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Kampüs, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, 
Çekmeköy yerleşkesinde 14.500 metrekarelik bir 
tepe alana inşa edilmiştir.
Okul, mimarisiyle Almanya’nın prestijli ödül 
programlarından Iconic Awards 2013’te “Concept- 
Visionary Architecture” ödülüne layık görülmüştür. 
Kolay ulaşılabilir açık tene�üs alanları, iç avluları, 
binalardaki geniş kat bahçeleri, tepe ışıkları ve en 
önemlisi her noktada doğal gün ışığı alabilen 
mimarisiyle aydınlık, ferah ve enerji dolu bir çalışma 
ve eğitim ortamı sağlamaktadır. 
Öğrencilerin tüm gereksinimleri düşünülerek 
tasarlanan kampüste; her biri dijital donanımlı, 
etkileşimli akıllı tahtaya ve projeksiyon sistemine 
sahip derslikler bulunmaktadır. 
Öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin her 
biri için ikişer tane olmak üzere, altı modern fen 
bilimleri laboratuvarından yararlanabilmekte ve 
dersleri uygulamalı olarak öğrenebilmektedirler.
Bu dersliklerin yanı sıra kampüste, seramik 
stüdyosu, çok amaçlı derslik, iki büyük müzik 
sınıfı, iki çalışma odasından oluşan güzel sanatlar 
merkezi öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 
360m2’lik alana kurulmuş inovasyon, girişimcilik 
ve ortak çalışma alanı olarak düzenlenmiş SAC 
X-Zone’da, öğrencilere girişimcilik, inovasyon ve 
birlikte çalışma ruhu kazandırmayı hedefleyen 
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Kampüsümüzde bulunan 590 kişilik konferans 
salonu ve 63 kişilik tiyatro salonu, öğrencilerimizin 
topluluk karşısında kendilerini iyi ifade 
edebilmelerine ve hitap yeteneği kazanabilmelerine 
olanak sağlamaktadır. 
28.000 kitap kapasitesine sahip olan kütüphane, 
öğrenci ve öğretmenlerin önerileriyle daha da 
zenginleşmektedir.
840 öğrencilik toplam kapasitemizde, 
öğrencilerimiz 24 kişilik dersliklerde öğrenim 
görmektedirler.

Sağlık ve Eğitim Vakfı, Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan 
Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu 
mezunları tarafından, 1968 yılında kuruldu. Gelişen Türkiye’ye 
hizmet ilkesini temel alan vakıf, gelişen ve değişen dünyada, 
uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi 
ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren, köklü eğitim 
kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 
çalışmaktadır.

Sağlık ve Eğitim Vakfı, hizmet verdiği alanlarda tüm kurumlarıyla, 
geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe taşımayı 
hedeflemektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, 
Tarsus Amerikan Koleji ve 1997’de açılan Özel Üsküdar SEV 
İlköğretim, İzmir Özel SEV İlköğretim, Tarsus Özel SEV İlköğretim 
Kurumlarını çatısı altında toplamaktadır. Eğitim kurumlarının yanı 
sıra büyük çoğunluğun Redhouse Yayınevi adıyla bildiği ve 150 
yıllık sözlükçülük geleneğinin yanı sıra birçok farklı alanda eser 
yayımlamakta olan SEV Yayıncılık da Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 
diğer kurumudur.

SEV - Sağlık ve Eğitim Vakfı 
Hakkında

Donanımlı gençlerle 
güçlü yarınlara

http://sevkoleji.k12.tr

Nişantepe Mahallesi
Kerem Sokak 76. Cadde No: 5-9
Çekmeköy - İstanbul
T: +90 (216) 625 27 22
E:  info@sevkoleji.k12.tr

@SACamerikan

/SACamerikan

/SEVAmerikanKoleji

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ // İZMİR AMERİKAN KOLEJİ // TARSUS AMERİKAN KOLEJİ // ÖZEL SEV LİSESİ
ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI // İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI // TARSUS SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI
SEV YAYINCILIK A.Ş.

www.sev.org.tr
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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.

•

•

Geçmişin Gücüyle Geleceğe...
Birlikte!

Eğitim Kadrosu

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı eğitim kurumlarının 
yedincisi olan ve 2014-15 öğretim yılında kapılarını açan 
SEV Amerikan Koleji’ne hoşgeldiniz…

SEV Amerikan Koleji, kardeş okulları ile birlikte, kâr 
amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve mütevelli heyetinde 
Türkiye’nin çeşitli sektörlerinde görev yapan 44 kişinin 
görev aldığı Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 
yönetilmektedir. 

