


Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve 
Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile 
zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. 
Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, 
Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen, bir sonraki 
eğitim kurumunda başarıyı sağlayacak sağlam 
temelleri olan, gelişime açık, özgüvenli, toplumsal 
konulara ve çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirir.

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, 1997 
senesinde ilköğretim yasası ile birlikte köklü bir 
geçmişe sahip Sağlık ve Eğitim Vakfı çatısı altında 
kurulmuştur. Sağlık ve Eğitim Vakfı çatısı altına 
2014 senesinde, kurumumuzdaki öğrencilerin
geçiş yapabildiği SEV Amerikan Koleji katılmıştır.

MİSYONUMUZ



HEDEFLERİMİZ
Öğrencilere
•  Atatürk ilkelerini ve devrimlerini benimsetmek,

•  Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı  
 olmalarını sağlamak,

•  Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı  
 bireyler olarak yetiştirmek,

•  Türkçeyi ve İngilizceyi etkin biçimde kullanmalarını  
 sağlamak,

•  Öğrencilerin kendilerini Almanca veya
 Fransızca ve İspanyolca dillerinde, Avrupa Ortak Dil  
 Kriterlerinin öngördüğü A1/A2 seviyesinde ifade
 etmelerine ve hedef dilin kültürünü tanımalarına  
 olanak sağlamak,

•  Bilime, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamak,

•  Analitik ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak,

•  Sorun çözme ve bağımsız karar verebilme
 süreçlerinde desteklemek,

•  Sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını  
 sağlamak,

•  Sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek,

•  Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlılık
 geliştirmek,

•  Bireysel ve ortak çalışma becerisi kazandırmak,

•  İlgilerini ve yeteneklerini keşfederek
 kullanmalarını sağlayacak ortamlar yaratmak,

•  Etkili iletişim becerileri kazandırmak,

•  Bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır.

Okulumuz ana sınıfında 4 ve 5 yaş grubu 
çocuklarına eğitim verilmektedir. Okul öncesi 
eğitimde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate 
alındığı, farklı eğitim modelleri ile zenginleştirilmiş 
karma bir program uygulanmaktadır. Programımız 
öğrencilerimizin gelişimsel becerilerinin 
desteklenmesi için dans, yaratıcı drama, müzik, 
beden eğitimi ve bilgisayar gibi branş dersleri ile 
zenginleştirilmiştir. İngilizce öğretimi, deneyimli 
yabancı öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

ANA SINIFI



EĞİTİM MODELİMİZ
Alanında uzman, deneyimli, başarılı, nitelikli 
öğretmen kadrosu ve idari personelleri ile 
okulumuz, hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin 
gelişimlerini destekler. 

Okulumuz:

• Öğrenci merkezli,
• Öğrenmeyi öğreten,
• Katılımcı,
• Uygun davranışları kazandırmayı hedefleyen,
• Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme  
 becerileri kazandıran bir kurumdur.

Okulun hedefleri arasında öğrencileri bir üst 
kuruma en iyi şekilde hazırlamak kadar, onların 
İngilizce’yi ileri düzeyde ve kalıcı olarak kullanma 
becerisi kazanmaları da önemli yer tutmaktadır.

Bu amaçla küçük sınıflarda başlayan İngilizce
eğitimi 8. sınıf sonunda üst düzeye ulaşmaktadır. 
İngilizce bölümümüz, çoğunluğu ana dili İngilizce 
olan öğretmenlerin oluşturduğu bir kadroya 
sahiptir.

İngilizce programımız; Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından onanmış, öğrencilerin kültürü 
özümsemesini, dile en iyi şekilde hakim olmasını 
ve kullanabilmesini hedefleyen, etkinliklerle 
desteklenen bir programdır. 

Farklı sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin İngilizce 
bilgi ve becerilerini ölçmek, düzeylerini saptamak
amacıyla Cambridge sertifika sınavları
(KET ve PET) uygulanmaktadır.

Okulun çalışmaları, öğrencilerin bilişsel, sosyal ve 
duygusal alanlardaki gelişimlerini desteklemeyi 
hedef almaktadır. Okulumuzda yaşam boyu 
öğrenmeye ve sosyal becerilerin kazandırılmasına 
önem verilir.



OKULDA YAŞAM
Fiziki koşullar

Ana sınıfı öğrencilerimiz 
Bağlarbaşı, 1-2-3 ve 4. sınıf 
öğrencilerimiz Beylerbeyi 
Kampüslerimizde, 
5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz 
Çamlıca Kampüsümüzde 
eğitimlerini sürdürmektedirler.

