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Büyük Kurtarıcımız, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 79. yıldönümünde, 
okulumuz Matematik Bölümü öğretmenlerimizin rehberliğinde, bu çok özel ve anlamlı gün için 
hazırlanan program ile anıldı. Atatürk’ün yalnızca ülkemiz ve milletimiz için değil tüm insanlık için ne 
kadar önemli olduğunun vurgulanmaya çalışıldığı bu ölüm yıldönümünde, ona olan derin saygı ve 
sevgi çeşitli etkinliklerle sergilendi.

Uluslararası anlayış, iş birliği ve barış yolunda çaba göstermiş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha minnettarlığımızı sunuyor, Atamızı saygı, sevgi ve özlem ile 
anıyoruz!..

 TAC, 10 Kasım’da ATATÜRK’ü 
Saygı, Sevgi ve Özlem ile Andı
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Tarsus ZİÇEV Öğretmen ve Öğrencileri 
TAC Kampüsü’nde

Tarsus Amerikan Koleji, bu sene üçüncüsü düzenlenen Mersin CNR Kitap Fuarını Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünün gerçekleştirdiği katılımla, 30 Kasım’da ziyaret etti. 
25 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında hayat bulan etkinlik, yüz doksan binden fazla kitapseveri 
ağırladı. 350 markanın katıldığı fuar; söyleşi ve imza günleriyle zenginleşti. Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Önder Şit ve Bölüm Öğretmelerinden Niyazi Pavlaz rehberliğinde düzenlenen 
gezi, nitelikli kitap alımlarıyla tamamlandı. Emma vardı bir yanda, bir yanda Suç ve Ceza. Anayurt 
Oteli vardı bir elimizde, ötekinde Dönüşüm.

Fuardan ayrılmak zordu ve zordu bırakmak kitapları; Hasan Ali Toptaş’ın “Kuşlar Yasına Gider” 
romanında sarf edilen şu sözler eşlik ediyordu bu duyguya: “Dünya gözyaşlarımın içindeydi artık, 
dünya bulanıktı, dünya ıslaktı ve dünya kalın uğultular eşliğinde, etrafa buğular saçarak, hafif hafif 
titriyordu.” 

Kitap 

Fuarının

Uğultusu

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ZİÇEV’in Tarsus şubesinde eğitim alan 
öğrenciler ve öğretmenlerini ağırladık. Okulumuz Psikolojik danışmanı Özlem Algan ve Aktivite 
Koordinatörü Gülay Damar’ın gözetiminde, 10. Sınıf Akran Rehberlerinin yürüttüğü çalışmada; “Atatürk 
ve 10 Kasım” temalı resim boyama etkinliği gerçekleştirildi. 

Biliyoruz ki; yapılan çalışmaların çok ötesinde, asıl değerli olan öğrencilerimizin ZİÇEV’li kardeşlerinin 
tebessümüne tebessümle karşılık vermeleri, kelimelerin söz olmanın ötesinde paylaşıma dönüşmesi ve 
günün sonunda tüm öğrencilerin iyi bir şey yapmış olmanın keyfine varmalarıdır. 

Çalışmalarda her zaman istekliliklerini ortaya koyan ve etkinlikleri taçlandıran öğrencilerimiz Ulaş 
Kaygısız, Eren Onur Yılmaz, Zeynep Salihoğlu, Ege Yüceel, Mateo Teoman Dağcı, Doğa Baykal, Sıla 
Çinbilgel, Tolga Mayaoğlu, Fuat Erten, Nehir Gizir, Mina Yenice ve Göktuğ Uçak’a da ayrıca teşekkür 
ediyoruz.
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TAC EYP Kulübü 
4. TEKUF’TAYDILAR!..

TED Kayseri Koleji, geleneksel TED Kayseri Ulusal Forumu'nu bu sene 3-6 Kasım tarihlerinde 4. kez 
gerçekleştirdi. Foruma, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 18 okul, 180 öğrenci katıldı.

