tablolarından yola çıkarak 
hamurlar ve dokulu kartonlar kullanarak oluşturulan sergi 
anaokulu duvarlarında sergilendi.

FIRIN GEZİSİ
İzmir SEV Anaokulu 4 yaş Kırmızı sınıf öğrencilerimiz, 
“Sağlıklıyım Güçlüyüm” teması kapsamında okula komşu 
olan bir fırına ziyaret gerçekleştirdiler. Fırında çalışanlara 
merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler, ekmeklerin 
nasıl yapıldığını öğrendiler ve fırından aldıkları gevrekleri 
okulda afiyetle yediler.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
İzmir SEV’de Cumhuriyet coşkusu her yerde… Anaokulu 
öğrencileri, Ortaokulumuza “Cumhuriyet Yürüyüşü” 
gerçekleştirdiler. Söyledikleri şarkılarla Cumhuriyet 
coşkusunu tüm kampüse taşıdılar.
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PİCASSO SERGİSİ
Anaokulu öğrencileri, ünlü ressam Picasso’nun Arkas Sanat 
Galerisi’nde sergilenen eserlerini gezdiler. Sanat eserlerini 
ilgiyle inceleyen öğrenciler, sergi bitiminde atölye çalışması 
yaparak kendi eserlerini sundular. 

ANAOKULU OPEN HOUSE
Anaokulunda “Open House” etkinliği ile öğrenciler 
sınıflarının kapılarını ailelerine açtı. Çift dilli eğitim 
programı kapsamında, hem İngilizce, hem Türkçe 
derslerinden örnekler sundular. Öğrenciler aileleriyle, işitsel 
dikkat, yaratıcılık, oyunlarla matematik, grafik oluşturma ve 
okuma gibi etkinlikler yaptılar. Böylece, veliler, öğrencilerin 
bir günlük okul yaşantılarına tanık oldu.

YAZAR DİCLE KESKİNOĞLU  
İLE SÖYLEŞİ
İzmir SEV öğrencilerine anaokulundan itibaren kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 
çocuk kitabı yazarları okulda konuk edilmektedir. Masallar 
ve kahramanlar teması çalışmaları kapsamında, Yazar 
Dicle Keskinoğlu ile anaokulu öğrencileri kütüphanede bir 
söyleşi gerçekleştirdiler.

EL YIKAMA VE WELLNESS 
EĞİTİMİ
Okulumuzda her yıl düzenli olarak “El yıkama ve Wellness 
Eğitimi” verilmektedir. Çocukların kendilerini mikroplara 
karşı nasıl koruyacaklarını öğretmek, sağlıklı yaşam için, 
ne yapmamız gerektiğini bilmek, çocuklarda önemli 
farkındalıklar yaratmaktadır. Bu yıl, 15 Ekim Dünya El 
Yıkama Günü’nü fırsat bilerek o hafta öğrencilere tüm bu 
konuları eğlenceli bir şekilde anlatmak için Okul Doktoru 
Çitim Dontlu Oğuz’un anlattıkları doğrultusunda, çocuklar 
için bir tiyatro oyunu yazıldı. Bu oyunu sahnelenmesinde 
Okul Hemşireleri Bilge Okulmuş, Birsen Doğru, Okul 
Doktoru Çitim Dontlu Oğuz ve Beden Eğitimi Öğretmeni 
Burak Korkut da oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunu, 
çocuklara keyifli dakikalar yaşatırken, el yıkamanın 
incelikleri, sağlıklı yaşam için beslenmenin önemi, 
temizliğin gerekliliği, uykunun bizi güçlü kılmaktaki etkisi 
gibi pek çok konuda bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Okul 
koridorlarında günlerce oyundaki bilgiler ve kahkahalar 
yankılandı.
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ANAOKULUNDA 
ÇOCUKLARLA 

FELSEFE
İzmir SEV’de anaokulu 
seviyesinden itibaren 
öğrenciler felsefe ile 
tanışıyor.
Akademik Koordinatör 
Aysun Yağcı’nın yürüttüğü 
“Çocuklarla Felsefe” 
atölyesinde, “aynı ve 
farklı” kavramı üzerinden çeşitli etkinlikler gerçekleştiren 
öğrenciler, kavramlar üzerinden derinlemesine 
sorgulama yapmayı deneyimlediler.

GERİ DÖNÜŞÜM ŞENLİĞİ
İzmir SEV Anaokulu’nda “Atma Kullan” temasıyla çöpe 
atılan metal, plastik, kağıt ve camın fabrikalarda nasıl geri 
dönüştürülebileceği öğrenildi. Çevre kirliliğini azaltmak 
için çöpe atılanları ayrıştırmak ve çevreye karşı daha 
duyarlı olunması gerektiği etkinliklerle anlatıldı. Bütün 
bu çalışmalardan sonra okulda “Geri Dönüşüm Şenliği” 
düzenlendi.

GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM!
SEV Anaokulu 5 yaş sınıfları temalarıyla ilgili çeşitli gezilere 
gitmektedir. Geziler sayesinde öğrenciler, çalışmalarla ilgili 
konuları yerinde görerek, yakından inceleme ve gözlemleme 
şansı yakalamaktadır.
“SEV’de Yaşam” adlı tema çerçevesinde yaşadığımız semti, 
şehri daha iyi tanımak ve öğrenmek amacıyla İzmir Saat 
Kulesi’ne gezi düzenlendi. İzmir’in tarihi sembollerinden saat 
kulesi yakından incelendi ve özellikleri gözlemlendi. Saat 
kulesinin etrafında oturarak detaylı gözlem resimleri yapıldı. 
Ayrıca İzmir’in kurtuluşunun önemli sembollerinden olan Hasan 
Tahsin Anıtı ile ilgili bilgileri dinlemek de çok etkileyiciydi. 
“Haydi Üretelim” adlı tema çerçevesinde Atatürk’ü Anma 
haftası nedeniyle Atatürk Müzesi’ne geziye gidildi. Müzede 
Atamızın kullandığı eşyalar, giysiler ve fotoğraflar dikkatlice 
incelendi. Öğrenciler gezi gözlem kağıdında yer alan eşyayı, 
müzede bulmaya çalıştı ve kağıda eşyanın bulunduğu oda 
resmedildi. Hafta boyunca Atamız ve ülkemiz için yaptıkları ile 
ilgili kitaplar okundu, videolar izlendi. Atatürk’ü Anma töreniyle 
Atamızı sevgi, saygı ve özlemle anarak çalışmalar tamamlandı.
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BİLİM UYGULAMALARI VE 
SERA ÇALIŞMASI
İzmir SEV İlkokulu öğrencileri, bilim uygulamaları dersinde 
kışlık sebze tohumlarını dikerek sebzelerin büyüme 
aşamalarını dönem boyunca gözlemleyecekleri bir çalışma 
başlattılar.

LATİFE HANIM KÖŞKÜ GEZİSİ
Atatürk Haftası kapsamında, 1. sınıf öğrencileriyle 
Atatürk’ün hayatına dair anıları öğrenmek, o döneme 
ait gözlemler yapmak adına Latife Hanım Köşkü’ne bir 
gezi düzenlendi. Öğrenciler gezi sonunda öğrendikleri 
bilgilerden bir kitapçık oluşturdular.

“MONET’NİN BAHÇESİ” 
SERGİSİ
İzmir SEV 1. sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde 
yaptıkları çalışmalardan oluşan, “Monet’nin Bahçesi” 
sergisi okulun giriş katında tüm okulun beğenisine sunuldu. 
Claude Monet'i yakından tanımak ve onun “Göldeki 
Nilüferler” tablosunu 3 boyutlu canlandırmak amacıyla 
oluşturulan sergide öğrenciler, yapraklar, sarmaşıklar, 
nilüferler üzerinde titizlikle çalıştılar. El becerileri 
geliştirmenin yanı sıra yaratıcılıklarını sergileme şansını 
yakalayan öğrenciler, işbirliğiyle bir ürün oluşturmanın 
keyfine vardılar.

EVVEL ZAMAN 
SYMRNA
Güzel İzmir’in tarihi ve kültürel mirasını erken 
yaşta koruma bilincinin gelişmesi amacıyla, 1. sınıf 
öğrencileriyle birlikte ‘Evvel Zaman Symrna’ projesi 
geliştirildi. Proje, Tarihi ve Kültürel Miras konulu okul 
projelerinde ödül aldı.
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SİMLA SUNAY İLE YAZAR 
ATÖLYESİ
İlkokul öğrencileri, 
okudukları kitapların 
yazarlarıyla bir araya 
gelerek onları daha 
yakından tanıma fırsatı 
buluyor. 1. sınıflar, “Çizmeyi 
Bilseydim” kitabının 
yazarı Simla Sunay ile 
buluştu. Yazarla bir söyleşi gerçekleştiren öğrenciler, hem 
kitaplarını imzalattılar hem de merak ettikleri soruların 
yanıtlarını aldılar.

1. SINIFLAR OPEN HOUSE
İzmir SEV 1. sınıf öğrencileri “Open House” etkinliğiyle 
sınıflarının kapılarını ailelerine açtı. Dönem boyunca 
öğrendiklerini aileleriyle paylaşma fırsatı bulan öğrenciler, 
Matematik, Türkçe, Yaratıcılık, Görsel Okuma, Akıl 
Oyunları gibi alanlarda kurulan istasyonlarda hem 
bildiklerini ailelerine öğrettiler hem de aileleriyle kaliteli 
zaman geçirmenin keyfine vardılar.

TOPLUM HİZMETİ 
ÇALIŞMALARIMIZ

İzmir SEV Toplum 
Hizmeti Programı 
kapsamında, ilkokulda 
her sınıfın bir kardeş 
okul ile eşleştiği 
çalışmalarda öğrenciler, 
birlikte öğrenmenin, 
oynamanın, keşfetmenin, 
paylaşmanın keyfini 
yaşadılar. Kardeş 
okul ziyaretlerimizde 
öğrencilerimiz, misafir 
oldukları okuldaki 
arkadaşları ile etkinlikler 
gerçekleştirdiler ve 
akran dayanışmasını 
tecrübe ederek 
okulumuza döndüler.
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KİTABIN BÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI
İzmir SEV’de kütüphane dersleri devam ediyor. Anaokulundan 
8. sınıfa kadar tüm öğrenciler kütüphane derslerinde farklı 
çalışmalar yapıyorlar. 2. sınıf öğrencileri "Kitabın Bölümleri" 
başlığı altında kendi kitap kapaklarını tasarladılar. Kitabın 
bölümlerini oluştururken; yazar, kitabın başlığı, resimleyen, 
yayınevi, sırt numarası, ön kapak, arka kapak, özet 
kavramlarını kullandılar.

BARINAK 
ZİYARETİ
İzmir SEV öğrencileri, 
sahipsiz hayvanlara sahip 
çıkmak ve sevgilerini 
göstermek için barınaktaydı. 
Öğrencilerimiz, 
toplum hizmeti 
çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirdikleri 
kampanya sonucu 
topladıkları mamaları 
barınağa teslim ettiler.

DÜNYA 
ÇOCUK GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ
İzmir SEV'de öğrenciler okul yaşamında söz sahibidirler. 
Dünya Çocuk Günü kutlamalarında öğrenciler okuldaki 
hakları ve sorumluluklarına yönelik yapılan etkinliklere 
katıldılar. Özgürlük şarkısı ile danslara 
eşlik ederken özgürlük masalında 
geçen özgürlük kuşları gibi özgür 
olmanın önemi üzerine tartıştılar ve 
atölye çalışmasına katılarak okul 
yaşamına katılımları konusunda fikirler 
ürettiler. Farklı yerlere okul gezileri, 
beslenme listesine yeni öneriler, 
eğlenceli turnuvalar bu fikirlerden 
bazıları...
Bu güne özel Kitap Kafe açılışı yapan 
ilkokul öğrencileri, yeni bir mekana kavuşmanın heyecanını 
da yaşadılar. Dünya Çocuk Günü Kutlu Olsun!

Konuyla ilgili kısa videomuz şu linkte yer almaktadır:  
http://bit.ly/2Mh4G2G
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SEV MÜZEDE 
PROJESİ
İzmir SEV’de 10 yıldır uygulanan “SEV Müzede Projesi” 
farklı müzelerle devam ediyor. 2. sınıf öğrencileri “SEV 
Müzede” projesi kapsamında Tarih ve Sanat Müzesi’ni 
ziyaret ettiler. Müzelerin bir öğrenme ortamı olarak 
kullanıldığı bu çalışmayı drama, görsel sanatlar ve sınıf 
öğretmenleri disiplinlerarası olarak planladılar.
Yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı bu projede, 
öğrencilerin kültürel varlıkları, eski eserleri, koruma 
ve yaşatmaları; kendi kültürlerini ve farklı kültürleri 
çok yönlü, hoşgörülü bir yaklaşımla tanımaları ve 
anlamaları; kültürlerarası anlayış ve empati geliştirmeleri 
hedeflenmektedir.

ÖZGE BAHAR SUNAR İLE 
YAZAR ATÖLYESİ
2. sınıf öğrencileri, “Yağmur Adam ve En Güzel Dans” 
kitabının yazarı Özge Bahar Sunar ile buluşarak, “Engeller, 
vazgeçmek için değildir; engeller, yeni yollar bulmak 
içindir.” sloganını işaret diliyle seslendirdiler ve ağız okuma 
alıştırması yaptılar.

ÇOCUKLAR VE AİLELERLE 
FELSEFE 
İzmir SEV’de “Çocuklarla Felsefe- (P4C)” çalışmaları 
derslere entegre olarak devam ediyor. “Çocuklarla Felsefe” 
çalışmaları öğrencilerle devam ederken bu sefer de 
aile-çocuk katılımlı etkinlikle öğrencilerin velilerle birlikte 
katıldığı felsefe atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyelerin 
liderliğini K4 Akademik Koordinatörü Aysun Yağcı yaptı. 
Atölye içeriğinde, Kral Midas’ın masalından yola çıkarak 
iki kavram üzerinde duruldu. Öncelikle bir ifadenin açıklık 
ve kesinlik sorunundan yola çıkan katılımcılar, ifadeyi daha 
açık hale getirmeye çalışarak anlatıcının ve anlayanın 
sorumluluğunun ne kadar olduğu üzerinde tartıştılar. İkinci 
olarak da “dilek dilemek” kavramı üzerinde duruldu ve 
dileklerin de sorun çıkarabileceği üzerine tartışıldı. Soyut 
kavramların tartışıldığı atölyede öğrenciler ve veliler açıklık, 
kesinlik, dileklerin etkisi üzerine daha derin düşünme fırsatı 
yakaladılar.
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KİTAP TADIMI ETKİNLİĞİ
Her sınıf seviyesinde farklı etkinliklerle kütüphane 
derslerimiz devam ediyor. İlkokul öğrencileriyle kütüphane 
dersinde "Kitap Tadımı" etkinliğini gerçekleştirdik. Okuma 
sevgisini paylaşmak ve okuma zevkini artırmak için 
planlanan kitap tadımı öğrencilerin oldukça ilgisini çekti. 
Arka planda çalan hafif bir müzik, yepyeni kitaplar, kitap 
tadımı menüsü ve masa düzeni kitap tatma deneyimi için 
öğrencilere eşsiz bir deneyim yaşattı.

TALENT 
SHOW
İzmir SEV 
İlkokul’unda Talent 
Show gösterileri, 
Oditoryumda 
öğrencilerin yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler kendi seçtikleri müzikler 
eşliğinde dans gösterisi sundular, Türkçe ve İngilizce 
şarkılar söylediler ve bireysel gösteriler gerçekleştirdiler. 
Öğrencilerin başarıyla sergiledikleri yetenekleri, 
arkadaşları tarafından beğeniyle izlendi.

BUDDY READING / 
OKUMA ARKADAŞI
İlkokulumuzda “Buddy Reading” 
etkinlikleri kapsamında, lise 
öğrencileri kardeşleriyle kitap 
okudular. Lise öğrencileri, drama 
derslerinin projesi olan “Hikaye 
Anlatımı” çalışmaları kapsamında, 
ilkokul öğrencilerini ziyaret ettiler. 
İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin 
İngilizcesine hayran kalan abi ve 
ablaları da etkinlikten çok keyif 
aldıklarını belirttiler.



I.
 D

Ö
N

E
M

26

SEV JR

İZMİR SEVi

TARİH SEV PROJESİ İZMİR 
GEZİSİ
3. sınıflar Tarih SEV projesi kapsamında, Zehra Akdemir 
Veryeri’den İzmir tarihi ile ilgili bilgi edindiler. Keyifli geçen 
derslerin ardından, öğrendikleri tarihi mekanları görmek 
için İzmir gezisi yaptılar. İzmir’in ilk kurulduğu yer olan 
Smyrna Antik Kenti, Kadifekale (Pagos) ve Agora’yı rehber 
eşliğinde gezen öğrenciler, İzmir dersinde öğrendikleri, 
merak ettikleri tarihi mekanları görme fırsatı yakaladılar.

PROF. DR. DAMLA GÖKÇEN İLE 
SAĞLIKLI YAŞAM
Değerli velimiz ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Damla Gökşen Şimşek, 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle 
bir araya gelerek bütünsel sağlıkla ilgili bir seminer 
gerçekleştirdi. Damla Hanım sağlıklı çocukların bir gün 
içerisinde, fiziksel aktivitelerini arttırması, her gün yürümesi, 
oturma süresini azaltması, düzenli beslenmesi ve yeterli 
uyku alması gerektiğini paylaştı.

YAŞAYAN GEZEGEN SUNUMU
İzmir SEV İlkokulu öğrencileri hayvanları koruma haftası 
etkinliklerinde, "Yaşayan Gezegen" raporunda yer 
alan nesli tükenen hayvanlarla ilgili bilgi edindiler ve 
çalışmalar kapsamında nesli tükenen hayvanları evlat 
edinebileceklerini öğrendiler

VELİ-ÖĞRENCİ KATILIMLI 
RİTİM ATÖLYESİ
Ritim, insanın, diğer canlıların, hatta tüm evrenin en 
önemli yapı taşlarından biridir. Müzikte temel olan ritim 
çalışmalarıyla çocuklarda sayısal zekâ, analitik düşünme 
ve problem çözebilme becerileri gelişir. Velilerle birlikte 
katıldıkları müzik atölyesinde çocuklar üç farklı ritim 
çalışmasıyla eğlenerek öğrendiler.
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VELİ VE ÖĞRENCİ KATILIMLI 
DRAMA ATÖLYESİ
İzmir SEV İlkokulu 3. sınıf veli ve öğrencileri drama 
öğretmeni Emel Bala'nın liderliğini yaptığı Yaratıcı Drama 
atölyesine katıldılar. Veliler, çocuklarıyla birlikte katıldıkları 
etkinlikte nitelikli ve keyifli zaman geçirdiler.

“SEVSTORYLINE” ONLINE 
İNGİLİZCE HİKAYE OKUMA 
SAATİ
İzmir SEV’de, SEVstoryline adı verilen online hikaye okuma 
saatiyle öğrencilerle evlerinde buluşuyoruz. İzmir SEV’in 
güçlü İngilizce programının bir parçası olarak öğrencilere, 
evde de İngilizce kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı 
hedefleyen bu etkinlik, İngilizce Bölüm Başkanı’nın evden 
online olarak öğrencilere bağlanıp canlı olarak hikaye 
okuması ve interaktif sorularla kitap üzerine çalışmalar 
yapmasını kapsamaktadır. Haftada bir akşam evlere online 
misafir olan öğretmenleriyle, 3. ve 4. sınıf öğrencileri 
İngilizce hikaye okumanın keyfine varıyorlar.OKUMA ÇEMBERİ

İzmir SEV İlkokulu’nda ayın yazarı etkinlikleri devam 
ediyor. Aralık ayının yazarı Fatih Erdoğan’dı. Fatih 
Erdoğan’ın kitaplarını okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 
okul kütüphanesinde okuma 
çemberine katıldılar. “Düşünce 
Benekleri” isimli oyunla 
başlayan etkinlik, aynı kitabı 
okuyan öğrencilerin bir araya 
gelerek ürettikleri çalışmaların 
sunumuyla devam etti. Seçtikleri 
kitabı bir kartvizit boyutunda 
tanıtma, bir film yapımcısına 
kitabın filminin çekilmesi için 
ikna edici yazı yazma, kitabın 
tiyatroda sahnelenmesi için 
gerekli olanları listelemek gibi 
birbirinden farklı seçimler 
yapan öğrenciler, çemberde 
yaptıkları çalışmaları 
birbirleriyle paylaştılar.
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ENSTRÜMAN 
TANITIMI
Müzik Bölümü olarak SEV Okulları Dikey 
Müfredat Projesi kapsamında kampüs genelinde 
gerçekleştirilen ortak etkinliklerden ilkinde, ACI 
Orkestrası’nı okulumuzda ağırladık. 3.ve 4. 
sınıf öğrencilerine enstrüman tanıtımı yapan lise 
öğrencileri, piyano, flüt, gitar, ud, bağlama, 
keman, klarnet enstrümanlarını tek tek tanıtarak, 
hem solo hem de ikili, üçlü eserler icra ettiler. 
Enstrüman tanıtımının ardından orkestranın mini 
dinletisiyle son bulan etkinlik, okullar arasındaki 
işbirliği ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri 
oldu.

DENİZ CANLILARI MÜZESİ 
GEZİSİ
3. sınıflar Doğal Denge Projesi kapsamında 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz 
Canlıları Koleksiyon Merkezi’ni ziyaret ettiler. 
Köpekbalıkları, vatozlar, yılanbalıkları gibi nadir 
ve ilgi çekici balık türlerinin yanı sıra ahtapot, 
yengeç, deniz kabukları, mercanlar, süngerler 
gibi omurgasız türlerin bulunduğu Deniz Canlıları 
Koleksiyon Merkezi’ni, üniversite çalışanlarının 
rehberliği ile inceleme fırsatı buldular. Yaşam 
döngüsünün tüketiciler ayağını oluşturan balıkçılar 
tarafından kazara yakalanmış, balık hallerinden 
toplanmış ya da bilimsel projeler kapsamında 
elde edilmiş deniz canlılarını keşfettiler.
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OKUL MECLİS 
SEÇİMLERİ
İzmir SEV İlkokulu'nda öğrenci meclisi seçimi gerçekleşti. 
Öncelikle, başkanlık ve başkan yardımcılığı için aday 
olan öğrenciler, kendilerini tanıtan ve yıl içinde yapmak 
istediklerini anlatan sunumlarını gerçekleştirdiler. Ardından 
Öğrenci Meclisi Başkan ve Başkan Yardımcısı oylama 
sonucu belirlendi.

ROBOTİK 4 
ATÖLYESİ
Gönüllü öğretmen ve 
öğrencilerimizle başlatılan okul 
sonrası robotik atölye çalışmaları, 
altı haftalık programlar olarak 
gerçekleşmektedir. Bu atölyelerde, katılan öğrencilerin yaş 
grubuna göre temel robotik bilgilerini artırmak, Bilgisayar 
Bilimleri ile ilgili ek çalışmalar yaparak daha fazla 
öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.

CUMHURİYET SERGİSİ AÇILIŞI
Cumhuriyet Haftası'nda öğrencilerin kolaj tekniğiyle 
hazırladıkları eserlerden oluşan "Cumhuriyet Çocukları" 
sergisi açıldı. Atatürk fotoğraflarını kullanan öğrenciler, 
çocuk gözüyle Atamızı anlattılar.
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AYIN YAZARIYLA OKUMA 
ÇEMBERİNDE BULUŞTUK
3. ve 4. sınıftan gönüllü öğrenciler, kütüphanede 
ayın yazarı Julia Danoldson ile ilgili hazırlanan 
“Okuma Çemberi” etkinliğine katıldı. Öncelikle 
“Sorusu Olmayan Cevaplar” etkinliği ile Julia 
Donaldson’un hayatı hakkında bilgi sahibi oldular. 
Ardından yazarın en ünlü kitaplarındaki karakterlerin 
analizini yaparak yazarın ağırlıklı olarak kullanmayı 
tercih ettiği karakterler ve özellikleri üzerine 
çıkarımlarda bulundular. Kitaplardan yazarın dil ve 
anlatım özelliklerini yansıtan bölümleri birbirleriyle 
paylaşan öğrenciler, Donaldson’un şiirsel dilini 
oluşturan unsurlar üzerinde de durdular.

MARY POPE OSBORNE İLE 
OKUMA ÇEMBERİ
Okul kütüphanesinin düzenlediği okuma çemberi, ocak ayı 
yazarı Mary Pope Osborne atölyesiyle devam etti. 3. ve 4. 
sınıflardan gönüllü öğrencilerin katıldığı okuma çemberinde 
“Sihirli Ağaç Evi” serisindeki karakterlerin analizi 
yapıldı. Osborne’nin tüm kitaplarının ortak karakteri olan 
kardeşleri, venn diyagramında kişilik özellikleri bakımından 
karşılaştıran, onların farklı ve ortak özelliklerini bulan 
öğrenciler, sonrasında okudukları kitapları kendileriyle, 
başka bir kitapla ve dünyayla ilişkilendirme etkinliği 
yaptılar.

BIRLA ORTAOKULU İLE 
ULUSLARARASI PROJE
Güçlü İngilizce becerisinin yanı sıra farklı kültürleri 
tanımak ve iletişim kurmak uluslararası projelerimizin en 
önemli amacıdır. 4. sınıf öğrencileri, Hindistan’ın Kolkata 
şehrinde bulunan Birla Erkek Ortaokulu ile Empatico 
uygulaması üzerinden iletişim kurdu. Öğrenciler, iki okul 
arasındaki farklılıklar, benzerlikler ve birbirini tanımak 
adına sorular ve cevaplar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. 
Hindistan’daki öğrencilerin “Hangi danslarınız var?” 
sorusuna tesadüfen Halk Oyunları Kulübü’nün üyeleri 
olan bir kız ve bir erkek öğrenci, ellerini kaldırıp dansı 
göstermeye gönüllü oldular…
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İZMİR ATATÜRK MÜZESİ 
GEZİSİ
İzmir SEV 5. sınıf öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Haftası'nda İzmir Atatürk Müzesi’ni ziyaret ettiler. 
Atatürk’ün milli mücadele için yaptıklarını sınıf dışında bir 
ortamda pekiştiren öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarının 
önemini bir kez daha fark ettiler.

KÜTÜPHANEDE FEN ETKİNLİĞİ
Okulumuz 5. sınıf öğrencileri “Güneş-Dünya-Ay” ve 6. 
sınıf öğrencilerimiz “Güneş Sistemi” ünitesinde kütüphane 
çalışması gerçekleştirdiler. Bu çalışma kapsamında 
öğrenciler ünite ile ilgili merak ettikleri bir konuyu seçtikleri 
kitaplarla detaylı araştırdılar ve oluşturdukları ürünlerini 
arkadaşlarına sundular.ACİL DURUM EĞİTİMLERİMİZİ 

TAMAMLADIK
Öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin, 
acil durumlarda 
takip etmeleri 
gereken protokollerin 
aktarıldığı Acil 
Durum Eğitimleri’ni 
tamamladık. Eğitim 
kapsamında, 
öğrencilere, yangın, 
deprem ve benzeri 

acil durumlarda acil çıkışlar, sınıf olarak hareket etme ve 
benzeri kurallar hatırlatıldı. Can güvenliği açısından büyük 
önem teşkil eden acil durum protokolleri çeşitli tatbikatlarla 
yıl boyunca uygulamalı olarak tekrar edilecektir.

