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Türkiye’nin en köklü okullarından
Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) 127
yıllık tarihi kampüsü, dünyanın en güzel
okulları listesine girdi

ONE OF THE MOST
BEATIFUL CAMPUSES
AROUND THE WORLD

The 127-year-old campus of Tarsus American
College, one of the longest established
schools of Turkey, was ranked as one of the
most beautiful schools of the world

TAC Aİlesİnİn Değerlİ Üyelerİ,

TAC Life dergisinin 2015/16 eğitim-öğretim yılındaki ikinci sayısını
eğlendirici ve bilgilendirici bulmanızı umuyorum. Tarsus Amerikan
Koleji’nde ikinci yılımı doldururken kampüsümüzde yapılan her türlü
çalışmadan etkilenmeye devam ediyorum. Spor etkinliklerini, müzik ve
sanat performanslarını izliyorum ve öğrencilerimizin sundukları gerçekten
ilginç projeler ve çalışmalara tanık oluyorum. Kulüplerimiz öğrencilerin
ilgisini çekiyor ve eğlenerek öğrenme fırsatları sunuyorlar, bunun yanında
öğrencilerimiz anlamlı toplum hizmetleri etkinlikleri ile meşgul oluyorlar.
Öğretmenler öğretim yöntemleri ve öğrencilerin ölçme-değerlendirmesi
üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve ayrıca öğrencilerimizin
ihtiyaçlarına daha iyi nasıl cevap verebilecekleri konusunda birçok toplantı
ve tartışmada yer alıyorlar. Okulun tüm paydaşları olarak CIS Akreditasyon
İç Değerlendirme Raporu üzerinde çalışmaya başladık – bu süreçte okuldaki
bütün programları ve hizmetleri çok daha iyi bir şekilde inceleyeceğiz ve
okullarımızı uluslararası standartlar ışığında ileriye götürmek için eylem
planları geliştireceğiz. 12. Sınıftaki öğrencilerimiz YGS/LYS hazırlıklarında
hızla ilerliyorlar ve bizler de her seviyede uyguladığımız deneme sınavı
sonuçlarını yakından inceleyerek, tüm konuları kapsamlı bir şekilde
derslerimizde işlemeye çalışıyoruz. Doldurduğumuz Hazırlık sınıfı
kontenjanımızdaki öğrencilerimiz ise her anlamda güçlü bir potansiyelleri
olduğunu şimdiden gösteriyorlar.
Her zaman olduğu gibi, TAC’nin her anlamda sorunsuz bir işleyişe sahip
olmasını sağlayan öğretmenleriniz, akademik destek personelimiz, veliler,
mezunlar ve Sağlık ve Eğitim Vakfı’na teşekkür ediyorum. Hepimiz bu
harika okulda çalışıyor ve okuyor olmaktan dolayı kendimizi ayrıcalıklı
hissetmeliyiz.

ANDREW LEATHWOOD
DİREKTÖR
HEADMASTER

Dear Members of the TAC Community,
I hope you find the second edition of TAC Life for the 2015/16 school
year entertaining and informative. As I complete my second year at
Tarsus American College I continue to be amazed by the many things
happening on our campus all the time. I have seen sports events, music
and art performances and have had the opportunity to see our students
present interesting projects and assignments. Our clubs are engaging and
entertaining and we have our students involved in meaningful community
service. The faculty have been fully engaged in teaching lessons, assessing
student learning and have also been involved in many discussion about
how to better meet the needs of our learners. All of us are also starting
to work on our CIS Accreditation Self Study – an opportunity to examine
all of our programs in great deal and develop action plans to improve
our schools as compared to an international standard. Our Grade 12s
seem well on the way in their YGS/LYS preparation and we are busily
examining mock exam results at all levels to make sure we are covering
all topics thoroughly. We filled our prep contingency and they give every
appearance of a powerful group of learners. As always, I want to thank
everyone who keeps TAC running so smoothly – our dedicated faculty
and support staff, parents, alumni and the SEV Foundation. We should
all feel priveliged to work and study here in this amazing school.

