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TED Kayseri Koleji’nde, 14-17 Ekim tarihleri arasında yapılan III. Ulusal Gençlik 
Forumu’na katılan Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri, bu forumda gazeteci ve 
delege olarak görev aldılar. 

TED Kayseri Koleji’nde, Avrupa Gençlik Parlamentosu formatında yapılan 
konferansa 11. sınıf öğrencilerinden Güneş Sezer, İnci Ovat, Rıfat Tuğrul, Umut 
Barış Özen, Ilgaz Baykal ve Çetin Çelikyılmaz; 10. sınıf öğrencilerinden Talya Boyar 
ve Ali Özaltın katıldı. İlk gün komiteler arası takım kurma çalışmaları yapıldıktan 
sonra ikinci ve üçüncü gün taslak üzerinde çalışıldı. Dördüncü gün ise delegeler
hazırladıkları taslakları Genel Kurul’a sundular. Bu forumda “gazeteci” olarak görev 
alan Güneş Sezer ve İnci Ovat “Zımbırtı” isimli gazete için 4 gün boyunca yazılar 
yazdılar.

Konferansa veda eden öğrenciler, üzüntülerini gizleyemedi. Türkiye’nin her 
bölgesinden katılımcıların bulunduğu konferansın sonunda geriye yeni arkadaşlıklar 
ve güzel anılar kaldı. 

Güneş SEZER

11 IB TM 

Tarsus Amerikan Koleji, TEKUF’ta
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III. TEKUF’a Katılan Öğrencilerimizin
Sertifika Töreni

            Adana Huzurevi Ziyareti
10 ve 11. Sınıflar

Kısacık bir zaman için bile olsa, yaşlılarla 
zaman geçirmek ve anılarını dinlemek onları 
olduğu kadar bizi de etkiledi. Hepimiz için 
güzel bir deneyim oldu. 

Emeği geçen herkese teşekkürler.

10-B Bertil Örtlek

TED Kayseri Koleji’nde, 14-17 Ekim tarihleri

arasında yapılan III. Ulusal Gençlik Forumu’na 
katılan ve başarılı çalışmalar gerçekleştirerek 
okullarını temsil eden 10.  sınıf öğrencilerimizden 
Talya Boyar ve Ali Özaltın; 11. sınıf 
öğrencilerimizden de Güneş Sezer, İnci Ovat, Rıfat 
Tuğrul, Umut Barış Özen, Ilgaz Baykal ve Çetin 
Çelikyılmaz ve öğretmenleri Coğrafya Öğretmenimiz 
Gülden Balaban’a Katılım Sertifikaları Okul 
Başdanışmanımız Andrew Leathwood ve Müdür 
Yardımcımız Orhan Baycık tarafından takdim 
edilmiştir.

Konferansa katılan öğrenci ve öğretmenlerimizi 
kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

15.10.2016 tarihinde, öğrencilerimiz Bertil 
Örtlek, Egemen Ünlüsoy, Deniz Hakgüden, Melis 
Andrea Demirel ve Zeynep Erdoğan ile birlikte 
Fen Bölümü öğretmenlerimiz Handan Duran 
Şahin ve Duygu Şimşek eşliğinde Adana 
Huzurevi’ni ziyaret ettik. Bu etkinlik, daha önce 
katıldığım Gezici Kütüphane ve Komşu Okul 
Öğrencilerine Destek Projelerinden oldukça 
farklı bir Toplum Hizmeti aktivitesiydi. Oraya 
gittiğimizde yaşlılar tarafından çok sıcak 
karşılandığımızı söylemeden edemeyeceğim. 
Onlara aldığımız kurabiye ve içeceklerden ikram 
ederken ayı zamanda sohbetlerine de dahil olduk. 
Dışarı çıkacak durumda olmayan yaşlıları ise 
odalarında ziyaret ettik. Kadirli-Osmaniyeli bir 
teyzeye rastlamam da benim için olduğu gibi 
birçok arkadaşım için de özel bir durumdu. 
Ziyaret sonrasında aramızda bir değerlendirme 
yaptık ve güzel geri dönütlerde bulunduk.
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Anlamlı günün sonunda öğrenciler, 
demokrasinin ve cumhuriyetin önemini bir 
kez daha anlamış oldular. (Törende 
sergilenen başarılı müzik performansları için 
Müzik Öğretmenimiz Aslı Son’a ve sahne 
dekorları için de Resim Öğretmenimiz Tülay 
Okan’a tüm destekleri için teşekkür 
ediyoruz.)