KONUMUZ IŞIK KİRLİLİĞİ
İzmir SEV Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü tarafından 
gerçekleştirilen assemblyde, Ege Üniversitesi Uzay Bilimleri 
ve Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren 
konuk olarak 
ağırlandı. Işık 
kirliliği üzerine 
yapılan konuşma 
ile öğrencilere 
bu konuda farklı 
bir bakış açısı 
kazandırmak 
ve farkındalık 
oluşturmak 
amaçlandı.

OTİZM VE FARKLILIKLARIMIZI 
ANLAMAK SEMİNERİ
Çocuk ve genç psikiyatristi Dr. Adil Zorlu, öğrencilerimizle 
“Otizm ve Farklılıklarımızı Anlamak” konulu sunumu 
gerçekleştirdi. Okulumuzun değerleri çerçevesinde saygı 
ve diğerini anlamak temalı paylaşım, öğrencilerin farklı bir 
bakış açısı geliştirmelerini sağladı.
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BOTANİK BAHÇESİ VE TABİAT 
TARİHİ MÜZESİ'NE GEZİ
İzmir SEV öğrencileri üniversitelerle işbirliği içinde 
öğrenmeye devam ediyor. 5. sınıf öğrencileri, canlılar ve 
canlıların çeşitliliği hakkında detaylı bilgi edinmek için Ege 
Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Tabiat Tarihi Müzesi'ne gezi 
gerçekleştirdi.

AHMET ÖNEL İLE SÖYLEŞİ
Kitaplar, çocukların hayal gücünü zenginleştirir. Öğrencilere 
okuma alışkanlığı kazandırmak ve hayal güçlerini geliştirmek 
için yazar Ahmet Önel okulumuzdaydı. Öğrencilerin büyük 
bir keyifle okudukları “Ezgimizi Kim Çaldı” adlı kitap 
üzerinden yapılan söyleşide “yaratıcılık, dostluk, hayal gücü 
ve sevgi kavramları” konuşuldu. Ayrıca bir kitabın yaratım 
süreci, yazılma amacı ve değerinin konuşulduğu söyleşi 
yazarın kitap imza etkinliği ile sona erdi.

BAND CLASS ELEKTRONİK DERSİ 
iPad bir enstrüman mıdır, yoksa sadece bir teknolojik araç 
mıdır? Bu sorunun cevabını enstrüman olarak veren bir 
derstir, Band Class Elektronik dersi. Her öğrenci teknolojik 
olarak müzik için dönüştürülmüş sınıflarda iPad’i bir 
enstrüman gibi 
kullanır ve orkestra 
çalışması yapar. 
Öğrenciler, gereken 
seviye kazanımlarının 
hepsini iPad 
kullanarak edinirler.

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME
Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi 
her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, 
bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de 
önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara 
Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından 
yürütülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı 
dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri 
test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir. Bilge 
Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme 
Etkinliği’ne 5. ve 6. sınıf öğrencileri ve ilk kez 3. ve 4. sınıf 
öğrencileri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde katıldılar. 
Organizasyon tarafından ilkokul öğrencilerine katılım 
belgeleri gönderildi, ortaokul seviyesinde en yüksek puan 
alan üç öğrenciye okul tarafından madalyaları verildi.
2 Ocak'ta yapılan mesleki paylaşım etkinliğinde de, ilkokul 
ve ortaokul İngilizce öğretmenlerimiz sınıflarından en 
başarılı uygulamaları birbirleriyle paylaştıkları sunumlar 
gerçekleştirdiler.

WEST HALL'DA YETENEKLER 
SAHNEDE!
İzmir SEV Talent Show’da, ortaokul öğrencileri farklı 
yetenekleriyle sahnedeydi. Öğrenciler, halk oyunları ve 
dans gösterilerinin yanında, bireysel dinleti sunarak farklı 
enstrümanlar da çaldılar.
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İSKELET OLİMPİYATLARI
6. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersinin 
"Destek ve Hareket Sistemi" konusunda 
aldıkları kavram bilgisini hatırlayıp 
uygulayacakları bir etkinlik gerçekleştirdiler.
Bu etkinlikte öğrenciler, 2 gruba ayrılıp 
kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan 
sonra çeşitli beden eğitimi istasyonlarını yapıp 
plastikten yapılmış iskelet parçalarının olduğu 
5 poşetten birini alıp diğer arkadaşlarına 
getirdi. 5 soru sonunda parçaları birleştirip 
iskeleti tamamladılar. Sonuçta en hızlı yapan grup kazandı. 
Etkinlik boyunca takım çalışması, problem çözme stratejileri 
gibi pek çok beceriyi kullanan öğrenciler eğlenceli bir 
etkinlik gerçekleştirmiş oldular.

UZAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ
İzmir SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri “Güneş, Dünya, 
Ay” ve 6. sınıf öğrencileri “Güneş Sistemi ve Gezegenler” 
ünitesinde laboratuvar 
ve ders içi etkinliklerde 
oluşturdukları ürünleri 
birbirleriyle paylaştılar 
ve bina koridorlarında 
sergilediler. Ayrıca 
“Uzay Haftası” etkinlikleri 
kapsamında tüm öğrenciler 
öğle etkinliğinde 
“Ötegezegenler 
İsimlendirme” çalışması 
ve teleskop kullanma 
prensiplerini uygulayarak 
bahçe gözlemi yaptılar.

UZAY KAMPI GENÇLİK 
PROGRAMI
İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, geleneksel olarak 
her yıl katıldıkları Uzay Kampı gençlik programında bilim 
dolu bir yaz geçirdiler. Kampa katılan öğrenciler, 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.

HAYTAP SUNUMU
Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında 
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileri 
ortaokul öğrencilerine bilgi aktardılar. Öğrencilerin 
merak ettiği soruları yanıtlayan HAYTAP ekibi, 
öğrencileri hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgili duyarlı 
olmaya davet ederek, hayvanların sahiplenilmeleri 
konusunda bilgi verdiler.
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ÖĞRENME 
GÜNÜ

İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri doğru beceri 
donanımıyla yaşama hazırlamak, felsefesi ile müfredat 
programımızı zenginleştirme çalışmaları yapmaya 
devam ediyor. 6. sınıf öğrencileri, bu doğrultuda 
gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer alan Müzik 
dersinde 
yürütülen iPad 
Orkestrası, 
İngilizce Dil 
Sanatları 
ve Temel Dil 
programı 
kapsamında 
yürütülen 
öğrenme çalışmaları ve Türkçe-Sosyal Bilgiler derslerinde 
programa entegre olarak yürütülen P4C (Philosophy for 
Children - Çocuklar için Felsefe) derslerini eşzamanlı 
düzenlenen atölyelerle aileleriyle paylaştılar. Velileriyle 
aynı sıraları paylaşarak onlara öğrenme süreçlerinde 
rehberlik eden öğrenciler, ebeveynlerini bir süreliğine 
öğrencilik yıllarına döndürdü.

DİLGE GÜNEY İLE SÖYLEŞİ
6. sınıf öğrencileri, okumuş oldukları “Hayalbazlar Geçidi” 
kitabının yazarı Dilge Güney ile buluştular. Öğrenciler 
Dilge Güney’e yazarlıkla ilgili merak ettiklerini, okumuş 
oldukları “Hayalbazler Geçidi” kitabının yazım aşamasının 
nasıl olduğunu, kitabı yazarken yazarın nelerden 
etkilendiğini gibi merak ettikleri soruları yönelttiler.

ÇOGED ÖYKÜ VE ŞİİR 
YARIŞMASINDA BAŞARI
EÇEV tarafından altıncısı düzenlenen Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı’nın (ÇOGED) öykü ve şiir yarışmasına birçok 
öğrencimiz eserleriyle katıldı. Yarışmaya katılan 320 
eser arasından dört İzmir SEV öğrencisinin eseri 
ödüle layık görüldü. 6C sınıfı öğrencilerinden Melisa 
Çelik “Hayallerimdeyken” şiiriyle ortaokullar arası şiir 
yarışmasında 2. seçildi. 6C sınıfı öğrencisi Defne Özcenk 
“Kitapla Gelen Özgürlük” öyküsüyle, 5A öğrencisi Deniz 
Atasoy “Ezgi’nin Hayali” adlı öyküsüyle ve yine 5A sınıfı 
öğrencisi Ada Yetkiner de “Çocukla Hayalim” adlı şiiriyle 
teşvik etme ödüllerini aldılar.
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DÜNDEN 
BUGÜNE 
“KARARLILIK, 
AZİM VE 
TUTKU”
Türkçe derslerinde 7. sınıf 
öğrencilerinin okuduğu 
“Troya Savaşı ve İlyada 
Destanı” kitabı, okul 
temalarından “Kararlılık, 
Azim ve Tutku” ile 
birleştirildi. Kitabı okuduktan 
sonra Truva Savaşı’nda 
yer alan karakterlerin 
kararlı, azimli ve tutkulu 
yönlerini belirleyen 
öğrenciler, hikâyeye etki 
eden karakterlerin detaylı 
incelemelerini yaptılar. Tüm 
bu çalışmaları bir illüstrasyon 
çalışmasıyla birleştiren 
öğrenciler, ortaya çıkardıkları ürünlerden bir 
sergi oluşturdular. Sergiyi inceleyecek arkadaş ve 
öğretmenlerine 7. sınıf öğrencileri şu mesajı ilettiler: 
“Truva Savaşı Yunan mitolojisinde, Truvalı Paris'in, 
Sparta Kralı Menelaos’un karısı Helen'i kaçırması 
sonucunda Yunanlıların (Akaların) Anadolu'daki 
Truva kentine saldırmasını konu alan savaştır. 
Homeros’un İlyada Destanı’na göre on yıl süren bu 
savaşta tüm karakterler azim, kararlılık ve tutkuyla 
hareket etmişlerdir. 7. sınıf öğrencileri olarak 
kararlılığın, azmin ve tutkunun savaşı olan Truva’nın 
karakterlerini daha yakından tanıyacağınız bu 
sergiyi gururla sunarız.”

İZMİR SEV’DE HALLOWEEN 
HEYECANI
İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beril Koç, Kültürpark 
Tenis Kulübü 14 Yaş Haftasonu Turnuvası’nda tek bayanlar 
5. grup birincisi oldu.

WH ASSEMBLY: İNSAN 
HAKLARI GÜNÜ
İzmir SEV olarak insan 
haklarına saygılı ve 
haklarının bilincinde 
küresel vatandaşlar 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
JMUN Kulübü öğrencileri 
Dünya İnsan Hakları 
gününde verdikleri 
konferansta, yaşamını 
insan haklarına adamış 
kişileri arkadaşlarına tanıttılar.

5 ARALIK ETKİNLİĞİ
5 Aralık 1934, Atatürk’ün önderliğinde “Kadınlara 
Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabul 
edildiği tarihtir. “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanan 
bugün de 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri ilk kadın doktor 
Safiye Ali, ilk 
kadın bakan 
Türkan Akyol ve 
ilk kadın tiyatro 
sanatçısı Afife 
Jale’nin rolüne 
bürünerek 
yaptıkları 
meslekleri 
bizlere tanıttılar.
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TÜRK ZEKA VAKFI 
ŞAMPİYONASI
Türkiye Zeka Vakfı bu yıl ilk defa okullar arası bir 
şampiyona düzenledi. Şampiyona ilkokul, ortaokul ve lise 
olmak üzere üç farklı kategoride yapıldı. İsteyen okulların 
tüm kategorilerde veya istediği bir kategorilerde katıldığı 
bu şampiyonaya İzmir SEV ortaokul takımı ve ACI takımı 
birlikte katıldılar. Ahmet Emir Özyurt, Çağdaş Hasan 
Turgut, İpek Altunyurt, 
Eda Çubukçu ve Dilara 
Işıksungur’dan oluşan 
İzmir SEV Ortaokul 
Takımımız il finallerini 
başarıyla geçerek bölge 
finallerine katılmaya hak 
kazandı.

AMC 2019 MATEMATİK 
YARIŞMASI BAŞARISI
İzmir SEV 
Matematik 
Bölümü olarak yıl 
boyunca yapılan 
matematik takımı 
çalışmalarında 
öğrencileri, ulusal 
ve uluslararası 
platformlardaki çeşitli yarışmalara hazırlıyoruz. Nebraska 
Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Mathematical Association 
of America tarafından her yıl düzenlenen ve tüm dünya 
ile eş zamanlı olarak uygulanan uluslararası AMC-8 
Yarışması, bu yıl 13 Kasım tarihinde online olarak 
gerçekleşti ve öğrenciler bu sınava okulun bilgisayar 
laboratuvarında katıldılar. 8. sınıf öğrencilerinden 9 kişinin 
okullarını temsil ettiği bu yarışmada Murat Yiğit Harzadın 
altın madalya, İpek Altunyurt ve Arın Astarcıoğlu gümüş 
madalya ve Eda Çubukcu bronz madalya kazandı. Ayrıca 
Murat Yiğit Harzadın, İpek Altunyurt ve Arın Astarcıoğlu 
AMC web sitesinde bir yıl boyunca iftihar listesinde yer 
alacaklar. Öğrencilerimizi üstün başarılarından dolayı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TASARIM VE TASARIM 
DÜŞÜNCESİYLE TANIŞTIK
Öğrencilerimizin tasarım ve tasarım düşüncesiyle 
tanıştırdık. Endüstriyel tasarım ve inovatif ürünlerin ortaya 

çıkışıyla ilgili öğrencilerimizin 
bilgilendirilmesi ve 
yaratıcılıklarının arttırılması 
amacıyla uzman tasarımcı 
Atıl Başar Yaylım okulumuzda 
sunum gerçekleştirdi.

8. SINIFLAR KIŞ KONSERİ
8. sınıflar müzik derslerinde yaptıkları sınıf orkestra 
çalışmalarını geleneksel Kış Konseri kapsamında aileleriyle 

paylaştı. 70, 80, 90 ve 
2000‘lere ait bir çok yerli-
yabancı şarkıyı başarılı 
bir şekilde sunarak herkesi 
gururlandıran öğrencilere 
katkıları için çok teşekkür 
ediyoruz.

DUYARLI DAVRANIŞLAR
Öğrencilerimizin toplumun lider kişileri olabilmeleri 
için akademik programımızın yanında onlara yaşam 
kültürü kazandırmak, eğitim hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır.Bu amaçla Türkçe Bölümümüzün hazırladığı 
eğitsel sunumda, her bireyin yaşamına özellik katacak, 

duyarlı davranışlar 
üzerine önemli bilgiler 
paylaşıldı. Doğru 
iletişim, dinleme ve 
izleme kültürü ile sanat 
üzerinde durulan 
sunumda canlandırılan 
dramayla konunun 
somutlaştırılması 
sağlandı.

SKEÇ KULÜBÜ SUNUMU
Yoğun LGS hazırlık sürecinin yanında, sanatla ilgilerini 
sürdüren Skeç Kulübü’nde yer alan 8. sınıf öğrencileri, 
üç aylık bir çalışmanın ürünü olan oyunlarını İzmir SEV 
Ailesi’ne sundu. Beş skeçten oluşan tek perdelik oyun, 
danslarla ve müziklerle 
daha renkli bir 
hale geldi. Birinci 
dönemi bitirirken 
tüm izleyenleri 
kahkahalara boğan 
sunum, büyük beğeni 
topladı. 
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ZEKÂ VE YETENEK KONGRESİ
7. Zekâ ve Yetenek Kongresi 4-6 Ekim tarihleri arasında 
Ankara ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
“ZevkiZekâ” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe 
okulumuzu temsilen İlkokul Müdürümüz, K4 Akademik 
Koordinatörümüz ve öğretmenlerimiz katıldı. Zekâ ve 
yetenek kavramları üzerine güncel tartışmaların yer aldığı 
etkinlikte; atölyelere, panellere katılan ve çok sayıda 
değerli konuşmacının konuşmalarını dinleme imkanı bulan 
katılımcılar, yeni fikirlerle okula döndüler.

SANAT DİKEY MÜFREDAT 
ÇALIŞMASI
SEV Okulları Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenleri, 
Sanat Dikey Müfredat toplantısında bir araya gelerek 
karşılıklı okul içi uygulamaları ve deneyimlerini paylaştı. 
30 öğretmen, çocuklar için daha iyi neler yapılabileceğini 
konuştu.

ÖĞRETİM MODELİ PAYLAŞIM 
TOPLANTISI
Öğretmenlerimizin Mesleki Gelişim çalışmaları 
kapsamında, İlkokul Müdürümüz Dr. Özlem Altay Yücesoy, 
SEV Öğretim Modeli ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 
Profesyonel 
Öğrenme Topluluğu 
(PÖT) ile ilgili 
yapılan sunumda 
ise, PÖT olmanın 
önemi paylaşıldı.

SONBAHAR ÖĞRETMENLER 
SEMPOZYUMU
21. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, İstanbul’da Koç 
Okulları’nda gerçekleşti. Birçok özel okulun katılımıyla 

gerçekleşen sempozyumda 
öğretmenler kendi 
deneyimlerini, çalışmalarını 
meslektaşları ile paylaşma 
imkânı buldular. Okulumuz 
öğretmenleri de bu 
sempozyumda farklı 
branşlarda sunumlarla 
katıldılar.

ASTRONOMİ ÖĞRETMEN 
SEMİNERİ

Türkiye’de uzun yıllar astronomi 
adına çalışmalar yapmış 
akademisyenlerden oluşan 
Astrobilgi Grubu, astronomi 
ve bilimsel bilgileri paylaşmak 
amacıyla 4-5 Ekim günleri 
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu 
Lisesi’nde Fen Bilimleri ve Sınıf 

Öğretmenlerine seminer düzenledi. Bu seminere Akıllı 
Teleskop Modülü adlı çalışmasıyla İstanbul Teknofest’te 
Türkiye ikincisi olan İzmir SEV öğretmeni İbrahim 
Kasapoğlu da kendi sunumuyla katkı sağladı.

MÜFREDAT ZİRVESİ
Faria Education Group ve YDY Danışmanlık işbirliği 
ile İstanbul’da TED Rönesans Koleji'nde 6-7 Aralık'ta 
gerçekleşen Müfredat 
Zirvesi’ne katıldık. Yurtdışı 
ve yurtiçinden gelen bir çok 
eğitimci üç gün boyunca 
müfredat tasarlamada en 
iyi uygulamaları atölye 
çalışmalarıyla paylaştılar.
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BİLİŞSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI
İzmir SEV öğretmenleri, Dr. Tamer Ergin’den öğrencilerin 
bilişsel kapasitelerini artırmak için derslerin nasıl 
planlanması gerektiğiyle ilgili süpervizyon almaya devam 

ediyor. Dr. Ergin, 2 gün boyunca 
tüm öğretmen gruplarıyla ayrı 
ayrı çalışarak öğrencileri bütünsel 
olarak geliştirmek için derslerde 
uygulanması gereken teknikleri 
öğretmenlerimizle paylaştı.

MATEMATİK ZİRVESİ
İzmir SEV Ortaokulu Matematik öğretmenleri Zehra Bahar 
Öncen ve Sezgin Akkaya, Tarsus SEV 6. Matematik 
Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi’ne katıldılar. Tüm Türkiye’den 
özel ve devlet okullarının katıldığı paylaşımda, eğitimde 
teknoloji kullanımı, oyunlaştırma, eğitim materyali 
üretme ve STEM projeleri ile ilgili sunumlar yer aldı. 
Yeniliklere açık olma ve Matematiğin yaşamın içinden 
örneklendirilmesinin önemiyle derslerini planlayan 
öğretmenler, bu paylaşımdan da faydalı bilgilerle dönerek, 
diğer zümre arkadaşlarına paylaşımda rehber olacaklar.

"BİZ BİZDEN ÖĞRENİYORUZ"
İzmir SEV Ortaokulu öğretmenleri, Mesleki Gelişim Komitesi 
tarafından organize edilen "Biz Bizden Öğreniyoruz" 
etkinliğinde, İskelet Olimpiyatları oyunlaştırma çalışması, 
Achieve 3000, Global 
çalışmaları, Learning 
Apps, eğitimde web 
aracı olarak Tarsia 
atölyelerine katıldılar.

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ
İngilizcede kullanılan Guided Reading programı 
(Seviyelendirilmiş Okuma Kitapları), İngilizce 
Bölüm Başkanı Moira Simes tarafından Türkçe 
öğretmenlerine tanıtıldı. Guided Reading programında, 
seviyelendirilmiş okuma kitapları ile öğrencilerimize 
seviyelerine uygun olan İngilizce kitapları okur ve 
öğretmen ile beraber okuma derslerinde okuma 
stratejilerini öğrenmek için kullanılır. Öncelikle, 
öğrencilerin kendilerine uygun okuma kitabını 
nasıl seçebileceklerini ve öğretmenlerin sınıflarda 
okuma kültürünü güçlendirmek için her öğrenci için 
kendisine uygun kitabı sağlamak, seviyelendirilmiş 
okuma kitapları oluşturmak ve okuma köşeleri ve 
sınıf kütüphanesi 
yaratmak için bir 
araya gelindi. 
Bu workshop’da 
öğretmenlerle birlikte 
Türkçe kütüphane 
kitapları konulara 
ve içeriğe göre 
seviyelendirildi.

ÖĞRETENLER İÇİN FELSEFE 
ÇALIŞMASI
İzmir SEV Ortaokulu öğretmenleri, Türkçe Bölümü’nün 
hazırladığı Öğretenler İçin Felsefe (P4T) etkinliğinde 
buluştu. Yaşam boyu öğrenme mottosuyla görev yapan 
İzmir SEV öğretmenleri, çocuklar için felsefe yaklaşımını 
(P4C) öğretenler için felsefeye (P4T) uyarladı. Türkçe 
öğretmenleri eş zamanlı olarak kolaylaştırıcı görevini 
üstlendiler. Katılımcı öğretmenlerin çok verimli ve keyifli 
olduğunu ifade ettikleri uygulamanın tekrarı istendi. 
Sorgulayan, eleştiren çocuklar yetiştirmek için sorgulayan, 
eleştiren rehberler olma konusunda bu çalışmaların büyük 
katkı sağlayacağı görüşünde birleşildi.
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TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ 
ÖĞRETMENLERİ MÜKEMMELLİK 
ÖDÜLÜ 
İzmir SEV Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Erkin Ateş yaptığı 
STEM-A, Gezegenler, 
Sensible Soft Ball, 
Amazing Dodge 
Ball Games gibi 
farklı disiplinlerarası 
çalışmalarla Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği 
tarafından verilen “Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri 
Mükemmellik Ödülü”nü kazandı. Öğretmenimiz, aynı 
zamanda Avrupa’da Hollanda’da 25-28 Mart 2020 
tarihleri arasında düzenlenecek olan ECIS PE Konferansı’na 
katılım hakkı kazandı.

"BİZ BİZDEN ÖĞRENİYORUZ"
İzmir SEV Ortaokulu öğretmenleri, Mesleki Gelişim Komitesi 
tarafından organize edilen "Biz Bizden Öğreniyoruz" 
etkinliğinde, İskelet Olimpiyatları oyunlaştırma çalışması, 
Achieve 3000, 
Global çalışmaları, 
Learning Apps, 
eğitimde web 
aracı olarak Tarsia 
atölyelerine katıldılar.

MESLEKİ 
GELİŞİMDE 
ÖRNEK OLAY 
ÇALIŞMALARI
İzmir SEV İlkokulu 
öğretmenleri mesleki gelişim 
çalışmalarında yaşanması muhtemel vakaları, Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Birimi eşliğinde ele aldı. "Örnek 
Olay Çalışmaları" adını verilen bu toplantılarla, tutum ve 
dil birliği sağlanıyor, uygulama pratiği derinleştiriliyor. 
Alınan eğitimlerin sonucu, profesyonel çalışmanın 
gerektirdiği kurallar hatırlanıyor ve okul politikalarında yer 
alan süreçler değerlendiriliyor.

ÖĞRENME İÇİN 
OYUNLAŞTIRMA EĞİTİMİ
İzmir SEV Ortaokulu 
öğretmenleri, 
Üsküdar SEV 
Ortaokulu Akademik 
Koordinatörü 
Fulya Temiz’den 
Öğretimde 
Oyunlaştırma 
üzerine uygulamalı 
bir eğitim aldı. ‘Biz Bizden Öğreniyoruz’ yaklaşımıyla 
mesleki gelişim alanında öğretmenlerin paylaşarak geliştiği 
İzmir SEV'de, önümüzdeki dönemlerde oyunlaştırma 
uygulamalarının yanında bir çok çağdaş öğretim tekniği 
üzerine çalışmalar da devam edecek.

İZMİR SEVi

TÜRKİYE –YUNANİSTAN ORTAK 
ÇEVRE EĞİTİM PROJESİ

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Yunanlı ortağı 
Hellenic Society for the Protection of Nature’ın (HSPN) 
“Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik 
Uygulamalar-YUNUS" isimli ortak projesi hayata geçmiştir. 
YUNUS, Türk ve Yunan paydaşlar arasında, eğitim 
çerçevesinde bilgi ve uzmanlık aktarımını hedeflemektedir.
Projede her iki ülkeden öğretmenler, hem Yunanistan hem 
Türkiye’de sınıflarda uygulanabilecek üç ayrı konuda çevre 
eğitim programı hazırlamak üzere bir yaz okulunda birlikte 
çalışmışlardır. Bu öğretmenler içerisinde İzmir SEV İlkokulu 
Sınıf Öğretmeni Demet Ekinci Işık’ta yer almaktadır.
Yaz okulunda bu üç konuda (foklar, kaplumbağalar 
ve leylekler) hazırlanan çevre eğitimi programında, 
öğretmenlere çok sayıda faaliyet sunulmuş ve sınıfta etkin 
uygulama için faydalı olacak bilgiler sağlanmıştır. Katılımcı 
öğretmenler, çevre eğitimi programlarını sınıflarında 
sunacak, deneyim ve önerileri konusunda HSPN ve 
TÜRÇEV’e geri bildirimde bulunacaklardır.
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MODERN DÜNYANIN 
ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ
İzmir SEV Psikolojik Danışmanı Ceren Alemdar, Anaokulu 
ve 1. sınıf velilerinin katılımıyla “Modern Dünyanın 
Çocuklar Üzerindeki Etkileri” başlıklı bir seminer 
gerçekleştirdi. Seminerde veliler, “Yaşadığımız modern 
dünyanın etkileri aile yapılarında ve çocuk yetiştirmede 
neleri değiştirdi? Toksik çocukluk ne demek? Geleneksel 
aile yapısına ne oldu? Sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirmek 

için nasıl bir ortam sağlamak 
gerekiyor? Kriz anlarında 
neler yapmak gerekiyor?, 
Hayır demek neden önemli, 
Nasıl Hayır Demeliyiz?” 
sorularına yanıt buldular.

MINDFULNESS
Çocukların yetişkinlerde olduğu gibi duygularını hemen 
keşfedip, nefeslerine odaklanmalarını beklemek pek 
kolay olmaz. Bu alışkanlığı çocuklarımıza zamanla 
kazandırmamız gerekmektedir. Düzenli olarak yapılan 
mindfulness-farkındalık çalışmaları içinde bulunduğumuz 
ana dikkatimizi vererek odaklanmak ve o anda 
her ne oluyorsa bunu yargısız, açık ve şefkatli bir 
şekilde kabullenmeyi öğretir. Mindfulness çalışmaları 
öğrencilerin, anda 
kalmayı deneyimleyerek 
odaklanmalarını ve 
dikkatlerini uzun süre 
sürdürebilmeleri geliştirerek 
akademik süreçlerini de 
desteklemektedir.

