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TAC’nin tarihi kampüsünde düzenlenen eğitim-öğretim yılı açılış törenine, öğrencilerin yanı sıra 
veliler, mezunlar ve okul görevlileri de katıldı. 

Geçtiğimiz yıl tüm ülkemizi yasa boğan haberler nedeniyle, hüzünlü ve buruk bir açılış 
gerçekleştirmiş olan öğrencilerimiz, TAC geleneği haline gelen davullu-zurnalı girişlerini bu 
yıl yapabildiler. Ellerinde büyük bir Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde tören alanına giren 
TAC öğrencileri, tüm veliler, mezunlar ve okul yöneticileriyle birlikte coşkulu bir açılış töreni 
gerçekleştirdiler.

Törende; Okul Müdürü Günseli Yüksel, Tarsus Okulları Direktörü Andrew Leathwood, TAC 
Mezunlar Derneği Başkanı Ali Cerrahoğlu ve Öğrenci Birliği Başkanımız Efe Çelebi; yaptıkları 
konuşmalarda yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili duygu, düşünce ve temennilerini dile getirdiler.

2015-16 Öğretim yılı “TAC Puanı” en yüksek öğrencilerimize sertifikalarının verilmesinin ardın-
dan TAC öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dersini işlemek üzere sınıflarına girerek 
sıraları doldurdular.

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz için huzurlu ve başarılı 
geçmesini dileriz.

TAC 2016 - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 
AÇILIŞ TÖRENİ

5 Eylül Pazartesi2016
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2016-2017 
Eğitim Ve Öğretim Yılı TAC Eğitim Kadrosu

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI “VELİ ORYANTASYON’’ TOPLANTILARI 

TAC Yeni Eğitim-Öğretim Yılının “Veli Oryantasyon 
Toplantıları”nı Okulun İlk Haftasında, 5-8 Eylül, 2016 
Tarihleri Arasında Gerçekleştirdi!..

Yeni eğitim ve öğretim yılının Veli Oryantasyon 
Toplantıları 5-8 Eylül, 2016 tarihleri arasında okulu-
muzun tarihi binası olan Stickler Konferans Salonun-
da velilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantılarda; Tarsus Okulları Direktörü Andrew 
Leathwood, Okul Müdürü Günseli Yüksel ve Okul 
İdarecileri ile ilgili sınıfların öğretmenlerinin tümü 
hazır bulundular. 

Tarsus Amerikan Koleji, 
Tam Donanımlı, Tecrübeli, 
İdealist, Yeniliklere Açık ve 
Dinamik Eğitim Kadrosu 
İle 2016 – 2017 Eğitim Ve 
Öğretim Yılına Hazır!..

Bu tanışma toplantılarında; okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bu yılki plan, program ve hedefle-
rini velilerimiz ile kısaca paylaşma ortamı bulup velilerden gelen soruları da yanıtladılar. Hazırlanan El 
Kitapçıkları velilerimiz ile paylaşıldı. 

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz açısından başarılı ve mutlu geçmesi 
dileğiyle!..
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Okulumuz, 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim 
yılına başlamanın heyecanını yaşarken, yatılı 
öğrencilerimiz de bugün itibariyle, Türkiye’nin ve 
dünyanın başarılı liderleri olmak üzere ülkemizin 
çeşitli bölgelerinden Tarsus’a gelip yeni eğitim 
yuvalarına yerleştiler. 
Yeni öğrencilerimiz de daha önceki mezunlarımız 
gibi, burada köklü ve fark yaratan bir geleneğin 
parçası olup değerli ve unutulmaz anılar birik-
tirecek, yaşam boyu sürecek aradaşlıklara ve 
dostluklara adım atacaklar ve oldukça büyük ve 
değerli bir ailenin bireyleri olarak, TAC’de yatılı 
öğrenci olamanın ayrıcalığını yaşayacaklardır.