Cumhuriyet Hepimizin!

Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü tarafından hazırlanan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Tören Programı coşkulu bir 
şekilde kutlandı. 

Cumhuriyetimizin 93. yılına yakışır zenginlikte 
hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. Okul Müdiremiz Günseli 
Yüksel’in dokunaklı konuşmasını Nutuk’un ve 
Atatürkçü değerlerin öne çıkarıldığı etkinlikler 
takip etti. Yedi bölgenin her birine ait şiir, yöresel 
kıyafet ve  müzik eşliğinde Türkiye haritasını bir 
araya getiren öğrenciler görsel bir şölen 
oluştururken TAC ECHO grubu öğrencilerinin 
müzik dinletisi de bu şöleni bütünledi. Türkçe 
Tiyatro Kulübü öğrencileri “D-evrim” adlı kısa 
oyunu sahnelediler. Gençliğe Hitabe’nin hayat 
bulduğu başarılı performanslardan sonra 
hazırlanan video gösterimini takiben  
“Memleketim” adlı parçayla sona eren bu 
anlamlı etkinlikte, “Demokrasi” konulu “Deneme 
Yarışması” ödülünü 9. sınıf öğrencisi Meliha 
Manav kazandı ve öğrenci ödülünü Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder Şit’in elinden 
aldı. 
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“The Duke of Edinburgh’s International Award”    
Programı - Bronz Kampı

Bronz Kampı Seviyesi  (10-11 Ekim, 2016)

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

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

Tarsus Amerikan Koleji “The Duke of Edinburgh’s International Award” Programı - Bronz 
kategorisindeki öğrencileri, “Ödül Programı” içinde yer alan “Macera ve Keşif Bölümü”nü heyecanla 
tamamladılar.

Kamp süreci boyunca yiyecek ve içecek ve konaklama ihtiyaçlarını sırtlarındaki çantada taşıyan 
öğrencilerimiz, attıkları her adımı düşünerek ve zaman zaman da bu düşüncelerini dile getirdikleri 
hayat dersi içeren sözleri ile en büyük ödüllerini almış olduklarını kanıtladılar. 

İşte, bu hayat derslerinden örnekler: 
“Yola çıktığında, zamanı ve tüketeceğin yiyeceği iyi hesapla. Tüketemeyeceginden fazlasını alma, bu 
en sevdiğin mısır konservesi olsa bile sana gereksiz yük olarak geri döner.”
“Elinde haritan ve pusulan var iken sahip olduğun en kıymetli şey, pusulayı kullanma bilgindir.”
“Grup bilinci ve görev paylaşımı birliği kuvvetlendirir.”
“Tempo tutmak, grup yürüyüşünü hızlandırır.”
“Hazırlık aşamasında yanlış giyilmiş uygun olmayan bir  çorap, sizi yara bere içinde bırakıp yolunuzu 
güçleştirebilir. Küçük ayrıntılar başaınıza büyük sorunlar açabilir.”

