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TAC Öğrencileri, 

2. Uluslararası Mersin Maratonu’nda

“15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz” 

İçin Koştular!..

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl Demokrasi Şehitleri anısına “Mersin’e koş, Mersin’de koş!” 
sloganıyla düzenlediği 2. Uluslararası Mersin Maratonu’na Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri de 
büyük bir heyecan ile yer aldılar.

Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi, maratonun başlangıç noktası oldu. “5 km.lik Halk Koşusu”, 
öğrencilerimizin toplumsal duyarlılıklarını sergilemelerinin yanı sıra spor kültürlerinin gelişmesi ve 
maraton havasını tatmaları açısından iyi bir deneyim kazanmalarını sağladı. 

Bu maratonda yer alan tüm TAC öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.  

TAC, Mersin’de “Demokrasi Şehitleri”miz İçin Koştu!..



| 3 |

Tarsus Amerikan Koleji, Kız Basketbol Takımımız 
Mersin 4.lüğü ile okul maçlarını tamamladı. 

Yeni kurulan Kız Basketbol Takımımız, 2016-2017 
eğitim-öğretim yılı sonuna kadar antrenmanlarına 
düzenli olarak devam edecek olup önümüzdeki 
sene daha güçlü bir şekilde turnuvalara katılmayı 
hedeflemektedir.

Öğrencilerimizi tebrik eder, yüksek başarılar 
dileriz!..

TAC vs MRA 
(Mehmet Ramiz Asutay İlköğretim Okulu)

Demir kapılar açıldı.
Avlu boştu… 
Tek tek indik, Ramazan’ın akıllı münübüsünden. Parlak, 
soğuk bir cumartesi sabahını içimize çektik.
Hadi, bulalım şunları dedik 
Ve 
İçeri girdik.
Grades 5, 6, 7 and 8.
Geldiler…
Tip, yaş, boy farklı.
Ama merak aynı.
“Hadi bakalım, bize ne vereceksiniz?” dediler. Cesurlar, 
muzipler…
Çekik, kısık, açık gözler,
Eksik dişler…
Zill!.. Bizim çocuklar, sınıflarının başına geçtiler. Ve 
40 dakika büyüdüler, büyüttüler.

TAC Kız Basketbol Takımımızdan Güzel Bir Haber

Gezici Kütüphane 



| 4 |

AVRUPA BİRLİĞİ 
TÜRKİYE DELEGASYONU’NDAN 
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ’NE 

ANLAMLI ZİYARET!..

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda yer alan ve okulumuzu ziyaret 
eden Büyükelçiler şunlardır:

AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger
Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer
Estonya Büyükelçiliği Misyon Başkan Vekili Yardımcısı LeemetPaulson 
Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo
Fransa Büyükelçisi Charles Fries
Hırvatistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ivan Picukariç
Hollanda Büyükelçi Cornelis van Rij
I�rlanda Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Vekili Orlagh Condron
I�spanya Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Vekili Pablo Barbara
I�sveç Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Johan Baverbrant
Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts
Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga
Polonya Büyükelçisi Maciej Lang
Portekiz Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Vekili Leandro Amado 
Romanya Büyükelçisi Gabriel-Catalin Şopanda
Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova  

 AB Delegasyonu’ndan Büyükelçi Heyeti Tarsus Amerikan Koleji’ni Ziyaret Etti!..

Tarsus Amerikan Koleji (TAC), 9 Aralık, 2017 tarihinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan yaklaşık 20 kişilik 
Büyükelçi heyetini ağırladı. Aralarında Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in de bulunduğu, 
Slovakya, Avusturya, Litvanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin Büyükelçilerinin yer aldığı heyet, Tarsus Amerikan 
Koleji’nin 128 yıllık tarihi kampüsünü gezdi ve değişik sınıflardan bir grup öğrenci ile sohbet etti.

Altı aylık dönemlerle değişen Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı bu dönemde Slovakya Cumhuriyeti yürütüyor. 
TAC’93 mezunu olan Slovakya Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Emir Bozkaya’nın, Slovakya Cumhuriyeti 
Türkiye Büyükelçiliği ile iletişime geçip Adana ve Mersin için bir ziyaret programının olumlu etkileri üzerine 
görüşlerini bildirmesinden sonra bu ziyaretin yapılma kararı alındı.

Mersin Fahri Konsolosluğu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Adana ve Mersin'de protokol ziyaretlerinin yanı 
sıra iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları ile bir araya gelebilmek amacıyla bu seyahat 
programlandı. Programa, ülkemizde bulunan tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Büyükelçileri de davet edildi. 

Büyükelçi heyetinin TAC’yi ziyareti, tarihi kampüsün 
gezilmesiyle başladı. Heyet, daha sonra öğrencilerle bir 
araya geldi. Bu sohbet sırasında, TAC Mali ve İdari İşler 
Müdürü Mustafa Özünlü(TAC’82), okulun misyonunu; 
“Kendini ifade edebilen, özgüvenli, ülkesinin ulusal 
değerlerine saygılı ve Atatürk ilkelerine bağlı, modern dünya 
vatandaşları yetiştirmek” olarak tanımladı ve okuldaki 
çalışmaların bu doğrultuda yapıldığını belirtti. 

Öğrencilerimiz, Uluslararası Bakalorya Diploma 
Programı(IBDP), okulda düzenlenen MUN, ISTA gibi 
uluslararası kulüpler ile Tarsus Amerikan Koleji Ulusal Eğitim 
Forumu(TACEF), TAC Live (Canlı Yayın) Kulübümüzün yanı 
sıra sosyal sorumluluk projelerimizi anlattılar. Ayrıca 
okulumuzun müzik ekolü olan ECHO ve spor faaliyetleri ile 
ilgili bilgiler Büyükelçilere anlatıldı.

TAC Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu(TAC’78), 
mezunların burs fonu oluşturarak, ekonomik yetersizliği 
olan öğrencilere, okulda okuma olanağı sağladığını aktardı. 
Okulun tarihi kampüsüne hayran kaldıklarını belirten 
Büyükelçiler Heyeti adına konuşan Avrupa Birliği 
Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Slovakya 
Büyükelçisi Anna Turenicova, evrensel bir eğitim felsefesiyle 
hizmet sunan TAC’ye gelmiş olmaktan duydukları büyük 
memnuniyeti dile getirdi ve TAC’nin takip ettiği modern 
eğitim felsefesini, bu vizyon ve misyon ile devam 
ettirilmesini diledi.

Büyükelçi Heyeti, TAC’den memnuniyetle ayrılırken okul 
yöneticilerine ayrı ayrı teşekkürlerini dile getirdi.  
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“The Duke of Edinburgh’s International Award” 
Programı - Gümüş Ödül Töreni     

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

 “The Duke of Edinburgh’s International Award” Programının Gümüş Kategorisini başarı ile  
tamamlayan öğrencilerimiz, Gümüş Ödül Sertifikalarını alıp rozetlerini taktılar. 

Bu yıl, İstanbul Anabilim Eğitim Kurumları’nda gerçekleştirilen “Gümüş Kategorisi Ödül Töreni”, kendi 
kişisel gelişimlerinin sorumluluğunu alabilmiş, becerilerinin, fiziksel gelişiminin toplumunun önemini 
kavramış pırıl pırıl beyinleri biraraya getirdi.

TAC’deki Gümüş Kategorisini Program Koordinatörü Tülay Okan’ın gözetiminde başarıyla 
tamamlayan ve ödüllerini alan öğrencilerimiz; Bercis Naz Özdirek, Mehmet Daş, Cem Güler, Beril 
Bayık ve Ilgaz Baykal’ı tebrik ediyoruz. 

Ödül Töreninde yaptıkları konuşma ve okulumuzu başarıyla temsil ettikleri için öğrencilerimizden 
Bercis Naz Özdirek ve Mehmet Daş’ı ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Tarsus Amerikan Koleji’nde Fransızca Dersleri

Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri Fransızca derslerinde çeşitli aktivitelerle Fransa ve Fransız kültürünü 
tanıma kapsamında etkinlikler gerçekleştirmeye devam etmekteler.

Öğrencilerimize herhangi bir konuda araştırma yapmayı öğretmek ve kelime bilgilerini zenginleştirmenin 
yanı sıra yazılı anlatım ve sözlü anlatım becerilerinin de gelişmesi için çeşitli proje çalışmaları verilmekte 
ve daha sonra bu projeler sergilenmektedir. 

Derslerimizle ilgili amaçlarımızı gerçekleştirirken değişik öğrenme-öğretme metotlarından 
yararlanılmaktadır. Fransızca eğitim programımız içerisinde; cümle kurma çalışmaları, konuşma 
becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar, sınıf içi oyunlar, akıllı tahta uygulamaları, Fransızca şarkı 
dinletimi ve öğrencilerimizin teknolojik çalışmalara olan farkındalıklarını artırmanın yanı sıra öğrendikleri 
bilgileri zihinlerinde somutlaştırmaları adına, Kahoot çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Eğlenceli 
öğrenme ortamını oluşturmak amacıyla oyun tabanlı bir sınıf içi quiz platformu olan Kahoot’la Fransızca 
dersimiz, öğrencilerin derse katılımını artırmakta ve öğrencilerimiz arasında oluşan güzel bir rekabet 
ortamıyla dersler daha keyifli geçmektedir.

