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09-10 Aralık tarihlerinde, okulumuzda düzenlediğimiz, 5. Stickler Cup Turnuvası, 96 sporcu, 16
antrenör olmak üzere toplam 112 katılımcı ile dostluk ve kardeşlik havası içerisinde gerçekleşti.

5. Stickler Cup Turnuvamıza Katılan Okullar ve Branşlar:

1. Adana Gündoğdu Koleji Ortaokul - Erkek Basketbol
2. Osmaniye Doğa Okulları – Erkek Basketbol
3. Özel Tarsus SEV Ortaokulu – Erkek Basketbol
4. Özel Üsküdar SEV Ortaokulu – Erkek Basketbol
5. Adana Gündoğdu Koleji – Kız Voleybol
6. Mersin Pirireis Ortaokulu – Kız Voleybol
7. Özel Tarsus SEV Ortaokulu – Kız Voleybol
8. Özel Üsküdar SEV Ortaokulu – Kız Voleybol

Turnuvamızda yer alan okullar, müsabaka atmosferi dışında, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurup 
paylaşımlar gerçekleştirdiler. Sporun bir kez daha evrensel bir dil olduğunu anlayıp kanıtladılar. 

Bu turnuvada ilk kez birbirini gören sporcular, dostça müsabaka örnekleri gösterip takımlarını bu 
anlayışla desteklediler.

Turnuva sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde; turnuvamıza katılan tüm öğrenci, öğretmen ve 
idarecilere “Katılım Sertifikası” verilidi. Ayrıca turnuvada yer alan okullara ve turnuvanın gerçekleşmesi 
için destek veren tüm birimlere de “Teşekkür Plaket”i takdim edildi.

Turnuvanın başarı ile gerçekleşmesinde katkısı olan herkese bizler de teşekkürlerimizi sunuyor ve 6. 
Stickler Cup Turnuvamızda buluşmayı diliyoruz!..

5. Stickler Cup Turnuvası
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Tarsus Ramiz Asutay İlkokulu ve Ortaokulu vardı, gezici 
kütüphanemizin rotasında bu kez. 2 Aralık, 2017/Cumartesi 
sabahında vardık bizi bekleyen kardeşlerimizin yanına. Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder Şit ve Bölüm 
Öğretmenlerinden Niyazi Pavlaz rehberliğinde gerçekleşen 
gezide öncelikle dersler aktarıldı. İngilizce, Türkçe, matematik 
alanlarında öğrencilerin gelişmesi için çaba sarf edildi. 

Kitap paylaşımı daha bir zorluydu önceki deneyimlerimize 
nazaran. Kitap seçme kuyruğu uzadı da uzadı. Kitabı seçen 
öğrenci bir de kurabiye tüketiyor, gülümsüyordu. Bu kez 
umutlu öyküler öne çıkıyordu. 7. sınıfa giden Eren, mühendis 
olma hayali kuruyor, derslerine sıkı sıkıya çalışıyordu. 
Bisikletinin ön tekerini havaya kaldırıyor, sol kolunun altına 
sıkıştırdığı kitabını asla bırakmıyordu. Bir diğer öğrenci, 
ceplerine doldurduğu mandalinalardan ikram ediyor, 
paylaşmayı seviyordu. Öğrenciler bize topaç çevirmeyi 
öğretirken biz de onlara yaratıcı drama örnekleri sunuyorduk 
ve böylece bir etkinlik daha sona eriyordu. Topaç döndükçe 
umut da sürecekti, biliyorduk.

10. Sınıflar Fen Bilimleri Bilgi Yarışması

Gezici Kütüphanede Umut Var!.. 

10. sınıflarımız için Fen Bilimleri Bölümümün her yıl
hazırladığı bilgi yarışması bu yıl 5 Aralık, 2017
tarihinde tüm 10. sınıflarımızın katılımıyla
gerçekleştirildi. Bu yarışma ile öğrencilerimiz Fizik,
Kimya ve Biyoloji alanlarındaki bilgilerini hem
arkadaşlarına hem de öğretmenlerine göstermek için
eğlenceli ve heyecanlı bir yarışmaya katıldılar.

Fen Bilimleri Bilgi Yarışmasının en önemli amacı, 
öğrenciler arasındaki iletişimi arttırmaktı. Yarışmaya 
katılan öğrenciler sınıflarını temsil ettikleri için bu tür 
yarışmalar, aynı zamanda öğrencilerimizde 
sorumluluk bilincinin gelişmesine de yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca farklı bilim dallarında hazırlanan 
sorulara kısıtlı zamanda cevap verebilme ile 
öğrencilerin bu yöndeki yeteneklerini geliştirmeyi de 
amaçlamaktadır.  

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
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SAC Liderlik Konferansı - 2017

Bu seneki SEV Okulları Liderlik Konferansı, SEV Amerikan Lisesinin ev sahipliğinde Amerikan Kolejlerinin 
öğrenci birliğinde yer alan öğrencileri üç gün boyunca bir araya getirdi. 