Okulumuza gelen yeni yatılı öğrencilerimiz ve 
değerli aileleri sıcak bir şekilde idareci, öğretmen 
ve okul personellerimiz tarafından karşılandılar. 
Daha sonra yurt kayıt işlemlerini tamamlayıp 
kendileri için hazırlanan sunumu izlemek üzere 
Oditoryuma gittiler. 

TAC, Okula Bu Yıl Başlayacayak Yatılı 
Öğrencilerine Kapılarını Mutlulukla 
Açtı!..

Burada; ilk olarak okulumuz Başdanışmanı 
Andrew LEATHWOOD daha sonra da Okul 
Müdiremiz Günseli YÜKSEL birer konuşma 
yaptılar. Okulumuz Yatılı Bölüm Sorumlusu 
Nail BARAN’ın konuşmasının ardından yatılı 
bölümde görevli personel tanıtıldı. Yatakhane 
kurallarının belirtilmesinden sonra okulumuz 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Sinan ÖZ 
ve Okul Doktorumuz ve aynı zamanda 
Mezunlar Derneği Başkanımız Dr. Ali 
Cerrahoğlu’nun konuşmalarının ardından 
öğrencilerimizin kalacakları odalar çekiliş ile 
belirlenip öğrencilerimiz odalarına yerleştiler. 
Akşama yemeği için okul bahçemizde 
“Barbekü” yapılmış ve bu yemeğe öğretmen-
lerimiz, öğrencilerimiz ve velileri büyük bir 
heyecan ve sevinçle katıldılar. Bu gün, güzel 
ve sıcak bir iletişimin ilk tohumlarının atıldığı 
bir gün olarak katılımcılarının hafızalarına 
kazındı.
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Akran rehberleri; çevresindekilerin gereksinimlerini, 
çatışmalarını, sorunlarını ilk fark eden, onların en yakın-
ları yani akranlarıdır. Akran Destek ve Dayanışması (ADD); 
benzer konumlarda kişilerin gönüllü olarak katıldığı, eğitim 
alarak gerçekleştirdiği, okullarda Psikolojik Danışmanların 
denetiminde yürütülen bir gelişim programıdır. Geçen yıl 
9. sınıftayken, şubat ve haziran ayları arasında, 10 haftalık 
eğitimlerini tamamlayan 30 öğrencimiz, bu yıl Akran Reh-
beri olarak sertifikalarını almaya hak kazandılar. 3-4 Eylül’de 
yapılan yatılı oryantasyon çalışmalarında görev alan ve 
okulumuza yeni gelen veli ve öğrencilerimizin okula ve yatılı 
hayatına uyumlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni ya-
pan akran rehberlerimiz, bu sene birçok öğrenciye yardımcı 
olmak için sabırsızlanıyorlar.

Akran rehberleri, yaşıtları ve kendilerinden küçük gruplardaki öğrencilerin okula uyum, sosyal, kişi-
sel ve akademik konularda aldıkları eğitimin ışığında ve kişisel çabaları ile gereksinim duyan her-
kese yardım etmek için hazırlar. Okul kültürümüze yaptıkları katkıdan dolayı bütün öğrencilerimize 
ayrıca teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamı dileriz.

Akran Rehberlerimiz İş Başında

Talya Boyar
Atakan Önenli
İdil Güdemez
Dila Aksoy
Bertil Örtlek
Doğu Yurtsever

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 
Aramıza Katılan Yeni Akran 
Rehberlerimiz:

Çağla Küpük
Emre Özekici
Berke Can
Efe Çifçi
Melike Çağla Alpay 
Nida Görkem Aktaş

Bartu Bayraktar
Hüseyin Emir Çifçi
Ege Baykal
Güney Menteş
Alper Kutlar
Eda Altıntaş

Berke Dağdelen
Elif Dayı
Letisya Sayek
Minel Doğru
Aslı Aydoğdu
Melisa Çayan
Defne Bundur
Başak Özcan 
İdil Bayık
Zeynep Naz Yoğurtçuoğlu
Cevahir Bozkurt
Erol Kaan Bostan
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Tarsus Amerikan Koleji Öğretmenleri 
2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılının İlk 
Öğretmenler Gelişim Çalışmasındalar!..
2 Eylül 2016 , 1. Gün

TAC  Öğretmenleri, yeni öğretim yılına 
başlarken “Profesyonel Gelişim” çalışmaları 
kapsamında “Eğitim ve İletişim” seminerini 
gerçekleştirdiler. 

