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S U N U Ş F O R E W A R D

DEGERLİ OKUYUCULAR,

TAC’de bir başka okul yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz ve
TACLife’ın bu baskısı sizlere geçtiğimiz bir kaç ay içerisinde
gerçekleşmiş olan etkinliklerimize dair bir içgörü
sağlayacaktır. Öğrencilerimiz  bu zaman zarfında çeşitli
atletizm  etkinliklerine katıldılar, Vakıf genelinde bir spor
festivaline ev sahipliği yaptılar ve bir resim sergisi
gerçekleştirip çeşitli konserler verdiler. Ayrıca gezici
kütüphane, komşu okulların öğrencilerine İngilizce ve
matematik dersleri, yaşlılar evi ziyaretleri, bir köy okulunun
çatısının tamiri için fon oluşturma gibi birçok toplum  hizmeti
projesinde  bir çok öğrencimiz etkin katılımda bulundular.
Derginin sayfalarını okurken TAC’nin nasıl canlı, enerji dolu ve
hareketli  bir yer olduğunu anlayacaksınız.
TAC’nin vizyonu herkes tarafından değer verilen, eşi bulunmaz
mükemmellikte bir okul olmasıdır. 2014- 2015 döneminde bu
vizyona uygun olarak hedefimize doğru çok yol kat ettik. TAC
bütünsel bir eğitim vermeye kendini adamış, misyonuna ve
düsturuna sadık bir okul olmaya devam etmektedir. Akademik
başarının bizim için çok önemli olmasının yanısıra biliyoruz ki
sanata, atletizme, toplum hizmetlerine ve MUN gibi
uluslararası deneyimlere açık olmak, TAC’yi bu bölgedeki diğer
okullardan farklı kılan özelliklerdir.
Bütün bunların hiçbiri okul öğretmenlerimiz, çalışanlarımız,
öğrencilerimiz, mezunlarımız ve SEV Vakfı’nın destek ve
işbirliği olmaksızın mümkün olamazdı. Bu gerçekten tam
anlamıyla bir takım çalışması ürünüdür ve her gün bizim
gözetimimizde olan genç insanların içindeki en iyiyi ortaya
çıkarmaya katkıda bulunmak üzere, çok çalışan bir çok kişiye
teşekkür etmek istiyoruz. Onların her biriyle tek tek gurur
duyuyoruz.

DEAR READER,

Another school year is winding down at TAC and it is our
hope this edition of TACLife will provide you with some
insight into the many events that have happened in the
past few months. Our students were involved in a variety
of athletics events, hosted a Foundation-wide sports
festival, did art exhibitions and music concerts. We also
had many students actively involved in a range of
community service activities, such as our Bookmobile (a
traveling library), English and math lessons for
neighbourhood kids, visiting a nursing home and raising
money to replace the roof of a village school. As you read
through the many pages and stories in this beautiful
magazine you can get a sense of what a vibrant and
bustling place Tarsus American College is.
The vision for TAC is to be a school of unparalleled
excellence, valued by all. We have come a long way on the
journey toward that vision in 2014/15. TAC remains
committed to offering a well rounded education and to
remain true to our mission statement and motto. While
academic success is very important to us, we know that
exposure to the arts, athletics, community service and
international experiences like MUN are what separates
TAC from other schools in the area.
None of this is possible without the cooperation and
support of our faculty, staff, administration, parents,
students, alumni and our parent Foundation (SEV). This is
truly a team effort and I would like to thank all of the
many people who work hard each day to bring out the best
in the young people in our care. I am proud of each and
every one of them.

T A C L I F E
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Ben de etten kemiktendim elbet 
Ben de bir gün geçecektim elbet 
İki Mustafa Kemal var iyi bilin 
Ben işte o ikincisi sonsuzlukta 
Ruh gibi bir şey görünmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Y ıllar geçtikçe daha çok özlediğimiz,
daha iyi anladığımız, fikirlerine ve
devrimlerine daha sıkı sarıldığımız,

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsız ve
onurlu yaşamamızı sağlayan Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 76. yıl
dönümü dolayısıyla Sosyal Bilimler Bölümü
tarafından hazırlanan anma programında
duygu dolu anlar yaşandı.
Yıllardır anmak istemediğimiz ve ‘keşke
zaman dursaydı da saat 09:05 olmasaydı

dediğimiz  ‘an’ geldiğinde; acı bir şekilde
yankılanan siren sesi ile birlikte saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile
başladı anma programı.
Sunuculuğunu 12. Sınıf IB
öğrencilerimizden Selen Terzi ve Fırat
Alan’ın yaptığı anma programının ilk
konuşmasını, direktörümüz Mr. Leathwood
yaptı. Mr. Leathwood’un konuşmasının
ardından, davetimizi kırmayıp bu özel günde
okulumuza gelen, onur konuğumuz Tarsus
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan
Yardımcısı emekli savcı Sayın Osman
Homurlu, yaptığı konuşmanın ardından,
öğrencilerimiz tarafından uzun süre
alkışlandı. 
Yatılı öğrencilerimiz tarafından hazırlanan
oratoryo büyük beğeni toplarken, oratoryo

sonrası 12. Sınıf öğrencilerimizden Alptuğ
Demiralp’in okuduğu ‘Atatürk’e Son Mektup’
adlı metni ve 11. Sınıf öğrencilerimizden
Yusuf Karakaya’nın okuduğu ‘Mustafa
Kemal’i Düşünüyorum’ adlı şiiri
duygulandıran ve düşündüren anlar yaşattı.
9. Sınıf öğrencilerimiz Nil Yağmur İlba, Selin
Seçen, İhsan Eroğlu ve Mert Karanfil’in ‘Son
Balo’yu temsilleri sırasında Atatürk’ü
canlandıran Mert Karanfil’in asil ve dik
duruşu, aynı Ata’mız gibi zeybek oynayışı ve
vals yapışı takdire şayandı. Programın
sonunda “Ata’mız için TAC’nin Efeleri
Geliyor” anonsunun ardından,
öğrencilerimiz Rıfat Tuğrul, Ziya Kayalı,
Uğur Serkan Köksal ve Özkan Alper Yavuz,
anonsa yakışır bir şekilde zeybek oynadılar.
Tarsus Amerikan Koleji olarak, kalbimizde
yaşattığımız, daima izinde olduğumuz,
ilkelerini ve düşüncelerini benimsediğimiz
ve yaşam felsefemize yansıttığımız Yüce
Ata’mızı bir kez daha özlemle anıyoruz…

The atatürk commemoration ceremony on
10 November was a scene to emotional
moments. The 76th Anniversary of the
passing of the Great Leader of Turkey,
Mustafa Kemal Ataturk, organized by TAC's
Social Studies Department reminded once

T A C L I F E
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HAZIRLAYAN SUBMITTED BY
Halim yağcıoğlu

ÖZLEMLE, GURURLA VE 
ONURLA ANIYORUZ…
REMEMBERING ATATURK WITH
LONGING, PRIDE AND HONOR 

Kutlamalar
Önemli Günler
Celebrations For
Special Days

& Weeks
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again that we owe his committment our lives
as free and honorable citizens of Turkey.
When the clocks struck 9:05, the moment
which we wish to erase from our memories,
the wailing siren initiated the moment of
silence and the National Anthem. 
The opening remarks of the ceremony, co-
presented by grade 12 IB students Selen
Terzi and Fırat Alan, was given by our
Headmaster Mr. Leathwood. They were
followed by the speech by our guest of honor,
Mr. Osman Homurlu, the Vice President of
the Tarsus Branch of the Ataturkist Thought
Association; his reminders about the
commitment to the Ataturk's reforms and
the level fo civilization he set out for Turkey
receiving a big applause by TAC students.
While the oratorio choir of TAC's boarding
students highlighted the remembrance, the
student's contribution continued with the
letter "Atatürk'e Son Mektup" by Alptuğ
Demiralp and the poem titled "Mustafa
Kemal'i Düşünüyorum" recited by Yusuf
Karakaya. It was also impressive and heart
rending to watch grade 9 students Nil
Yağmur İlba, Selin Seçen, İhsan Eroğlu and
Mert Karanfil reenact the "Last Ball" that
Ataturk has attended, especially Mert in his
refined performance as Ataturk, who danced
both the waltz and the zeybek. The zeybek
performance was made even more
memorable by the dance performance by
Rıfat Tuğrul, Ziya Kayalı, Uğur Serkan
Köksal and Özkan Alper Yavuz, after being
invited to the stage as the "efe players of
TAC". 
As Tarsus American College, we know that
we will remember Atatürk longingly as we
follow in his footsteps, and internalize his
principles and ideas. 

A ltın saçlı, çakır bakışlı Atatürk,
sarı bir zeybek edasıyla ‘Sarı
Zeybek’ türküsü eşliğinde oynar…

Hastalığına ve yorgunluğuna inat, dizlerini
vura vura zeybek oynayışı etrafındaki
insanları o kadar etkiler ki, seyredenler
etrafında çember olup O’nu izler.

Aramızdan ayrılışının 76. Yılında, bir
büyük insanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü biz
de Beden Eğitimi Bölümü olarak Zeybek
gösterisiyle anmak istedik. Ne mutlu
dünyanın en şerefli milletine önder
olana, ne mutlu sana Atam …

one of the most vivid memories in the
nation’s mind about Ataturk is his dancing
to the “Sarı Zeybek” folk song from the
Aegena region of Turkey. His exuberant
dance moves in the last ball he attended,
which included hitting kneecaps on the
floor, despite his ailment and fatique
impressed everyone so much that all
guests encircled him, watching this great
performance. 
As TAC, we wanted to remember Atatürk,
the great founder of the Turkish Republic,
in the 76th anniversary of his passing
with a zeybek dance performed by our
own students. Happy is a man who is the
LEADER of the most honorable nation!     

TAC’NİN
EFELERİ
ZEYBEK
DANCERS OF
TAC
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CUMHURİYETİMİZİN 
91. YILI KUTLAMASI 
TAC CELEBRATES 
THE 91ST ANNIVERSARY
OF THE 
TURKISH 
REPUBLIC

C umhuriyetimizin ilanının 91. Yıl
Dönümü, Tarsus Amerikan Koleji
öğrencileri ve öğretmenlerinin

işbirliği ile hazırlanan programla,
okulumuzda kutlandı. Saygı duruşu ve
İstiklâl Marşı, okulumuz öğrencileri adına
Efe İzgialp ve Senna Arman’ın konuşmaları
ve Okul Müdiremiz Günseli Yüksel’in
konuşması ile başlayan programımız,  Ege Su
Durak, Aylin Pulat, Fem Yüksel’in okumuş
olduğu şiirlerin ardından, yabancı
öğretmenler adına Biyoloji
Öğretmenlerinden Adam Harris’in
konuşması ile devam etti. Okulumuz
Edebiyat Bölümü öğretmenlerinden Önder
Şit’in hazırladığı ve tiyatro kulübü
öğrencileri tarafından sahnelenen “Vatan
Bakkaliyesi” adlı oyun sonrasında Biyoloji
öğretmeni Wayne Hagen’in 10. Sınıf
öğrencilerimiz Özkan Alper Yavuz, Uğur
Serkan Köksal ve Erez Büyükyılmaz ile
beraber hazırladığı “Amerikalı Cumhuriyet
Bayramı’nı Soruyor” adlı video sunumu
yapıldı. Son olarak, Müzik Öğretmenimiz

Aslı Son rehberliğinde hazırlanmış olan
okulumuzun “Echo” grubu ve Çukurova
Üniversitesi konservatuvar öğrencileri
konseri ve okul koromuzun 10. Yıl Marşı’nı
seslendirmesi ile programımız sona erdi.
Programın hazırlanmasında emeği geçen
bütün öğretmen, öğrenci ve misafirlerimize
teşekkür ediyor ve TAC ailesi olarak, bütün
vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını
kutluyoruz.

The 91st anniversary of the proclamation of
the Turkish Republic was celebrated at TAC
with a ceremony prepared by students and
teachers. Following the moment of silence and
the National Anthem, TAC students Efe İzgialp

and Senna Arman took the stage on behalf of
students to give their remarks, followed by
Principal Günseli Yüksel. After poems read by
Ege Su Durak, Aylin Pulat, and Fem Yüksel,
biology teacher Adam Harris was on stage to
present his remarks on behalf of all teachers.
The short drama “Vatan Bakkaliyesi” prepared
by Turkish Literature teacher Önder Şit and
staged by Turkish drama club students, was
very well received by the audience. Another
exploration of the Republic Day, from the eyes
of an American teacher, was the video
interview called “An American Asks about the
Republic Day”. The program saw an
enthusiastic conclusion with the audience
joining in the singing of 10th Anniversary
Anthem by the school’s Echo band, chorus, and
the conservatory students of the Çukurova
University, a mini-concert prepared by the
music teacher, Aslı Son. 
TAC thanks all teachers, students and guests
for their contribution to the program, and
wishes all Turkish people a wonderful Republic
Day. 

Kutlamalar
Önemli Günler
Celebrations For
Special Days

& Weeks
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T örenimiz, İstiklal Marşı ve şehit
öğretmenlerimizin anısına yapılan
saygı duruşuyla açıldı. Daha sonra

Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz eşliğinde
törenimiz başladı ve Atatürk’ün 24 Kasım ile

ilgili slayt gösterisiyle devam etti. 
9B Sınıfı’ndan Çağla Aytekin’in piyano
dinletisinden sonrada, 10B sınıfından Cem
Güler ve Hazırlık B Sınıfı öğrencisi Doğu
Yurtsever tarafından hazırlanan,

öğrencilerinden öğretmenler için
söyledikleri üç kelimelik videolar gösterildi.
10A Sınıfı’ndan Ziya Kayalı ve 9C
Sınıfı’ndan Selin Seçer tarafından yazılan ve
yönetilen “ŞÖK” adlı skeç sahnelendi. Bu
sayede öğrenciler de farklı bir pencereden
öğretmenlerini görme şansı buldular. Büyük
bir beğeni ile izlenen gösteri, öğrencilerin
öğretmenlere çiçek ve kart sunumlarıyla
sona erdi. 

The ceremony to mark the Teachers’ Day
started in the new auditorium started with
a moment of silence, followed by the
remarks of Assistant Principal Oğuz
Korkmaz. Following the slideshow of
Atatürk and teachers, Çağla Aytekin from
9B took the stage with a lovely piano
recital. Up next was the 3-word
descriptions from TAC students for every
teacher, the video footage prepared by
Cem Güler (10B) and Doğu Yurtsever (Prep
B). The students’ drama enactment of the
class teachers meeting at TAC through the
skit “ŞÖK” where students and teachers
shared the acting, was written and directed
by Ziya Kayalı (10A) and Selin Seçer (9C)
and provided an opportunity for students
to share some of their teacher’s
perspectives. 
The ceremony concluded by presenting
flowers and cards to teachers by students. 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇOK
EĞLENCELİYDİ

TAC HAS A FUN CELEBRATION OF
THE TEACHERS’ DAY

TACLIFE SAYFALAR:Layout 1  30.04.2015  13:29  Page 9



2 002’den bu yana, Kasım ayının
üçüncü haftası ‘Dünya Felsefe Günü’
olarak kutlanır. 18 Kasım 2014 Salı

günü ise okulumuzda Felsefe Günü etkinliği
düzenlendi.
Kutlama etkinliği çerçevesinde, Dünya
Felsefe Günü ile ilgili projeler yapıldı ve ünlü
felsefeciler ile ilgili posterler okulun çeşitli
yerlerine asıldı. 
Oditoryumda hazırlanan programda ise,
Özel Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Kamuran Elbeyoğlu konuk olarak katıldı.
Elbeyoğlu, ‘Felsefe ve Psikolojinin İlişkisi’
konulu konuşmasını yaptı. Bu çerçevede,
insanın kendini tanıması ve bilmesi
konusuna odaklanan Elbeyoğlu, kendini
tanımanın insanın kendi ruhsal ve bedensel
yetilerinin farkında olmasıyla yakından
ilişkili olduğunu belirterek konuşmasını
tamamladı. Elbeyoğlu’nun öğrenci sorularını
da yanıtlamasıyla program sona erdi.

Since 2002, the third week of November is
celebrated as the “World Philosophy Day”. To
mark the day, TAC organized an event in the
school auditorium on Tuesday 18 November. 

The activities during the week included
showcasing of projects on the “World
Philosophy Day”, and preparing posters of
famous philosophers to be posted around the
campus. 
The guest speaker of the event at the
auditorium was Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu,
an instructor at Toros University. Elbeyoğlu
presented remarks on the “Connection
Between Philosophy and Psychology”.
Elbeyoğlu who emphasized the importance of
knowing oneself and self-awareness, stated
that this self-awareness is closely related to
knowing one’s own psychological and physical
capabilities. The conference ended by her
responding questions posed by TAC students.   

T A C L I F E
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TAC’DE “DÜNYA
FELSEFE
GÜNÜ”
WORLD
PHILOSOPHY
DAY AT TAC

TAC’DE
PİKNİK
ZAMANI

PICNIC TIME AT
TARSUS AMERICAN
COLLEGE

Tarsus american college Parent-
Teacher association and Student
Council organized a meaningful event
bringing together parents and students:
a weekend picnic. The historic campus
of Tarsus American College hosted a
fun-filled event on Sunday. 
In the picnic which saw the constituents
meeting in a Sunday picnic, delicious
treat were sold to raise funds for PTA
activities. Fun activities also added
color to the picnic. 

Of all the activities in the picnic
including tug-o-war, basketball and

volleyball games, the
water fights was
definitely a
contender! The well-
attended enjoyable
event culminated in a
concert by the ECHO
band, adding another
memorable page to
the century-old
school’s social diary. 

Tarsus Amerikan Koleji Okul Aile
Birliği ve Öğrenci Konseyi güzel bir
etkinlikle öğrenci ve velileri haftasonu
pikniğinde bir araya getirdi. TAC’nin
tarihi kampüsü eğlence dolu bir pazar
gününe ev sahipliği yaptı. Okul Aile

Birliği’nce hazırlanan lezzetli
ikramların satışıyla, yapılacak
çalışmalar için bağış toplanırken,
eğlenceli aktiviteler pikniğe renk kattı.
Halat çekme, basketbol, voleybol ve şu
savaşı oyunları bir
hayli çekişmeliydi.
Yoğun katılımını
olduğu piknik,
ECHO grubunun
konseriyle doruk
noktasına
ulaşırken, okul
tarihine,
hatırlanacak bir gün
daha eklenmiş oldu.
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O kulumuz 12. Sınıf IB Öğrencileri,
Çevre Sistemleri dersi dâhilinde
araştırma yapmak ve şelale suyu ile

çevresinde bulunan topraktaki kirlilik
oranını tespit etmek amacıyla, 6 Kasım
Perşembe günü, Tarsus Şelalesi’ndeydi. Ders
öğretmeni Duygu Gülev eşliğinde
gerçekleştirilen gezide, öğrencilerimiz hem
Tarsus Şelalesi’nin çevresinden etkilenme
oranını çeşitli laboratuvar malzemeleri ile
yerinde ölçtüler hem de okul
laboratuvarında incelemek üzere Şelale’nin
farklı bölümlerinden örnekler topladılar.
Okul sınırları dışında da bilimsel çalışmalar
yapan ve araştırma sonuçlarını okulumuz
öğrencileri ile paylaşarak, çevre duyarlılığını
bir kez daha vurgulayan IB öğrencilerimize
ve öğretmenimize çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyor, benzeri çalışmaların
devamını bekliyoruz. 

our trip to “Tarsus Dam” and “Tarsus
Waterfall” was a part of the IB course
“Environmental Systems and Societies”.
As the 12 IB science class, we wanted to
perform some experiments guided 
by our teacher Duygu Gülev. 
We had to carry our laboratory
equipments such as dissolved oxygen, 
pH and conductivity probes to examine
the water and soil examples that is
collected. It was a good opportunity of
putting in practice what we have 
learned in class. Once back in 
school we compared the samples and
made connections between the
experimental results and possible abiotic
factors. It was also a wonderful
opportunity of enhancing our social
relations among us as well as local
people.

12. SINIF IB
ÖĞRENCİLERİ
TARSUS
ŞELALESİNDE 
FIELD TRIP TO
TARSUS DAM AND
TARSUS
WATERFALL

HAZIRLAYAN SUBMITTED BY
Tuğba ÖZ

Turlar
ve 

Geziler
Tours

&
Trips
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“Gel, gel, ne olursan ol yine gel, 
ister kafir, ister mecusi, 
ister puta tapan ol yine gel, 
bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, 
yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…”

Mevlana Celaleddİn-İ RuMİ,

Y üzlerce yıldır fikirleriyle insanlığa yol
gösteren, kardeşliğin ve hoşgörünün
temsili olan Mevlana Celaleddin-i Rumi,

günümüzde de bizleri bir araya getirmeye ve
aydınlatmaya devam ediyor. Tarsus Amerikan
Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün
düzenlediği ‘Konya Mevlana Gezi Projesi’
kapsamında okulumuz 10. Sınıf öğrencilerinden
oluşan 40 kişilik bir grup, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü eşliğinde, 12-14 Aralık 2014 tarihleri
arasında düzenlenen Şeb-i Arus Töreni (Hz.
Mevlana’nın 741. Vuslat Yıl Dönümü) için
Konya’daydı. Bu gezide, güdümlü okuma kitabı
olarak belirlenen Ahmet Ümit’in ‘Bab-ı Esrar’ adlı
romanında geçen mekânlar ile gerçek mekânlar
arasında somut bir bağlantı kurma fırsatı
yakalayan öğrencilerimiz, yaşayarak öğrenme
sürecini deneyimlediler. Ayrıca proje temelli
gerçekleştirilen bu gezi sayesinde, öğrencilerde
öğrenim kalıcı hale gelmiş ve öğrenciler ‘ilahi aşk’
ile bütünleşmiştir. 