SEV çatısı altında toplanan dört kardeş okulun en genç üyesi SAC, böyle bir konferansa ilk defa ev sahipliği 
yaptı. 7 Aralık’ta SAC’da bir araya gelen “Öğrenci Birlikleri”, geleneksel “leadership tişörtleri”ni aldıktan 
sonra, SAC’ın misafirperver öğrencileriyle günün yorgunluğunu atmak için konuk edilecekleri evlere gitmek 
üzere yola çıktılar. Bir sonraki sabah erken saatlerde okulda buluşup hep birlikte kahvaltı eden öğrenciler, 
öncelikle açılış törenine katıldılar. Bu törende; SAC müzik öğretmenlerinin öğrencileriyle birlikte 
hazırladıkları güzel performanslar da yer aldı. 

Liderlik konferansının en önemli parçalarından biri olan okul sunumları, her okulun öğrenci birliklerinin 
birbirlerinden yeni bilgiler edinmesini sağlarken aynı zamanda değişik çalışmalar için de ilham kaynağı 
oluşturdu. Tüm sene boyunca okulda yaptıkları çalışmaların ve doğruluğun kendi okullarındaki yerini 
anlatmaya yönelik sunumlar hazırlayan öğrenci birlikleri tek tek konuşma da yaptılar. TAC Öğrenci Birliği, 
haftalarca uğraştıkları sunumla katılımcıların büyük beğenisini topladı. 

Konferansın üçünçü gününün sonunda, çok keyifli zaman geçiren ve unutulmaz arkadaşlıklar edinen TAC 
Öğrenci Birliği, okulumuzu daha keyifli ve güzel hale getirmek için çalışmalarını sürdürmek üzere, büyük bir 
heyecan ile Tarsus’a döndü. 
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Hazırlık Sınıfları Doğa Yürüyüşü   

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

 1 Aralık günü, Hazırlık sınıfları ve bu sınıflara giren tüm öğretmenleri, okulumuzun bulunduğu 
coğrafya içinde yer alan tarihi Varda Köprüsü ve Kapıkaya’da “doğa yürüyüşü” gerçekleştirdiler. 

Geziye çıkmadan önce hem öğrencilerin hem de öğretmenlerinin gezi ile ilgili çok heyecanlı 
oldukları her hallerinden belli oluyordu. 150 kişilik bir grup olarak gezi, saat: 09.00 civarında 
öğrencilerin okuldan ayrılışları ile başladı.

Havanın aralık ayı olmasına rağmen güneşli ve açık olması, yürüyüşlerini daha da eğlenceli hale 
getirdi. Doğa harikası olan bölgede öğrencilerimiz konuşma ve yazma projelerinde kullanmak 
üzere, doğada bulunan doğal maddeleri topladılar; bol bol fotoğraf çekip bu anları 
ölümsüzleştirdiler. 

Yemeklerini de burada yedikten ve bir süre daha burada incelemelerde bulunduktan sonra 
öğretmenlerinin okula dönme zamanı geldiğini hatırlatmaları ile birlikte yüzlerdeki o mutluluk 
ifadesi yerini acı bir ifadeye bıraktı. Ancak buradan ayrılma zamanı gelip çatmıştı. Bu gerçeğin de 
bilinci ile öğrenciler topladıkları malzemeleri sıkı sıkı tutarak servis araçlarına binip okullarına 
döndüler. 

Buradan elde ettikleri malzemeleri birbirinden farklı projelerinde kullanan öğrenciler ürettikleri 
projelerle mutlu oldular. Aynı zamanda kendi aralarında ve öğretmenleriyle iletişimlerini 
güçlendirme fırsatını elde ettikleri bir gezi olarak anılarında yerini aldı.
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Görücü Usulü Kitap Şenliği!

“Cenneti her zaman kitaplarla dolu bir yer olarak düşledim.” 
Jorge Luis Borges

Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 
geleneksel hâle getirme amacı taşınılan “Görücü Usulü Kitap Şenliği” büyüleyiciydi. 

Bu etkinlik kapsamında, Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz seçtikleri kitaplarını dikkatlice ve özenle 
okuduktan sonra, kaplayarak gizlediler. Çeşitli ipuçlarıyla görücü usulü kitapları masalara bıraktılar. 
Bu yılki çalışmada; kitap tanıtım filmi oluşturma, kostüm kurgulama aşamaları da vardı ve bu hem 
çaba gerektiriyor hem de süreci anlamlı kılıyordu. 

En yaratıcı kostüm, en iyi kitap kapağı tasarımı ve en etkileyici video kategorilerinde ödüllerin 
verildiği yarışmada okulumuz Aktivite Koordinatörü –etkinlikteki üst düzey katkılarıyla- Gülay 
Damar, İngilizce Öğretmeni Eray Biçer ve Müdür Yardımcısı Sheila Salim en yaratıcı kostüm 
jürisini oluşturdular ve birinciliği Ezgi Hazal Eşsizoğlu (Kaplumbağa Terbiyecisi) kazandı.

En iyi kitap kapağı tasarımı jürisinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Tuba Karabağ, Bilgen 
Milas ve Kütüphane Sorumlumuz&Eğitim Teknoloğumuz Sezin Özkan yer aldı ve birinci olarak 
Lara Özbozdoğanlı belirlendi. TDE Bölüm Başkanı Önder Şit, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Mikail İncir ve İngilizce Öğretmeni Eray Biçer, en etkileyici videoyu tespit ettiler ve ödülü Nil Miray 
Ergin’e (Kitap Hırsızı) verdiler.

