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6 Ekim, 2017/Cuma günü, okulun bitmesiyle birlikte Hazırlık sınıfı öğrencilerini büyük bir heyecan sardı; 
çünkü okulun mistik kokan havasını onlar ilk defa yıldızlı bir Çukurova gecesinde eşsiz güzellikteki 
portakal çiçekleri kokuları altında soluyacaklardı. 

Öğrencilerimiz kamp ile ilgili Stickler oditoryumda kendilerine yapılan bir tanıtım sunumundan sonra 
öğretmenlerinin de desteğiyle çadırlarını kurmaya başladılar. Kimileri çadırını 15 dakikada kurarken 
kimileri saatlerce uğraşmak zorunda kaldı. Ama hiçbiri pes etmedi ve sonunda çadır kurabilmenin 
vermiş olduğu mutluluğu yaşadılar.

Akşam yemeğinin ardından Stickler oditoryumda yapılan Karaoke Etkinliği gerçekten görülmeye 
değerdi ve uzun bir süre unutulamayacak bir etkinlik oldu. Cesaretini toplayıp sahneye çıkan 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Gece Futbolu ve Voleybolu turnuvalarının ardından öğrencilerimiz, yakılan kamp ateşinin etrafında 
toplanarak sıcak sohbetler yapıp marşmelow yemenin tadına vardılar.

Gece saatler 00.00’ı gösterdiğinde, uyku zamanı gelmişti ve tüm öğrencilerimiz istemeyerek de olsa 
çadırlarına girdiler. Burada çadır sohbetlerinin ne kadar güzel olduğunun farkına varıp arkadaşlık 
bağlarını güçlendirdiler.

Sabah güneşin doğmasıyla pırıl pırıl bir ortam içinde uyanan öğrencilerimiz, çadırlarını toplayıp kamp 
alanını temizledikten sonra Tarsus simiti ve ayran keyfi yaparak evlerine doğru yola çıktılar.

Bu unutulmaz gecede emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve kampa katılan tüm öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.

TAC’de Muteşem Geçen Bir Çadır Kampı Daha!..
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Tarih ve Arkeoloji Kulübümüz Tarihi                
       “Kırkaşık Bedesteni”ndeydiler!..di

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 
Toplum Hizmeti Çalışmalarımız  Başladı!..

18 Ekim, 2017/Çarşamba günü, “Tarih ve Arkeoloji” Kulübümüz, okulumuzun bulunduğu bölgedeki 
Tarsus’un önemli tarihi yerlerinden biri olan Kırkkaşık Bedesten’i ziyaret etti. Bu ziyarette, öğrencilere 
kulüp öğretmenleri Hasan Turgut ve Sinan Yozukmaz eşlik ettiler. 

TAC Tarih ve Arkeoloji Kulübü olarak bu gezilerdeki amacımız; okulumuzun bulunduğu çevrenin 
tarihini tanımak ve öğrenmenin yanı sıra yaşadığımız bölgedeki kültürü daha iyi anlayıp özümsemektir.

Tarsus Amerikan Koleji Toplum Hizmeti faaliyetlerine 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında da devam ediyor!..

Kardeş okulumuz Hasan Karamehmet İlkokulu 3 ve 4. sınıf 
öğrencilerine, cuma günleri haricinde, okul sonrasında, 11 farklı 
ders grubunda öğrencilerimiz tarafından dersler verilmektedir. 
İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Türkçe, Resim, 
Müzik, Dans, Basketbol, Futbol ve Zeka Oyunları olmak üzere 
çeşitlendirilmiştir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz bu çalışmalarla hem 
yeni yetenekler kazanacak hem de sosyal yeteneklerini geliştirip 
çevrelerine yardımcı olmanın önemini kavrayıp bu güzel duyguyu 
tadacaklardır.  
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Fiziksel Ölçüm Testlerinde 
Yeni Rekorlar Kırıldı!

Okulumuz Beden Eğitimi Bölümü olarak, 
okulumuza bu yıl başlayan Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimize ''Fiziksel Ölçüm Testlerimizi'' 
uyguladık. Böylece, sporun çeşitli alanlarında 
yeteneği olan öğrencilerimizi keşfetmenin 
mutluluğunu Beden Eğitimi Öğretmenleri olarak 
bir kez daha yaşadık. 