Fransızca etkinlikler kapsamında öğrencilerin evden getirdikleri kıyafetlerle giysi isimlerini ve tatil deneyimlerini, 
bingo oyunuyla sayıları, şehir ve ülke tanıtımlarıyla kültürel kavramları öğrenirken hafıza oyunlarıyla da 
öğrendikleri kelimeleri pekiştirmeleri sağlanmıştır.
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Felsefe, yaşantımızdır; hayatın her yerindedir felsefe. 
Bazen yaşam içinde özgür olduğumuz anlardır, 
bazen de felsefemiz yaşamda özgür olmaktır. O 
yüzdendir, belki her yerde felsefe ile karşılaşmamız.  

Felsefe kendini tanımaktır; çünkü kendini tanıyan 
birey, dünyayı ve evreni daha iyi tanıyıp 
anlamlandırabilir.

Dünya Felsefe Günü etkinlikleri kapsamında, 15 
Aralık, 2016/Perşembe günü, 11. sınıf öğrencilerimiz 
tarafından hazırlanan projelerle okulumuzda Felsefe 
Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. “TAC’18”lerin 
hazırladığı projeler, röportajlar öğretmen ve 
öğrencilere keyifli olduğu kadar renkli ve eğlenceli 
dakikalar da yaşattı. 

Filozofların düşündüren sözlerinin yer aldığı sununun 
ardından, öğrencilerimizin hazırladıkları videonun 
ilgiyle izlenmesi ile program sona erdi.

Tarsus Hayvan Barınağı Ziyareti
Tarsus Amerikan Koleji ''Cooking Club'' öğrencileri 28 Aralık, 2016 tarihinde Tarsus Hayvan 
Barınağını ziyaret ettiler. 

Bu ziyarete eli boş gidilmedi. Koruyucu aile aidatları ve pasta satışından elde edilen 
gelirlerle, küçük hayvan dostlarımızı sevindirmek için 4 paket köpek maması alındı. 

Karşılıksız insan seven hayvanları unutmayalım!... 

TAC’de “Dünya Felsefe Günü” Kutlaması



| 8 |

19 Aralık, 2016/Pazartesi günü, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Rektör Danışmanı ve Akşam gazetesi 
yazarı Turgay Polat, 12. sınıf öğrencilerimizle “Geleceğin Meslekleri” konulu konferansı gerçekleştirmiştir. 
Turgay Polat, değişen dünya ve mesleklerin üniversite ve öğrencilerden neler beklediği konularını 
ayrıntılı bir şekilde öğrencilerimiz ile paylaşmıştır. Özellikle teknoloji üretme ve patent almanın 
ekonomileri nasıl etkilediği ve şu an çok güncel olan mesleklerin bile birçoğunun yakın gelecekte nasıl 
şekil değiştireceği konularına değinmiştir.

Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nin yaptığı “Apply Bau” adını verdikleri burs sistemi konusunda 
öğrencilerimize bilgiler vermiştir. Daha sonra ilgili öğrenciler ile birebir sohbet etme fırsatı elde edilmiştir.

Yoğun bir şekilde sınav hazırlığı olan 12. sınıf öğrencilerimize kariyer ve meslek seçimleri konusunda 
farklı bakış açısı kazandırması açısından çok faydalı olan bu konferans için Turgay Bey ve Bahçeşehir 
Üniversitesi yetkililerine tekrar teşekkür ederiz.

 Geleceğin 
Meslekleri 

ve 
Bahçeşehir 
Üniversitesi

06 Aralık, 2016 tarihinde dördüncüsünü 
düzenlediğimiz TAC Fen Bilimleri Bilgi Yarışması, 10. 
Sınıf öğrencilerimizin yarışmacı olarak katılımıyla 
oldukça coşkulu anlara sahne oldu. 

Her sınıftan 3'er kişilik 4 grup arasında yapılan 
yarışma; katılımcıların Fizik, Kimya ve Biyoloji 
alanlarındaki bilgilerini zamana ve birbirlerine karşı 
yarışarak sergilemelerine olanak sağladı. 
Son anlarına kadar başa baş devam eden yarışmada, 
kazanan taraf 10-C sınıfının 3 kişilik hırslı ekibi oldu. 
Nida Görkem Aktaş, Emre Yapııcı ve Emirhan Nasıf, 
sizleri bir kez daha tebrik ediyoruz. 10-A, 10-B, 10-C 
ve 10-D sınıfları öğrencilerinin de misafir olarak 
katıldığı yarışmada, seyircilerin de en az yarışmacılar 
kadar heyecanlı ve coşkulu olduklarını görmek 
yarışmanın keyfini daha da artırdı.

Bilginin keyifle, heyecanla ve tatlı bir rekabetle 
sergilendiği böylesine bir atmosferin içinde yer almak 
için bir sonraki bilgi yarışmasının çabucak gelmesini 
dilemek düşüyor bizlere de.

Yeni yarışmalar hazırlansın, iyi olan kazansın!

----------------------------------------- 0------------------------------------------

Fen Bilimleri Bilgi Yarışması Heyecanı



 Tarih Kokan Şehir: Konya

I 9 I

“Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü”nün 10. sınıflar için düzenlediği Konya gezisini, 9-10 
ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdik. 

Keyifli bir yolculuğun ardından gece dinlendik ve sabahleyin ilk olarak Mevlana Türbesi ile Konya gezimiz tam 
anlamıyla başlamış oldu. 

Rehber eşliğinde yapılan gezide, öğretmenlerimizin bizlere verdikleri görevleri yerine getirebilmek için notlar 
alıp röportajlar yaptık. İkinci olarak; Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin gönül dostu olan Şems ’in türbesine gittik. 
Edebiyat dersinde okumakta olduğumuz Ahmet Ümit’in Bab-ı  Esrar kitabınında hazırlamış olduğu altyapıyı 
bu iki türbede gezip görerek daha da güçlendirdik.

Daha sonra öğle yemeğinde, Konya’nın meşhur yemeklerinden olan “etli ekmeği” tattık. Ardından Mevlana 
Konya’sından, Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya’ya geçtik. Çinilerle süslenmiş ve o dönemde eğitim-
öğretim amaçlı yapılmış olan Karatay Medresesi ile Alaeddin Cami’ni gezdik. 

Bu güzel yapıtları gezerken içimizde oluşan merak ve öğrenme isteği, bizlere adeta tarihte bir yolculuk 
yaptırdı ve kendimizi Selçuklu Dönemi’nden de önce olan, Anadolu’nun ilk medeniyetlerinin ev sahibi Sille’de 
bulduk. Aya Eleni Kilisesi ile birlikte Sille hakkında birçok bilgi edindik. 

Akşam yemeğimizin sonrasında Şeb-i  Arus Töreni’ne katıldık. 10.000  kişilik salonun birçok  ülkeden gelmiş 
insanla dolup taştığı o günde, hepimiz tam da Mevlana’nın istediği gibi ölümünün 743. yılını “sema gösterisi” 
ile kutladık. 

Son olarak; kültür ile medeniyetin iç içe geçtiği bu geziden yoğun duygularla ayrılırken hepimiz “Konya”yı 
anılarımızdaki yerine koymaya hazırdık. 

Çağla  Küpük /  10-B
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Aralık ayı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin 
gerçekleştirdiği etkinlikler ile dopdolu bir ay oldu. 
İlk etkinliğimiz; “Ailede Roller ve İletişim” konusunun ele 
alındığı Veli Etkileşim Grup Çalışması ile başladı. Bu 
çalışmanın amacı; aile içerisinde var olan ve her zaman 
değişen rollerin ve iletişim biçimlerinin daha iyi 
kavranmasını sağlamaktı. 

03 Aralık, Cumartesi günü okulumuzun Gezici Kütüphane 
üyeleri ile Tarsus’un Kamberhüyüğü köyü ziyaret edildi. 
Burada öğrencilere hem İngilizce dersi verildi hem de 
beraberimizde getirdiğimiz kitaplar dağıtıldı.

Ardından 7 Aralık’ta; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Fevziye Toros ve Mersin Barosu 
Avukatlarından Tülay Sevgi Can tarafından “Çocuk İhmali ve 
İstismarı” konulu panelimiz veli, öğretmen ve 
öğrencilerimize yönelik olarak yürütüldü. 

Panel; son zamanlarda ülkemizde ve dünyada çok güncel 
olan “ihmal ve istismar” kavramları hakkında farkındalık 
kazanılmasını sağlamak amacıyla düzenlendi. Panel ile 
birlikte aynı zamanda velimiz de olan Prof. Dr. Halis 
Dokgöz’ün karikatürlerinden oluşan sergiye ev sahipliği 
yapma ayrıcalığına da sahip olduk.