TED Kayseri Kolejinde düzenlenen konferansa katılan öğrencilerimizden bazılarının konferans ile ilgili 
görüş ve düşünceleri:

“4. TEKUF'un eğlenceli geçeceği daha gitmeden belli idi. Genel kurul, komite başkanları, medya ve 
organizasyon ekibi ellerinden gelen her şeyi yaparak bize orada geçirdiğimiz dört gün boyunca  
unutulmaz anılar ve arkadaşlıklar, sayısız gülücükler kazandırdılar. Kısacası her şey çok güzeldi, bizim 
bu dört günümüzün unutulmaz olmasını sağladıkları için gerek gitmemizi sağlayan öğretmenlerimiz 
Gülay Damar ve Şeniz Güner’e gerekse de orada bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.” 

Ece Çobankara

“4. TEKUF, sadece birkaç gün içinde birbirimizi tanıyıp ayrılırken de çocukluk arkadaşlarımızı kaybetmiş 
gibi hissettiğimiz, ülkenin ve dünyanın genel sorunlarını tartışırken eğlenceli oyunlar oynayıp sabahını 
ayrı akşamını ayrı güzel geçirdiğimiz unutulmaz bir deneyimdi.” 

Alpay Özküçük 
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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

“4. TEKUF benim ilk EYP deneyimimdi. Öncelikle bu konferansa katılma amacım, EYP sürecini 
görmek ve tanımaktı. Bunu 4. TEKUF’ta yaptığım için memnunum; çünkü bir konferans olarak  
TEKUF hem tecrübeliydi hem de iyi organize edilmişti. Bunun yanında yer aldığım komitenin 
konusuyla da ilgili olmam konferansın benim için daha verimli geçmesini sağladı. Aynı zamanda 
komite başkanımız da daha önce on yedi konferansa katıldığından bizi güzel bir şekilde yönlendirdi. 
Orada birçok arkadaşlık kurdum ve her ne kadar sonuncusu çok yorucu olsa da çok güzel dört gün 
geçirdim. Umarım, gelecek sefer yine böyle akademik bir konferansa katılır ve arkadaşlarımla 
orada buluşuruz. Bütün EYP severlere selamlar!..”

Ezgi Hazal Eşsizoğlu
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Tarsus Huzurevinde Keyifli Bir Buluşma

25 Kasım günü, okulumuz öğrencileri Matematik Bölümü öğretmenlerinden Enise Peker ve Kelly 
Russell rehberliğinde, Tarsus Huzurevine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. 

Öğrencilerimiz, bu ziyaretleri ile huzurevi sakinlerine hem onlara hatırlandıklarını hem de 
önemsendiklerini gösterme fırsatını elde ettiler. Ziyaret sırasında, öğrencilerimiz bu huzurevinde kalan 
büyüklerinin hayat tecrübeleriyle karşı karşıya kalıp yaşama ait bilgiler elde ederken bir taraftan da 
eğlenceli dakikalar yaşadılar. Büyüklerimizin ihtiyaç duyduğu ilgi, sohbet ve paylaşımlardan 
öğrencilerimizin de etkilendiğini görmek, biz öğretmenleri için ayrı bir mutluluk kaynağı oluşturdu. 

Huzurevi sakinlerini ziyarete gelen öğrencilerimizin kendi elleriyle büyükleri için yapıp getirdikleri 
pastaları birlikte yemeleri de bu sohbetleri pekiştirdi. Türkiye’nin Mike Hammer’ı ile tiyatro ve sinema 
üzerine yapılan sohbetler, unutulmazlar arasına girdi. 

Ziyaretimizin sonunda; öğrencilerimiz büyüklerinin ellerinden öperek onlara olabildiğince en kısa 
sürede onları tekrar ziyaret edeceklerini söyledikten sonra kendi aralarında bir sonraki ziyaret 
planlarını yapmaya başladılar. 