Büyük çekişmelerin yaşandığı ve 
öğrencilerimizin kendilerini keşfettiği bu anlar 
görülmeye değerdi. 

Dereceye giren öğrencilerimizi bir kez daha 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
HAZIRLIK SINIFLARI 

FİZİKSEL ÖLÇÜM TEST SONUÇLARI:
 Metre Koşu Testi:   

HALUK BULUT (H-D) 3.36 
GÜNEŞ DOĞAN (H-A) 3.90

Durarak Uzun Atlama Testi: 
HALUK BULUT (H-D) 2.38
GÜNEŞ DOĞAN (H-A) 1.78

2 kg. Sağlık Topu Atma:    
CELAL YENGÜNER (H-F) 8.35 cm.

 İLKE SU SARP (H-C) 5.37 cm.

Mekik Koşusu Testi:    
EFE MURTEZA (H-F) 114 tur
GÜNEŞ DOĞAN (H-A) 56 tur
SERRA SU YILDIZ (H-A) 56 tur 
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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

Ada’nın Adı ve Gezici Kütüphane
Bu yılın ilk gezici kütüphane etkinliğini 14 Ekim, 2017/Cumartesi günü gerçekleştirdik. Türk Dili 
Edebiyatı Bölümünün “toplum hizmeti etkinliği çerçevesinde dönen tekerlekler, bizi Kelahmet Köyü 
İlkokulu’na götürdü. Yaklaşık elli kadar ışıltılı göz karşıladı öğrencilerimizi ve onlara refakat eden Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder Şit’i. Dersler anlatıldı, oyunlar oynandı, maç yapıldı ve küçük 
yüreklere sunuldu birbirinden güzel ödünç kitaplar. Sonunda kurabiye de ikram edildi herkese. 
Lezzetli, öğretici, farkındalık yaratan bir etkinlik oldu. Ada adlı bir küçük kız da vardı öğrenciler 
arasında, “Ben yazabiliyorum ama okuyamadığım için kitap vermiyorlar.” dedi, Ada. Onunla birlikte 
toprağa yazdık adını bunu duyunca. Küçücük elleri bir sopayla toprağa kazıdı öğrenme isteğini ve 
gülümsedi geleceğe. Yazı ve okuma kitabını aldı Ada, gülümsedi ve ilerledi. 

Öğrencilerimizin bu anlamlı etkinlikle ilgili düşünceleri ise şöyle:

''Benim için yeni ve insanlığı öğretip vurgulayan bir etkinlikti. Oraya gittiğimiz ilk anlarda çocukların 
öğrenme isteği gözüme çarpmıştı, çok iyi bir eğitim alamasalar bile öğrenmek için nasıl 
çabaladıklarını gördüm. Bu etkinlik bana eğitimin ne kadar değerli olduğunu ve elimizdeki fırsatların 
farkına varmayı öğretti. Çocukların cehaletin önüne geçip ilim öğrenme isteği beni çok mutlu etti. 
Dünyada hâlâ iyi şeyler oluyormuş ve çocukların bilginin ışığında ilerlemesi belki bu cehaletle dolu 
dünyayı değiştirecek. Sürekli sahip olduğum fırsatlarımı nasıl da görmezden gelmişim. Burada 
gözleri ışıl ışıl parlayan çocukları görünce elimdeki fırsatların farkına varıp nasıl bir okulda 
okuduğumu daha iyi anladım. Son olarak şunu söyleyebilirim ki; “Dünyadaki çocukların hepsi iyi bir 
eğitimi hak ediyor ve bütün çocuklar özeldir.”   

           Hazırlık Sınıfı / Mustafa TOSLAK

''Bugün bazı arkadaşlarımla birlikte Tarsus’un Kelahmet adlı İlkokulunda gezici kütüphane etkinliğinde 
görev aldık ve bu etkinlik sayesinde oradaki çocuklara İngilizce öğretme, drama etkinlikleri yapma ve 
ayrıca tüm bunların sonunda da onlara beş hafta sonra getirecekleri ödünç kitaplar verme şansını 
yakaladık. İngilizce öğretirken çocuklarla oyun oynadık, yarışmalar yaptık. Onlar İngilizcelerini 
geliştirirken biz de onlarla beraber eğlendik. Derste yaptığımız etkinliklerden sonra ise dışarıya, gezici 
kütüphanenin olduğu servise gittik. Orada, çocuklar sınıflarını ve istedikleri kitapların türlerini bizlere 
söylerken, biz de onlara kitap seçip onların en sağlıklı kararı almalarına yardımcı olduk. 