Kampüslerimizde tiyatro 
salonu, kütüphane, fen 
laboratuvarı, resim atölyesi, 
müzik odası, spor alanları ve 
kapalı spor salonlarımız 
bulunmaktadır. Tüm sınıflar 
akıllı tahta (smart board) 
sistemi ile donatılmıştır.

Güvenli kampüsler

Kampüslerimizde 
öğrencilerimizin güvenliğini 
sağlamak üzere deneyimli 
güvenlik elemanlarımız 
bulunmaktadır.

Okul kampüslerimiz ileri 
teknoloji güvenlik 
sistemleriyle korunmaktadır.

Zengin kütüphaneler

Kütüphanelerimiz, okumayı teşvik 
etmek, geçerli bilgiye ulaşımı 
sağlamak, bilgi dağarcıklarını 
zenginleştirmek, öğrenmeyi 
öğretmek, öğrencilerine yaşam 
boyu bilgi okuryazarlığı 
kazandırmak üzere hizmet 
etmektedir. Amaç, okuyan, 
donanımlı ve yaşam boyu öğrenen 
bireyler yetiştirmektir. Kütüphane 
kaynakları müfredat doğrultusunda 
ders programına, öğrencilerin 
proje  konuları hakkında araştırma 
yapmalarına destek vermektedir. 

Kütüphanelerimizde zengin bir 
kitap koleksiyonu olup, kaliteli 
yayınlarla güncellenmektedir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca, 
Almanca kaynaklar, süreli yayınlar, 
elektronik materyaller ve bir çok 
online veritabanı da sistemimizi 
desteklemektedir.

Etkin sağlık destek hizmetleri

Her kampüsümüzde donanımlı 
kliniğimiz bulunmaktadır. 
Hemşirelerimiz tam gün hizmet 
verirken, doktorumuz kampüslerimiz 
arasında dönüşümlü
olarak çalışmaktadır. Bağlarbaşı 
kampüsümüzde ise ana sınıfımıza 
destek veren bir doktor ve 
hemşiremiz bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra tüm öğrencilerimiz 
her türlü kazaya karşı sigortalanmıştır. 
Okul sağlık birimi aynı zamanda okul 
ve çevre sağlığı, beslenme, 
hastalıklardan korunma ve acil
durum yönetimi ile ilgili konularda 
eğitim, denetim ve çalışmalarda etkin 
olarak görev alır.



CIS Akreditasyonu

Avrupa Uluslararası Okullar Birliği (CIS) 
dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan 
ilköğretim ve lise düzeyinde pek çok 
okulun belirli standartlara göre eğitim 
öğretim sağladığını onaylamaya
yetkin uluslararası bir kuruluştur.
Özel Üsküdar SEV Okulları, 2008 
tarihinde CIS tarafından akredite 
edilmiştir. (www.cis.org)

Okulumuzun, bu saygın kuruluş 
tarafından tam akredite edilmiş
olması, Özel Üsküdar SEV Okulları’nın 
eğitim-öğretim alanında uluslararası 
yüksek akademik ve profesyonel 
standartlara ulaştığı ve kendini sürekli 
geliştiren bir okul olduğunu 
göstermektedir.

ISTA

Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği (ISTA); 
tiyatro eğitmeni, aktör, şarkı yazarı, 
müzisyen, psikodrama eğitmeni gibi, 
alanında isim yapmış kişiler tarafından 
yönetilen İngiltere merkezli bir 
organizasyondur. 

ISTA, dünya çapında organizasyonlar 
düzenleyerek, farklı kültürlerden genç 
insanları, öğretmenleri, oyuncuları bir 
araya getirir. Oyunculuk yeteneklerini 
ortaya koyma ve deneyimleme şansı tanır.

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen tiyatro 
festivallerinde, katılımcılar bir yandan 
yeteneklerini sergileyerek, güncel drama 
teknikleri konusunda bilgilenirken, yeni 
dostlar edinirler. Okulumuz 2000 yılından 
bu yana ISTA üyesidir ve öğrencilerimiz 
dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen 
festivallere öğretmenleri eşliğinde 
katılmaktadır.

JMUN

Okulumuzda 11 yıldan beri yürütülen 
JMUN (Junior Model United Nations), 
ortaokul öğrencilerimizin görev aldığı 
Birleşmiş Milletler Konferansı’nın 
simulasyonudur.

Silahsızlanma, insan hakları, çevre, politik 
ortam, sosyal ortam, eğitim komitelerinin 
yanında güvenlik konseyinden oluşan 
konferanslara okulumuz hem ev sahipliği 
yapmakta hem de öğrencilerimiz 
yurtdışındaki konferanslara katılmaktadır.

