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Okul Açılışı TAC’de Bir Başka Güzel!

11 Eylül 2017 Pazartesi
Okul açılış günleri TAC’de bir başka oluyor!.. Okul açılış günü, bizler için tüm ailenin sevgiyle bir araya geldiği bayram günleri gibi 
anlamlı.  

Okulumuz bu yıl, 11 Eylül, 2017/Pazartesi günü, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 129. kez açıldığında öğretmenler, idareciler, 
veliler ve mezunlar olarak öğrenciler kadar heyecanlıydık.

Bu yıl aramıza katılan hazırlık sınıfı öğrencilerinin ilk gün heyecanlarını görmeliydiniz. Üzerlerinde, yıllardır büyük emeklerle 
hazırlandıkları sınavda başarılı olarak giriş puanı her yıl giderek artan okulumuza girebilmenin rahatlığı vardı. 

Uzaklardan gelerek çocuklarını okulumuza emanet eden veliler ve birçok mezunumuz bu özel töreni izlemek üzere okuldaydılar.

Son sınıf öğrencileri, okul açılış törenlerine her zaman titizlikle planladıkları bir coşkuyla girerler ancak bu yıl çok farklıydı. Bunun 
nedeni de okul açılış tarihinden çok kısa bir süre önce, 9. sınıf öğrencimiz Nazmi Toygar Hıdıroğlu’nun talihsiz bir trafik kazası sonucu 
hayatını kaybetmesi, tüm camiamızı derinden yaraladı. Son sınıflar, Nazmi’nin fotoğrafını taşıyarak girdiler, tören alanına. 

Her yıl olduğu gibi, son sınıf öğrencileri, duygularını yansıtan söylemlerini içeren görselleri astılar ve kardeşleriyle karşılıklı olarak TAC 
marşları söylediler, coşkuyla “BOM” çektiler. TAC’nin 129 yıllık geleneğinin en önemli özelliklerinden birisi olan “kardeşlik, birlik ve 
beraberlik” duygusunun en canlı şekliyle öğrenciler tarafından bir kez daha sergilenmesi görülmeye değerdi.

Dr. Ali Cerrahoğlu



TAC 2017-2018 
Eğitim ve Öğretim Yılı 

Eğitim Kadrosu

 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 
“VELİ ORYANTASYON’’ TOPLANTILARI 

Tarsus Amerikan Koleji’nde yeni eğitim-öğretim 
yılının başlamasıyla birlikte hazırlıktan on ikinci 
sınıfa dek süren veli-öğretmen oryantasyonları 
gerçekleştirildi. 

Her sene olduğu gibi, bu sene de, öğretmen-
öğrenci-veli döngüsünün eksiksiz ve nitelikli bir 
biçimde gelişmesine vesile olan etkinlik, 11-15 Eylül 
haftasında hayat buldu.

“Stickler Oditoryum”daki tanıtım toplantılarında, Okul 
Müdürümüz Günseli Yüksel ve Başdanışmanımız 
Andrew Leathwood’un açılış konuşmalarıyla 
başlayan etkinlikler; seviye müdür yardımcılarının ve 
ilgili akademik müdür yardımcılarının velilerimizi 
bilgilendirmeleriyle devam etti. 

Etkinliğin ikinci kısmında; okul bahçesinde 
kendilerini bekleyen alan öğretmenleriyle tanışan 
velilerimiz hem öğretmenleri yakından tanıma hem 
de derslere dair içerik ve beklentileri öğrenme 
fırsatını elde ettiler.   

Tarsus Amerikan Koleji, Tam Donanımlı, 
Tecrübeli, İdealist, Yeniliklere Açık ve 
Dinamik Eğitim Kadrosu ile 2017 – 2018 
Eğitim ve Öğretim Yılına Hazır!..
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Okulumuz, 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşarken, okulumuza 
gelen yeni yatılı öğrencilerimiz ve değerli aileleri, idareci, öğretmen ve okul personellerimiz 
tarafından içtenlikle karşılandılar. 