İstediği kitapları bulan çocukların yüzlerindeki ifade harikaydı. Bu sene de iyi ki gezici kütüphane 
etkinliğine katılmışım diyorum.'' 

9. Sınıf / Emir AKGÜN
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''Servise bindik, benim bu etkinliğe ilk katılışım olduğu için ne yapacağımı bilmiyordum. Servis 
durduğunda birçok küçük çocuk bize merakla bakıyordu. Bense endişeliydim; çünkü hayatımda ilk 
defa ders verecek, ilk defa çocuklara bir şeyler öğretecektim. Bunları düşünürken okul zili çaldı ve hep 
birlikte içeriye girdik. Ben, 2-B sınıfındaydım ama içeride her sınıftan öğrenci vardı. Onlara 
baktığımda, neden olduğumu bilmiyorum ama birden mutlu oldum. Çocuklarla oyunlar oynadık, 
resimler çizdik ve dans ettik. Onlar mutlu olunca siz de mutlu oluyorsunuz. Çocuklara öğrenmelerinde 
yardımcı olmak, onlarla oyunlar oynamak, bir şeyler göstermek insana o kadar güzel duygular veriyor 
ki anlatamam. İnsan ister istemez mutlu oluyor; çünkü bu kadar çocuk seni dinliyor ve senden bir 
şeyler öğrenmek, görmek istiyor.
Nasıl geçtiğini anlayamadığım kırk dakika bittikten sonra sırada kitap dağıtımı vardı. Bütün çocuklar 
kitap sırasına koştular. Yüzlerinde neşe vardı. Her çocuğun birden fazla kitap almak için yeniden 
sıraya girdiğini gördüm. Yüzlerindeki mutluluk rahatça okunuyordu. Bazı çocuklar istediği kitabı 
başkası aldı diye üzülmüşlerdi ama gene de böyle bir âna tanık oldukları için mutlulardı. Ben de 
mutluydum; çünkü insan; yeni insanlar, yeni yerler görünce ister istemez mutlu oluyor. Hem de o 
insanlarla kendinden bir şey paylaştıysan o kadar mutlu oluyorsun ki!''

Hazırlık Sınıfı / Arda UTAŞ

''Her toplum hizmeti insana bir deneyim, bir macera katar. Nelere sahip olduğumuzun bilincine 
varır ve hayatı ne kadar anlamsızca dert ettiğimizi fark ederiz. Hatta kendimize kızar ve artık sahip 
olduğumuz en küçük şey için bile şükredeceğimizin sözünü veririz. 
Bugün bu yıl yapılan ilk gezici kütüphaneye katıldım. Geçen yılkilerden farklı olarak bu yıl nelerle 
karşılaşacağımın bilincindeydim. Benim ve birkaç arkadaşımın girdiği sınıf 7. ve 8. sınıf 
öğrencileriyle doluydu. İki gruba ayrılıp iki tahtada iki ayrı ders vermeye başladık. Onlarla beraber 
geçirdiğimiz bir ders saati aslında yaşıtım sayılan insanların yaşadıkları sıkıntıları görmeme 
yardımcı oldu. Gözlerindeki ışık, bizimle geçirdikleri zamanın onlar için ne kadar kıymetli 
olduğunun kanıtıydı. 

Yukarıda da belirttiğim gibi toplum hizmetlerinin bize kazandırdığı en önemli şey sahip olduğumuz 
şeylerin aslında bazı insanların en büyük hayalleri olduğunu fark etmektir. Umarım, bu tip toplum 
hizmetlerine daha çok kişi katılır ve ne kadar şanslı olduklarının farkına varırlar.''