10 Aralık’ta; 10 ve 11. sınıf Akran Rehberlerimizin, Hazırlık 
sınıflarının hem birbirlerini hem de okulu daha iyi 
tanımalarını amaçlayan tanışma ve kaynaşma etkinlikleri ile 
dolu olan ve hep birlikte yemeklerin yenilip samimi 
sohbetlerin yapıldığı bir çalışma gerçekleştirdik.

 Etkinliklerle Dolu 
Aralık Ayı

“

Ve Tarsus Amerikan Koleji’nin en büyük etkinliklerinden biri 
olan “Kariyer Günü”ne geldi sıra… 13 Aralık, Salı günü, 17 
alanda ve hepsi de kariyerinde çok güçlü olan TAC Mezunu 
konuklarımızın yer aldıkları, 9-12. sınıf öğrencilerimizin 
kariyer ve meslek planlamalarını yapmalarında eşsiz katkı 
sağlayan çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu gün okul idaresi, TAC 
Mezunlar Derneği, kurumsal iletişim ve Rehberlik servisinin 
çok uzun çalışmaları sonucunda hazırlanabilmiş ve başarı ile 
noktalanmıştır.

14 Aralık tarihinde Tarsus ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Koruma ve Yetiştirme Vakfı) ziyaret edilmiştir.

19 Aralık, Pazartesi günü 12. sınıf öğrencilerimize yönelik 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin konferansı ve Apply Bau süreci 
hakkındaki bilgilendirme çalışması yürütülmüştür.

Son olarak; SEV bünyesindeki dört kolejin rehberlik 
servislerinin bir araya geldiği Rehberlik Buluşması, 23 
Aralık’ta SEV Amerikan Koleji’nde gerçekleştirilmiştir. 

Bu soğuk havalarda öğrencilerimiz, veli, öğretmen ve tüm 
okul camiasına yönelik gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle dolu 
Aralık ayı bizim için yoğun ve bir o kadar da keyifli bir zaman 
dilimi olmuştur. Umarız ki tüm katılımcılarımız ve 
işbirlikçilerimiz için de durum böyledir!..
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Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’in Tarsus şubesinde 
eğitim alan öğrencilere yönelik destek çalışmaları, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
okulumuzun Toplum Hizmetleri bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

26 Ekim’de okulumuz Psikolojik Danışmanları Özlem Algan ve Eda Betül Şahin’in yanı 
sıra Aktivite Koordinatörümüz Gülay Damar’ın da katıldığı tanışma ziyaretinde ZİÇEV 
yetkilileri, Tarsus Amerikan Koleji öğrencilerinin ZİÇEV için ne tür çalışmalar 
yürütebileceklerini anlatmış, eğitsel ve sosyal katkı sağlayacak etkinlikler planlanmıştır. 
Son olarak, ZİÇEV’in ihtiyaç duyduğu eğitsel malzemeler, temizlik malzemeleri de 
belirlenmiştir.

14 Aralık’ta, Interact Kulübü öğrencilerimiiz ile birlikte okul Başdanışmanımız Andrew 
Leathwood, Psikolojik Danışmanlarımız Özlem Algan ve Eda Betül Şahin 
gözetmenliğinde yapılan ziyarette ise ZİÇEV’e malzeme yardımı yapılmış, ayrıca TAC 
öğrencileri ZİÇEV öğrencileri ile resim etkinliği gerçekleştirerek eğitsel zaman 
geçirmişlerdir. 

         TAC’den Tarsus ZİÇEV’e 
Anlamlı Ziyaretler
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ECHO’dan 
Muhteşem Yeni Yıl Konseri!!!

Okulumuzun yıllardır devam eden en güzel geleneklerinden biri şüphesiz ki ECHO’dur. 21 
Aralık, Çarşamba günü tüm ECHO gruplarımız, muhteşem performanslar sergileyerek 
bizlere harika anlar yaşattılar. 

9/C Müzik sınıfının eğlenceli ve renkli sunumu ile konserin coşkusu ikiye katlanmış oldu. 
Konserde, eski ECHO gruplarının besteleri, güncel şarkıların yorumları ve öğrencilerimizin 
bestelerinden oluşan zengin bir repertuar dinledik. 

Aynı zamanda bu konser, okulumuzda yıllardır sahne alan “ECHO’17”nin “veda konseri” 
oldu. “ECHO’17”ye ECHO’ya verdikleri emek ve özveri için teşekkür ediyor, başarılarının 
gelecek yıllarda da devamını diliyoruz.  

Ayrıca bu konserde görev alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

ECHO’21
Solistler: Aysel Büyükkardeş/Nefise Çağla Gökçeli
Gitar: Emre Karay Yılmaz
Bateri :Bolkar Balta
Saksofon: Sude Kılıç
Klavyeler: Mehmet Özgün Özer/Zeynep Levent

ECHO’20
Vokaller: Berk Deniz Yıldıztaş/ Zeynep Su Sezgin/Zeynep Can 
Gitarlar: Yiğit Tamer Tetiker/Tuna Homurlu
Bas Gitar: Tan Kuzucu
Davul: Taha Avşar/Deniz Tekin Çetiner

ECHO’19
Solistler: Tibet Kurt/Ece Özer
Gitarlar: Emirhan Nasıf, Tibet Kurt, 
Bas Gitar: Tunç Türeli 
Davul: Berke Can
Klavyeler: Çağla Aytekin, Talya Boyar

ECHO’18
Vokal: Cansu Naz Antmen
Gitarlar: Mert Karanfil, Berhan Kurtoğlu
Bas Gitar: Ali Emir Asmar
Klavye: Belit Karalı
Davul: Toprak Karaman

ECHO’17
Vokal: Ege Baykal
Gitarlar: Kaan Germiyan, Yaşar Akyürek
Bas Gitar: Ekin Ege Altıntaş
Davul: Mehmet Akçay
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İstismar, sorumluluk, güven ve yetenek 
ile ilgili genel durumunda çocuğun 
sağlığına, yaşamına, gelişimine ve 
değerine zarar verebilen fiziksel ve/
veya duygusal kötü davranışı,  her türlü 
ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını 
içeren davranışlardır.   

TAC’de Panel: 
Çocuk İhmali ve İstismarı 

Okulumuzda 7 Aralık, 2016/Çarşamba günü, “Çocuk İhmali ve İstismarı” konulu panel, Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda velimiz Prof. Dr. Halis 
DOKGÖZ, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Fevziye TOROS ve Mersin Barosu Avukatlarından, velimiz Tülay Sevgi CAN tarafından 
yürütülmüştür. 

Panel, ülkemizde ve dünyada son zamanlarda çok güncel olan “ihmal ve istismar” kavramı 
hakkında farkındalık kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Panelin hemen ardından, Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün karikatürlerinden oluşan sergiyi ziyaret etme 
fırsatımız da oldu. Bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimizin davetli olduğu etkinlik sayesinde çok 
güncel ve hassas olan bu konu hakkında çok kıymetli bilgiler kazanma fırsatı elde edildi.

İhmal ve İstismar Nedir?

İhmal, yetişkinin unutkanlık ve 
bilgisizlik sonucu çocuğu muhtemel 
tehlikelere karşı korumamalarını veya 
barındırma, beslenme, koruma ve 
benzeri temel yükümlülüklerini yerine 
getirmemelerini ifade eden davranış 
biçimidir.   

Fiziksel istismar, bir kaza olmaksızın fiziksel 
travma ya da yaralanmalarla sonuçlanan 
herhangi bir davranış biçimi.  

Duygusal istismar, sistemli bir şekilde kişinin 
aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi 
gibi onun sağlıklı duygusal gelişimini ve 
benlik saygısını ciddi bir şekilde etkileyen 
davranışlardır.  

Cinsel istismar,  kişinin bir başkası tarafından 
cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek 
cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır.   
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‘’Anne eli değmiş gibi… ‘’

“İstek sizden yapmak annelerimizden!..”

Okul Aile Birliği’nin 07.12.2016’da yatılı öğrencilerimiz için hazırladığı “Akşam Yemeği 
Programı” her zaman olduğu gibi tüm öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. 
Böylece, okulumuzun yatılı geleneklerinden birini daha gerçekleştirmenin keyfini hep birlikte 
yaşamış olduk. 

Okul Aile Birliği’nin tüm üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen bu güzel etkinlikteki yemeklerin 
hepsi öğrencilerin istekleriyle hazırlandı. Birbirinden farklı onlarca yemeğin bir arada olduğu 
masalar, okul doktorumuzun pek hoşuna gitmese de, öğrencilerimizin yemek yeme aşklarını 
körükledi. Büyük bir keyifle yemek yiyen öğrencilerimiz, bu yemeklere annelerinin eli değmiş 
gibi hissettiklerini belirtmekten de kendilerini alıkoyamadılar.

Okul Aile Birliği’ndeki üyelerle konuşarak da aile ortamını yaşamış oldular. Yemeklerin “enfes” 
olduğunu belirten öğrencilerimiz ve de görevli öğretmenlerimiz, bu etkinliklerin tekrarını büyük 
bir heyecanla beklediklerini yüzlerindeki gülümseme ve teşekkürleriyle ifade ettiler.   