Öğretmenlerimiz, bu çalışma ile aralarındaki 
iletişimi güçlendirmenin yanı sıra iletişimin 
eğitimdeki yeri ve öneminin ön planda tutul-
ması gerektiği anlayışını vurgulayıcı etkinlikler 
yaparak, eğlenerek ve öğrenerek farkın-
dalıklarını artırmışlardır.

Çalışmaların öğleden sonraki kısmında ise; 
Resim Öğretmenimiz Tülay OKAN Manda-
la hakkında bilgi verdikten sonra Luna ile 
“An” Mandala çalışması ile iletişimin önemi, 
felsefe ve resim boyutuna taşınmış oldu. Tabii 
ki bu çalışmalar sırasında da öğretmenlerimiz 
gruplar halinde çalışarak çok güzel ürünler 
oluşturdular.

TAC Öğretmenleri Yeni Eğitim – Öğretim 
Yılına Hazırlanmanın Heyacan ve Mutlu-
luğunu Yaşadılar!..
2-3 Eylül 2016, Cumartesi , 2. Gün

Okulumuzun tüm öğretmenleri, 2016 – 2017 
Eğitim ve öğretim yılının ilk “Profesyonel Gelişim 
Etkinliği”nin ikinci gününde, TAC’02 Mezun-
larımızdan Eğitim Danışmanlığı yapmakta olan 
Esat UĞURLU’nun verdiği “GELECEKTEKİ 
EĞİTİM UYGULAMALARI” eğitimi ile dünyada 
uygulanmakta olan modern öğrenim ve öğretim 
teknikleriyle bunların nasıl uygulanması gerektiği 
ile ilgili bilgi alıp bu konuyla ilgili beyin fırtınası 
da gerçekleştirdiler.  

Oldukça yararlı olduğu görüşünde birleşilen 
bu etkinlik sayesinde, öğretmenlerimiz 
“Farklılaştırılmış Eğitim” konusunda daha derin 
bilgiler edinirken, birlik ve beraberlik içerisinde 
bu konularda da daha donanımlı hale gelip dina-
mik bir şekilde yeni eğitim ve öğretim yılına hazır 
olduklarını sergiledikleri pozitif enerjileriyle de 
kanıtlamışlardır.

ÖĞRETMENLER GELİŞİM ÇALIŞMASI
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Tarsus Amerikan Koleji Geleneklerinden Biri 
Olan “Kurban Bayram Kutlaması”
Tarsus Amerikan Koleji Öğrenci Birliği Komitesi, Tarsus Amerikan Koleji öğrenci, öğretmen ve 
idarecilerinin destekleri ile okulumuzun değerli destek personeli olan “Euroservise Çalışanları” 
ile “Güvenlik Görevlilerimiz”in Kurban Bayramlarını kutlayarak artık gelenekselleşen bir etkinliği 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadılar ve yaşattılar. Öğrencilerimizin gelenleri güler yüzle ve 
samimi bir şekilde karşılayıp hizmet ettikleri bu kutlama etkinliğinde öğrenci, idareci, öğretmen ve 
çalışanlarımız, bayramların olmazsa olmaz tatlarından biri olan baklavalarını yiyip tatlı sohbetler 
eşliğinde çaylarını içtiler. 

Bayram kutlaması, TAC Öğrenci Birliği Komitesince bayram için hazırladıkları hediyeleri çalışan-
larımıza takdim etmeleriyle son buldu.