“Come, come, whoever you are,
Wanderer, idolater, worshiper of fire,
Come even though you have broken your vows a
thousand times,
Come, and come yet again.
Ours is not a caravan of despair”.

RuMİ

Mevlânâ, whose ideals have been a guide for the
humanity for centuries, a symbol of fraternity
and tolerance, continues to bring generations
together and enlighten them. For the Mevlana
Trip to Konya organized by TAC’s Turkish
Literature Department, a group of 40 grade 10
students traveled to Konya for the Seb-i Arus
ceremony held between 12-14 December 2014
as a commemoration of Mevlana’s death in its
741st anniversary. During this trip -
characterized by experiential learning -,
students found the opportunity to build links
between the present-time Konya and that
depicted by Ahmet Ümit in his book “Bab-ı
Esrar”, which is one of their guided reading for
the Turkish Literature class.This project-based
trip during which students gained an in-depth
perspective into the “divine love” also helped
make the learning of literature permanent. 

‘AŞK’IN ŞEHRİ KONYA’DAYDIK

TAC IN KONYA, THE CITY 
OF DIVINE LOVE

Turlar
ve 

Geziler
Tours

&
Trips
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Mersin’in en güçlü sivil toplum
kuruluşlarından Mersin Sanayici ve İş Adamları
Derneği (MESİAD),  bu yıl ‘Yılın İş İnsanları ve
Girişimcileri Ödülleri’nin 10.’sunu düzenledi. 

‘Y ılın İş İnsanları ve Girişimcileri
Ödülleri’ geniş katılımlı bir törenle
sahiplerine verildi. Yenişehir

Belediyesi Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen törende; Mersin Valisi
Özdemir Çakacak’ın yanı sıra, Mersin
milletvekilleri Mehmet Şandır, Aytuğ Atıcı ve
Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz, Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TURKONFED) Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, Çukurova
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
(ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Sönmez, MESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, il protokolü,
sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda
sanayici ve iş adamı da hazır bulundu.
Törende, Yılın İlçe Eğitim Yatırım Ödülü,
Tarsus Amerikan Koleji (TAC) ile bağlı
bulunduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV)
verildi. Törende ödülü Sağlık ve Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Aydede adına
Tarsus Amerikan Koleji Mali İşler Müdürü
Mustafa Özünlü aldı. MESİAD’ın ilk kez
eğitim alanında bir ödül verdiğine dikkat
çeken ve bu ödülü Tarsus Amerikan Koleji’nin
almasının gurur verici olduğunu ifade eden
Özünlü, ödülü alırken SEV Yönetim Kurulu
Başkanı Aydede’nin mesajını da okudu.
Yönetim Kurulu Başkanı Aydede, ödül
törenine gönderdiği mesajında şu ifadelere yer
verdi:
“Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın köklü okullarından
biri olan ve Türkiye’de eğitimin mihenk taşı
olarak kabul edilen Tarsus Amerikan Koleji
tam 126 yıldır ülkemize hizmet sunuyor.

Okulumuz, “Türkiye için liderler, dünya için
liderlik” ilkesiyle birbuçuk asra yaklaşan
eğitim yolculuğuna hız kesmeden devam
ediyor.
Tarsus Amerikan Koleji, bu uzun soluklu
yolculuğunda, ülkemize kazandırdığı başarılı
ve öncü mezunlarıyla birlikte,  MESİAD ile de
elele vererek, bölgenin kalkınmasına katkıda
bulunmaya devam edecektir. 
Çalışmalarımızın sizler tarafından takdir
edilmesi bizlere gurur vermiştir. Bölgenin en
iyi eğitim kurumu olma ödülüne bizleri layık
gördüğünüz ve bizi bu ödülle
onurlandırdığınız için vakfımız adına size
teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.”

Mersin Association of Industrialists and
Businessmen (MESIAD) one of the strongest
non-governmental organizations of Mersin,
hosted the 10th edition of the “Businessmen
and Enterpreneurs of the Year Award”.

The awards were presented in a ceremony
which saw a large participation of local

business peaople. The ceremony which took
place in Yenişehir Municipality’s Cultural
Center, the city protocol was also present:
Mersin Governor Özdemir Çakacak, members
of the parliament for Mersin Mehmet Şandır,
Aytuğ Atıcı and Vahap Seçer, Akdeniz Regional
Garrison Commander Commodore Nejat Atilla
Demirhan, Mersin Metropolitan Mayor
Burhanettin Kocamaz, Chair of the Board of
Directors at Turkish Enterpreneurship and
Business Confederation Süleyman Onatça,
Chair of the Board of Directors of Çukurova
Industry and Business World Federation
Süleyman Sönmez, MESİAD Chair Mehmet
Deniz, city protocole, representatives of non-
governmental organizations and businessmen.
The award of District Educational Investment
Award was presented to Tarsus American
College and the overseeing Health and
Education Foundation (SEV). Mustafa Özünlü,
TAC’s Business Director received the awar on
behalf of the Foundation’s Chair of the Board
of Directors, Ceyda Aydede pointed out that
MESIAD is presenting an award in education
for the first time, and being a recipient of this
award gives them pride. Özünlü read the
message sent by Ceyda Aydede: 
“Tarsus American College, one of the long
established schools of Health and Education
Foundation and considered a touchstone of
Turkish education has been serving the nation
for 126 years. The school continues the journey
of education with the motto “Leaders for
Turkey, Leadership for the World”.
Tarsus American College will continue its
contributions to the regional development
with the successful and leading alumni in
cooperation with MESIAD. 
It makes us proud that our work is recognized
and commended by your distinguished group.
We thank you for choosing us the best
educational instiution of the region and
honoring us with this generous award.”  

MESİAD’IN EĞİTİM ALANINDAKİ 
İLK ÖDÜLÜ TAC’YE

TARSUS AMERICAN COLLEGE RECEIVES THE FIRST EDUCATION
AWARD OF MESIAD
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TARSUS’UN MİMARİ
THE ARCHITECTURAL PRIDE OF TARSUS: 
TARSUS SEV ELEMENTARY SCHOOL

Türkiye’nin en köklü
okullarından Tarsus
Amerikan Koleji’nin (TAC),
birbuçuk asırlık
kampüsünün karşısında

kurulan Özel Tarsus SEV İlköğretim
Okulu’nun yeni ve modern binası bölgenin
de gururu oldu. Yaklaşık 10 bin
metrekarelik alanda inşa edilen Özel
Tarsus SEV İlköğretim Okulu’nun yeni
binası; Tarsus Amerikan Koleji’nin
yatakhanesi, iki okulun ortak kullandığı
oditoryum, yemekhane ve kapalı spor
salonuyla,  yüksek teknolojik altyapısı,

aydınlık ve estetik yapısı ile Tarsus’tan
tüm Türkiye’ye gülümsüyor.
Mimarisiyle altı büyük mimari ödül alan
Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu’nun
binasında; anaokulundan dördüncü sınıfa
kadar olan ilköğretim öğrencileri eğitim
alırken, aynı kampüste bulunan diğer bina,
Tarsus Amerikan Koleji’nde okuyan yatılı
lise öğrencilerine ev sahipliği yapıyor. 

AYDINLIK DERSLİKLER 
TEKNOLOJİK EĞİTİMLER
Toplam üç katlı olan binada, ilköğretim
öğrencileri için toplam 21 derslik var.

Akıllı tahta, projeksiyon ve öğrenci
dolaplarının yer aldığı dersliklerin yanı
sıra; görsel sanatlar, müzik odası,
bilgisayar odası, Mind Lab (Düşünce
Becerileri) sınıfı, satranç sınıfı, İngilizce
fen ve matematik sınıfı, tam donanımlı
laboratuvar, İngilizce ve Türkçe yayınların
yer aldığı tam donanımlı kütüphane, çok
amaçlı salon ve split derslikleri var.
Öğrenciler, son derece teknolojik
donanıma sahip dersliklerde eğitim
görürken; ışığın modern tarzda
kurgulandığı binada, aydınlık ve havadar
ortamda olmanın rahatlığını da yaşıyor.
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 GURURU

The new and modern building of Tarsus
SEV Elementary School built across the
over a country-old campus of Tarsus
American College became the pride of the
region. The new building of Tarsus SEV
Elementary schools which was
constructed on a 10.000 sqm area, the
dormitory of Tarsus American College, the
auditorium used by the two schools,
cafeteria and indoor sports hall radiates
positive energy to Turkey through Tarsus
with its highly technological
infrastructure, light and aesthetic
structure. 

While in the Tarsus SEV Elementary
School building, which received six major
architectural awards with its
architectural design house junior students
from kindergarten to grade 4, the other
new building of the campus offers
dormitory facilities to boarding students
of Tarsus American College. 

BRıGHT claSSRooMS, 
TEcHNoloGıcal TRaıNıNG
In the three-storey building, there are 21
classrooms for elementary students. The
state of the art classrooms which 

contain a smartboard, projector and
student lockers, there is a visual arts
room, a music room, computer laboratory,
Mind Lab classroom, chess room, English,
science and mathematics classrooms,
fully-equipped laboratory, a fully
equipped library with English and Turkish
publications, a multi-purpose hall and
split classrooms. Students receive
education in highly techologically-
charged classrooms, 
they also enjoy the bright, air conditioned
enviroment in a modern which makes
modern us of natural light. 

TACLIFE SAYFALAR:Layout 1  30.04.2015  13:29  Page 15



T A C L I F E

16

YATILILIK GELENEĞİ 
MODERN YATAKHANEDE
Toplam 148 öğrenci kapasiteli yatılı yurtta;
74 kız ve 74 erkek öğrenci kalabiliyor. Üçer
kişilik odalarda her öğrencinin kitaplık,
çalışma masası, ayakkabı ve giysi dolabı
bulunuyor. Odalarda ayrıca küçük bir
buzdolabı da mevcut. Her katta altı duş
bulunuyor. Ayrıca bir tane de engelli duşu
hizmet veriyor. 
Yatakhanenin zemin katında, kız ve erkek
ayrı olmak üzere öğrencilerin çalışması ve
televizyon izlemesi için ‘student lounge’lar
mevcut. Yine giriş katta ortak kullanıma açık
çamaşırhane, ütü odası ve bavul odası yer
alıyor.
Yatakhanede kız ve erkek öğrencilerin giriş
bölümleri farklı; öğrenciler yurda girişleri
kartlarla yapıyorlar. Revirin 24 saat hizmet
verdiği yurtta, mutlaka bir hemşire ve doktor
yer alıyor.

HEM ÇEVRE DOSTU
HEM AKILLI BİNA
Akıllı bina teknolojisiyle inşa edilen okul,
aynı zamanda da çevre dostu. Binada
enerjinin bir kısmı güneş enerjisinden
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BoaRDıNG TRaDıTıoN ıN a MoDERN
DoRMıToRy
In the dormitory which has a total capacity
of 148 students, 74 girls and 74 boys, each
room houses three students, and contains a
bookcase, study desk, shoerack and
wardrobe. The rooms also have a mini fridge.
There are six showers on each floor, and one
handicapped friendly shower. 
On the ground floor of the dormitory, there
are student lounges for student study and
watching TV. Also on the ground floor are a
common-use laundry room, ironing room,
and luggage room. 
To the dormitory building, girls and boys
have their own entrances, and through a
magnetic card. The facility also contains an
infirmary which serves students for 24
hours, a nurse and a doctor. 

aN ENVıRoNMENT-FRıENDly SMaRT
BuılDıNG
The school which was built on smart building
is also environmentally friendly. The energy
in the building is generated by solar energy.
While the dormitory is natural gas heated,
the heating and cooling of the elementary
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faydalanarak üretiliyor. Yatakhane
doğalgazla ısınırken, ilköğretim binasının,
hem ısıtması, hem soğutması, öğrencilerin
güvenliği için elektrikle sağlanıyor. Merkezi
sistemle soğutulan binada son derece
gelişkin bir havalandırma sistemi mevcut.
Klima sisteminin çok güçlü olduğu binada,
pencereleri açmaya gerek kalmıyor ve
sistem otomatik olarak havayı temizliyor.

KULİS ODALARI İÇİNDE
640 KİŞİLİK ODİTORYUM
Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu’nun yeni
binasındaki en büyük gurur kaynaklarından
biri de; bölgede tek olan 640 kişilik
oditoryumu. Son teknoloji ses ve ışık
sisteminin kullanıldığı oditoryumda, en
gelişkin sinema salonlarında bulunan
sinema sistemi de var. Konferans amaçlı
tasarlanan oditoryumda dikkat çeken en
önemli ayrıntılardan diğeri ise; öğrencilerin
gösteri ve etkinliklerde zorluk yaşamamaları
için hazırlanan kulis alanı. Hemen sahne
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schools is provided through electricty for
student safety. The building which uses
central cooling system, a very sophisticated
level of air conditioning is provided. In the
building which has a very strong air
conditioning system, there is no need to open
the windows since the system automatically
freshens the air.    

aN auDıToRıuM FoR 640 WıTH
BacKSTaGE RooMS
Another source of pride in the new Tarsus
SEV elementary School building is its 640
people capacity auditorium, which is the only
such facility in the region. The auditorium
which uses the most recent technology of
sound and light system also has a movies
system which is seen in the most modern
movie halls. One of the most important details
of this conference auditorium is the
backstage area which aims to help students
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arkasında yer alan makyaj, giyinme odaları ve
duşlar sayesinde, öğrenciler gösteri sırasında
çok rahatlıkla sahneye hazırlanabiliyor ya da
gösteri aralarında ihtiyaç duydukları
değişiklikleri (kostüm, makyaj vb)
yapabiliyorlar. Oditoryum alanında ayrıca
öğrenci çalışmalarının yer alabileceği geniş
bir fuaye alanı da bulunuyor.

DERSLİKLERİ DE OLAN
KAPALI SPOR SALONU
Binanın kapalı spor salonu da her türlü
antrenman ve spor müsabakalarına ev
sahipliği yapabilecek kapasite ve altyapıya
sahip. Soyunma odalarının ve duşların
bulunduğu spor salonunda ayrıca derslikler
de var. Böylece öğrenciler, antrenman
yapmanın yanı sıra teknik bilgiler almaları
ya da ders yapmaları gerektiğinde, bina
değiştirmelerine gerek kalmadan spor
salonunun hemen yanındaki dersliklere
geçebiliyorlar.

GÜVENİLİR YEMEKHANE 
SAĞLIKLI BESİNLER
Toplam 600 kişi kapasiteye sahip
yemekhanede üç farklı soğutucu 
bulunuyor. Soğutuculardan birinde taze
meyve sebze, birinde et-tavuk-balık,
diğerinde ise kapalı gıdalar muhafaza
ediliyor. Böylece tüm gıdaların ayrı
soğutucularda ayrıştırılarak, son tüketim
tarihine kadar uygun şekillerde saklanması
sağlanıyor.

ÖĞRENCİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN
GELİŞKİN BİLGİSAYAR SİSTEMİ
Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana sahip
Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu’nun
yaklaşık bin metrekaresi çim oyun
alanından oluşuyor. Çocukların rahatlıkla
oyun oynayabildiği, nefes alabildiği bu
alanın yanısıra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
güvenlik amaçlı önerdiği şekilde tartan
zeminden oluşan ikinci bir oyun alanı da
mevcut. Yine çocukların güvenliği için,
bina yüksek duvarlarla çevrilmiş durumda.
Binanın tüm güvenlik, ısıtma, anons ve
yangın alarmları tek bir merkezden
yönetiliyor. Yatakhanede, son derece
gelişkin bir bilgisayar sistemiyle kontrol
edilen binada, herhangi bir arıza ya da
güvenlikle ilgili bir problemde anında
müdahale edilebiliyor.
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prepare for performances and activities. The
make up room, dressing rooms, and showers
students can prepare easily for the stage or
maket he necessary changes (costume-
make-up, etc.). The auditorium also enjoys a
large foyer where student work can be
displayed.   

a SPoRTS Hall WıTH claSSRooM
The indoor sports hall in the building has
the capacity for all kinds of training and
sports competitions. In the sports hall
which has dressing rooms and showers
there are classrooms just next to the sports
hall which can be used by students to
receive technical information as well as
practice without a need to move to a
building with classrooms. 

RElıaBlE caFETERıa, HEalTHy FooD
THe school cafeteria with capacity of 600
people has three different kinds of 
coolers: one for fresh fruit and vegetables,
one for red meat-chicken-fish, and a the

third for packaged food. This system
enables the cafeteria to differentiate food
in different refrigerators, storing them in
desired temperature until their expiration
date.  

aN aDVaNcED coMPuTER SySTEM FoR
STuDENT SaFETy
About one thousand square meters of the
ten thousand square-meter campus of the
Tarsus SEV Elementary School is a grass
playing field. This space where children
can play to their heart’s content, there is a
second tartan field of play area which is
compliant with the safety standards of the
Ministry of Education. For children’s
safety, the building is surrounded by high
walls. 
The safety, heating, PA and fire alarms
systems of the building are centralized.
The building which is controlled by a very
sophisticated computer system, is able to
instantly respond to a breakdown or
security problem.  
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TAC’DE
HARİKA 
BİR
YOLCULUK...
A GREAT
JOURNEY AT
TAC…

Andrew Leathwood

TACLIFE SAYFALAR:Layout 1  30.04.2015  13:30  Page 22



23

I N T E R V I E W

TAC’ye geldiğiniz ilk günden bugüne
geçen sürede yaşadığınız duyguları
paylaşabilir misiniz?
Şu ana kadar TAC’de harika bir yolculuk
yaşıyorum. İnsanlar gerçekten son derece
arkadaşça ve konuksever yaklaşıyorlar ve
Tarsus’ta çok mutluyum. British
Columbia’da küçük bir kasabadan
geliyorum, bundan dolayı daha yavaş tempo
ve trafik olmaması benim için harika.
Öğrencileri de çok sevdim – genelde çok
sevecen ve iyiler ve beni yeni
Başdanışmanları olarak kabul ettiklerini
görüyorum. Burada çalışanlar, veliler ve
öğrenciler tarafından her zaman çok iyi
karşılandım. Mezunlar da çok büyük destek
oldular, Sağlık ve Eğitim Vakfı da. Ek olarak,
çalışanlarımızın yani öğretmenlerin,
idarecilerin ve destek personelinin de
öğrencilerimizin iyiliği için çalışmaya
kendilerini adamış olduklarını gördüm.   

Size göre TAC’yi diğer okullardan
ayıran en önemli özellikleri nelerdir?
Bence TAC’yi Türkiye’deki diğer okullardan
ayıran temel özellikler, kaliteli İngilizce
eğitimi ve mezunlar şebekesine yaşam boyu
süren bağlılıktır. Gördüğüm her şey bana
öğrencilerimizin İngilizce’de bölgedeki
diğer okulların mezunlarına göre daha akıcı
ve başarılı olduklarını gösterdi. Mezunlar
şebekesine olan bağlılık da benzersiz –
kuşkusuz TAC mezunları bu okulla çok
gurur duyuyorlar ve yaşamları boyunca
okulu ve birbirlerini destekliyorlar. TAC’den
mezuniyetin yaşamlarındaki en önemli
akademik nitelik olduğuna inanıyorlar;
hatta bu hangi üniversiteden mezun
olduklarından bile daha önemli. Bunun
yanında, örneğin IB programı ve spor
salonu, oditoryum ve bilgisayar laboratuvarı
gibi kaliteli tesisler gibi başka özellikler de
var.   

Spora çok önem verdiğinizi biliyoruz.
Bahçede sizi çocuklarla maç ya da spor
yaparken sıkça görüyoruz. Okulun bir
yöneticisi olarak bu yaklaşım size
öğrenci-yönetici iletişimi açısından
nasıl bir katkı sağlıyor?
Ben, Başdanışmanın öğrencilerle yüksek
güven ve saygı oluşturmasının ve zamanının
büyük bölümünü onlarla ilişkiler kurmaya
ayırmasının çok önemli olduğuna
inanıyorum. Eğitimle ilgili hiçbir şey, güven
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tesis edip geliştirmek kadar önemli olamaz.
Bu da sadece öğrencilerle vakit geçirerek ve
onlarla konuşarak olur. Öğrencilere zaman
ayırmam, onların benim için önemli olduğu
ve onlara yardımcı olmak ve desteklemek
için gereken tüm zamanı vereceğim mesajını
veriyor. Bu tür ilişkileri Başdanışman
ofisinde oturarak kurmak imkansız; bu
nedenle ben mümkün olan her teneffüste
onlarla bahçede geçiriyorum ve programım
elverdiği ölçüde yaptıkları maçlara ve diğer
etkinliklere katılmaya çalışıyorum.
Öğrencilerle bu bağı kurmayı her zaman çok
sevdim ve hiçbir şekilde yapmam gereken
bir iş olarak görmüyorum; bilakis günümün
çok olumlu bir parçasını oluşturuyor. Aylar
geçtikçe giderek daha fazla sayıda
öğrencinin bana fikirleriyle veya paylaşmak
istedikleri şeylerle yaklaştıklarını
görüyorum ki bunlar benim için
güvenlerinin göstergesi. Sporla ilgilenmeye
gelince bu sadece sağlığım için önemli değil,
aynı zamanda öğrencilerin öğretmenlerinin
sağlıklı aktivitelerde bulunduklarını
görmeleri de iyi birşey. Hayatım boyunca
spor, öğrencilerde birçok harika özelliğin
geliştirme amacıyla kullanıldı: takım
çalışması, işbirliği ve hedef belirleme
gibi.       