TAC Yatılı Öğrencilerimizin Okul Aile 
Birliğimiz İle Buluşma Yemeği 
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Yatılı öğrenci-veli oryantasyonunda görev alarak yeni öğrencilerimizin Tarsus ve TAC’ye uyum 
sürecine katkı sağlayan, sonrasında Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimize akademik ve sosyal 
yönlerden destek veren 10 ve 11. Sınıf Akran Rehberleri, 10 Aralık/Cumartesi günü, Rehberlik 
Servisimizin desteğiyle düzenledikleri “Hazırlık Öğrencileriyle Buluşma” çalışmasında da TAC’li 
olmanın önemi, takım çalışması ve akran rehberliği üzerine farklı etkinlikler yaptılar. 

Tamamı “akran rehberleri” tarafından hazırlanan yemek ve sonrasında yine akran rehberlerinin 
yönettiği etkinliklerle birlikte Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz güzel bir TAC günü daha yaşama fırsatı 
elde ettiler. 

Sene başından bu yana, yatılı öğrenciler başta olmak üzere alt sınıf öğrencilerine okula uyum 
konusunda her türlü desteği sağlayan, yardım ettikleri öğrencilerden şefkat ve ilgilerini 
esirgemeyen, güçlük yaşayan öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlayan tüm Akran 
Rehberlerimize teşekkür ediyoruz.

Okulumuzun psiko-sosyal ortamına katkı sağlayan Akran Rehberliği Etkinliklerine yıl içinde farklı 
zamanlarda devam edilecektir. 

TAC Akran Rehberleri, 
Hazırlık Sınıfı Öğrencileri ile Buluştu!..
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Tarih ve Arkeoloji Kulübü Öğretmenlerimiz 
Nail Baran ve Hasan Turgut, kulüp 
etkinlikleri kapsamında 14 Aralık, 2016/
Çarşamba günü kulüp öğrencileri ile Tarsus 
Etnografya Müzesi’ni ziyaret edip 
incelemeler yaptılar. 
Tarih Öğretmenimiz Hasan Turgut, kulüp 
öğrencilerine müzedeki eserlerle ilgili 
bilgileri yerinde ve görsellere dayanarak 
aktardı. Bu müzede, öğrencilerimizin ilgisini 
en fazla eski paralar ve antik dönemden 
kalan heykeller çekmiştir. 

26 Kasım-04 Aralık, 2016 tarihleri arasında CNR 
EXPO Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
II. CNR Mersin Kitap Fuarı ziyaretçilerince
büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bu sene “Akdeniz ve Edebiyat” temasının hâkim 
olduğu fuara, Tarsus Amerikan Koleji 10. sınıf 
öğrencileri de katıldı. 

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
Önder Şit ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Tuba Karabağ eşliğinde hayat bulan gezi, “kitabın 
büyüsü” ile sürdü.

200’ün üzerinde yayınevinin kitaplarını 
inceleyen, yeni kitaplar satın alan ve hediye eden 
öğretmen ve öğrencilerimiz “özgürleşme gücü 
kazandıran kitapların” varlığından yeniden 
haberdar olma düşüncesiyle fuardan ayrıldılar. 

TAC Tarih & Arkeoloji Kulübü Ziyaretlerine Devam Ediyor!..

II. CNR Mersin Kitap Fuarı’ndaydık!
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Dr. Canan Dağdeviren ile Söyleşi
16 Aralık, 2016/Cuma günü Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk ünvanına sahip olan 
başarılı bilim insanı, Fizik Profesörü Dr. Canan Dağdeviren ile bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Söyleşiye ev sahipliği yapan kardeş okulumuz SEV Amerikan Koleji (SAC), Youtube üzerinden bu etkinliği canlı olarak 
yayınladı. Biz de Tarsus Amerikan Koleji Fen bölümü öğretmenleri, 10 ve 11. sınıf ile 12 IB FM sınıfı öğrencilerimizle 
birlikte etkinliği takip etme fırsatı bulduk. Canan Hanım konuşmasında, öncelikle akademik hayatından, 
Amerika’daki eğitim ve araştırma sisteminden bahsederek Tıp ve Mühendislik arasındaki işbirlikleri ve yeni 
teknolojiler hakkındaki fikirlerini bizlerle paylaştı. “Pilsiz çalışan kalp çipi” projesinin detayları ve yakın gelecekteki 
projeleri hakkında bilgi verdi. Karşılaştığı zorluklara rağmen hedeflerine ulaşana dek yılmadan çalışan, inatçı ve 
inançlı kişiliği sayesinde birçok ilke imza atmayı başaran Canan Hanım, birçok öğrenciye ilham verecek nitelikte bir 
konuşma yaptı. Söyleşinin sonundaki soru-cevap bölümü hepimizin merakla beklediği bir kısımdı. Öğrenci ve 
öğretmenlerimizin de sorularını ilettiği bu bölümle sosyal medya üzerinden güzel bir toplu aksiyon oluşturulmaya 
çalışıldı.  

 Akılda kalan birkaç soru ve cevabı paylaşalım istedik. 

Dr. Canan Dağdeviren: Ben genelde biyografi okumaya 
bayılıyorum. Tarihte yer almış insanların başarı ve 
başarısızlıklarını okumayı çok seviyorum. Mesela; Ayşe 
Kulin’in yazdığı Türkan Saylan. Rosalind Franklin, DNA’nın 
keşfini yapan gizli kalmış bir kahraman, tarihte haksızlığa 
uğramış bilim insanlarından bir tanesi. Onun hayatını 
okumak bana çok şey kazandırdı. Erdal İnönü’nün kitabını 
okudum. Okuduğum kitaplar, bilimsel yayımlara kıyasla 
çok daha az sayıda tabii ama yine de biyografi okumak 
benim favori aktivitelerimden birisi. İnternette var olan 
forumları çok beğeniyorum. Çünkü kısa zamanda çok hızlı 
bir şekilde yanıt alabiliyorum. Bir kişiye mail attığınızda 
cevap alabilmeniz zaman alabiliyor. Forumlarda öyle 
değil. Özellikle genç arkadaşlarımın kullandığı bir platform 
olduğu için çok hızlı cevap alabiliyorum. Bu sadece benim 
alanımla ilgili platformlar değil tıp doktorlarının forumları 
olabiliyor. Kulüplere üye olmak da çok şey 
kazandırabiliyor. Ben Hacettepe’deyken Global Fizik 
Öğrencileri komisyonunun Türkiye temsilcisiydim. Orada 
da çok şey öğrenmiştim, farklı ülkelere gidip farklı 
arkadaşlarla tanışmıştım. Forumlar, biyografiler ve 
kongreler bana çok şey kazandırmıştı.   

12 IB FM öğrencimiz Sema Nil Yılmaz: Türkiye’de belirli bir kültürle 
mi büyüdünüz? Batı bilimiyle yaşadığınız kültürel ortamı 
bağdaştırırken nasıl gözlemler yaptınız? 

Dr. Canan Dağdeviren: Her kültürden beslendiğimi ve Türkiye’nin 
kültürlerinin harmanlandığını düşünüyorum. Bana çok fazla 
yardımı oldu, farklı düşünceleri birleştirip, farklı vizyonlara 
tahammülü olan bir insan olmamı sağladı. Kişileri ayırt etmeksizin 
herkesle ortak çalışmanın önemine inandım. Batı dünyasından 
farklı olmadığımızı, modern dünyanın evlatları olduğumuzu 
düşünüyorum. Hatta birçok güzel ve özel yönümüzün olduğunu 
düşünüyorum. Çok fonksiyonlu olmak, hep yarını düşünmek, hedef 
koymak, yoktan var edebileceğine inanmak gerektiğini 
düşünüyorum. Çoğu zaman deneylerim ilerlemediğinde, mesela 
doktorada ilk üç sene hiçbir projem ilerlememişti ve çok 
mutsuzdum, bu beni asla yıldırmadı. Bizler hepimiz yoktan var 
olmuş bir milletin evlatlarıyız. Paranın az olduğu, insan gücünün 
çok az olduğu zamanlarda, Atatürk’ün, oradaki değerli insanların, 
askerlerin, vatandaşların hep birlikte kurduğu modern bir 
Türkiye’nin üyeleriyiz. Onlar yapabildiyse bizler de yapabiliriz; 
çünkü şu an çok daha fazla imkânımız var. O nedenle kültürün, 
Türkiye’de bulunmanın, birçok kişinin fikrini içeren harmanlanmış 
bu kültürün bana çok şey kazandırdığını ve analitik düşünce 
yeteneğimi çok daha fazla güçlendirdiğini düşünüyorum. 

11 FM öğrencimiz Umut Barış Özen: Kalp pili için 
oluşturduğunuz yazılım bilgisini nereden öğrendiniz? 

Dr. Canan Dağdeviren: Aslında çok fazla yazılım bilgisi 
gerekmiyor, daha çok dizayn bilgisi gerekiyor. Yazılım 
bilgisi için ise Amerika’da birçok yerde var olan bir sistem 
kullanılıyor, direk voltajın alınıp bilgisayara kaydedilmesi 
ve ara yüz sistemlerinin kullanılması gibi. 
Bu sistemleri Hacettepe’de okurken Bilkent’te yaptığım 
staj sırasında öğrendim. Hatta hocaların kapılarında 
bekleyip beni staja alabilsinler diye çok fazla soru 
sorduğum bir dönemdi.   