Okula Bu Yıl Başlayan Yatılı Öğrencileri

İLLERE GÖRE YATILI ÖĞRENCİ DAĞILIMI
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Akran Rehberliği Eğitimini Başarıyla Tamamlayan 
TAC’20 Öğrencileri Sertifikalarını Aldılar!

Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından 2010 yılından beri yürütülen, öğrenciden öğrenciye destek 
ve dayanışmayı amaçlayan, bu doğrultuda etkili iletişim ve doğru yardım becerilerini kazandırmayı 
hedefleyen Akran Rehberleri eğitiminin en yenisi Haziran ayında tamamlandı. Akran 
Rehberlerimiz, on haftalık çalışma programları boyunca oldukça aktif ve başarılıydılar.

Okulumuzun bu seneki yatılı oryantasyonunda görev alan Akran Rehberlerimiz, öğrendiklerini 
uygulama fırsatı elde ettiler. Akran Rehberlerimiz için okulda gerçekleştirdiğimiz sertifika töreni ile 
eğitimlerini belgeleyerek büyük bir heyecan ve gurur yaşadılar. Okul Başdanışmanımız Andrew 
Leathwood, Okul Müdürümüz Günseli Yüksel ve Okul Psikolojik Danışmanlarımızın hazır 
bulundukları bu törende akran rehberliği eğitiminin önemi, öğrencilerin taşıyacağı rolün TAC için 
anlamı ve bunun öğrencilere yüklediği sorumluluk bir kez daha vurgulandı. 

Sertifika alan tüm öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.



| 6 |

Profesyonel gelişim tüm eğitimciler için önemlidir ve müdürler, müdür yardımcıları ve okul 
başdanışmanı da bu kuralın istisnası değillerdir. 

Üç Tarsus okulunun tüm idarecileri, 24-25 Ağustos tarihlerinde bir buçuk günlük bir zamanı liderlik 
eğitimine ayırdılar. Okul içerisinde yüksek güvenin oluşturulmasının yolları üzerinde konuştular ve 
daha sonra da sorunları, ikili ilişkilerde güvenden taviz verilmeden çözüme ulaştırmayı hedefleyen 
türden, zor konuşmalarla ilgili bir eğitim aldılar. 

Etkinlik, bu yıl Başdanışmanımız Mr. Leathwood’un okul liderlerine yönelik olarak yürüteceği 
eğitimlerden ilki oldu.  

Profesyonel Gelişim Eğitimi
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Tarsus Amerikan Koleji’nin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının kulüp seçimleri bu yıl oldukça 
yoğun, heyecanlı ve renkli bir şekilde gerçekleştirildi. 

Öğrencilerimize ECHO, TAC Bandosu, dans, resim, moda tasarımı, bilim kulüpleri, spor, tiyatro, 
münazara, MUN, Avrupa Gençlik Parlamentosu, el sanatları, makers gibi çeşitli alanlarda olmak 
üzere toplam 49 kulüp seçeneği sunuldu. 

Okulumuzun eşsiz güzellikteki bahçesinde kulüp öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimiz kulüp 
tanıtımlarını yaparak kulüp seçecek öğrencilerimize kulüpleri ile ilgili bilgiler aktardılar. 
Öğrencilerimiz bu tanıtım sunumları sonrasında kendilerine verilen Kulüp Seçim Formlarını 
doldurdular. Kulüp seçimleri sırada öğretmen ve öğrencilerimizin coşkuları ve mutlulukları 
yüzlerinden okunuyordu. Oldukça zengin bir kulüp seçeneği ile karşı karşıya kalan öğrencilerimiz, 
doğrusu, seçim yapmakta zorlandılar. 

TAC Aktivite Koordinatörü olarak, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize sağlıklı, 
mutlu, başarılı ve verimli bir yıl diliyorum. 