TAC Okul misyonunda yer aldığı gibi bu program da ülkemizde yaşayan gençlerin bireysel ve 
toplumsal değerlerini arttırmayı amaç edinerek gençlere olumlu nitelikler kazandırmayı 
hedeflemektedir.
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9. Ertan Dumanlı Basketbol Turnuvası’nda alınan

ÖDÜLLER:

EN İYİ GUARD: ATA GÜNBATIMI (KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ 
SPOR KULÜBÜ)
EN İYİ FORVET: MUHAMMED İSMAİL YAŞAR (TAC - A)
EN İYİ PİVOT: ALİ YURTSEVEN (TAC - A)
EN DEĞERLİ OYUNCU: ALİ YURTSEVEN (TAC - A)
ŞAMPİYON: TAC - A

9. ERTAN DUMANLI BASKETBOL TURNUVASI’NDA
ŞAMPİYON 

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (TAC)

POTANIN GENÇ ERKEKLERİNDE
ŞAMPİYON TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü’nün her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği Ertan Dumanlı Basketbol 
Turnuvası’nın bu yıl 9.su gerçekleştirildi. Toplam 6 takımın 
şampiyon olmak için ter döktüğü Basketbol Turnuvasında 
bu yıl kupayı Tarsus Amerikan Koleji (TAC) kaldırdı. 
Turnuvada ikinciliği Adana Erkan Koleji, üçüncülüğü de 
Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü aldı. 

Tarsus, basketbol şölenine sahne oldu! Tarsus’ta 128 
yıldır eğitim veren Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) Spor 
Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 9.su 
gerçekleştirilen Ertan Dumanlı Basketbol Turnuvası sona 
erdi. TAC’58 mezunu, Sağlık ve Eğitim Vakfı Eski 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ertan Dumanlı 
anısına gerçekleştirilen turnuvaya, bu yıl Tarsus Amerikan 
Koleji (TAC) damgasını vurdu. Turnuvanın şampiyonu 
TAC A Takımı olurken, TAC B Takımı da dördüncü olmayı 
başardı. TAC ayrıca ‘En İyi Forvet’, ‘En İyi Pivot’ ve ‘En 
Değerli Oyuncu’ ödüllerini de topladı.

6 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞTI

Genç erkekler kategorisinde gerçekleştirilen 9. Ertan 
Dumanlı Basketbol Turnuvası’na bu yıl TAC iki takımla 
olmak üzere toplam altı takım katıldı. Tarsus Amerikan 
Koleji Spor Salonu ve SEV Spor Salonlarında düzenlenen 
maçlarda; TAC (A-B takımları), Kahramanmaraş Özel 
Kipaş Okulları, Adana Erkan Koleji, Konya Selçuklu 
Belediyesi Spor Kulübü ve Kayseri Bahçeşehir Koleji 
şampiyon olmak için ter döktü. Şampiyonluk kupasını 
Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) kaldırdığı turnuvanın 
ikincisi Adana Erkan Koleji, üçüncüsü ise Konya Selçuklu 
Belediyesi Spor Kulübü oldu. 
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Akademik başarı, çalışma alışkanlıkları ve üniversite sınavına giden yolda 9. sınıf son derece kritik bir öneme 
sahiptir. Hazırlık sınıfında kendisini yoğun olarak İngilizce öğrenmeye adayan öğrencilerimiz, 9. sınıfın akademik 
ortamında çeşitlenmiş bir sorumluluk yelpazesiyle karşı karşıya kalırlar. 

Bu yeni yük ve sorumlulukla başetme noktasında anne-baba desteği, açık iletişim ve destekleyici aile ortamı son 
derece önemlidir. 12 Ekim’de gerçekleştirilen ve tüm bu konuların ele alındığı, ÖSYS sistemi ve yurtdışı 
başvurularında akademik başarının etkisinin de özetlendiği sunumda 9. Sınıf velilerimiz hem dersler konusunda, 
hem de çocuklarına yaklaşım konusunda sorularını sorma şansı elde ettiler. 

Almanca Derslerimizde Değişik Etkinlikler Dizisi
Öğrencilerimiz, Almanca derslerimize aktif bir şekilde katılarak, oyunlar oynayarak ve çeşitli etkinlikler yaparak 
yabancı dilin önemini kavramaktadırlar. “Vücudumuz” ve “Hastalıklar” konuları ile ilgili günlük konuşma kalıplarını 
öğrenen öğrencilerimiz, sınıf içerisinde bu konularla ilgili etkili bir şekilde aktivitelerde bulunmuşlardır.
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Bu yıl çok farklı bir konsept ile 7’ncisi düzenlenen Oktoberfest etkinliği, 14 Ekim 2016 tarihinde, büyük bir 
coşku ile kutlandı.
  