Onca hazırlık ve çaba meyvesini vermişti. Kitaplara, hayallere ve değişime dair bir şenlik kalmıştı 
geride ve ondan geriye kalanlar ışıl ışıl aydınlatıyordu yüzleri.
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Okulumuz 11-A / B sınıfı öğrencileri, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Handan Şahin Duran ve bölüm 
öğretmenlerinden Çiğdem Altan eşliğinde, Çukurova Üniversitesinde ders gözlemine katıldılar. 
Önümüzdeki yıl meslek seçimi yapacak olan öğrencilerimizin, mühendislik ve tıp fakültesi gibi 
önemli bölümler hakkında fikir sahibi olmaları açısından bu gezi oldukça faydalı oldu.

Üniversitede gerçekleştirilen ders gözlemlerinin amacı; öğrencilerimizin mühendislik ve tıp temel 
bilimleri hakkında kafalarındaki soruları yanıtlamalarını sağlamak; öğrencilerimizin üniversite ve 
meslek tercihlerinde netleşmelerine yardımcı olmaktı. 

Ayrıca öğrencilerimizin bu doğrultuda yapacakları çalışmaları daha iyi planlamaları için onlara 
rehberlik eden öğretmenlerimizin mutluluk duyduklarını da belirtmek isteriz. 

TAC İkinci Yabancı Diller “Almanca” Bölümü Yine Eğitimde!..

9 Aralık’ta okulumuzda, uluslararası sertifika hakkı 
tanıyan TELC- Alte  sınavları ile ilgili seminer 
düzenlendi. Almanca Öğretmenleri için düzenlenen 
bu seminer, DAS Akademie İzmir Sınav Sorumlusu 
Tuba Başer tarafından verildi. 

Bu seminere Mersin Bahçeşehir Koleji ve Bil 
Okulundan da Almanca öğretmenleri katıldı. 
Seminerin sonunda uygulanan testin sonucuna göre; 
okulumuzun Almanca öğretmenleri bundan sonra 
TELC Sözlü Sınav Sorumlusu olarak görev 
alabilecekler.  

Öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde 
Ders Gözlemindeydik!..
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Okul öncesi çağında olan çocukların büyümeleri ve sağlıklı gelişmeleri için beslenme, bakım, sevgi ve ilgi 
ne kadar gerekli ise; oyun ve oyuncakların da o kadar gerekli olduğu bir gerçektir. Çocukların gelişimlerini 
etkileyen en önemli araçlardan birinin de “oyuncaklar” ve “oyunlar”ın olması, gerçekleştirmek için 
heyecan duyulan Oyuncak Kardeşliği Projesinin çıkış noktası olmuştur. 

Bu sosyal bilinç ile, Fen Bölümü öğretmenlerimizin rehberliğinde, 9, 10  ve 11. sınıf öğrencilerinden Tuna 
Çavaş, Mert Kepece, Atakan Arıkan, Doğu Yurtsever, Alper Kutlar, Mehmet Yağız Kocatürk,  Döne Gül 
Biçer, Elif Naz Kaya, Ulaş Kaygısız, Süleyman Şah Doruk Koncagül, Yunus Aktaş, Boran Erdoğan, 
Kerem Gökşin, Mustafa Toslak, Berat Güdül, Buse Orak ve Gönül Meliha Manav’ın öncülük ettiği 
Oyuncak Kardeşliği Projesi düzenlendi. Proje kapsamında; öncelikle okul bünyesinde, öğrenciler 
tarafından pasta satışı yapıldı ve elde edilen gelirle yeni oyuncaklar alındı. Diğer taraftan da okul çapında 
gerçekleştirilen kampanya ile kullanılmış oyuncaklar oyuncak kovalarında toplandı. 

Özenle hazırlanıp paketlenen oyuncaklar, bir grup öğrenci ve öğretmenin Kelahmet Köyü İlkokuluna 
gerçekleştirdiği ziyaret ile okul öncesi çağındaki çocuklarla paylaşıldı. 
Hayallerindeki oyuncaklara kavuşan minik kalplerin yüzlerinde oluşan tebessümler, projede yer alan 
öğrencileri mutlu etti. 

Karşılıklı olarak duyulan memnuniyet,  projenin devamlılığı için öğretmen ve öğrencilerimize ilham verdi.    
Bir oyuncak, binbir hayal!.. Hayalleri zenginleştirmek için haydi el ele!..  

TAC’lilerin 
Oyuncak 

Kardeşliği Projesi



İkinci Yabancı Dil Bölümümüzün 
Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Ara Vermeden Devam Etmekte!..

I 9 I

Okulumuz, sosyal sorumluluk projelerine çok büyük önem vermekte ve her vesile ile de öğrenci ve 
öğretmenlerimizi bu alanda değişik projeler üretip uygulamaları konusunda teşvik etmektedir.  

Bu projelerden biri de İkinci Yabancı Dil Bölümü öğretmenlerimizin rehberliğinde, bir grup öğrencimiz ile 
Mersin Karayakup Ortaokulu Öğretmeni Sabiha Açıkbaş önderliğinde yürütülüp başarıyla sonuçlandırıldı. Bu 
proje kapsamında; Mersin’in Erdemli ilçesi, Karayakup Ortaokulunda okuyan sporsever bir grup öğrencinin, 
03 Aralık, 2017 tarihinde Mersin’de düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonunda yer almaları için 
okulumuzca destek sağlandı. Köy okulunda okuyan öğrencilerin, okullarından alınarak Mersin Maratonunun 
yapıldığı yere kadar olan yol masrafları ve öğle yemekleri okulumuz öğrencilerince değişik aralıklarla 
gerçekleştirilen pasta satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı ile karşılandı. 