TAC Aİlesİnİn Değerlİ Üyelerİ,

Dopdolu geçen 2015-2016 yılı birinci döneminin sonunda hazırlanmış olan bu dergide
dönem boyunca yaptığımız çalışmaların bir özetini bulacaksınız. Tarsus Amerikan Koleji
misyonumuzda yer alan, tam donanımlı, eğitimli bireyler yetiştirme hedefimize uygun olarak,
akademik çalışmalarımızın yanı sıra spordan müziğe, resimden toplum hizmetlerine uzanan
geniş yelpazede tüm öğrencilerimize farklı fırsatlar sunduğumuz aktivitelerimizi sizle
paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.
Tarsus Amerikan Koleji öğretmen kadrosu da, öğrencilerimizin katılmış olduğu tüm
çalışmaların bir parçası olmakla kalmayıp, bir çok eğitim çalışmasına katılma fırsatı buldular.
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına tüm öğretmenlerimizin katıldığı ve Mersin Lamos Otel’de
gerçekleştirdiğimiz bir çalışmayla başladık. Uluslararası Bakalorya (IB) öğretmenlerimiz
IB eğitimlerine, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenlerimiz Yaratıcı Drama eğitimine,
Rehberlik Bölümü öğretmenlerimiz CAS eğitimine, ve tüm Türk öğretmenlerimiz Sedat Örsel
tarafından okulumuzda yapılan sempozyuma katıldılar. Ben de, Tarsus Amerikan Koleji’ni,
New York’da ikincisi gerçekleştirilen SEV Leaders Night etkinliğinde, kendileri de benim gibi
okullarının mezunu olan İzmir Amerikan Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi Okul Müdürleri
Didem Erpulat ve Funda Cüceloğlu ile birlikte temsil etme gururunu yaşadım.
Birinci dönem boyunca, sizlerle daha önce paylaştığımız gibi, 12. Sınıf öğrencilerimizin
YGS / LYS hazırlıklarına katkıda bulunmak üzere bazı farklı çalışmalar yaptık. Hem
öğrencilerimizden hem de öğretmenlerimizden bu çalışmalarla ilgili olarak olumlu geri
bildirimler aldık. Çalışmalarının en yoğun günlerini yaşamakta olan 12. Sınıf öğrencilerimizin
bu sürece sağlıkla ve başarıyla devam etmelerini, tüm öğrencilerimize, başarılı ve aynı
zamanda keyif alacakları çalışmalarda yer alabilecekleri bir dönem diliyorum.
Saygılarımla.
Dear Members of the TAC Community,
In the pages of this edition of TAC Life, which is prepared at the end of a full first semester
of 2015-2016, you will see a brief chronicle of the semester’s activities. In line with our
mandate of raising well-rounded, well-educated individuals outlined in our mission
statement, we are proud and pleased to share our activities in a wide range of areas including
music, art, and community service, which introduce students to brand new worlds.
The teaching staff of Tarsus American College itself was a part of the learning
experience, in addition to taking part in these activities with students. Starting the
academic year with an all-staff professional development retreat at Lamos Hotel, Mersin,
the professional learning branched out with our IB teachers attending IB trainings,
Turkish Literature teachers enriching their teaching methodologies with Creative
Drama workshops, and guidance counselors with CAS training, with all Turkish faculty
meeting again for a symposium at the school by Sedat Örsel last month. I myself was
proud to represent Tarsus American College at the second SEV Leaders Night in New
York along with the principals of American Collegiate Institute in İzmir and Üsküdar
American Academy, Ms. Didem Erpulat and Ms. Funda Cüceloğlu, respectively, with
whom I share the privilege of being the principal of the high school of graduation.
As we have shared earlier, we have made various accomodations for our grade 12 students
which better suit their needs towards their YGS/LYS preparations, receiving positive
student and teacher feedback about these initiatives. I hope that our senior class, who
may be experiencing the most intensive days of their academic career to date, thrive
in this process. I also hope that the rest of our students have a great second semester
where they enjoy a multitude of academically and socially rewarding experiences.
Regards.