Gençlerin yabancı dil ve iletişim 
becerilerinin gelişimine de katkı sağlaması 
amacıyla, konferanslar İngilizce olarak 
gerçekleştirilir. Öğrencilerin küçük 
yaşlardan itibaren evrensel sorunlar 
hakkında farkındalık kazanmaları, 
araştırma ve sorgulama yaparken 
kendilerinin de bu sorunların çözümünde 
rol oynayabilecekleri bilincinin 
kazandırılması amaçlanmaktadır.

DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM



DERS DIŞI AKTİVİTELER

Ders dışı aktiviteler
“Sosyal Yönü Kuvvetli Kişilikler”

Sosyal etkinlikler dersinde kulüp 
çalışmaları ve toplum hizmeti
çalışmaları yapılır. Haftalık ders 
programı içerisine yerleştirilmiş olan 
sosyal etkinlik saatinde öğrenciler, 
yaş gruplarının özellikleri göz önüne 
alınarak düzenlenmiş olan kulüp 
etkinliklerine katılır.

Bu etkinlikler bilimsel, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif 
alanlarda, öğrencilerin özgüvenlerini, 
sorumluluk duygularını geliştirmek, 
yeni ilgi alanları ve beceriler 
oluşturmak amacı ile belirlenir.

Gelişim Desteği
“Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü”

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Bölümü, öğrencilerimizin;

• Bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini  
 takip etmeyi,
• Çevrelerine uyum sağlamalarına
 yardımcı olmayı,
• Kendilerini tanımaları, geliştirmeleri ve    
 bağımsızlaşabilmelerini sağlamayı, 
• Eğitim-öğretim ortamından en üst  
 düzeyde faydalanabilmelerine destek  
 olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler, 
aile görüşmeleri, grup çalışmaları, eğitim, söyleşi 
ve seminerler yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz, bu 
faaliyetleri gerçekleştirirken üç temel ilkeyi 
benimseyerek çalışır:

• Danışanın yardım alma, sürdürme ya da süreci  
 sonlandırma gibi konularda “gönüllü” olması  
 esas alınır.
• Etik ilkeler doğrultusunda, danışanla yapılan  
 görüşmeler “gizlilik” ilkesine dayanır.
• Tüm bireylere “saygı” esastır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz 
aldığı süpervizyon çalışmaları ile kendini sürekli 
geliştirmekte, öğrenci ve velilerimize en güncel 
yaklaşımları sunmayı hedeflemektedir.
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Geçmişin Gücüyle Geleceğe... 
Birlikte!

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bir buçuk 
asra yakın geçmişi olan okullarından 
kazandığı birikim ve uzmanlığını 21. 
yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda, 
öncü ve yenilikçi bakış açısıyla 
harmanlayarak SEV Amerikan Koleji’ni 
kurmuştur. 

Yaklaşık 140 yıllık geçmişi olan üç 
liseden gelen birikim ve tecrübe yeni 
lisenin temel taşlarındandır. 

Öğrencilerin kendilerini ve 
geleceklerini ilgilendiren alanlarda söz 
sahibi olmalarının, seçme ve karar 
vermelerinin teşvik edildiği bir eğitim 
ortamında, öğretmen ve öğrenciler 
birlikte, SEV Amerikan Koleji’ni daha 
da ileriye taşıma sorumluluğunu 
paylaşmaktadırlar. 

SEV Amerikan Koleji’nde Öğrenim

• SEV Ortaokullarından mezun olan 
öğrenciler, 5, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu 
başarı puanlarının aritmetik ortalaması 
75 ve üzeri olmak koşuluyla SEV 
Amerikan Koleji’nin ilan ettiği zaman 
aralığında TEOG puanına 
bakılmaksızın kayıt yaptırabilirler.
Buna ek olarak SEV Amerikan 
Koleji’ne TEOG puanıyla öğrenci alımı 
yapılmakta olup, geçtiğimiz sene 
soruların %94’ünü doğru yanıtlayan 
öğrenciler kayıt olmuşlardır.
•  Öğrenciler, Türkçe ve İngilizce’den 
oluşan çift dilli bir akademik müfredatı, 
Türk ve yabancı öğretmenlerle “çift 
dil-çift kültür” düşüncesinin 
şekillendirdiği bir eğitim ortamında 
çalışmaktadırlar. 
• Bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıllık 
bir lise eğitim programı uygulayan SEV 
Amerikan Koleji’nde, lise hazırlık 
senesinde yoğun ve güçlü  bir dil 
programı uygulanmaktadır. Bu 
seviyede, ilk dil olan İngilizce’nin yanı 
sıra Matematik ve Fen dersleri de yine 
İngilizce olarak okutulmaktadır.