Fen Bölümü Başkanımız Handan Şahin Duran: Çok fazla 
soru sorduğunuzu ve farklı insanlardan ve kaynaklardan 
beslendiğinizi söylediniz. Peki, hangi yazılı ve görsel 
kaynaklardan yararlanıyorsunuz?

TAC ailesi olarak 
SEV Amerikan Koleji öğretmenlerine 

bu anlamlı söyleşiyi organize ettikleri ve paylaştıkları 
için teşekkür ediyoruz. 
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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

TAC Öğrencileri Öğretmenlik Deneyimi Yaşıyorlar!..

TAC öğrencileri, Hasan Karamehmet İlkokulu 3. Sınıf Öğrencilerine Matematik Öğretiyor….

Genç TAC’lilerin Hasan Karamehmet İlkokulu öğrencileri ile nasıl etkileşime girdiklerini gözlemlemek 
beni bir öğretmen olarak gerçekten çok etkiledi. 

TAC öğrencileri, küçük arkadaşlarını derse odaklı ve etkin tutmaya çalıştılar.   

Bu yıl, komuşu okuldan, okul sonrasında derse gelen yeni küçük arkadaşlarına akademik açıdan 
destek ve rehber olmaya gönüllü olan TAC öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bu gerçekten 
harika bir tablo; çünkü genellikle, her zaman tam kadro  ile çalışıyoruz!

TAC’nin “genç öğretmenleri” derslerde basamak değeri, iki, üç ve dört basamaklı sayıların 
toplanması alıştırmaları yaptılar; sayı doğrusu kavramını öğrettiler ve “Akıllı Tahta”da öğrencileri ile 
eğitsel ve düşündüren matematik oyunları oynadılar. 

Komşu okul 3. sınıf öğrencilerinin okulumuza gelmek için çok istekli olduklarını biliyorum; çünkü 
çimlerin üzerinden ve merdivenlerden koşarak sınıfa geliyorlar. TAC öğrencilerinin de bu işi çok 
sevdiklerini biliyorum; çünkü onlar da her hafta aynı enerjiyle öğrencileriyle buluşuyorlar.  

3. sınıf öğrencileri sadece matematiğe karşı hevesli değiller; derslerimizde İngilizce pratiği de 
yapmak istiyorlar. Bu sayede ben de birazcık Türkçe pratiği yapabiliyorum.

 Etkinlik Lideri: Mrs. Kelly Russell 

Okul Sonrası Matematik Dersleri
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‘Soğuk Havalarda Gönülleri Isıtalım’

Birçok çocuğumuz bizler gibi şanslı değiller. Hayatın tanıdığı fırsatlar eşit olmuyor. Bazıları daha küçük 
yaşlarda tanışıyorlar zorluklarla. Kışla, soğukla, yoksullukla daha büyük mücadele veriyorlar. 

Onların bu soğuk havalarda giyecek giysileri yok. Biz de Tarsus Amerikan Koleji ailesi olarak Bursa’da Hasan 
Hüseyin Daşdemir Ortaokulu'nda okuyan çocuklarımız için bir kampanya başlattık. 

Öğrencilerimiz ‘Soğuk Havalarda Gönülleri Isıtalım’ sloganı ile başlattıkları proje kapsamında çocuklarımıza 
ayakkabı, atkı, eldiven, bere ve çorap aldılar. Bu projeye sponsor olan bir velimiz de ayakkabı desteğinde 
bulundu. Projemize verdiği destekten dolayı velimize çok teşekkür ediyoruz. 

Tarsus Amerikan Koleji olarak, dünyamızın yaşanabilirliği için öğrencilerimizin sorumluluk alması gerektiğine 
inanıyor ve onları bu bilinçle yetiştiriyoruz. 

Bu güzel proje için tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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3 Aralık, 2016 tarihinde, Tarsus Amerikan Koleji 
öğrencileri olarak okulumuz Fen Bilimleri Bölümü’nün 
rehberliğinde, Adana Huzurevi’ne anlamlı bir ziyaret 
gerçekleştirdik. 

Bu ziyaretimizin amacı; yaşlılarımızı ziyaret edip onların 
yanlarında olmak ve onlarla güzel bir zaman geçirmekti. 

Ziyaretimiz sırasında, büyüklerimizin yaşamış olduğu 
hayat tecrübeleriyle hem eğlenceli hem de 
deneyimlenmiş öğretici bir süreçten geçip birçok hayat 
öyküsü dinleyerek hayatı tanıma fırsatı da elde ettik. 

Ziyaret ettiğimiz yaşlı insanların sohbetleri oldukça içten, 
kendileri de cana yakın ve bizlere karşı övgü doluydular. 
Her fırsatta biz gençlere olan inançlarını ve umutlarını dile 
getirdiler.

Bizler de ziyarete katılan İnci Ovat, Deniz Hakgüden, Selin 
Seçen, Venüs Şahin, Berk Deniz Yıldıztaş, Nadir Tolga 
Mayaoğlu ve Fuat Erten olarak, onlara umut dolu sözler 
verdik ve bir dahaki buluşmaya kadar vedalaşıp kafamızda 
sorular ve kalbimizde özel duygularla oradan ayrıldık. 

TAC Öğrencilerinin Geleneksel Onkoloji Ziyareti
24 Aralık, 2016’da, okulumuz Türkçe Bölümü Öğretmenlerimizden Tuba KARABAĞ’ın 
eşliğinde 8 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilen bu yılki Geleneksel Onkoloji Ziyareti, 
ziyaret edilen ve bu ziyareti gerçekleştirenlerde unutulmayacak izler bıraktı.

“GÜLEN YÜZLER” Projesi kapsamında, okulumuz öğrencileri Adana Acıbadem 
Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ederek ziyaretleri, sevgileri ve 
sundukları hediyelerle bu çocukların yüzlerini güldürmeyi başardılar. Bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilen bu etkinlik, her geçen yıl öğrencilerimizde daha farklı hisler uyandırmaktadır. 

“Amaç, mücadeleye odaklanmakmış; korkuya, yenilgiye değil.” Lösemi hastası çocukların bizlere 
anlatmak istediği aslında tam olarak buydu. Öğrencilerimiz de bu ziyaretleri ile toplumsal 
duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sererken kendileri de çok daha iyi anladılar. 

Öğrencilerimizin çalışmalarıyla alınan hediyeler burada yatmakta olan tüm çocuklara dağıtıldı ve 
onların mutlulukları da paylaşıldı. Dünyadaki tüm çocukların yüzlerinin gülmesi dileğiyle!..

Adana Huzurevi Ziyaretimiz
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Okulumuzdaki 
Ölçme-Değerlendirme 

Çalışmalarımız

Okulumuzda akademik bölümlerimizce planlanan sınavlar, öğretim yılı başında hazırlanan takvimlere göre 
belirli aralıklarla uygulanmaktadır.  

Bu sınavlardan başka Hazırlık sınıflarımız haricinde, tüm sınıflarımıza yönelik ÖZDEBİR Türkiye Geneli 
sınavlar da uygulanmaktadır. 

Bütün bu sınavlar, öğrencilerimizin Türkiye genelinde sınavlara katılan öğrenciler içindeki yerlerini 
görmelerine olanak tanımaktadır.

12. sınıflarda düzenli aralıklarla YGS Deneme ve LYS Deneme sınavları da eğitim ve öğretim yılının
başından beri uygulanmakta olup bu sınavların ikinci dönemde de uygulanmasına devam edilecektir.

Öğrencilerimize uyguladığımız bütün bu sınavlar uygulandıktan hemen sonra değerlendirilmekte ve 
sonuçlar ilgili tüm birimlere iletilerek sonuçların incelenmesi sağlanmaktadır. Sınavlar değerlendirilirken 
konu analizi de yapılmakta; hangi öğrencinin hangi konuda eksiği olduğu tek tek belirlenerek, toplantılarda 
değerlendirilip alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar belirlenmektedir.  

Öğrencilerimize uyguladığımız sınavlar, YGS-
LYS konularında yılların birikimine sahip 
kurumlardan alınır ve uygulanır. Böylece 
öğrencilerimizin farklı soru tipleri ve zorluktaki 
sınavlarla karşılaşmaları sağlanır. 

Bu sınavlarla başa çıkma becerisini gösterenler, 
ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda da başarılı 
olabilmektedir. Bu süreçte sorun yaşayanlar, 
Yönetim-PDR-Öğretmen işbirliği ile sorunları 
aşarlar ve hedeflerine doğru ilerlerler.

Tüm öğrencilerimize 
girecekleri tüm sınavlarda ve çalışmalarında 

kolaylıklar ve başarılar diliyoruz!..