GLOBAL ÇALIŞMALAR
Ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerin karşılaşacakları 
LGS soruları, yeni nesil sorular adını verdiğimiz soru 
tiplerini içermektedir. Bu sınavda sorular sadece bilgi 
odaklı olmamakta, 
sahip olunan bilgiyi 
doğru yorumlama, 
analiz ve sentez 
becerilerine ilişkin 
soru tiplerinden 
oluşmaktadır. Beyin 
temelli öğrenme 
modeli kapsamında 
özellikle 
sürdürülebilir dikkat, 
ifadesel dikkat, 
planlama gibi alanlarda öğrencilerimizin becerilerini 
arttırmaya yönelik dersler düzenlenmektedir. İzmir SEV 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından 
hazırlanan ve 10 ders saatini kapsayan bu programda 
öğrenciler, ihtiyaçları gözönünde bulundurularak belirlenen 
gruplarda planlama, dikkat, ardıllık ve eşzamanlılık 
alanlarına katkıda bulunacak aktiviteler yapmaktadır. 

"OLUMLU EBEVEYNLİK"  
İzmir SEV 4. sınıf velilerine yönelik “Olumlu Ebeveynlik” 

konulu 4 haftalık grup çalışması yapıldı. 
Uzman Psikolojik Danışman Senem Uğar 
tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada; ön 
ergenlik, olumsuz davranışların amacı ve 
olumlu ilişki kurabilme, anlaşmazlık çözümü, 
transaksiyonel analiz ile ilişki stratejileri, 
mükemmeliyetçilik, kaygı, kardeş kıskançlığı 
ve sosyal medya başlıklı konular ele alındı.

NEZAKET HAFTASI
Çocukların bilişsel, sosyal, duygusal gelişiminde okul 
dönemindeki arkadaş ilişkileri önemli bir rol oynar. Orta 
okul dönemindeki çocuklar için de arkadaş ilişkileri 
oldukça büyük bir öneme sahiptir. İletişim becerileri, duygu 
kontrolü, empati, sözel ifade becerisi gibi beceriler arkadaş 
ilişkilerini şekillendirir. Bu yüzden “Olumlu Okul İklimi” 
rehberlik programı kapsamında olumlu iletişim becerilerini 
geliştirerek olumlu akran ilişkilerine katkı sağlamak 
amaçlanır. Bu amaçtan hareketle okulumuzda nezaket 
davranışının önemine vurgu yaparak öğrencilerimizi birçok 
farklı alanda nezaket ile ilgili etkinliklerle buluşturduk. 
Nezaket Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinliklere 
ek olarak Rehberlik derslerinde de bu konuya değinildi. 
Öğrencilerle akran ilişkilerinde nezaket, empati ve olumlu 
iletişimin önemi üzerinde duruldu. Nezaket davranışının 
günlük hayattaki öneminin yanı sıra akran ilişkilerine 

etkisi, empatinin 
faydaları, 
duyguları ifade 
ederken özenli 
olmanın önemini 
paylaştık.
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ÖĞRENME PERFORMANSINI 
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Bilgi kadar beceri gelişiminin önemini de benimseyen İzmir 
SEV, öğrencilerin öğrenme performanslarının gelişimini 
sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir 
eğitim programı hedeflenmektedir. Okulda yürütülen 
beyin temelli 
nöropsikolojik 
öğrenme 
modeline yönelik 
bu çalışmalarla 
öğrencilerin 
düşünme 
becerilerinin 
geliştirilmesi 
ve bunun 
olumlu şekilde akademik ve sosyal hayata yansımasını 
hedefleniyor. Bu amaçla, hem sınıf profilleri ile global ve 
köprü çalışmaları aracılığıyla, hem de bireysel profiller 
ile çıkarılan eylem planları, bireysel ve/veya küçük grup 
çalışmaları aracılığıyla öğrencilerin öğrenme alanlarında 
zenginleştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE 
SINAV STRATEJİLERİ
Yaklaşan sınav yılı itibariyle 7. sınıf öğrencilerinin 
akademik çalışmalarını destekliyor, onları bir üst öğretim 
kurumuna taşıyacak sınavın özellikleri ve stratejilerini sıkça 
konuşuyoruz. Bireysel ve ders etkinlikleriyle sınav stratejileri, 
verimli ders çalışma, hedef belirleme gibi konularda 
bilgilendirme yapıyoruz. Öğrencilerle yıl içerisinde yapılan 
çeşitli çalışmalarla bu yötem ve teknikleri tekrar tekrar 
denemelerini ve kendilerini değerlendirmelerini sağlıyor, 
sınava hazırlık senesi olan 8. sınıfa geçerken, kendilerine 
uygun olan yöntem ve teknikleri belirlemelerini, sınav 
farkındalıkları ve alışkanlıklarını kazanmalarını hedefliyoruz. İZMİR SEV’DE

CUMHURİYET KOŞUSU
İzmir SEV Ortaokulu olarak her yıl düzenlenen Cumhuriyet 
Koşusu Yarışmaları bu yılda coşkuyla yapıldı. Beden Eğitimi 
derslerinde 300m orta mesafe koşu süreleri alınarak 
sınıf içinde derecesi en iyi üç kız ve üç erkek öğrenci 
final koşusuna katılmaya hak kazandı. Final koşuları 
kampüsümüzün ağaçlı yolunda yapıldı. Tüm final koşularında 
öğrencilerin yoğun ilgisi vardı. Final koşularında, seviyelerinde 
ilk üç dereceyi alan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı 
Töreni’nde madalyaları verildi.

YAKAN TOP TURNUVASI
İzmir SEV Ortaokulu’nda sınıflar arası düzenlenen 
yakan top turnuvasında öğrenciler öğle arasında spor 
yaparak eğlendiler. Turnuva sayesinde öğrenciler sınıf 
arkadaşlarıyla birlikte ortak bir hedefe yönelik takım 
çalışması alışkanlığı kazanıyorlar.

İZMİR SEVi
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2019-2020 ders yılı, 9 Eylül Pazartesi günü yapılan açı-
lış töreni ile başladı. Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı ve Mütevellilerin, Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, öğrencilerin, öğret-
menlerin, velilerin ve mezunların katılımıyla gerçekleşen 
açılış töreninde, İlkokul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu, 
Ortaokul Müdürü Ayfer Aydın, Sağlık ve Eğitim Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Yaltır, yaptığı konuş-
malarla duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Konuşma-
ların ardından yeni ders yılında Tarsus SEV İlköğretim 
Kurumlarında göreve başlayan öğretmenler tanıtıldı. 
İlkokul ve ortaokuldan mezun olan öğrenciler arkadaş-
larıyla duygularını paylaştı. Bir önceki eğitim öğretim 
yılında Tarsus SEV İlköğretim Kurumlarında gerçekleşti-
rilen etkinliklerden oluşan barkovizyon gösterisi ile açı-
lış töreni sona erdi. Yeni ders yılında tüm öğrencilere 
başarılar dileriz.

YENİ BİR EĞİTİM YILINA MERHABA!

TARSUS SEVi
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CUMHURİYET BAYRAMI
Tarsus SEV’de ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği en değerli armağan olan 
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı günü oditoryumda muhteşem gösterilerle kutlandı. Tören programlarında öğrencilerimizin 
hazırlayıp büyük bir heyecanla sundukları oratoryolar, orkestra ve koromuzun seslendirdiği marşlar, şiirler ve dans gösterileri 
beğeniyle izlendi. Öğrencilerimiz bu anlamlı günde, 96 yıldır devam eden bu güzel hikayeye ne kadar bağlı olduklarını; 
yüreklerinin Atamızın devrimleriyle coşku ve heyecanla attığını, gururla ve istekle dile getirdiler. Bir kez daha hep bir ağızdan 
söz verdiler: “Biz Cumhuriyet çocuklarıyız, sesimiz Atatürk’ün sesi. Bizimle yükselecek Atatürk’ün Türkiye’si. Tutkuyla bağlıyız 
Cumhuriyet’e…”

TARSUS SEVi



H
A

B
E
R

L
E
R

46

SEV JR

Tarsus SEV İlkokulu’nda 10 Kasım sabahı Anasınıfı-4. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle hepimiz tek 
yürek olduk ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yılında saygı, sevgi, minnet ve özlemle andık. Okul 
idarecilerimiz, Öğrenci Birliği ve Okul Aile Birliğimizin önderliğinde hep birlikte yürüyerek Atatürk büstüne çelenk koyduk 
ve yine kırmızı karanfillerimizi bıraktık. 9.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşımızla  başlayan anma törenimizde; 2. sınıf 
öğrencilerimizin Atatürk Oratoryosu, duygu yüklü şiirler ve şarkılarla, ona olan özlemimizi bir kez daha yüreklerimizde 
hissettik. Hep bir ağızdan söz verdik, emanetlerine sahip çıkacağımıza. Ulusumuzun kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk, 
yolumuzu aydınlatmaya devam edecek… 

ATAMIZA 
SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMLE...

TARSUS SEVi
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ATC 2019 SONBAHAR 
ÖĞRETMENLER SEMPOZYUMU 
Türk ve yabancı öğretmenleri profesyonel bir platformda 
bir araya getiren ve ilköğretim ve ortaöğretimin her seviyesi 
ile ilgili eğitim ve öğretim konularının sunumlarla işlendiği 
ATC “Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu” Vehbi Koç 
Vakfı Koç Özel Okulları ev sahipliğinde 19 Ekim 2019 
Cumartesi günü gerçekleşti. 200’den fazla konuşmacı, 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen bin 200’den fazla 
katılımcıyla gerçekleşen sempozyuma öğretmenlerimiz, 
Tarsus SEV İlköğretim Kurumları adına yaptıkları 
sunumlarıyla ve izleyici olarak katılarak akademik 
bilgilerini geliştirme imkanı buldular.

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ 
SINAVLARI 
Tarsus SEV İlkokul ve 
Ortaokul İngilizce 
öğretmenleri, 11 
Ocak Cumartesi günü  
Cambridge Üniversitesi 
tarafından Adana’da 
düzenlenen, Young 
Learners, KET ve PET 
sınavlarının yenilenen 
içeriklerinin anlatıldığı 
eğitime katıldılar.

TARSUS SEVi

DIALINGUA PROJESİ 
TARSUS SEV’DE
Okulumuz 13 Kasım Çarşamba günü DiaLingua Projesi 
kapsamında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 
DiaLingua Projesi, özellikle erken ve genç yaştaki insanların 
dil öğrenimi için hazırlanan bir projedir. Erken ve Genç 
Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler 
İçin Diyalog projesi anlamına gelen DiaLingua, TÖZOK 
(Türkiye Özel Okullar Derneği) ve ECNAIS (Avrupa Ulusal 
Özel Okullar Dernekleri Konseyi) tarafından, T.C. Dışişleri 
Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Sivil Toplum Diyaloğu 
Programı altında yürütülüyor.
DiaLingua Projesi, TÖZOK ve ECNAIS tarafından 
Türkiye ve AB ülkelerinde atölye çalışmalarıyla inceleme 
ziyaretleri yapılmasına olanak sağlıyor. Bu ziyaretler 
kapsamında Tarsus SEV İlkokulu İngilizce Bölüm Başkanı 
Aylin Mahmutluoğlu 26-31 Ağustos tarihleri arasında 
Finlandiya’da okul ziyaretleri yaptı ve Finlandiya eğitim 
sistemini inceleme şansına sahip oldu.
13 Kasım tarihinde Sadık Paşa Konağı’nda yapılan 
toplantıya ise Finlandiya’dan iki, Çek Cumhuriyeti’nden iki 
ve Portekiz'den bir öğretmen katıldı ve okulumuzda farklı 
sınıf seviyelerinde ders gözlemleri yaptılar. Ayrıca ECNAIS 
ve TÖZOK’tan yöneticiler de ziyaret sırasında okulumuzda 
bulundular. Ders gözlemlerinin ardından İlkokul ve Ortaokul 
Bölüm Başkanlarımız Aylin Mahmutluoğlu ve Gülden 
Şendoğan tarafından okulumuzu ve sistemimizi anlatan bir 
sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrası okulumuz yabancı dil 
öğretmenleri ile Avrupalı öğretmenler arasında soru-cevap 
şeklinde yapılan workshop ile toplantı sona erdi.
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ÖĞRENCİ VE AİLELERLE İLİŞKİDE 
YAKLAŞIMLAR
Tarsus SEV İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri mesleki gelişim programları 
kapsamında; “Öğrenci ve Ailelerle İlişkide Sistematik ve Çözüm Odaklı 
Yaklaşımlar” konulu bir eğitim aldılar. Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu 
tarafından gerçekleştirilen, interaktif çalışmaların da yer aldığı eğitimde, aile 
ve okul arasındaki iş birliği, öğretmenin rolü gibi pek çok konuya yer verildi. 
İki gün süren, oldukça keyifli ve verimli geçen bu eğitimde öğretmenlerimiz 
problem çözme üzerine düşünme, tartışma, örnek olayları paylaşma ve örnek 
uygulamalar yapma fırsatı buldular.
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OKUL TANITIM GÜNÜ
2020-2021 ders yılında okulumuzda eğitim görmek isteyen 
Anasınıfı ve 1. sınıf aday veli ve öğrencilerimiz için 27 Kasım 
Çarşamba günü “Okul Tanıtım Günü” düzenlendi. Program, 
oditoryumda velilere yönelik tanıtım videosu ve idareci konuşmaları, 
okul kampüsünde ise öğrencilerin katıldığı tanışma etkinliğiyle 
başladı. Aday öğrencilerimiz Maker, Orff, İngilizce Şarkılar, 
Eğlenceli Bilim, Sanat ve Sosis Balon atölyelerinde keyifli zaman 
geçirdiler, eğlendiler ve Tarsus SEV’de bir günün nasıl geçtiğini 
öğrendiler. Ayrıca yapılan sunumlarla aday velilerimiz okulumuz ve 
işleyişimiz ile ilgili detaylı bilgi edinerek, okulumuzu daha yakından 
tanıma şansına sahip oldular. Aday öğrenci kurası 8 Ocak'ta noter 
huzurunda yapılmıştır.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 
COŞKULU TÖREN
Öğretmenler Günü okulumuzda coşkuyla kutlandı. Okul 
Aile Birliğimizin katkılarıyla Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri 
Öğretmenler Günü kutlamalarına sürpriz bir etkinlikle; 
ellerinde öğretmenlerine sevgi ve saygılarını dile getiren 
çalışmalarla ve bando eşliğinde şarkılar söyleyerek 
başladılar. Oditoryumda gerçekleşen kutlama töreni, bu 
anlamlı günü öğretmenlerimize adayan başta Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Oditoryumdaki törende bu kez sahne öğretmenlerimizindi. 
“Öğretmen Oratoryosu” ile tüm öğretmenlerimiz 
mesleklerine ve öğrencilerine ne kadar içten bağlı 
olduklarını hep bir ağızdan seslendirdiler. Okul koromuzun 
öğretmenleri için söyledikleri şarkılar ve şiirler güne renk 
kattı. Törende ayrıca Stickler Örnek Öğretmen Ödül 
takdimi de gerçekleştirildi. Okul Aile Birliğimiz de iyi 
dilekleriyle öğretmenlerimizin bu özel gününü kutladılar.

2. SINIF PİYANO RESİTALİ 
VE “BREMEN TOWN JAM” 
MÜZİKALİ
Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri bir dönem boyunca 
büyük  özveriyle hazırladıkları “Bremen Town Jam” isimli 
İngilizce müzikali piyano resitalinin ardından sundular. 
“Bremen Town Jam” müzikaline hazırlanırken hem 
öğrendiler, hem eğlendiler. Öğrencilerin coşkulu sunumları 
ve yüzlerindeki gülümseme gözlerden kaçmadı.  3. SINIF PİYANO RESİTALİ VE 

“FRIENDSHIP FAIR” MÜZİKALİ
Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri bir dönem boyunca 
büyük  özveriyle hazırladıkları “Bremen Town Jam” isimli 
İngilizce müzikali piyano resitalinin ardından sundular. 
“Bremen Town Jam” müzikaline hazırlanırken hem 
öğrendiler, hem eğlendiler. Öğrencilerin coşkulu sunumları 
ve yüzlerindeki gülümseme gözlerden kaçmadı.
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ŞİİRLERLE SEVGİYE YOLCULUK
Tarsus SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ana teması “Sevgi” 
olan müzik resitali ve şiir dinletisinde harika performans 
sergilediler. Şiir, müzik ve dansla harmanlanan gösteri 
izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Türk 
Edebiyatı'nın usta kalemlerinden satırlara dökülen dizeler, 
öğrencilerin sesi ve enstrümanlarıyla hayat buldu.

ALİAĞA İLKOKULU’NDA 
STEM ETKİNLİKLERİ
Tarsus SEV İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri Tarsus 
Aliağa İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğretmenlerimiz Tarsus 
Aliağa İlkokulu öğrencilerine, öğrencilerimiz ile STEM 
Etkinlikleri yaptırdılar.
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KOSTÜM PARTİSİ
Geleneksel kostüm 
partimiz İngilizce 
Bölümü ve Okul Aile 
Birliği üyelerimizin 
desteğiyle 31 Ekim 
Perşembe günü 
gerçekleştirildi. 
Öğrencilerimiz  İngilizce 
öğretmenlerimiz 
tarafından hazırlanan birbirinden eğlenceli aktivite 
istasyonlarını ziyaret ederek birbirinden eğlenceli etkinliklere 
katıldılar. Okul Aile Birliği üyelerinin sürpriz ikramlarının da 
olduğu organizasyon çok eğlenceli anlara sahne oldu.

KÜÇÜK GEZGİNLER
Tarsus SEV İlkokulu Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinden 
oluşan Gezi Kulübü öğrencileri için öğretici ve keyifli 
geziler düzenlendi. Gezilerine ilk olarak Talas Binası, 
Misak-ı Milli Kampüsü, tarihi 
Stickler Binası ile başlayan 
gezi kulübü üyeleri, St. Paul 
Kilisesi ve Antik Müze gibi bir 
çok tarihi mekanı da ziyaret 
etmek imkanı buldu. Küçük 
gezginler okulumuzu ve okul 
çevresini de tanıma amacıyla 
düzenlenen gezilere 
katılmanın yanında okulumuz bünyesinde bulunan Sadık 
Paşa Konağı’ndaki pek çok sergiye de katılma imkanı 
buldular.
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TARSUS SEV KIŞ FESTİVALİ 
Tarsus SEV İlkokulu İngilizce Departmanı tarafından 
organize edilen geleneksel “Kış Festivali” kutlamaları 
26 Aralık’ta gerçekleştirildi. Ana sınıfı, 1, 2. sınıflar 
ile 3.-4. sınıf seviyelerinde öğrencilerimiz Jeopardy 
oyunu ile İngilizce seviyeleri ve genel kültür bilgilerini 

yarıştırma fırsatı buldu. 
Öğrencilerimiz spor 
salonunda ise yine 
birbirinden eğlenceli 
kış temalı parkurlarda 
doyasıya eğlendiler. Okul 
koromuzun seslendirdiği 
Yeni yıl şarkılarıyla 

atmosferin gittikçe canlandığı etkinlikler, İngilizce 
Departmanı tarafından yazılan, yönetilen ve sahnelenen 
“Noel Baba’nın Diyeti” adlı oyun ile sonlandı. Tarsus SEV 
İlkokulu öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da harika ve 
eğlenceli anlar ile dolu bir “Kış Festivali” deneyimledi.

AVRUPA KODLAMA HAFTASI
AB Kodlama Haftası (Code Week) 
Avrupa Komisyonu’nun desteklediği, 
herkes için programlama, dijital 
okuryazarlık, problem çözme, 
işbirliği ve diğer teknoloji etkinliklerini 
eğlenceli ve ilgi çekici bir hale 
getirmeyi amaçlayan bir projedir. 
Tarsus SEV İlkokulu olarak 14–18 Ekim tarihleri arasında 
okulumuzda Avrupa Kodlama Haftası’nı kutladık. 
Öğrenciler derslerde programlama ve bahçede çeşitli 
aktiviteler yaparak eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdiler.

TARSUS YENİCE ANAOKULU 
ZİYARETİ
Tarsus SEV İlkokulu öğretmenleri, Öğrenci Birliği temsilcileri 
ve Okul Aile Birliği üyeleri Tarsus Yenice Anaokulu’nu 
ziyaret etti. Öğrencilerimiz anaokulu öğrencilerine okul 
bahçesinde eğitsel oyunlar oynattılar.  Öğretmenlerimizin 
yaptığı sosis balon etkinliği de anaokulu öğrencilerinin 
çok ilgisini çekti. Yenice 
ilkokulu öğrencileri bu 
güzel birlikteliğin devam 
etmesi için tekrar okullarına 
beklediklerini dile 
getirdiler.

KIZILAY HAFTASI
Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri Kızılay Haftası’nı 26 Ekim 
Cuma günü sabah töreninde kutladılar. 2. sınıf öğrencileri 
günün anlam ve önemini vurguladılar ve hep birlikte şiir 
okudular. Öğrenciler, Kızılay şarkısı ile Türk Kızılay’ının 
yoksul ve muhtaçlara barınma, beslenme ve sağlık 
yardımı ulaştırmak için mücadele ettiğini okulumuzun tüm 
öğrencilerine hatırlattılar.
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İLKOKUL ÖĞRENCİ BİRLİĞİ 
SEÇİMLERİ 
Demokratik bir okul yaşamının oluşturulması ve 
demokratik seçimlerin öğrencilerimize tanıtılabilmesi 
amacıyla Anasınıfı- 4. sınıflar düzeyinde Öğrenci Birliği 
ve sınıf temsilcileri adayları belirlendi. Öğrenci Birliği 
adayları, oditoryumda sunumlarını yaptılar. 1.- 4. sınıf 
öğrencileri demokratik bir seçim ortamında oylarını 
kullanarak sınıf temsilcilerini ve Öğrenci Birliği başkanlarını 
seçtiler.

İLKOKUL VELİ ORYANTASYONU 
Tarsus SEV İlkokulu 
Veli Oryantasyon 
toplantıları 
gerçekleştirildi. Okul 
işleyişi ve akademik 
programın detaylı 
bir şekilde anlatıldığı 
toplantılarda 
velilerimiz, okul hakkında detaylı bilgi sahibi oldular.

ELİMİZİ SEV’GİYLE UZATALIM
Tarsus SEV İlkokulu öğretmenlerinin “Elimizi SEVgiyle 
Uzatalım” sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Tarsus Kulak Köyü İlkokulu öğrencileri 
mont ve botlarına kavuştu. Okulumuzda misafir ettiğimiz 
Kulak Köyü öğrencileri İngilizce Departmanı’nın hazırladığı 
kış festivali 
etkinliklerine 
ve oyunlarına 
Tarsus SEV 
öğrencileri ile 
birlikte katılarak 
keyifli ve bol 
paylaşımlı bir 
gün geçirdiler.

MAKEX YARIŞMASI
Tarsus SEV İlköğretim Kurumları 5. sınıf öğrencileri dünya 
çapında en prestijli robotik yarışmalarından biri olan 
MakeX yarışması için İstanbul’da yapılan Türkiye finaline 
katıldı. Takım Koçları Özlem Uzunağaç ve Mustafa 
Uzunağaç eşliğinde mühendislik tasarım döngüsünü 
kullanarak problem çözmeyi ve stratejik düşünme 
becerilerini öğrenen 5. sınıf öğrencilerimiz Lara Torun 
ve Kayra Güder, yarışmanın bu yıl belirlenen "Şehrin 
Işıkları" konseptinde tasarladıkları robotlarla performans 
sergilediler.

YENİ YIL HEYECANI 
Tarsus SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri  yeni yıla büyük bir 
coşkuyla hazırlandılar. Yeni yıl yaklaşırken kendi elleriyle 
küçük çam ağaçları, 
yeni yıla özel ayraçlar 
yaptılar. Panolarını yeni 
yıl görselleriyle süsleyen 
öğrencilerimiz aynı 
zamanda, duygularını 
yazdıkları şiirlerle de 
ifade ettiler. Ailelerine 
yeni yıldan beklentilerini 
ve güzel dileklerini söyledikleri video ile kutlamalarını 
dijital platforma da taşımış oldular.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
Tarsus SEV İlkokulu olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 
kapsamında Tiyatro Kulis ekibi, öğrencilerimize hayvan 
sevgisinin önemini vurgulamak ve güzel bir mesaj vermek 
amacıyla sahnedeydi. 
Tarsus SEV öğrencileri hem 
keyifli vakit geçirdiler hem 
de hayvanları korumanın ne 
kadar önemli olduğunu bir 
kere daha fark ettiler.
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN KAÇUV'A DESTEK

İLKOKUL OKUL AİLE BİRLİĞİ 
SEÇİMLERİ 
Tarsus SEV İlkokulu Okul Aile Birliği 
seçimleri yapıldı. Okul Müdürümüz 
Sayın Çiğdem Özyürekoğlu'nun 
açılış konuşmasının sonrasında, 
geçtiğimiz yılın Okul Aile Birliği 
Başkanı Şeniz Yüksel 2018-2019'da 
yapılan etkinlikler ve faaliyet raporunu 
paylaştı. Sunumun ardından 2019-
2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Aile 
Birliği Yönetim Kurulu üyeleri seçimi 
gerçekleştirildi.

Tarsus SEV İlkokulu 
öğrenci ve velileri 
KAÇUV’a (Kanserli 
Çocuklara Umut Vakfı) 
üç yüz adet yeni pijama 
yardımında bulundu. 
Kanserle mücadele eden 
bu küçük yüreklerin 
yüzünü güldürebilmek 
adına öğrencilerimiz 
ve velilerimiz gönüllü 
destekleriyle anlamlı 
bir katkıda bulundular. 
Hediyelerin KAÇUV’a 
ulaşmasının ardından, 
bu anlamlı destek 
sebebiyle KAÇUV 
tarafından okulumuza 
teşekkür sertifikası 
gönderildi.

TARSUS KÖPEK BARINAĞI 
ZİYARETİ
Tarsus SEV 
İlkokulu 
Hayvanları 
Koruma Kulübü 
öğrencileri 4 
Aralık günü 
kulüp dersinde 
topladıkları 
mamalar, 
battaniyeler ve 
çeşitli yardım 
malzemeleriyle 
Tarsus Köpek 
Barınağı’nı 
ziyaret ettiler. Bu 
ziyaret esnasında 
öğrencilerimize 
hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgi verildi. 
Petshop’lardan hayvan almak yerine barınaklardan 
sahiplenilmesinin çok daha doğru olduğu vurgulandı. 
Öğrencilerimiz getirdikleri mamaları ve malzemeleri 
barınağa teslim ettiler.
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Tarsus SEV ana sınıfı öğrencileri, meslekler ünitesi 
kapsamında sanatsal mesleklerin neler olduğunu öğrendiler. 
Sanatçı olabilmek için nasıl çalışmalar yapabilecekleri 
hakkında çeşitli araştırmalar yaptılar. Daha sonra ünlü 
ressam Paul Klee’nin meşhur çalışmalarından olan “Kedi 
ve Kuş” tablosunu çalıştılar. Bu etkinliği çalışırken  öncelikle 
Paul Klee’nin hayatını ve resim tekniğini öğrendiler. Paul 
Klee’nin çalışmalarında dengeyi çok önemsediğini, tüm 
resimlerini eşit parçalar halinde bir kaç parçadan oluşacak 
şekilde tasarlayarak çalıştığını, çeşitli çalışma videoları ile 
gözlemlediler. Ressamın ünlü çalışması olan “Kedi ve Kuş” 
tablolarını oluşturarak kendi çalışmalarını yaptılar. “Kedi 
ve Kuş” resim çalışmasıyla neler anlatmak istediklerini ve 
bu çalışma esnasında neler hissettiklerini birbirlerine ifade 
ederek, ressam olabilmek için nelere ihtiyaçları olduğunu 
öğrendiler.