 Zeynep Eylül ÖZDOĞAN
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''Gezici Kütüphane, okulun sunduğu sosyal etkinliklerden en ilginç ve en yararlı olanı, bence. Öncelikle küçük 
çocuklara okumak için bol miktarda kitap sunuluyor. Ayrıca bu çocuklara belli konularda dersler de veriliyor. 
Ancak benim asıl ilgimi çeken bu etkinliğin bir başka yanı da okulun öğrencilerine olan yararları. Sorumluluk 
ve paylaşım gibi değerlerin yanı sıra öğrenmeye de katkısı bulunuyor. Gezici Kütüphane, “Feynman Öğrenme 
Tekniğini” uygulamak için mükemmel bir ortam. Feynman Tekniği; “Öğrenmek istiyorsan anlat” mantığıyla 
çalışır. Yani bir konuyu öğrenmenin en iyi yolu alt yapısı yüksek olmayan birine konuyu anlatmak. Katılan 
öğrenciler, kendileri kadar eğitim almamış öğrencilere ders vererek konuları daha iyi öğrenebilirler. Bu, hem 
akademik hem de yaşamsal olarak hayatları kolaylaştıracaktır.''

9. Sınıf / Esat Tuna ERDAĞI

''Benim için yepyeni bir deneyimdi, gezici kütüphane. Öğretmen olacaktım, öğrencileri gözlemleyip onlara 
eğitim verecektim. Eğitim konusunda zayıf bir toplum olmamıza rağmen buradaki öğrencilerin hâlâ eğitime aç 
olmaları doğrusu göğsümü kabarttı. Öğretmen rolünü üstlenerek öğretmenlerin üstlerindeki yükü öğrendim, 
bir öğrenciye nasıl iyi ilim verebileceğini düşünmek gerçekten çok zor. Ancak bunu uygulamak daha da zor 
fakat öğrencilerin istekli olmaları öğretmenlerin yükünü hafifletip ilim verme isteğini arttırdığını düşünüyorum. 
İşte ben de bugün dersimi istekle anlattım. Ayrıca burada ne kadar nankör olduğumu öğrendim; çünkü sürekli 
kusursuzu arıyordum. Okulumdaki öğretmenleri, dersleri, fiziki şartları ve arkadaşlarımı sürekli eleştiriyordum 
ancak burada anladım ki sürekli  kusursuzu aramama gerek yoktu; çünkü hayallerimi süsleyen, her açıdan iyi 
bir okula gelmiştim.  Kendimden utandım tembellik yaptığım zamanları düşünerek. Bu öğrenciler, hafta sonu 
bile ders çalışmak için okula geliyorlarsa benim hafta sonu uzun uzun çalışmam, çabalamam gerekiyor, diye 
düşündüm. Öğrencilerin başarıya giden zorlu yollarında az da olsa katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. 

Bizlere üniversitelere gitmemizde yardımcı olacak bir proje olsa da insan olmamızda çok daha fazla desteği 
olacağını anladım.
Elimizdeki imkânların, eğitimin değerini her zaman bilmeliyiz ve bu imkânlara sahip olmayan herkese 
elimizden ne geliyorsa yardımlar sunmalıyız. Tanıştığımız çocuklar çok zeki, neşeli, azimli öğrencilerdi. 
Umarım,  başarıya giden yollarındaki tüm taşlar eğitim sayesinde bir bir ayıklanır.''

Kerem GÖKŞİN

''Gezici kütüphane etkinliğinde hem öğrettik hem öğrendik hem de çok eğlendik. Ben ve birkaç arkadaşım 
yedinci ve sekizinci sınıflara matematik ve İngilizce anlatmaya çalıştık. Dersten sonra bazı öğrencilerle 
fotoğraf çektirdik. 2. sınıflarla dans ettik, onlara kitap önerdik ve dağıttık. Ayrıca kitap alana kurabiye de 
verdik. Ben bunları yaparak topluma ve eğitime az da olsa katkı sağladığımızı düşünüyorum. Yepyeni 
insanlarla tanışmak, onların yüzlerini güldürmek çok güzeldi. İlerideki gezici kütüphane etkinliklerinin tümüne 
katılmaya karar verdim.'' 