Karayakup Ortaokulunda okuyup bu projede yer alan öğrenciler de TAC öğrencilerine samimi duygularıyla 
yazdıkları teşekkür mektuplarıyla mutluluklarını paylaştılar.
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 “Şiirden Şarkıya Sözcüklerin Dansı” 

“

“Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın, ya siyahı ya da beyazı seçeceksin.”  
                                                                                                                Şemsi Tebrizi  

Bence Şimdi Sen de Herkes Gibisin

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor

Onlardan kalbime sevda geçmiyor

Ben yordum ruhumu biraz da sen yor

Çünkü bence şimdi herkes gibisin

Yolunu beklerken daha dün gece

Kaçıyorum bugün senden gizlice

Kalbime baktım da işte iyice

Anladım ki sen de herkes gibisin

Büsbütün unuttum seni eminim

Maziye karıştı şimdi yeminim

Kalbimde senin için yok bile kinim

Bence sen de şimdi herkes gibisin

Nâzım Hikmet

13.12.2017 tarihinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
tarafından düzenlenen “ŞİİRDEN ŞARKIYA SÖZCÜKLERİN 
DANSI” şiir dinletisi, tüm izleyiciler tarafından ilgiyle takip 
edildi. 

Aşk konusunda yazılmış birbirinden güzel on üç şiirin ve üç 
şarkının yer aldığı dinleti, herkesin gönlüne dokundu. Türk 
şiirinin büyük ustalarının eserleri sahnede adeta resmi geçit 
yaptılar. Senaryosu ve kurgusu Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni 
Niyazi Pavlaz tarafından oluşturulan, Müzik Öğretmeni Aslı 
Son’un seçtiği müzik ve şarkılarla herkesi büyüleyen dinleti 
sonunda izleyicilerin dilinde okunan şiirlerden dizeler vardı. 
Şiirler sadece sahnede değil her yerdeydi. 

Öğrencilerimize şiir zevkini aşılamak için sosyal medya 
hesaplarından #şiirTACde etiketiyle paylaşımlar yapıldı; 
panolarda öğrencilerimizin kendilerinin yazdıkları veya 
şairlerden seçtikleri dizeler sergilendi. Bunların yanı sıra gün 
boyu derse giriş ve çıkış zillerinde çalan –Nazım HİKMET’in 
dizelerinden filizlenen- “Seviyorum Seni” şarkısı, bu etkinliği 
daha da anlamlı kıldı. 

Etkinlik sonlandığında, yandaki dizeler de zihinlerde daimi 
yerini çoktan almıştı. 
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Tarsus Amerikan Koleji Matematik Bölümü, 9 Aralık, 2017 / Cumartesi günü bir grup öğrenci ile Mersin/
Akdeniz Engelli Bakımevini ziyaret etti. 

Matematik Bölümü öğretmenlerimiz Bikem Can ve Cengiz Gündoğdu rehberliğinde bakımevine giden 
öğrencilerimiz, bakımevi sakinlerine özlem duydukları sohbet ve ilgiyi göstererek onları önemsediklerini 
belirtmiş oldular. Öğrencilerimiz, bakımevi sakinleri ile gerçekleştirdikleri sohbetleri sırasında, bakımevi 
sakinlerinin bazılarının ilginç bazılarının ise zorlu hayat serüvenini dinlerken çok etkilendiler. 
Öğrencilerimizin beraberlerinde getirdikleri pastaları burada kalan büyüklerine ikram etmelerinin 
ardından buraya tekrar gelmeye söz vermeleri ile anlamlı ziyaretleri son buldu.

Bu etkinlikte görev alan öğrencilerimiz: Mert Okuyaz, Yağmur Efil Görür, Lara Aksoy ve Tuna Toprak 
Çavaş’a çok teşekkür ederiz.

Engelli bakımevi ziyaretini gerçekleştiren grupta yer alan 10. sınıf öğrencilerimizden Lara Aksoy’un bu 
ziyaret ile ilgili izlenimleri şu şekildedir: 

         Öğrencilerimizin 
Mersin/Akdeniz Engelli Bakımevi Ziyaretleri 

“Mersin’deki engelli bakım merkezine giden öğrencilerden biri olarak, bu aktivitenin okulumuzun 
düzenlediği sosyal hizmet etkinliklerinin en güzeli olduğuna inanıyorum. Bakımevindeki ortam ve 
oradaki sıcaklık, insana adeta bir yuva hissi veriyordu. Orada bulunmaktan memnun olanlar gibi 
birçok zorlukla mücadele eden ve ailesini özleyenler de vardı. 

Biz TAC öğrencilerinin oraya gitmekteki amacımız, orada yaşayan insanların hayatlarına bir 
değişiklik katmak ve onlarla bir şeyler paylaşmaktı. Bizi gördüklerinde suratlarında oluşan ifade, 
onların da bu durumdan memnuniyetini açıklar nitelikteydi. Bu etkinliğe katılan ve aynı zamanda 
orada gerçekleştirilen sohbetlerden çok keyif almış bir öğrenci olarak bu ziyaretin tekrar 
gerçekleşmesini isterim.”
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Tarsus Amerikan Koleji 
TEMA Kulübü İş Başında

Okulumuzda bu yıl faaliyete geçen TAC TEMA Kulübü, 5 Aralık “Dünya Toprak Günü”nde, Mersin TEMA Evini 
ziyaret etti. 