PAUL KLEE İLE MESLEKLER

SATRANCIN 
EFSANESİYLE
MAÇ 
Tarsus SEV İlkokulu, Mersin’de 
yapılan Rusya'nın nükleer enerji 
şirketi Rosatom'un desteğiyle 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya 
Satranç Federasyonu (FIDE) ve 
Türkiye Satranç Federasyonu 
tarafından düzenlenen 
satranç festivalindeydi. 7 
kez dünya şampiyonluğu 
kazanan, satrancın yaşayan 
efsane ismi (Grand Master) 
Anatoly Karpov, festivalde 
deneyimlerini anlatırken, 12 
yaş altı sporcularla da satranç 
oynadı. Öğrencilerimizden Şeref 
Karagöz’ün, satrancın ustası 
Karpov ile maç yapma şansı 
yakaladığı festival, katılımcılar 
tarafından büyük ilgi gördü.
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ORGANİK TARIM
2. sınıflarımızın ünite konuları kapsamında Aralık ayı veli 
katılımlı etkinliğimiz gerçekleşti. Okulumuza davet ettiğimiz 
velimiz Sami Ural öğrencilerimize “Organik Tarım” ile ilgili 
bilgiler verdi. Organik tarım yapılmasının doğamız için 
gerekliliğinden bahsetti. Öğrencilerimiz organik ürünlerin 
doğa ve canlılara dost üretim şekliyle üretilen ürünler 
olduğunu ve organik tarım üretim sisteminde sağlığa ve 
doğaya zararlı kimyasallar kullanılmadığını öğrendiler. 
Sunumun sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları 
sorarak velimizden bilgiler aldılar.
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ÇEVRE DOSTU “KOMPOST”
Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Redhouse Kidz 
yayınevinden çıkan “Soso’nun Kompost Kitabı”nda 
öğrendikleri bilgileri hayata geçirdiler. Okulumuzun arka 
bahçesine kazılan çukura getirdikleri yemek artıklarını 
gömerek kompost üretimi hakkında bilgi sahibi oldular. 
Öğrencilerimiz evde biriktirdikleri yemek artıklarını, organik 
gübreye dönüştürerek doğaya destek olacaklar.

PARAŞÜTLE OYNAMAK ÇOK 
EĞLENCELİ

Sarı, yeşil, mavi, 
Rengârenk paraşütün altında, 
Oyun oynamak çok eğlenceli! 
Turuncu, mor, kırmızı, 
Rengârenk paraşütün altında, 
Şarkı söylemek çok eğlenceli…

Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Türkçe 
dersinde okumuş oldukları “Paraşütle Oynamak Çok 
Eğlenceli” okuma parçasını canlandırarak keyifli 
bir şekilde güne başladılar. Rengarenk paraşütün 
altında dans ederek şarkı söylediler. Okuduklarını 
gerçek hayatla ilişkilendirme fırsatı yakaladılar.

YAKIN ÇEVREMİZİ TANIYALIM
Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi 
kapsamında okulunun bulunduğu çevreyi yakından tanıma 
fırsatı buldular. İlk olarak okulumuzun karşısında bulunan 
TAC Kampüsü’nü daha sonra Sadık Paşa Konağı’nı ve 
Misak-ı Milli binasını yakından incelediler. Mahalle ve 
cadde kavramlarını öğrenerek okulumuzun çevresine kısa 
bir gezi gerçekleştirdiler.
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CUMHURİYET ÇADIR KAMPI
Tarsus SEV 
İlkokulu’nda 
gelenekselleşen 
etkinliklerinden olan 
“Cumhuriyet Çadır 
Kampı” 25 Ekim’de 
4. sınıf öğrencileriyle 
gerçekleştirildi. Sportif 
etkinliklerin yanı 
sıra barbekü, doğa 
yürüyüşü, açık hava 
sineması ve vazgeçilmeyen kamp ateşi ile keyifli zaman 
geçiren öğrencilerimiz Türk bayrağı açarak Cumhuriyet 
Bayramı’nın gelişini coşkuyla karşıladılar.

YER KABUĞUNUN YAPISI
4. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersinde “Yer Kabuğunun 
Yapısı” konusunu çeşitli etkinliklerle öğrendiler. Farklı 
türde kayaçları büyüteçle inceleme, kendi kayacını yapma 
ve konuyla ilgili afiş hazırlama gibi etkinlikler yapan 
öğrenciler bilgilerini uygulamalarla ile zenginleştirdiler. 
Kampüs bünyesinde 
bulunan tarihi Sadık Paşa 
Konağı’ndaki mini müzeyi 
gezen öğrencilerimiz 
kayaç ve fosilleri yakından 
tanıma fırsatı bularak 
keyifli ve öğretici bir gezi 
gerçekleştirdiler.

İNGİLİZCE DERSİNDE BİLİMSEL 
ÇALIŞMALAR
4. sınıf İngilizce Dil Sanatları ders kitabının fen bilgisiyle 
ilgili olan birinci ünitesinde öğrenciler ilk laboratuvar 
raporlarını nasıl yazacaklarını öğrendiler. Konuların 
kavranmasını kolaylaştırmak için “Şişedeki Kabarcıklar” 
adlı bilim deneyini uyguladılar. Öğrenciler, deneyde yağ, 
su, gıda boyası ve efervesanı bir şişenin içine koyarak bir 
“lav lambası” yaptılar. Bu deneyde su ve yağın “moleküller 
arası zıtlık” prensibinden dolayı karışmadığını öğrendiler. 
Birlikte sorular sorarak, tahminler yürüterek ve hipotezlerini 
test ederek çok eğlendiler.

SİGARA VE ALKOLÜN 
ZARARLI ETKİLERİ
4. sınıf 
öğrencilerimiz, Fen 
Bilimleri dersindeki 
Beslenme ve Sağlık 
ünitesi kapsamında 
“Sigara ve Alkolün 
Zararlı Etkileri” 
konusunda 
farkındalık yaratmak adına yaptıkları çalışmaları 
tüm okula sergilediler. Öğrencilerimiz hazırladıkları 
afiş, slogan ve pankartlarla, sigara ve alkolün insan 
vücuduna verdiği zararları dile getirdiler.

KÜTÜPHANE ETKİNLİKLERİ
Kütüphane kullanımını artırmak ve öğrencilerimize kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmak için haftanın üç günü öğle 
aralarında kütüphane etkinlikleri düzenlendi.
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SANAT ETKİNLİKLERİ: 
MÜZİK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI…

BATERİ SHOW 
Bir müzik aleti olarak baterinin beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırarak zekâyı ve 
hafızayı geliştirmesi, stresten uzaklaştırması, çocuklarda dikkat eksikliğini önlemesi, el-kol-göz 
koordinasyonunu geliştirmesi gibi birçok faydaları var. Eğitim yılı başından itibaren özveriyle 
çalışan Tarsus SEV bateristleri, şahane bir konsere imza attılar. Bateristlerimiz, bireysel şovlar ve 
birbirinden eğlenceli şarkılarla arkadaşlarından ve öğretmenlerinden tam not aldılar.
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SANAT ETKİNLİKLERİ: 
GÖRSEL SANATLAR

Tarsus SEV İlkokulu Görsel Sanatlar Bölümü’nün tüm sınıf seviyelerindeki çalışmalarıyla,  
öğrenciler hem yaratıcılıklarını sergilediler ve hem de eğlendiler…
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SPOR ETKİNLİKLERİ:

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 
DERSİ
SEV İlkokulu, her sabah yaptığı sporla ve mutlu gülüşleriyle 
güne merhaba diyor. Düzenli yapılan sporun yanı sıra sağlıklı 
beslenmeye ve haraketli yaşama teşvik edilen öğrencilerin, 
böylece hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bireyler olarak 
yetişmesine aracılık ediliyor. Öğrencilerimizin her hafta 
sabırsızlıkla beklediği Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersindeki 
çeşitli oyunlarla ve heyecanlı etkinliklerle kazanmak 
istediğimiz hedefler; öğrencinin dikkat ve konsantrasyonu 
geliştirilmesi, çeviklik ve çabukluk kazanması, oynadığı 
oyunlarda adalet ve dürüstlük değerlerinin önemini bilmesi, 
pes etmemeyi ve kazanmayı öğrenmesidir.

GÜNE KEYİFLE BAŞLIYORUZ!
Öğrencilerimizin güne zinde başlamaları için, her 
sabah derse girmeden önce Beden Eğitimi ve Dans 
öğretmenlerimizin önderliğinde keyifli egzersiz hareketler 
yaparak ve dans, müzik ve İngilizce öğretmenlerimizin 
önderliğinde şarkılar söyleyerek başlıyoruz.

CUMHURİYET KUPASI 
SAHİBİNİ BULDU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri 
kapsamında, 4. sınıf öğrencilerimizle düzenlediğimiz; 
centilmenliğin, saygının ve eğlencenin bolca 
yaşandığı Futbol Turnuvası, kıyasıya bir mücadeleye 
sahne oldu. Turnuva sonucunda 4D sınıfı Cumhuriyet 
Kupası’nın sahibi oldu.
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SEV DEĞERLERİMİZ
18, 19 ve 23 Aralık tarihlerinde Tarsus SEV İlkokulu 
Rehberlik Bölümü tarafından düzenlenen “SEV Değerleri” 
konulu panelde velilerimize, öğrencilerimizin gelişim 
özellikleri çerçevesinde bu değerlerin okul hayatına 
entegrasyonuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. İnteraktif bir 
şekilde gerçekleşen oturumlarda soru-cevaplarla yapılan 
etkinlik velilerimiz için verimli ve öğretici oldu.

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE
“Çocuklar İçin Felsefe” 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 
da 3. ve 4. sınıf seviyelerinde Rehber Öğretmenlerimiz 
tarafından yürütülüyor. “Çocuklar İçin Felsefe” ile yaşam 
hakkında sorular yöneltebilme becerisi kazanımı ve bu 
soruları eğlenceli, güvenli ve demokratik bir ortamda 
tartışabilme yetisi kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda 
öğretmenlerimizin aldığı güncel eğitimlerle daha da 
zenginleşen programımız, öğrencilerimizin aktif katılımıyla 
sürüyor.

HAZİNE 
SANDIĞI
Öğrencilerimiz sene 
başında, “Okul 
Davranış Politikamız” 
çerçevesinde 
onlardan beklediğimiz olumlu davranış biçimleriyle 
ilgili bilgilendirildiler. Öğrencilerimiz ödüllerini kendileri 
belirlediler. Böylece olumlu davranışları pekiştirmek 
amacıyla her sınıf kendi “Hazine Sandığı”nı özgün 
bir şekilde hazırlamış oldu. Rehber Öğretmen ile oyun 
oynamak ya da Okul Müdürü ile sohbet etmek gibi 
keyifli ödülleri çokça seçen öğrencilerimiz böylece güzel 
tecrübelerine yenilerini eklediler.

YAŞAYAN OKUL
Tarsus SEV İlkokulu koridorlarında 
artık bir İngiliz kasabası yaşıyor. Bu 
kasaba, öğrencilerin teneffüslerde 
İngilizce konuşma becerilerini 
kullanabilmeleri için oluşturuldu. İçinde 
bir fırın, kafe, manav, kitapçı ve banka 
yer alıyor. Bu noktalarda, öğrencilerin 
karşılaşabileceği İngilizce günlük 
diyaloglar, birbirleriyle konuşma fırsatı 
sağlayan konuşma balonları içinde 
gösteriliyor.
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İKİNCİ ADIM
Sosyal-duygusal gelişim, bireyin duygularını tanıma, 
yönetme, ifade etme ve başkalarını anlama konusunda 
kişiye destek sağlarken aynı zamanda zor durumlarla 
baş edebilme ve sorumluluk alma becerilerini de geliştirir. 
Çocuklara empati, duygu yönetimi ve problem çözme 
becerilerini kazandırmayı amaçlayan İkinci Adım Programı 
onların sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için 
yapılandırılmış olup aynı zamanda dünyada yetmişten 
fazla ülkede çeşitli dillerde uygulanan evrensel bir 
programdır.

ANASINIFI- 1. SINIFLAR 
ORYANTASYON PROGRAMI
Tarsus SEV İlkokulu’nun en minikleri anasınıfı ve 1. sınıf 
öğrencilerimiz, okulda düzenlenen ilk gün atölyelerine keyifle 
katılırken en az çocukları kadar heyecanlı olan velilerimiz de 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından hazırlanan 
“Çocuğum Okula Hazır mı?” atölye çalışmasında yer aldılar. 
Böylece hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ilk gün 
heyecanlarını ve duygularını paylaşma fırsatı buldular.
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ÖĞRENME YOLCULUĞU 
DEVAM EDİYOR
İlkokul Rehberlik Birimi, profesyonel mesleki gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla eğitimlere katıldılar. Alınacak 
eğitimlerin seçiminde, öğrenci faydası öncelikli olarak 
gözetildi. Bu kapsamda, “30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı 
Drama Kongresi”, “Çorabını Kap Gel Drama Atölyesi” ve 
“P4C Türkiye Çocuklar İçin Felsefe ve Drama” eğitimlerine 
dâhil oldular.

ÇOCUK KORUMA VELİ SUNUMU 
Tarsus SEV İlkokulu Rehberlik Birimi tarafından 20 Eylül’de 
velilerimize “Çocuk Koruma” sunumu yapıldı. Çocukluğun 
kendine özgü bir gelişimsel dönem olduğu ve çocukların 
özel olarak korunma ve desteklenmesi gerektiğinin altı 
çizilen sunumda Vakfımızın çocuk koruma politikası da 
ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.
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SAYGI VE MİNNETLE 
Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin 
canlandırmalarıyla Tarsus SEV Ortaokulu olarak 10 
Kasım 1938 sabahına gittik. O'nu yüreğimizde ve 
fikirlerimizde yaşatacağımıza bir kez daha söz verdik. 
Unutmadık, unutmayacağız; saygı ve minnetle anıyoruz.

96. YILINDA CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tarsus SEV Ortaokulunda büyük bir şölenle kutlandı. Bayrak alayıyla başlayan tören, tarihi 
Stickler Binası’nın merdivenlerinde devam etti. 8. sınıf öğrencilerimizin seslendirdiği oratoryo ve okul korosunun şarkıları, 
tüm kampüste yankılandı. Tören boyunca yağan yağmura rağmen etkinliğe büyük bir istekle hayat veren öğrencilerimizin 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgisi görülmeye değerdi. Velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerimizin hep bir 
ağızdan söylediği şarkılarla Cumhuriyet coşkusu yaşandı.
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HOŞ GELDİN KIŞ
Tarsus SEV Ortaokulu'nda geleneksel hale gelen Kış 
Festivali, 26 Aralık tarihinde başlayarak tüm hafta boyunca 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hafta boyunca okul koridorları 
ve sınıf kapıları süslendi, öğrencilerimiz tarafından 
velilere özel hediyeler tasarlandı. 
Öğrencilerle İngilizce derslerinde 
kış temalı sözcük oyunları oynandı, 
okul kampüsünde define avına 
çıkıldı, İngilizce şarkılar söylendi. 
Öğrenciler İngilizce dil becerilerini 
geliştirmeye yardımcı olan bu 
etkinlikler sırasında, hem eğlendiler 
hem de İngilizce bilgilerini 
tazelediler.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ
Evrensel bakış açısı yaratma 
misyonumuzla bağlantılı olarak 
engelli bireyler hakkında farkındalık 
yaratıyoruz. Dünya Engelliler Günü 
kapsamında, öğrencilerimiz ellerini 
kullanmadan ağızlarıyla kalem 
tutarak posterler yaptı.

RENGÂRENK KOSTÜMLER
Öğrencilerin heyecanla bekledikleri Tarsus SEV 
Ortaokulu geleneksel kostüm partisi, 25 Ekim 
Cuma günü gerçekleştirildi. Öğrenciler, kostümlerini 
giyerek okul bahçesinde yapılan çeşitli yarışmalara 
ve İngilizce etkinliklere katıldıktan sonra Okul aile 
birliğinin özenle hazırladığı şekerleme ve patlamış 
mısır ikramlarını aldılar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ
Dünya vatandaşlığı misyonuyla yetişen Tarsus SEV 
Ortaokulu öğrencileri, Birleşmiş Milletler Günü’nü 
İngilizce derslerinde ve kulüp çalışmalarında çeşitli 
aktivitelerle kutlayıp farklı kültürlere saygı gösterme 
konusunda farkındalık yarattılar.

5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle 5 
Aralık 1934'te dünyadaki birçok ülkeden çok daha önce 
ülkemiz kadınlarına verilen seçme ve seçilme hakkını 
öğrencilerimizle birlikte yeniden inceledik. Cumhuriyet’in 
kadınlarımıza nasıl katkılar sağladığına dair videolar 
izleyerek verilen haklarla ilgili bilgi sahibi olduk.
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YENİ NESİL ÖĞRENME
Tarsus SEV Ortaokulu İngilizce öğretmenleri, Eğitici 
Eğitmeni Tony Gurr’dan “Yeni Nesil Öğrenme, Yabancı Dil 
Sınıflarında Farklılaştırılmış Eğitim ve Yazma” konularında 
tüm gün süren bir eğitim aldılar.

YARATICI PROBLEM ÇÖZME 
PROGRAMI
Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği, 
Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı, 
29-30 Kasım ve 21-22 Aralık tarihlerinde Tarsus SEV 
Ortaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Öğretmenler, 
tasarım odaklı düşünme yöntemini kullanarak “Okullarda 
Akran Zorbalığını Nasıl Önleriz?” sorusuyla ilgili fikirler 
ürettiler.

FARKLILAŞTIRILMIŞ 
ÖĞRETİMDE ALTERNATİF 
YÖNTEMLER

9 Ocak’ta okulumuzdaki SEV 
Akademi Eğitmeni ve Türkçe 
Bölüm Başkanı tarafından 
Türkçe, Matematik, 
Fen Bilimleri ve Sosyal 
Bilgiler öğretmenlerimize 
“Farklılaştırılmış Öğretimde 
Alternatif Yöntemler” konulu 
eğitim verildi.

ULUSLARARASI MÜFREDAT 
ZİRVESİ
Öğretmenlerimiz, 6-7 Aralık tarihlerinde TED Rönesans 
Kolejinde gerçekleştirilen Uluslararası Müfredat Zirvesi’ne 
katıldılar.
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MATEMATİK 
ÖĞRETMENLERİ  
6. PAYLAŞIM 
ZİRVESİ
Türkiye’de köklü ve çağdaş 
eğitimin öncüsü olan Tarsus SEV 
Ortaokulu, bu yıl “Paylaşmak 
için…” sloganıyla düzenlenen 
Matematik Öğretmenleri 6. 
Paylaşım Zirvesi’ne ev sahipliği 
yaptı. 30 Kasım Cumartesi günü 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen 170 matematik öğretmeni, 
geleceğin eğitim ve öğretim 
yaşamına katkıda bulunacak 
çalışmaları, fikirleri konuşmak 
üzere buluştular. Zirvenin açılış 
konuşmasını yapan Sedat 
Örsel, konuşmasında ağaç ve 
insan arasındaki benzerliklere 
dikkat çekerek eğitimin temelinin 
öğretmen olduğunu vurguladı. 
Açılış konuşmasının ardından 
başlayan eş zamanlı oturumlarda 
matematik alanıyla ilgili bilgi 
paylaşımları yapıldı.
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MATH 
THERAPY
Ortaokul öğrencilerimizin 
matematiğe farklı bir 
açıdan bakmalarını 
sağlamak ve kendilerini 
geliştirmelerine yardımcı 
olmak için tüm sınıf 
seviyelerine yönelik 
Math Therapy etkinlikleri 
yapıyoruz.
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WARUM DEUTSCH?  
NEDEN ALMANCA?
Tarsus SEV Ortaokulu 7. sınıf Almanca öğrencileri, “Warum 
Deutsch? / Neden Almanca?” başlıklı bir çalışma yaparak, 
hem görsel hem de sözlü olarak Almanca dilinin önemini 
vurgulamaya çalıştılar.

ALMANCA FRANSIZCA 
HECELEME ETKİNLİĞİ
Tarsus SEV Ortaokulu 5. 
sınıf öğrencileri, Alman 
ve Fransız alfabeleri ile 
ilgili bilgilerini pekiştirmek 
için disiplinler arası bir 
etkinlikte bir araya geldiler. 
İsimlerini nesne ve eşyalarla 
birlikte heceleyip eğlenerek 
öğrendiler.
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MEİNE SCHULTÜTE
Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf Almanca öğrencileri, 
yaklaşık 200 yıllık bir Alman geleneğini hayata 
geçirerek  “okul külahı” tasarladılar. Külahlarının 
içine şeker koyarak iyi bir yıl geçmesi dileğinde 
bulunan öğrencilerimiz, bu etkinlikle Alman 
kültürünü daha yakından tanıma şansını yakaladılar.

FRANSIZ KÜLTÜRÜ
Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf Fransızca öğrencileri, Fransız 
kültürünü tanımaya yönelik etkinliklerle yeni ders yılına 
eğlenceli bir başlangıç yaptı.

SEV’DE OKTOBERFEST
Okulumuzda geleneksel hale gelen Oktoberfest, 
ekim ayında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Almanca ve 
Fransızca öğrencileri; Alman kültürü, Alman mucitleri 
ve dünyaca ünlü Alman markalarını eğlenceli 
etkinliklerle öğrendiler. Beden Eğitimi ve Fransızca 
Bölümü ile disiplinler arası olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte öğrenciler, görerek ve dokunarak 
eşleştirmeler yaparken bir yandan da zamana karşı 
yarıştılar.



OYUN HAMURUNDAN YERYÜZÜ
Öğrencilerimiz sosyal 
bilgiler dersinde 
öğrenilen bilgileri 
somutlaştırmak için 
oyun hamurlarıyla 
yeryüzü şekilleri 
tasarladılar.
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ÖĞRENCİ BİRLİĞİ SEÇİMLERİ 
Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, yeni dönem Öğrenci 
Birliği Başkanı ve sınıf 
temsilcilerini belirlemek 
üzere oy kullandılar. 
Demokratik bir ortamda 
gerçekleşen seçimlerde 
yarışan adaylar, saygılı 
tutumlarıyla örnek 
davranışlar sergilediler.

MATHEMATICS WITHOUT 
BORDERS
20’den fazla ülkeden 3 bini aşkın öğrencinin katıldığı 
“Mathematics Without Borders” isimli uluslararası 
matematik yarışmasının sonbahar turuna katılan 21 
öğrencimiz, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. 
Öğrencilerimize uluslararası platformda kendilerini 
ölçme ve dünyanın değişik yerlerinden katılan diğer 
öğrencilerle rekabet etme imkânı vermek, her zaman 
okulumuzun vizyonunu doğrultusunda yaptığımız 
etkinliklerden biri olmuştur. Bu yarışmaya katılarak 
okulumuzu temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİNDEYDİK7. 
Sınıf öğrencilerimiz Can Baran ve Demir Zaimoğlu, T- 
Animal adlı projeleriyle 27-29 Eylül tarihlerinde Mersin 
CNREXPO Fuar Alanı’nda düzenlenen TÜBİTAK – 4007 
/4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği’ne katıldılar. Bilim 
ve teknoloji ile ilgili farkındalık yaratmayı, bilimsel bilgiyi 
topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde kavratmayı ve 
toplumun her kesiminin bilime ilgisini artırmayı amaçlayan 
organizasyona ulusal ve uluslararası üniversiteler, 
bilim merkezleri ve ilköğretim kurumları sergi ve atölye 
çalışmalarıyla katıldılar. Sergi bölümünde görev alarak 
ziyaretçilere projelerini tanıtan öğrencilerimiz, okulumuzu 
başarıyla temsil ettiler.

MEDYA OKURYAZARLIĞI VE 
DİJİTAL VATANDAŞLIK
Öğrencilerimizde medya bilinci oluşturmak ve onları sanal 
dünyanın tehlikelerine karşı bilinçlendirmek amacıyla 
okuttuğumuz ''Medya Nedir?'' kitabının 
yazarı, Yeditepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Meltem Erinçmen 
Kanoğlu'nu okulumuzda ağırladık. Ünlü 
yazar, öğrencilerimize medya ile ilgili 
kısa bir sunum yaptıktan sonra onlarla 
keyifli ve eğitici bir söyleşi gerçekleştirdi.

ŞANLI KURTULUŞ MÜCADELESİ 
Halkımızın Mustafa 
Kemal Atatürk 
önderliğinde 
gerçekleştirdiği şanlı 
kurtuluş mücadelesiyle 
düşman işgalinden 
kurtulan Mersin ve 
Adana illerimizin 3 ve 
5 Ocak’taki kurtuluş günlerini, öğrencilerimiz ile kutladık. 
Öğrencilerimiz hazırlanan videoları dikkatli şekilde takip 
ederek mücadele yıllarının şartları ve bize kazandırdıklarını 
yeniden keşfettiler.
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SOSYAL OKUL, YARDIMSEVER 
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Tarsus SEV İlkokul ve Ortaokul Okul Aile Birliği Üyeleri 
Fevzi Çakmak Paşa İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek 
yaklaşan kış mevsimi için öğrencilere destek oldular.

NEDİR BU NARDUGAN?
Öğrencilerimiz, Türkçe derslerinde öğretmenleri için 
yeni yıl kartları tasarladılar. Yazdıkları notların altına 
“Nardugan Sürprizi” yazarak okulda bir merak 
uyandırdılar. Öğretmenler kartlarını aldıktan sonra Türkçe 
Bölümü tarafından aşağıdaki not öğretmenlerle paylaşıldı 
ve tüm öğretmenlerin yeni yılı kutlandı.
“Türk mitolojisine göre gündüz, gece ile savaş halindeydi. 
Bu savaşta Güneş’in geceyi yendiği 21 Aralık’tan sonraki 
gün, yeni yılın ilk günü olarak kabul edilirdi ve bugünün adı 
Nardugan’dı. Yaz kış yeşil kaldığı için Türk mitolojisinde 
ölümsüzlük sembolü olarak kabul edilen akçam ağaçları 
Nardugan’da süslenirdi. Bu ağaçların etrafında geleneksel 
oyunlar oynanır, şarkılar söylenir ve eğlenceler düzenlenirdi. 
Yeni yılın neşe, sağlık, mutluluk ve huzur getireceğine 
inanılır; bunun için dualar edilir, şiirler okunurdu.”

EN UZUN GECEYİ 
KİTAPLARIMIZLA 
AYDINLATTIK
21 Aralık gecesinde okuma 
alışkanlığının önemiyle ilgili 
farkındalık oluşturmak için tüm 
okul olarak okuduğumuz kitapları 
“#sev21aralık” etiketiyle sosyal 
medya hesaplarımızda paylaştık.