 TAC Korkut Beriker Kütüphanesi’nde 
Yeni Yıl Etkinlikleri !..

I 22 I

Yeni yıl kutlamaları, TAC Korkut Beriker Kütüphanesi’nde keyifli aktivetelerle gerçekleştirildi. TAC öğrencileri, 
bu kez kitapları kapakları ile değil içeriklerine, konularına göre verdiğimiz ipuçları ile seçtiler. Bazı kitaplarda 
saklı olan “ALTIN BİLET”i bulan öğrencilerimiz şanslılardı. Bu ALTIN BİLETLER belki bu sefer onları 
“Charlie’nin Çikolata Fabrikası”na götürmedi ama kitapların daha nice güzel yerleri vardı okunacak ve 
yaşanacak…

Yeni kitaplarda yeni dünyaları keşfetmeniz dileğiyle!.. MUTLU YILLAR!..
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Okulumuzda 13 Aralık,  Salı “Kariyer Günü” ve 21 Aralık, Çarşamba günü de “ECHO Konseri” etkinlikleri 
gerçekleştirilmiştir.

TAC LIVE Kulübü öğrencilerimiz, bu iki özel etkinliğimizde görev almışlardır. 

Kariyer Günü’nde TAC Mezunu konuklarımızla tek tek röportaj yaparak onların duygu ve düşüncelerini canlı 
yayınla internetten yayınlamışlardır.

Okulumuz Oditoryumunda yapılan ECHO Yeni Yıl Konseri’nin de tamamını da dünyanın dört bir yanındaki 
izleyicileriyle canlı yayın aracılığıyla paylaşmışlardır. 

TAC LIVE Kulübü 
Aralık Aktiviteleri

“ TAC LIVE Kulübünde yer alan bütün öğrencilerimizi 
bu güzel çalışmalarından dolayı 

tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
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Smart Notebook 16.2 güncellemelerinin ve “Smart Learning Suite” yazılımının sınıfta öğrenci katkısı 
ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni öğrenme paketlerinin tanıtıldığı Akıllı Tahta Eğitimi, 19 
Aralık, Pazartesi günü tüm öğretmenlerimizin katıldığı çalıştayla gerçekleştirildi.

Dünyada sayılı eğitim yazılımlarından biri olan “Smart Learning Suite”; ders anlatımı, 
değerlendirme, öğrenci katkısı ve oyun bazlı öğrenme yazılımlarını tek bir merkezde buluşturan 
eğitim yazılımıdır.  

Smart Notebook, Smart Lab, Smart Response 2 ve Smart Amp; öğrenciler için daha eğlenceli, ilgi 
çekici, öğrenme deneyimlerini kolaylaştıran, öğrencilerin ihtiyaçlarına gerçek zamanlı yanıt veren ve 
öğrenme deneyimlerini zenginleştiren Smart Learning Eğitim uygulamalarıdır. 
--------------------------------------------------------------0-------------------------------------------------------------------

          Akıllı Tahta ve Smart Learning 
         Eğitim Uygulamaları Çalıştayı

TAC’de Fransız Mutfağı!...
Bu yıl TAC olarak, geleneksel Fransız Yemek Günü’nün 7.sini kutlamış olduk. Bu gün kapsamında, yemekhanemizde 
Fransız mutfağına ait yemekler yenildi.

Bilindiği üzere, aşçılık terimlerinin çoğu Fransızcadır. Öğrencilerimiz bu günde Fransız yemeklerini tadarak o ülkedeki 
yemek kültürünü öğrenmekte aynı zamanda yemeklerle ilgili pek çok sözcüğü de öğrenebilmektedir.

Bu yılın menüsünde , ‘’ Soupe Aux legumes ‘’ , ‘’Poıtrıne de poulet Dijon’’ , ‘’Gratın dauphinois’’, ‘’Salade Niçoise ‘’ ve 
‘’Mılle-feuılles’’ bulunmaktaydı. Öğrencilerimiz, bu yemekleri yine Fransız müziği ve görselleri eşliğinde yerken sanki 
Fransa’da bulunmuş gibi bilgi ve tecrübelerini artırabilmek hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu günde öğrencilerimiz 
hazırladıkları Fransız tatlılarını satarak elde ettikleri geliri hapishanede doğmuş çocuklara yardımda bulunmak için 
değerlendirmişlerdir.

.
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TAC’17 Öğrenci Birliği 
Çalışmalarına Hız Kesmeden 

Devam Ediyor!..

2016-2017 eğitim-öğretim yılının açıldığı ilk günden itibaren Tarsus Amerikan Öğrenci Birliği, demokratik yaşam biçimini yaşamak ve 
yaşatmak adına, pek çok okul aktivitesini organize etmekte, bazılarına da destek olmaktadır.

Öğrenci Birliği, en yakınımızdan en uzağımıza kadar herkesle bir bütün olmak adına, “Hepimiz biriz!..” felsefesinden yola çıkarak pek çok 
sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Bunlardan biri de Aralık ayı içerisinde, okulumuz çalışanları ve güvenlik elemanlarımızın 
ailelerini de kendi ailelerinden biri olarak kabul ederek hazırlanan Yeni Yıl paketlerinin iyi dileklerle birlikte okul görevlilerimize armağan 
edilmesidir. 

Aynı zamanda bu ay içerisinde, her yıl okulumuzun aktivitelerinin fotoğraflarının yer aldığı 2017 senesine ait takvimin basılmasına kadar her 
aşamasında yer alıp takipçisi oldular. Hazırlanan bu takvimin okul ortamında satışını gerçekleştirerek elde edilen geliri sosyal hizmetlerde 
kullanılmak üzere bağışladılar. 

Yine Aralık ayında yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği, “Hayaller Gerçek Olsun!” sloganıyla hareket edip 
komşu okul Hasan Karamehmet ve Kamberhüyüğü İlkokulu’ndaki çocukların mutlu olmalarını sağlamak amacıyla, onların yeni yılda sahip 
olmak istediklerini listeleyip bunların okul içerisinde gönüllü öğrenci ve öğretmenler tarafından temin edilmesini sağladılar. Daha sonra bu 
hediyelerin verileceği bir yeni yıl partisi organize ederek her öğrencinin hayalindeki hediyelerden birine kavuşmasında köprü oldular. 
Böylelikle bu çocukların yüzlerini güldürmeyi başardılar. 

Sergiledikleri bu duyarlı ve güzel davranışlarından 
dolayı tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bu 
çalışmalarının devamını diliyoruz!.. 

Paylaştıkça çoğalan nice mutluluklara!..
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Kulüp Üyeleri: 
Eliz Erdal 

Ela Emilia Bacaksızlar 
Zeynep Can 

Mert Okuyaz

TAC TED-Ed Kulübü Dünya İle Bağlantıda
9 Kasım, 2017/Çarşamba günü, TAC TED-Ed Kulübü, dünyanın çeşitli yerlerindeki 
kulüplerin katıldığı TED-Ed Connect etkinliğine katıldı. Konferans, New York’tan bir TED-
Ed eğitmeni tarafından yönetildi. Bu toplantıya katılan ülkeler: Romanya, Kanada, 
Etiyopya, İngiltere ve ABD idi.  Toplantı birçok zaman dilimini bir araya getirdi.

Dünyanın bu kadar çok farklı yerlerindeki ülkelerin okullarındaki kulüplerle buluşarak 
sohbet etmek gerçekten heyecan verici idi. İlk başta bu iletişimin başarıya ulaşacağı 
konusunda biraz endişeliydik ancak çevrimiçi olup da arkadaşlarımızla buluşur buluşmaz 
bu kaygılarımız kayboldu; çünkü çok fazla ortak yönümüz olduğunu gördük. Müzik 
zevkimizin, ABD Başkanlık seçimleri ve spor gibi daha birçok konudaki görüşlerimizin 
çok benzer olduğunu bu bağlantı sayesinde keşfetmiş olduk. 

Bir saatlik konferansın sonunda ise bağlantıyı kapatıp “güle güle!..” demeyi hiç 
istemiyorduk! Bir sonraki TED-Ed Connect etkinliğinde, başka arkadaşlarla sanal 
ortamda buluşmayı ve onların paylaşmaya değer fikirlerini öğrenmeyi merakla bekliyoruz. 

Kulüp Liderleri: 
 Mrs. Kelly Russell 

Ms. Ece Demircioğlu 
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DoEIA Programı’ndaki Öğrencilerimizden Örnek Davranış!.. 

Okulumuz öğrencilerinden Ali Özaltın, Doğu Yurtsever ve Doğa İplik, Topluma Faydalı Olma 
Projesi’nde Tarsus ZİÇEV(Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) 
himayesindeki öğrencilere okul sonraları ders desteğinde bulundular.

Daha sonra da birlikte çalıştıkları öğrencileri sevindirmek adına onlara hediyeler aldılar ve 
okulumuzun Öğrenci Salonu’nda 26 Aralık’ta düzenlenen Yeni Yılı Kutlaması Eğlencesinde 
takdim ettiler. 