Okul içerisinde yeni bir topluluk oluşturmanın heyecanıyla bu geziyi gerçekleştiren kulüp öğrencileri, tanıştıkları 
TEMA Vakfı Mersin temsilcisi Perihan Saydan Pazarbaşı’ndan başta, lise öğrencilerinin oluşturduğu “Genç TEMA” 
unvanını taşımanın nasıl bir duygu olduğunu dinlediler. 

Bu ziyaret ile aynı zamanda yeni TEMA öğrencilerine, genç ve yetişkin TEMA üyesi olmanın getirilerini, 
sorumluluklarını ve faydalarını anlama fırsatı da tanıdı. Başta sorumlu öğretmenimiz Cengiz GÜNDOĞDU olmak 
üzere üyeler, TEMA Vakfı faaliyetlerini okullarında ve yaşadıkları çevrede ne gibi aktiviteler ile sürdürebileceklerini 
Mersin TEMA temsilcisinden öğrendiler.

İçerisinde yer aldığımız çevre hakında yalnızca bilinçlenmeyi değil aynı zamanda harekete de geçmeyi sağlayan bu 
ziyaret, okulumuz TEMA Kulübünün faaliyete geçmesi için atılan önemli bir adım oldu. Bu ziyaretten sonra da 
TEMA Vakfı temsilcileri, bütün okula bilgi vermek amaçlı bir seminer vermek için Tarsus Amerikan Kolejine davet 
edildi.
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TAC Öğrencilerinin 
Mersin Engelli Hayvan Barınağı Ziyareti

Okulumuzun hayvansever öğrencilerinden Buket Gök, Aden Aslan, Müge Nur Hattat, İdil Bayık ve Dila 
Aksoy “Toplumsal Farkındalık Projeleri” kapsamında, Sosyal Bilimler Bölümü öğretmenleri rehberliğinde, 
13 Aralık, 2017 / Çarşamba günü Mersin Engelli Hayvan Barınağına bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaret 
öncesinde gidecekleri hayvan barınağı için çalışmalar yapan öğrencilerimiz, okulda yaptıkları yiyecek 
satışından elde ettikleri gelir ile barınakta yaşayan hayvanlara mama, süt ve kağıt havlu satın aldılar. Ayrıca, 
okul çapında yaptıkları eşya toplama kampanyasıyla da eski battaniyeler ile gazete toplayıp kutulara 
yerleştirdikten sonra yola çıktılar. Hayvan barınağına geldiklerinde heyecanla, barınakta yaşayan 
hayvanlara doğru koştular ve hayvanlarla buluştuklarında duygusal anlar yaşadılar. 

Öğrencilerimiz, bu barınakta yaşayan hayvanlarla yakından ilgilendiler ve dünyanın yaşayan her türlü canlı 
ile bir bütün oluşturduğunda daha güzel yaşanabilecek bir yer olabileceği düşüncesiyle hareket edip 
hayvan sevgisinin insanları hayata bağladığını ve bu sevginin diğer sevgilere kapı açacağı gerçeğini 
vurguladılar. 
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28 Aralık’ta, Tarsus ZİÇEV öğretmen ve yöneticilerinin organize ettiği Yeni Yıl Kutlama Partisinde, 
ZİÇEV’li öğrencilerin yeni yıl coşkularına ortak olduk.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ZİÇEV’in Tarsus şubesinde eğitim alan öğrenciler 
ile bu yılki 3. buluşmamız, ZİÇEV’in düzenlediği Yeni Yıl Partisinde gerçekleştirildi. Düzenlenen davette 
hazır bulunan okulumuz Aktivite Koordinatörü Gülay Damar ve Psikolojik Danışman Özlem Algan’a 10. 
sınıf öğrencilerimiz Ulaş Kaygısız, Zeynep Su Sezgin, Eren Onur Yılmaz, Arjin Deniz Yalçınkaya, Mateo 
Teoman Dağcı, Ege Yüceel ve Göktuğ Uçak eşlik ettiler.

Etkinlik boyunca ZİÇEV’li öğrencilerle sohbet eden, dans edip eğlenen, ayrıca ZİÇEV veli ve 
öğretmenleri ile de sohbet etme şansı bulan öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi çok yoğun 
duygularla okullarına döndüler. 

Yeni yıl coşkularına TAC’li kardeşlerini ve öğretmenlerini de dahil eden ZİÇEV yönetici ve 
öğretmenlerine teşekkür ediyor, 2018’de ZİÇEV ile yürütülen çalışmaların daha verimli bir şekilde 
artarak devam etmesini umut ediyoruz.

Tarsus ZİÇEV’in 
Yeni Yıl Kutlamasına Katıldık!..

100 metre kelebekte; Türkiye 3.sü,
50 metre kelebekte; Türkiye 5.si,
100 metre sırtüstünde; Türkiye 5.si,
50 metre sırtüstünde de Türkiye 7.si olmuştur.

Öğrencimiz Yaşar SAKAR, 14 yaş grubunda yüzme 
milli takımına girmeye hak kazanmıştır. 