Bu etkinlikte görev alan  Elif Bilge Akça, Esat Tuna Erdağı, Ferit Sezen, Gülümser Aslı Kütük, Güneş 
Doğan, İlkay Bilge Uz, Serra Su Yıldız ve İlke Özden’i duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz.
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Öğrencilerimizi 
Toplum Liderleri ile Buluşturma Etkinliklerimiz Başladı!..

Öğrencilerimizi çeşitli mesleklerden gelen toplum liderleri ile buluşturma etkinliğimizin ilk 
konuğu Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna oldu. 

28 Kasım’da, okulumuzun tarihi ve eşsiz kampüsünde öğrencilerimizle buluşan Toroslar 
Belediye Başkanı Hamit Tuna, eğitimin hayatına sağladığı katkıları, uzun yıllardır devam 
ettirdiği Belediye Başkanlığı görevi ve yerel yönetimlerle ile ilgili deneyimlerini, ilçede; fiziki 
mekanları iyileştirmenin yanı sıra sağlık, eğitim, gençlik, spor, kültür, sanat ve istihdama 
yönelik gerçekleştirdikleri projelerini öğrencilerimizle paylaştı ve kariyerleri için onlara önemli 
tavsiyelerde bulundu.



Meslek seçiminin, eğitim ve kariyer hayatında önemli olduğuna değinen Başkan Tuna, 
öğrencilerimizin kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı. “Bu konuma gelmenizde en çok yardımcı 
olan karakteristik özelliğiniz nedir?” sorusuna yanıt veren Başkan Tuna;  “İşin sırrı özgüven sahibi ve 
içten olmak, girişimcilik ruhu ve cesarettir. Yani bu işi yapacağım diye bir iddia sahibi olacaksınız. 
Ulu Önderimiz Atatürk; “Cesaret bütün silahların üstündedir.” demiştir. Ulu Önderimizin ifade ettiği 
gibi cesaretimizi kabul ettik ve bu noktalara geldik. Tabii ki çok çalışmak da bunu besleyen en 
önemli unsurdur.” dedi.

Söyleşinin sonunda Okul Müdürümüz Günseli Yüksel ve Aktivite Koordinatörümüz Gülay Damar, 
Toroslar Belediye Başkanı Sayın Hamit Tuna’ya, bu söyleşinin moderatörü olan Fatih Alkar’a ve 
Toroslar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Yılmaz’a teşekkür edip çiçek takdim ettiler. 
Başkan Tuna, değerli tecrübelerini paylaştığı ve önemli mesajlar verdiği söyleşisinin ardından okul 
idarecilerimizle birlikte okulumuzu gezerek idarecilerilerimizden okulumuzun tarihi ve yapıları, 
kaynakları ile ilgili bilgi  aldı ve öğrencilerimizle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

I 9 I
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TAC Matematik Bölümü tarafından 11-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve matematik 
öğretmenlerinden Sinan Yozukmaz, Cengiz Gündoğdu ve Bikem Can’ın katıldığı Nesin Matematik Köyü 
gezisi 10. sınıf öğrencileri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Matematik; okulda gösterilen bir dersten 
öte, kavramlar ve sayılar arasında mantıksal bağlantı kurduran, insan yaratıcılığının sınırlarını 
zorlamasına ve hatta aşmasına katkısı olan ve bütün bilimlerin temeli olan bir düşünce sistemidir. Nesin 
Matematik Köyü’nde dersler bu esaslar dikkate alınarak işlendiğinden öğrenciler sorulan sorulara 
geleneksel bakış açıları dışında analitik düşünerek, soyutlayarak, çıkarım yaparak, farklı çözüm yolları ve 
bakış açıları üreterek cevap vermeye çalışırlar. Öğrencilerimiz de bu bağlamda onları düşünmeye iten 
sorular karşısında akıl yürüterek, analitik düşünerek cevap vermeye çalıştılar. Not kaygısı olmadan, 
sınanmadan sorulan sorulara çözümler üretmek öğrencileri matematiksel düşünme anlamında özgür kıldı 
ve öğrencilerimiz bu durumdan çok büyük bir keyif aldılar. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz Şirince gezisi 
sırasında, doğayla da iç içe vakit geçirip aynı zamanda Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gezileriyle 
tarihi yerleri görme şansını da elde ettiler. 
Böylece, öğrencilerimiz bu gezi sayesinde hem matematik dersi yaparak akademik hem de ders dışı 
etkinliklerle sosyal açıdan farklı deneyimler yaşama fırsatı buldular. 