GÜNSELİ YÜKSEL
OKUL MÜDÜRÜ
SCHOOL PRINCIPAL

3

4

TAC’NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU
A BITTERSWEET PRELUDE TO THE NEW ACADEMIC YEAR AT TAC

6

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
TEACHERS’ DAY

8

9. ÇUKUROVA KİTAP FUARI’NDAYDIK!
TAC AT THE 9TH ANNUAL CUKUROVA BOOK FAIR

9

TAC AİLESİ'NİN PAZAR KAHVALTISI
SUNDAY BRUNCH WITH THE TAC COMMUNITY

10

KAMP KÜLTÜRÜ
PREP CAMPOUT AT TAC

12

SİLİFKE’NİN LİMON TOPLAYICILARI İLE BİR GÜN
LIFE WITH THE LEMON PICKERS OF SILIFKE

14

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ DÜNYANIN EN GÜZEL 13 OKULUNDAN BİRİ
THE MOST BEAUTIFUL CAMPUSES AROUND THE WORLD LIST HAS A CONTENDER FROM TURKEY...

16

TAC KARİYER GÜNÜ 2015
TAC CAREER DAY 2015

18

DR. MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ TAC’YE KONUK OL DU
DR. MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ WAS THE GUEST OF TACCOLLEGE

22

MEZUN HABERLERİ
ALUMNI NEWS

24

YİNE BİR EĞİTİM YUVASI, YİNE TAC…
TAC AT ANOTHER BEDROCK OF EDUCATION

36

TOPLUMLARIN MİMARİ KİLİT TAŞLARI KADINLARDIR, ANALARDIR
WOMEN AND MOTHERS ARE THE KEYSTONE OF ALL SOCIAL COMMUNITIES

37

KİTAPLARLA DOLU BİR FUAR!
A FAIR FULL OF BOOKS

38

TAC TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ İZMİR’DE!
TAC TURKISH DRAMA CLUB IN İZMİR

39

FRANSIZ ALMAN MUTFAĞI
THE GERMAN-FRENCH COOKING

41

LAHEY’DE TEMSİLE HAZIRIZ
READY TO REPRESENT IN THE HAGUE

42

TAC'DE “THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD”
“THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD” STARTED AT TAC

44

25. BALKAN VETERAN ATLETİZM ŞAMPİYONASI
‘BALKAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIP

45

YARATICILIK BİZİM İŞİMİZ
DESTINATION: CREATIVITY

46

ECHO’DAN BOMBA GİBİ KONSER!
ECHO TAKES THE STAGE BY STORM!

47

“HER ÖĞRETMEN HEM LİDER HEM ÖĞRETMENDİR”
“EVERY TEAC HER IS ALSO A LEADER”

48

AKRAN REHBERLERİ, HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
PEER COUNSELORS MEET WITH PREP STUDENTS

50

TAC HAZIRLIK SINIFI SAHİL TEMİZLİĞİ
TAC PREP BEACH CLEAN-UP

51

BİR UMUT ZİYARETİ
A VISIT OF HOPE

52

TAC ÖĞRENCİLERİ, MERSİN HUZUREVİ'Nİ ZİYARETİ ETTİ
TAC STUDENTS VISITED THE MERSIN ELDERLY HOME

53

SATIN ALMAYALIM, SAHİPLENELİM!
LET'S NOT BUY PETS, LET’S ADOPT THEM

54

‘TAC’NİN PERİLERİ’
BB FAIRIES OF TAC

55

FUTBOL TURNUVASINDA EĞLENCELİ İSİMLER
TARSUS AMERICAN COLLEGE REPUBLIC CUP- FOOTBALL

56

SEKİZİNCİ ERTAN DUMANLI BASKETBOL TURNUVASI
8TH ERTAN DUMANLI BASKETBALL TOURNAMENT

57

TAC GENÇ TAKIM – TÜRKMENİSTAN A MİLLİ MAÇI
TAC VS TURKMENISTAN A TEAM

58

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ'NİN
KURUMSAL YAYINIDIR. OFFICIAL PUBLICATION OF
TARSUS AMERICAN COLLEGE.