CAN DOSTLARIMIZIN GÜNÜ 
KUTLU OLSUN
Tarsus SEV Ortaokulu 
öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü kapsamında 
hayvan dostlarını yalnız 
bırakmadı. Sosyal sorumluluk projeleri yürüterek gelir elde 
eden öğrencilerimiz, kedi kulübeleri ve mama kapları 
satın alarak okulun çeşitli bölgelerine bu malzemeleri 
yerleştirdiler. Öğrencilerimiz ayrıca sosyal bilgiler, Türkçe 
ve İngilizce derslerinde hayvan haklarıyla ilgili öykü, afiş 
ve posterler hazırlayarak farkındalıklarını artırdılar.

KİTAP FUARI ZİYARETLERİ  
Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, Adana TÜYAP Kitap 
Fuarı’nı ve bu yıl Tarsus'ta ilk kez düzenlenen kitap fuarını 
ziyaret ettiler. Öğrenciler, fuarda yer alan yayınevlerinin 
güncel kitaplarını incelerken yazarlarla tanışma ve sohbet 
etme fırsatı da buldular.
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TARSIA İLE DENKLEMLER
Tarsus SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, matematik 
derslerinde öğrendikleri denklemler konusunu, Tarsia 
etkinlikleri yaparak pekiştirdiler.

SEV KAHRAMANLARI  
İYİLİK PEŞİNDE
Tarsus SEV Ortaokulu SEV Kahramanları Kulübü, bu yıl da 
minik arkadaşlarını unutmadı. Sosyal hizmetler yararına 
yaptıkları satıştan elde ettikleri gelirle ufak armağanlar 
alan öğrencilerimiz, bunları özel bir hastanede tedavi 
gören arkadaşlarına hediye ettiler.

CAMBRIDGE 
ÜNİVERSİTESİ'NDEN SERTİFİKA
Öğrencilerimiz, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan 
FLYERS, KET ve PET sınavlarında üstün başarı göstererek dil 
becerilerini bir kez daha kanıtladı. Uluslararası ölçeklerle 
yapılan bu sınavlarda sertifika almaya hak kazanan 
öğrencilerimiz, bizleri bir kez daha gururlandırdı.

KÜTÜPHANE ETKİNLİKLERİ  
Kütüphane kullanımını artırmak ve öğrencilerimize kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmak için haftanın üç günü öğle 
aralarında kütüphane etkinlikleri düzenliyoruz.
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6. SINIFLAR 
ANKARA GEZİSİ
6. sınıf öğrencileri, 1-2 Kasım 
tarihlerinde Ankara’daydı. Sosyal 
bilgiler dersinde işlenen konularla 
ilişkilendirilen gezi kapsamında 
öğrenciler, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, Somut Olmayan Kültürel 
Miraslar Müzesi ve Rahmi Koç 
Müzesi'ni ziyaret ederek bilgilerini tazelediler. Pembe 
Köşk'te, İsmet İnönü’nün Atatürk ile ilgili anılarını, İsmet 
İnönü’nün kızı Özden Toker’den dinleme fırsatı buldular. 
Milli mücadeleyle ilgili önemli kararların alındığı I. ve 
II. Meclis’in o dönemdeki imkânlarına tanıklık ettiler. 
Anıtkabir’de sevgi, saygı ve özlemle Ata'mızı andılar.

GELENEKSEL 
MAKER KAMPI
Tarsus SEV Ortaokulu Geleneksel Maker Kampı, 
27-28 Eylül tarihlerinde 5. sınıf öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Bu seneki etkinlikte 5. 
sınıf öğrencilerine 6. sınıf öğrencileri mentorluk 
etti. Mentor öğrenciler ve öğretmenler, 5. sınıf 
öğrencileriyle maker etkinlikleri yaptılar. Farklı spor 
etkinlikleri ve eğlenceli aktivitelerle keyifli bir kamp 
yaşadılar.

FABLLARLA ÖĞRENİYORUZ 
Kedi ile Köpek, Üşengeç Kurbağa, Bencil Arı… Tarsus SEV 
Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde yazdıkları 
fablları Tarsus SEV İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine 
sundular. Sunumları sırasında maske ve kukla gibi 
görsellerden de yararlanan öğrencilerimizi büyük bir ilgi 
ve merakla dinleyen minikler, daha sonra fabllarla ilgili 
sorular sordular.

SÖZCÜK 
AVI 
5. sınıf öğrencileri, 
Türkçe dersinde 
oynadıkları “Sözcük 
Avı” oyunuyla 
sözcük dağarcıklarını 
ortaya koydular. 
Öğrenciler, gruplar 
halinde zamana 
karşı yarışırken 
kendilerini sınama 
ve öğrendiklerini 
pekiştirme fırsatı 
buldular.

GENÇ 
MÜNAZIRLAR
Öğrencilerimiz, okuma programı 
kapsamında okudukları kitapları 
münazara tekniğini kullanarak 
tartışıyorlar. 5. sınıf öğrencileri, 
“Mustafa Kemal’in Kayıp Seslerinin İzinde” isimli kitabı 
okuduktan sonra bir liderin nasıl olması gerektiğiyle ilgili 
bir münazara gerçekleştirdiler.
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SEV DEĞERLERİMİZ
Vakfımız tarafından oluşturulan SEV Değerlerimizin öğrencilerimize benimsetilip yaşamlarına yansıtabilmeleri amacıyla mentörlük 

saatinde birçok etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca SEV tarafından hazırlanan Değerlerimiz içerikli video öğrencilerle paylaşıldı.

8. sınıf öğrencilerimizle LGS süreci sonunda 
tercih edilebilecek İstanbul okullarını ziyaret 
ettik. Öğrencilerimiz, SEV Amerikan Koleji, 
Robert Kolej ve Üsküdar Amerikan Lisesi’ni 
gezerek okulların öğrenci alım şartlarını, 
işleyişlerini, sosyal ve akademik özelliklerini 
öğrendiler. Gezi süresince ziyaret edilen 
okulların öğrencilerine merak ettikleri her şeyi 
bire bir sorma fırsatı bulan öğrencilerimiz, LGS 
motivasyonlarını artırmış oldular.

8. SINIFLAR 
İSTANBUL’DA
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FARK EDEREK NEFES AL, 
FARK EDEREK YAŞA

Bilinçli, farkında ve yavaş alıp verdiğimiz her bir nefes, bizi 
ruhsal olarak dengelediği gibi, bedenimizi de iyileştirir. 

Nefes farkındalığı sayesinde negatif düşüncelerimizden ve 
baskıladığımız duygularımızdan temizlenmiş oluruz.

18 Ekim Cuma günü rehberlik ve kariyer planlama dersi 
kapsamında rehberlik öğretmeni tarafından 8. sınıf 

öğrencilerine yönelik, nefes farkındalığı egzersiz programı 
uygulandı. 8. sınıf öğrencileri, nefes egzersizlerinin 

ardından değerler eğitimi kapsamında öğretmenlerine 
küçük bir sürpriz hazırladı.

SEV OKULLARI ÇOCUK 
KORUMA 
POLİTİKASI
2019-2020 Ders Yılı Çocuk 
Koruma Politikası okul 
aksiyon planı çerçevesinde, 
26 Eylül tarihinde okulumuz 
servis çalışanları ve 
yardımcı hizmetler çalışanlarıyla Rehberlik Birimi Bölüm 
Başkanımız ,“SEV Okulları Çocuk Koruma Politikası ve Okul 
Çalışanlarının Akılcı Tutumları” başlıklı bir sunum yapıldı.
Aynı plan çerçevesinde ve aynı başlıkla, 2 Eylül’de 
öğretmenlerimize, Okul Müdürümüz ve Rehberlik Birimi 
Bölüm Başkanımız tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİ VELİ OKUL EL ELE
2019-2020 ders yılı 
mentorlük sistemi 
planı çerçevesinde, 
okulumuzun güçlü ve 
geliştirilmesi gereken 
yanlarını tartışmak ve 
okulumuzun gelişiminde 
tüm paydaşların 
işbirliğini sağlamak 
amacıyla Kasım ve Aralık aylarında 5 ve 8. sınıf 
velilerimizle mentor öğretmen grup toplantıları; 6 ve 7. 
sınıflardaysa veli çalıştayları yapıldı. Bu toplantılarla 
eş zamanlı olarak 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle 
mentorlük öğrenci çalıştayları gerçekleştirildi. 
Öğrencilerimizin ve velilerimizin katkıları ve görüşleri 
okulumuzun gelişiminde yol gösterici olacaktır.İLK ÜÇ GÜN PROGRAMI

2019-2020 ders yılı rehberlik birimi aksiyon planı 
çerçevesinde, öğrencilerimiz için sağlıklı, güvenli ve 
başarılı bir okul ortamı oluşturmak amacıyla 5, 6 ve 7. 
Sınıflara okulun ilk üç gününü kapsayan bir etkinlik yapıldı. 
Öğrencilerin okula oryantasyonunu sağlamak, okul 
kuralları hakkında bilgi vermek, onların öğrenmeye hazır 

olmalarını sağlamak, 
okul ve SEV 
Değerleri'ni tanıtmak 
amacıyla okul 
idaresi, öğretmenler 
ve rehberlik servisi 
tarafından çeşitli 
etkinlikler planlandı ve 
toplantılar düzenlendi. 

UZAY KAMPI TÜRKİYE’DE  
SEV ZİRVESİ
Tarsus, İzmir ve Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencilerinin 
katıldığı ve bu yıl 15’incisi düzenlenen Uzay Kampı Türkiye’de 

gerçekleşen geleneksel SEV Zirvesi 
tamamlandı. Öğrencilerimiz, 
iletişim dili İngilizce olan üç günlük 
kamp süresince uzayda yaşama 
ve çalışma hissini simülatörlerle 
deneyimlerken, takım çalışması 
ve problem çözme becerilerini de 
geliştirdiler.
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ENSTRÜMAN 
TANITIMI 
ETKİNLİĞİ
Aralık ayı müzik etkinlikleri kapsamında, Mersin 
Devlet Opera ve Balesi Senfoni Orkestrası 
sanatçıları okulumuzu ziyaret ettiler. Enstrümanlarını 
tanıtan ve mini bir dinleti gerçekleştiren sanatçılar, 
öğrencilerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA
10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında okulumuz 
öğretmen ve öğrencileri tarafından Sadık Paşa Konağı’nda 
anma töreni düzenlendi. 8. sınıf öğrencimiz, Senem Çelebi 
Atatürk için şarkılar seslendirdi.

29 EKİM RESİM SERGİSİ VE 
MÜZİK DİNLETİSİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında okulumuzdaki 
kutlamaların bir bölümü Sadık Paşa Konağı’nda yapıldı. 
Öğrencilerimiz, resim dersinde yaptıkları çalışmaları 
sergilediler. Sergi ziyareti sırasında müzik dinletisi 
gerçekleştiren öğrencilerimiz, ziyaretçilere keyifli anlar 
yaşattılar.

TARSUS'TAN VAN ERCİŞ'E...
Öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirilen waffle 
satışından elde edilen gelirle Van’ın Erciş ilçesinde bulunan 
Ağırkaya İlkokulu’nun kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

SANAT ETKİNLİKLERİ: MÜZİK
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SANAT ETKİNLİKLERİ: GÖRSEL SANATLAR
Tarsus SEV Ortaokulu Görsel Sanatlar Bölümünde öğrencilerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar...



TARSUS SEVi
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ATATÜRK KOŞUSU
Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde, 
Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında 5, 6, 7 ve 
8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Atatürk Koşusu 
gerçekleştirildi.

BAŞARILARIYLA 
GURURLANDIK
Yıldız Kız Voleybol Takımımız ile Yıldız 
Erkek Basketbol Takımımız, Tarsus'ta 
düzenlenen voleybol ve basketbol 
turnuvalarında edindikleri başarı 
nedeniyle Mersin ili müsabakalarında 
okulumuzu temsil etmeye hak kazandı. 

ANTALYA SPOR KAMPINDAYDIK
5 ve 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 16-19 Kasım 
tarihlerinde, Antalya Gloria Sports Arena Otel'de spor 
kampındaydık. Her sporcunun sahip olması gereken spor 
bilinci, dengeli beslenme, antrenman bilgisi, disiplin ve 
takım çalışması gibi birçok kazanımı yaşayarak öğrenen 
öğrenciler, bireysel ve grup çalışmalarında da etkin roller 
alarak kamp süresince birçok spor dalını deneyimleme 
fırsatı edindiler.

BASKETBOL TAKIMIMIZ 
TÜRKİYE GRUP 
MÜSABAKALARINDA
Tarsus SEV Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol takımımız 
Mersin Grup Müsabakalarında gösterdikleri başarıdan 
dolayı Türkiye Grup Müsabakalarına katılmaya hak 
kazandı.

SPOR ETKİNLİKLERİ:



CENTİLMENCE MÜCADELE
Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri dönem boyunca düzenlenen basketbol, futbol ve masa tenisi turnuvalarında  

centilmence mücadele ettiler.

TARSUS SEVi
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ORTAOKUL TENİS 
TAKIMI TÜRKİYE 
FİNALLERİNDE
Küçük Kız Tenis Takımımız Mersin 
İl Birincisi olarak Türkiye Grup 
Müsabakalarına katılmaya hak 
kazanmıştır. 
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ÜSKÜDAR SEVi

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, yeni eğitim öğretim 
yılına 9 Eylül 2019 günü, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda 
gerçekleştirilen törenlerle başladı. Üsküdar SEV Anaokulu 
öğrencileri, 2019-2020 ders yılına güneşli ve güzel bir 
günde Koşuyolu’ndaki yeni kampüsünde "merhaba" dedi. 
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve Okul 
Müdürü Berfu Arslan Ağırsoy'un konuşmalarının ardından 
tören tamamlandı. İlkokulun açılış töreni, öğrencilerin SEV 
marşı eşliğinde bahçedeki yerlerini almasıyla başladı. 
Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. 

BAŞARILI BİR YIL DİLEKLERİYLE...
Sedefhan Oğuz, Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Erden Timur ve Okul Müdürü Ayşegül Gülebakan, 
yaptıkları konuşmalarla yeni eğitim ve öğretim yılına dair 
duygu, düşünce ve temennilerini dile getirdiler. Aynı gün 
yapılan ortaokul açılış törenindeyse 8. sınıf temsilcileri yeni 
bir eğitim yılına başlamanın onlar için ne anlama geldiğini 
paylaştılar. Sonrasında Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Sitare Sezgin ve Okul Direktörü Saliha 
Aslan'ın konuşmalarının ardından ortaokulda da yeni ders 
yılı heyecanı başladı. 
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Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu 
sene de Cumhuriyet’in ilan edilişini, bir haftaya yayılan 
etkinliklerle, büyük bir heyecan ve coşku içinde kutladı. 
Hafta boyunca Cumhuriyet Koşusu, Cumhuriyet Basketbol 
Turnuvası, Bando Geçit Töreni ve resim sergisi gibi etkinlikler 
düzenlendi. 29 Ekim’de Beylerbeyi Kampüsü’nde düzenlenen 
törende, ilkokul ve anaokulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı 
coşkusunu doyasıya yaşarken Okul Aile Birliği tarafından 
kurulan stantta, Atatürk temalı kitap ve objeler sunuldu. 
Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yılı ortaokullarda da 
büyük bir heyecanla kutlandı. Düzenlenen törende “Yaşasın 
Cumhuriyet” drama gösterisi, 10. Yıl Nutku ve SEV 
öğrencilerinin Ata’ya seslenişi, bando takımı performansı ve 
müzik dinletisi gibi birbirinden coşkulu etkinlikler yer aldı.
Görsel Sanatlar Bölümümüz tarafından hazırlanan 
“Cumhuriyet Çocukları” temalı sergimizde öğrencilerimizin 
yaptığı ürünler sergilendi. Fuaye alanında Okul Aile 
Birliğimiz tarafından kurulan stantta, Atatürk temalı kitap ve 
objeler satışa sunuldu. Aynı günün akşamı, saat 19.00’da 
bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve veliler Bağdat 
Caddesi’ndeki fener alayına katılarak bu önemli günü birlikte 
kutladılar. 30 Ekim’de anaokulunun bahçesinde düzenlenen 
etkinliklerdeyse minikler öğrendikleri şarkıları ve şiirleri 
seslendirerek bu heyecana ortak oldular. 

CUMHURİYET COŞKUSU VE HEYECANI

CUMHURİYET TURNUVASI
Üsküdar SEV Ortaokulu’nda Basketbol Cumhuriyet 
Kupası düzenlendi. Öğle tatilinde gerçekleştirilen 

müsabakalara öğrencilerimizin ilgisi yoğundu.

ÜSKÜDAR SEV ANAOKULU

ÜSKÜDAR SEV İLKOKULU

CUMHURİYET KOŞUSU

ÜSKÜDAR SEV 
ORTAOKULU
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ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENLERİ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81. yıldönü-
münde Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları'nda sevgi ve saygıyla anıldı. 
Anma törenleri ve etkinlikler 8 Kasım Cuma günü anaokulunda başla-
dı. Tüm sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen törende öğrenciler, Atatürk 
büstünü çiçeklerle süsledi. Törene katılan Okul Aile Birliği üyeleri de 
temsilci öğrencilerle birlikte büste çelenk koydular. İstiklal Marşı ve Say-
gı Duruşu’nun ardından öğrenciler hafta boyunca öğrendikleri Atatürk 
Yoktu şiirini hep birlikte okudular. Tören, Okul Müdürü Berfu Arslan 
Ağırsoy’un konuşmasının ardından öğrencilerin söylediği marşlarla 
sona erdi. 10 Kasım sabahı ilkokul ve anaokulu öğrencileriyle birlikte 
yapılan törende 1. sınıflar Ata’ya Sesleniş, 2. sınıflar İngilizce Perfor-
mansı, Okul Korosu ve 3. sınıflar Atatürk Oratoryosu, Mini Kortej ve 
Öğretmen Korosu etkinlikleriyle yer aldı. Öğrencilerimiz Atatürk büs-
tünü çiçeklerle donattılar. 10 Kasım sabahı bir araya gelen ortaokul 
öğrencileriyse, önce okul bahçesinde düzenlenen törende, ardından 
oditoryumdaki etkinliklerde Atamızı hep birlikte andılar. Fuaye alanın-
da, Görsel Sanatlar Bölümü tarafından hazırlanan sergide de öğrenci-
lerin Atatürk ile ilgili çalışmalar yer aldı.
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AVRUPA DİL GÜNÜ
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, Avrupa Konseyi’nin 
girişimiyle 2001 yılından bu yana her 26 Eylül’de yapılan 
Avrupa Dil Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Söz konusu 
gün kapsamında, ilkokulda İngilizce proje derslerinde 
“dil” kavramına odaklanılarak kültürlerarası değerlere ve 
dünya vatandaşlığına vurgu yapan eleştirel ve yaratıcı 
düşünme çalışmaları yapıldı. İşaret dili, Braille ve Mors 
Alfabeleri, dünyada konuşulan farklı diller, bebeklerin ve 
hayvanların çıkardığı sesler üzerinde düşünüp “Dil nedir? 
Neden ortaya çıkmış olabilir? Ne işe yarar?”, “Bebeklerin 
ve hayvanların dili var mıdır?”, “Neden dünyada pek çok 
farklı dil olabilir?”, “Dünyada tek bir dil olsaydı hayat daha 
kolay olmaz mıydı?”, “İsteyen herkes bir dil yaratabilir mi?” 
gibi disiplinlerarası sorulara yanıt arandı. Öğrenciler daha 
sonra Avrupa Diller Günü’nü temsil eden bir sembol çizdiler, 
bir slogan oluşturdular, bayrakları boyayıp, farklı ülkelerden 
kelimeler yazdılar. Günün sonunda tüm öğrencilerin katılımıyla 
oluşturulan rengârenk çalışmalar, okul bahçesinde sergilendi. 

ÇOCUKLAR 
HAKLARINI 
ÖĞRENDİLER
Üsküdar SEV İlkokulu ve 
Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Bölümleri, öğrencilerle 
birlikte Çocuk Hakları derslerini 
gerçekleştirdiler. Rehber 
öğretmenler, tüm sınıflarda 20 
Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
ile ilgili olarak çocuklara tanınan haklar hakkında bilgi 
verdiler. Bu etkinlik aracılığıyla öğrenciler, çocuk hakları 
ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında düşünme ve 
konuşma fırsatı buldular.

TÜM DÜNYA ÇOCUKLARI EL ELE
Dünya Çocuk Günü çalışmaları kapsamında Ben Dünya 
Vatandaşıyım ve Around the World derslerinde, farklı 
ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan çocukları tanıtma 
etkinlikleri yapıldı. “We Are The World” şarkısı eşliğinde 
farklı ülkelerden çocukların görselleri boyanarak Dünya 
Çocuk Günü Posteri yapıldı ve sınıflara asıldı.

Üsküdar SEV Ortaokulu’nda 26 
Eylül Avrupa Dil Günü kutlandı. 
2. Yabancı Diller Bölümü'nün ev 
sahipliğinde öğrencilere Avrupa 
Dilleri konusunda farkındalık 
kazandıracak etkinlikler 
yapıldı. 5. sınıflar üç farklı dilde 
(Almanca, İspanyolca, Fransızca) 
kelime oyunu oynadılar. 6. ve 
7. sınıflar izledikleri videolarda 
oyunların, şarkıların hangi ülkeye 
ait olduğunu tahmin etmeye 
çalıştılar. 8. sınıflarsa karaokeyle üç farklı dilde şarkı 
söylediler. Öğrenciler ayrıca Kahoot uygulamasıyla 
sınıfça oynadıkları oyunda zamanla yarıştılar.  Avrupa 
dillerinin tanınması ve yaygınlaşması amacıyla kutlanan 
günde öğrenciler, kültürlerarası anlayışa ulaşmada araç 
olan dilsel farklılıklarla ilgili bilgi sahibi oldular.
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Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, her sene Kasım 
ayının ikinci haftasında gerçekleştirilen ve 100 yıllık bir 
geçmişe sahip olan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası”nı 
büyük bir coşkuyla kutladı. 
Üsküdar SEV İlkokulu’nda “Okumak benim gizli 
gücüm” teması eşliğinde öğrencilere kitap okumanın 
kazandırdıkları ve faydalarıyla kütüphanenin önemi bir 
kez daha hatırlatıldı. Hafta nedeniyle gerçekleştirilen 
“Her Şeyi Bırak ve Oku” etkinliğinde öğrenciler, 
öğretmenler ve okul çalışanları her sabah, ilk dersin 
on beş dakikası kitap okuyarak güne başladılar. “En 
Sevdiğin Kitap Kahramanı Gibi Giyin” gününde, 
öğrenciler en sevdikleri kitap karakterleri gibi giyinerek 
hayal güçleriyle kitapların eğlenceli dünyasını yeniden 
keşfettiler. Tüm öğrenciler, sevdikleri kitaplar hakkındaki 
düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştılar. 4. sınıf 
öğrencileri Türkçe dersinde, kitabın önemiyle ilgili 
görsel okuma çalışması yaparak kitaplarla ilgili şiirler 
okudular. 2. sınıf öğrencileri, Sima Özkan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen bir söyleşiye katılarak “Soso’nun 
Kompost Kitabı” adlı kitap eşliğinde, geri dönüşümün 
önemine ve bir birey olarak bu konuda üzerimize 
düşen sorumlulukların neler olduğuna dair fikirlerini 
açıkladılar. Öğrenciler ayrıca, tüm hafta boyunca açık 
kalan kitap standından ilgilerini çeken kitapları alarak, 
okuyarak özgürleşmenin tadına bir kez daha vardılar. 

BİRLİKTE SEVEREK OKUYORUZ
“Dünya Çocuk Kitapları Haftası”nın 100. yılı, ortaokul 
öğrencileri için de oldukça yoğun ve eğlenceli 
aktivitelerle geçti. Kitap okumanın kişiye hissettirdiği 
duyguları hep birlikte hatırlamak için 5, 6, 7 ve 8. 
sınıf öğrencilerinin yanı sıra tüm veliler ve öğretmenler 
11 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.30-21.00 arası 
bulundukları yerde kitap, gazete, dergi ve makale 
okudular. Bu sırada çektikleri fotoğraflardan oluşan 
“Birlikte SEVerek Okuyoruz” sergisi de görülmeye 
değerdi. Hafta nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerden 
bir diğeri de 5. sınıf öğrencilerinin Yazar Zeynep 
Birsin’i ağırlamasıydı. Kütüphanede düzenlenen kitap 
atölyesinde, “Grafiklerin Mucidi” adlı kitapla ilgili bir 
çalışma yapan öğrenciler grafikleri icat eden William’ın 
hikâyesini dinlediler ve günlük yaşamdan belirledikleri 
bir probleme yönelik yaratıcı fikirler oluşturdular.
Tüm bunlarla birlikte, seçkin yayınevlerinden çıkan 
kitapların yer aldığı bir stant açıldı ve böylece 
öğrencilere son çıkan yayınları görme ve edinme imkânı 
sağlandı; kütüphane sorumlusu tarafından, öğrencilerin 
öğle teneffüslerinde katılabileceği kitap ayracı atölyesi 
düzenlendi. 

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI — 100 YILLIK BİR GELENEK
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Kökeni Yunanca’ya dayanan ve bilgiyi sevme, bilginin 
peşinden gitme anlamına gelen felsefe, sorgulayarak hayatı 
daha iyi anlayabilmenin de kapılarını aralar. Üsküdar SEV 
İlköğretim Kurumları da, işte bu nedenle Dünya Felsefe 
Günü'nde öğrencilerinin kendilerini ve hayatı sorgulayarak 
daha iyi birer birey olabilmesinin adımları sayılabilecek çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdi. 
Üsküdar SEV İlkokulu Felsefe öğretmeni, ana sınıflarında 
“Çocuklar için Felsefe” etkinliği yaptı. Önce, "felsefe ve filozof 
nedir?" üzerine sohbet edildi ve öğrencilerden gelen sorular 
yanıtlandı. Öğrencilerle soru sormanın ve merak etmenin 
neden önemli olduğu anlatıldı. Etkinliğin sonunda öğrenciler 
düşünürken kafalarının içinden geçenlere dair çizimler 
yaptılar.
Dünya Felsefe Günü kapsamında 6. sınıf öğrencileri Türkçe 
dersinde Gezici Felsefe etkinliğine katıldılar. 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü dolayısıyla farklı branşlarda ele alınan 
çocuk haklarıyla ilgili bilgilendirici videolar eşliğinde günlük 
yaşamdan örnekleri konuştular. İlkokuldan gelen felsefe 
öğretmenleri liderliğinde çocuk haklarının ihlali üzerine fikir 
alışverişi yaptılar ve slogan ürettiler.
Tüm sınıflarda kutlanan Dünya Felsefe Günü'nde 1. sınıflar, 

ilk kez Gezici Felsefe Etkinliği’ne katılarak hem felsefeyle hem 
de filozoflarla tanıştılar ve düşünmek üzerine çeşitli aktiviteler 
gerçekleştirdiler. 
2. sınıf öğrencileriyse Gezici Felsefe etkinliğinde “Bir Fikirle 
Ne Yaparsın?” adlı kitabı okudular; kitap üzerine tartıştılar; 
fikir ürettiler, farklı görüşlerini söylediler, birbirlerini dinlediler. 
Fikirler ve onların oluşumu üzerine düşündüler. 
3. sınıf öğrencileri, bu yıl başladıkları Çocuklarla Felsefe 
derslerinin konuğu olarak onları ziyarete gelen Filozof 
Prof. Dr. İlhan İnan ile söyleşi yaptılar. Söyleşiden bir hafta 
önce merak duvarına yazdıkları sorular üzerine konuştular, 
düşündüler ve soru üretmeye devam ettiler.
4. sınıf öğrencileri ise “Düşündüğümüz zaman beynimizde 
neler oluyor?” sorusuna cevap aradılar. Baş şablonu 
içerisine fikirlerini, cevaplarını ve kendi beyinlerini çizdiler. 
Tüm öğrenciler, okulumuzun hedeflerinden biri olan meraklı 
bireyler olma yolunda felsefe ve kavramları merak ettikleri, 
bol bol soru sordukları etkinliklere katıldılar. Problemleri 
çözmek için yaratıcı yöntemler geliştirmeye azimli bireyler 
yetiştirme hedefiyle paralel olarak, farklı bakış açıları 
oluşturmalarını sağlayan felsefe etkinlikleri ve düşünme 
pratikleriyle Dünya Felsefe Günü’nü kutladılar. 