“Çok uzun zamandır gitmeyi dört gözle beklediğim 
Nesin Matematik Köyü’ne gitme imkanını sonunda 
buldum! Arkadaşlarımla beraber katıldığım derslerde 
matematiğin soyut yanıyla ilgili daha farklı bakış açıları 
görme şansım oldu. Farklı yöntemler gördüm, daha 
fazlasını öğrenmek ve gelişebilmek için tekrar ziyaret 
etmeyi planlıyorum. 2 saatin 20 dakika gibi geçtiği 
dersleri Ali Nesin’den dinlemek de, onun gibi 
düşünmeye çalışmak da- hep tahmin ettiğim gibi- 
bambaşkaydı elbette. Köy ortamının doğallığı ve 
gönüllü katkıda bulunan insanların sıcaklığıyla her an 
daha da zevkli hale geldi. Böyle bir deneyim 
kazanmamızı sağladıkları için okuluma, 
öğretmenlerime ve bir takım olmayı başardığımız, üç 
güne eğlence katan arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum.”

Buse ORAK   10-D

TAC 
10. Sınıf

Öğrencilerinden 
Şirince / Matematik Köyü 

Çıkartması

 Şirince gezisine katılan bazı öğrencilerimizin gezi ile ilgili yorumları şu şekildedir:
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“

“11-13 Kasım tarihleri arasında gittiğimiz Nesin Matematik Köyü’nde beklediğimden çok daha 
zevkli ve verimli bir süreç geçirdim. Matematiğin sadece sayılardan ve sonuçlardan oluştuğuna 
inanan ben, gittiğimiz bu kısa süreli kampın sonunda, matematiğin aslında bundan çok daha 
geniş ve kapsamlı bir kavram olduğunu öğrendim. Bu süreçte bize sorulan soruların birçoğuna 
cevabım yoktu, çoğu da okulda öğrendiğimiz türden sorular değildi zaten. Sorun matematikte 
başarısız olmam değildi, probleme büyük bir çerçeveden bakmıyor olmamdı. Bütün 
arkadaşlarım da benim gibi aynı sıkıntıyı yaşadı. Bu kampın bize en büyük katkısı; olaylara 
büyük çerçevelerden bakabilmeyi öğretmesi ve farklı çözüm yolları üretmemize yardımcı 
olmasıydı. Sadece matematik sorusu çözerken değil hayatımızdaki tüm sorunları çözerken bu 
şekilde yaklaşmanın hayatı nasıl daha kolay ve sağlam kılacağını bize gösterdiklerini 
düşünüyorum. Kampın ortamı gerçekten çok samimi ve doğaldı. Yemek yediğimiz ortamı 
kedilerle paylaşmak, hayatında hiç doğru düzgün hayvan beslememiş ya da alışık olmayan 
arkadaşlarıma bile normal gelmeye başlamıştı. Dersliklerin büyüklüğü ve eski görünümü de o 
derse girildiğinde insanı gerçekten özel hissettiriyordu. Kamp süresince kaldığımız koğuşlar da 
önceden gelen insanların izlerini taşıyordu ki bu da koğuşlara değişik bir hava katıyordu. 
Ayrıca, koğuşlarda kalmamızın da arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi güçlendirdiğine 
inanıyorum. Gezide bizlere eşlik eden öğretmenlerimiz de konu her ne olursa olsun hep 
yanımızda oldular ve tüm sıkıntılarımıza yetişmeye çalıştılar. Bizlerin böyle güzel bir deneyimi 
yaşamamızı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder, herkese bu güzel geziye 
katılmalarını mutlaka tavsiye ederim.”