SEV YAYINCILIK SEV PUBLISHING
ŞİRKET MÜDÜRÜ COMPANY MANAGER
BAHA SÖNMEZ

KIŞ 2016, YIL 5, SAYI 9
WINTER 2016, YEAR 5, 9Wth ISSUE

YAYINA HAZIRLAYANLAR PRODUCTION
AYDIN DEMİRER
RESUL BUKSUR

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ PUBLISHER
GÜNSELİ YÜKSEL
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
MANAGING EDITOR
K. NESLİHAN ÖZÜNLÜ
YAYIN DESTEK GRUBU EDITORIAL SUPPORT TEAM
BİNNUR KARADEMİR (SEV)
ESRA ZİNCİRKIRAN AYDIN (SEV)
ZEYNEP ATLAN (SEV)
FİLİZ BAL (TAC)
ÇAĞLA ŞENGİL (SEV)

T +90 216 474 23 41-42-43-44
F +90 216 474 23 45
www.redhouse.com.tr
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ TARSUS AMERICAN COLLEGE
CAMİNUR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 44, 33440
TARSUS MERSİN TURKEY
T +90 (324) 241 81 81
F +90 (324) 241 81 04
e-mail: info@tac.k12.tr

BASKI PRINTING
İMAK OFSET BASIM YAYIN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. GÖL SK. NO: 1
(İTFAİYE KARŞISI) YENİBOSNA 34192
BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
T +90 212 656 49 97
F +90 212 656 29 26
YAYIN TÜRÜ TYPE OF PUBLICATION
KURUMSAL İÇ YAYIN INSTITUTIONAL PUBLICATION
İLETİŞİM İÇİN CONTACT
nozunlu@tac.k12.tr
csengil@sev.org.tr

5

tac l i f e

Kutlamalar
Önemli Günler

Special Days
Celebrations

TAC’NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU
A BITTERSWEET PRELUDE TO
THE NEW ACADEMIC YEAR AT
TARSUS AMERICAN COLLEGE

T
6

ürkiye’nin en köklü okullarından
Tarsus Amerikan Koleji (TAC)
ve kardeş okulu olan Tarsus SEV
İlköğretim Kurumları’nda ders zili erken
çaldı. 2015-2016 eğitim-öğretim yılına 7
Eylül 2015 Pazartesi günü başlayan Tarsus
Amerikan Koleji ve Tarsus SEV’deki
açılış törenleri, birbiri ardına gelen şehit
haberleri nedeniyle buruk geçti.
TAC’nin tarihi kampüsünde düzenlenen
törene, öğrencilerin yanı sıra veliler ve
okul görevlileri ile Sağlık ve Eğitim Vakfı
(SEV) Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı
Mehmet Yaltır katıldı. Her yıl davulluzurnalı açılış yapan öğrenciler, bu yıl
tüm ülkemizi yasa boğan şehit haberleri
nedeniyle, hüzünlü ve buruk bir açılış
gerçekleştirdiler. Ellerinde büyük bir Türk
bayrağı ve meşaleler eşliğinde tören alanına