9. Sınıf / Ayşe Sıla KÜTÜK
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Tarsus Amerikan Koleji, geleneksel olarak düzenlediği Yurtdışı Üniversiteler Fuarı etkinliğinin bu yılki ayağında 
(11 Ekim, 2017) yurtdışındaki seçkin üniversitelerin temsilcilerini ağırladı. Bu yıl Kanada, ABD, İngiltere, 
Hollanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Katar ve Hong Kong’daki üniversitelerden toplam 18 misafirimiz vardı. Etkinlik 
tam gün sürdü ve öğrencilerin bahçemizdeki fuar atmosferinin bir parçası olmalarının yanı sıra, daha küçük 
gruplar halinde üniversitelerin sunumlarına katılmalarına da olanak tanındı. 

Etkinlik, lisedeki tüm öğrenci ve öğretmenlerin yeni oditoryumdaki açılış töreni sonrasında öğrencilerin Common 
App, UCAS, OUAC ve Studielink gibi çeşitli başvuru süreçleri ile ilgili bilgi aldıkları oturumlara katılmaları ile 
başladı.  Daha sonra ise, her bir dönem grubu başvuru makaleleri, mühendislik okulları, finansal yardım, sanat 
programları gibi konuların yanı sıra belirli üniversitelerin sistemi ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı üç ayrı sunuma 
katılım sağlandı. 

Üniversite temsilcileri bilgilerini öğrencilerle paylaşırken, TAC Öğrenci Birliği temsilcileri de gün içerisinde onları 
doğru yerlere yönlendirme konusunda misafirlerimize eşlik ettiler. Günün başarılı bir şekilde yürümesinde 
Öğrenci Birliği üyelerimiz önemli bir rol oynadılar. Misafirlerimiz de gün boyunca öğrencilerin bu 
konukseverlikleri karşısında onlara müteşekkir olduklarını belirttiler. 

 TAC 
Yurtdışı 

Üniversiteler Fuarı  
2017 
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Tartışmanın 
Özgürlüğünü 

Yaşamak!

“

-------------------------------------        o --------------------------------------------

Okulumuz Münazara Kulübü öğrencileri 20-21 Ekim, 2017 tarihlerinde, beş öğrencisi ve kulüp 
sorumlu öğretmenlerinden Tuba Karabağ’la birlikte Üsküdar Amerikan Kolejinin düzenlediği “SEV 
Amerikan Okulları Münazara Etkinliği”ne katıldı. 

Bu etkinlikte, münazaranın içeriği ve kuralları hakkında öğrenciler bilgiler alarak kendilerini 
geliştirdiler. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte ayrıca kardeş okullarımızdaki öğrencilerle 
yakın ilişkiler de kuruldu. Eğitimin devamında gelen dostluk maçları ve maç ile ilgili dönütlerle 
etkinliğin amacına ulaşılmış olundu. Okulumuz bu müsabakalarda ikinci olma hakkını elde ederken 
öğrencimiz Sude Naz Arıcı da “En İyi Konuşmacı” ödülünü kazandı ve bizleri gururlandırdı. 

''İkinci Yabancı Dil Bölümü''müzün 
Toplum Hizmeti Yararına 

Pasta Satışı
16 Ekim, 2017 tarihinde İkinci Yabancı Dil 
Bölümümüzün ilk pasta satışını, 9. ve 10. 
sınıfların  katkılarıyla gerçekleştirdik. 

Bu satıştan 650 TL elde edildi. Elde edilen kazanç 
Tarsus Alzheimer Derneği ve Tarsus 
Hapishanesinde doğan çocukların yararına 
kullanılacaktır.
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8. Geleneksel “TAC Oktoberfest”
Kutlaması

TAC Oktoberfest kutlamamızı bu yıl da Goethe Enstitüsü’nün katkılarıyla 
gerçekleştirdik!.. Ankara Goethe-Enstitüsü-Eğitim İş Birliği Almanca Bölümü tarafından 
üç yıldan beri yürütülen ve bir kültürel iş birliği projesi olan “Almanya Bavulu” etkinliğine 
öğrencilerimiz aktif bir şekilde katıldılar. 