Zeynep Su SEZGİN  10- A 
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“Şirince ve Nesin Matematik Köyü’nü duyunca, ilk başta bu geziye karşı ön yargım oluşmuştu; 
çünkü “Tatil zamanı matematik dersine mi gireceğiz?’’ dedim. Ama şimdi iyi ki bu geziye 
katılmışım, diyorum. Teraslarda ettiğimiz sohbetler, söylediğimiz şarkılar, attığımız 
kahkahalar… Havanın soğukluğuna rağmen ortamın oluşturduğu o sıcaklık içimizi ısıtmıştı. Ali 
Nesin ile olan derslerimize, mizacından dolayı, biraz çekinerek biraz da korkarak girdik. Hatta 
ilk dersimizde; bizlere sorduğu olasılık sorusunun ardından bir süre kendimize gelemedik. 
Dersten çıktığımda, soruyu düşünmeye devam ediyordum. Ancak Ali Nesin’den ders almanın 
keyfi bambaşkaydı. Karşınıza çıkan problemleri ister matematik ister hayatınızın içinde olsun, 
ilk önce basitleştirmeye çalışın, o zaman o problemi çözmeniz daha kolay olur, diyerek bizlere 
sadece matematik değil hayat dersi de vermiş oldu. Peki, Matematik Köyü’nde kalmak nasıldı? 
On dört kız, iki gece üç gün koğuşlarda kaldık, yemekhanede kedi ve köpeklerle birlikte yemek 
yedik ama benim gibi kedilerden korkan biri için bile her şey çok güzeldi. Şirince, aynı adı 
gibiydi. Köy hayatı çok sakin ve huzurluydu. Adana’ya döndüğümde, ruhen temizlendiğimi 
hissettim, hatta hiç dönmek istemedim. Bunun yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi 
gezileri de bizler için bir başka güzellikteki etkinlik oldu. Daha önce oraları ziyaret etmeme 
rağmen, bu gezide oraları bilinçli bir şekilde gezmediğimi anladım. Bir yeri rehber eşliğinde 
gezmek daha anlamlıydı. Bu geziye katıldığım ve Ali Nesin’den ders aldığım için kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Herkesin bu duygu ve deneyimi paylaşması dileğiyle!..”

  Bera MİCOZKADIOĞLU 10-A
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11. sınıf Ankara üniversite gezimiz 2 Kasım sabahı saat: 07.00 uçağı ile başladığı için saat
10.00 civarında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesine varabildik. Bu sırada gözlerimiz
uykusuzluktan şişmiş ve bir hayli de acıkmıştık. Üniversite gezisinin heyecanı ile yemek ve
uykusuz kalma ile ilgili sızlanmalarımız kısa sürdü.

Ankara Üniversitesi tanıtım ofisi yetkilisi tarafından bize yapılan sunum ile üniversitenin tarihi 
ve misyonu hakkında bilgi sahibi olduk. Karşılıklı sohbet kıvamında geçen bu sunumda yetkili 
kişinin samimiyeti; arkadaşlarım ve benim için hem iletişim kurabilmemiz hem de merak 
ettiklerimizi sorabilmemizi çok kolaylaştırdı ve keyifli geziye güzel bir başlangıç yapmamızı 
sağladı.  Saat: 12.00’ye yaklaştığında, ODTÜ’ye varmıştık. Burada küçük bir sürprizle 
karşılaştık. Senede sadece 2 gün düzenlenen ODTÜ Kariyer Fuarında farklı farklı firmalar 
sunumlar yapıyor, üniversite öğrencilerinin gelecek ile ilgili sorularını yanıtlıyorlardı. Şans 
eseri bulunduğumuz bu fuarda, eski ODTÜ mezunu motivasyonel konuşmacı ve eğitimci 
Mehmet Auf’un paneline denk geldik. Kendim de dahil olmak üzere kırk tane genci  
susturmanın ve dikkatlerini tek bir yere toplamanın Mehmet Auf’un konuşmasına denk gelene 
kadar imkansız olduğunu sanıyordum. Tüm dönem olarak, bu konuşmayı çok büyük bir ilgiyle 
dinledik ve konuşmalardan çok etkilendik. Panelin ikinci bölümüne de kalmayı istesek de 
programımıza uymadığı için kampüs gezisine devam etmek zorunda kaldık. Kampüsü, tarihi 
ve kültürü ile bizi etkileyen ODTÜ’nün bize gezide yardımcı olmak için görevlendirdiği abinin 
yaş olarak bize yakın olması ve açık sözlülüğü ODTÜ gezimiz boyunca hepimizin bu geziden 
keyif almasını sağladı. 