HABER NEWS

giren TAC öğrencileri, tüm veliler ve
okul yöneticileriyle birlikte şehitlerimiz
anısına saygı duruşunda bulundular.
Törende; SEV Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkan Yardımcısı Mehmet Yaltır,
Okul Müdürü Günseli Yüksel, Tarsus
Okulları Direktörü Andrew Leathwood
ve TAC Mezunlar Derneği Başkanı Ali
Cerrahoğlu yaptıkları konuşmalarda
yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili duygu,
düşünce ve temennilerini dile getirdiler.
Açılış törenlerinde yapılan konuşmaların
ardından TAC öğrencileri, yeni eğitim ve
öğretim yılının ilk dersini işlemek üzere
sınıflarına girerek sıraları doldurdular.
Tarsus American College (TAC),
one of the long-established schools
of Turkey, and its sister schools
Tarsus SEV Elementary and Middle
School, the class bells rang earlier
this year. The opening ceremonies
at the Tarsus Schools, which started
the new academic year on Monday,
September 7, were shadowed by
the news of the fallen soldiers and
officers coming one after the other.
The ceremony which took place in the
historic campus of Tarsus American
College was well attended by many
parents and Mehmet Yaltır, the ViceChair of the Board of Trustees of Health
and Education Foundation (SEV), as
well as students and teachers. Senior
students, who traditionally make a
very animated and festive entrance
into the opening ceremony with drums
and horns, arrived in a downcast
and bittersweet procession this year
because of the news of the martyrs
which deeply saddened the entire
country. TAC seniors who entered the
ceremony area carrying with a big
Turkish flag and torches joined the
parents and school administrators
in observing a moment of silence for
those fallen while in service of Turkey.
In their remarks, Mehmet Yaltır,
Principal Günseli Yüksel,Andrew
Leathwood, the Director of Tarsus
Schools and Ali Cerrahoğlu, the
President of the TAC Alumni
Association shared their feelings, goals
and wishes for the new academic year.
Following the opening remarks,
TAC students took their seats in
their classrooms for the first class
period of the academic year.
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ÖĞRETMENLER
GÜNÜ
TEACHERS’ DAY

T

arsus Amerikan Koleji, 20 Kasım 2015’te Öğretmenler
Günü’nü eğlenceli bir programla kutladı. İkinci
Yabancı Dil Bölümü tarafından hazırlanan etkinliği
9. Sınıf öğrencilerinden Kutay İleri ve Çiğdem Naz
Boğa başarıyla sundu. İlk olarak Başöğretmenimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmen ve Eğitim”
konulu bir slayt gösterisi yansıtıldı. Ardından farklı
düzeydeki öğrencilerin hazırlamış olduğu programda
her bir öğretmenimizin fotoğrafları gösterildi.
Müzik öğretmenimiz Aslı Son önderliğinde 10. Sınıf
öğrencilerimiz sahnede şarkı söyleyip dans ettiler. Son
olarak da mezunlarımızın göndermiş oldukları mesajlar
iletildikten sonra öğrencilerimizin öğretmenlerine
yazdıkları “Öğretmenler Günü” notları, Dr. Duygu Gülev
ve Öğrenci Birliği Komitesi tarafından hazırlanan
hediyeler öğretmenlerimize takdim edildi.
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Tarsus American College celebrated the Teachers’ Day
on November 20 with a fun assembly prepared by the
Second Foreign Language department. The student
presenters were Kutay İleri and Çiğdem Naz Boğa from
Grade 9. The program started with a slideshow titled
“Atatürk and Education”. Following the projection of
the photos of each and every teacher at TAC on the
screen with student messages, several grade 10 took
the stage for some songs and a dance performance.
The video messages of recent TAC graduates also
added greater color and meaning to the celebration of
this special day. The cards which the students wrote
for their teachers and the gifts for teachers prepared
by Ms. Duygu Gülev and the TAC Student Council,
which were presented at the end of the ceremony
were another emotional highlight for the teachers.

HABER NEWS

9. Çukurova
Kitap
Fuarı’ndaydık!

“Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.”
Orhan PAMUK

9-17

TAC At The
9th Annual
Cukurova
Book FaIr

Ocak 2016 tarihleri arasında TÜYAP
Adana Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde kapılarını açan Çukurova Kitap
Fuarı’nın bu yıl dokuzuncusu düzenlendi
ve etkinliğe TAC öğrencileri de katıldı.
Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve
“One day I read a book and my whole life changed” Orhan PAMUK
Edebiyatı Bölümü etkinlikleri çerçevesinde
gerçekleştirilen fuar ziyareti, bölüm
This January (9-17) saw the 9th edition of the Çukurova Book Fair
öğretmeni Önder Şit eşliğinde hayat buldu.
at the TÜYAP Adana International Fair and Convention Center
Tours and
250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun
and TAC students were there. The visit to the fair, organized by
Trips
katılımıyla zenginleşen fuarda “bulunma,
the Turkish Literature Department, was supervised by Turkish
yeni eserlerle buluşma, kitap alma, yazarlarla
Literature teacher Önder Şit. At the fair where a large volume of
tanışma, kitabın büyülü dünyasına kapılma”
participants from 250 publishers and NGOs attended, students had
şansını elde eden öğrencilerimiz, ellerinde,
the opportunity to enjoy the magical world of books, meet with the
okuyacakları basılı kitaplar ve zihinlerinde onları
authors and new books, leaving the fair with the books they have bought,
okuyacak hakiki kitaplarla fuardan ayrıldılar.
with their minds full of the potential journeys they will take with them.

Turlar ve
Geziler

ANKARA ÜNİVERSİTELER GEZİSİ
TrIp To Ankara UnIversItIes

Her yıl 11. Sınıf öğrencileri ile düzenlenen ve mesleki
rehberlik çalışmaları içinde önemli bir yere sahip
olan üniversite gezilerinden ‘Ankara Üniversiteleri
Ziyareti’ bu yıl da 5-6 Kasım tarihlerinde yapıldı.
Okul psikolojik danışmanı Özlem Algan ve müdür
yardımcısı Rüştü Sakallı rehberliğinde yapılan geziye
11. Sınıftan 25 öğrenci katıldı. Sırasıyla Bilkent,
ODTÜ, Başkent, Hacettepe ve TOBB Üniversitelerinin
ziyaret edildiği, yükseköğrenim programları hakkında
bilgilendirmenin yanı sıra kampüs hayatının yakından
gözlemlendiği gezi, Anıtkabir ziyareti ile noktalandı.
The traditional annual visit to selected
universities in Ankara with grade 11 students
took place on November 5-6 this year, under
the auspices of the Guidance Department.
The trip, which had the guidance counselor Özlem
Algan and Rüştü Sakallı as supervisors, saw the
participation of 25 grade 11 students. It included
visits to Bilkent, METU, Başkent, Hacettepe and TOBB
universities and focused on getting the students
some first-hand experience of campus life. They also
listened to and participated in informational seminars,
and concluded the trip with a visit to Anıtkabir.
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TAC AİLESİ'NİN
PAZAR KAHVALTISI
SUNDAY BRUNCH WITH
THE TAC COMMUNITY

T

ürkiye’nin eğitim çınarı 127 yıllık Tarsus Amerikan
Koleji (TAC), yeni eğitim ve öğretim yılına
keyifli bir pazar buluşmasıyla merhaba dedi.
Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) öğrenci, veli ve öğretmenleri,
Okul Aile Birliği ve Öğrenci Birliği’nin 4 Ekim Pazar günü
gerçekleştirdiği kahvaltıda buluştu. Okul Aile Birliği ve
Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen brunch’ta, 350’ye yakın
öğrenci, veli ve öğretmen bir araya geldi. Okula yeni başlayan
öğrencilerle abi ve ablalarının tanışıp kaynaşma fırsatı bulduğu
etkinlikte, veli ve öğretmenler de keyifli bir pazar geçirdi.
Çeşitli spor aktivitelerinin düzenlendiği kahvaltılı
buluşmada; baba-oğul voleybol maçı, masa
tenisi turnuvası, halat çekme, köpüklü
kayma yarışı ve su savaşlarıyla katılımcılar
doyasıya eğlendi. Spor etkinlikleriyle sınırlı
kalmayan etkinlikler, TAC’nin yıllardır
süren geleneği Echo grubunun konseri ve
Adana Çoksesli Korosu’nun (ÇOKFONİK)
Social
birbirinden güzel parçalarıyla çok
Activities
daha renkli bir atmosfere büründü.