Etkinlik kapsamında; Goethe Enstitüsü’nün katkılarıyla, “Almanca RAP Yollarda” Ebow ve grubunu 
okulumuzda ağırladık. Ebow ve grubu, TAC öğrencileri ile dört saat boyunca etkili bir çalışma 
gerçekleştirdi. Öğrenciler, iki farklı çalışma grubuna ayrıldıktan sonra kendi Rap şarkılarının sözlerini 
yazdılar. Daha sonra DJ Nick’in yardımıyla yazdıkları sözlerin melodilerini oluşturdular. Bu çalışmalar 
sırasında yaşanan atmosfer, herkes için hem çok ilginç hem de oldukça eğlenceliydi. Çalıştayın sonunda; 
öğrenciler RAP gurubu ile beraber sahnede gün içinde yazdıkları ve besteledikleri Rap tarzındaki 
şarkılarını seslendirdiler.

Ayrıca Ebow ve grup arkadaşları da sahnede ayrı ayrı RAP şarkılarını seslendirip Oditoryumumuzu 
şenlendirdiler.

Tarsus Fatih Anadolu Lisesi’nden gelen konuklarımız da bu yemekhanemizde geleneksel Oktoberfest 
menümüzden tattıktan sonra konserde yerlerini aldılar. 10. sınıf öğrencileri Beste ÖZYÜREKOĞLU ve 
Kutay İLERİ’nin geleneksel Alman kıyafetleri içerisindeki Oktoberfest sunumları herkes tarafından büyük 
bir ilgi ile izlendi.

 Octoberfest 
Kutlamaları

Okulumuzda tüm gün boyunca zil yerine çalan 
Oktoberfest şarkıları da bu güzel etkinliğe 
farklı bir hava katmıştır.  
Daha fazla resim ve video için linlere 
tıklayabilirsiniz.

Resim : P:\TACSEV Fotoğraflar & Photos\TAC
\10-14-2016 OctoberFest

Video : P:\TAC&SEV VIDEO\TAC\10.14.2016 

OctoberFest



Liderlik Konferansı 

Bu gezi sırasında Ege Bölgesi kültürünü de öğrenen öğrenci birlikleri, 
Liderlik Konferansı süresince hep birlikte zaman geçirip kalıcı 
arkadaşlıklar kurdular. Liderlik Konferansı kapanışı okulda gerçekleştirildi. 
Birçok yeni düşünce, görüş ve amaç elde eden öğrenci birlikleri başka 
etkinliklerde yenide bir araya gelmek dilekleriyle ayrıldılar.

SEV Amerikan Kolejleri bünyesindeki öğrenciler için her yıl yapılan Liderlik 
Konferansı, bu yıl 20-22 Ekim 2016 tarihleri arasında İzmir Amerikan Koleji’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Üç gün süren Liderlik Konferansı SAC, ÜAA, TAC ve 
ACI’nin öğrenci birliklerini bir araya getirdi.
 
Akşam yemeği sırasında tanışıp sohbet eden öğrenciler, böylece konferansın 
başlangıcını yapmış oldular. Yemek sonrasında gruplara ayrılarak “Odadan Kaçış 
Oyunu” oynayan ve bu şekilde birlikte çalışma, problem çözme ve grup anlayışlarını 
geliştiren katılımcılar, günün sonunda İzmir Amerikan Koleji öğrencilerince evlerinde 
ağırlanmak üzere dağıldılar. 
Bu ortamın, daha önce tanışmamış insanların uyum sağlamasında çok önemli bir 
noktayı oluşturduğuna herkesin inancı tamdı. Sabah kahvaltısını okulda hep birlikte 
yapan öğrenciler, her okuldan katılan öğrencilerin karışık olarak bulunduğu dört 
gruba ayrılarak “Oy ve Ötesi Derneği” kurucularından Yale Üniversitesi mezunu 
Sercan Çelebi’nin okul kütüphanesinde verdiği söyleşiyi dinlediler. Öğrenciler 
söyleşi süresince hem sorularıyla hem de yorumlarıyla birçok önemli konuyu 
tartıştılar. Bu tartışma konuları: Aktif bir vatandaş olmak nedir ve nasıl olunur? Aktif 
bir birey olmanın liderlikteki önemi ...