Yıllardır okulumuzda gerçekleşen bu bayram kutlamalarının bundan sonraki yıllarda da aralıksız 
olarak devam etmesi temenni edildi.

TAC Öğrenci Birliği Komitesine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.
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29 Eylül, 2016 tarihinde tüm velilerimize yönelik ÖSYS Veli Konferansı gerçekleştirilmiştir. Çoğunlukla 
12. sınıf velilerimizin katıldığı konferansta, Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve Lisans 
Yerleştirme Sınavları (LYS) hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte puan türlerinin 
hesaplanmasında hangi dersin ne kadar etkili olduğu konusu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu 
toplantıda velilerimiz, sistemle ilgili merak ettikleri bütün detayları sorma fırsatı da elde etmişlerdir.

Toplantıda; YGS ve LYS’nin sadece 12. sınıfta hazırlanılabilecek sınavlar olmadığının altı çizilmiş, 
YGS konularının çok büyük kısmının 9. sınıfta öğretilen konular olduğuna dikkat çekilmiştir. LYS 
sınavının ise 10, 11 ve 12. sınıf konularını kapsadığı anlatılmıştır. Bunların yanı sıra Mart ayında 
yapılan ilk sınav olan YGS’ye ayrılan zamanın LYS’den fazla olması, Haziran ayındaki sınavlar için 
gerekli enerji ve zaman yönetimi konusunda problem oluşturabildiği üzerine açıklamalar yapılıp 
velilerimizin ve öğrencilerimizin bu konuya özen göstermeleri gerektiği anlatıldı. Hedef koymanın, 
uzun vadeli bir süreç olan sınav hazırlık sürecinde motivasyonu arttırıcı en önemli etken olduğu, 
hedeflerin; üniversite, bölüm ve net bazında belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kısa süreli bir 
koşu değil de uzun soluklu bir maraton olan sınav hazırlık sürecinin bütün aileyi etkileyen ve aktif 
katılım gerektiren bir süreç olduğu üzerinde duruldu. 

Bunların yanı sıra öğrencilerin düzenli ve 
sistemli şekilde deneme sınavlarına gir-
meleri gerektiği açıklandı. İlk etapta, bu 
sınavlarda öğrencilerin soruları cevapla-
maktan öte 160 dakikalık sürede maksi-
mum düzeyde konsantrasyon sağlama ve 
kişisel olarak kendi stillerini keşfetmeleri 
açısından sınavların çok önemli olduğu da 
belirtildi. 

Bu zorlu süreç sonucunda, bütün öğren-
cilerimizin başarılı olup hedeflerine 
ulaşmalarını dileriz!..
                                                                                                

TAC’de ÖSYS 
Veli Konferansı
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TAC - ÖSYS - 2016
Üniversitelere Göre Dağılım Fakültelere Göre Dağılım

 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üniversiteler    

 12 
6 %50, 2 %25, 4 
Ücretli 

Çukurova Üniversitesi 6  

 6 
1 %100, 2 %75, 1 
%50, 1 %40 ve 1 
Ücretli 

 5 
2 %50, 2 %25, 1 
Ücretli 

 5 
1 %50 Bursu 
(KKTC) 

Bilkent Üniversitesi 4 1 %50, 3 Ücretli 

Koç Üniversitesi 4 
1 %100, 1 %25 ve 2 
Ücretli 

Yeditepe  Üniversitesi 4 
1 %100, 1 %50, 2 
Ücretli 

 3  

 2  

 1 Ücretli 

Medipol Üniversitesi 1 %50 Burslu 

 1 %50 Burslu 

 Teknik Üniversitesi 1  

Mersin Üniversitesi 1  

Marmara Üniversitesi 1  

TED Üniversitesi 1 %25 

Gazi Üniversitesi 1  

 1 Ücretli 

Mimar Sinan Üniversitesi 1  

  

 