Dünyanın çok farklı coğrafyalarında
görev yaptınız, farklı kültürler
tanıdınız. Bir karşılaştırma
yaptığınızda; Türk öğrencilerin en
önemli farklarını nasıl tanımlarsınız?
Genel olarak farklardan çok benzerlikler var

diye düşünüyorum. Eğitimciler sık sık
“çocuk, çocuktur” derler. Her kültürde
olduğu gibi Türk öğrenciler de başarılı
olmak, öğretmenleri ve arkadaşları
tarafından sevilmek istiyorlar. Aynı ilgi
alanlarına sahipler, müzik, spor, arkadaşlar
vb. Hepsi bir grubun parçası olmak
istiyorlar. Eğer TAC öğrencilerine
dayanarak bir fark söylemek istesem, Türk
öğrencilerin Kanadalı akranlarına göre daha
çok çalıştıklarını söylerdim. Üniversiteye
giriş sınavlarında başarılı olmaya ve not
ortalamalarını yükseltmeye kendilerini
adama düzeyleri, Kanada sisteminde
gerekenden daha fazla. Öğrencilerin gece
yarılarına kadar özel ders öğretmenleriyle
çalıştıklarını duyunca hayret ediyor ve
çalışma etiklerinden çok etkileniyorum.  

Bir eğitim dönemi geride kaldı. Bu süre
boyunca TAC’yi gözlemleme imkanınız
oldu. Bundan sonrası için TAC’de eğitim
alanında gerçekleştirmek istediğiniz en
önemli hedefleriniz nelerdir?
TAC’deki eğitimle ilgili en önemli hedefim,
güvene ve saygıya dayalı ilişkiler kurma ve
bu konuda model oluşturmaya devam etmek.
Buradaki herkesin, başkalarına nezaket ve
saygı çerçevesinde yaklaşmalarını ve
dinlemenin konuşmadan daha önemli
olduğunu anlamalarını teşvik ediyorum.
Eğitimdeki tüm ortaklarımızın - öğrenciler,
her çalışan, veliler, mezunlar ve camianın
diğer üyelerinin - birlikte öğrenci başarısına
odaklanarak birlikte çalıştıklarını görmek
istiyorum. İlişkiler güven ve saygıya dayalı

olduğunda, inandıklarımızı ve
uyguladıklarımızı da sorgulamayı
beraberinde getirse bile, okulu ileriye
götürmek için ihtiyacımız olan açık ve
dürüst tartışmaları yapabiliriz.

Son olarak eklemek istedikleriniz var
mı?
Bence TAC çalışmak ve öğrenmek için
mükemmel bir yer. Hepimiz, sadece zengin
bir gelenek ve tarihe sahip olmakla
kalmayıp, aynı zamanda genel olarak
Türkiye’ye bu kadar çok katkıda bulunan
mezunlara sahip okulun bir parçası
olduğumuz için gurur duymalıyız.

can you share your feelings since the day
you first came to Tac until now? 
It has been a great journey at TAC for me so
far. I have found the people wonderfully
friendly and hospitable and I am very happy
here in Tarsus. I come from a small town in
British Columbia so the slower pace of life
and lack of traffic are great for me. I also
have really come to love the students – they
are generally very sweet and nice and seem
to have accepted me as their new
Headmaster. I have always felt welcome here
by staff, parents and students. The alumni
have also been a great support, as has the
SEV Foundation. In addition, I have found our
staff – teachers, admin and support staff
very committed to working for the good of
our students.

What do you think are the main
characteristics which set Tac apart from
other schools? 
I think the major characteristics that
separate TAC from other schools in Turkey
are the high quality English education and
the lifetime connection to the alumni
network. Everything I have seen has shown
me that our students are more fluent in
English than graduates of other schools in
the region. The connection to the alumni
network is also unique – there is no doubt
the graduates of TAC take a great deal of
pride in this school and support the school
and each other throughout their lives. They
seem to feel that the TAC graduation is their
most significant educational credential –
more important than where they graduate
from university. There are other
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characteristics as well, such as the IB
program and the high quality of facilities like
the gym, auditorium and the computer lab.

We know that you place significant
emphasis on sports. We frequently see you
out in the garden in a match with students
or involved in sports in some way. as the
headmaster, how do you think this
approach contributes to the student-
administrator relationship in your case? 
I believe that it is crucial for the Headmaster
to develop high levels of trust and respect
with the students and to devote a great deal
of time to building relationships. Nothing
that goes on in education is as important as
the development of trust. That can only be
accomplished by spending time with
students and talking to them. When I spend
time with students it sends the message that
they are important to me and that I will take
whatever time is necessary to help and
support them. It is impossible to make those
connections by sitting in the Headmasters
office so I spend as many of the breaks as I
can with them in the garden and I try to
attend their sports matches or other
activities when it fits my schedule. I have
always loved connecting with students and
do not in any way find it a “chore” – it is a very
positive part of my day. As the months have
gone on I am finding more and more students
are approaching me with issues or concerns
to talk– which I believe is an indication of
trust. As far as involvement in sports it is not
only important for my health but it is a good
thing for students to see their teachers
involved in healthy activities. In my life, sport
has been used to develop many great
qualities in our students as well – such as
teamwork, cooperation and goal setting.

you have worked in different places around
the world, and experienced different
cultures. ıf you were to make a comparison,
what would you say are the differences of
Turkish students from their peers in other
countries? 
Overall I think there are far more similarities
than differences. Educators often say “kids
are kids”. Turkish students want to do well
and to be loved by their teachers and their
peers, as in any culture. They have the same
interests – music, sport, friends etc. They all
want to be part of a group. If there was one

difference, based on TAC students, it would
be that Turkish students work harder than
their Canadian counterparts. The degree of
dedication needed to do well on their
university entrance exams and to get a high
GPA is simply higher than needed in the
Canadian system and when I hear about
students working with private tutors until
midnight and all weekend I am amazed by
their work ethic.

We concluded a semester of studies, during
which you had a chance to observe Tac.
What are your most important objectives
for education at Tac at this point? 
I think my most important objective for
education at TAC is to continue to work hard
on modeling and building trusting and
respectful relationships. I encourage

everyone here to treat all others with
kindness and respect and to understand that
listening is more important than talking. I
would like to see all of the partners in
education – students, staff of all kinds,
parents, alumni and community members
work together with a focus on student
success. When relationships are based on
trust and respect we can have the open and
honest discussions needed to move our
school forward even if it means challenging
our current beliefs and practices.

any other things you would like to add? 
I think that TAC is an amazing place to work
and learn and all of us should be proud to be
part of a school with not only a rich tradition
and history, but who’s graduates contribute
so much to Turkey as a whole.
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K orkut Beriker Kütüphane’si IB
(Uluslararası Bakalorya)
ünitelerine göre düzenlenmiş bir

araştırma merkeziyle, lise bölümündeki
öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Okul kütüphaneleri için geliştirilmiş

referans kaynaklarından Ebscohost, JSTOR,

Ebrary, SIRS Researcher, Noodletools gibi
veri tabanlarına ve araçlarına  üye olan
kütüphanede, öğrenciler; veritabanı
yardımıyla, araştırmalarını  kaynak
dokümanlar, referans kitaplar, makaleler,
ulusal ve uluslararası gazeteler, bölgesel
gazeteler ve tezlerle destekliyorlar.

KORKUT BERİKER KÜTÜPHANESİ
DERME VE HİZMETLERİ 

TAC KORKUT BERIKER LIBRARY
COLLECTION AND SERVICES

Kütüphane
Library

Korkut Beriker library is a modern research
facility for the high school which uses IB
(International Baccalaureate) unit-
referenced system. 
In Korkut Beriker library, which has
subscriptions to Ebscohost, JSTOR, Ebrary,
SIRS Researcher, Noodletools developed for
school libraries, students support their
research using a databse, by resource
materials, reference boks, articles, national
and international newspapers, regional
newspaper and dissertations. 
With the collection of approximately 14.000
books, electronic boks, visual and auditory
materials, 54 periodicals and databases in all
languages of instruction offered by the school
which are updated annually with the addition
of new resources, students easily access most
current information in many disciplines. 
Korkut Beriker Library is open to students
between 8:30-17:30 on school days. Students
can use the library during the lunch break, all
breaks and after school. 
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Okulda eğitimi verilen dillerde, her yıl, yeni
yayımlarla güncellenen yaklaşık 14 bin kitap,
elektronik kitaplar, görsel ve işitsel eğitim
materyalleri, 54 adet süreli yayın aboneliği
ve veri tabanlı abonelikler sayesinde
öğrenciler birçok alanda güncel bilgiye
rahatlıkla ulaşıyor.
Korkut Beriker Kütüphanesi okul günleri
8:30 ile 17:30 saatleri arasında öğrencilerin
kullanımına açıktır. Öğrenciler, öğle
arasında, tüm teneffüslerde ve okul
sonrasında kütüphaneyi kullanabilirler.
Yaz tatilinde, haftanın her günü, 10:00 -

12:00, 14:00 - 16:00 saatleri arasında,
kütüphane, öğrencilerin kullanımına açıktır.

ETKİNLİKLER
Kütüphanede her yıl, yaratıcı, eğitici,
eğlenceli etkinlik ve yarışmalar
düzenleniyor: Kütüphane Haftası, Siyah-
Beyaz Fotoğraf Yarışması, Kitap Ayracı
Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Kitap
Avı, öğrencilerin hevesle katıldığı yarışma ve
etkinliklerden bazıları.
Kütüphane Kulübü her Çarşamba etkinlik

saatinde okumaya yönelik aktiviteler
yapıyor. Her hafta sekiz kitabı, okul
kampüsünde posterlerle tanıtarak,
öğrencileri, bu kitaplar hakkında
bilgilendiriyor, onları meraklandırarak, bu
kitapları ödünç almaya teşvik ediyor. Türk

ve yabancı şairlerin şiirlerini renkli kâğıtlara
basıp bunları kapalı bir şekilde ‘Şiir Fanusu’
içine atıyor ve öğrencilerin günlerini şiir
falıyla renklendiriyor. 

TEKNOLOJİK DONANIM
TAC’de kütüphane eğitim programının
önemli destek birimlerinden biri. Okulun
Hazırlık Departmanı ile işbirliği halinde
çalışıyor ve Hazırlık Öğrencileri için, yıl
boyunca, kütüphane dersleri ve okuma
saatleri düzenleniyor. Bu sayede öğrenciler
hazırlık sınıfından başlayarak araştırma,
akademik dürüstlük, alıntı yapma ve kaynak
gösterme tekniklerini öğreniyor ve
öğretmenlerinin rehberliğinde seçtikleri
İngilizce kitaplarla aldıkları eğitimi
pekiştiriyorlar.
Günümüz bilgi kaynaklarının basılı
malzemeyle sınırlı kalamayacağı
düşünülünce, kütüphanenin bilgisayar
donanımını merak ediyor olmalısınız.
Öğrencilerimiz, Korkut Beriker
Kütüphanesi’nde, donanımı sürekli
güncellenen 13 bilgisayardan elektronik kitap
katolugumuz ‘Destiny’ ve aboneliklerimizin
olduğu veri tabanlarına erişim sağlayabilir,
siyah- beyaz yazıcıdan çıktı alabilirler. Ayrıca
kütüphanede öğrenci kullanımı için fotokopi
makinesi, tarayıcı, plazma TV, DVD Video
sinema sistemi mevcut. 

In summer holiday, the library is open to
students between 10:00-12:00, 14:00-16:00. 

acTıVıTıES
TAC’s Korkut Beriker Library also hosts
creative, and fun activities and contests:
Library Week, Black-White Photography
Contest, Bookmarker Contest, Graphic Design
Challenge, Treasure Hunt are some examples. 
On every Wednesday, the Library Club meets
for a series of reading-based activities. It
prepares posters which introduce 8 books to
the student body every week, leaving them
curious, encouraging them to read on. The
club members also print verses from Turkish
and international poets on colored paper,
placing them in a “jar of poems”, a highlight of
the day for library users days who want to
have their horoscope of poems. 

TEcHNoloGıcal ıNFRaSTRucTuRE
TAC Library is one of the lifelines of the
academic instruction at TAC. Library skills
classes and reading hours are built into the
schedule of the Prep program throughout the
year. Prep students learn about research,
academic honesty, citation and bibliography
from the Prep year and reinforce their
learning through English boks which they
select under the guidance of their teachers. 
Given that the information resources cannot
be limited to print materials, on emay wonder
about the computer equipment of the library.
Using the school library, students can access
our online book catalogue “DESTINY” as well
as the databases subscribed, get printouts of
documents from black and white printer. 
The library also has a photocopy machine,
scanner, plasma TV, DVD video movie 
system.
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ÖĞRENEN 
OKUL OLMA 
YOLUNDA 
ÖNEMLİ 
ADIMLAR...

IMPORTANT PROGRESS 
TO BECOME 
A LEARNING 
COMMUNITY...
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TAC’nin yeni okul müdürü Günseli Yüksel ile kısa bir söyleşi:

TAC'de müdür olarak görev aldığınızdan bu yana geçen süreci
değerlendirebilir misiniz? Bu süreçte okulda nasıl gelişmeler
yaşandı ve ne gibi yenilikler oldu?
Eylül 2014’den bu yana ilk günkü heyecanla çalışmalarımız devam
ediyor. Bu yıl okuldaki öğrenme atmosferinin ve değerlendirme
süreçlerinin çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Hem
öğrencilerimizle hem de öğretmenlerimizle öğrenen okul olma
yolunda önemli adımlar attık. Öğretmenlerimizle yaptığımız tüm
toplantılarda öğrenme ve öğretme en önemli gündem maddesi.
Öğrencilerimizle de sık sık akademik çalışmalarımızla ilgili
toplantılar yapıyoruz; öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler
gelecek yılki planlamalarımız için çok önemli. Öğrencilerimizle
aramızdaki güven ilişkisinin de çok olumlu olarak geliştiğine
inanıyorum.

Bir sonraki eğitim yılı için hedefleriniz nelerdir?
Öğrencilerimizin aynı zamanda hem akademik çalışmalarını başarılı
bir şekilde sürdürmeleri hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek
çalışmalarda bulunmaları, ve mutlaka toplum hizmetleri çalışmaları
yapmaları, bunları yaparken de mutlaka liderlik becerilerini
geliştirebilecekleri fırsatları bulmaları okulumuzun en önemli
hedefleri. MUN ve ISTA gibi uluslararası aktivitelerde daha çok
öğrencimizin görev almasını ve tabii ki, IB programımızdan daha çok
öğrencimizin faydalanmasını istiyoruz. Öğrenci Birliği’nin daha çok
sayıda spor ve kültür etkinlikleri organize etmeleri, okulun sosyal
atmosferine olumlu etkide bulunacaktır diye düşünüyorum, bu
konuda onlara daha çok destek vermek isterim.

A short interview with TAC’s new School Principal Günseli Yüksel:

could you please give an overview of the process since you took
on the position of the Tac Principal? What have been the main
developments to date?
Our excitement and dedication continues like day one since
September 2014. I believe that the learning atmosphere and
assessment processes have developed very positively. We have
made important progress with students and teachers in order to
become a learning community. In all meetings with the teachers
teaching and learning is our main focus and agenda item. We are
frequently holding meetings with our students about academic
issues, since the feedback from students is very important for
next year’s planning. I also believe that the trust-based
relationship between us and the students have developed very
positively.

What are your goals for the next academic year?
The most important goals of our school are to enable students to
continue their academic endeavors successfully, support their
social development, and their involvement in community
service, while providing them with opportunities to improve
their leadership skills. We would like more students to take part
in international activities such as MUN and ISTA, and of course,
to benefit from our IB programme. I think that more athletic and
cultural activities organized by the Student Council will
definitely have a better impact on the social climate of the
school; actually this is one area in which I would like to give
them more support.
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İ
letişimi yüz yüze sağlayıp Fransızcayı
etkin bir şekilde kullandırmak, kültürler
arası farklılıkları paylaşmayı öğretmek,

sahip olunan becerileri geliştirmek ve başka
bir ülkeyi tanıtmak amacıyla; okulumuzda
Fransız günü yapıp, Fransız kültürünü
tanıtmak ve sevdirmek amacıyla,  Fransız
mutfağından örnek yemeklerden bir menü
hazırladık. Yine Fransız müziği ve görselleri
eşliğinde öğlen yemeği yenilmiş, böylelikle
öğrencilerimizin sanki Fransa’da bulunmuş
gibi bilgi ve tecrübelerinin artırılması
hedeflenmiştir. Aynı zamanda
öğrencilerimiz evde yaptıkları  fransız

tatlılarının satışını yapıldı. Bu satışlar
sonucu topladıkları paralarla Tarsus
Kaleburcu köy okuluna ve Tarsus Hayvan
barınağına  bağış kampanyasına destek
verdiler. 

Tac second foreign language department
organized a “French Day” on campus in
order to encourage speaking of French
language, to celebrate and share cultural
differences, to improve language skills,
and to expose students to the culture of
France. One of the concrete examples for
this exposure was the typical dishes from

French cuisine being served to the school
community in the cafeteria. The lunch
experience was reinforced by French
music and visuals, with the cafeteria
looking almost like a Parisienne
restaurant. The day also saw the sales of
desserts made by students themselves at
home. The proceeds of the bake sales will
support the donations for the Tarsus
Kaleburcu village school and Tarsus
animal shelter.      

TAC’DE  GELENEKSEL FRANSIZ YEMEK GÜNÜ
TRADITIONAL FRENCH FOOD DAY IN TAC

Tarsus Amerikan Koleji’nde 5 yıldır zorunlu olarak FIT
sınavları uygulanıyor. Bu konudaki çalışmalarından dolayı
Goethe Enstitüsü, TAC İkinci Yabancı Dil Bölümü’ndeki
Almanca öğretmenlerine başarılarından dolayı bir teşekkür
plaketi verdi.

Tarsus american college offers FIT German language
proficiency exams as a standard external requirement. The
school recently received a plaque from the Goethe Institut in
recognition of TAC as the exam center and of TAC’s teachers of
German for their success. 

GOETHE INSTITUT PLAKETİ
A PLAQUE FROM THE GOETHE INSTITUT
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T arsus Amerikan Koleji, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü tarafından her yıl
düzenlenen ve öğrencilerin şiirin

‘etkili ve lirik’ dünyası ile buluşmalarını
sağlayan, ‘Uluslararası Karacaoğlan Şelale
Şiir Akşamları’ etkinliğine katılım, bu yıl da
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
13.sü gerçekleştirilen etkinliğin açılışında,
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can söz aldı
ve günün önemine dair bir konuşma yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz’ın ‘şiir’ vurgulu

konuşmasının da renk kattığı akşam,
âşıkların/şairlerin sahneye takdim edilmesi
ile sürdü. Mersin, Tarsus ve Adana
yöresinden öne çıkan şairlerin, Abidin
Güneyli, Berdan Karagöz, Kader Kutlu’nun
eserlerini seslendirdikleri kısım,
izleyicilerden büyük alkış aldı.
Öğrencilerimiz böyle bir etkinlikte yer
almanın, şiirin vücut bulduğu bir akşamı
tatmanın hazzıyla ayrıldılar etkinlik
alanından. Öyle ki günün sonunda her
sözcük şiire, her sima şaire çıkıyordu. 

Tac’s participation in the annual
International Karacaoğlan Poetry Evening,
which introduces students to the “touching an
lyrical” world of poems was a memorable one
this year. The opening remarks of the event
were given by Şevket Can, Tarsus Mayor who
talked about the significance of the poetry
evening. The evening which was highlighted
by the remarks by Mersin Mayor Burhanettin
Kocamaz focusing on “the power of verses”,
continued with the invitation of folk poets to
the stage. Most of the presentations from
leading poets of the Mersin, Tarsus and Adana
region including Abidin Güneyli, Berdan
Karagöz, Kader Kutlu received stading
ovation from the audience. At the end of the
evening, TAC students left the venue with the
pleasure of having been a part of an event
where lyrical poems materialized and where
each word and each face was purely elements
of a greater literary reunion. 

KARACAOĞLAN ŞİİR
AKŞAMLARINDAYDIK 

TAC AT THE INTERNATIONAL
KARACAOGLAN POETRY EVENINGS

Türk Dili ve
Edebiyatı

Turkish 
Language &
Literature
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ONKOLOJİ
DEPARTMANI
ZİYARETİ 
TAC VISIT TO
THE ONCOLOGY
DEPARTMENT

“Amaç, mücadeleye
odaklanmakmış,
korkuya

yenilgiye değil.’ Acıbadem
Hastanesi Onkoloji Bölümü
çocuklarının bizlere
anlatmak istediği şey tam
anlamıyla buydu.
8 Kasım 2014’te Türkçe
Bölümü’nü öğretmenlerinden
Tuba Karabağ ve Sermin
Yılmaz’ın eşliğinde, 22
öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz onkoloji
bölümü ziyareti,
unutulmayacak izler bıraktı.
Tarsus Amerikan Koleji’nin abi ve ablaları,
oradaki tüm çocukların yüzlerinin gülmesini
sağladılar, toplumsal duyarlılığın ne kadar
önemli olduğunu bu ziyaretle bir kez daha
anladılar. Öğrencilerimizin çalışmalarıyla
aldıkları hediyeler, tüm çocuklara dağıtıldı
ve onların mutlulukları paylaşıldı. 