Tartışmanın birinci bölümü kırk beş dakika sürmüştür. İkinci bölümde ise; evrensel 
ve toplumsal önemli sorunları çeşitli aktiviteler aracılığıyla tespit edip bunlara 
mantıklı ve akılcı çözümler getirmişlerdir. 
Bu çalışmalar aracılığıyla, bir bireyin nasıl liderlik yapabileceğine tanık oldular. Öğle 
yemeği sonrasında okulların hazırladıkları sunumlar izlenmiştir. 
Liderlik Konferansının bir başka amacı da her okulun öğrenci birliklerinin 
birbirlerinden yeni bilgiler ve ilham almasıdır. 

Tüm sene boyunca yapılanları ve sivil toplum çalışmaları içerisinde bireyi 
anlatmaya yönelik hazırladıkları sunumlarla ilgili öğrenci birlikleri tek tek konuşma 
yaptılar. Günün sonunda hem aktif birey hakkında hem de toplumsal sorunlar 
hakkında bilgi edinen ve sunum yapan öğrenciler, bir sonraki gün buluşmak üzere 
dağıldılar. 

Konferansın üçüncü günü, kültürel bir gezi niteliğindeydi. Tüm öğrenciler Alaçatı/
Çeşme’ye gidip orada birbirlerini daha yakından tanıdılar. Ayrıca il dışından katılan 
öğrenciler böylece İzmir’i de tanıma fırsatını elde ettiler. 

SEV Amerikan Kolejleri Liderlik Konferansı- 
2016 TAC Öğrenci Birliği (20  -22 Ekim, 2016)

I 9 I
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Okulumuzun Başdanışmanı Andy Leathwood ve Tarsus SEV Beden Eğitimi Öğretmeni Yüksel Başaran, 
28 - 30 Ekim tarihlerinde, Veteranlar Badminton Turnuvası’nda yarışmak üzere Antalya’ya gittiler. 
Türkiye’nin birçok yerinden gelen sporcuların katıldığı yarışmada, Tarsus Okulları’nı başarılı bir şekilde 
temsil ettiler. Yüksel Başaran hem “Tek Erkekler” hem de “Karışık Çiftler” kategorilerinde altın madalyanın 
sahibi olurken Andy Leathwood da kendi yaş grubundaki “Tek Erkekler”de gümüş madalya almaya hak 
kazandı. 

Başarılarından dolayı Mr. Leathwood’u ve Yüksel Başaran’ı tebrik ediyoruz. Bu güzel başarılarının 
devamını diliyoruz. 

Antalya Veteranlar 
Badminton 
Turnuvası

“

Tüm SEV okullarının yöneticileri 
The Art of Leadership Çalıştayı’nda 

bir araya gelerek okullarımız arasındaki iletişim 
ve işbirliğinin yarattığı gücü pekiştirdiler.”

-------------------------------------        o --------------------------------------------
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Toplum Hizmetleri Çalışmaları

9 ve 10. Sınıflar (22 Ekim, 2016)

Okulumuzun Sosyal Bilimler Bölümü Öğretmenlerimizden Tarih Öğretmenimiz Hasan 
Turgut, 9. ve 10.  sınıf öğrencilerimizden Abdullah Kılınç, Cevahir Bozkurt , Mert 
Kepece ve Doğu Yurtsever’le birlikte 22 Ekim, 2016 tarihinde, Tarsus’un Ulaş Köyü 
İlköğretim Okulu’nu Gezici Kütüphane aracımızla ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziyaret sırasında, Ulaş İlköğretim Okulu öğrencileri ile kitap alış verişinin yanı sıra 
eğitsel sohbetler edilip oyunlar da oynanmıştır.