Yüzme Milli Takımında Bir TAC’li: Yaşar SAKAR

20 Aralık, 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldızlar Bireysel Kısa Kulvar Yüzme 
Müsabakasına katılan okulumuz Hazırlık sınıfı öğrencisi Yaşar SAKAR;

Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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28 Aralık tarihinde, ABD’den Kanada’ya, Hollanda’dan Almanya’ya olmak üzere, farklı ülkelerde okuyan 8 
mezunumuz 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik Stickler Oditoryumda düzenlenen bir panelde 
buluştular.

Rehberlik ve yurt dışı üniversite danışmanlığı servisleri tarafından hazırlanan bu panelde, öğrencilerimiz 
merak ettikleri birçok soruyu birkaç yıl önce okulda birlikte okudukları arkadaşlarına sorma fırsatı elde 
ettiler. Üniversite eğitimi için hangi ülkeye gitmeye nasıl karar verileceği, hangi bölümün ne gibi artı ve 
eksilerinin olduğu, ülkelerdeki yaşam koşulları ve ekonomik durumlar gibi birçok soruyu bu konuda 
tecrübeli kişilerin ağızlarından dinlemek öğrencilerimize çok kıymetli tecrübeler kazandırdı.

Yurt dışında eğitimlerine devam eden öğrencilerimize başarılar diler ve yuvalarına gelerek kardeşlerine 
bu değerli bilgileri aktardıkları için de tekrar teşekkür ederiz.

Yurt Dışında Okuyan TAC Mezunları Paneli
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Akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla, 22-23 
Aralık tarihlerinde, Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde yer 
alan okulların öğretmen ve idarecileri bir araya gelerek 
Sosyal Bilgiler dersi müfredatı üzerine bir çalıştay 
gerçekleştirdiler. 

Bu çalıştayda, tüm SEV okullarında K12 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.  Aynı zamanda, 
Sosyal Bilgiler dersinde hem süreç hem de sonuç odaklı bir 
değerlendirmenin yapılması, disiplinlerarası çalışmaların 
daha da zenginleştirilmesi, öğretim programlarındaki 
kazanımların davranışa dönüştürülebilmesi ve 21. yüzyıl 
öğrenim  becerilerinin önemi de vurgulandı. 

SEV okulları bünyesindeki Sosyal Bilgiler Zümresi 
öğretmenlerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı da 
bulduğu bu etkinlik, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve 
paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.

SEV Okulları Sosyal Bilgiler Dersi Dikey Müfredat Çalıştayı

 9. Sınıflarımız Mersin Arkeoloji ve Deniz Müzesinde
İncelemeler Yaptılar!

Okulumuz 9. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilimler Bölümü öğretmenleri rehberliğinde, 28 Aralık tarihinde, 
Mersin Arkeoloji ve Deniz Müzesine bir proje gezi gerçekleştirdiler. 

Arkeoloji ve Deniz Müzesi ziyaretleri ile öğrencilerimizin tarihi bulguları yakından görüp inceleyerek geçmiş 
medeniyetlerin yaşam şekilleri ve kültürleri hakkında bilgi edinmeleri ve insanlığın yüzyıllar ötesinden 
günümüze kadar geçirdiği aşamaları görerek geçmişlerine sahip çıkmaları konusunda farkındalık yaratmak 
amaçlanmıştır. 

Gezi sonrasında öğrencilerimiz, adeta zamanda yolculuk yaptıklarını ve bu yolculuğun sonunda da hem 
bölgemizin hem de ülkemizin çok zengin olan tarihi geçmişini yakından görüp inceleme fırsatı buldukları 
için bu gerçeği çok daha iyi anladıklarını ifade ettiler.
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“Avrupa Gençlik Parlamentosu”nun Kalbi 
Tarsus’ta Attı!..

Tarsus Amerikan Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başından 
itibaren yoğun bir şekilde çalıştığı “TACEF III” organizasyonunu, kulüp üyeleri ve organizasyon ekibinin 
büyük çabaları sonunda, 22-25 Aralık tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 

Tarsus Amerikan Koleji’nin bu yıl 3.sünü düzenlediği “Tarsus Amerikan Koleji Eğitim Forumu III’te’’, 
Samsun, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Hatay olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen 19 okulun delegeleri, komite başkanları ve medya ekibi dört gün boyunca unutamayacakları bir 
konferans deneyimi yaşadılar.  

Eğitim forumunun ilk gününde; konuk öğrenciler okulumuzun muhteşem ve 129 yıllık tarihi kampüsünde 
buluşup oynadıkları çeşitli oyunlarla kaynaştılar. İkinci gün; eğitim forumumuzun açılışı, Talas 
Oditoryumda muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Törenin konuşmacısı, TAC’98 mezunu Türkiye’nin ilk 
ve en büyük maker topluluğu Makers Türkiye’nin kurucusu Ongun Tan, konuşmasında gençlere dijital 
yetkinlik, girişimcilik ve sosyal beceriler edinme ve geliştirme konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıca 
yeni yüzyıla hazır bir eğitim verilmesi ve alınması konusunda da dinleyicilerine tavsiyelerde bulundu. Tören 
sonrasında başlayan ve iki gün süren yoğun komite çalışmalarında, 8 komite çözüm aradıkları sorunlara 
yasa tasarıları hazırladı. Konferansın son gününde gerçekleştirilen genel kurulda, bu tasarılar öncelikle 
meclisin onayına sunuldu, sonrasında ise oylandı. Oy çokluğu esası ile yapılan oylamalarda 8 tasarının 6’sı 
Tarsus Amerikan Koleji Eğitim Forumu Genel Kurulu’ndan başarıyla geçti.