Mutluluğu paylaşmak adına yaptıkları gönüllülükten dolayı öğrencilerimizi ve DoEIA Program 
Koordinatörümüz ve Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Tülay Okan’ı gönülden kutluyoruz. 

TAC’DE YENİ YIL KUTLAMASI

----------------------------------------------------------0----------------------------------------------------------------

Öğrencilerimizden 
Emir Şendoğan’ın 

Tenisteki Başarısı!.. 
Hazırlık sınıfı öğrencilerimizden Emir Şendoğan, 
24-30 Aralık tarihleri arasında, İstanbul ve
Adana'da gerçekleştirilen 16 Yaş Türkiye Tenis
Milli Takımı Belirleme Turnuvalarına katılmıştır.
Bu turnuva sonucunda kendi kategorisinde 2.lik
elde eden Emir, 2017 Avrupa Kış Kupası
karşılaşmalarında Türkiye’yi temsil etme hakkını
kazanmıştır.

Öğrencimizi yüksek başarısından dolayı tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.
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Okulumuz öğrenci ve öğretmenleri “Hayaller Gerçek Olsun!..” Projesi kapsamında, Hasan 
Karamehmet İlkokulu, Kamberhüyüğü İlkokulu ve Tarsus ZİÇEV’deki öğrenciler ve bu öğrencilerin 
öğretmenleri ile yeni yıl etkinliğinde bir araya geldiler.

“Hayaller Gerçek Olsun!..” sloganıyla oluşturulan etkinlik, TAC’nin ev sahipliğinde, 26 Aralık’ta 
gerçekleştirildi. 
Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, Kardeş Okullarımızdan gelen öğrenci ve öğretmenlerle yeni 
yılı karşılamak ve samimi bir gün yaşayıp içten gülümsemeleri yaşamak ve yaşatmak amacıyla 
buluştular. 
Yiyecek ve içecek ikramlarının da yapıldığı kutlamada, Noel Baba ve Noel Anne’nin dağıttığı 
şekerlerle eğlenen öğrenciler, TAC’li ev sahiplerinin kendileri için aldıkları yeni yıl hediyelerine 
kavuştular. Hep birlikte oyunlar oynayıp eğlenen çocuklar ve öğretmenleri, bu etkinlikten çok 
mutlu olduklarını belirterek, okulumuz idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür edip hep 
birlikte fotoğraf çektirip ayrıldılar. 
Okulumuz ve özellikle de öğrencilerimiz açısından gerçek hayata dair izlerin yaşandığı bu 
etkinlikten ayrılan herkesin yüzünde soğuk ve yağışlı bir havaya rağmen sevgi ile sıcacık bir 
gülümsemenin hakim olması mutluluk vericiydi.

TAC’li Öğrenci ve Öğretmenlerden Kardeş Okullardaki Öğrencilere
Yeni Yıl Etkinliği
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Tarsus Amerikan Koleji öğrenci ve öğretmenleri olarak, paylaşmanın en büyük mutluluk olduğunu yüreklerimizde 
hissederek, her sene gerçekleştirdiğimiz birçok alandaki “Toplum Hizmetleri” çalışmalarımızı bu sene de düzenli 
olarak devam ettirmenin yanı sıra ilk defa bir uygulama da başlatmış olduk. TAC Mezunlar Derneği Mağazamızın 
deposunda bulunan geçmiş yıllara ait okul üniformalarını ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşıyoruz. 

Okulumuz Toplum Hizmeti çalışmaları kapsamında; öğrencilerimizle beraber hazırladığımız kıyafetler, CAS 
Koordinatörümüz Feray Akça, Aktivite  Koordinatörümüz Gülay Damar, IB Koordinatörümüz Hakan Sapmazlı 
rehberliğinde, 11 ve 12. sınıf IB öğrencilerimizle birlikte Hasan Karamehmet İlkokulu’na yapılan ziyaret ile armağan 
edilmiştir. Bu ziyaretimiz sırasında öğrencilerimizin ziyaret edilen okulun küçük öğrencileriyle kaynaşmaları ve 
aralarındaki sıcak ilişki gerçekten görülmeye değerdi. 

Çocukların ve öğretmenlerinin mutlulukları mutluluğumuz olmuştur.

Bu ziyaretlere ilerleyen aylarda farklı yerlerdeki okulların ziyaretleri şeklinde devam edilecektir. 

From the “Mythology Club” 
Yunan mitolojisi,
Mısır, İran dedik…
En sonunda “Ya Tarsus?..” Şahmeran,
Kırkkaşık Bedesteni?.. 

Dışarısı çok soğuktu ve griydi gökyüzü.
Resmen rüzgâr tokat atarmışçasına dövüyordu 
yüzümüzü ve ellerimizi.
Kafalarımızı vücudumuza; ikincisini de kalbimize 
gömdük. Heyecanlıydık…
Hızlı hızlı Han’ın içine kaçıştık.
Soğuk bizi terk etmişti-ödevler, görevler her şey
21. yüzyılda bitmişti.
Biz, Şahmeran’a gittik.
Hamam taşı kanıyor,
Tarsus.
Davulcular susmasın,
Şahmeran  ağlıyor…
Hepsi sıcak bir kaynar eşliğinde,
Sobanın sarı ışığında,
Ve yağmurlu bir günde
Beynimizden, ruhumuzdan esip geçti.

Paylaşmak Mutluluktur!..”

Next one is ÜÇ UYURLAR.
WANNA COME?
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Kariyer Günümüz 

 13 Aralık’ta okulumuzda, Geleneksel “Kariyer Günü”müzü gerçekleştirdik. O� ğrencilerimiz, 
hedefledikleri mesleklerle ilgili ayrıntıları ve merak ettikleri noktaları TAC Mezunu, her biri 
alanlarında uzman ve ünlü ağbi ve ablalarına sorup, onlardan öğrendiler!..

 “Türkiye için liderler, dünya için liderlik” ilkesiyle, 128 yıldır nitelikli bir eğitim veren  okulumuzca 
düzenlenen Kariyer Günü’nde; öğrencilerimiz, birçok mesleği sektörlerinin uzmanlarından dinleyip 
onlarla sohbet ortamı elde ederek öğrendiler. 

Alanlarında başarılı ve söz sahibi olan Türkiye’nin dört bir yanından gelen mezunlarımız, meslek 
seçimi ve kariyer planlamasıyla ilgili deneyimlerini öğrenci kardeşleriyle paylaştılar. Tıp 
dünyasından fotoğraf sanatına, bankacılıktan kamu sektörüne, turizmden inovasyona, tekstilden 
medyaya kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren sektör temsilcileri mezunlarımız, kendilerine 
yöneltilen soruları yanıtlayıp kardeşlerine kariyer önerilerinde bulundular. 

Yıllar önce mezun oldukları okulda buluşmanın heyecanını yaşayan mezunlarımız, yeni eklenen 
SEV binası, yatakhane, kütüphane, oditoryum, spor salonları ve yemekhaneyi gezerek hem anılarını 
tazelediler hem de okullarının yenilikleriyle ilgili bilgiler aldılar.

Bu Yılki Kariyer Günümüze Katılan Mezunlarımız:

TAC’ 76  Ali Kabaş – Fotoğrafçı/Girişimci
TAC’ 78  Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu - Psikiyatrist
TAC’ 79 Ali Sedat Özberk – Haberleşme ve Elektronik Mühendisi 
TAC’ 81 Prof. Dr. Bülent Soyupak – Ürolog/Başhekim
TAC’ 84 Dr. Erdal Çiftçi – Turizmci / (Tıp Mezunu)
TAC’ 86 Prof. Dr. Serdar Toroğlu – Diş Hekimi
TAC’ 91 Ege Erkoçak – Kamu Sektörü -AB Bakanlığı’nda Yönetici 
TAC’ 93 Yrd. Doç. Dr. Bülent Çığşar – Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah 
TAC’ 93 Ongun Ersun – Vakıfbank Kredi Kartları Pazarlama Müdürü 
TAC’ 96 Mert Umut Özkaynak – İnovasyon ve Ürün Müdürü
TAC’ 97 Ozan Oğuz – Cumhuriyet Savcısı
TAC’ 98 Ender Uslu – Reklamcı/Genel Müdür
TAC’ 98 Yrd. Doç. Dr. Günnur Ertong Attar – Sosyolog/Akademisyen 
TAC’ 98   Reşit Yiğit Okan – Mekatronik Mühendisi
TAC’ 03   Mithat Fabian Sözmen - Gazeteci
TAC’ 03   Aslı Erdem Öge – Lacoste Kolleksiyon Müdürü
TAC’ 04 Aslı Baysan Birgen – Yüksek Mimar

Kariyer Günümüzde yer alan 
tüm mezunlarımıza 

çok teşekkür ediyor ve tüm mezunumuzları 
önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan 

Kariyer Günlerimize bekliyoruz.
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 TAC MUN CLUB

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

 “Selin Keşaf 9-E/331 

TAC MUN Kulübü'nün, Üsküdar Amerikan Koleji’nde yapılan uluslararası bir MUN konferansı olan TIMUN’a katıldığı 
Aralık ayı, benim için gerçekten verimli başladı; Ben de dahil olmak üzere kulüpteki birçok öğrenci için bu, yeni bir 
deneyimdi. Buna rağmen oldukça verimli ve çok da eğlenceli geçti. 