Fakülteler  

 11 

Hukuk 6 

 5 

 3 

 3 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

Kimya 1 

Ekonomi 1 

 1 

Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji 1 

  1 

Felsefe 1 

 1 

Ekonometri 1 

Fizik 1 

 1 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 1 

 1 

Sinema ve Televizyon 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

-Ekonomi 1 

DEVLET ÜNİVERSİTESİ: 20
ÖZEL ÜNİVERSİTE: 31 (16 Ücretli)
Mezun olan Öğrenci Sayısı: 68    Sınava Giren Öğrenci Sayısı: 67
Tercih Yapan Öğrenci Sayısı: 52  Tercih Yapıp Kazanan Öğrenci Sayısı: 51
Başarı yüzdesi: %98,07

İlk 1000’e giren öğrencilerimiz:

Yusuf Karakaya ; 
Y-TM-: 516,534
Başarı Sırası: 302

Elif Yumru; 
Y-TS-2: 491,23 
Başarı Sırası: 708

Emre N. Sezgin; 
Y-Dil-1: 521,222 
Başarı Sırası: 207

Egesu Durak; 
Y-Dil-1: 496,826
Başarı Sırası: 928

Herhangi bir üniversiteye yer-
leşmeyen öğrencilerimiz; 2 öğrenci

Ülke              Yüzde          Kişi Sayısı

Türkiye            
USA                
Kanada         
Hollanda       
İtalya                                  
Macaristan                    

%58.82                
%10.29                 
%5.88                   
%5.88                
%2.94                  
%1.47                    

40
7
4
4
2
1
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23 - 25 Eylül tarihlerinde TAC Mezunlar Derneği Başkanımız ve Okul Doktorumuz Ali 
Cerrahoğlu ile Okul Baş Danışmanımız Andy Leathwood, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 
yapılan “Balkan Master Atletizm Şampiyonası”nda yarıştılar.

Türkiye’yi ve TAC’yi son derece iyi bir şekilde temsil ettikleri bu Şampiyonadan Ali 
Cerrahoğlu, yüksek atlamada altın madalya, Mr. Leathwood ise cirit atmada 
gümüş madalya alarak ülkemize döndüler. 

Sporcularımız, Balkan ülkelerinin her yerinden oraya gelen atletlerle buluşup etkinliklerde 
bulunmanın yanı sıra Sırbistan’ın Novi Sad şehrini ve ülkenin kültürünü de keşfetme şansı 
buldular. Bu başarılarıyla öğrencilerimize yaşam boyu spor alışkanlığı ve sağlık konusunda 
değerli birer örnek oldular. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz!..

Balkan Şampiyonası

SEV Okulları Beden Eğitimi Öğretmenleri ile sporun kurum kültürümüzdeki yerinin daha 
da güçlendirilmesi ve sporun hayatın bir parçası haline gelmesi ile ilgili bir çalıştay 
düzenlendi. Yaşam boyu fiziksel aktivite ve sporu öğrencilerimize bir kazanım olarak 
vermek ve yaymak üzere yapılan çalışmalar yıl boyunca devam edecek. 

Tarsus’ta Gerçekleşen 
Beden Eğitimi Öğretmenleri Çalıştayı
25-26 Ağustos 2016
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TAC’de Brunch Keyfi                     
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, okulumuzun Aile Birliği ve Öğrenci Birliği 
tarafından ortaklaşa düzenlenen ve öğrenci, veli, mezun, öğretmen ve çalışanları olmak 
üzere çeşitli üyelerini bir araya getiren Brunch etkinliği, 02 Ekim, 2016 / Pazar günü 
gerçekleştirildi. 