Ankara Üniversiteleri Gezimiz
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Çoğumuzun gelecek ile ilgili hayallerimizi süsleyen bu okuldan çıkıp Anıtkabir’e vardığımızda, 
saatler 15.00’i gösteriyordu. Yaklaşık bir saat boyunca Atamızın kabrini gezip saygılarımızı ve 
en derin sevgilerimiz sunduktan sonra otele yerleşmek için yola koyulduk. 

Ertesi gün sabah erkenden kalkıp kahvaltılarımızı yaptıktan sonra otelden ayrılıp Hacettepe 
Üniversitesine doğru yola çıktık. Sessiz bir kampüstü, birçoğumuza hitap etmemekle birlikte, 
tıp isteyen arkadaşlarımız kampüsü ilgiyle ve heyecanla gezdiler. Oradan Bilkent 
Üniversitesine geçtik ve burada bizi karşılayan TAC mezunu abi ve ablalarımızla sohbet 
ederek güzel bir zaman geçirdik. Bize üniversite konusunda bilgi veren mezun abi ve 
ablalarımıza rastlamamız, Bilkent Üniversitesini tanımamız açısından büyük bir kazanç oldu. 
Kütüphanesi ve imkanları ile ilgimiz çeken Bilkent Üniversitesindeki gezimiz kampüs içindeki 
bir alışveriş merkezinde yemek yememiz ile sonlandı ve buradan da havaalanına doğru yola 
koyulduk. 

İki gün boyunca hiç durmadan gezip dolaştığımız ve bu sırada çok da eğlendiğimiz serviste 
Bartu Bayraktar arkadaşımızın Ekim ayı “Ayın Öğrencisi” seçilmesi ve bütünlemeye kalan 
Mert Kepece arkadaşımızın da bizler tarafından Temmuz ve Ağustos aylarının “Ayın 
Öğrencisi” seçilmesi, arkadaşlarımızla gurur duymamıza sebep oldu ve neşemize neşe kattı. 
Aynı şekilde öğretmenlerimizle de şiirler ve tezahüratlar söylediğimiz servis yolculuklarımız, 
Ankara gezisinde hepimiz için unutulmaz anılar olarak hafızalarımızda yerlerini aldılar. Hava 
alanında durmadan rötarla karşılaşsak da sonunda ruhumuzu kesen Ankara ayazı yerine 
içimizi ısıtan Adana sıcağına kavuştuk ve Ankara gezimiz böylece sonlandı. Hem kendim 
hem de arkadaşlarım adına gezi boyunca bizimle yakından ilgilenen öğretmenlerime teşekkür 
ediyorum.
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Okulumuzun Öğrenci Birliği ile İkinci Yabancı Dil Bölümü rehberliğinde hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler 
Günü, bu sene de okulumuzda büyük bir coşku ve mutlulukla kutlandı. Öğretmenlerimizin bireylerin 
hayatlarına dokunan insanlar olduğu bilinciyle, öğrencilerimiz bu anlamlı günde, öğretmenlerine olan minnet 
duygularını gösterebilmek için gün boyunca çeşitli etkinlikler ve özel bir tören düzenlediler. 