ÜSKÜDAR SEVi

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ

YGA’LI ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA
8. sınıf öğrencilerimizden Mina Atak ve Aylin Suner, birer YGA (Young Guru 
Academy) üyesi olarak Anadolu’da maddi imkânları sınırlı köy okullarına 
bilim setleri göndermek için etkinlikler düzenlediler. Kalbi büyük, zihni berrak 
öğrencilerimiz, YGA’nın Bilim Seferberliği projesi kapsamında okulumuzda pizza 
satışı, kar küresi, origamiden kapı süsü, dil çubuklarından yılbaşı süsü olmak 
üzere çeşitli tasarım atölyeleri ve KARAOKE@SEV etkinliği ile elde ettikleri geliri 
YGA’nın Bilim Seferberliği kampanyasına bağışladılar. Bilime ve geleceğin bilim 
insanlarına katkı sağlamak adına yenilikçi etkinlikler düzenleyen ve bu etkinliklere 
katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. 
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DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü, Üsküdar SEV İlköğretim 
Kurumları’nda bir dizi etkinlikle kutlandı. Ana sınıfı ve yuva sınıflarında, 
İngilizce ve Türkçe olarak demokrasi kavramı üzerine konuşuldu. Oy 
kullanmak ve seçim nedir üzerine de sohbet edildikten sonra, hem Türkçe 
“Ben Dünya Vatandaşıyım” hem de Native İngilizce öğretmenlerinin 
English Adventure derslerinde öğrencilere oy pusulası dağıtılarak 
ders sonu etkinliği konusunda seçim yapmaları istendi. Öğrenciler oy 
pusulasında işaretleme yaptıktan sonra oylarını seçim sandığına attılar.
1. sınıflarda ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki temel haklar, 
çocuk haklarıyla ilişkilendirerek konuşuldu ve bu hakların anlatıldığı 
video izlediler.
2. sınıflar, Hayat Bilgisi dersinde 
İnsan Hakları ile ilgili beyin 
fırtınası yaptılar. Buldukları 
kelimelerle ilgili tartıştılar. 
Oluşturdukları haritalarını 
ajandalarına çizdiler. 
10 Aralık İnsan Hakları Günü 
kapsamında 3. sınıf öğrencileri, 
hak ve sorumluluk kavramları 
üzerinde durdular. Biyografi türünün özelliklerini öğrendiler. İnsan 
Hakları denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nelson Mandela’nın 
biyografisini incelediler. Hazırlanan kitapçık üzerinde çalışmalar 
yaptılar. Özgürlük savaşçısı Nelson Mandela’nın hayatının örnek 
alınması gereken noktaları ve kişilik özelliklerini belirlediler. Beyin 
fırtınası yaparak insan haklarından en önemli bulduklarını seçtiler. Çıkış 
aktivitesi olarak gruplarıyla birlikte oluşturdukları özgün çalışmalarını 
sundular. Ayrıca kültür kitabı olarak okunan, Samed Behrengi’nin 

yazdığı “Küçük Kara Balık” isimli kitabı 
insan haklarıyla bağlantısı açısından 
inceleyip özgürlük kavramını sorguladılar. 
İnsanların özgür, eşit ve kardeş olması 
için mücadele eden Nelson Mandela’nın 
hikâyesini inceleyen 4. sınıf öğrencileri, 
okullarının misyon ve hedefleri 
doğrultusunda haklara saygılı olmanın 
farklı bir yolunu daha deneyimleme fırsatı 
buldular.

İYİLİK VE NEZAKETİN 
ÖNEMİ
Birinci sınıflar, İngilizce Proje 
derslerinde, Dünya Nezaket (İyilik) 
Günü kapsamında, okulda çalışan ve 
her gün onlara 
yardım eden 
personel için 
teşekkür notları 
hazırladılar. 
Öğrenciler, 21. 
yüzyıl becerileri 
ve çok kültürlülük 
ilkesini de 
göz önünde 
bulundurarak 
nezaket 
kurallarını 
işlediler ve 
yapacakları en küçük nezaket eyleminin 
bile başkaları için ne kadar önemli 
olabileceğini öğrendiler. Hazırladıkları 
teşekkür notlarını bir an önce vermek 
için çok heyecanlandılar. 
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ENGELLİLERE YÖNELİK 
FARKINDALIK 
ÇALIŞMALARI
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 
düzenlediği etkinliklerde öğrencilerinde 
engellilere yönelik farkındalık yaratmayı 
amaçladı. Anaokulu öğrencileriyle Ben 
Dünya Vatandaşıyım ve Around the 
World derslerinde, İngilizce ve Türkçe 
olarak çeşitli çalışmalar yapıldı. Engelli 
insan ve hayvanlara dair sohbet edilip 
yaşadıkları zorluklar deneyimlendi 
ve onların hayatlarını kolaylaştıracak 
resimler çizildi. 

ÖNYARGI EN BÜYÜK ENGELDİR!
4. sınıf öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
kapsamında Türkçe dersinde izledikleri video ve görselleri 
yorumladılar. Engelliler Günü için yazdıkları rap şarkılarıyla 
farkındalıklarını artırdılar. Öğrenciler ayrıca Dünya Engelliler 
Günü ile ilgili bir fotoğrafı yorumladıktan sonra Antoinette 
Portis’in yazdığı “A Penguin Story” kitabını okudular. Birkaç 
renkten başkasını görmemiş ve daha fazlasını görmeyi 
merak eden azimli penguen Edna’dan yola çıkarak görme 

engelli kişilere renkleri nasıl anlatabilecekleri üzerine 
düşünerek fikirlerini post-it’lere yazdılar. 
3. sınıf öğrencileri de Dünya Engelliler Günü kapsamında 
doğuştan görme engelli Türk ressam Eşref Armağan’ı 
anlatan belgeselden bir bölüm izlediler. Armağan’ın 
görmeden nasıl gerçekçi resimler yapabildiği ve perspektifi 
algılayabildiği üzerine düşündüler, sorular sordular ve 
Demokratik Çember’de fikirlerini paylaştılar. Gözlerini 
kapatıp çizim yapmaya çalışırken ünlü ressamla empati 
kurdular. 

PES ETMEYEN BİR YÜREK: 
İSMAİL AR
1985 yılında doğan ve 17 Ağustos 1999 büyük 
Marmara depreminde enkaz altında kaldığı için belden 
aşağısı felç olan İsmail Ar, 3 Aralık Engelliler Günü’nde 
Üsküdar SEV’in konuğu oldu. Yalova Ortopedikler Spor 
Kulübü'nde basketbol oynayan ve Tekerlekli Sandalye 
Genç Milli Basketbol Takımı’na yükselen Ar, bir süre 
sonra da Galatasaray Kulübü'ne transfer oldu. A Milli 
Takım kaptanlığı ve sayısız şampiyonluk yaşadı. Halen 
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncusu 
olan Ar, 3 ve 4. sınıflarla engellilerin yaşadığı sorunları 
paylaşarak “engelli olmanın, engel olmadığını” vurguladı.
Ortaokulda okuyan öğrencilere yönelikse, kulüp derslerinde 
ve okul takımı antrenmanlarında gerçekleştirilen çeşitli 
etkinliklerle farkındalık oluşturulması amaçlandı. 

SAĞLIK İÇİN YÜRÜYÜŞ
Üsküdar SEV Anaokulu’nda 3 Ekim Dünya Yürüyüş 
Günü’nü kutlamak ve sağlıklı yaşam konusunda 
farkındalık yaratmak için Ana sınıfları ve Yuva 
sınıfları ile tüm öğretmenler eşliğinde bahçede 
sabah yürüyüşü yapıldı. “Walk for Health” sloganını 
dillendiren öğrenciler, böylece tüm okulda bir 
farkındalık oluşturdu.  
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TÜM CANLILARA SAYGI 
Üsküdar SEV İlkokulu 
öğrencileri, 4 Ekim 
Hayvanları Koruma Günü 
vesilesiyle çeşitli etkinlikler 
yaptılar ve canlıların 
haklarına saygılı olmanın 
önemini bir kez daha 
kavradılar. 
Tıpkı 4. sınıflar gibi 
konuyla ilgili metinler 
okuyup videolar izleyen 3. 
sınıf öğrencileri, Göktürk 
Hayvanları Koruma Derneği 
Başkanı Gözde Çağlar’ı 
misafir ederek bir söyleşi 
yaptılar ve kendi hazırladıkları soruları, moderatör 
aracılığıyla Gözde Çağlar’a yönelttiler. 
1 ve 2.sınıf öğrencileri, Hayvanları Koruma Günü’nü 
Hayat Bilgisi dersinde yaptıkları etkinliklerle kutladılar. 
Hayvanlarla ilgili bilgi almak ve sorularını sormak 
için Veteriner Ali Hazıray ile bir araya geldiler. Sokak 
hayvanlarının ihtiyaçları ve sosyal sorumluluk konusunda 
hazırlanan bir video üzerinden sınıf tartışması yaptılar. 
Ayrıca 1. sınıflara hayvanların doğal yaşam alanlarına 
saygı duyulmasını vurgulayan “Zürafa Saklama Rehberi” 
adlı kitap okundu.
İlk olarak 1908 yılında kurulan Hayvanları Koruma 
Derneği’nin liderliğinde, diğer ülkelerle aynı gün kutlamaya 
başlanan Uluslararası Hayvanları Koruma Günü, Üsküdar 
SEV Ortaokulu’nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hayvan 
haklarının savunucuları olarak bu özel gün kapsamında 
veteriner Ramazan Altıntop’u okullarında ağırlayan 
öğrenciler, bir hafta boyunca hayvan haklarıyla ilgili ödüllü 
sorular sorarak konuyu farklı platformlarda paylaştılar. 
Ödül olarak verilen kedi mamaları ile sokak hayvanlarını 
mutlu ettiler.

KÜTÜPHANE KURTLARI 
SERTİFİKALARINI ALDI
Üsküdar SEV İlkokulu’nda Kütüphane derslerinin en önemli 
amaçlarından biri, öğrencileri kitap okuma alışkanlığını 
ve sevgisini kazandırabilmek kuşkusuz. Kütüphaneyi daha 
aktif kullanmaya teşvik etmek ve kitaplarla olan bağlarını 
güçlendirmek amacıyla her ay öğrencilere sertifika 
veriliyor. Ekim ayı boyunca kütüphaneden en fazla sayıda 
kitap alan üç öğrenci sertifikalarını büyük bir heyecanla 
aldılar. 

SAĞLIKLI BESLENME VE 
HAREKETLİ YAŞAM 
1. ve 2. sınıflar, okul hemşiresi Cevriye Ünal’ın 
sunumuyla yeterli-dengeli beslenme ve hareketli 
yaşam eğitimi aldılar. Eğitimde beslenmede dikkat 
edilmesi gereken kuralları ve doğru beslenmenin 
faydaları hakkında bilgi edindiler. Hareketli bir 
yaşam için neler yapabileceklerini ve aktif bir 
yaşamın neler kattığını öğrendiler.
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GEZİCİ FELSEFE ETKİNLİĞİ
Bu yıl ikinci kez düzenlenen Gezici Felsefe etkinliğinde, 1. sınıflar yardımlaşma ve iyi 
davranışlarımız üzerine konuştular ve düşündüler. Vanessa’nın Yanındayım’ı birlikte 
okuyarak sessiz bir kitap okumayı deneyimlediler. Zorba bir karakterin davranışları 
üzerine yorum yaptılar. Ders sonu aktivitesinde kendi yaptıkları iyilikleri küçük kalpler 
içerisine yazdılar ve çizdiler.
2. sınıf öğrencileri, Dünya Braille (Kabartma Yazı) Günü’ne değinerek görme engellilere 
renkleri anlatmak üzerine düşünüp tartıştılar. Braille alfabesiyle ilgili bilgi edinip günlük 
hayatta bu alfabeyi gördükleri yerleri fark ettiler. Hem Braille alfabesi hem Latin harfleriyle 
yazılmış Renklerin Kara Kitabı’nı okudular. Braille alfabesiyle kendi isimlerini yazmaya 
çalışırken empati kurmayı deneyimlediler. 
3. sınıflar da Dünya Braille Günü’ne değinerek Renklerin Kara Kitabı’nı okudular. 
Braille alfabesine dokunarak onu deneyimlemeye çalıştılar. Çocuklarla Felsefe dersinde 
tanıştıkları görme engelli ressam Eşref Armağan üzerine yaptıkları tartışmayı bu kitapla 
derinleştirdiler. Görme engelli bir bireye renkleri nasıl anlatacağımızı düşündüler ve bu 
konuyu tartıştılar. 
4. sınıf öğrencileri “Reasoning Game” oyunu oynadılar. İddia cümleleri üretip neden 
bu cümleleri yazdıklarına yönelik gerekçeler buldular. Nedenleri nasıl ifade ettiğimiz 
ve nerelerde kullandığımız üzerine fikirlerini ifade ettiler. Nedenlerin okunup iddiaların 
tahmin edilmeye çalışıldığı bu oyunla, hem akıl yürütme hem İngilizce yazma ve konuşma 
becerilerini geliştirdiler.
Öğrenciler okullarının evrensel bakış açısı yaratma misyonu ve problemleri çözmek için 
yaratıcı yöntemler geliştirmeye azimli bireyler yetiştirme hedefiyle bağlantılı olarak, var 
olan problemler üzerine düşündüler, fikirlerini paylaştılar, empati kurma ve akıl yürütme 
becerilerini geliştirdiler. Yerel ve küresel sorunları anlayan ve bu sorunları çözmek için 
yaratıcı yöntemler geliştirmeye azimli birer küresel vatandaş olma yolunda düşünme 
etkinlikleri yaptılar. SEV değerlerimizden saygı, farklılıklara saygı boyutuyla işlediler.
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BEYLERBEYİ KÜTÜPHANESİ’NDEN 
MESAJINIZ VAR!
Her yıl büyük bir heyecanla düzenlenen “Yazar Söyleşileri”nin 2019-2020 
eğitim dönemindeki ilk konuğu, Özge Bahar Sunar oldu. 1. sınıf öğrencileri 
derslerinde yazarın “Kirpi ve Sergi” adlı kitabını okuyarak incelediler. Yazarla 
birlikte gerçekleştirdikleri sohbette, okudukları bu kitabın yazarını tanıma 
ve kitapla ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatını buldular. Söyleşide, 
bir kitabın oluşum süreçle ilgili konuşarak bilgi edindiler. Geleceğin yazar 
adayları, yaşamış oldukları bu deneyimden mutluluk duydular.

ÖĞRENCİ MECLİSİ YENİ YIL ETKİNLİKLERİ
Okul hayatının önemli bir paydaşı olan İlkokul Öğrenci Meclisi, çalışmalarına 
devam ediyor. Sınıf temsilcileri öncelikle kasım ayında arkadaşlarının izlemek 
istedikleri filmleri belirlemek üzere duyurularını yaptılar ve “Sinema Günü” etkinliği 
planlayarak onlara keyifli anlar yaşattılar. Aralık ayında ise, yapılan toplantılar 
sonrasında “Yeni Yıl” temalı kartpostal ve maket yarışması düzenlediler. Yarışmaya 
katılan eserleri Görsel Sanatlar Bölümü değerlendirdi. Her sınıf düzeyinde seçilen 
katılımcılara, cuma töreninde minik hediyeler verildi.

ROBOTEX YARIŞMASI
2-3 Kasım tarihlerinde, Antalya’da gerçekleşen Robotex 
Türkiye yarışmasında 4D sınıfından Güney Yurdaer, 
çizgi izleyen robotuyla Türkiye 1’incisi oldu. Yurdaer, 29 
Kasım-1 Aralık tarihlerinde Estonya’da gerçekleşen Robotex 
Uluslararası Yarışması’nda ülkemizi temsil etti.

4. SINIFLAR SELANİK’TE
4. sınıf öğrencileri, Atamızın doğduğu topraklara yolculuk 
yapmak, Selanik’teki günlerine dair bilgiler edinmek ve 
Atamızı saygıyla anmak için 5-7 Aralık’ta Selanik’e gittiler. 
Selanik’te Türk Konsolosluğu ziyareti ve Başkonsolos 
Efe Ceylan ile olan sohbetin ardından Atatürk’ün evini 
gezdiler. Rehber eşliğinde yapılan bu ziyarette çeşitli 
bilgiler edindiler. Ardından NOESIS Bilim ve Teknoloji 
Müzesi’ne gittiler. Antik dönem yaşamından kesitlere 
şahit oldular. Geçmişten bugüne çocukların deneyerek 
keşfedecekleri uygulamalı bilim bölümünü ziyaret ettiler. 
Ayrıca dinozorlarla ilgili izledikleri film ve planetaryum 
tecrübesi, gezinin daha da unutulmaz olmasını sağladı.



YANI BAŞIMIZDAKİ İSTANBUL
3. sınıf öğrencileri, 
Beylerbeyi Sarayı, 
Hidiv Kasrı ve 
Küçüksu Kasrı’nı 
rehberler eşliğinde 
gezdiler. Kız 
Kulesi’ni uzaktan 
panoramik 
olarak gördüler 
ve rehberlerden 
hikâyesini 
dinlediler. Geçmişimizi yansıtan bu yapıların günümüze 
kadar nasıl değişerek geldiğini fark ederek tarihimize 
sahip çıkmamız gerektiğini anladılar. Kültürel değerlerimize 
saygılı bireyler olarak yetişen öğrenciler, kültür 
miraslarımıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha fark 
ettiler. Türkçe derslerinde “Yanı Başımızdaki İstanbul” 
gezisini destekleyen çeşitli etkinlikler yaptılar. Ziyaret 
edecekleri yapılar ve yerlerle ilgili bilgilendirici metinler 
okudular. Merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri noktaları 
belirleyerek kitapçıklarının ilgili bölümlerini doldurdular. 
Gezi sırasında aldıkları notları toparlayarak düzenlediler. 
Yapılan grup aktivitelerinde, birlikte çalıştıkları arkadaşları 
ile notlarını paylaştılar ve ortaya sonuç değerlendirme 
ürünü çıkardılar.  Ürünlerinin sunumunu gerçekleştirdikten 
sonra öz değerlendirme formlarını doldurdular. Son olarak 
Kız Kulesi ile ilgili kendi efsanelerini kurgulayarak yazdılar. 
Çalışmalar panolarda sergilendi.

91

ÜSKÜDAR SEVi

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN 
SERÜVENİ
2. sınıflar, “Noktalama İşaretlerinin Serüveni” adlı tiyatro 
oyununu izlediler. Keyifle izledikleri oyunda hem eğlendiler 
hem de noktalama işaretlerinin görevlerini hatırladılar.

SOYUT SANATIN 
SOMUT SONUÇLARI
1. ve 2. sınıf öğrencileri, Görsel Sanatlar dersinde soyut 
sanatın öncü ressamlarından Piet Mondrian ile Wassily 
Kandinsky’nin 
eserlerini incelediler. 
Dünya soyut sanat 
tarihinin gelişimine 
damga vuran 
ressamların eserleri 
eşliğinde düzenlenen 
aktivitelerde 
öğrenciler, soyut 
düşünce becerilerini 
geliştirmek için soyut 
sanat üzerinden 
rengârenk çalışmalar 
yaptılar.  
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AKUT ACİL DURUM EĞİTİMİ
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları yöneticileri ve 
idari personeli, AKUT Türkiye Seminer Sorumlusu 
Harun Öngören’den 4 saatlik “acil durum ve afetler” 
eğitimi aldı. Okulda yaşanabilecek doğal afetler ve 
acil durumlar karşısında alınması gereken önlemlerle 
ilgili konunun uzmanından alınan bilgiler ışığında 
acil durum eylem planları üzerinde çalışıldı. Acil 
durum ve afetlerle ilgili proaktif yaklaşımı benimseyen 
okulda ayrıca öncü sivil toplum kuruluşu AKUT ile 
işbirliği başlatıldı.

6. SINIFLAR 
BİENAL’DE
6. sınıflar 7. Kıta 
teması ile hazırlanan 
İstanbul Bienali’ni 
yakından görmek için 
Pera Müzesi’ni ziyaret 
edip sanat eserlerini 
incelediler. Rehberlerin 
anlatımlarından 
yararlanarak gezi 
sonrası değerlendirme 
çalışmasını 
tamamladılar. 

ISTA MADRİD
İngilizce Drama takımı, İspanya’nın Madrid 
şehrinde, uluslararası kapsamda gerçekleştirilen 
Madrid ISTA Festivali’ne katıldı. Sekiz farklı okulun 
öğrencisiyle birlikte, üç gün boyunca, yabancı tiyatro 
eğitmenlerinden drama eğitimi alan öğrenciler, son gün 
kendi oyunlarını sahnede sundular. Festival boyunca, 
yeni edindikleri yabancı arkadaşlarına; drama 
yetenekleri ve saygılı davranışlarıyla örnek oldular. 
Dünya vatandaşı olarak yer aldıkları organizasyonda, 
farklı ailelerle tanışarak kültürlerarası etkileşimde 
bulundular.
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8. SINIFLAR HARBİYE ASKERİ 
MÜZESİ’NDE
Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen Üsküdar SEV Ortaokulu, Sosyal Bilgiler Bölümü 
liderliğinde Harbiye Askeri Müzesi’ne gezi düzenlendi. 
8. sınıf öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının 
önemli bir bölümünün geçtiği İstanbul Harp Okulu’nu ve 
İstanbul Harp Akademisi’ni yakından gördüler ve Osmanlı 
Devleti’nin son dönemine ait eserlere tanıklık ettiler.

5. SINIFLARIMIZ BURSA’DA
5. sınıflar, Sosyal Bilgiler Bölümü 
liderliğinde, “Kültür ve Miras” ünitesi 
çerçevesinde Bursa-Yalova-İznik 
gezisini gerçekleştirdiler. Öğrenciler, 
birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış 
bu şehirlerdeki tarihi eserleri ve 
müzeleri görme fırsatı buldular. 
Gezi öncesi hazırlanan tanıtım 
kitapçıkları ve videolarla ön bilgiye 
sahip olan öğrenciler, büyülü 
tarihi dokunun içerisinde alanında 
uzmanlar tarafından Bizans’tan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan zaman dilimindeki 
gelişmeleri, kültürel değişimleri yakından gördüler. Kültürel 
değerlerimize ve farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirme 
hedefiyle, öğrencilerimize yeni deneyimler yaşatmaya 
devam ediyoruz.

İSPANYOLCA DERSİNDEN 
MATEMATİK DERSİNE
5. sınıflar, Matematik dersinde “9 basamaklı doğal 
sayıların okunuşu” konusunu işlerken İspanyolca 
derslerinde kullanılan dijital platformu tahtaya yansıtarak 
pratik yaptılar. İspanyolca konuşulan ülkeleri ve orada 
yaşayan insan nüfusunu gösteren uygulamada yazılı olan 
9-10 basamaklı sayıları tahmin etmeye ve okumaya çalışan 
öğrencilerimiz keyifli bir Matematik dersi geçirdiler.
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“SEV’DE SÖZ HAKKIM VAR”
Eğitim öğretim sürecinin 
en büyük paydaşı olan 
öğrencilere, okulun 
işleyişine dâhil olabilmek 
amacıyla “SEV’de Söz 
Hakkım Var” adlı anket 
uygulandı. Sene içinde 

yapılacak tüm proje ve çalışmalarda, öğrencilerin bu 
ankete verdikleri cevaplar göz önünde bulundurulacak ve 
“öğrenci odaklılık” felsefesine bu kanalla da devam edilecek. 
Öğrencilerin düşüncelerini, bireysel farklılıklarını ve ilgi 
alanlarını önemseyen ve öğrencilerin ankete verdiği yanıtları 
son derece kıymetli bulan ortaokulumuz, anket sonuçlarını 
oditoryumda düzenlenen bir sunumla öğretmenlerle paylaştı.

MATH WITHOUT BORDERS
Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, Matematik Bölümü 
liderliğinde yürütülen Math Without Borders (MWB) 
Uluslararası yarışmasını başarıyla tamamladılar. Yarışma 
sonuçlarına göre Ahmet Can 
Karaaslan, Mert Gözütok ve Eren 
Koç bronz madalya, Mina Atak 
ise gümüş madalya almaya hak 
kazandı.

ORTAOKULDA OKTOBERFEST
Almanya’nın özel günleri arasında yer alan 
Oktoberfest, 2. Yabancı Diller Bölümü'nün 
liderliğinde Üsküdar SEV’de de kutlandı. 5. sınıflar 
Almanca derslerinde, çocuk şarkıları eşliğinde 
tematik boyama çalışması yaptılar. 5, 6, 7 ve 8. 
sınıfların araştırma yaparak hazırladığı Oktoberfest 
temalı posterler, duvarlarda sergilendi. Koridor 
panoları üç dilde Oktoberfest temasıyla tasarlandı; 
öğle yemeğinde Oktoberfest’e özel menü çıktı. 
Teneffüslerde Almanca şarkılar dinlendi. Öğrenciler, 
okula Almanya’nın bayrak renklerini temsil eden 
siyah, kırmızı, sarı renklerde serbest kıyafetle geldiler.

SEV-O-BOT TAKIMI X-SHARC 
İLE BULUŞTU
Bilim Kahramanları Derneği tarafından bu sene 16. sezonu 
gerçekleştirilen Bilim Kahramanları Buluşuyor (FIRST Lego 
League) için hazırlıklarına devam eden SEV-o-Bot, SEV 
Amerikan Koleji’nin FIRST Robot Competition (FRC) takımı 
X-SHARC’yi ziyaret etti. 
X-SHARC öğrencileri, takımın kuruluşundan beri 
sürdürdükleri çalışmaları, elde ettikleri başarıları ve 
tecrübelerini anlatıp geliştirdikleri robotu tanıttılar. Sev-o-
Bot takımı öğrencileri de büyüklerine Bilim Kahramanları 
Buluşuyor Turnuvası için yaptıkları çalışmaları aktardılar, 
takım çalışmalarına devam etmek için büyük enerji 
topladılar.