Brunch katılımcılarının güneşli bir Pazar sabahında bir araya geldiği etkinlikte, sıcak 
birliktelikler, arkadaş ve dostluklar adına ya yeni adımlar atıldı ya da bu ilişkiler ilerletildi. 
TAC Kampüsünün eşsiz güzelliği içerisinde, alış veriş reyonlarının ve yöresel tatların yanı 
sıra, okulumuz öğrencilerinin düzenledikleri halat çekme yarışı; futbol, basketbol, voley-
bol, masa tenisi karşılaşmaları, su savaşının yanı sıra ECHO konseri de ilgiyle izlenip bol 
alkış aldı. Özellikle okulumuza bu yıl başlayan Hazırlık sınıfı öğrencilerinin abi ve ablala
rıyla tanışıp kaynaşma fırsatı elde ettiği bu etkinlikte, veli ve öğretmenlerimiz de güneşli 
bir havada, keyifli bir pazar günü geçirmiş oldular. 

Çok güzel etkinliklerin yaşandığı bu kahvaltılı buluşma gününde hem doyasıya eğlenildi 
hem de TAC ile ilgili keyifle hatırlanacak özel ve unutulmaz bir gün daha yaşanmış oldu. 
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TAC’de Muhteşem 2. Çadır 
Kampı Etkinliği

Eylül ayının son Cuma günü, Tarsus Amerikan 
Koleji’nin tarih kokan muhteşem çim alanında, 
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, 
kendi kurdukları çeşitli ebat ve renkteki çadır-
ların eşliğinde ve okulun doğal ortamında, hep 
birlikte coşku içerisinde çok farklı bir gün ve 
gece geçirdiler.

Okulun bitiş zili ile beraber, heyecanları her 
hallerinden belli olan Hazırlık sınıfı öğrencileri 
bayrak töreni sonrasında çadırlarını kurdu-
lar. Öğrencilerimiz, okulumuz Beden Eğitimi 
Bölümünün hazırladığı oyun ve spor aktivite
leriyle doyasıya eğlenirken, bir taraftan da 
takım çalışmasını ve yardımlaşmayı öğrene
rek bir günlük bile olsa teknolojiyi bir kenara 
bırakıp arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve 
doğayla baş başa kalmanın tadına da varmış 
oldular.

Akşam yemeğinde “barbekü” keyfi yaşadık-
tan sonra Oditoryum’da hareketli bir 
karaoke eğlencesi ve ardından da patlamış 
mısır ikramı eşliğinde yıldızların altında 
gece sinemasıyla oldukça değişik bir ortam 
içerisinde kendilerini buldular. Gece, yakılan 
ve sabaha kadar hiç söndürülmeyen kamp 
ateşi çevresinde yenilen marşmelovlar ve 
etrafında söylenilen şarkılarla son buldu.

Çok koyu sohbetlerin yaşandığı, öğrenci
lerimizin yeni dostluklar kurduğu, TAC okul 
hayatına ait anılar biriktirmeye başladıkları 
bu çadır kampında, tüm Hazırlık sınıfı öğren-
ci ve öğretmenleri olarak bu havayı solumak 
herkese büyük bir mutluluk katmıştır.
Seneye gerçekleştirilecek olan TAC 3. Çadır 
Kampı Etkinliği için şimdiden, ilgili kişi
ler, neler yapılabileceği konusunda ilginç 
düşüncelerini kaydetmeye başladılar bile!.. 
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“The Duke of Edinburgh’s International Award”   
programı tanıtımı Hazırlık Sınıfı ( 21 Eylül 2016)

Yeni eğitim öğretim yılının “The Duke of Edinburgh’s International Award”  “Gençlik Ödülleri”  pro-
gramının  tanıtımları Tarsus Amerikan Koleji  DoE Programı Koordinatörü ve Sanat Eğitmenimiz 
Tülay Okan tarafından yapıldı.

“The Duke of Edinburgh’s International Award” okulumuz bünyesinde 2011 yılından bu yana 
sürdürülmektedir. Amacımız, ülkemizde yaşayan gençlere bireysel ve toplumsal değerlerini arttıran 
nitelikler kazandırmaktır. Aktif ödül birimi olarak Tarsus Amerikan Koleji  bu alanda önemli çalışma-
lar yapmaktadır. 

Ödül Programı Nedir?
Programının amacı nedir? 

Program ne zaman başlamıştır?