Öğretmenlerimiz, kendilerine özel olarak adanmış bu güne Okul Aile Birliğimiz ile Öğrenci Birliğimizin 
ortaklaşa düzenledikleri, okul kantininde 12. sınıf öğrencileriyle birlikte yaptıkları güzel bir kahvaltı ile 
başladılar. 

TAC Öğrenci Birliği, özel ve sevgili öğretmenlerinin bu özel günlerini güzel geçirebilmeleri için sürprizler 
hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerini güldürebilmek amaçlı videolar, sürpriz hediyeler 
de vardı. Öğrencilerimizin en çok uğraş verdikleri noktalardan biri de öğretmenlerine takdim edecekleri 
hediye oldu. Öğretmenlerinin kendileri için verdikleri sonsuz emek ve sevgilerine, teşekkür etmek isteyen 
Öğrenci Birliğimiz, her bir öğretmenleri için öğretmenlerinin ad ve soyadlarının yer aldığı bir duvar saati 
hazırlattılar. Bu duvar saati; “TGIF”, ”Kendini de unutsaydın!”, “Just check your engrade” gibi klasik 
öğretmen sözlerinin yer aldığı renkli ve güzel bir saatti. Öğretmenlerimiz bu hediyeden çok mutlu olduklarını 
dile getirdiler. 

Talas oditoryumda tüm okulun hazır bulunduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde, öğrencilerimizin 
öğretmenleri için hazırladıkları videolar hep birlikte izlendi. Bu videolardan en etkileyici olanı da okulumuzda 
görev yapan her bir öğretmene özel olarak öğrencilerimizin Öğretmenler Günü kutlama mesajları oldu. Bu 
anlar, öğretmenlerimize duygusal anlar yaşattı. Ayrıca, Türkçe Tiyatro Kulübünün “Öğretmenlerimiz 
Öğrenciyken” adlı kısa oyunu da öğretmenlerimizi öğrencilik yıllarına götürürken salondakilere de keyifli 
anlar yaşattı. 
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24 24 Kasım Öğretmenler Gününde 
Her Şey Sevgili Öğretmenlerimiz İçindi 
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TAC’de uzun süre görev yapan yüzlerce TAC mezununu yetiştiren ve şu anda emekli olan İngilizce 
Öğretmeni Selçuk Biçer, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Asım Keskin, Edebiyat 
Öğretmeni Mustafa Nacar, Beden Eğitimi Öğretmeni Nurcemal Eden, Fizik Öğretmeni Sami Işıksal, 
Beden Eğitimi Öğretmeni Nejat Güngör ve Türkçe Öğretmeni Ahmet Karagözlü de bu özel gün için  
okulumuzun davetini kabul ederek hem meslektaşlarıyla hem de TAC öğrencileriyle bir araya gelip 
TAC’nin ne kadar büyük bir aile olup özel ve değerli olduğu vurgusunda bulundular. Onlara günün anısına 
plaket takdiminde bulunuldu. 

Tören, bazı öğretmenlerimizin öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdikleri müzik performansı ile devam etti. 
Bu sırada herkes eğlenceli dakikalar yaşadı. Okul idaresinin tüm öğretmenlerimize sundukları hediye 
sonrasında günün anısına sahnede toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Öğrencilerine her zaman yol gösteren, onları cesaretlendiren, önem veren, yardım eden, değerli 
öğretmenlere yılın sadece bir günü teşekkür etmek elbette mümkün değil ancak yine de böyle özel bir 
günde bir araya gelerek güzel bir gün yaşanmasına zemin hazırladıkları için değer bilen TAC öğrencilerini 
kutluyoruz. 

Okulumuzun tüm öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününde güzel bir gün geçirdiğini umuyor ve 
öğrencilerimiz için harcadıkları emeklerin yanı sıra ortaya koydukları sevgileri için onlara gönülden 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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