Kapanış töreninde; katılımcı okullara bu günün anısına plaket; 
öğrenci ve öğretmenlere de katılım sertifkaları takdim edildi. 

Konuk okulların Tarsus’tan ayrılışları sırasında duygusal anlar 
yaşandı. 

Bu konferans için büyük çaba gösteren, TAC’yi başarıyla temsil 
eden, EYP kulübü öğrencilerine, kulüp rehber öğretmenlerine, 
idari takıma, aktivite koordinatörümüze ve tüm organizasyon 
ekibine 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

Tarsus’un Kargılı ve Kelahmet köylerinden TAC’ye iyi vakit geçirip eğlenmek için gelen küçük çocuklara bir 
yılbaşı hediyesi de TAC Mimesis Kulübünden geldi. 

Mimesis Kulübünün büyük emekleriyle hazırladıkları oyun Stickler Oditoryumda sergilendi. Gösteriyi izleyen 
çocuklar, oyunun renkli havasından ve tatlı karakterlerden oldukça etkilendiler. “Filo ve Zürf” adında fiziksel 
özellikleri yüzünden dışlanan zayıf bir fil ve kısa bir zürafanın hikâyesini izleyen çocuklar, güzel şarkılar 
eşliğinde biten oyundan sonra kendileri için düzenlenen yeni yıl partisinde eğlenmeye devam ettiler.

Çocukları güldürürken düşündüren, düşündürürken güldüren özgün bir tiyatro gösterisi olan “Filo ve Zürf” 
senaryosundan afişine, dekorundan kostümüne ve rejisine kadar her şeyi ile TAC Mimesis Kulübü tarafından 
hazırlanmış ve sahneye koyulmuştur. Ve tabii ki bu tatlı-acı ve zorlu yolda elbette yalnız kalmadılar. Dersi 
olmasına rağmen son dakikada dekor yapımında destek olan Tarsus SEV Resim Öğretmeni Sibel Sürer’e, 
yeteneklerini konuşturup oyun müziklerini hazırlayan Tarsus SEV İngilizce Öğretmeni Gürkan Kılıç’a ve de 
Müzik Öğretmeni Nilgün Boz’a, kulüp öğrencilerine yardımcı oldukları için teşekkürler!...

TAC Mimesis Kulübünden 
Kardeş Okul Öğrencilerine Yeni Yıl Hediyesi

Yazan ve Yöneten: Nisa Serin

Oyuncular: Işıl Aksüt
Nisa Serin
Lara Aksoy
Eylül İlayda Ulular
Yağmur Eke
Ömer Güzel
Gülümser Aslı Kütük
Ayşe Sıla Kütük
Aybüke Beyza Koç
Zeynep Dila Apaydın
Zeynep Eylül Özdoğan

Işık ve Ses: Ramazan Cem Mahanoğlu
Bora Orhon

Müzikler: Nilgün Boz ve Gürkan Kılıç
    Dekor: Sibel Aslandoğan Sürer
     Danışman: Çetin Çakmak
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11 IB Öğrencilerimizden “Yeni Yıl Eğlencesi”

Tarsus Amerikan Koleji 11-IB sınıfı öğrencileri ders verdikleri Hasan Karamehmet ve Gezici Kütüphane 
ziyaretlerimizden tanıdığımız Kanberhöyüğü İlkokulu öğrencileri için muhteşem bir yılbaşı partisi organize 
ettiler. 

Yaklaşık yirmi IB öğrencimizin aktif olarak hazırlık aşamasında olduğu yılbaşı partisi, konuğumuz olan küçük 
kardeşlerimizi çok sevindirdi. Pastaların hazırlanmasından parti salonunun süslenmesine, hediyelerin 
alınmasından kostüm hazırlıklarına kadar her ayrıntıyla yakından ilgilenen IB öğrencilerimiz, böylece toplum 
hizmeti çalışmalarını başarıyla tamamladılar. “Parti bitsin istemiyoruz!..” , “Bir daha ne zaman böyle bir 
kutlama yapacağız?” diyerek, salondan zorla ayrılan küçük konuklarımızın yüzlerine yansıyan mutlulukları 
görülmeye değerdi. 

Öğrencilerimizin böylesine anlamlı toplum hizmeti çalışmalarında yer alarak dünya vatandaşı olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemeleri bizleri de çok mutlu etmektedir. 
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Okulumuz ECHO grupları, 26 Aralık’ta tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yılın tüm yorgunluğunu geride 
bıraktıran muhteşem bir konser verdiler. Konserde birbirinden güzel cover parçaların yanı sıra ECHO 
besteleri de hep bir ağızdan söylendi. 