Bu programda yer almak isteyen öğrencilerin ilk adım olarak okulumuzun Ödül Lideri ve Program 
Koordinatörü  Tülay Okan ile iletişime geçmeleri  gereklidir. 

Bölümler ile ilgili detaylı bilgi için  http://www.intaward.org.tr/ sitesinde ‘Program’ın Bölümleri’ 
kısmına bakınız

The Duke of Edinburgh’s Inter-
national Award 14 ile 24 yaşları 
arasındaki tüm gençlerin katılabi-
leceği uluslararası geçerliliği olan  
bir kişisel gelişim programıdır.

Gençleri, kendi hayatlarında, 
yaşadıkları toplumda ve dünyada 
bir fark yaratmalarını sağlayacak 
yaşam becerileri ile donatmaktır.

1956 yılında Edinburgh Dükü 
Prens Philip tarafından ku-
rulduğundan bu yana, 140 ülkede 
ve bölgede sekiz milyonu aşkın 
genç Ödül Programına katılmıştır.
Ödül programı 3 kategoriden 
oluşur: Bronz, Gümüş ve Altın.
Programın kendisi 3 ana bölüm-
den oluşur: Beceri Geliştirme, 
Fiziksel Gelişim, Toplum Hizmeti.
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“Kendini geliştirebilen bireyler, 
toplumlarını da geliştirirler.”
 
Yeni eğitim öğretim yılının “The Duke of Edinburgh’s International Award”- 
“Gençlik Ödülleri”  programının tanıtımları Tarsus Amerikan Koleji DoE 
Programı Koordinatörü ve Sanat Eğitmenimiz Tülay Okan tarafından  yapıldı.

Alman Eğitimci Kurt Hahn’ın temelini hazırladığı, “The Duke of Edinburgh’s 
International Award ve IB programlarının oluşum sürecini, 1930’lu yıllarda 
öğrencilerin başarı kapasitelerinin nasıl arttırılabileceği üzerinde çalışmalar 
yapan K. Hahn’ın eğitim felsefesinin nasıl oluştuğunu anlatan Okan, TAC Hazırlık 
sınıfı öğrencilerinin de bu felsefe içinde kendi gelişimlerini gerçekleştirebilme
leri adına sosyal becerilerin ne denli önemli olduğunu anlattı.

Uluslararası ortak müfredat planının kurucusu olan bu önemli eğitmenin 
eğitmenlik yaptığı yıllarda gözlemlediği öğrencilerin öğrenme becerilerinde-
ki başarılarının, yaşadıkları topluluk içindeki sosyal duygusal ilgi ile arttığına, 
çeşitli aktivitelerle keşfedilmiş ilgi ve becerilerle etkili uyaranların oluşturul-
masının zekayı geliştirdiğine dair gözlemlerde bulunup yaptığı tespitler ile 
sosyal aktivitelerin yapılmasını önemseyen eğitim sistemlerini yaymaya 
çalışması süreçleri aktarıldı.

Kendini geliştirebilen bireylerin toplumlarını da geliştirdiği, düşüncesinin ilham 
olması dileği ile bu sunum tamamlanmıştır.
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28 Eylül, 2016 / Çarşamba günü, okulumuzun Tarih 
ve Arkeoloji Kulübü öğrencileri öğretmenleri Sosyal 
Bilimler Bölüm Başkanı Nail Baran ve Tarih Öğretmeni 
Hasan Turgut eşliğinde, Tarsus Şehitliğini ziyaret ettiler.

“Sen şehid oğlusun, incitme, 
yazıktır, atanı”

Tarsus Şehitliği Ziyareti

Kulüp temsilcilerimiz, vatan topraklarımız için canlarını feda eden ve şu an ülkemizde özgür ve 
huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimiz için, Tarsus Şehitliği’ne okulumuz 
Tarsus Amerikan Koleji adına çelenk koydular. Öğrenci ve öğretmenlerimiz daha sonra Tarsus 
Şehitliği’nde yatmakta olan şehitlerimizin kabirlerini tek tek ziyaret edip teşekkürlerini belirt-
mek adına onlara çiçek bıraktılar. 

Ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan zorluklara göğüs gererek ülkemiz ve milletimizi ko-
ruma adına hiç düşünmeden korkusuzca canlarını veren eşsiz vatanımızın topraklarında yatan 
tüm şehitlerimize ve bu uğurda mücadele veren gazilerimize sonsuza dek minnettar kalacağız. 
Şehitlerimizi çok büyük bir saygı ile anıyoruz. Onlar daima kalplerimizde yaşayacaklardır

Tarih ve 
Arkeoloji 
Kulübü
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TAC Beden Eğitimi Bölümü; sporda potansiyel performansın, erken yaşlarda saptanması ve spor-
cuların doğru sporlara yönlendirilmesi sonucunda en iyi başarıların elde edilmesine zemin hazırla-
yacağına inanmaktadır.

Bu başarı için, Hazırlık Sınıflarındaki öğrencilerimiz, motor becerileri, genel fiziki parametreleri ve 
fiziki gelişimleri ile ilgili olarak geniş bilgi elde edebilmek adına birçok teste tabi tutulmaktadır. 

TAC’nin Fiziksel Ölçüm Testlerinin Yeni Rekorları:
Hazırlık Sınıfları ( Eylül 2016) 

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı, 
yeni rekorların kırıldığı, öğrencile-
rimizin kendilerini keşfettikleri bu 
dakikalar gerçekten görülmeye 
değerdi. Tüm öğrencilerimizi çaba-
larından dolayı kutluyoruz.

2016-2017 DÖNEMİ FİZİKSEL ÖLÇÜM TEST SONUÇLARI:

20 Metre Koşu Testi:

Durarak Uzun Atlama Testi:

Dikey Sıçrama Testi:   

2 kg. Sağlık Topu Atma:  

Mekik Koşusu Testi:

ARDA AKOVA 
BEYZA KOÇ 
 
SAMAT BİÇER  
ÇAĞLA ÖZLÜ  

BARIŞ EREN YELKEN
EKİN YAYCI

SAMET BİÇER
ÇAĞLA ÖZLÜ
İREMSU ÖZDEMİR

ERKİN EMİRTEKİN
ARDA AKOVA
BERKE DİLER 

3.14
3.78

2.70
1.96

60 cm.
44mt.

10.30 cm.
5.65 cm.
5.65 cm.

107 tur
104 tur
104 tur

• 20 metre koşu, 
• Durarak uzun atlama, 
• Dikey sıçrama, 
• Oturarak top atma ve 

mekik koşusu testleridir.  

Öğrencilerimize uyguladığımız testler:
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İkinci Yabancı Dil 
Bölümümüzden 
Bir Yenilik Daha!..

Eğlendirici, Öğretici ve Teknolojik Bir Dil 
Programı Olan “MINICITY”ye Merhaba!..

DAS Akademie, 21.09.2016/Çarşamba 
günü, okulumuz Almanca Öğretmenle-
rine, 9. sınıf öğrencilerimizin derslerinde 
kullanacakları Minticity adlı yeni bir 
programı başarıyla tanıtmıştır. 

Alanında çok iyi bir kurum olan DAS 
Akademie’nin değerli çalışanı Azize 
Sorguç tarafından verilen tüm gün-
lük seminerde öğretmenlerimiz; Tuba 
Baykal, Ahu Dursun ve Yeşim İlme, bu 
programı en etkili şekilde öğrenmişlerdir. 
Ayrıca öğretmenlerimiz, öğrendikleri 
Minicity programı ile bundan sonra 
öğrencilerimizin derslerinde hem öğrenip 
hem eğlenip hem de çağın eğitim tekno-
lojisini en iyi şekilde kullanmalarına daha 
fazla olanak tanıyacaklardır. 

“MINICITY”