Gezici Kütüphane 
Tarsus Ulaş Köyü İlköğretim Okulu Ziyareti
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Doğayı Tanıma Günü Etkinliği

Hazırlık Sınıfları ( 27 Ekim 2016)

Tarsus Amerikan Koleji Hazırlık 
Bölümü idareci ve öğretmenleri, 
2016-2017 eğitim-öğretim yılı
boyunca öğrencilerimize yönelik
yapmayı planladıkları “Çevre
 Çalışmaları”nın birincisi 27 Ekim
 tarihinde,  Çamlıyayla’ya “Doğayı 
Tanıma” etkinliği olarak
gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinlikteki amaç; 
öğrencilerimizin doğayı keşfedip, 
bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 
kirletilmiş olan doğadan zararlı 
atıkları toplayarak doğayı 
arındırmak,  doğanın kendinde 
bulunan malzemeleri kullanarak 
bunlarla bir proje hazırlayıp 
sunmaktı.
Arkadaşlıkların pekiştirildiği, 
öğretmenler ile öğrencilerin 
kaynaştığı ve de bol bol 
fotoğrafların çekildiği bu 
etkinlikten herkesin keyif aldığı da 
hem etkinlik sırasında hem de 
dönüş yolculuğunda geziye 
katılanlar tarafından açıkça ifade 
edilmiştir.
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“Almanca Derslerimizde Yaptığımız 
Sıra Dışı Bir Çalışma!..

Yoğun bir haftaya girmeden önce 10. sınıf öğrencilerimizle, yeni bir konu 
işlerken; “dil derslerinde kelime öğrenmek ne kadar gerçek ve kullanabilir 
olursa, o kadar kalıcı olur düşüncesiyle”, klasik konu işleyişlerin dışına 
çıkmak istedik.

Öğrencilerimizin Almanca dersine getirdikleri bebek/çocuk kıyafetleri ile 
yaptıkları çalışmaların ardından grup olarak yaptıkları “kolaj  çalışmaları” ile 
ilginç ve başarılı ürünler ortaya konuldu.   
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Matematik Bölümümüz 
Eğitim Teknolojileri Çalıştayında

(15.10.2016)

İçinde bulunduğumuz yüzyıl hızla ilerleyen ve günden güne gelişen teknolojinin 
hayatın her alanında doğrudan hayata geçirildiği bir süreçtir. Bu süreç ve hedef 
doğrultusunda okulumuz da sürekli olarak yenilikleri takip etmekte ve uygulamaya 
koymaktadır. 

Bu anlayışlar çerçevesinde, öğrencilerimizin becerilerini teknolojik araçlarla ve 
programlarla geliştirebilmek adına, 15 Ekim, 2016 tarihinde Matematik Bölümümüz 
için okulumuzda Atölye Çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Matematik Bölümü Öğretmenlerimiz, her zaman olduğu gibi edindikleri yeni eğitim 
teknolojileri alanındaki uygulamaları yıl içerisinde tüm derslere uygulayarak 
geliştirmeye ve eğitimde yeni teknolojileri takip etmeye devam edeceklerdir. 



Google Drive 
Uygulamaları ve Yenilikleri

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında “bulut depolama” kavramı son zamanlarda sıkça 
kullanılan bir ifade haline gelmiştir.  Google Drive ise günümüzde özellikle eğitim teknolojileri 
alanında sunduğu uygulamalarla birçok yeniliği içinde barındıran popüler bir uygulamadır. 
Tarsus Amerikan Koleji de Google Okulu olarak “Google”ın sunduğu eğitim teknolojilerini 
yakından takip etmekte ve uygulamaktadır.