SEV Amerikan Koleji (SEV American College - SAC), 
SEV Vakfı’na bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi (1876), 
İzmir Amerikan Koleji (1878) ve Tarsus Amerikan Koleji 
(1888) gibi yüz yılı aşan geçmişleri olan köklü liselerin 
de dördüncüsüdür.

SAC öğrencileri, çok sağlam temeller üzerine kurulmuş 
bu eğitim kurumunu, katılımcı rolleriyle şekillendirip, 
geliştirip daha da ileriye taşıyacaklardır. Diğer 
okullarımızda olduğu gibi, SEV Amerikan Koleji’ndeki 
öğrencilerimizin de araştıran, sorgulayan, eleştiren, 
alternatifler arayan, çözüme ve sonuca odaklanan 
bireyler olarak yetişecekleri bir eğitim ortamı 
sağlamaktayız.

Bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği, toplumsal 
değişimin sürekli yaşandığı dünyamızda, 
öğrencilerimizin birçok alanda donanımlı, kendine 
güvenen, yaratıcı ve analitik düşünme yeteneğini 
kazanmış bireyler olarak yetişmesi için onlarla birlikte 
çalışmaktayız.

Öğrencilerimiz, okulumuzda aldıkları eğitimle 
Türkiye’deki ve dünyadaki en iyi üniversitelerin 
kapılarını aralamaya bir adım daha yaklaşıyorlar.

Sevgili gençler, ileriye doğru birlikte yürümek için 
SEV Amerikan Koleji’nde sizleri aramızda görmek isteriz.
Başarı dileklerimle...

Sayın Veliler, Değerli Gençler;

Dale Taylor
Başdanışman

SEV Amerikan Koleji’nin misyonu, öğrencilerimizin bireysel olarak 
yetkinliklerinin farkına varıp gereksinimini duydukları şeyler için 
özgüvenlerinin gelişmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin 
sosyal olarak başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak temel 
gayelerimizdendir. Öğrencilerimizin çevreye yönelik sorumluluk 
bilinçlerinin ve özgüvenlerinin gelişimine katkıda bulunmak da temel 
misyonlarımızdandır.

Öğrencilerimizi; İngilizce’ye ana dili kadar hâkim, iyi eğitimli, yaşam 
boyu öğrenme alışkanlığını ilke edinmiş, etkili iletişim kurabilen ve her 
yönüyle nitelikli bir yaşam sürmeyi hedefleyen bireyler olarak 
yetiştirmeyi amaçlamaktayız.  Bu anlayışla, ülkesine ve insanlığa 
hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluğu kazanmış bireylerle 
SEV Amerikan Koleji ailesini büyütmek ve “geçmişin gücüyle, 
geleceğe, hep birlikte” ilerlemek, eğitim anlayışımız ve hayat algımızın 
temelini oluşturmaktadır.

Misyonumuz

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 sınıfı, öğrencilerin İngilizcelerini geliştirecekleri bir yıl 
olmasının yanında, gelecek dört yıl için de pedagojik-psikolojik 
bir hazırlanma dönemidir. Öğrencilerimiz, 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. 
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Üniversite öncesi eğitim ve öğretim programı olan IB DP (International 
Baccalaureate Diploma Programme), uluslararası akademik mükemmelliğin 
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. SEV Amerikan Koleji’nde 
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı seçeneği bulunmaktadır. Okulumuz 
gerekli başvurularını yapmış, bir yıl gibi kısa süren hazırlık dönemi sonunda 
Mayıs 2016’da gelen resmi onay ile IB Dünya Okulu olmuştur.

Bu programla, öğrencilerimize derin ve kapsamlı bir eğitim sunulmakta, 
coğrafi ve kültürel hareketlilik sağlanmakta ve öğrencilere uluslararası bir 
bakış açısı kazandırılmaktadır. Öğrencilerimiz, Uluslararası Bakalorya (IB) 
sistemi sayesinde, hem yurt dışı hem de yurt içinde birçok prestijli 
üniversiteye başvuru hakkı kazanabilir ve en iyi üniversitelerde burslu okuma 
hakkından yararlanma sürecinde bir adım önde olabilirler.

Eğitim kadromuz, SEV Amerikan Koleji Başdanışmanı Dale Taylor,
Okul Müdürü Elvan Tongal ve tecrübeli eğitmenlerin liderliğindeki ekip 
tarafından, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan titiz araştırma 
ve görüşmeler sonucunda oluşturulmuştur. 
İngilizce Bölümü eğitim kadromuzun %90’ı ana dili İngilizce olan 
öğretmenlerden oluşmaktadır. 
Öğretmen kadromuzun %45’i yabancı uyrukludur.
SEV Amerikan Koleji öğretmen ve yönetim kadrosu, eğitimde teknolojinin 
akıllı kullanımı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, 
öğrencilerimizle paylaşmayı ve akademik süreçleri, öğrencilerimizle birlikte 
teknolojik uygulamalar yaparak güçlendirmeyi amaç edinmektedir.