GLOBAL ÇAĞDA ÖZGÜRLÜĞÜ 
KORUMAK 
Üsküdar SEV Ortaokulu 
öğrencileri, Hisar Okulları’nda 
düzenlenen 14. JMUN 
Konferansı’na katıldılar. “Global 
Çağda Özgürlüğü Korumak” 
konulu konferansta, İngiltere delegasyonuyla yer alan 12 
SEV’li, bu konudaki problemleri çözmek üzere çalıştılar ve 
okullarını başarıyla temsil ettiler.

WSC TAKIMI YALE’DEYDİ
WSC takımlarından Yale 
Üniversitesi'ne giden öğrenciler, 
başarılarla dolu bir sezonu geride 
bırakırken sertifikalarını Okul Müdürü 
Saliha Aslan'ın elinden aldılar. 
Öğrenciler, tüm yıl verdikleri emeklerin 

karşılıklarını almanın gururunu ve sevincini yaşadılar.  
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MBOT TEKNOLOJİSİYLE KAN DOLAŞIMI
Fen Bilimleri Bölümü, müfredata entegre edilen STEM çalışmaları kapsamında ScienceTech 
programını yürütüyor. ScienceTech programı sayesinde öğrenciler, günümüzün ve 
geleceğin problemlerini bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında 
sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak çözüyor.
6. sınıf öğrencileri, “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinde yer alan “Büyük ve Küçük 
Kan Dolaşımı”nı MBot teknolojisini kullanarak öğrendiler. Çalışmada, öğrenciler, iPad 
uygulaması olan “Makeblock” programını kullanarak kodlama yaptılar. Kodlama yaptıkları 
MBot robotlarının afiş üzerindeki hareketlerini inceleyerek büyük ve küçük kan dolaşımını 
tekrar etme fırsatı buldular.

ÜSKÜDAR SEV’DE 
ANTARKTİKA GÜNLERİ
Üsküdar SEV öğrencileri bu dönem ülke günleri 
kapsamında Antarktika’yı keşfetti. Ana sınıflarında ve yuva 
sınıflarında Kış Mevsimi ve Antarktika kıtası üzerine çeşitli 
çalışmalar yapıldı. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak 
Antarktika kıtasının nasıl bir yer olduğu, nerede olduğu ve 
hava şartları üzerine konuşuldu. Antarktika’da soğuk hava 
koşullarına dayanıklı hayvanları incelendi.
Üsküdar SEV İlkokulu öğrencileri de Antarktika kıtasını 
tanıyarak bu kıta ile ilgili videolar izlediler, dilsiz dünya 
haritasında Antarktika kıtasını bularak yerini işaretlediler. 
Görsel Sanatlar derslerinde Ülke Günleri çalışması 
kapsamında Antarktika’yı tanıdılar. Ayrıca bir dünya 
sorunu olan küresel ısınmanın etkilerine odaklanıp doğaya 
saygı duymanın önemine dikkat çektiler.
Ortaokul öğrencileri ise Ülke Günü çalışmaları kapsamında 
Antarktika kıtasını ele aldı. 5. ve 6. sınıf öğrencileri için 
Türkçe derslerinde “İmparator Penguenin Sabrı” adlı 
öyküye, “Antarktika'da deniz altı buzul erimesi alarm 
veriyor.” konulu araştırma yazısına ve “Bunları biliyor 
musunuz?” bilgi köşesine yer verildi. Ayrıca Sosyal Bilgiler 
derslerinde Antarktika’nın fiziksel ve coğrafi özelliklerini 
tanıtan çalışma kağıtları ile kıtanın günümüzdeki önemi ve 
gelecekteki durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.
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İÇİMDEKİ ÇOCUK 
SERGİSİ’NE GEZİ
Üsküdar SEV İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri 
derslerde öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla, 
“İçimdeki Çocuk Sergisi”ne bir gezi düzenlediler. 
İlkokul öğrencileri, Görsel Sanatlar dersi kapsamında 
işlenen “müze, sanat galerisi, sanat atölyesi gibi 
mekânlar, sanat açısından önemlidir” düşüncesini 
pratikte de kavrayabilmek amacıyla, 16. İstanbul 
Bienali kapsamında açılan, Ömer Koç’un 
Koleksiyonu’nun yer aldığı “İçimdeki Çocuk” sergisini 
görmek için Bağlarbaşı Korusu Abdülmecit Efendi 
Köşk’üne gittiler. Gezi sırasında öğrencilerimiz 
uluslararası öneme sahip yerli ve yabancı sanatçıların 
resim, heykel ve yerleştirme sanatına ait birbirinden 
farklı eserlerini, rehber eşliğinde incelediler. 
Çocukların içlerindeki hayal dünyasının sonsuzluğuna 
uzanan bu gezide, müze eğitiminin temelleri de atıldı.
Ana sınıfları ise entelektüel okuryazarlık ve sanat 
farkındalığı çalışmaları kapsamında 30-31 Ekim 
tarihlerinde öğretmenler eşliğinde aynı sergiyi 
ziyaret ettiler. Yaratıcılığın farklı örneklerinin bir 
arada bulunduğu sergi, öğrenciler tarafından büyük 
ilgi gördü. Öğrenciler, birbirinden ilginç figürleri 
inceleyerek merak ettiklerini de sorma imkânı 
buldular.

CİNSEL GELİŞİME DAİR 
BİLİNMESİ GEREKENLER
Cinsellik Eğitmeni-Danışmanı Efsun Sertoğlu tarafından 
“Çocukların Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi” 
başlıklı seminer 2 Ocak Perşembe günü Çamlıca 
kampüsünde velilerin katılımıyla gerçekleşti. Bu seminerle, 
çocukların/ergenlerin cinsel gelişim sürecindeki ihtiyaç ve 
beklentilerine ilişkin farkındalık oluşturmak ve ebeveynleri 
Kapsamlı Cinsellik Eğitimi kavramı-anlayışı hakkında 
bilgilendirmek amaçlandı.

MÜZİK DOLU SAATLER
3. sınıflar, Müzik derslerinin yanı sıra dikey müfredat 
çalışmaları kapsamında ortaokuldan gelen keman, gitar 
ve piyano öğrencilerinin verdiği dinletiye katıldılar. Sanatı 
hayatının bir parçası yapmaya azimli bireyler yetiştirmek 
hedefiyle bağlantılı olan bu dinletide öğrenciler, ortaokul 
öğrencilerinin çaldıkları parçaları keyifle dinleyip merak 
ettikleri soruları da sordular.
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OKULDA  
AFRİKA 
ESİNTİSİ: FAS
Üsküdar SEV Ortaokulu’nda farklı toplum ve kültürleri 
tanımak üzere gerçekleştirilen ülke günleri projesi 
kapsamında, Afrika’nın gizemli ülkesi Fas’a yer verildi. 

Teneffüslerde Afrika 
müzikleri dinlendi. Farklı 
branşlarda Afrika ve Fas 
temalı çalışmalar yapıldı 
ve kütüphanede konuyla 
ilgili kitaplardan köşe 
oluşturuldu. 
Design&Coding 
derslerinde, Fas’ın Dünya 
üzerindeki konumu, dili, 
başkenti, nüfusu, para 
birimi araştırılırken, aynı 
zamanda kültürel değerleri 
ve tarihi mekânları 
hakkında bilgi toplandı. 
Edinilen bilgilerden 
faydalanılarak Canva 

programıyla posterler hazırlandı. 
Sosyal Bilgiler dersinde, Arap yarımadasındaki Bedeviler 
ile Fas'taki Berberilerin kültürel benzerlikleri üzerinde 
duruldu. Berberi ve Bedevi sözcüklerinin kavramsal olarak 
anlamı açıklandı, öğrencilerimiz Fas halkının toplumsal 
yapısı hakkında bilgi sahibi 
oldular. Fas’ın Osmanlı Devleti’ne 
ne zaman katıldığı, Osmanlı 
Devleti’nin Fas toplumunu nasıl 
etkilediği konuşuldu. 
Fransızca dersinde Fas’taki 
bir okul ile iş birliği kuruldu ve 
kültürlerarası paylaşımlar yapıldı. 
Türkçe dersinde; kütüphanede 
sergilenen Fas kitapları incelendi. 
Fas’a dair ön öğrenmeleri olan 
öğrencilerimiz ile birlikte “Her Yer 
Türkiye” isimli belgeselin “Fas” 
bölümü izlendi. Fas’ta yaşayan 
bir Türk vatandaşın Fas’ı anlattığı 

bu belgeselde öğrenciler, belgeselden yola çıkarak neden-
sonuç, amaç-sonuç ve koşul-sonuç cümleleri oluşturdular. 
Fas’ın Chefchaouen (Şafşavan) şehrini anlatan bir tanıtım 
yazısında “de, mi, ki”nin yanlış yazıldığı yerler düzeltildi, 
yay ayraçla boş bırakılan yerlere ilgili noktalama işaretleri 
getirildi. Bu bilgilendirici metin sayesinde Fas’ın çok 
bilinmeyen büyülü şehri Chefchaouen yakından tanındı.

AFRİKA KITASININ RENKLİ ÜLKESİ FAS 
Anaokulunda Ben Dünya Vatandaşıyım ve Around the 
World derslerinde K-8 ile eşzamanlı olarak işlenen 
Afrika Kıtası ve Fas etkinliği yapıldı. Afrika kıtasının genel 
özellikleri ve kültürüyle ilgili sohbet edildikten sonra, Fas ile 
ilgili görseller incelenerek sınıflarda oluşturulan istasyona 
bu ülkeye de ait bir kutu eklendi. Dünya haritası ve yerküre 
üzerinde Afrika kıtasının ve Fas’ın yeri gösterilerek, bu 
ülkenin kültürü ve yemekleri üzerine konuşulup dans edildi.
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WORLD CLEANUP DAY
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, dünyadaki 
diğer ülkelerle aynı gün çöp toplama etkinliği 
yaparak Let’s Do It Vakfı’nın başlattığı “World 
Cleanup Day/Dünya Temizlik Günü”nü kutladı. 
Yaşadığı çevreye saygılı bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen öğretmenler, öğrencileri ve velilerle 
Caddebostan Sahili’nde saha temizliği yaparak 
tüm dünyada bu sivil toplum hareketine katılan 
milyonlarca kişiye ortak oldu.

FARKLI KÜLTÜRLERE BAKIŞ: 
“HALLOWEEN”

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, tüm öğrencilerinin 
farklı kültürlere saygı duyan birer dünya vatandaşı olarak 
yetişmesini ilke ediniyor. Bu ilke doğrultusunda, çeşitli 
ülkelerin önemsediği kimi geleneksel değerleri, okul 
kampüslerinde yaşatarak çocukların bu kültürü yakından 
tanımasına aracılık ediyor. Bu değerlerin biri de Cadılar 
Bayramı olarak da bilinen “Halloween”. 
31 Ekim’de kutlanan bu etkinlik kapsamında öğretmen 
ve öğrenciler mor, turuncu, siyah, yeşilin hâkim 
olduğu rengârenk giysiler giydiler. Sabah okula girişte 
balkabaklarının karşıladığı öğrenciler,  Halloween 
ile ilgili yeni kelimeler öğrendiler, üç boyutlu boyama 
sayfalarında yer alan balkabaklarına komik veya 
korkunç suratlar çizerek kendi jack-o-lantern’larını 
(balkabağı lambası) tasarladılar ve Quiver uygulamasını 
kullanarak tasarımlarını canlandırdılar. Bazı sınıflar, Tatlı 
Cadı’nın kazanında olanları İngilizce yazarken, diğer 
sınıflarda da İngilizce şarkılar dinleyip, söylediler. 

KOSTÜM PARTİSİ
Halloween nedeniyle her yıl düzenlenen kostüm partisi, 
yine birbirinden eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına 
vesile oldu. İlginç kostümleriyle gelen öğrenciler, pizza 
partisi sonrasında “Photo station, Pumpkin throw, Rign toss, 
Png Pong Toss, Secret messages, Costume judging, Shake 
your booty, Candy guessing” istasyonlarına katılarak 
harika bir vakit geçirdiler.

KÜTÜPHANEDE CADILAR BAYRAMI
6. sınıf öğrencileri, kütüphane saatinde Cadılar 
Bayramı’nın tarihçesinden bahsettikten sonra yazar ve çizer 
Will Hubbell’in “Pumpkin Jack” isimli kitabını okudular. 
Çürüdükten sonra arka bahçeye atılan ve içinde kalan 
çekirdek tohumlarıyla yeniden yetişen balkabağının 
hikâyesini anlatan kitap; Hubbell'in detaylı resimleriyle 
yaşam döngüsüne uygun yazılmış bir örnektir. Okuma 
zamanının ardından kütüphanede korku ve gerilim konulu 
kitap serilerinin tanıtımı yapıldı. 
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KÜLTÜR VE 
SANATIYLA 
İSPANYA
Üsküdar SEV İlköğretim 
Kurumları’nda İspanya’yı tanıtan 
bir dizi etkinlik düzenlendi. Ana 
ve Yuva sınıflarında işlenen 
“Ben Dünya Vatandaşıyım” 
ve “Around the World” 
derslerinde, İspanya’yı tanıtan 
bir dizi üzerine etkinlikler 
yapıldı. İspanya’nın haritadaki 
ve yerküredeki yeri üzerine 
konuşulduktan sonra en ünlü 
yerleri ve ünlü yemekleri hakkında da sohbet edildi. 
Ben Dünya Vatandaşıyım istasyonuna İspanya kutusu da 
eklenerek ülkeyle ve kültürüyle ilgili görseller kutuya atıldı. 
Yuva sınıflarında yelpaze yapılırken, ana sınıflarında küçük 
bir Flamenko dansı da yapıldı.
Ülke günü “İspanya” kapsamında 5. sınıf öğrencileri, 
Görsel Sanatlar dersinde, sanatın yansımaları ünitesinde 
farklı ressamları ve bu ressamların ait oldukları sanat 
akımlarını eserleriyle birlikte incelediler. Arcimboldo’nun 
meyve ve çiçeklerden oluşan portresi, Pollack’ın sıçratma 
tekniği kullanarak yaptığı soyut çalışmaları, Picasso’nun 
“Guernica ve Ağlayan Kadın” eserini, Miro ve Dali’nin 
eserlerinden birkaçını tüm yönleriyle ele alarak ressamların 
ortak ve farklı özelliklerini bulmaya çalıştılar. 
7. sınıf öğrencileri İspanyol ressam Salvador Dali’nin 
“Belleğin Azmi”  isimli yapıtını değerlendirip bu eserden 
yola çıkarak yaratıcı resim çalışması yaptılar.
Dünya üzerindeki diğer ülkelerin kültürel özelliklerine 
saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Üsküdar SEV’in 
2. Yabancı Diller Bölümü öğrencilerine öğrendiği dili 
sevdirmek, o dilin kültürünü tanıtmak amacıyla Almanya, 
İspanya ve Fransa’nın önemli günlerini ders planlarına 
dâhil ediyor. Bu kapsamda öğrenciler İspanya’nın kestane 
festivali olan Magosto’yu kutladılar. Ders içi aktivitelerin 
ardından öğle teneffüsünde yapılan şenlikte İspanya 
kültürünü yansıtan etkinliklerle eğlendiler.

HER YÖNÜYLE HİNDİSTAN
Üsküdar SEV İlkokul ve Ortaokulu, ülke günleri 
kapsamında Asya kıtasından Hindistan’ı tanımayı 
hedefledi. 8.sınıf öğrencileri, Matematik dersinde 
“Üslü Sayılar” konusunu Hindistan’ın nüfusu, 
yüzölçümü ve para birimlerini kullanarak işlediler. 
Hindistan’ın genel özelliklerini grup çalışması 
tekniğiyle yorumlama fırsatı buldular. 
Ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersinde Hint 
kültürü, Ganj Nehri ve Hintlilerin burayı neden kutsal 
bulduğu hakkında bazı ilginç bilgiler paylaşıldı. 
Geleneksel Hint sanatlarından “rangoli ve yaprak 
sanatını” da öğrenen öğrenciler, farklı bir kültürü ve 
geleneklerini öğrenmekten keyif aldılar.
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KAHVE SOHBETLERİ
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul müdürleri ve idarecilerimiz ile
veliler arasındaki iletişim bağlarını güçlendirmek amacıyla 
düzenlenen Kahve Sohbetleri’nde bir araya gelindi. 
Velilerimiz, çocuklarının akademik ve sosyal gelişimlerini 
destekleyen çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirilirken kurum 
olarak beklentiler de kendilerine aktarıldı. Velilerimizden 
gelen istek ve beklentiler, üzerinde çalışılmak
üzere not edildi.

KULÜP TANITIMLARI
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları olarak akademik 
mükemmeliyetin yanı sıra öğrencilerimizin fiziksel, sosyal ve 
duygusal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu hedefle Üsküdar 
SEV İlkokulu öğrenci kulüp tanıtımları gerçekleştirildi. 
Üsküdar SEV İlkokulu’nda kulüp sayıları artarken, 
kendileri için en uygun kulübü seçen öğrenciler 1 Ekim’de 
çalışmalara başladılar. Üsküdar SEV Ortaokulu’nda da 
kulüplerin sayısı artarken hobileri ve ilgi alanları konusunda 
daha da bilinçlenen öğrenciler, kulüp tanıtımları sırasında 
kendilerini keşfettiler. Kulüp simülasyonlarıyla katılmak 
istedikleri kulüpleri deneyimlediler ve kendilerine en uygun 
kulübü seçerek çalışmalara başladılar.

AVRUPA KODLAMA HAFTASI 
(EUCODEWEEK)
Avrupa Kodlama Haftası, erken yaşlardan itibaren çocukların 
kodlama becerisini desteklemek için Avrupa çapında 
gerçekleştirilen bir etkinlik. Avrupa Okul Ağı’nın yürüttüğü Avrupa 
Kodlama Haftası’nda Design&Coding Bölümü liderliğinde, 5., 6. 
ve 7. sınıf öğrencileri, farklı uygulamalarını kullanarak bilgisayar 
bilimi kodlama konseptlerini deneyimlediler. Kodlama etkinliğini 
tamamlayan tüm öğrencilere Avrupa Kodlama Haftası’nın hatırası 
olan “EuCodeWeek Coder” etiketi verildi. 
SEV İlkokulu olarak Avrupa Kodlama Haftası kapsamında 
öğrenciler, çeşitli araçları kullanarak kodlama etkinliklerini 
gerçekleştirdiler. Kodlama etkinliklerinde öğrencilerde analitik 
düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı 
ve kodlamanın önemine dair farkındalık oluşturuldu. Öğrenciler 
kodlarken hem eğlendiler hem de arkadaşları ile işbirlikçi bir 
ortamda çözümler ürettiler.
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MECLİS SEÇİMLERİ YAPILDI
Demokrasi bilinci küçük yaşlarda 
deneyimlenmesi gereken son 
derece önemli bir kavram. 
Bu yüzden Üsküdar SEV’de 
seçim süreci, sınıf temsilcilerinin 
seçilmesi, başkan adaylarının 
açıklanması, tanıtım programının 
adil bir biçimde yapılması, seçim 
yasaklarının başlaması ve seçime 
gidilmesi şeklinde titizlikle yürütüldü. 
4. sınıflardan yedi aday öğrenci, 
demokrasi kavramını etik ve 
nezaket kurallarına bağlı kalarak 
çok keyifli bir şekilde yürüttü. Tüm 
öğrencilerin oy kullandığı yedi 
aday içinden en çok oyu alarak 
Öğrenci Meclisi’ne Başkanlık 
edecek isim Ali Emir Kılıç oldu. 
Benzer bir seçim ortaokulda da 
gerçekleştirilerek Öğrenci Meclisi 
Başkan ve Başkan Yardımcısı 
seçildi. Çocuk Koruma Sözleşmesi 
kapsamında öğrencilerin kendilerini 
özgürce ifade etme ve seçme/
seçilme haklarını fark etme 
deneyimi yaşadılar. Seçim sonuçlarına göre 8. sınıflardan 
Belfu Berkol, Okul Meclis Başkanı; 5. sınıflardan Çınar Emir 
Okul Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

HOUR OF CODE '19
Her sene Aralık ayında kutlanan Bilgisayar Bilimi Eğitimi Haftası kapsamında, herkesin 
kodlama deneyimi yaşaması için “Hour of Code”a imza atan Üsküdar SEV'de, 
Design&Coding derslerinde ve öğle teneffüslerinde oditoryum alanında kodlama etkinlikleri 
düzenlendi. Design&Coding derslerinde iPad’de bulunan kodlama uygulamaları kullanıldı, 
Code.org'da hazırlanan “AI for Oceans” ile öğrenciler, makine öğrenmesini deneyimleyerek 
yapay zekânın nasıl çalıştığını gözlemlediler. Öğle teneffüslerinde mBot robotları 

kullanılarak otonom araçların verilen 
görevlere göre nasıl kodlandığını 
gördüler, bir kutu oyunu olan 
Kodlama Korsanları ile verilen algoritmayı doğru sonucu bulmak 
için uyguladılar, iPad'de “Dance Party” Hour of Code etkinliğini 
tamamladılar, Lego ile Makey elektronik devrelerini kullanarak 
STEM çalışması gerçekleştirdiler. Dance Party’de kodlayarak 
hazırladıkları koreografiyle dans ettiler. Geleceğin en önemli 
becerilerinden olan kodlamaya olan merakları ve her gün kodlama 
etkinliklerine gelerek gösterdikleri azimleri için tüm öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.

WINTERFEST 
VE YILBAŞI 
KUTLAMASI
Üsküdar SEV’de kış coşkusu, 
tüm seviyelerdeki sınıflarda 
şarkılar ve oyunlarla 
kutlandı. Tüm hafta boyunca 
öğrenciler, İngilizce 
derslerinde farklı kültürlerde 
yeni yıl kutlamalarını 
öğrenip, hikâyeler 
dinlediler. Kapanış olarak 
da öğrendikleri Noel ve yeni yıl şarkılarını öğretmenleri 
eşliğinde söyleyip, farklı istasyonlarda eğlenceli oyunlar 
oynadılar. Yeni bir yılın başlangıcını hep birlikte kutlayan 
öğrencilerimiz farklı kültürlere saygının önemini bir kez 
daha yaşadılar. Okul Aile Birliğimiz tarafından okulumuza 
davet edilen Noel Baba ile eğlendiler ve hediye ettiği kitap 
ayraçlarıyla mutlu oldular.
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ANAOKULU’NUN 
İTFAİYE GEZİSİ
Üsküdar SEV Anaokulu 
öğrencileri, “Acil Durumlara 
Hazırlık ve Farkındalık” 
çalışmaları kapsamında, Üsküdar 
Doğancılar İtfaiye İstasyonu’nu 
ziyaret etti. Öğrenciler uygulamalı 
olarak itfaiyeyle ilgili bilgi 
almanın yanı sıra merak ettiklerini 
sorma ve yaşadıkları yeri daha iyi 
tanıma olanağı elde ettiler.

AFİYETLE 
YENEN DUYGU 
SANDVİÇLERİ
Anaokulumuzda 3 Kasım 
Dünya Sandviç Günü 
kutlamaları kapsamında ana 
sınıfı ve yuva sınıflarında Yaşam 
Becerileri derslerinde “duygu 

sandviçi” etkinliği yapıldı. Yemekhanede kendilerine ayrılan 
masada her öğrenci kendi sandviçini oluşturdu. Her öğrenci 
Time for English dersinde kendi sandviçini nasıl yaptığını 
İngilizce olarak anlattı. Etkinliğin en güzel taraflarından 
biri de öğrencilerin kendi hazırladıkları sandviçleri ikindi 
kahvaltısında afiyetle yemeleriydi. 

MAHALLE 
BAKKALINDAN 
ALIŞVERİŞ
Tutum, Yatırım ve Yerli 
Malları Haftası çalışmaları 
kapsamında, Türk 
mallarının neler olduğunu, 

ürünlerin nerede yetiştiğini, Türk ürünlerinin barkodunun 
ne olduğunu öğrenen anaokulu öğrencileri, öğrendiklerini 
pekiştirip Türk barkodlu ürünler almak üzere 
öğretmenleriyle birlikte mahalle bakkalını ziyaret ettiler. 
Ayrıca yaşadıkları yer olan mahallede neler olduğunu bir 
kez daha tekrar edip bakkalda alışveriş yapma deneyimi 
de elde ettiler.

BEN DÜNYA VATANDAŞIYIM: 
İSVİÇRE
K-8 ortak kutlanan kıta ve ülke günlerinde bu kez 
İsviçre hakkında çalışmalar yapıldı. Anaokulunda 
Ben Dünya Vatandaşıyım ve Around the World 
derslerinde Türkçe ve İngilizce olarak İsviçre’nin 
nasıl bir yer olduğu, hangi kıtada yer aldığı, ünlü 
yemekleri, ünlü kayak merkezleri gibi bilgiler 
üzerine sohbet edildi. Sınıfta bulunan Ben Dünya 
Vatandaşıyım/Around the World istasyonuna bir kutu 
daha eklenip İsviçre’yle ilgili objeler ve görseller içine 
atıldı.

ÇOCUK OLMAYA HAKKIM VAR
Öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla “Çocuk 
Olmaya Hakkım Var” isimli kitap okundu. Öğrenciler 
en çok etkilendikleri bölümü çizdiler ve okulda 
sergilenmek üzere öğrencilerin el baskılarından oluşan 
poster çalışması yapıldı.
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“KAYIN AĞACI” MASA 
TİYATROSU
Anaokulunda Ağaç Evler temasına bağlantılı olarak ve 
SEV değerlerinden merak, saygı ve azim odaklı “Kayın 
Ağacı” masa tiyatrosu sergilendi. Öğretmenler tarafından 
yapılan keçe oyuncaklar yardımıyla ve yine öğretmenlerce 
yazılan hikâyeyle öğrencilerin bu değerleri içselleştirmesi 
ve keyifli zaman geçirmeleri hedeflendi. Öğrencilere hem 
günün anısı olması hem de bu deneyimi yaşamaları için 
öncesinde bilet dağıtıldı ve salon girişinde kontrolü yapıldı.

YENİ YIL KARTLARI 
POSTANEDEN GÖNDERİLDİ
Ana sınıfı ve Yuva sınıfı öğrencileriyle 11 Aralık Çarşamba 
günü Acıbadem Postanesi’ne bir gezi düzenlendi. Okulda 
aileleri için sürpriz İngilizce yılbaşı kartları hazırlayan 
öğrenciler, postane ziyaretiyle kart gönderme heyecanını 
deneyimlemiş oldular.

ÖĞRENCİLERLE IHLAMUR 
SOHBETLERİ
Üsküdar SEV Anaokulu Okul Müdürü Berfu Arslan Ağırsoy 
velilerle yapılan Kahve Sohbetleri'nden önce öğrencilerle 
de bir araya gelip duygularını ve isteklerini dinlemek üzere 
Ihlamur Sohbetleri gerçekleştirdi. Okul başladığından 
bu yana geçen zaman zarfında neler yaptıkları üzerine 
sohbet ettikten sonra okulla ilgili dileklerini de dinledi. Her 
sınıftan iki temsilci öğrencinin katıldığı sohbette öğrenciler 
ilk kez bir toplantıya katıldıklarını ifade ettiler. Ardından da 
okuldaki kör merdivenin devler dünyasına açılmasından, 
bahçeye dondurma arabası getirtilmesine kadar çeşitli 
isteklerde bulundular.