Gerçekleştirilen etkinlik, Almanya hakkında en yeni bilgileri içermekte olup sekiz 
duraktan oluşmakta ve Almanya’nın eyaletleri hakkında çeşitli bilgiler yer almaktadır. 
Bunlar; eğitimden ekonomiye, kültürden sanata, Alman icatları, marka ve ünlüleriydi. 
Etkinlik sırasında öğrenciler gruplar oluşturarak bu bilgiler ışığında ellerindeki kâğıtlarla 
her durağı ziyaret edip soruların doğru cevaplarını bularak bütün etapları en kısa 
zamanda tamamlamaya çalıştılar. Kazanan gurupta bulunan öğrencilere küçük birer 
ödül verildi. Ayrıca bu güne özel, yemekhanemizde Alman mutfağında yer alan yemekler 
hazırlandı. Goethe Enstitüsü tarafından hazırlanan bu etkinlik, tüm dünyada olduğu gibi 
bizim okulumuz öğrencilerinden de büyük ilgi gördü.

Gün boyunca teneffüslerde Oktoberfest'i hatırlatan zilin çalması ve Alman giysileri ile 
bahçede dolaşan öğrencilerimiz bu özel güne anlam kattılar. Tarsus Fatih Anadolu 
Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimizin de misafirimiz olarak bu etkinliğimizde yer 
almasından mutluluk duyduk.
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TAC Hazırlık Sınıfı Öğrencileri 
Atletizm Pistindeler!

Bu hafta, ''Atletizmde Bayrak Koşuları'' olan dersimizi Hazırlık öğrencileriyle birlikte 
Tarsus Atletizm Pistinde işledik. Öğrencilerimize Atletizm Pistini daha ayrıntılı tanıtarak 
öğrendikleri tüm konuları pekiştirmelerini sağladık. Güzel bir ısınma koşusundan sonra 
yaptığımız stretching ve akabinde bayrak yarışması bu dersin çok eğlenceli geçmesini 
sağladı. Kıyasıya çekişmelerin yaşandığı 4x100 metre Bayrak Yarışması gerçekten 
görülmeye değerdi.

 Tüm öğrencilerimizi yarışmadaki azimlerinden dolayı tebrik ederiz.
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TAC’84’ten Unutulmayacak Bir Vefa Örneği: 
TAC ERDEN Reviri

Okulumuz 84 dönemi mezunları, vefat eden dönem arkadaşları Halit Fırat Erden’in 
anısına TAC revirine ERDEN adını vererek kendisini sonsuza dek yaşatacak bir etkinliği 
gerçekleştirdiler. 

Bu oldukça anlamlı törende Halit Fırat Erden'in ailesi ve dönem arkadaşları dışında 
mezunlar, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu.

Dr. Halit Fırat Erden, yaşarken hastalarına dağıttığı şifa gibi bundan sonra adının verildiği 
TAC reviriyle, TAC’li kardeşlerinin şifa bulacağı yerde adıyla anılıp onların gönüllerinde 
yer bulacak.  

TAC’84 Halit Fırat Erden’e Allah’tan rahmet diliyoruz!..
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Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla, 29-30 Eylül tarihlerinde, Sağlık ve 
Eğitim Vakfı bünyesinde yer alan okulların öğretmen ve idarecileri Adana’da bir araya 
gelerek Türkçe müfredatı üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi.

Çalıştayda; Vakfın bünyesinde yer alan tüm okullarda k-12 seviyesinde uygulanan 
müfredatlar; kazanımlar, öğrenme hedefleri, kullanılan kaynaklar, öğretim metotları ve 
ölçme-değerlendirme yöntemleri açısından incelenerek  daha etkin bir dikey müfredat 
oluşturabilmek için yapılması gereken değişiklikler üzerinde duruldu; hem süreç hem 
de sonuç odaklı bir değerlendirmenin yapılması, disiplinlerarası çalışmaların daha da 
zenginleştirilmesi, öğretim programlarındaki kazanımların davranışa 
dönüştürülebilmesi ve 21. yüzyıl becerilerinin önemi vurgulandı. Öğretmenlerin 
birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı da bulduğu bu etkinlik, yeni fikirlerin ortaya 
çıkması ve paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.