“The focus should be on the medical
intervention, not the fear or failure” This
was exactly the point made by the junior
patients in the Oncology Department of
Acıbadem Hospital. 

The visit of 22 TAC students to the
Oncology Department with their Turkish
literature teachers Tuba Karabağ and
Sermin Yılmaz made a memorable mark on
all. The older sisters and brothers from
Tarsus American College spread happiness
on these young cancer patients, while TAC
students realized the great importance of
social awareness. The gifts bought by
student-led drives were distributed to the
children, the wonderful gift for the TAC
group being the smiles of happiness when
unwrapping their gifts.     

MATEMATİK YARIŞMALARI 
MATHEMATICS COMPETITION
TAC  Matematik  Bölümü, yıl boyunca
AMC 10/12 (The American Mathematics
Competitions)  ve  dünyanın prestijli
üniversitelerinden, Kanada’daki
Waterloo Üniversitesi’nin düzenlediği
matematik yarışmalarına   farklı
düzeydeki öğrencilerin katılımını  sağlar.
Bu yarışmalar, öğrencilerin 
ingilizce ve matematik becerilerini
ölçerek, kendilerini diğer ülkelerdeki
katılımcılarla kıyaslama 
fırsatı sağlıyor. 
n Pascal  ve  Fryer (9. Sınıflar)
n Cayley  ve  Galois (10. Sınıflar)
n Fermat,Hypatia  ve  Euclid  (11. Sınıflar)
n AMC  10/ AMC 12  (10&11. Sınıflar)

TAC Mathematics Department
encourages student participation from
different grade levels in external
mathematics competitions which are
offered by AMC 10/12 (The American
Mathematics Competitions) and Waterloo
University in Canada throughout the year.
These competitions provide a benchmark
for students with regard to English
language and mathematics skills, giving
them a chance to compare themselves to
participants from other countries. 
n Pascal and Fryer (Grade 9)
n Cayley and Galois (Grade 10)
n Fermat, Hypatia and Euclid (Grade 11)
n AMC 10 / AMC 12 (Grades 10 & 11)

Toplum
Hizmeti

Etkinlikleri
Community

Service Events
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F otoğrafta 12. Sınıf  IB TM
öğrencimiz Damla Özaltın’ı,
İstanbul Eyüboğlu Okulları’nda

gerçekleştirilen Bilgi Kuramı
Konferansı’nda, dopdolu bir konferans
salonunda bir geri bildirim seansında
sunumda görüyoruz. Öğretmenleri Mrs.
Salim ile birlikte etkinliğe katılan yedi 12.
Sınıf IB öğrencisi, dünyanın çeşitli
yerlerinden öğrencilerle birlikte çalışarak
“bilgi ve bilmek” temelli dinamik tartışmalar
ve münazaralarda görev aldılar. 
our very own Damla Özaltın (12 IBTM) co-
presenting a feedback session in a packed
auditorium at the recent Theory of
Knowledge conference at Eyüboğlu High

School in Istanbul. Mrs Salim together with
7 12th Grade IB students joined in with
students from all over the world for lively
discussions and debates on a series of wide-
ranging knowledge issues and topics

STORY OF AN
AWARD
“Safiye Erol 2nd Story Contest”, a nationwide
story writing contest for high schools jointly
organized by the Edirne Governorship and
Provincial Education Office, shortlisted 81
entries selected from hundreds of stories.
zseen worthy of receiving the ‘Safiye Erol
Special Award’ with his story titled “Jöntürk”. 
Avni describes the process of creating his
story line as “drawing on his recent experi-
ences here in the school, and breathing the
air of here”. TAC congratulates the student
on his persistent belief in the power of story
and words, and  according to whom “writing
is a resisting against challenges, the pursuit
of finding oneself despite own soul and
body”. 

BİR ‘ÖDÜL’ÜN
ÖYKÜSÜ
Edirne Valiliği bünyesinde, Edirne Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün, Türkiye genelinde,
lise öğrencileri arasında düzenlediği 'Safiye
Erol 2. Hikâye Yarışması'nda, yarışma
için gönderilen yüzlerce hikâye arasından
seçilen 81 eser, seçici kurul tarafından
okunarak değerlendirildi. Yapılan değer-
lendirmeler sonucunda, okulumuzun 12.
Sınıf öğrencisi Avni Can Yağcı ‘Jöntürk’
adlı öyküsüyle, Safiye Erol Özel Ödülü’ne
lâyık görüldü. 
Öyküyü ve yaratım sürecini, “Ben bu öy-
küyü, bu sıralarda, burada, yaşadıklarım-
dan yola çıkarak ve buranın havasını so-
luyarak yazdım. Yazmak, bana göre, zor-
luklara karşı bir direniş mücadelesi, kendi
ruhuma ve bedenime karşı bir kendini
bulma arayışıdır.“ Şeklinde tanımlayan
öğrencimizi öyküye ve sözcüklere, inatçı
inancı için kutluyoruz.

BİLGİ KURAMI KONFERANSI 

TOK CONFERENCE IN ISTANBUL 

DENİZ KURDAK TAM
PUAN ALDI 
Tarsus Amerikan Koleji olarak, 12. Sınıf öğrencimiz
Deniz Kurdak’ın, College Board’ın Ekim 2014’te
uyguladığı SAT II konu testlerindeki üstün başarısını
kutluyor ve gururumuzu paylaşmak istiyoruz. Deniz
Kurdak, Matematik 2. Seviye ve Fizik konu testlerinde
sınavdan tam puan (800) aldı.
Kurdak, şu anda, ABD’deki en saygın üniversitelerin
başvurularına hazırlanıyor. Bu hedefine ulaşma
yolunda başarılarının devamını diliyoruz.

PERCEFT SCORE FROM DENİZ
KURDAK
Tarsus American College is proud to recognise Grade 12 student, DENIZ KURDAK, for
his outstanding achievement on SAT II Subject Tests administered by The College Board
in October, 2014. Deniz earned a perfect score (800) on two subject tests – Math Level 2
and Physics.  Deniz is currently preparing applications to many top ranking universities
in the USA, and we wish him every success..
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H arika bir Alman bayramı
atmosferi, tüm TAC kampüsünü
kapladı. Maketlerle hazırlanmış

bir stantta, öğrenciler, Alman bayramına
özgü özellikleri tanıdılar. (Brezel,
Weisswurst, ein Krug Bier, Bienenstich,
Berliner, vb.) 

Ö ğrenciler, her teneffüste, Alman halk
müziği ile dans ettiler, geleneksel
kıyafetlerle hazırlanmış olan

maketlerle fotoğraf çektirdiler, yeni
yemekhanede, müzik eşliğinde, geleneksel
Alman yemeklerinin de tadına bakmış
oldular. 
Bu sayede öğrenciler, Alman dilinin yanı
sıra, Alman kültürünün de bir parçasını
öğrenmiş oldular.

again this year, TAC students were
“transported to Germany” in the celebration

of “OKTOBERFEST” in the cafeteria. They
were treated to a traditional special German
lunch menu and German music thanks to the
joint efforts of TAC’s second foreign
languages department and Euroserve, our
school’s food provider. They learned about
some elements of the German culinary
culture (Brezel, Weisswurst, ein Krug Bier,
Bienenstich, Berliner, etc.) 
Getting snapshots with life-size models with
traditional German dresses added to the
atmosphere of good fun, food and the
celebration of this traditional German event. 

T A C L I F E

GELENEKSEL 5.
OCTOBERFEST
GÜNÜ 

5TH
TRADITIONAL
OKTOBERFEST
CELEBRATION
AT TAC
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T arsus American Koleji tarafından
düzenlenen “A Journey Into
Mathematics and Games” adlı zeka

oyunları yarışması 8.11.2014 tarihinde,
Tarsus Amerikan Koleji’nin ana
kampüsünde bulunan Unity Binası’nda,
matematik bölüm öğretmenleri ve katılımcı
Hasan Yurtoğlu tarafından gerçekleştirildi.
Yarışmaya, Tarsus Amerikan Koleji’nin
hazırlık sınıfı öğrencileri arasından
uygulanan test sonuçlarına göre seçilen 20
öğrenci katıldı. Yarışmanın en önemli
özelliklerinden biri, yarışma dilinin İngilizce
olması idi. Yarışmaya davet edilen  Türk
Beyin Takımı’ nın (Akıl Oyunları) Ar-Ge
Müdürü Hasan Yurtoğlu da  hem kullanılan
dil yönünden hem de oyun kurgusu

bakımından Tarsus Amerikan Koleji’ nde
gerçekleştirilen bu zeka oyunları
yarışmasının, Türkiye’ de bir ilk olduğunu
vurguladı. Bu yarışma ile gerçekleştirilen
diğer bir ilk ise, yarışma sonunda
katılımcılara vermek üzerere İngilizce
olarak hazırlanan zeka oyunları dergisi oldu. 
Türk Beyin Takımı ve  Tarsus Amerikan
Koleji’ nin ortak çalışması sonucu ortaya
çıkan bu zeka oyunları yarışması iki
aşamada yapıldı. Birinci aşamaya, 20 kişiden
oluşan hazırlık sınıfı öğrencilerinin hepsi
katılırken; ikinci aşamada, sadece bu
öğrenciler arasında ilk 5’e girenler yer
aldılar. Yarışma boyunca öğrenciler Hasan
Bey ve ekibi tarafından dizayn edilen zeka
oyuncakları ve kağıt kalem oyunları ile
oynadılar. Yarışma sonunda katılan
öğrencilerin hepsine katılım sertifikaları, ilk
5’ e giren öğrencilere ise katılım sertifikaları
ile beraber Türk Beyin Takımı tarafından
hazırlanan özel sertifikaları takdim edildi. 
Yarışma ‘eğlence’ faktörü göz önünde
bulunarak hazırlandı. Öğrenciler, hem

eğlendiler, hem de matematiksel bilgilerini
kullanarak çeşitli oyunları tamamlamaya
çalıştılar. Böylece Oyun Tabanlı Öğrenme
ortamı da öğrencilere sunulmuş oldu. 

The ıQ game contest titled “A Journey Into
Mathematics and Games” organized by TAC
took place on 8.11.2014 in Unity building with
mathematics department teachers, and Mr.
Hasan Yurtoğlu, the R&D Manager of the
Turkish Brain Team. The student participants
of the contest were 20 prep students who
were selected through a test. One of the most
important characteristics of the contest was
the use of English language. Hasan Yurtoğlu
stressed that this event hosted by TAC is the
first in Turkey in terms of the language used
and the design of the games. Another first
was the English IQ games magazine presented
to the participants at the end of the contest. 
This contest of IQ games was designed in two
stages. While all 20 prep students attended
the first one, the second stage saw only those
who were in the top five of that group. During
the contest, students played with the IQ toys
and paper and pen games. All students
received certificates of participation while
the top five students received special
certificates in addition. 
The emphasis of the contest was HAVING
FUN, and students indeed had fun while
completing various games by using their
mathematical knowledge.  This provided
students with an opportunity for game—
based learning. 

35
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ZEKA
OYUNLARI
YARIŞMASI 

A JOURNEY
INTO
MATHEMATICS
AND GAMES

Ögrenci
Başarıları

Student 
Success 
Stories
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EL SANATLARI
KULÜBÜ
Çok eski zamanlara kadar uzanan ve
büyük bir çeşitliliğe sahip olan Türk El
Sanatları, kültür zenginliğimizin en
önemli göstergelerindendir.
Kültürümüzde var olan çeşitli el
sanatlarını tanıtmak, öğrencilerimizin el
becerilerini geliştirmenin yanı sıra
yaratıcı düşünmelerini
sağlamak ve
düşündüklerini uygulama
fırsatı sunmak amacıyla
açılan El Sanatları
Kulübü, vitray, ahşap
boyama, sabun yapımı,
kokulu taş yapımı ve süslemeleriyle
çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen
zamanlarda ebru sanatı, ahşap oyma
sanatının da gösterileceği ve öğretileceği
El Sanatları Kulübü’nün ortaya çıkardığı
ürünler satışa sunulup elde edilen
gelirler toplum hizmetleri için
kullanılacaktır.

TAC HANDICRAFTS
CLUB
Turkish handicrafts are one of the most
important indicators of our cultural

richness. TAC’s
handicrafts club which
was started to promote
various handicrafts
ingrained in our culture,
to develop crafts and
artistic skills and

creativity in our students continues to
provide a wide array of activities such as
glass painting, wood painting, soap
making, scented stone making and
decorating. The products of the club,
which will demonstrate and teach the
essentials of ebru and wood carving as
its upcoming projects, will be sold and
the proceeds with be used for
community service activities.  

H azırlık sınıfları öğrencilerinin
Görsel Sanatlar dersinde “Gotik
Sanat”  başlığı altında

inceledikleri sanat tarihi bilgileri vitray
çalışmaları ile pekişti.  
Notre Dame Katedrali ‘gül pencereler’inden
yola çıkılarak tasarlanan vitray çizimlerini
öğrenciler kendi grupları içinde karar
vererek yaptılar.                   
Her sınıfın kendi tasarımlarından oluşan
vitray çalışmaları “Gotik Art” sergimizde
sergilendi. 

The Prep students reinforced their art
history knowledge under “Gothic Art” with
stained glass work. The designs, inspired by
the rose windows of the Notre Dame
Cathedral, were created by eah group of
students. The stained glasswork collection of
each class were on display at the Gothic Art
exhibition. 

"GÜL
PENCERELER”

“ROSE
WİNDOWS”

Görsel
Sanatlar

Art Deperment
Activities
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Tarsus Amerikan Koleji’nden (TAC) 11
öğrenci bu yıl uluslararası liderlik
okulu olan YGA’ya (Young Guru

Academy)  katılarak örnek bir başarıya imza
attı. İstanbul’da düzenlenen YGA
Konferansı’na katılan TAC’li öğrenciler,
binlerce aday arasından seçilmeyi başardı.
Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan
Koleji, Koç Lisesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul
Erkek Lisesi, Robert Koleji, TED
İstanbul Koleji ve Enka Okulları gibi
Türkiye’nin en başarılı liselerinden
seçilen 400 genç lider adayı,
İstanbul’da Hüsnü Özyeğin
Üniversitesi’nde düzenlenen Genç
Liderler Zirvesi’nde buluştu.
Tarsus Amerikan Koleji’nden de bu yıl
ilk kez 16 öğrenci, YGA kapsamında
düzenlenen Genç Liderler Zirvesi’ne
seçilme başarısını gösterdi. Seçilen
öğrencilerden 11’i kayıt yaptırarak
İstanbul’daki zirveye katıldı.
Öğrencilerimiz Sena Erdinç, Müge
Nur Haddat, Ziya Kayalı, Azra
Küçük, Beste Özyürkoğlu, Letisya
Meryem Sayek, Pelin Nida
Sürmeli, Ege Telatar, Özkan Alper
Yavuz, Burçe Yılmaz ve Doğu
Yurtsever; Genç Liderler Zirvesi’nde,
liderlik becerilerini geliştirdiler. Daha iyi bir
dünya için birlikte kurdukları hayalleri sosyal
sorumluluk projelerine dönüştürdüler.
Öğrenciler, zirve sonrasında yurtdışı
üniversitelerin kabullerinde önemli katkı
sağlayan sertifikalarını da aldılar.
GSMA’da dünya birinciliği ödülünü alan Hayal
Ortağım’a inovatif fikirler üreten lise
öğrencileri, 12 saat boyunca 100 YGA Mezunu
ve Hayal Ortağı’nın rehberliğinde ‘BİR’likte bir
İLK için’ üretmek için çalıştılar.

Türkiye’de 2000 yılında kurulan
uluslararası YGA Liderlik Okulu’na; Güler
Sabancı, Hüsnü Özyeğin, İlber Ortaylı, İzzet
Garih, Bill Drayton, Ahmet Bozer, Ali Koç,
Süreyya Ciliv, Çetin Yüceuluğ, Norbert Klein,
Ümran Beba ve Conor Pierce gibi önemli

isimler destek oluyor. YGA Zirvesi’ne her
yıl internet üzerinden 50 bine yakın
başvuru yapılıyor. Bu başvuruların
içinden sorulara verdikleri yanıtlarla
fark yaratan ve liderlik vasfı taşıdığını
kanıtlayan gençler, Türkiye’de iş
dünyasının önde gelen isimleri

tarafından seçilerek YGA Zirvesi’ne
katılma hakkı kazanıyor.

This year 11 students from TAC, selected
from thousands of candidates, qualified to
attend the Young Guru Academy (YGA) in
Istanbul which is an international leadership
school.
The Young Leaders Summit at the Hüsnü
Özyeğin University in Istanbul saw the
participation of 400 young prospective leaders
selected from the most successful high schools

of Turkey including UAA, ACI,
Koç Schools, Galatasaray,
İstanbul Boys School, Robert
College, TED Istanbul and Enka
Schools. 16 students were from
Tarsus American College, a
first time participant, and 11
registered to participate in the
summit in Istanbul. 
TAC students Sena
Erdinç, Müge Nur Haddat, Ziya
Kayalı, Azra Küçük, Beste
Özyürkoğlu, Letisya Meryem
Sayek, Pelin Nida Sürmeli, Ege
Telatar, Özkan Alper
Yavuz, Burçe Yılmaz and Doğu
Yurtsever developed their
leadership skills during the
Young Leaders Summit. The
students translated their

common dreams for a better world into
community service projects. At the end of the
summit, they received certificates which will
play an important role in their acceptance in
overseas universities.      
The high school students who produced
innovative ideas for the project “My Dream
Partner”, which received the global first place
at GSMA, worked collaboratively for 12 hours
under the guidance of 100 YGA graduates and
Dream Partner to produce “TOGETHER, FOR A
FIRST EVER”. 
The International YGA Leadership School
which was established in 2000 in Turkey is
supported by world-renowned leaders
including Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin, İlber
Ortaylı, İzzet Garih, Bill Drayton, Ahmet Bozer,
Ali Koç, Süreyya Ciliv, Çetin Yüceuluğ, Norbert
Klein, Ümran Beba and Conor Pierce.  YGA
Summit receives about 50 thousand online
applications each year, and out of these
applications the young people who make a
difference and demonstrate leadership
qualities with their responses are selected by a
panel of Turkish business professionals to
participate in the YGA Summit.    

LİDERLERİN
OKULU 
TAC`NİN
ÖĞRENCİLERİ
GENÇ 
LİDERLER
ZİRVESİ`NDE

STUDENTS FROM
TARSUS
AMERICAN
COLLEGE, THE
SCHOOL OF
LEADERS, AT THE
YOUNG LEADERS
SUMMIT
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Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Senfoni Orkestrası,
klasik müzik severlere Tarsus

Amerikan Koleji’nin (TAC) tarihi
kampüsünde unutulmaz bir konser verdi. 

TAC’nin bir buçuk asırlık kampüsü, klasik
müzik notalarıyla büyüleyen bir geceye ev
sahipliği yaptı. Çukurova Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Senfoni
Orkestrası’nın verdiği konserde, TAC’nin

Çukurova university’s Symphony orchestra
gave an unforgettable concert in thre historic
campus of Tarsus American College. 
TAC’s campus, which is one and half century
old, hosted a night highlighted by classical
music tunes. The concert by the Çukurova
Universty’s Symphony Orchestra, brought
TAC parents, students, teachers,
administrators, and classical music
enthusiasts. The concert, which was held at
the highest capacity auditorium in the region
for 640 people, was thoroughly enjoyed by
the entire audience. 
The new modern auditorium which stands
across the historic campus of Tarsus
American College hosted a truly remarkable
concert. The venue auditorium which is the
pride of the region, featuring a state-of-the-
art sound and lighting system and an ample
backstage area, was a scene to a great music
performance staged by 35 musicians from
the Symphony Orchestra. 
While the performance received a standing
ovation, the conductor Anıl Aydın praised the

TAC’NİN KAMPÜSÜNDE KLASİK
MÜZİKLE DOLU BİR GECE
TAC CAMPUS HOSTS A NIGHT FILLED 
WITH CLASSICAL MUSIC
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velileri, öğrencileri, öğretmenleri,
yöneticileri ve sanatsever konuklar bir
araya geldi. Bölgede tek olan 640 kişilik
oditoryum salonunda gerçekleşen konser
büyük beğeni topladı.
Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC), bir
buçuk asırlık kampüsünün karşısında
kurulan yeni ve modern binası, muhteşem
bir konsere ev sahipliği yaptı. Bölgenin de
gurur kaynağı olan, son teknoloji ses ve ışık
sisteminin kullanıldığı, hemen sahne
arkasında yer alan kulis alanının da
bulunduğu modern oditoryum salonu; 35
kişilik Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Senfoni Orkestrası’nın
sanatçılarına sahne oldu. 
Konser sonunda sanatçılar ayakta
alkışlanırken, Orkestra Şefi Anıl AYDIN
oditoryum salonunun mükemmel bir
sahnesi olduğunu belirterek, “Bu sahnede
konser verdiğimiz için çok mutluyuz. Bize
bu sahneyi açan TAC yöneticilerine çok
teşekkür ediyoruz. Bu sahnenin ve salonun
daha birçok sanat etkinliğine ve sanatçıya
ev sahipliği yapacağını bilmenin
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
TAC Başdanışmanı Andrew Leathwood da
okulun sadece ‘derslerden ve akademik
etkinliklerden’ oluşmadığını vurgulayarak,
şunları söyledi: “Okul sadece matematik ve
fen değildir. Okul aynı zamanda kişisel
gelişimimizdeki en önemli faktördür.
Okulda sanat da olmalı spor da. Ancak o
zaman gerçek okul olur. Bu nedenle bu güzel
konsere ev sahipliği yaptığımız için çok
mutluyuz. Geceye katılan tüm
konuklarımıza ve bize klasik müzik şöleni
sunan Çukurova Üniversitesi’nin değerli
sanatçılarına teşekkür ediyorum.”

Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Senfoni Orkestrası;
konser gecesinde şu parçaları
seslendirdi:
W.A. MOZART: Eine Kleine Nacht Music
F. P. SCHUBERT: 8. Senfoni
W.A. MOZART: Saraydan Kız Kaçırma
Operası Uvertürü
G. ROSSİNİ: İl Signo Bruschino Operası
Uvertürü
G. ROSSİNİ: Sevil Berberi Operası
Uvertürü
Konserin biletleri, gelirin tamamı Toplum
Hizmetleri projelerinde kullanılmak üzere
satıldı.

scene of the new auditorium. “We are
extremely happy to perform our concert
here. We thank the TACadministrators who
provided us with this opportunity. We are
very pleased to know that this scene and the
auditorium will host many more musical
events and celebrated artists”. 
TAC Headmaster Andrew Leathwood
stressed that the school experience is not
limited to “classes and academic activities”.
“School is not about mathematics and
science. It is also the most important factor
in our personal development. The school
should therefore offer arts and sports. That

is when it becomes a real school. We are vey
happy to host this concert. I would like to
thank the audience and the valuable
musicians of the Çukurova University for
this remarkable musical treat”. 
The classical music tracks played by 

Çukurova university’s Symphony
orchestra in the concert were: 
W.A. MOZART: Eine Kleine Nacht Music
F. P. SCHUBERT: 8th Symphony
W.A. MOZART: Die Entführung aus dem
Serail - Overture
G. ROSSİNİ: İl Signo Bruschino - Overture

G. ROSSİNİ: 
The Barber of Seville -
Overture
The proceeds from the
sales of concert tickets
will go to TAC’s
community service
projects. 

TACLIFE SAYFALAR:Layout 1  30.04.2015  13:30  Page 39



T A C L I F E

40

TAKI TASARIMI
KULÜBÜ
Öğrencilerimiz Takı Tasarım Kulübü, bu
sene çok iddialı. Tüm hünerlerini ve hayal
güçlerini kullanarak takılarını tasarlayıp
sergilediler. Ayrıca, tasarımları da kendi
aralarında satın aldılar ve sosyal
sorumluluk projesine de  katkıda
bulundular.

ORNAMENT
DESIGN CLUB 
TAC students have high standards in the
Orname Design Club this year. They design
the ornaments by using their creativity and
dexterity. They also bought these
ornaments which they have collectively
created, the proceeds of which will
contribute to community service projects. 

E cho’13 ün unutulmaz bas gitaristi
Onur Can Coşar anısına muhteşem
bir konser verdik. Konserde, ünlü

rock şarkılarının yanı sıra, kendi
bestelerimizi de seslendirdik. Onurcan için,
geçen sene bestelenen Yaşamak Yetmiyor
şarkısını icra ederken, tüm öğrencilerimiz
kol kola girerek, hep bir ağızdan şarkıyı
söylediler. Echo’94’ün gitaristi Hakan
Elbaşı, kendi bestesi olan Ayrılık Ömür Boyu
şarkısını 12. Sınıf öğrencilerimizle
söyleyerek bizi duygulandırdı. Konserden
elde edilen gelir ile Onurcan adına bir tuğla
alarak, TAC öğrencilerinin burs fonuna katkı
sağladık. Konserde emeği geçen tüm öğrenci,

öğretmen ve idarecilerimize çok teşekkür
ederiz.

Tac’s Echo Band staged an inspiring concert
in memory of the late Onurcan Coşar, the
unforgettable bass guitarist of the Echo’13.
The repertoire included famous rock ballads,
as well as students’ own compositions. When
the band was playing “Yaşamak Yetmiyor”
composed for Onurcan last year, all students
crossed arms with each other, singing along
in unison. Echo 94 guitar player Hakan
Elbaşı’s singing his own composition “Ayrılık
Ömür Boyu” with Grade 12 singers was
another touching part of the concert. The

proceeds from the concert contributed to the
TAC scholarship fund by buying a brick for
Onurcan. TAC extends its appreciation to all
students, teachers and administrators for
their contribution in this memorable event.      

ONUR CAN COŞAR İÇİN SAHNEDEYDİK
PLAYING FOR ONURCAN

Müzik
Aktiviteleri

Music
Activities
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The artists of the Mersin State Opera and
Ballet brought to TAC campus a memorable
concert. The concert which was attended by
Prep and Grade 9 students, featured selected
arias by Turkish and international
composers. It was a welcomed opportunity
for TAC students to reinforce their learning
in the music lesson, particularly about vocal
types and ranges. One of the highlights of the
concert was the Moonlight Sonata by
Beethoven sung by Ahad Asker, state artist.
TAC thanks the singers and the orchestra of
the Mersin State Opera and Ballet for this
wonderful educational concert.   

MERSİN OPERA
VE BALESİ
TAC’DA
MERSIN STATE
OPERA COMES
TO TAC

M ersin Devlet Opera ve Balesi
sanatçıları, okulumuzda
muhteşem bir konser verdi.

Hazırlık ve 9. Sınıfların katıldığı konserde,
Türk ve Dünya bestecilerinden seçkin
aryalar seslendirildi. Öğrencilerimiz,
müzik dersinde öğrendikleri ses çeşitlerini
uygulamalı olarak da pekiştirmiş oldular.
Konser; devlet sanatçısı Ahad Asker’in
seslendirdiği, Beethoven’ın Ay Işığı Sonatı
ile devam etti. Mersin Devlet Opera ve
Balesi sanatçılarına bu güzel eğitim
konseri için teşekkür ediyoruz.
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K asım ayı ‘Ulusal Roman Yazma
Ayı’ olarak kutlanıyor. TAC’de,
bu dönem birçok öğrenci

tarafından artık “NaNoWriMo” (National
Novel Writing Month) olarak biliniyor.
Kasım ayı içerisinde, öğrenciler, kendi
romanlarını yazarak, hem yazma
etkinliğini kutluyorlar hem de daha fazla
kişiyi kalemi eline almaya ve bir hikaye
anlatmaya teşvik etmiş oluyorlar. Bu
etkinlik, ABD’de başlamış ve zaman içinde
uluslararası bir niteliğe bürünmüş. 
TAC öğrencilerine, bu ay süresince müdür
yardımcıları Ms. Johnson’a katıldı. Hep
birlikte, 10, 20 veya 30 bin kelimelik kısa
romanlar yazmaya çalıştılar. Bu etkinlik
İngilizce yazmaya dayalı olduğu için
Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerinin yazma
becerileri için de oldukça yararlı bir
uygulama oldu. Katılımcılar Damla
Özaltın, Deniz Hakgüden, Güneş Sezer, ve
Elif Dayı, 20 Kasım günü, geceyarısına
kadar çalıştılar. Tam hedeflerine
ulaşamasalar bile böyle bir yazma

projesine başladıkları için bir tebrik
edilmeyi hakkettiler.   

November is National Novel Writing Month
and is starting to become known as
NaNoWriMo to many TAC students.  During
the month of November, several students
have worked to write a novel of their own as
a celebration of writing and as a community
event to encourage more people to take up a
pen to tell a story.  This even has grown from
a National USA event to a worldwide event
with participants joining from every
continent. 
TAC students joined Ms. Johnson in the one
month challenge and tried to write novellas
of 10, 20, or 30 thousand words.  This
activity is a stretch for the Prep and grade 9
students as the writing is done in English.
These participants, Damla Ozaltin, Deniz
Hakguden, Gunes Sezer, and Elif Dayi,
should be congratulated for attempting to
start even if they do not meet their final goal
by November 30th at midnight. 

HAZIRLIK SINIFI: NANO
YAZABİLİR MİSİNİZ? BİZ YAZDIK 
OH NANO YOU DIDN’T? 
OH, NANO WE DID

KÜTÜPHANEDEYİZ

PREP CLASSES
IN THE LIBRARY

Hazırlık Sınıfları, kütüphanelerini
keşfetmeye başladılar bile.
Öğrencilerimiz kitapları, elektronik
kitapları, veri tabanlarını ve süreli
yayınları kullanmayı öğreniyorlar ve
kütüphane derslerinde öğrendikleri
teknikleri kullanarak daha bilinçli
araştırmalar yapıyorlar.  

Prep classes have already started to
explore the resources in the library.
As part of their curriculum, TAC Prep
students are learning to use
reference books, electronic databases
and periodicals which enables them
to make better informed research for
their studies and assignments

Ingilizce
Bölümü
English

Department

.
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3 1 Ekim 2014, Hazırlık Sınıfları için
eğitim-öğretim yılının ilk ‘Dışarıda
Ders Günü’ idi. İki yıldır, Hazırlık

öğrencilerimiz, Karaduvar sınırları içindeki
sahili birlikte temizliyorlar. Bu toplumsal
hizmetler etkinliği, öğrencilerin, çevrenin
insan üzerinde etkilerini anlamalarını
sağlıyor ve  kişisel gelişimlerinde önemli bir
unsur oluşturuyor. 
Bu etkinlikte de, öğrenciler, sahilde
toplandıkları çöplerle 200 torbayı
doldurdular ve küçücük bir kumsalda ne
kadar çok plastik madde birikebileceğini
şaşkınlıkla gördüler. Boş su şişelerinden,
naylon torba kalıntılarına kadar küçük plastik
parçalarından her biri, kuşlara ve diğer vahşi
hayvanlara yem olabilirdi. Sabahki temizlik
etkinliği sona erdikten sonra, öğrenciler, proje
üzerinde düşünme ve değerlendirmeye
yönelik çalışmalar yaptılar. Bir araba
camından dışarıya veya yere, küçücük bir
parça çöp atmak gibi kişisel seçimlerin, doğa
ve çevre üzerinde ne kadar uzun vadeli
etkileri olabileceğini gördüler. 

october 31, 2014 was the date of the first
Prep Field Day of the 2014-15 school year.
For the second year in a row, prep students
joined together to clean up the public
beach in Karaduvar Village.  This
community service event promotes the
personal development of each student by
helping individuals to understand human
and personal impact on the environment.
Students filled 200 bags with the garbage
that was found on the beach and were
surprised by how much plastic can collect
on one tiny beach.  Each of these small
pieces of plastic, from water bottle lids to
parts of plastic bags, could be eaten by
birds or other animals and would lead to
death.  After the morning beach clean-up,
the afternoon was filled with reflection
activities which allowed students t
ime to consider how individual choices 
like tossing a piece of garbage out of a 
car window or on to the ground can 
have a lasting effect on the world 
at large.

BİRLİKTE
DEĞİŞİMİ
SAĞLAYABİLİRİZ

TOGETHER WE
CAN CREATE
CHANGE
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T arsus Amerikan Koleji Rehberlik
Servisi’nin dört yıldır
gerçekleştirdiği “Akran Rehberliği

Projesi”,  bu yıl, yeni üyeleri ile çalışmalara
başladı. 9. Sınıf öğrencilerinden seçilen 15
öğrenci ile gerçekleştirilen proje çalışması;
akran rehberlerimizin, iletişim, empati,
etkin dinleme becerileri vb. konularında,
sekiz hafta süren eğitimlerle başlamış, yeni

yatılı öğrencilerin oryantasyonunda önemli
bir görev üstlenmeleri ile devam etmiştir.
TAC’ye yeni gelen yatılı öğrencilerle
etkinlikler yapan akran rehberlerimiz,
öğrencilerin okula uyum sağlaması
konusunda önemli bir destek kaynağı
oldular.
Sertifikalarını alan akran rehberlerimiz,
yatılı oryantasyonu yanında, hazırlık sınıfı

öğrencileriyle tanışmak amacıyla, bütün
hazırlık sınıflarını ziyaret ederek kendilerini
tanıtmışlardır. Hazırlık sınıflarında büyük
ilgi gören akran rehberlerimiz öğrencilere
akademik, sosyal ve kişisel konularda destek
olabileceklerini belirttiler.
Akran rehberlerimiz, ilköğretim okulundan
gelen 5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencileri ile
akademik, sosyal ve toplumsal duyarlılık
konularında, birçok proje ile toplum hizmeti
çalışmaları planlıyorlar.
Akran rehberliği görevini üstlenen
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

“The Peer counseling Project” conducted by
the Tarsus American College for four years
enlisted the help of new students this year.
This year’s round which saw the
participation of 15 Grade 9 students started
with eight-week training sessions on various
topics including communication, empathy,
active listening skills, etc. and continued
with assignment of important roles in the
new boarding student orientation. The peer
counselors who were involved in activities
with the new boarders of TAC provided
significant support in their adjustment to
their new life. 
Peer counselors who received their
certificates intorduced themselves in their
visit to all prep classes. Being received by the
Prep classes very warmly, the peer
counselors invited them to consult their
services in their academic, social and
personal concerns. 
TAC’s peer counselors are planning to work
with grade 5-6-7 and 8 students from the
elementary school in many projects on the
topics of academics and social awareness. 
We thank all students who has contributed
to the peer counseling program. 

AKRAN REHBERLERİ İŞ BAŞINDA! 

PEER COUNSELORS IN ACTION!

T A C L I F E

HAZIRLAYAN SUBMITTED BY
Psikoterapist Eyüp KaHRaMaN

Rehberlik
Aktiviteleri

Counseling
Activities
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9 . Sınıf rehberlik çalışmalarının
önemli bir parçasını oluşturan
meslek seçimi kapsamında,

öğrencilerimize ‘Siyaset Bilimi, Uluslarası
İlişkiler’ alanlarında bilgi vermek üzere,
TAC’09 mezunu Hazal Atay’ı 24 Eylül 2014
tarihinde konuk ettik. 
TAC’de ‘yılın öğrencisi’ derecesine layık gö-
rülen, okul 3.sü olarak buradaki eğitim haya-
tını tamamlayan Atay, sonrasında, eğitimine,
Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bi-
limi bölümünde devam etti. Bu sırada
birçok sosyal projede görev aldı, sos-
yoloji, medya-iletişim gibi alanlarda
da etkin oldu.  
Hazal Atay, 9. Sınıf öğrencilerimizle
yaptığı keyifli mesleki paylaşım soh-
betinde, meslek seçiminde etkili olan
kriterler, ‘Siyaset Bilimi’nin üniversi-
telerdeki ders içeriği, mezunlarının
çalışma alanı, hangi disiplinlerle iş-
birliği yaptığı, üniversitenin sunduğu
olanaklar, TAC’li olmanın öğrenciye
bir üst öğrenim kurumunda sunduğu
zenginlikler ve beceriler, öğrencile-
rin TAC’yi nasıl etkili bir şekilde de-

ğerlendirebilecekleri, IB’nin kazandırdığı
beceriler gibi birçok konuya yer verdi.  
Kendisine, örnek bir mezun olarak, öğrenci-
lerimizle paylaştığı değerli bilgiler için te-
şekkür ediyor, en kısa zamanda kendisini
yine aramızda görmeyi diliyoruz.

as part of the career counseling-related
activities of the TAC Counseling
Department, which forms the greater part of
the counseling services for grade 9, TAC
hosted Hazal Atay, a 2009 graduate on
24.09.2014 to talk about the career fields of
“political sciences and international
relations”. 

Atay, who was awarded as the “Student of the
Year” while she was a student at TAC and
who graduated as the third honors students
from her alma mater, continued her higher
education at the Political Sciences
Department of the Galatasaray University,
taking on many social project and active
roles in the fields of sociology, media-
communications during her university
education. 
In this enjoyable homecoming session at
TAC, Hazal talked to grade 9 studets about
the criteria which play an important role in
career options, the course content of the
Political Sciences program, potential areas of

employment for the alumni, the
interdisciplinary links, the facilities
and opportunities provided by the
university, the benefits of being a
TAC graduate in post-secondary
institutions, how the current
students can make the best of the
academic programs of TAC, and the
advantages of being in the IB
program. 
Tarsus American College extends
sincere appreciation to Hazal Atay
for sharing this valuable information
with TAC students, and hopes to see
her on campus again.

HAZAL ATAY
(TAC’09) İLE
KEYİFLİ BİR
MESLEKİ PAYLAŞIM
SOHBETİ: 
SİYASET BİLİMİ

TAC ’09 GRADUATE
SHARES CAREER
EXPERIENCES:
HAZAL ATAY AT
TAC

HAZIRLAYAN SUBMITTED BY
uzman Psikolojik Danışman Özlem alGaN
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“T ürkiye için Liderler,
dünya için Liderlik’
ilkesiyle 126 yıldır
eğitim veren Tarsus
Amerikan Koleji’nin

(TAC) düzenlediği Kariyer Günü’nde
politika, spor ve iş dünyasının önde gelen
isimleri buluştu.
Türkiye’de eğitimin mihenk taşlarından
Tarsus Amerikan Koleji (TAC),
öğrencilerinin eğitim hayatına ve kariyer
gelişimine önemli katkılar sağlayan Kariyer
Günü’nde bu yıl da lider isimleri bir araya
getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından,
alanında başarılı olan TAC mezunları,
Tarsus’taki tarihi kampüste öğrencilerle
buluşup, meslek seçimi ve kariyer
planlamasıyla ilgili deneyimlerini
paylaştılar.
Hepsi okuldan daha dün mezun olmuş gibi

sevgi ve özlemle kucaklaşan mezunlar,
kampüsü gezerken eski günlerini de anıp,
anılarını tazelediler. TAC’nin, dün olduğu
gibi, bugün de kaliteli eğitimin yuvası
olduğunu söyleyen mezunlar, özellikle yeni
eklenen SEV binası, yatakhane, kütüphane,
oditoryum, spor salonları ve yemekhaneye
hayran kaldıklarını ifade ettiler.

DUAYENLER VE GENÇLER BULUŞTU
Tarsus’a gelenler arasında 1960 mezunu da
vardı, 2003 mezunu da… TAC’nin
düzenlediği Kariyer Günü’ne toplam 16 kişi
katıldı:
Diplomat-Emekli Büyükelçi Osman Faruk
Loğoğlu (TAC’60), Mimar-Kent Plancısı Dr.
Orol Sadrettin Ataman (TAC’61), Müzisyen
Olcayto Ahmet Tuğsuz (TAC’68), İnsan
Kaynakları Direktörü M. Işık Gürol
(TAC’71), Sporcu-spor yorumcusu Can
Sonat (TAC’77), COO Efe Hatay (TAC’83),
CEO Mine Aydın Ayhan (TAC’86), Genel
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer
Nursal (TAC’87), Kardiyoloji Uzmanı Doç.
Dr. Gökmen Gemici (TAC’88), Avukat Dr.
Kemal Mamak (TAC’91), İnşaat Mühendisi
Mert Bozkaya (TAC’92), Stratejik
Pazarlama Lideri Enis Yazırlıoğlu
(TAC’98), Klinik Psikolog Pınar Haksal

TAC KARİYER GÜNÜ 
LİDERLERİ BULUŞTURDU

TAC CAREER DAY BRINGS 
LEADERS TOGETHER

Rehberlik
Aktiviteleri

Counseling
Activities
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ADANA MP (CHP) FARUK
LOĞOĞLU:
“TAC OPENED THE DOORS TO
MY CAREER PATH”

The careerDay 2015, hosted by Tarsus
AmericanCollege which has been providing
high standards in educationfor 126
yearswiththe motto “Leaders for Turkey,
Leadershipforthe World”,was a reunion of
leading TAC graduates in politics, sports and
business world.
Tarsus AmericanCollege, which is one of
theimportant beacon lights in Turkish
education, organizeditstraditional
CareerDayactivity, which has
traditionally contributed significantly tothe
education alexperien ceand career
development of students. TAC graduates
from around the country met withcurrent
TAC students in thehistoric TAC campus,

and shared their experiences about setting
career goals and planning. The alumni who
were hugging and greeting each other
warmly as if they graduated from school
just yesterday, toured the campus
reminiscing their days at TAC. Agreeing
that TAC continues to be home to leaders,
the guests were also very impressed by the
new SEV building, dormitory, library,
auditorium, sports halls and the cafeteria.

coNNoıSSEuRS aND youTH MEET

Among those who came to Tarsus there 
were 1960 graduates and 2003 graduates... 
There was a total number of 16 
participants at the Career Day:
Diplomat-Retired Ambassador Osman 
Faruk Loğoğlu (TAC’60), Architect-Urban 
Planner Dr. Orol Sadrettin Ataman 
(TAC’61), Musician Olcayto Ahmet Tuğsuz 
(TAC’68), HR Resources M. Işık Gürol 
(TAC’71), Athlete-sports commentator Can
Sonat (TAC’77), COO Efe Hatay (TAC’83),
CEO Mine Aydın Ayhan (TAC’86), 
General Surgeon Prof. Dr. Tarık  Zafer
Nursal (TAC’87), Cardiologist   Doç. Dr.
Gökmen Gemici (TAC’88),  Attorney Attn. At
Law Dr. Kemal Mamak  (TAC’91), 
Civil Engineer Mert Bozkaya  (TAC’92),
Strategical Marketing Leader 
Enis Yazırlıoğlu (TAC’98), Clinical 
Psychologist Pınar Haksal Atabay (TAC’01),
Copywriter Doğu Göçük (TAC’01), E-
Learning Solutions Leader Esat Uğurlu
TAC’02), Graphic Designer Ahmet Yağlıcı  (
TAC’03) 

“Tac cHaNGED My lıFE”
The opening remarks of the Career Day
were presented by TAC 1960 graduate,
Adana MP for CHP Faruk Logoglu. Logoglu
who have served as an ambassador for
Denmark, Azerbaijan and Washington for
many years, also as undersecretary at the
Ministry of Foreign Affairs shared his
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Atabay (TAC’01), Reklam Yazarı Doğu
Göçük (TAC’01), E-Öğrenme Çözümleri
Lideri Esat Uğurlu (TAC’02), Grafik
Tasarımcı Ahmet Yağlıcı (TAC’03)

“TAC HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”
Kariyer Günü’nün açılış konuşmasını
emekli büyükelçi, TAC 1960 mezunu, CHP
Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu yaptı.
Uzun yıllar, Danimarka, Azerbaycan ve
Washington’da büyükelçilik, ayrıca
Dışişleri Bakanlığı’nda müsteşarlık
hizmetlerinde bulunan Loğoğlu,
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve
tavsiyelerde bulundu:
“TAC’den mezun olmak benim zamanımda
da ayrıcalıktı, şimdi de bir ayrıcalık. Çünkü
kaliteli eğitimin yuvası olmaya devam
ediyor. Bazen okuduğunuz okul tüm
hayatınızı değiştirebilir. Ben kendi
hayatıma baktığım zaman, burada okumuş
olmanın benim hayatımı baştan aşağı
değiştirdiğini görüyorum. Kariyerimi,
hayata bakışımı değiştirdi. Birden fazla
kariyer yapmama fırsat tanıdı. Başarılı bir
kariyer hayatım oldu. Bütün bunların
kapılarını bana açan anahtar aslında
TAC’de gördüğümüz eğitimle başladı. O
zaman, yabancı dil eğitimi veren birkaç okul
vardı, onlardan en iyisi benim okulumdu.
Bu anahtar bana birçok kapı açtı.”