Tüm öğrencilerimiz, Google Okul hesapları sayesinde sınırsız bulut depolama olanağı ve 
okul içerisi iletişim kolaylığı yakalamıştır. Google Drive ile öğrenci ve öğretmenlerimiz sadece 
okul ortamında değil okul dışında da çalışma olanağı bulabilmekte ve gerektiğinde aynı 
doküman üzerinde ortak çalışabilmektedir.  

19-20 Ekim tarihlerinde tüm öğretmenlerimize Google Drive’ın sunduğu yeniliklerin ve 
uygulamaların tanıtıldığı çalıştaylar gerçekleştirildi. Eğitim Teknolojileri Bölümü, yıl içerisinde 
gerek bölüm bazında gerekse de bire bir çalışmalar şeklinde eğitim teknolojilerindeki yenilik ve 
uygulamaları öğretmen ve öğrencilerimizle paylaşmaya devam edecektir.

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

Tarsus Amerikan Koleji Öğrenci Birliği, öğrencilere demokratik yaşam biçimini öğretmek, 
öğrencilerin okul aktivitelerinde rol almalarına ve aktivitelerin organize edilmesine 
katkıda bulunmalarına fırsat sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır. 

Bu yapıda görev alacak olan okulumuza bu yıl başlayan Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz, ilk 
aşama olarak her sınıftan bir kız ve bir erkek öğrenciyi gizli oylama ve açık sayımla belirlediler. 
Seçimin son aşaması olarak da; 18 Ekim, 2016 / Salı günü, kendi temsilcilerini belirlemek 
üzere seçime gittiler. Bu seçim, gizli oylama ile yapılmış olup açık sayım sonucunda; 
Hazırlık D sınıfından  en yüksek oyu alan Sinan Yalçın, Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu ve 
Hazırlık F sınıfından Talin Kış TAC Öğrenci Birliği Üyesi olarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir. 

Kendilerini tebrik eder, başarılı çalışmalar gerçekleştirmelerini dileriz.

TAC’de Gerçek Yaşama Hazırlık: Öğrenci Birliği “Seçim”leri



YGA’nın “lider yetiştirme amaçlı” 
çalışmalarının tanıtım sunumu 
gerçekleştirildi. 

18 Ekim, 2016 tarihinde, Stickler 
Oditoryum’da 10. sınıf öğrencilerimize 
YGA tarafından “Liderlik Okulu” sunumu 
yapıldı.  Sunumda; YGA’nın lider 
yetiştirme amaçlı çalışmaları tanıtıldı. 

Liderlerin Övdüğü Liderlik Sunumunda; 
YGA’nın tanıtımı yapıldıktan sonra bu 
programda yetişmiş kişilerden örnekler 
verildi. Geleceğin lider adaylarını, ilklere 
imza atabilecek kadar özgüvenli ve 
birlikte başarmayı başarabilecek kadar 
''bensiz çift kanatlı birer lider '' olarak 
yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir program 
olduğu ve online liderlik okulu ve liderlik 
kampları ile YGA’nın özgün liderlik 
kavramlarının keşfedilerek içselleştirilip 
hayata geçirildiği anlatıldı.

Bu yararlı ve ilginç sunumun etkileşimli bir 
sunu şeklide gerçekleştirilmesi, 
katılımcıların zihinlerinde değişik ufuklar 
açmıştır. 

TAC 10. Sınıf 
Öğrencileri “Liderlik 
Yolculuğu”nda!..
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SEV VAKFI'NIN 
GÜNEŞ KIRICILARI

Tarsus Ekspres Gazetesi – 26.10.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161006060261

BASINDA TAC

Habertürk 
01.11.2016

TAC Zirvede
http://www.scope20.com/Tools/
Displayer/5165/20161100119751

....   o  ....



Hürriyet Çukurova-Gap
1.11.2016
Şampiyon TAC
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161100085400

GENÇ ERKEKLERDE 
ŞAMPİYON 

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ! ..

Tarsus Yeni Ses Gazetesi - 
1.11.2016

http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161100180186

nozunlu
Highlight



Yeni Güney
01.11.2016

Şampiyon Tarsus Amerikan Koleji
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161100157792
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