Gülay DAMAR

TAC 2017-2018 
Öğrenci Kulüpleri Seçimleri Coşkuyla Gerçekleştirildi!..
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2017-2018 Eğtim ve Öğretim Yılının Okul Aile Birliği seçimi 28 Eylül, 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi. 

Seçimler sonucunda; TAC Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu listesi şu 
şekilde belirlenmiştir: 

TAC 
Okul Aile Birliği 

Seçimi

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Tülay Sevgi Can  
Murat Kurt  
Lebibe Aytekin  
Önay Ok  
Ramazan Dinçer
Halis Dokgöz 

 Başkan
 Başkan Yardımcısı 
Sekreter
 Üye
 Üye
 Denetim Kurulu Üyesi

TAC Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, katkı veren ve katılımda bulunan tüm 
velilerimize teşekkür ettiklerini; okulumuz, velilerimiz ve çocuklarımızla iş birliği içerisinde 
güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi umduklarını; sağlıklı, başarılı ve keyifli bir eğitim ve 
öğretim yılı dilediklerini belirtmişlerdir.
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TAC - ÖSYS - 2016

1 

Türkiye %59.20 45
USA  %13.16 10
İtalya  %7.89    6
Kanada %6.57    5
Hollanda %3.94    3
Güney Kore %1.32    1
UK %1.32              1 

Ülke                                   Yüzde       Kişi Sayısı 
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Milli raket, 9. sınıf öğrencimiz Emir Şendoğan, 12-16 Ağustos tarihlerinde Beyrut’ta 
yapılan 18 yaş altı Uluslararası Tenis Fedarasyonu’nun düzenlediği ITF Juniors 
Turnuvası’nda rakiplerini set vermeden geçerek şampiyon oldu. Ardından 28 
Ağustos-2 Eylül tarihlerinde de Tahran/İran’da düzenlenen ITF Juniors Turnuvası’nda 
da üstün bir performans göstererek şampiyonluk kupasını aldı. Adana Atlıspor&İliescu 
Tenis Akademisi’nin 16 yaşındaki milli raketi Şendoğan, son olarak 11-16 Eylül 
tarihlerinde İstanbul’da Tenis Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U16 Türkiye 
Şampiyonası’nda da bütün rakiplerini eleyerek 16 Yaş  Türkiye Şampiyonu olmayı 
başardı.
Emir Şendoğan, böylece üst üste üç turnuvadan da şampiyon çıkarak kırılması güç bir 
rekorun sahibi oldu. 
Öğrencimizi kutlar, yüksek başarılarının devamını dileriz!..

Okul Başdanışmanımız Andrew Leathwood ve Okul Doktorumuz 
Ali Cerrahoğlu, 22-25 Eylül tarihlerinde, Balkan Veteran Atletizm 
Şampiyonası’na katılmak için Bulgaristan’ın Stara Zagora 
kentindelerdi. 10 ülkeden 700 atletin katıldığı etkinlikte, Türkiye’yi 
85 atlet temsil etti. 

Turnuvada Dr. Ali Cerrahoğlu, yüksek atlamada altın madalya; 
Mr. Leathwood ise ciritte gümüş madalya kazanarak çok başarılı 
sonuçlar elde ettiler. Fakat bu yarışmaların en önemli bölümü, 
farklı ülkelerden gelen atletlerin arasında gelişen arkadaşlık ve 
samimiyetti. Dil ve kültür farklılıklarına rağmen müsabakalar 
dostluğa dayanıyordu; çünkü asıl kutlanan, sporu yaşam boyu 
devam ettirebilmekti.  