TESADÜFLER VE PLANLAR
İnsan hayatının tesadüflerle ya da planlarla
şekillendiğini belirten Loloğlu, şunları
söyledi: “Bazen hayata tesadüfler yön
veriyor. Bazen de hayaller, belirli
kararlılıklar belirliyor. ‘Ben şunu olmak

istiyorum’ diye yola çıkanların hayallerine,
emellerine ulaşmasıyla hayatlar
şekilleniyor. Ben birinci kategoride, yani
hayatı akışına bırakan bir insan oldum. Hiç
aklımdan geçmeyen yerlerde kendimi
buldum. Amerika’dan döndüğümde,
Türkiye’de üniversitede akademisyen
olmayı öngörüyordum. Çeşitli nedenlerle
olmadı. Dışişleri Bakanlığı’nın sınavına zar
zor girdim. Buna rağmen bana verilen
görevler itibariyle çok başarılı bir kariyer
çizgim var. Değişik ülkelerde büyükelçilik,
UNESCO’da komisyon başkanlığı, bir
düşünce kuruluşunda başkanlık yaptım.
Şimdi de siyasete girdim.”

“KENDİNİZİ DEĞİL İŞİNİZİ 
CİDDİYE ALIN”
Önemli olanın yapılan kariyerin hakkını
vermek olduğunu vurgulayan Milletvekili
Loğoğlu, “Hayat beni nereye taşıdıysa orada

bulduğum değere karşı yabancılık
çekmedim” diyerek, şöyle devam etti: 
“İnsanın hayallerine uluşması da mümkün,
hayatının tesadüflerle şekillenmesi de...
Önemli olan; geldiğiniz noktada, yaptığınız
işin hakkını verebiliyor musunuz? İşte
önemli olan budur. Yani nerede olursanız
olun, ne iş yaparsanız yapın, kendinizi asla
ciddiye almayın. Kendinize saygı duyun
ama kendinizi ciddiye almayın; yaptığınız
işi ciddiye alın. Seçeceğiniz kariyer o veya
bu olabilir; ama en önemli nokta, o
kariyerin hakkını vermektir.”

“KAMU HİZMETİ AŞKINIZ OLSUN”
Gençlere mutlaka topluma yönelik
hizmetler içinde olmaları tavsiyesinde
bulunan Loğoğlu, şunları kaydetti:
“Genç arkadaşlara tavsiyem; her zaman
kamu hizmeti aşkının olmasıdır. İster spor
alanında, ister özel sektörde, ister devlette
çalışın; önce topluma bir şeyler vermeniz,
katmanız ve kazandırmanız lazım. Elbette
ki mesleğiniz nedeniyle toplum içinde
kazanacağınız saygınlık, itibar ve hatta para
da önemli. Ama bir gün geliyor ki,
hayatınızda, ‘ben bu topluma ne verdim, bu
topluma faydalı olabildim mi, çevreme
faydalı olabildim mi’ diye kendinize
soruyorsunuz. O bakımdan kariyeriniz
yanında bir toplum hizmeti içinde
bulunmayı da ihmal etmeyin.” 

T A C L I F E
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“TaKE youR JoB SERıouSly, NoT
youRSElF”
Member of Parliament Logoglu who
emphasized that the important thing is to
give your best to the career added "I have
never felt alienated to where life has
carried me". "It is possible that you reach
your goals, and it is equally possible that
your life is shaped by coincidences. What is
important is whether you are able to give
your best to what you are doing. This is the
crux of the matter. Whereever you are,
whatever job you do, do not take yourself
very seriously. Have self-respect, but do
not take yourself too seriously: place your
emphasis on what you do. You may choose
this or that career, but the important thing
is to give your best to that". 

“May coMMuNıTy SERVıcE BE youR
PaSSıoN”
Logoglu, who advised TAC students to be
committed to public service, said: "My
advice to the young people is to always
have in their hearts to serve their
community. It 's important to give and
contribute to the community whether it is
through private sector or a state

experience with students and gave them
some career advice.  
“Being a TAC graduate has always been a
privilege, since it continues to be a quality
educational institution. Sometimes, your
school can change your entire life. When I
look back at my personal life, I see that
having studied at this school has
completely defined the course of my life.
It chaged my career, my perspective of
life. It provided me the chance to make
multiple careers. I had a highly successful
career. The key to all of these started with
our education at TAC. There were few
schools who offered foreigh language
education at the time, and the best among
them was my school. This key opened
many doors to me". 

coıNcıDENcES aND PlaNS
Logoglu who stressed that human life is
shaped by coincidences or plans added:
`Sometimes, it is coincidences which
determines your next move, and
sometimes it is dreams and to some
extent, determination. reach their
dreams. Lives are shaped when people
who set out with ideals such as "I would
like to be this" and achieve those ideals. I
am a person in the first category, that is,
somebody who would go with the flow. I
have found myself in places I have never
imagined. When I returned from the US, I
was thinking about being a lecturer in the
university. For various reasons it has not
worked out. I struggled to take the exam
of the Ministry of Foreign Affairs. I have
had a very successful career in terms of
the duties I have been assigned. I have
worked as ambassador of many different
countries, as UNESCO commission chair
and president of a think tank. And now I
am in politics.” organization. The reputation, dignity and

recognition you will have for your
profession is also important. However, one
day you ask yourself whether you have
been able to give back to the community,
whether you have been able to reach out
to people. That is why you should be
involved in community service in addition
to excelling in your chosen career".
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ANKARA UNIVERSITY TRIP AND THE
VISIT TO ANITKABİR
On 30-31 October, a tour of the universities in Ankara was held with participation of 30 students
from grade 11. The supervising teachers of the trip, organized by the TAC Counseling Department,
were Assistant Principal Rüştü Sakallı, counselor Eyüp Karaman, History teacher Hasan Turgut
and Turkish Literature Teacher Tuba Karabağ. Students’ collecting a wealth of on-site experience
about faculties and departments offered by the universities,  especially at a stage of setting their
career goals for the future, provided to be an invaluable opportunity. 
The trip which started with a visit to the Turkish Aviation Association on Thursday continued with

the METU campus. Students who visited
Anıtkabir, Atatürk’s mausoleum paid tribute to
the great leader before November 10, Atatürk
Commemoration Day. 
The tour concluded on Friday following the
visits to Hacettepe University and Bilkent
University. Having accomplished the cultural
learning outcomes of the Ankara trip, TAC
students returned home with this in-depth
introduction to universities to guide them in
their university preferences.  

LİDERLİK
KONFERANSI
2014
Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı
Üsküdar, Tarsus ve İzmir Amerikan
okullarının katılımıyla, 2002 yılından
bu yana düzenlenen Liderlik
Konferansı’na, bu yıl Tarsus
Amerikan Koleji (TAC) ev sahipliği
yapıyor. 
Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus
Amerikan Koleji ve İzmir Amerikan
Koleji Öğrenci Birliği üyelerinin
katıldığı liderlik konferansı, bu yıl,
18-19-20 Aralık tarihlerinde, Tarsus
Amerikan Koleji’nde gerçekleşiyor.
Üsküdar Amerikan Lisesi ve İzmir
Amerikan Koleji öğrencilerinin
Tarsus’a gelmesiyle başlayan Liderlik
Konferansı 2014; liderlik üzerine
çarpıcı sunumlar ve interaktif
çalışmalarla sürdü.  

TAC HOSTS THE
LEADERSHIP
CONFERENCE
Leadership Conference, which is a
joint event of Tarsus American
College, Üsküdar American Academy
and American Collegiate Institute
governed by the Health and Education
Foundation, was hosted by Tarsus
American College this year on 18-19-
20 December. Organized since 2002,
the Leadership Conference 2014
featured interesting presentations
and interactive activities exploring
leadership.   

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANITIM VE
ANITKABİR GEZİLERİ  
30-31 Ekim tarihlerinde, 11. Sınıf  öğrencilerimizden oluşan 30 kişilik öğrenci grubunun ka-

tılımı ile Ankara Üniversitesi tanıtım gezisi düzenledi. Rehberlik servisinin düzenlediği bu
gezide, öğrencilerimize Müdür  Yardımcısı Rüştü Sakallı, Psikolojik Danışman Eyüp Kara-
man, Tarih Öğretmeni Hasan Turgut ve Edebiyat Öğretmeni Tuba Karabağ eşlik ettiler. Kari-
yer ve meslek hedefleri konusunda, karar verme sürecinde olan öğrencilerimizin, fakülte ve
bölümler hakkında, yerinde gözlemleri ve bilgi toplamaları, kendilerinin gelecek planları ko-
nusunda çok değerli etkiler yarattı.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ziyareti ile başlayan gezimiz ODTÜ ile devam etti. Ankara’da
bulunan öğrencilerimiz, Ulu Önder Atatürk’ü unutmayıp Anıtkabir’i de ziyaret ederek
Atalarına olan minnetlerini 10 Kasım öncesinde sundular. 
Gezimiz, Hacettepe Üniversitesi ve ardından Bilkent Üniversitesi ziyareti ile sonlandı. Hem
üniversiteleri yerinde görerek bilgi edinen hem de kültürel anlamda birçok kazanımda
bulunan öğrencilerimiz güzel anılar ile evlerine döndüler. 
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D ün ile bugün arasında köprü kuran,
kültürümüzü ve değerlerimizi
yarınlara taşımamızı sağlayan, en

değerli varlıklarımız olan yaşlılarımızı
Tarsus Huzurevi’nde Sosyal Bilimler

Bölümü’nden iki öğretmenimiz ve 14
öğrencilerimizle 15 Kasım 2014 cumartesi
günü ziyaret ettik.
Öğrencilerimiz huzurevi ortamını görüp,
burada bulunan yaşlıların halini hatırını
sorarak ve yanlarında götürdükleri yiyecek
içecekleri huzurevi sakinlerine ikram
ederek keyifli sohbetler gerçekleştirdiler.
Yaşlılarımızın da ziyaretimizden duydukları
memnuniyeti dile getirmeleri bizleri daha da

mutlu etti.

on Saturday, 15
November, TAC
visited the Senior
Citizens Home
with 2 teachers

from the Social
Studies Department
and 14 students, in
order to pay their
respect to the
elderly citizens who
are bridge between
yesterday and tomorrow, enabling us to
carry our culture and values to the future. 
During the visit, TAC students had the
opportunity to see the conditions of the
residence, having enjoyable conversations
with the residents, offering them the food
and drinks they took with them. Their
expressing their pleasure for the quality
time they spent with TAC students was the
best reward for us.   
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DEĞERLERİMİZİ
UNUTMAYALIM

REMEMBERING
CULTURAL
VALUES

HAYVAN BARINAĞI
ZİYARETİ
Tarsus Köpek Barınağı, TAC öğrencilerini ağırladı. 2. Yabancı Dil
bölümü, toplum hizmetleri için Tarsus Hayvan Barınağı’nı
seçtiler. Öğrencilerin, barınak ziyaretlerinde, hayli heyecanlı
oldukları gözlendi. Barınakta görevli kişiler tarafından sokak
hayvanlarına yönelik çalışmalar ve onları nasıl besledikleri
anlatıldı. Öğrencilere, aynı zamanda, sokak köpeklerinin
sahiplenilmesi bilgisi verildi. Öğrenciler bu  etkinlik sonunda, bu
konuda çalışmaları yakından görmek için yapılan bu projenin çok
anlamlı olduğunu ifade ettiler. Öğrenci arkadaşlarımız,
insanoğlunun en yakın dostları olan köpekler için yapılan bu
barınağın önemli olduğunu anladılar. Sokak hayvanlarının
korunmasına yönelik her türlü yardımların yapılması gerektiği
bilincine vardılar. TAC COMMUNITY SERVICE

AT THE ANIMAL SHELTER
Tarsus Animal Shelter hosted TAC students. TAC’s second foreign
language department picked the Tarsus animal shelter as the
beneficiary of their community service acitivities. The students,
who were very excited during the visit, received information
about the activities and how the staff feeds the animals. They also
found about about the process of finding homes for stray animals.
TAC’s students find these visits very meaningful to see at first
hand the care given to the stray dogs, reinforcing the importance
of this shelter and all kinds of endeavors to protect stray animals.  
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BASINDA TAC HABERLERİ / TAC PRESS COVERAGE

METE AKYOL'A (TAC'55)
YAŞAM BOYU BAŞARI
ÖDÜLÜ VERİLDİ

Tarsus Amerikan Koleji mezunu Mete Akyol’a,
mesleğinin 60. Yılında Ankara Gazeteciler
Cemiyeti’nden anlamlı ödül.
Gazeteciliğe Talas Amerikan Ortaokulu ve Tarsus
Amerikan Koleji yıllarında öğrenciyken başlayan Mete
Akyol’a ilk röportajının yayınlanmasının 60. yılında,
Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘’ Yaşam Boyu
Gazetecilik Başarı Ödülü ‘’ verildi.

LIFETIME ACHIEVEMENT
AWARD FOR THE
CELEBRATED JOURNALIST
METE AKYOL (TAC’55)

Mete Akyol, veteran journalist of the Turkish press
who is a Tarsus American College graduate, was
presented a meaningful award on the 60th year of
his career. Akyol was presented a ”Lifetime

Achievement Award in Journalism” by
the Ankara Journalists Association on
the 60th anniversary of the day when
his first interview was published. The
award was presented by Nazmi Bilgin,
President of the Association and CHP
Zonguldak MP for CHP, Mehmet
Haberal. Akyol said “this award is an
important turning point in my career of
60 years, but not an ending. It is just a
valuable comma, heralding many more
things to come which you will witness”. 
Our best wishes to the accomplished
journalist who is a TAC 55 graduate, who
passionately continued journalism for
60 years which started while he was a
students at Talas American Middle
School and Tarsus American College.   
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21 Şubat cumartesi günü sosyal bilimler
zümresi adına Rüştü Bayram ve Gülden
Manav gözetmenliğinde okulumuz

öğrencilerinden Ege Su Durak, İnci Alpay,
Hazal Güyıldar, Güneş Sezer, Deniz Hakgüden,
Selin Seçen ve Aylin Pulat ile birlikte Tarsus’un
Ulaş köyün’de bulunan Ulaş ilk öğretim
okuluna gidildi. İlk kez gidilen okulun personel
ve öğrencileri bizleri ilgiyle karşıladılar. Ayrıca
kitap okumak için öğrencilerin birden fazla

kitap almak istemeleri ve aldığı
kitapları okulun bahçesinde
hemen okumaya başlamaları
bizleri hem mutlu etmiş hem de
amacımıza ulaştığımızın
göstergesi olmuştur.

on Saturday 21 February, Tac
students  Ege Su Durak, İnci Alpay,
Hatem Yavuz, Hazal Güyıldar,
Güneş Sezer, Deniz Hakgüden,
Selin Seçen, and Aylin Pulat
supervised by their teachers Rüştü Sakallı and

Gülden Manav travelled to the
Ulaş village of Tarsus. This was
their first visit to the school
where the TAC group was warmly
welcomed by the school staff and
students who were eager to
borrow more books than they can
carry and starting reading their
books right in the garden. Seeing
this enthusiasm was the greatest
indicator that more visits should
be organized by TAC’s mobile

library to nearby schools. 

GEZİCİ
KÜTÜPHANE
ETKİNLİĞİMİZ

WHEELS ARE
TURNING FOR TAC
BOOKMOBILE

TAC ADANA
HUZUREVİ
ZİYARETİ 
TAC VISITS ADANA
SENIOR CITIZENS

Bir insan 7’sinde neyse 70’inde de
odur derler atalarımız. Çocukluğun
masumluğu, saflığı ve ilgiye

muhtaçlığı 70 yaşına geldiğimizde tekrar gün
ışığına çıkar. İşte o vakit işinde gücünde olan
evlatlarımız bizleri güvenli bir kapıya
emanet etmek ister. 21 Şubat 2015
Cumartesi günü bir grup 9. ve 11. sınıf
öğrencileri olarak öğretmenlerimiz Duygu
Gülev ve Handan Şahin Duran eşliğinde bu
kapılardan birini çaldık ve yaşlılarımızla
sohbet etme fırsatı bulduk. Yalnızlıklarını bir
nebze olsun paylaşmaya çalıştık. Bizlere aşk

hikâyelerini anlattılar, hayata dair öğütler
vermeyi ihmal etmediler. Güler yüzleri ve
hoş sohbetleri sayesinde bizlere
ziyaretimizin ne kadar da anlamlı olduğunu
hissettirdiler. Götürdüğümüz hediyeleri
kendilerine dağıtıp keyifle fotoğraf
çektirdikten sonra bir
dahaki buluşmaya kadar
vedalaştık. Ziyarete katılan
arkadaşlarımız Can Erel,
Ege Su Durak, Selin Seçen,
Hazal Güyıldar, Güneş
Sezer, Deniz Hakgüden,
Umut Barış Özen ve İnci
Ovat’a teşekkür ederiz.

our ancestors say that one does not change
much from 7 to 70 years old. The innocence,
naivety and need for care of childhood
resurfaces when we are 70. At that point in
life, our children, grandchildren who are
busy with their routines and schedules may
wish to entrust us with a safe haven. A group

of TAC students from grades 9 and 11,
supervised by their teachers Duygu Gülev
and Handan Şahin Duran rang one of such
doorbells of such a house on Saturday, 21
February to offer their company to seniors,
trying to share their experiences. The senior

residents of the Adana
Senior Citizens Home told
us about their romance
stories, gave us
recommendations about
life in general. Their warm
smiles and insightful chat
made us feel the
importance of our visit for
them. After handing out our
presents to them and

taking snapshots of out visit, we said
goodbye to them until the next visit. TAC
thanks Can Erel, Ege Su Durak, Selin Seçen,
Hazal Güyıldar, Güneş Sezer, Deniz
Hakgüden, Umut Barış Özen, and İnci Ovat
for being a part of this memorable visit. 
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Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC),
İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri,
Kayseri Erciyes’te katıldıkları kayak

kampında keyifli anlar yaşadılar. Öğrenciler,
kamp bitiminde bir sonraki yıl da aynı etkinliği
düzenlemek üzere sözleştiler.
TAC Beden Eğitimi Bölümü, 27 Şubat-01 Mart
tarihleri arasında, Kayseri Erciyes’te, prep
(hazırlık) sınıfı öğrencilerine yönelik kayak ve
snowboard kampı düzenledi. Kampta
öğrencilere, beden eğitimi öğretmenleri Sibel
Kanık ve Dilek Başaran  ile Preplerden
Sorumlu Müdür Yardımcısı Mrs. Ciarra

Johnson ve Fen Belgisi Öğretmeni Mr. Adam
Harris eşlik etti.
Öğrenciler üç gün boyunca profesyonel kayak
antrenörleri ve öğretmenleri eşliğinde
eğitimlerini tamamladılar. Kampın bitiminde
öğrencilere sertifika verildi.
Erciyes’in eşsiz güzellikleri içinde
gerçekleşen kayak ve snowboard kampında
keyifli anlar yaşayan, unutamayacakları güzel
anılar biriktiren öğrenciler, önümüzdeki yıl
da kayak kampında buluşma kararı aldı.
Öğrenciler, tadına doyamadıkları kayak
kampına, otelde düzenlenen sucuk ekmek
partisiyle veda ettiler

The Prep year students of Tarsus American
College (TAC) added wonderful memories to
their school experience during the ski camp
in Erciyes, Kayseri. 
TAC Physical Education Department
organized a ski and snowboard camp for
Prep students between 27 February - 1
March where the students were supervised
by PE teachers Sibel Kanık and Dilek
Başaran, as well as Prep Dean Ciara Johnson

TAC HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN  
KAYAK KAMPI KEYFİ

TAC PREP STUDENTS LOVED THE SKI
CAMP EXPERIENCE! 

and Science teacher Adam Harris.  
During the three days of the activity, the
students were trained by professional ski
instructors and teachers and they were
presented certificates at the end of their
camp. 
The students who collected many
unforgettable memories in the ski /
snowboard camp in the backdrop of
beautiful snow-covered Erciyes, decided to
make this trip a traditional event while
concluding it with a sausage-bread party at
the hotel before departure. .
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K onusu, ‘Atletizmde
Bayrak Koşuları’ olan
dersimizi, Hazırlık ve 

9. Sınıf öğrencileriyle birlikte
Tarsus Atletizm Pisti’nde işledik.
Öğrencilerimize, atletizm pistini
daha ayrıntılı tanıtarak
öğrendikleri tüm konuları
pekiştirmelerini sağladık. Güzel
bir ısınma koşusundan sonra
yaptığımız stretching ve akabinde
yaptığımız bayrak yarışması, bu
dersin, çok eğlenceli geçmesini
sağladı. Kıyasıya çekişmelerin
yaşandığı bayrak yarışması,
gerçekten görülmeye değerdi.
Beden eğitimi öğretmenleri olarak
tüm öğrencilerimizi yarışmadaki
azimlerinden dolayı tebrik ederiz.