Tüm gruplarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Geleneksel ECHO Yılbaşı Konseri - 2017

ECHO’22 
Vokaller: Zeynep Şahin, Haluk Bulut
Gitar: Ömer Affan Soykök, Tuna Homurlu
Bas Gitar: Tibet Kış
Klavye: İpek Bayık, Kerem Gökşin
Davul: Arda Utaş

ECHO’21
Vokaller: Aysel Büyükkardeş, Nefise Çağla        
                 Gökçeli, Sami Kaan Yeşilova
Klavye: Zeynep Levent, Mehmet Özgün Özer
Gitar: Tuna Homurlu, Efe Yıldırım
Bas Gitar: Arda Alpman
Davul: Bolkar Balta

ECHO’20
Vokaller: Zeynep Can, Zeynep Su Sezgin
Gitar: Yiğit Tamer Tetiker, Tuna Homurlu
Davul: Taha Afşar, Deniz Tekin Çetiner
Bas Gitar: Tan Kuzucu

ECHO’19
Vokal: Tibet Kurt
Davul: Berke Can
Klavye: Talya Boyar
Gitar: Emirhan Nasıf, Yiğit Tamer 
           Tetiker, Tibet Kurt
Bas Gitar: Tunç Türeli

ECHO’18
Vokal: Ege Baykal, Talin Kış
Gitar: Mert Karanfil, Yiğit Tamer Tetiker
Davul: Ege Demirkıran
Klavye: Talya Boyar
Bas Gitar: Ali Emir Asmar
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Değişmeyen Gelenek 

TAC Kariyer Günü

TAC 2017 Kariyer Gününe Katılan Mezunlarımız:

Milletvekili  Prof. Dr. Sencer Ayata-TAC'68
Doktor/Fotoğrafçı  Dr. Sefa Ulukan-TAC'78
Opr. Doktor (Göz)  Yrd. Doç. Dr. Baha Toygar-TAC'81
Beyin Cerrahı / Akademisyen Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu-TAC'82
Diş Hekimi / Tasarımcı / Müzisyen  Sinan Tansal-TAC'82
Yönetim Kurulu Başkanı/CEO Ahmet Erdem-TAC'83
Müzisyen  Tibet Ağırtan-TAC'83
Bankacı / Kurumsal Pazarlama Ahmet Erdal Güncan-TAC'87
Ortak Avukat  Itır Sevim Çiftçi-TAC'87
İngilizce Öğretmeni  Yıldız Özölmez Sağmanlı-TAC'87
Moda Tasarımcısı / Tasarım Eğitmeni Zeynep Deniz-TAC'91
İnsan Kaynakları Direktörü  Mehmet Çopuroğlu-TAC'93
Fizikçi / Akademisyen  Prof. Dr. Altuğ Özpineci-TAC'94
AR-GE Direktörü / Makine Mühendisi Mustafa Gürcan-TAC'95
Psikiyatrist  Dr. Fuat Kırcelli-TAC'97
Yapımcı / Akademisyen Jozef Erçevik Amado-TAC'98
Pilot  Can Gürbüz Setenci-TAC'00
Hukukçu / Akademisyen Dr. Cemre Tüysüz-TAC'00
Sistem Tasarımcısı / Yazılımcı Aras Bilgen-TAC'01
İç Mimar  Merve Bindebir Özkardeşler-TAC'01
Çocuk Doktoru Dr. Nujin Uluğ-TAC'05
Mekanik / Mekatronik Mühendisi  Turgut Köksal Yalçın-TAC'09

TAC Kariyer Günü 2017’de yer alan 
mezunlarımıza teşekkür ediyor, başarılı 

çalışmalarının devamını diliyoruz.
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12 Aralık’ta okulumuzda, artık gelenekselleşen ve okulumuzun en büyük organizasyonlarımızdan biri olan 
“Kariyer Günü”müzü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Öğrencilerimiz, hedefledikleri mesleklerle ilgili 
ayrıntıları ve merak ettikleri noktaları TAC Mezunu, her biri alanlarında uzman ağbi ve ablalarına sorup bizzat 
onlardan öğrendiler!..

“Türkiye için liderler, dünya için liderlik” ilkesiyle, 129 yıldır nitelikli bir eğitim veren okulumuzun düzenlediği 
“Kariyer Günü”nde; öğrencilerimiz, birçok mesleği sektörlerinin uzmanlarından dinleyip onlarla sohbet 
ortamı elde ederek öğrendiler. “Tarsus Amerikan Koleji Kariyer Günü”nü diğer kariyer günlerinden farkı, bu 
gün için gelen her konuğun bu okulda eğitim görmüş olmasıydı.

Alanlarında başarılı ve söz sahibi olan Türkiye’nin dört bir yanından gelen mezunlarımız, meslek seçimi ve 
kariyer planlamasıyla ilgili deneyimlerini içtenlikle, öğrenci kardeşleri ile paylaştılar. Tıp dünyasından 
modaya, bankacılıktan yazılım sektörüne, üst düzey yöneticilik, mühendislik alanlarına kadar birçok farklı 
alanda faaliyet gösteren sektör temsilcileri mezunlarımız, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayarak 
öğrencilerimize kariyer planları konusunda yol gösterdiler. Ayrıca Milletvekili olan TAC’68 mezunu Prof. Dr. 
Sayın Sencer Ayata’yı da okulumuzda ağırlamak hepimiz için çok keyifli bir deneyim oldu.

Son olarak, yıllar önce mezun oldukları okula dönmenin verdiği neşe ve gurur ile yaşadıkları güzel anıları 
paylaşan mezunlarımız, zihinlerine unutulmaz anılar doldurarak okullarından ayrıldılar.
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