WEAR A HAT DAY
Üsküdar SEV Anaokulu öğrencileri, Ben Dünya Vatandaşıyım 
derslerinde “Wear a Hat Day” etkinliği için kendi 
şapkalarını tasarladılar. Önce farklı ülkelerde kullanılan 
geleneksel şapkalarla 
ilgili görselleri inceleyip 
sohbet ettiler Sonra 
da origami yöntemiyle 
yaptıkları şapkalarını çeşitli 
malzemeler kullanarak 
süslediler.

SAY HELLO TO EVERYBODY DAY 
Anaokulu öğrencileri, Around the 
World dersinde altı farklı dilde 
merhaba demeyi öğrendiler. 
Öğrendikleri şarkı ve hazırladıkları 
pankartla okul turuna çıkan 
öğrenciler, okulun farklı birimlerini 
ziyaret ederek “Hello” dediler 
ve iletişimde selamlaşmanın tüm 
dünyada ne kadar önemli olduğunu 
öğrendiler.
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VALİDEBAĞ KORUSU’NDA 
BİR GÜN    
GEMS Ağaç Evler teması kapsamında ana sınıfı 
öğrencileriyle Validebağ Korusu'na bir inceleme 
gezisi düzenlendi. Gezide ormandaki yaşam, 
ağaçlar ve ormanda yaşayan canlılar üzerine 
uygulamalı etkinlikler yapıldı. Üsküdar SEV İlkokulu 
öğretmenlerinden orman pedagojisi üzerine önemli 
deneyimleri olan Şahin Çevik, gruba liderlik etti ve 
öğrencilerle birçok etkinlik gerçekleştirdi. Koruda 
geçirilen zamanda sınıf öğretmenleri de İngilizce ve 
Türkçe olarak öğrenilen bilgilerle ilgili çeşitli tekrar 
etkinlikleri yaptılar. Her öğrenci kendi poşetine gezi 
sırasında bulduğu kuru yaprak, palamut, dal gibi 
doğal ürünleri koydu ve eve götürdü. Gezinin en 
eğlenceli taraflarından biri de ikindi kahvaltısını açık 
havada yapıp ağaçlardaki sincapları izlemek oldu.

TEDDY BEAR DAY
Üsküdar SEV Ana sınıfı ve Yuva sınıfları çeşitli etkinliklerle 
evden getirdikleri kendi ayıcıklarıyla Teddy Bear Günü’nü 
kutladılar. Öğrendikleri Teddy Bear şarkılarını söyleyerek 
güne başlayan öğrenciler, maskeler tasarlayarak etkinliklere 
devam etti. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bahçede müzik 
eşliğinde Teddy Bear konseptli oyunlar oynadılar.

TÜLİN KOZİKOĞLU İLE ATÖLYE 
ÇALIŞMASI
Ana sınıfı öğrencileri, SEV 
Kardeşim Projesi kapsamında 
Harika Bir Uçurtma kitabının 
yazarı Tülin Kozikoğlu’nu 
okulumuzda ağırladı. 
Yapılan atölye çalışmasında 
kitabı yazarla birlikte 
eğlenceli etkinliklerle okuyan 
öğrenciler, atölyenin sonunda 
kendi sınıflarının sihirli 
uçurtmasını hazırladılar.
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SANATSAL İŞBİRLİĞİ
ABD’nin Kensington şehrindeki Grace Episcopal Day School 
4. sınıf öğrencileriyle okulumuzun 4. sınıf öğrencileri, bir 
sanat projesinde buluştular. English Art dersinde, Amerikalı 
Sanatçı Grant Wood’dan ilham alarak eş zamanlı ve ortak 
bir plan üzerinden sürdürülen “Landscape Art” projesiyle, 
uluslararası çapta sanatsal bir işbirliği gerçekleştirildi. Kolaj 
tekniği kullanılarak yapılan çalışmada öğrenciler, evrensel 
sanat ilkelerini ve perspektifi kullanarak çalışmalarını 
tamamladılar.

STOP TALKING START 
PLANTING
Geçtiğimiz yaz hem ülkemizde hem de Amazon’da çok 
büyük orman yangınları yaşandı.  Birçok endemik tür 
yok oldu ve hayvanlar yaşamını yitirdi.  Yaşanan üzücü 
olaylara dikkat çekme amacı ile 4. sınıfların akademik yılı 
orman yangınları konusunu işlemesiyle başladı. Kaybolan 
orman varlığımızı yeniden elde etmek için Stop Talking 
Start Planting inisiyatifi ile birlikte hareket ederek hem 
ülkemiz hem de dünyamız için ağaç dikme kampanyası 
başlatıldı. Sadece bir haftada yüzlerce ağacı toprakla 
buluşturan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. 
4. sınıflar Stop Talking Start Planting projesi çerçevesinde 
ayrıca Türkçe derslerinde RAFT tekniğiyle orman yangınları 
konulu yazılı anlatım çalışması yaptılar. Farklı karakterlere 
bürünen öğrencilerimiz, o rolün gerektirdiği yazılı anlatım 
dilini kullanarak e- posta, gazete haberi, tabela vb. 
hazırlayarak farklı yazı türleriyle tanışma fırsatı buldular.

GELECEĞİN TARIMI
Fen Bilimleri Bölümü müfredata entegre edilen STEM 
çalışmaları kapsamında ScienceTech programını 
yürüten ortaokulumuz, öğrencilerinin bu program 
sayesinde günümüzün ve geleceğin problemlerini 
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) 
alanlarında sahip oldukları bilgi ve becerileri 
kullanarak çözmesine de vesile oluyor. 5. sınıf 
öğrencileri, geleceği tehdit eden en büyük çevre 
sorunlarından biri olan betonlaşmaya çözüm 
olarak “Geleceğin Tarımı/Agriculture of The Future” 
çalışmasını gerçekleştirdiler. Çalışmada, atık pet şişeler 
“Reuse” yöntemiyle bitkilerin saksısı haline getirilerek, 
damlama sistemine uygun şekilde hazırlandı. 
Çalışma okulun tören alanında yer alan 5 metre 
yüksekliğindeki duvarın bitkiyle buluşmasını sağladı. 
Öğrenciler ayrıca, iPad uygulaması olan “plant 
identifier” ile diktikleri bitkilerin türlerini inceleme fırsatı 
buldular. Dikey tarıma ek olarak öğrenciler skulent 
türlerini kullanarak hazırladıkları teraryumları da 
öğretmenlerine hediye ettiler.
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6. SINIFLAR ANKARA’DA
6. sınıflar, Atatürk Haftası’nda Atamızı ziyaret etmek 
üzere Ankara’ya gidip Anıtkabir’deki resmi törene 
katıldılar. Anıtkabir defterinin imzalanması sonrası 
Pembe Köşk, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ulus 
Meydanı, Eski Meclis Binası (Cumhuriyet Müzesi), MTA 
Tabiat Tarihi Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni içine 
alan geziden elde ettikleri akademik kazanımlar ve 
güzel anılarla döndüler. Kültürel mirasını tanıyan ve 
bu mirasa sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 
Üsküdar SEV’in eğitim gezileri sene boyunca devam 
edecek.

İZMİR UZAY 
KAMPI
Her yıl geleneksel olarak Fen 
Bilimleri Bölümü tarafından 
organize edilen İzmir Uzay 
Kampı, 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde 7. sınıf öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleşti. Kamp, uzay ve astronomi alanında 
geçmişten günümüze meydan gelen gelişimlerin birebir 
deneyimlendiği ve öğrencilerin, mekik görevleri, ay 
yürüyüşü gibi birbirinden farklı alanların interaktif 
simülasyonları kullandığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda 
yapıldı. Kamp aracılığıyla öğrencilerin uzay çalışmaları 
için cesaretlenmeleri ve düşünmeleri teşvik edildi. Kampta, 
uluslararası uzay istasyonlarında astronotların çalışma 
yöntemleri, yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukların çözümü 
için gerçekleşen icatları gören öğrencilerin uluslararası 
vatandaşlık bilinci de pekiştirildi. Öğrenciler ayrıca iletişim, 
takım çalışması, liderlik becerilerini geliştirirken macera 
dolu saatler yaşadılar.

GLOBAL IMPACT PROGRAMI
7. sınıflar, Assembly 
Hour dersinde 
ortaokul öğrencileri 
için özel olarak 
hazırlanan 
sosyal inovasyon 
programı 
Global Impact’in 
tanıtımına katıldılar. 
Geliştirdikleri projeleri Harvard, Brown, MIT gibi 
üniversitelerle işbirliği içinde uygulamalarını sağlayan bu 
programı yakından tanıyan öğrenciler, sunumdan farklı bir 
bakış açısıyla ayrıldılar.

8. SINIFLAR PDR ÇALIŞMALARI
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Bölümü,  8. sınıf öğrencileri ile 
“Zamanı Etkili Kullanmak ve Ders 
Çalışma Programı Oluşturmak” 
konulu sınıf çalışması yaptı. 
Çalışmada öğrencilerin hedef 
belirleme ve LGS sınavına 

hazırlık süreçlerini etkin bir şekilde geçirmelerini sağlamak 
amacı ile planlama ve organizasyon becerilerine 
odaklanıldı.
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8. SINIFLAR MERKEZİ SINAVI 
YAKINDAN İNCELEDİ
Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü 
tarafından, 8.sınıf öğrencilerine “2020 Merkezi Sınav 
(LGS) Bilgilendirme” sunumu gerçekleştirildi. Öğrenciler 
sınavın ders konuları, yapısı, uygulama detayları, 
değerlendirme yöntemi, okulumuzun gerçekleştireceği sınav 
hazırlık çalışmaları, okulların kontenjan ve taban puanları 
hakkında bilgilendirildi. LGS Koordinatörümüz tarafından 
sınav hazırlık sürecinde, öğrencilerin sorumlulukları, 
motivasyon kaynaklarının oluşturulması ve okulumuzun 
öğrenci destek programı hakkında detaylar paylaşıldı. 
Öğrenciler, soru cevap yöntemi ile 2020 Merkezi Sınav 
(LGS) sisteminin tüm detaylarını inceleyip sorularına yanıt 
buldular.

ÇOCUK KORUMA 
POLİTİKASI ÇALIŞMALARI 
Üsküdar SEV Anaokulu ve İlkokulu misyon ve hedefleri 
doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü 
tarafından “Çocuk Koruma Politikası ve Koruma 
Prosedürleri’’ dersleri, eğitimleri ve etkinliklerine başlandı. 
Yıl boyunca sürecek çalışmalar ana sınıflarında 4-8 Kasım 
haftası Rehberlik dersinde Çocuk Koruma dersi yapıldı. Bu 
ilk derste, güvenli ve güvenli olmayan dokunmalar üzerine 
konuşuldu. Güvenli dokunmalar kendimizi rahat ve iyi 
hissettiren dokunuşlardır. Güvenli olmayan dokunmalar 
ise bize zarar veren, canımızı acıtan ve bizi korkutan 
dokunuşlardır. Canlandırmalar yapılarak güvenli ve 
güvenli olmayan dokunmalar öğretildi. Uygun görseller 
üzerinden özel bölgelerimiz ve kişisel alanlarımız hakkında 
konuşuldu. Ders sonunda “Sır Versem Saklar Mısın?” 
kitabından ilgili kısımlar okundu. İlkokulda ise “Çocuk 
Koruma” derslerine de 1-4. sınıflardaki tüm seviyelerde 
başlandı.  Öğrencilerin esenliklerini sağlamanın ve 
korumanın önemi çocuklara anlatıldı. Çocukların kendi 
bedenlerine yönelik haklarından ve bu haklarını nasıl 
koruyacaklarından bahsedildi. 
Yine Üsküdar SEV Ortaokulu'nda tüm personel 
(yemekhane, temizlik, 
güvenlik, servis şoförleri 
ve hostesler) için Rehberlik 
ve Psikolojik Danışma 
Bölümü tarafından ‘’Çocuk 
Koruma Politikası ve Koruma 
Prosedürleri’’ eğitimi yapıldı. 
Bu eğitimde, öğrencilerimizin 
esenliklerini ve güvenliklerini 
korumanın önemi üzerinde 
duruldu. Çocuk korumaya 
yönelik sorumluluklarımız 
vurgulandı. Çocukları 
korurken koruyucu ve önleyici 
bir anlayışa sahip olmanın 
gerekliliğine dikkat çekildi.

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE 
MOTİVASYON 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü değerli eğitimci 
Cihat Şener’i okulda ağırladı. Veliler ve öğrenciler için iki 
seminer düzenlendi. 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 
“Sınava Hazırlık Sürecinde Motivasyon” seminerinde, 
sınava hazırlık süreci, sürdürülebilir 
başarı, hedef belirleme, stres ve 
duygu yönetimi gibi konulara 
değinildi. Öğrenciler merak ettikleri 
soruları yönelterek, konuğumuzun 
sınav ve hayatla ilgili tecrübelerini 
dinleme fırsatı buldular.
Yine Cihat Şener’in katılımıyla 8. 
sınıf velilerine de “Sınava Hazırlık 
Sürecinde Motivasyon” konulu 
seminer gerçekleştirildi. Seminerde, 
anne baba tutumlarına, yaş 
dönemi özelliklerine, sürdürülebilir 
başarıya, stres ve duygu yönetimine 
değinildi. Veliler, sınava hazırlık 
sürecinde çocuklarına nasıl destek olabilecekleri ile ilgili 
konuğumuzun önerilerini dinleme şansını yakaladılar.
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ÇOCUK HAKLARI PANELİ
5. sınıflar seviyesinde, Sosyal Bilgiler Bölümü liderliğinde 
çocuk hakları teması çerçevesinde uzman konuşmacı 
konuk Av. Ayşe Öcal’ın katılımı ile bir panel düzenlendi. 
Moderatörümüzün öğretmen, öğrencilerimizin panelist 
olduğu etkinlikte 5. sınıf öğrencileri çocuk haklarını 
içeren yasalarla ilgili bilgi sahibi oldular. Sosyal Bilgiler 
derslerinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddeleri 
üzerinden haklarını öğrenen öğrenciler, merak ettikleri 
soruları konuşmacı konuğa sordular. “UNICEF, çocuk 
hakları ihlali, medya etiği, çocuk istismarı” gibi başlıkları 
ayrıntılarıyla tartışma fırsatı bulan öğrenciler, günlük 
yaşamlarında karşılaştıkları problemleri de paylaştılar.

DİJİTAL ETİK VE SİBER SUÇLAR 
PANELİ
7. sınıflar seviyesinde PDR ve 
Desing&Coding Bölümü iş 
birliği ile dijital vatandaşlık 
teması çerçevesinde “dijital 
etik ve siber suçlar” başlıkları 
işlendi. Yaklaşık beş hafta 
süren çalışmaların ardından 
uzman konuşmacı konuk Av. 
Zafer İşeri ve öğrencilerin 
katılımıyla bir panel 
düzenlendi. Moderatörümüzün 
öğretmen, öğrencilerimizin 
panelist olduğu etkinlikte 7.sınıf 
öğrencilerimiz dijital etik ilkeleri ve siber suçları içeren 
yasalar ile ilgili bilgi sahibi oldular. “Dijital Vatandaşlık, 
Dijital Ayak İzi, Medya Dengesi, Siber Zorbalık, Bilişim 
Suçları” gibi başlıkları ayrıntıları ile tartışma fırsatı 
bulan öğrenciler, günlük yaşamlarında sanal dünyada 
karşılaştıkları problemleri paylaşma fırsatı buldular.

DOĞAYA SAYGI
6. sınıflarda, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü 
tarafından hazırlanan “Doğaya Saygı” konulu sınıf 
çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, 16 
yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg’in yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldular. Dünyaya ve 
sahip olduğumuz kaynaklara saygılı bireyler olarak, 
yaşadıkları çevreyi korumak için bireysel ya da grup 
olarak neler yapabileceklerini tartıştılar. Bu bilinci 
akranları ile paylaşmak üzere afiş tasarımları yaptılar.

VELİ SEMİNERİ: 
SORUMLULUK, 
BAĞIMSIZLIK 
VE ÖZ GÜVEN
Prof. Dr. Esra İşmen Gazioğlu 
tarafından “sorumluluk, 
bağımsızlık ve öz güven” 
kavramlarının ve gelişim 
psikolojisinin özelliklerinin paylaşıldığı “Gelişim 
Psikolojisi’nde Kesişen Konular” adlı konferans, 11 
Aralık 2019 Çarşamba günü Çamlıca Kampüsü'nde 
velilerin katılımıyla gerçekleşti. Konferans süresince 
ebeveyn olarak doğru bildiğimiz pek çok durumun 
çocuklarımızın gelişim süreçlerinde sorumluluk alma 
bağımsızlık ve öz güvene sahip olma konusunda 
nasıl bir etkiye sahip olduğu etkileyici bir biçimde 
paylaşıldı. 
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SEK SEK TURNUVASI
En bilinen sokak oyunlarından biri olan “Sek Sek” için 
Üsküdar SEV İlkokulu’nda eğlenceli ve çekişmeli bir turnuva 
düzenlendi. Öğrenciler eğlenerek rekabet etmenin tadına 
varırken “sek sek” oyununun keyfini çıkardılar.

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK 
EĞİTİM SUNUMU
2 Ekim 2019 Çarşamba günü, 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize 
Beden Eğitimi Bölümü tarafından organize edilen, Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi’nin Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
sunumu gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin erken yaşta 
spor kültürü edinmeleri hedefiyle düzenlenen etkinlikte, 
deneyimli sunucu ve sevilen maskot Oli, öğrencilerimize 45 
dakikalık interaktif eğitim sunumu yaptı.
Akademisyenler ve 
çocuk psikologları 
işbirliğiyle ilgili yaş 
grubundaki çocukların 
ilgi ve algılamalarına 
uygun olarak; spor, 
sağlık, beslenme, çevre 
duyarlılığı, insan vücudu, 
olimpiyat oyunları, spor dalları, spor kültürü ve ahlâkı, fair 
play gibi konularda çocukların öğrenirken eğlenmelerini 
hedefleyen çeşitli videolar, çizgi filmler, küçük yarışmalar 
ve renkli görsellerle sunum tamamlandı.

ARTİSTİK BUZ PATENİ 
ŞAMPİYONU
Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun Ankara’da 27-29 
Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlediği Ümitler Türkiye 
Şampiyonası’nda, C1 kategorisinde 4. sınıf öğrencimiz M. 
Uraz Ertaş birinci oldu. 

SPORTİF ÖN GELİŞİM 
ÖLÇÜMLERİ 
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları olarak öğrencilerin 
fiziksel ve sportif gelişimlerini en iyi şekilde takip 
edebilmek için başlatılan Sportif Ön Gelişim 
Ölçümleri sonucu elde edilen veriler çok önemlidir. 
Öğrencilerin birçok konuda değerlendirildiği bu 
ölçümlerle, her öğrencinin grafikler halinde sonuçları 
hazırlanacak. Uzman ekipler tarafından yapılacak 
olan fiziksel ölçüm testlerinin sonuçları, rapor olarak 
çıkarılacak ve okul tarafından öğrenciler ve velilerle 
paylaşılacak.
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ERZURUM’DA KAYAK İL BİRİNCİLİĞİ
26-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen okullar arası Kayak İl Birinciliği’ne Üsküdar SEV İlkokulu ve 
Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri katıldı. Kerem Çalış, Büyük Slalom yarışında İstanbul 2.’si, Slalom yarışında İstanbul 3.’sü 
olurken, Dafne Yuvacan Büyük Slalom İstanbul 2.’si, Slalom yarışlarında İstanbul 2.’si oldu. Ada Hasırcı ise Büyük Slalom 
yarışında İstanbul 1.’si, Slalom yarışında da İstanbul 1.’si oldu. Bu sonuçlarla öğrenciler, Erzurum‘da düzenlenecek olan Türkiye 
Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar. Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz.

KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL TAKIMI
Oynadığı tüm maçları kazanan Küçük Kız Voleybol Takımı, Üsküdar Şampiyonu olarak İstanbul 
il müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

JUDO 
ŞAMPİYONU
Üsküdar SEV İlkokulu öğrencisi 
Ali Kerim Başmısırlı 30 Kasım-1 
Aralık tarihlerinde Zonguldak’ta 
gerçekleştirilen 4. Uluslararası 
Madenci Kupası Süper Minikler 
Judo Şampiyonası’nda 34 
kiloda Turnuva Şampiyonu oldu.
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SUTOPU ŞAMPİYONLUĞU
Üsküdar SEV Ortaokul öğrencisi Cafer Demir Özalp’in 
dahil olduğu ASSK U11 takımı, sutopu şampiyonasında 
Türkiye Sutopu Federasyonu U11 Erkekler Sutopu Festivali 
Şampiyonu oldu. Grup maçlarını namağlup tamamlayarak 
12 takım arasında festivali birinci olarak bitirerek 
şampiyonluk madalyalarını aldılar.YELKENDE BAŞARI

Üsküdar SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ece Çaldağ, 
16-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Muğla Yalıkavak’ta 
yapılan Türkiye Yelken Federasyonu Kupası yarışlarında 
Optimist Junior Kızlarda Türkiye 3.sü oldu. Ece Çaldağ, 
ara tatilde Büyükçekmece’de yapılan Türkiye Yelken 
Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etti. 
Burada da Optimist Junior Kızlar’da Türkiye üçüncüsü oldu. 
Ece Çaldağ, 2020’den itibaren Senior (genel) klasmanda 
yarışmalara devam edecek. Kendisini tebrik ediyor, 
başarılar diliyoruz.

TÜRKİYE 
REKORU
Üsküdar SEV Ortaokulu 
öğrencisi Ahmet Deniz 
Doğan, katıldığı yüzme 
yarışlarında 4x100m Karışık 
Erkeler 13 yaş yeni Türkiye 
rekoru sahibi olurken, 
4x50m Serbest Türkiye 3.sü, 
4x50m Karışık Türkiye 2.si 
ve 50m Sırt Türkiye 8.cisi 
oldu. Başarılarının devamını 
diliyoruz.

YÜZME ŞAMPİYONU
Üsküdar SEV Ortaokulu 6. sınıf 
öğrencisi Yavuz Ömer Ağa, 18-
20 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Beylikdüzü’nde yapılan, İstanbul, 
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, 
Sakarya, Bolu, Zonguldak, Düzce 
illerinden sporcuların da yer aldığı, 
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge 
Müsabakaları yüzme yarışlarına 
katıldı. Yarışlarda; 50m kelebek 
branşında 11 yaş Bölge 1.si, 100m 
kelebek ve 100m serbest branşında 11 yaş Bölge 3.sü, 
200m karışık branşında 11 yaş Bölge 4.sü, 4x100m 
serbest bayrak ve 4x50m karışık bayrak yarışlarında 11 
yaş Bölge 1.si oldu.
Yavuz Ömer Ağa, bu derecelerle 5-8 Aralık 2019 tarihleri 
arasında Ankara’da yapılan ve Türkiye genelinde yaklaşık 
1,250 sporcunun yarıştığı “11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 
Türkiye Finalleri”ne katıldı. Finallerde de başarısını gösteren 
Yavuz Ömer Ağa, 50m Kelebek branşında Türkiye 1.si, 
100m Serbest branşında Türkiye 2.si, 100m Kelebek 
branşında Türkiye 5.si, 4x100m Serbest Bayrak ve 4x50m 
Karışık Bayrak yarışlarında Türkiye 1.si oldu. Kendisini 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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“KİTAPLARI SEV 
KARDEŞİM”
Üsküdar SEV Anaokulu’nun minik öğrencileri, 
bu yıl başlatılan sosyal sorumluluk projesi “SEV 
Kardeşim” ile örnek bir dayanışma sergiledi. Üsküdar 
SEV Anaokulu’nun öğretmen ve yöneticilerinden 
oluşan Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin liderliğinde 
yapılan “SEV Kardeşim” projesi kapsamında son 
olarak “Kitapları SEV Kardeşim” etkinliği hayata 
geçirildi. Okul Aile Birliği’nin de destek verdiği 
proje kapsamında öğrenciler, yılbaşı öncesinde 
hazırlıklarına başladılar. Yeni yılda kardeş okuldaki 
arkadaşları için, “hediyelerin en anlamlısı kitaptır” 
diyerek, “Harika Bir Uçurtma” kitabından bir tane 
kendileri, bir tane de arkadaşları için aldılar. Kitabın 
yazarı Tülin Kozikoğlu ile okulda kitap atölyesi yapan 
minikler, arkadaşlarına aldığı kitap için de bir ayraç 
yapıp kitabın arasına koydular ve hediye paketlerini 
de kendileri yaptılar. Kardeş okulları Selçuk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu’ndaki minik 
kardeşlerinin yeni yıllarını en anlamlı hediye olan 
“kitap”larla kutladılar.

GÖBEKLİTEPE HİKAYESİNİ 
ARIYOR!
Üsküdar SEV Okulları 
ülkemizdeki kültürel 
mirasa sahip çıkmak 
amacıyla bir proje başlattı. 
Topraklarımızdaki kültürel 
zenginliğin anlamını sadece 
yakın geçmişimizden bugüne 
değil, 12.000 yıl öncesinden 
bugüne taşımak için başta 
öğrencilerimiz olmak üzere tüm 
okulla birlikte Göbeklitepe’nin 
hikayesini dinlemek için yola 
çıktık.

YENİ YIL 
YEMEĞİ
Üsküdar SEV Anaokulu, 
İlkokulu ve Ortaokulu Okul 
Aile Birlikleri tarafından 
düzenlenen yeni yıl yemeği 
ve şenliğiyle veliler 2020 
yılına birlikte merhaba 
dedi. OAB’ler, böyle büyük 
bir aile olmaktan mutluluk 
duyduklarını belirterek, 
“Yeni yılın hepimiz için 
sağlık, mutluluk, barış ve 
başarı getirmesini tüm Okul 
Aile Birlikleri olarak temenni 
eder, en kısa sürede tekrar 
bir arada olmayı dileriz. 
Hayat paylaşıldıkça güzel. SEVgiyle kalın.” mesajını 
paylaştılar.

FENER VE BALAT 
TURU
Okul Aile Birliği’nin düzenlediği 
İstanbul’un en otantik semtlerinden 
Fener ve Balat turuna katılan 
veliler, günümüze kadar 
korunmuş tarihi yapılarını görüp, 
ilginç hikâyelerini dinlediler ve 
ruhunu yitirmemiş sokaklarda 
kaybolmaktan büyük keyif aldılar.

BİENAL GEZİSİ
Üsküdar SEV Anaokulu, 
İlkokulu ve Ortaokulu Okul 
Aile Birlikleri Bienal Gezisi 
düzenledi. Geziye katılan veliler, 
sanatçıların sıradan insanı 
uyarmak için sanatı ne kadar iyi 
kullandıklarına tanık oldular ve 
sergileri rehber eşliğinde keyifle 
gezdiler.
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Hem okuyup hem dinleyebileceğiniz, 
şarkılı bir masal!

Masal anlatıcısı Judith Malika Liberman ilk kez 
çocuklar için yazdı, Zeynep Özatalay resimledi. 
Dünya masallarını yeniden yorumlayan 
Liberman, “Şarkılı Masallar” serisinin ilk kitabında
okurlarına hayal kurmak, yaratıcılık, kendini ifade 
etmek ve ileri dönüşüm üzerine rengârenk bir masal 
anlatıyor. Üstelik bu çok katmanlı masal, ritmik 
şarkılarla da zenginleşiyor.
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