This week we took physical
education classes in Prep and
grade 9 to the Tarsus track and
field court for the relay races.
During the classes, the teachers
were able to introduce to
students the track and field
court, components and
reinforced their classroom
learning. The stretching and
relay race following a nice warm-
up run made the class a lot of fun.
The students’ competitive spirit
was very impressive during the
relay races. TAC’s physical
education department teachers
congratulate all students 
for their committment 
and determination to succeed. 

TAC ÖĞRENCİLERİ 
ATLETİZM PİSTİNDE
TAC STUDENTS ON TRACK
AND FIELD 

Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities
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Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü
tarafından bu yıl 7. si düzenlenen,
Genç Erkekler Basketbol Turnuvası,

TAC Kapalı Spor Salonunda 18-19 Ekim
tarihlerinde altı takımın katılımı ile
gerçekleşti.Konuyla ilgili yazılı bir açıklama
yapan Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü
Altyapı Sorumlusu M.Arman Özkale,
TAC’58 Mezunu, Sağlık ve Eğitim Vakfı eski
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr.
Ertan Dumanlı’nın anısına düzenlenen,
Ertan Dumanlı Genç Erkekler Basketbol
Turnuvası’na, TAC’nin ev sahipliğini
yaptığını söyledi.  Turnuvaya, TAC’nin
dışında şu takımlar katıldı: Mersin
Büyükşehir Belediyesi, Adana Çukurova
Üniversitesi, Gaziantep Zirve Üniversitesi,
Şanlıurfa Harran Üniversitesi ve Osmaniye
Halk Eğitim Merkezi.
Tarsus Amerika Koleji Spor Kulübü Başkanı

Dr. Ali Çekiç ise şunları söyledi: "Yaz
antrenmanlarını, yoğun bir tempoda geçiren
takımların, sezon öncesinde, rahmetli Op.
Dr. Ertan Dumanlı anısına bu yıl 7.sini
düzenlemiş olduğumuz turnuvada,

sporcularımız, saha içi ve dışında
dostluklar kurdular, yeni arkadaşlıklar
edindiler. 
Bölgemizin önemli kurumlarının genç
basketbol takımlarının katıldığı
turnuvanın yoğun bir tempoda
geçtiğini bilerek, yerel lig öncesi
hazırlık turnuvası olması açısından
bölge basketboluna katkıda bulunduk.” 
The seventh edition of the varsity
basketball tournament, organized by
the TAC Sports Club for 6 years, was
held on 18-19 October. 
The basketball tournament, which hosted six
teams, was held at the TAC Sports Hall.  In a
written statement, Arman Özkale, TAC
Sports Club’s Supervisor for the Foundation
Teams, explained that the tournament, held
annually in memory of Surgeon Dr. Ertan
Dumanlı, TAC 58 graduate and former
Chairman of the Board of Directors of the
Health and Education Foundation, will see
competition between the hosting Tarsus
American College and the sports clubs of
Mersin Metropolitan Municipality, Adana

Çukurova University, Gaziantep Zirve
University, Şanlıurfa Harran University and
Osmaniye HEM. 
Dr. Ali Çekiç, the President of the TAC Sports
Club expressed his best wishes for a
succesful tournament where after an
intense summer schedule of practice teams
will build friendships on and off the field. He
noted the contribution of the tournament to
regional basketball by providing an
opportunity of competitive practice to the
regional basketball teams before the season
opens. 

ERTAN DUMANLI BASKETBOL TURNUVASI
7TH ERTAN DUMANLI BASKETBALL TOURNAMENT 

Tarsus Amerikan Koleji Atletizm takımı, nisan
ayında yapılacak olan okullar arası Puanlı
Atletizm Yarışmasına hazırlık amacıyla

gittikleri Nevin Yanıt Atletizm sahasında,
gerçekleştirilen antrenman gerçekten görülmeye
değerdi. Genç Atletlerimiz antrenman sonunda
Atletizm sporu için ne kadar emek harcanması
gerektiğini, madalyaların aslında altından değil de, ter,
kararlılık ve cesaretten yapıldığını bir kere daha
anlamış oldular.(Dan GABLE)
100 metre Engellinin kraliçesi Avrupa Şampiyonu
Nevin Yanıt’ında aynı anda sahada antrenman yapması
hem öğrencilerimize güzel bir örnek oldu hem de
bizimle yaptığı konuşmada genç atletlerimize cesaret
verdi. Bu güzel söyleşiden dolayı Nevin YANIT’a çok
teşekkür ederiz.

ATLETİZM ANTRENMANLARI SON HIZ DEVAM EDİYOR
FULL BLAST TRACK AND FIELD TRAINING

The practice of the Tarsus American
College track and field team for the Track
and Field Intermurals in April was a great
lesson learnt by the students, showing
the amount of effort and commitment
required for athletics, and that the medal
is not made of gold but of sweat,
determination and courage (Dan Gable).
Nevin Yanıt, the European champion of
the 100 meter hurdle race, was
completing her training at the same time
as the TAC student athletes in the tracks.
Her conversation with our students and
recommendations were also a significant
motivation, and greatly appreciated by
all.
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POTANIN EFSANELERİ
TARSUS AMERİKAN’DA BULUŞTU!
THE LEGENDS OF THE BASKETBALL WORLD GATHER AT
TARSUS AMERICAN COLLEGE

MEHMET BATURALP:

“ANTRENÖR APTAL

DEĞİLDİR OYNAYANI

KENARDA OTURTMAZ”

AYDIN ÖRS:

“KİMSE FORMAYI OYUN-

CUYA ALTIN TEPSİDE

SUNMAZ”

Türkiye Basketbol Antrenörleri
Derneği (TÜBAD); Türk
basketbolunun efsane
isimlerini Tarsus Amerikan
Koleji’nde (TAC) buluşturdu.

Türkiye’de basketbolu zirveye taşıyan
Mehmet Baturalp, Bülend Karpat, Aydın Örs,
Çetin Yılmaz, Cem Akdağ ve Orhun Ene; tarihi
kampüste TAC öğrencilerine Türk
basketbolunun dününü, bugününü ve yarınını
anlattı.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği
(TÜBAD); Türk basketbolunun efsane
isimlerini Tarsus Amerikan Koleji’nde (TAC)
bir araya getirdi. Türk basketboluna önemli
hizmetler vermiş olan Mehmet Baturalp
(TÜBAD Başkanı), Bülend Karpat (Genel
Koordinatör), Aydın Örs (Yönetim Kurulu
Üyesi), Çetin Yılmaz (Yönetim Kurulu Üyesi),
Cem Akdağ (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Orhun
Ene (Yönetim Kurulu Üyesi); Tarsus
Amerikan Koleji’nin (TAC) tarihi
kampüsünde öğrencilerle ve bölgedeki
antrenörlerle buluştu. 
Basketbola damgasını vurmuş olan dev
adamlar, buluşmanın ilk gününde Stickler
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Oditoryum salonunda öğrencilere panel
düzenledi. Buluşmanın ikinci gününde ise
Mersin, Adana, Tarsus bölgesinden gelen 30
antrenöre eğitim verdi. TÜBAD’ın tüm
Türkiye’deki antrenörleri eğitmek amacıyla
düzenledikleri bir proje kapsamında Tarsus’ta
olduklarını belirten Bülend Karpat, şu bilgileri
verdi.

“ANTRENÖRLERİN AYAĞINA
GİDİYORUZ”
“Antrenörlerimizin ayağına gitmek,
bölgelerimizin ayağına gitmek, onlara
ulaşmak için yola çıktık.  Basketbolcu abimiz
TAC mezunu Necati Güler’in öncülüğüyle ve
TAC yönetiminin desteğiyle Çukurova
bölgesine geldik. Adana, Mersin ve Ceyhan
bölgesi, hem bayan hem erkek Türk
basketbolunda çok önemli rol oynayan bir
bölgemiz. Bu nedenle bu bölgeyi seçtik.
Buraya geldik ve sizlerle buluşmak istedik.
Bize bu olanağı tanıdığı için de TAC
yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
Türkiye’de basketbolun dünü, bugünü ve
yarını hakkında bilgiler veren dev adamlar,
öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Potanın
efsaneleri, Türk basketbolu ile ilgili şu
değerlendirmelerde bulundular:

MEHMET BATURALP:

“SOL TURNİKE ATAMAYAN
ANTRENÖRLERİMİZ VAR”
Türkiye’de sporun bir yerlere gelmesi için
öncelikle tüm okullarda yaygınlaşması
lazım. Haftada bir gün beden eğitimi yapılan
bir ülkede sporda bir yerlere varmayı
bekleyemezsiniz. Sonrasında da hem
antrenörlerin hem de oyuncuların bir
özeleştiri yapması lazım. Herkes yabancı
oyuncu sayısının fazla olmasından
yakınıyor. Basketbolun gelişememesini
buna bağlıyor. Peki bizim hiç mi suçumuz
yok?

“BİZ ÇOCUKLARA NE
VEREBİLİYORUZ?”
Antrenörlerimiz şöyle düşünmeli; biz acaba
çocuklara ne verebiliyoruz? Ben bir
basketbol okulunun çalışmasına ders
vermek için katıldım. Toplam 60 antrenör
vardı. Her birine top verip, sol elle turnike
atmalarını istedim. 30 tane sol elle turnike
atamadı antrenörler. Bu antrenörler o
çocukları yetiştirecekler! Siz eğer hoca

olarak sol turnikeyi beceremezseniz o
zaman zaten olay bitmiştir. Öncelikle
antrenörlerimiz kendini yetiştirmeli,
çocuklara doğru eğitim vermeli. Bilmiyorsa
gidip ders almalı, öğrenmeli, çalışmalı.
Sadece yan gelip oturmamak lazım. 

“TÜRK OLMAN DEĞİL 
TER DÖKMEN ÖNEMLİ”
Bugün yabancı oyuncu konusunda da herkes
konuşuyor. Şimdi Efes’te Furkan diye, Cedi
Osman diye iki kardeşimiz var. Bunlar
Ivkovic’in üvey çocukları mı yani? Çıktılar
aslan gibi takımda oynadılar ve yabancı
oyuncuların önüne geçtiler. Ivkovic de
onların hakkını veriyor. Çocuklar
bileklerinin hakkıyla oynuyorlar.
Unutmayın; hiçbir antrenör aptal değildir!
İyi oyuncuyu kenarda oturtmaz. Yani Türk,
Amerikalı, Sırp diye milliyetine göre oyuncu
seçmez. Ter döküyor mu ona bakar. 

AYDIN ÖRS:

“KİMSE FORMAYI OYUNCUYA
ALTIN TEPSİDE SUNMAZ”
Yabancı antrenörler Türkiye’ye gelirken
yanlarında 3-4 yabancı yardımcı da getiriyor.
Türkiye’deki yeni yetişen genç antrenörler
tecrübelerini artırma fırsatı bulamıyor.
Yabancı antrenörlerin yasaklanmasına

karşıyız ama özellikle yardımcılar için bir
kriter konulması gerekiyor. Yabancı
oyuncularda ise 3 artı 2 sistemi yerine 6
yabancı oyuncu kuralı geldi. Bir de Türk
vatandaşlığına geçen yabancı oyuncular da
olunca bazı takımlar 7 yabancıyla oynuyor.
Tabii bu Türk basketbolu için iyi bir durum
değil. Ama kendi özeleştirimizi de yapmak
zorundayız; hem antrenörlerimiz hem
oyuncularımız açısından. 

“DAHA FAZLA REKABET ETMELİYİZ”
Türk antrenörler olarak daha çok çalışmamız,
rekabete girmemiz, araştırmamız ve başarılı
olmamız gerekir. Oyuncular için de
söyleyeceğim; altın tepside hiç kimse size bu
formayı vermez. Gençlerin de bu rekabete
girip daha çok çalışarak, mücadele ederek
antrenörün gözüne girmesi gerekir. Bazı
takımlarda şimdi yavaş yavaş bu gençlerimizin
yer aldığını görüyoruz. Bizim hem ümitler
hem gençlerde iyi bir jenerasyonumuz var
aslında. O gençlerin çabasıyla, hem kulüp hem
de milli takımımız daha fazla başarıya
gidecektir.

BULEND KARPAT:

“SPONSORLAR MEDYATİK
SPOR DALLARININ PEŞİNDE”
Türkiye’nin bu talihsizliğidir sporun futbol
odaklı olması. 1950li yıllardan bu yana sporun
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içindeyim. Amatör spor dallarına önem
veren gazetelerin sayısı ikiyi geçmemiştir.
Medyanın, spor insanlarının, yöneticinin,
sporcunun omuz omuza olması lazım. İşte
bizdeki amatör sporların en büyük
talihsizliği bundan kaynaklanmaktadır.
Halbuki bakın futbol, basketbol ve tenis gibi
ön planda olan sporlarda sponsorlar
peşlerinden koşuyor. Neden çünkü medyada
kendilerine yer bulabiliyorlar. 

CEM AKDAĞ:

“SADECE KUPA ALMAK
YETMEZ ALTYAPILAR
YETİŞTİRMELİYİZ”
Konu sadece antrenörlerin Türk oyunculara
yer vermesiyle ilgili değil. Türkiye’de bugün
maalesef hiçbir kulüp, hiçbir organizasyon
uzun vadeli düşünmüyor. Bence sorun
tamamen bundan kaynaklanıyor. Öyle
olunca da günü kurtarmak için mecburen
elinizdeki en iyi oyuncuyu oynatıp bir
şekilde devamı sağlamaya çalışıyorsunuz.
Halbuki bir dönem Eczacıbaşı, Efes gibi
kulüpler şampiyonluktan çok altyapı,
oyuncu yetiştirmeyi önemsiyordu. Bu da
başarıyı getiriyordu. Bu kadrolar çok güzel
kupalar, şampiyonluklar kazandı. Bu
nedenle uzun vadeli planlar yapmak çok
önemli.

ORHUN ENE:

“PARAMIZ VAR AMA
EKOLÜMÜZ YOK”
Basketbolda başarılı olan ülkelerin bir
basketbol ekolu, basketbol felsefesi var. Bu
ülkelerin genelinde, toplumun her
kesiminde basketbol oynatılıyor. Oyuncu
yetiştiren bir ülke haline geliyorlar.
Türkiye’ye baktığınızda, esasında para
olarak her spor dalına ciddi anlamda
rakamlar yatırıldığını görüyorsunuz. Ama
bunun karşılığını alamıyoruz. Çünkü bir
devamlılığımız yok. Her zaman şampiyon
olamazsınız ama ülkenizde sporda
devamlılığınız varsa yurtdışındaki bütün
organizasyonlarda ilk üçe girebilirsiniz. O
zaman da dünyada o spor dalında önemli bir
ülke haline gelirsiniz. En büyük sıkıntımız
bir takım yaratma, bir kulüp ya da altyapı
kuramıyor olmamız. 

Turkish Basketball Coaches Association
(TÜBAD) brought the legendary basketball
trainers of Turkey at the Tarsus American
College. Mehmet Baturalp, Bülend Karpat,
Aydın Örs, Çetin Yılmaz, Cam Akdağ and
Orhun Ene, who carried the Turkish basketball
all the way to the top, told TAC students about
the past, present and future of the Turkish
basketball. 
Mehmet Baturalp (TÜBAD Chair), Bülend
Karpat (General Coordinator), Aydın Örs
(Board Member), Çetin Yılmaz (Board
Member), Cem Akdağ (Board Member) and
Orhun Ene (Board Member) met with students
and basketball coaches in the region at the
historic TAC campus. 
The basketball gurus who made a significant
mark in basketball in Turkey facilitated a
panel at Stickler auditorium with students on
the first day of the gathering. On the second
day of their visit, they trained 30 coaches who
are coming from Mersin, Adana and Tarsus
regions. Bülend Karpat, who explained their
visit to Tarsus is a part of a wider project to
train the coaches.

MEHMET BATURALP:

“NO COACH IS STUPID

ENOUGH TO MAKE A

PLAYER SIT ON THE

BENCH”

AYDIN ÖRS:

“NO ONE HANDS THE

TEAM JERSEY IN A

SILVER PLATTER”

“WE aRE MEETıNG WıTH coacHES
WHEREEVER THEy aRE”
“We resolved to go to coaches whereever they
may be, to reach them in their respective
cities. Led by the efforts of a great basketball
player and TAC graduate Necati Güler, and the
support of the TAC adminisdtration, we are
here in Çukurova region. Adana, Mersin and
Ceyhan comprises the region which has an
extensive role in both male and female
basketball in Turkey, and that is why we
picked this region. We wanted to come here to
meet with you. We would like to thank TAC
administration for giving us this opportunity”.
The legendary coaches who presented
information about the past, present and the
future of the Turkish basketball, made the
following remarks about Turkish basketball:

MEHMET BaTuRalP

THERE ARE COACHES WHO
CANNOT DO THE LEFT-
HANDED LAY-UP
In order for the Turkish sports to gain
importance, it needs to be promoted in all
schools. You cannot expect sports to gain a
heavier emphasis in a country where there is
one period per week of physical education in
schools. Also, both coaches and players need to
self-criticize. Everyone is complaining about
the high number of foreign players, presenting
it as the reason hindering the development of
basketball. Don’t we have any faults in this
too?

“WHaT caN WE GıVE To cHılDREN?”
“The coaches should ask themselves what they
are able to give to children. I joined a training
session of a basketball school to give training.
There was a total of 60 coaches there. I gave a
basketball to each of them, asking them to do
left-handed lay-ups. The coaches could not do
30 lay-ups with their left hands. These coaches
will train those players! If a coach cannot do a
left-handed lay-up, then it is a done deal. The
coaches should first of all raise themselves,
and provide correct education to children. If
they do not know, they should receive training,
learn and practice. It is not enough to sit
down”. 

“ıT ıS NoT aBouT BEıNG TuRKıSH, BuT
aBouT SWEaTıNG ıT”
“Today everyone talks about the foreign player
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issue. Right now in Efes we have two players
Furkan and Cedi Osman. Are they stepsons of
Ivkovich? They played in the game with a
stellar performance, overshadowing foreign
players. Ivkovic is giving them what they
deserve. They are playing to their utmost
capacity, with their toil and sweat. Remember;
no coach is stupid enough tol et a good player
sit through the game. That is, they do not select
players accroding to their nationality. He just
looks at whether they are doing what it takes”. 

ayDıN ÖRS

“NOONE HANDS THE JERSEY
ON A SILVER PLATTER”
“When they come to Turkey, foreign coaches
bring 3-4 assistant coaches with them. This
prevents young coaches in training from
expanding their experience. We are against
banning foreign coaches but for assistant
coaches there should be criteria. In foreign
players, 6 foreign players is now in effect to
replace the 3+2 system. Add to that foreign
players who are granted Turkish citizenship,
and you find some teams playing with 7
foreign players. This is of course not an ideal
situation for the Turkish basketball. However,
we should criticize ourselves, with regard to
both coaches and players”. 

“WE SHoulD BE ıN a STRoNGER
coMPETıTıoN”
“As Turkish coaches we need to work hard, get
into competition, research and succeed. That
applies to the players as well; no one hands the
team jerseys in a silver platter. Young athletes
need to make themselves thje favorite player
by rising up to the challenge, and working and
competing more. We see that such young
players are becoming part of some teams. We

have a strong generation coming in both U-21
national teams and in varsity teams. I belive
that both clubs and the national team will see
more success with the efforts of these young
athletes”. 