Sosyal
Aktiveteler
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Tarsus American College, one of the
longest established institutions in Turkish
education, welcomed the new academic
year with an enjoyable Sunday gathering of its community
members. Some 350 TAC students, parents and teachers
met on Sunday, October 4 at the brunch organized by the
PTA and Student Council. The activity which helped the
socialization between new students with their upperclassmen,
also was thoroughly enjoyed by parents and teachers.
The rest of the day was filled with fun activities such as fatherson volleyball games, table tennis tournament, tug-o’war, wet
slide, and water wars. Activities were not limited to athletics,
and were made much more festive with the Echo band concert
which is a long-standing tradition of TAC and memorable
tunes sung by Adana Polyphonic Chorus (Çokfonik).

HABER NEWS
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Sosyal
Aktiveteler
Social
Activities

KAMP KÜLTÜRÜ
PREP CAMPOUT
AT TAC
T

12

arsus Amerikan Koleji Hazırlık sınıfı
öğrencileri ve öğretmenleri, yaklaşık
40 dönümlük okul yerleşkesinde, doğayla iç
içe olmanın ve doğada bir gün geçirmenin
güzelliğini, Beden Eğitimi Bölümü’nün
organize ettiği muhteşem bir çadır
kampı etkinliğiyle yaşamış oldular.
Öğrencilerimiz, insana
bağımsızlık ve özgürlük duygusu
kazandıran kamp kültürünü
deneyimleme şansı yakaladılar.
Önce öğretmenlerinin
yardımıyla çadırlarını kurdular,
ardından akşamki kamp için
hazırlıklara yardım ettiler.
Tüm işler tamamlanınca sıra
eğlenceye geldi. Koşu yarışması,
halat çekme yarışması ve ip
atlama etkinliklerinin ardından,
gecenin en eğlenceli kısmı olan karaoke
yarışmasıyla günün yorgunluğunu atan
gençlerimiz, gece sinemasıyla dinlenme
fırsatı buldular. Sinema bitiminde Belgin
Hocamızın hazırladığı krepleri büyük bir
zevkle yiyen öğrencilerimizin iştahı ve
heyecanı gerçekten görülmeye değerdi.
Gecenin sonlarına doğru kamp ateşinin

etrafında şarkılar söylendi ve danslar edildi.
Bir günlüğüne bile olsa teknolojiyi bir
kenara bırakarak, arkadaşlarıyla ve doğayla
baş başa kalan öğrencilerimiz, gruptan
bağımsız hareket etmeye pek olanak
vermeyen kamp kültürüyle takım
çalışmasını ve yardımlaşmayı
da öğrenmiş oldular.
Gelecek yıl “TAC’de Çadır
Kampı” etkinliğinde
görüşmek üzere!
Prep students and teachers
of TAC enjoyed the first
experience of camping in
the natural environment
of their 40-acre campus
thanks to the Prep Campout
organized by the PE Department.
With this activity, the students
experienced camp culture which
develops individuals freedom and
independence. They first set up their
tents with the help of their teachers,
and then helped with the rest of the
preparations for the evening camp.
With all chores completed, it was the

time for entertainment. Following the
circuit runs, tug'o war and skipping rope,
the evening culminated with the karaoke
contest, followed by the movie night.
At the end of the movie, the students
were treated to the delicious crepes
made on campus by Belgin Hanım. In
the following hours, the students were
singing and dancing around the campfire.
TAC's prep students, who left the amenities
of information technology aside - even for
one day - had the opportunity to commune
with nature and socialize with friends,
while developing skills of teamwork and
sharing in a camp setting which does not
allow much to act outside of a social group.
We hope to see all in next year's campout!
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SİLİFKE’NİN LİMON
TOPLAYICILARI İLE BİR GÜN
LIFE WITH THE LEMON
PICKERS OF SILIFKE

11.