•  İkinci yabancı dil eğitimi; Fransızca, 
Almanca veya İspanyolca olarak, yine 
hazırlık sınıfında başlamaktadır. 
• Hazırlık sınıfının, öğrencilerin 
İngilizcelerini geliştirecekleri bir yıl 
olmasının yanında, gelecek dört yıl için 
de pedagojik-psikolojik bir hazırlanma 
dönemidir. Öğrencilerimizin, sonraki 
sınıflarda daha da geliştirecekleri 
analitik ve eleştirel düşünme 
becerilerini kazanmaya bu sınıfta 
başlamaktadırlar. 
• Hazırlık sınıfı sonrasında 
-L9-L10-L11-L12- Matematik ve Fen 
bilimleri dersleri İngilizce işlenirken, 
Sosyal Bilimler ve Türk Dili ve 
Edebiyatı dersleri Türkçe 
işlenmektedir. Bu sayede öğrenciler 
her iki dili de doğru dil bilgisi ve zengin 
kelime dağarcığı ile akıcı bir şekilde 
kullanmayı öğrenmektedirler. 
• SEV Amerikan Koleji’nde sanattan 
müziğe, dramadan spora kadar, farklı 
yelpazedeki seçmeli ders olanakları ile 
öğrencilerimizin kişisel donanımlarını 
artırılmaktadır. 

SEV AMERİKAN KOLEJİ



Öğrenciler, kulüp faaliyetlerinin yanısıra 
sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında çalışmalar yapmakta ve 
sosyal konularda da sorumluluklar 
üstlenmektedirler. Her kulübün yıllık 
planlamasında bir sosyal sorumluluk 
projesi yer almakta olup, böylelikle her 
öğrencinin en az bir sosyal sorumluluk 
projesinde görev alması 
sağlanmaktadır. Bunun dışında okul 
genelinde gerçekleştirilen büyük 
projeler de yürütülmekte, öğrenci ve 
öğretmenlerin gönüllü katılımı ile 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

• Gerçekleşen okul etkinliklerinden 
bazıları; SAC Fest, Halloween Kostüm 
Yarışması, CERN Gezisi, NASA Gezisi, 
TEDxSEVAmericanCollege, SOLEA 
İspanyolca Günü, Frankofoni Haftası, 
Akademik Dürüstlük Haftası, Soma 
Topluma Hizmet Projesi, SAC Dans 
Günü vb...
• SAC’de yer alan kulüplerden bazıları; 
Fotoğrafçılık, Tiyatro, SAT, Fitness, Jiu 
Jitsu, Korfbol, Genç Girişimcilik, Latin 
Dansları, Raspberry Pi, Seramik, 
Social Welfare, Model Birleşmiş 
Milletler Kulübü (MUN), Drama, 
Makers, Topluluk Önünde Konuşma, 
Environmental Science, Math 
Fanatics, Bir Ülke İnşa Ediyoruz, Do It 
Yourself, Yağlı Boya, Müzikal Kulübü...

Uluslararası Bakalorya Diploma 
Programı

SEV Amerikan Koleji, Mayıs 2016’da 
aldığı resmi otorizasyon onayı ile IB 
Dünya Okulu olmuştur. Üniversite 
öncesi eğitim ve öğretim programı 
olan uluslararası akademik 
mükemmelliğin bir göstergesi olarak 
kabul edilen Uluslararası Bakalorya 
Diploma Programı ile öğrencilere, 
derin ve kapsamlı bir eğitim 
sunulmakta, coğrafi ve kültürel 
hareketlilik sağlanmakta ve 
uluslararası bir bakış açısı 
kazandırılmaktadır. SAC öğrencileri, 
Uluslararası Bakalorya (IB) sistemi 
sayesinde, hem yurt dışı hem de yurt 
içinde birçok prestijli üniversiteye 
başvuru hakkı kazanabilir ve en 
prestijli üniversitelerde burslu okuma 
hakkından yararlanma sürecinde bir 
adım önde olabilirler.







Çamlıca Kampüsü
 
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. 
No:6 34696
Küçükçamlıca - Üsküdar / İstanbul
 
T: 0216 547 23 23
F: 0216 547 23 24

Beylerbeyi Kampüsü
 
Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. 
No:4 34676
Beylerbeyi / İstanbul
 
T: 0216 547 38 38
F: 0216 422 60 46

Bağlarbaşı Kampüsü

Selami Ali Mah. Ekmekçibaş Sok. 
No:12 34664 
Bağlarbaşı / İstanbul

T: 0216 341 94 79
F: 0216 310 21 55

www.sevuskudar.k12.tr