TIMUN’un ilk gününde açılış törenine katıldık. Başka okullardan gelen delegeler ve başkanlarla tanışma fırsatımız oldu. 
Sonraki gün ise resmi kıyafetlerimizi giydik ve komitelerimize gittik. Herşey gayet güzel giderken, en çok korktuğum şey 
başıma geldi! Komiteme gitmeden önce internette baktığımda SC, yani Güvenlik Konseyinde olduğumu görmüştüm. Ben 
de Güvenlik Konseyi konularını araştırmış, hatta orada verilen konulardan biri hakkında bir tasarı bile yazmıştım. Fakat 
SC odasına gittiğimde, adımı listede göremedim, sonra bana aslında SPC yani Özel Konferans’ta olduğumu söylediler. 
Bütün dünyam yıkıldı! Ben de hiçbir hazırlık yapmadan SPC odasına gittim. Bu olumsuz başlangıca rağmen durumla 
başa çıktım ve sanıyorum oldukça iyi gitti. Hatta bir madde bile ekledim ve sahnede konuşma yaptım. Delege 
arkadaşlarım için de iyi gittiğini gördüm. Günlerimiz yorucu geçti, sabah kalktığımızda her yer karanlıktı, tek bir tasarıyı 
en az iki saat konuştuk (sadece benim bulunduğum SPC-2 alt komitesinde beş tasarı vardı). Ayrıca İstanbul’un 
dondurucu soğuğu ve trafikle de başetmek zorunda kaldık. Fakat yine de şunu dürüstlükle söylemeliyim ki, hayatımda 
beni en çok geliştiren deneyimlerden biriydi. O kadar çok eğlendim ki bazen yemek yemeyi bile unuttum – ki bu 
normalde hiç olmaz! 

Daha birçok MUN konferansına katılacağım kesin, ve hepsinin en az bu kadar eğlenceli olmasını umuyorum. TAC MUN 
ailesine ilerideki tüm konferanslarda başarılar diliyorum.    
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"Bir sorunun çözümünde yer almayanlar; o sorunun ta kendisi olmaktan öteye gidemezler."

8 Aralık’ta, Mersin’de faaliyetlerini sürdürmekte olan Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği üyeleri 
ve Avrupa Birliği Projesi kapsamında derneğin misafirleri olarak çeşitli ülkelerden gelen bir grup üniversite 
öğrencisi okulumuzu ziyaret ettiler. Bu ziyaretleri sırasında  öğrencilerimize “Deniz kaplumbağalarının yaşam 
döngüleri ve özellikle Mersin Kazanlı’daki varlıkları ile derneklerinin aktiviteleri” hakkında etkileyici bir sunum 
da yaptılar.

Görsel ve işitsel olarak oldukça etkileyici olan bu sunum öğrencilerimizin dünyaya bakış açılarını değiştirme 
ve zenginlik kazandırma açısından oldukça yararlı olmuştur.

Geleceğe katkı sağlamak açısından yararlı ve örnek bir faaliyet sürdüren, gönüllü çalışmalar gerçekleştiren 
bu derneğin üyelerini ve projeye katılan herkesi çevreci bir okul olarak bizler de tebrik ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.  

Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği 
Okulumuzu Ziyaret Etti..
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Kampüs Fotoğrafları

TAC'17  Ziya KAYALI
Gazi Antep'ten Yatılı / 12 FM 
öğrencimiz tarafından çekilmiştir.  
Kampüsümüzü bu kadar güzel 
yansıttığı için kendisine çok 
teşekkür ediyoruz.
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AYIN 
ÖĞRENCİLERİ EYLÜL - EKİM 2016

Ömer GÜZEL
PREP A 

Nisa SERİN
9 D

Ber Naci GÜLALP
10 B 

Elif GÖREGEN
11 B

Ilgaz BAYKAL
11 C IB

Hatem Civan ŞAHİN
12 A

Yılmaz Arın MANAV
12 F IB
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AYIN 
ÖĞRENCİLERİ KASIM 2016

Göksu KEÇELİ 
PREP A 

Merve BOSTAN
9A

İbrahim Efe ÇİFÇİ 
10 C 

Ege DEMİRKAN  
11 A

Zeynep ERDOĞAN 
11 C IB FM

Mehmet DAŞ
 12 B

Miray ATAKAN
12 E IB
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AYIN 
ÖĞRENCİLERİ ARALIK 2016

Samet BİÇER 
PREP A 

Ayser Selcen İLERİ
9 C

Nida Görkem AKTAŞ 
10 C 

Başak GÜNÜŞEN 
11 B

Onur AY       
11 C IB FM

Can DİKENCİK      
12 D

Aylin PULAT         
12 F IB
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Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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 BASIN'DA

TAC

“

ÇOCUK İHLALLERİNİN BAŞINDA EĞİTİM GELİYOR
Güney – 5.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161200927357

ÇOCUK İHMAL VE İSİTSMARI
Yeni Güney – 31.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161207667413
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TACDE DÜNYA FELSEFE GÜNÜ KUTLAMASI
Yeni Güney – 24.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161205869019

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ DÜNYANIN 13 OKULU ARASINDA
Yeni Güney - 24.12.2016

http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161205869007
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BASKETBOL GENÇ KIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ SONA ERDİ
Güney – 19.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161204396030

OKUL SPORLARI 2016-17
Mersin Gazetesi – 2.01.2017
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20170100166686
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AB BÜYÜKELÇİLERİ TARSUS TA
Milliyet – 10.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202408425

BÜYÜKELÇİLER TARSUSTA İNCELEMELERDE BULUNDU
Hürriyet Çukurova Gap – 10.12.2016

http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202362866
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 AB BÜYÜKELÇİLERİ MERSİN'DE
Sözcü - 10.12.2016

http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202335009

AB Büyükelçileri Tarsus’ta
alemihaber.com – 10.12.2016

http://www.alemihaber.com/gundem/5753340/ab-buyukelcileri-tarsusta

AB Büyükelçileri Tarsus’ta
Ardahanhaberi.com – 10.12.2016
http://www.ardahanhaberi.com/ab-buyukelcileri-tarsus-ta/48978/

AB BÜYÜKELÇİLERİ MERSİN'DE
Bizim Gazete – 10.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202411053

AB ÜLKELERİNİN ELÇİLERİ MERSİN'İ ZİYARETE GELDİ
Günboyu – 20.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161204708145

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONUNDAN TARSUS AMERİKAN KOLEJİ'NE ZİYARET
Haberci Mersin – 10.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202336346

AB Büyükelçileri Tarsus’ta
herseytv.net – 10.12.2016
http://www.herseytv.net/haber/siyaset/ab-buyukelcileri-tarsusta/363346.html 

AB Büyükelçileri Tarsus’ta
Milliyet.com.tr – 10.12.2016
http://www.milliyet.com.tr/ab-buyukelcileri-tarsus-ta-siyaset-2359229/

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONUMDAN TARSUS AMERİKAN KOLEJİ'NE ZİYARET
Tarsus Ekspres Gazetesi – 12.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202870308

BÜYÜKELÇİLER, TAC'I ZİYARET ETTİ
Tarsus Yeni Ses – 12.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202892679 



| 43 |

 BASIN'DA
MEZUNLAR

“

İYİ Kİ TANSİYONUM ÇIKTI
Hürriyet – 15.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/17486/20161203668128

EKONOMİ BARIŞ VE GÜVEN İSTER
Hürriyet – 31.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161207591268 

TAC'78
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

TAC'64
BURHAN KARAÇAM
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MEHMET SAİT KAYAHAN ALTINBAŞ HOLDİNG'İN YENİ CEO'SU OLDU
Altın Dünyası – 1.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/17486/20161207132668

TAC'76
M. Sait KAYAHAN

TAC'71
Muhtar KENT

BİR KOLTUĞU BIRAKIYOR!
Hürriyet – 10.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202418141

Muhtar Kent, Coca-Cola CEO'luğunu Bırakıyor!
Finansnmy.net – 9.12.2016
http://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/muhtar-kent-coca-cola-ceolugunu-birakiyor/125715/

ÜNLÜ CEO'DAN SÜRPRİZ KARAR
Yeni Birlik – 10.12.2016
http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161202311591
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TAC'04
Dilara ACAR 

Erden Timur – Buraya nasıl geldim? Kariyer yolu
Hürriyet İnsan Kaynakları – 25.12.2016

http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161206043224

TAC'2000
Erden TİMUR

BİLGİ MARKETING
Vitae – 1.12.2016

http://www.scope20.com/Tools/Displayer/5165/20161201960542



AYLIK VELİ BÜLTENİ
2016 - 2017 
ARALIK 

www.tac.k12.tr 

www.tac.k12.tr
https://www.facebook.com/tarsusamerikankoleji
https://www.instagram.com/tactarsusamerikankoleji/