Bulgaristan’ın Stara Zagora 
Şehrindeki Balkan Veteran 

Atletizm Şampiyonası   

Çukurova’nın Altın Raketi 9. Sınıf Öğrencimiz Emir Şendoğan 
Teniste Tarih Yazdı!..
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Adana Film Festivali’ndeydik!  
Okulumuz Dergi Kulübü Öğretmeni Sermin Yılmaz’ın rehberliğinde, 28 Eylül günü kulüp öğrencileri ve 
sanata gönül veren yatılı öğrenciler olarak 24. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliğine katılım 
sağladık.

Bu güzel etkinliğin gerçekleşeceği gün okul bittiğinde, okul servislerimiz aracılığıyla bir saatte ulaştığımız 
festival alanında bizi kalabalık olmayan bir ortam, güvenlik görevlileri ve birkaç haber muhabiri karşıladı. 
Bu sene 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nin üçüncü günü için hazırlıklar alana 
girdiğimizde hâlâ devam ediyordu. 3. gün etkinlikleri; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü’nün kısa bir konuşmasının ardından başladı. Bir yandan üniversite öğrencilerinden oluşan bir 
topluluk, tarihte, sinemada, müzik sektöründe ve nice dallarda ün kazanmış  kişileri, adeta birer heykel 
gibi, altın ve gümüş renklerle boyanmış kostümler içerisinde gözler önüne serdiler. Uzun süre boyunca 
çok az hareket eden ve konuşmama konusunda özen gösteren bu üniversite öğrencileri, güzel sanatlar 
dalında okumasalar da takdire şayan bir özenle görevlerini yerine getirdiler. Hemen karşılarındaki 
*jonglörler minik bir performans sergilerken Nuri Alço gibi sinemaya gönül veren Yeşilçam 
sanatçılarından bazıları da eski model klasik arabalarla festivale gelenleri selamladılar. Yarım saatlik bir 
zaman diliminin ardından etkinlik alanındaki kalabalık dağıldı ve sanatçılar kendileri için ayrılan sergiliklere 
geçtiler.

Sergilere göz gezdirdiğimizde çeşitlilik bir hayli fazlaydı. Kimi grup üyeleri röportaj peşinde koşarken 
bazılarımız da resim sergilerinde sanatçının eseri ve resmin anlamı hakkında tartıştı; yazarlarla söyleşi 
yapıp kitaplara göz gezdirdi ve cam sanatıyla uğraşan büyüklerimizle zaman geçirdi. Muhabbetimiz 
esnasında, önümüzde nazar boncuğu yapan cam sanatçısı her birimize o anda yaptığı birer nazar 
boncuğunu hediye etti. Gezinin sonlarına doğru ise arkadaşlarımız Ege YÜCEEL ve Zeynep CAN, 
“Festival filmlerine mi yoksa gişe filmlerine mi daha çok ilgi gösteriyorsunuz?” konulu bir anket yaparken; 
Ulaş KAYGISIZ ve Ege BAYRAM da yerel televizyona röportaj verdiler. 

Akşam saat: 20.30 gibi son bulan gezinin ardından tekrar okul servislerimiz ile evlerimize döndük. Bizler 
için hem eğitici hem de oldukça zevkli geçen bir etkinlik gezisini daha bitirmenin hüznünü yaşarken bir 
yandan da unutamayacağımız anılardan birini daha yaşamanın mutluluğunu yaşadık. 

           10-A / Ulaş KAYGISIZ

* Jonglör: Belirli bir sayıdaki nesneyi havaya atıp tutan, bu esnada en az bir adet nesnenin havada 
olmasını sağlayan sirk veya sahne sanatçısı.
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TAC öğrencileri, 6 Ekim, 2017/Cuma günü öğle teneffüsü sırasında, bu yıl 17 Ağustos 
tarihinde elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan, arkadaşları 9. sınıf öğrencimiz Nazmi T. 
Hıdıroğlu’nun anısına okul bahçesinde bir araya gelip, ona olan sevgilerinin bir göstergesi 
olarak, adının baş harfi olan “N” harfini oluşturdular. 

Nazmi Toygar Hıdıroğlu Anısına!..