•

•

•
•

SEV Amerikan Koleji’nde Öğrenim

Ana branşlardaki derslere ek olarak müfredat dışı çalışmalarla da 
eğitim ortamımız zenginleştirilmektedir. Okulumuzda sanattan 
müziğe, dramadan spora kadar, farklı yelpazedeki seçmeli ders 
olanakları ile öğrencilerimizin kişisel donanımları artırılmaktadır. 
Okulumuzda bulunan 3D yazıcı, greenbox stüdyosu ile de 
öğrencilerimiz teknolojik çalışmalar yapabilmekte ve bu 
çalışmaları derslerine entegre edebilmektedirler. 

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

Gerçekleşen okul etkinliklerinden bazıları: SAC Fest, Halloween 
Kostüm Yarışması, CERN Gezisi, SOLEA İspanyolca Günü, 
Benimle Oynar mısın?, Frankofoni Haftası, Akademik Dürüstlük 
Haftası, Yazarlar Okulda, Soma Topluma Hizmet Projesi, SAC 
Dans Günü, Frühlingsfest, Eureka Day, Batık Hikayeler vb...

Okulumuzdaki kulüplerden bazıları: Fotoğrafçılık, Genç 
Girişimcilik, Latin Dansları ve Tango, Model Birleşmiş Milletler 
(MUN), Drama, Makers, Topluluk Önünde Konuşma, Yağlı Boya, 
Müzikal, TEDxSEVAmericanCollege, Robotik...

SAC, Türkiye’de MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferansını 
düzenleyen ve THIMUN (Türkiye Uluslararası Model Birleşmiş 
Milletler) tarafından onaylanan ilk okul olan, kardeş okulumuz, 
Üsküdar Amerikan Lisesi'ndeki konferanslara katılır. 

SAC'de öğrenciler söz sahibidir, sınıf temsilcilerinden oluşan 
Öğrenci Birliği bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenler, 
Okul Aile Birliği toplantılarına katılır, dönemsel  olarak yaptıkları 
öğrenci anketleri ile okulun demokratik gidişatına yön verirler. 

SEV Amerikan Koleji (SAC), Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 
köklerinden gelmektedir. Bu ailenin en yeni üyesi olan 
okulumuz ise kapılarını Eylül 2014’te öğrencilere 
açmıştır. Sağlık ve Eğitim Vakfı ilköğretim okullarında 
8. sınıfı bitiren öğrencilerin ortaokul not ortalamalarına 
göre SAC’ye girme fırsatları vardır. Bunun yanında, 
8. sınıfta girdikleri ulusal liselere giriş sınavına göre 
diğer okullardan öğrenciler de seçilmektedir.

SEV Amerikan Koleji öğrencilerini Türkiye’deki ve 
yurt dışındaki seçkin üniversitelerin akademik hayatına 
özenli bir şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. SAC 
topluma ve dünyaya yardımsever ve saygılı bir şekilde 
yaklaşan, özgüvenli öğrenciler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

SEV Amerikan Koleji’nde eğitim dili İngilizce ve 
Türkçe’dir. Matematik ve fen bilimleri derslerinde 
eğitim dili İngilizce’dir. Bununla birlikte Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca da ikinci yabancı dil 
seçenekleri olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz,
müzik, görsel sanatlar, drama ve beden eğitimi 
alanlarındaki yetenek ve ilgilerini de keşfetme şansı 
bulmaktadırlar.

Uluslararası projeler, akademik ve ders dışı 
programların son derece önemli bir bölümünü 
oluşturur. Okulda uygulanacak Uluslararası Bakalorya 
(IB) Programı ile ulusal müfredatın kapsamı 
genişletilecek ve denge sağlanacaktır. Bunlara ek olarak 
Model Birleşmiş Milletler Konferansları, Uluslararası 
Okul Tiyatroları Birliği etkinlikleri ve uluslararası spor 
müsabakaları, geniş yelpazede sunulan kulüp ve ders 
dışı etkinlikleri bütünlemektedir.

Her biri geleceğinin mimarı olan SAC öğrencileri, 
SAC öğretmenleri ve velileri, yaşam boyu öğrenme 
yolculuğumuza hoş geldiniz.

SEV Amerikan Koleji’ne (SAC), geleceklerinin 
mimarı olan öğrencilerin okuluna hoşgeldiniz!

Elvan Tongal
Okul Müdürü