BÜlEND KaRPaT

“SPONSORS ARE AFTER
MEDIA-FRIENDLY SPORTS
BRANCHES”
“It is unfortunate for Turkey that sports is
football-oriented. I have been involved in
sports since 1950s. There have been not more
than two newspapers which covers amateur
sports branches. The media, sports people,
administrators, athletes should work hand in
hand. THis is the most unfortunate thing
about the amateur sports in Turkey. However
popular branches such as football, basketball
and tennis have sponsors running after them,
since they warrant broader media coverage”.    

cEM aKDağ 

“IT IS NOT ENOUGH
TO WIN TROPHIES.
WE SHOULD RAISE
FOUNDATION
PLAYERS”
“It is not about coaches giving more time to
Turkish players. None of the clubs or
organizations in Turkey think longer-term,
which is the crux of the matter. This leads
them to save the day, to put their best player
forward trying to catch a winning streak.
However, clubs such as Eczacıbaşı and Efes
placed more emphasis on raising foundation
players than champshionships, which has
clearly brought success. These teams won
many trophies and championships. Therefore,
long term planning is very important”. 

oRHuN ENE 

“WE HAVE MONEY BUT NOT
SCHOOL OF THOUGHT” 
“The countries which are successful in
basketball have a school of thought, a
basketball philosophy. In such countries
basketball is in every part of the society and
they become countries which raise players.

When you look at Turkey, you see that
significant sums are invested in every field of
sports. But we fail to receive the return since
there is no consistency. You cannot always be
the champions, but if you have continuity in
sports in your country, you can be one of the
top three places. That is when you become a
world-renowned country in sports. Our
greatest challenge is the inability to create a
team, a club or a foundation”. 

TACLIFE SAYFALAR:Layout 1  30.04.2015  13:30  Page 61



T A C L I F E

62

Beden Eğitimi Bölümü olarak bu yıl
üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz fiziksel
ölçüm testlerimizi tamamladık. 
Yeni rekorlara imza attığımız testlerimizi
uygularken öğrencilerimizin azmi gerçekten
görülmeye değerdi. Büyük çekişmelerin
yaşandığı ve öğrencilerimizin kendilerini
keşfettiği bu anların karelerini çekerken bizler
de, beden eğitimi öğretmenleri olarak, onlarla
bir kez daha gurur duyduk. 
Rekorlara imza atan öğrencilerimiz:

20 Meter Run Test CAN DOKGÖZ .3.07

BESTE ÖZYÜREKOĞLU .3.47

Long Jump Test MUSTAFA ESER . 2.66

ALİN GÜRDİKYAN .2.00

Vertical Leap Test METEHAN MERTOĞLU 60 cm

BESTE ÖZYÜREKOĞLU 41 cm

Holding the Push-Up Position Test DOĞU GÜNEY 15 dak

BERTİL ÖRTLEK 18 dak

Shuttle Run Test EMRE YAPICI 103 tur

BERTİL ÖRTLEK 63 tur

TAC’s Physical Education department
completed the physical measurement tests in
each grade level, which saw its third year at the
school.  
The determination of students during these
tests, which saw the setting of new records,
was truly impressive. TAC’s physical education
teachers were proud of those students as they
took the snapshots of these moments which
captured the strong competitions and
students’ athletic self-discoveries.
Students who set new records are:

BU SENENİN 
YENİ REKORLARI!

NEW RECORDS OF
THIS YEAR

20 Metre Koşu Testi CAN DOKGÖZ .3.07

BESTE ÖZYÜREKOĞLU .3.47

Durarak Uzun Atlama Testi MUSTAFA ESER . 2.66

ALİN GÜRDİKYAN .2.00

Dikey Sıçrama Testi METEHAN MERTOĞLU 60 cm

BESTE ÖZYÜREKOĞLU 41 cm

Şınav Pozisyonunda Bekleme Testi DOĞU YURTSEVER 15 dak

BERTİL ÖRTLEK 18 dak

Mekik Koşusu Testi EMRE YAPICI 103 tur

BERTİL ÖRTLEK 63 tur

Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities
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YELKENCİLERİMİZDEN
BÜYÜK BAŞARI 
Seyhan Baraj Gölü, Adana Yelken İhtisas Kulübü'nde, dört gün süren
müsabakalara, Adana, Mersin, Van, Bitlis, Hatay, Isparta, Ankara ve
Antalya'dan, 10 kulüpten 91 sporcu katıldı.
Yarışmalar sonucunda Laser 4.7 (Yelken alanı 4.7 metrekare) Genel
Kategorisinde ve Laser 4.7 Junior kategorisinde, Mersin’den Sezer

Yiğit Uçan birinci ve Laser Radial Junior kategorisinde Adana’dan
Ekin Büyükyılmaz ikinci oldular.
Dereceye giren öğrencilerimiz Sezer Yiğit Uçan ve Ekin
Büyükyılmaz, 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında, Samsun Yelken
Kulübü'nde yapılan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak
kazanarak TAC ailesi olarak bizleri gururlandırdılar.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

GREAT SUCCESS FROM TAC’S
SAILING ATHLETES
The four-day tournament at the Adana Sailing Training Club saw
participation of 91 athletes from 10 clubs in Adana, Mersin, Van,
Bitlis, Hatay, Isparta, Ankara and Antalya. 
At the end of the tournament, Sezer Yiğit Uçan from Mersin received
the first place in the general laser 4,7 category (4,7 square meter sail)
and Laser 4,7 junior category. Another TAC student, Ekin
Büyükyılmaz was placed second in Laser radial junior category. 
Sezer and Ekin made the TAC community proud by being eligible to
participate in the National Championship to take place at Samsun
Sailing Club on 26 October – 1 November.  
We congratulate our students on this accomplishment and wish them
continued success. 
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ATLETİZM SEÇMELERİ TAMAMLANDI
TRACK AND FIELD TRYOUTS COMPLETED

Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities
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Beden Eğitimi Bölümünün organize ettiği, Milli Takım
Antrenörü Cahit Yüksel ve yardımcısı Tülin Şahin
tarafından yapılan atletizm seçmeleri tamamlandı.
Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerine özel yapılan
seçmeler, bir o kadar heyecanlı çekişmelere sahne
oldu. Seçmeleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz,
atletizm takımına girmenin gururunu yaşardılar.
Bizler de TAC ailesi olarak öğrencilerimizi tebrik eder
yarışmalarda başarılar dileriz. 

The track and field tryouts organized by TAC’s
Physical Education department and conducted
by National Team trainer Cahit Yüksel and his
assistant Tülin Şahin, was a scene to a strong
competition. The students who were successful
were proud to be a part of the team. As the TAC
family, we congratulate students on their
success and wish them best of luck in
tournament. 

TACLIFE SAYFALAR:Layout 1  30.04.2015  13:30  Page 65



T A C L I F E

66

MİLLİ ATLET BURCU
AYHAN YÜKSEL TAC’DE

OUR PRIDE IN HIGH JUMP - TAC HOSTS
NATIONAL ATHLETE BURCU AYHAN YÜKSEL 

Atletizmde yüksek atlama dalında,
Türkiye’nin gururu olan Milli Atlet
Burcu Ayhan Yüksel, Tarsus

Amerikan Koleji’nin (TAC) konuğu oldu.
TAC’de düzenlenen spor paneline katılarak
öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yüksel,
sporun bir yaşam biçimi ve yaşam felsefesi
olduğunu vurguyarak, öğrencilere,
yaşamlarında spora yer vermeleri
çağrısında bulundu.
Türkiye’de ve Avrupa’da yüksek atlamada
rekorlar kıran ve birçok madalyası bulunan

Mersinli Milli Atlet Burcu Ayhan Yüksel,
konuğu olduğu Tarsus Amerikan Koleji’nde
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Küçük
yaşlarda, önce hobi olarak başladığı sporun,
bugün artık mesleği olduğunu vurgulayan
Yüksel, şunları söyledi:

ALTI GÜN ANTRENMAN
“Haftada altı gün çift antrenman
yapıyorum. Yaşamımda her şeyi, yaptığım
spora, müsabakalara ve antrenmanlara
göre planlıyorum. Bu da, çok normal bir

durum çünkü yüksek atlama benim
mesleğim.”

“SPOR DERS BAŞARISINI ARTIRIR”
Sporun hayatına kattığı birçok olumlu
faktör olduğunu belirten Yüksel, bu sayede,
eğitim ve spor hayatının zorlanmadan, bir
arada götürülebileceğini ifade etti:
‘Spor ve okul bir arada gitmez’ diye
düşünenler yanılıyor. Tam tersine, spor,
kişiliğinize disiplini ve planlı olmayı
katıyor. Bu sayede, ben, derslerimi hiç

Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities
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aksatmadan, liseyi de bitirdim üniversiteyi
de. Çünkü tüm gününüzü planlıyorsunuz.
Böylece, ne zaman antrenmana, ne zaman
okula gideceğinizi, ne zaman ders
çalışacağınızı biliyorsunuz. Bu nedenle,
hem sporcu hem öğrenci olmak, aslında
başarınızın düşmesine değil tam tersine
artmasına katkı sağlıyor.”

“SPOR BENİM AŞKIM”
Karadeniz Olimpiyat Oyunları’nda ve
Akdeniz Oyunları’nda altın madalya
kazanan, 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları’nda Türkiye tarihinde bir ilki
başararak, yüksek atlama branşında
finalde mücadele eden ilk Türk sporcu
olan Burcu Ayhan, şimdiki hedefinin ise
2016 olimpiyatları olduğunu söyledi.
Rotasını Brezilya’da düzenlenecek
olimpiyatlara çeviren Ayhan şunları
söyledi: “Ortaokuldan beri spora aşıktım.
Bu aşkla devam ettim. Başarının tadına
vardıktan sonra ‘daha fazlası neden
olmasın’ diyorsunuz. Zirveyi
hedefliyorsunuz. Şimdiki hedefim de, 2016
Olimpiyatları’nda ülkemi en iyi şekilde
temsil etmek.” 

Burcu ayhan yüksel, the national pride in
the high jump of the track and field was
hosted by Tarsus American College
Students. Yüksel, who attended the Sports
Panel organized at Tarsus American
College and answered student questions,
stressed the role of sports as a lifestyle and
philosophy, inviting all students to
included sports in their lives. 

“HıGH JuMPıNG ıS My PRoFESSıoN”
The national athlete who is a native
Mersinian, and holder of many records in
Turkey and Europe as well as an impressive
collection of medals, shared her experiences
with TAC students. Yüksel, who said that
this sport, her passion for which started at a
very early age became a profession today,
added “I do double-training for six days a
week. I plan everything that I do in my life
around sports, tournaments and training,
which is very normal since high jump is my
profession”.

“SPoRTS ıMPRoVES acaDEMıc
SuccESS”
Talking about the many positive

contributions of sports on her life,
Yüksel  affirmed that it is possible to
handle academics and sports at the same
time: “Those who think that it is not
possible to balance sports and school in
one’s life are wrong. On the contrary,
sports help integrate discipline and
planning in your personality. This is why I
graduated from high school and
university without any academic
problems. Because you get to plan your
entire day, you know when you will go to
school and when to study. This indicates
that being a student athlete helps
improve your success, not inhibit it”.

“SPoRTS ıS My loVE”
Burcu Ayhan who received gold medals in
Black Sea Olympic Games and
Meditteranean Games, and who became
the first Turkish athlete to make it to the
finals in high jump in 2012 London
Olympic Games, already set a new goal:
olympics in 2016. Ayhan who started
training for the Olympics in Brazil said “I
have been in love with sports since
middle school, and I continued with the
same passion. Once you taste success,
then you set your stakes even higher and
reach for the stars. My current goal is to
represent Turkey to the best of my ability
in 2016 olympics”.  
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T arsus Amerikan Koleji (TAC)

ve Tarsus SEV İlköğretim
Okullarına yönelik spor
çalışmalarını organize eden
TAC Spor Kulübü’nün

düzenlediği ‘pazar buluşması’, öğrencileri,
velileri ve okul yönetimini keyifli bir pazar
gününde bir araya getirdi. 
Öğrencilerimize yönelik devam eden
basketbol ve voleybol çalışmalarıyla ilgili
gelişmeleri paylaşmak ve TAC Spor
Kulübü’nün çalışmaları hakkında bilgi
vermek amacıyla 7 Aralık 2014 Pazar günü,
“TAC Spor Kulübü Buluşması” düzenlendi.
Birbirinden renkli etkinliklerin ve
sunumların gerçekleştiği bu pazar
buluşmasında, Tarsus SEV ve TAC velileri,
keyifli etkinliklere çocuklarıyla birlikte

TAC SPOR 
DOLU 
BULUŞMA

SPORTS-FILLED
GATHERING OF
THE TAC SPORTS
CLUB

Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities

The “Sunday Gathering” organized by the
TAC Sports Club, which coordinates athletic
activities for Tarsus American College and
Tarsus SEV Elementary School, brought
together students, parents, and the school
administration on a warm Sunday.
The TAC Sports Club event on 7 December
aimed to share the developments about the
ongoing basketball and volleyball activities,
and to inform the community about the
initiatives of the TAC Sports Club. In a series
of dynamic activities and presentations,
Tarsus SEV and TAC parents shared a
memorable day of fun with their children.
The day saw fun competitions and family
tournaments,  with family members
challenging each other in volleyball nets and
basketball hoops. It even included a game of

TACLIFE SAYFALAR:Layout 1  30.04.2015  13:31  Page 68



69

H A B E R N E W S

katıldılar. TAC bahçesinde kurulan voleybol
fileleri ve basketbol potalarında, ailelerarası
turnuvalar düzenlendi, halat çekme
yarışması yapıldı. Çocuklar, anne ve
babalarıyla birlikte spor yapmanın keyfini
yaşadı.

“HEDEFİMİZ SPOR KÜLTÜRÜNÜ
YAŞATMAK”
TAC Spor Kulübü’nün düzenlediği pazar
buluşmasında, ayrıca, oditoryum binasında,
öğrenci ve velilere yönelik sunumlar da
paylaşıldı. İlk sunumu TAC Spor Kulübü
Başkanı Dr. Ali Çekiç yaptı. TAC Spor
Kulübü olarak hedeflerinin spor kültürünü
yaşatmak olduğunu vurgulayan Dr. Çekiç,
okulda, haftada iki gün düzenlenen voleybol
ve basketbol okullarının kendi kulüpleri
tarafından organize edildiğini vurgulayarak,
toplam 174 öğrencilerinin olduğunu söyledi.

OBEZİTENİN PANZEHİRİ SPOR
Daha sonra Mezunlar Derneği Başkanı ve
Okul Hekimi Dr. Ali Cerrahoğlu; spor
yapmanın sağlık açısından önemiyle ilgili
bilgiler paylaştı. Obezitenin çocuklar
arasında bir çığ gibi büyüdüğüne dikkat
çeken Dr. Cerrahoğlu, “Bununla mücadele
etmenin iki formülü var; biri sağlıklı
beslenme diğeri ise spor yapmak.
Çocuklarınızı mutlaka spor yapmaya ve
hareketli olmaya teşvik edin” diye konuştu.

“SPOR DERS BAŞARISINI ARTIRIR”
Uzun yıllar, spor koçluğu yapmış olan,
kendisi de spora tutkuyla bağlı olan Tarsus
Amerikan ve Tarsus SEV Başdanışmanı Mr.
Andrew Leathwood da; sporun bir yaşam

biçimi olması gerektiğini vurguladı: “Sporu
derslerin ya da akademik başarının
önündeki bir engel olarak görmeyin. Tam
tersine, spor yapanların akademik
başarılarının da yüksek olduğunu gösteren
birçok bilimsel araştırma vardır. Çünkü spor,
kişiye, disiplinli, planlı ve programlı olmayı
öğretir.”

“KARİYER YOLUNDA SABIRLI
OLMAYI ÖĞRETİR”
Öğrencilik yılları boyunca okul takımında
spor yapmış olan TAC Spor Kulübü Başkan
Yardımcısı ve TAC’88 mezunu işadamı
Kasım Tanrıöver ise kariyer ve spor arasında
önemli bir bağ olduğunu söyledi: “Spor her
şeyden önce kişiye sabırlı olmayı öğretir. Bu
da kariyer basamaklarını tırmanırken en çok
ihtiyacınız olan erdemlerden biridir. Şimdiki
gençler ne yazık ki iş hayatına atılır atılmaz
‘voliyi vurma’yı hayal ediyor. Oysa böyle bir
dünya yok. Çalışmak, emek vermek ve
sabretmek gerekiyor. İşte spor yapan birinde
bu üç özellik de bir arada her zaman olur. O
yüzden, spor, her zaman hayatınızda olsun.
Ne üniversite, ne özel okullar sınavı için
spora ara verin. Tam tersine, sınavların en
boğucu olduğu zamanlarda spor size nefes
aldıracak, daha programlı çalışmanızı
sağlayacaktır.” 

a tug of war. The children really enjoyed
making sports with their parents. 

“WE TRy To ENcouRaGE a culTuRE oF
SPoRTS”
The gathering featured presentations for
students and parents in the school
auditorium. The first one was presented by
Dr. Ali Çekiç, the President of the TAC
Sports Club. Dr. Çekiç who emphasized that
the club’s aim is to increase exposure to a
culture of sports, said that a total of 174
students participate in their volleyball and
basketball schools held twice a week on TAC
campus. 

SPoRTS: THE aNTıDoTE To oBESıTy
Dr. Ali Cerrahoğlu, the President of the
Alumni Association and school doctor,
shared information about the importance of
sports on health. Dr. Cerrahoğlu who
pointed to the highly growing obesity in
children said “there are two formulas to
fight with that; one is healthy nutrition

habits and the other one is sports. Encourage
your children to make sports and to be
physically active”. 

“SPoRTS ıNcREaSES acaDEMıc
SuccESS”
Another sports enthusiast, and long time
sports coach Mr. Andrew Leathwood, the
Headmaster of Tarsus Schools, emphasized
that sports should be an integral part of
daily lives. “Do not see sports as something
that gets in the way of classes or academic
success. On the very contrary, there are
many scientific research which indicates
that students who are physically active also
have a high academic performance. Because
sports teaches one to be well-disciplined,
planned, and on schedule”. 

“SPoRTS TEacHES PaTıENcE ıN youR
caREER”
TAC Sports Club’s Vice President and a TAC
88 graduate businessman Kasım Tanrıöver,
who had been an athlete in the school team
during his years at the school, pointed the
important connection between a
professional career and sports. “Sports
teaches you to be patient, most of all. And
patience is one of the virtues you need when
climbing up the career steps. The young
people of today unfortunately dream about
“making a killing” as soon as they enter the
professional world. However, that kind of a
world does not exist, and one has to work
hard, to give one’s best effort, and to be
patient. So in a person who is involved in
sports, you always see all three of these
characteristics. Therefore, you should have
sports in your life all the time. Do not take a
break from sports for university, nor for the
private schools entrance examination. On
the contrary, even at times when you are
stuck in exams, sports will give fresh breath
to you and help you with regular study
habits”.  
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10-14 Kasım tarihleri arasında Mersin’de
yapılan Tenis Gençler (Kız-Erkek) İl
Birinciliği grup maçlarında, erkek takımımız
grup 3.sü, kız takımımız ise grup 2.si olarak
turnuvayı tamamladılar.

KIZ SPORCULAR
Dilem TANSÖKER
Beril BAYIK
Damla SÖĞÜTLÜ
Fem YÜKSEL

ERKEK SPORCULAR
Onur AKKAYA
Berkay ONUR
Can OLCAR
Emre YAPICI
Erol GELBUL
Ziya KAYALI

Turnuva sonunda Bayan takımımız 2.lik
kupasını ve madalyasını  il temsilcisinden
alarak turnuvayı bitirmiştir.
Tüm öğrencilerimizi yarışmadaki
azimlerinden dolayı tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

MERSİN’DEN İYİ
HABERLERLE
DÖNDÜLER 

TAC BRINGS
HOME A TENNIS
TROPHY

HAZIRLAYAN SUBMITTED BY
uzman Psikolojik Danışman Özlem alGaN

The High School Tennis Tournament held in
Mersin on 10-14 November brought the
third place in their group for the boys team
(Onur AKKAYA, Berkay ONUR, Can OLCAR,
Emre YAPICI, Erol GELBUL, Ziya KAYALI)
and the second place in the group to the girls
team (Dilem TANSÖKER, Beril BAYIK, Damla
SÖĞÜTLÜ, Fem YÜKSEL).
The TAC’s girls received the second place
trophy from the provincial representative. 
We congratulate our students for their
committed efforts. 
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ANDREW LEATHWOOD
DİREKTÖR HEADMASTER

GÜNSELİ YÜKSEL
OKUL MÜDÜRÜ SCHOOL PRINCIPAL



TARSUS’UN MİMARİ
GURURU: TARSUS SEV
İLKÖĞRETİM OKULU
Akıllı bina teknolojisiyle inşa edilen okul,
aynı zamanda da çevre dostu

THE ARCHITECTURAL PRIDE 
OF TARSUS: TARSUS SEV
ELEMENTARY SCHOOL
The school which was built on smart building
is also environmentally friendly

MERSİN OPERA VE BALESİ TAC’DA
MERSIN STATE OPERA COMES TO TAC

AKRAN REHBERLERİ İŞ BAŞINDA!
PEER COUNSELORS IN ACTION!

2015 / KIŞ
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