SEV Okulları Türkçe Dikey Müfredat Çalıştayı

30-31 Ekim tarihlerinde Bahçeşehir
Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr.
Bilge Uzun tarafından verilen “Eğitim
Koçluğu” eğitimi Tarsus Amerikan Koleji
öğretmenleri ve yöneticilerinin katılımı ile
okulumuzda gerçekleştirildi. Eğitimde,
öğrenci koçluğu, öğrenme ve güdülenme,
öğrenciyi tanımaya yönelik kullanabilecek
formlar hakkında bilgiler verildi.
Uygulamalı olması nedeniyle, her
katılımcının gruba katkısı oldu ve bu
sayede aktif bir eğitim gerçekleştirildi.

“Eğitim Koçluğu”

Yaşamımızdan örnek senaryolarla konuların birleştirilmesi edilen günlük bilgilerin 
hayatta da yararlanılabileceğini gösterdi. Çalışmalarda aktif tutan oyunlar sayesinde 
yoğun olan eğitim keyifli bir şekilde sonlandırıldı. 



4 Ekim tarihinde, Okul Psikolojik Danışmanları Özlem Algan ve Suna Babalıklı’nın yanı sıra 
Aktivite Koordinatörü Gülay Damar’ın da katıldığı ziyarette, Tarsus ZİÇEV’de destek gören 
çocuklar için alınan eğitim malzemeleri hediye edildi. 10. sınıf Akran Rehberlerinden Ulaş 
Kaygısız, Ege Yüceel, Mina Yenice, Zeynep Salihoğlu ve Nehir Gizir de bu Vakıf’ta eğitim 
gören öğrencilerle zaman geçirerek, onlarla sohbet etme şansını elde ettiler.

Tarsus ZİÇEV yetkilileri ile yapılan görüşmede; okulumuzun bu yıl ZİÇEV için ne tür 
çalışmalar yürütmeyi planladığı paylaşıldı.

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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2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının İlk 
Tarsus ZİÇEV Ziyareti

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ZİÇEV’in Tarsus şubesinde 
eğitim alan öğrencilere yönelik destek çalışmalarının, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Toplum Hizmeti çalışmaları kapsamında sürdürülmesi amacıyla  yeni eğitim ve 
öğretim yılının ilk ziyareti gerçekleştirildi.
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Öğrencilerimizin dersleri en iyi şekilde takip edebilmeleri ve eksiksiz öğrenebilmeleri için de göz 
sağlığının önemi büyüktür. Bu amaçla, okulumuza bu yıl başlayan tüm öğrencilerimize 11 Ekim, 
2017 tarihinde göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hatice Canataroğlu ve ekibi tarafından göz 
muayenesi yapıldı.

Yapılan muayenelerde toplam 132 öğrenci incelendi. Bu öğrencilerin 51’i gözlüksüz tam 
görmeye sahipken 31’i gözlükle, 9’unun da lens ile tam gördüğü saptandı. 26 öğrenciye görme 
bozukluğu nedeniyle gözlük önerilirken 8 öğrencinin de gözlük numarasının yetersiz olduğu 
belirlendi. Sonuçlar tek tek tüm öğrencilerin velilerine gönderildi. 

Tüm öğrencilerimize ve velilerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.

Uzm. Dr. Ali Cerrahoğlu 
Okul Doktoru

TAC’de Göz Muayenesi
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PTC 
(Principal Training 

Center)

5-7 Ekim tarihlerinde, eğitmen Dr. Ronald Lalonde tarafından verilen PTC 
(Principal Training Center) çalıştayı, Sağlık ve Eğitim Vakfına bağlı okulların 
öğretmen ve idarecilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Eğitimde; süpervizyon süreci, etkili geri bildirim gibi konularda yeni bilgiler, bu 
konuyla ilgili dünyadan verilen örneklerin yanı sıra değişik örnek senaryolarla, 
yoğun bir profesyonel gelişim semineri daha sona erdi.



Yatılı Öğrencilerimizden 
Çamlıyayla (Namrun) Gezisi

Yatılı öğrencilerimizden oluşan 12 kişilik bir grup öğretmenleriyle birlikte Namrun’da bulunan 
“TAC Yayla Evi”ne gittiler.

Mangalı yakmaktan tutun da masa hazırlamaya kadar tüm işlerini kendilerinin yaptıkları 
“Sucuk-Ekmek Partisi”nde öğrencilerimiz, mis gibi çam kokuları eşliğinde yemeklerini 
yiyerek ayrıca derin sohbetler ederek güzel bahçenin keyfini çıkardılar. 
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