14

Sınıf IB öğrencilerimizden
Sema Nil Yılmaz’ın
yardım isteği sayesinde
Silifke’nin Kurtuluş Köyü'nde
mevsimlik işçilik yapan göçmenlerin
çocukları ile bizi minnettar bırakan
ve ilham veren bir gün geçirdik.
İş, ailelerini nereye götürürse oraya
gitmek zorunda olan ve son derece
kesintili ve gelişigüzel bir eğitim
deneyimi yaşayan (bu yıla kadar
Milli Eğitim Bakanlığı’na kayıt
bile yaptıramıyorlardı) bu göçebe
çocukların yaşadıkları zorluklardan
etkilenen Sema Nil, onlara yardım
elini uzatmaya karar vermiş.
Silifke’de kaldıkları sürece bu çocuklara
ders veren annesi ile konuşan Sema
Nil’in aklına bir fikir gelmiş: Çocukların
gittikleri her yere taşıyabilecekleri,
böylece her yeni okula ve öğretmene
öğrencinin nerede olduğunu, neleri
bildiğini ve ne tür bir desteğe ihtiyaç
duyduğunu gösterecek bir portfolyo /
eğitim dosyası oluşturmak. Bu dosyalar
aynı zamanda çocuklara kendilerine
ait bir şeyi taşımanın gururunu da
verecekti. Bu dosyalar hafif olacaktı,
bütün bir göçebe topluluğun seyahat
ettiği otobüste ağırlık yapmayacak, yer
kaplamayacaktı; hepsinden önemlisi
“Sema Nil Ablaları” tarafından sadece
onlar için geliştirilen bir şey olacaktı.
Sema Nil çocuklarla ilk kez bahçe
sahipleri için portakal ve mandalina
toplarlarken Hatay’da karşılaşmış.
Ziyarete gittiğimiz gün, Sema Nil Abla
onlara görmeye geleceği ve ders vereceği
için babaları onlara bahçelerden
ayrılıp Kurtuluş’taki okula gelme izni
vermişlerdi. Gelebildikleri zaman bu
derslere katılıyorlar – gerçi birçoğu çok
daha düzenli gelmek istiyorlar – ama
şu da bir gerçek ki limon ağaçlarını

üstüne kurulmuş, on kişilik bir ailenin
içinde yaşadığı ve uyuduğu tek odalı bir
çadırın içinde bize gösterilen cömert
ve değerli konukseverlikten sonra…
Söylemeye gerek yok, hepimiz Sema Nil’i
bu olağanüstü projesini desteklemek
için gereken esin kaynağını bulmuş
olduk. TAC’ye dönerken otobüste
konuştuklarımız da öğrencilerin göçmen
çocuklar için sıcak tutacak kışlık kıyafetleri
nasıl organize edebilecekleri, bir an
önce nasıl eldiven temin edebileceğimiz
ve bir daha tekrar ne zaman onların
ziyaretine gidebileceğimiz idi.
Silifke’de gerçekten de hem içimizi acıtan
hem de ilham veren bir gün geçirdik ve
kişisel olarak ben de TAC öğrencilerinin
gerçekten ne kadar merhametli ve
verici olabileceklerini görmekten
büyük gurur duydum.

Toplum
Hizmetleri

A

humbling and inspiring
day was spent with the
children of seasonal migrant
workers in Kurtuluş village in
Social
Silifke, thanks to the desire to
Service
help from one of our grade 11
tamamen ve en hızlı bir şekilde
IB students, Sema Nil Yılmaz.
boşaltmaya yardım etmek
Touched by the difficulties faced
için sık sık çağrılıyorlar, çünkü
by these nomadic children, who travel
aileler topladıkları meyvenin ağırlığı
where the work takes their families, and
üzerinden ve ancak iş bitince para alıyorlar.
who have the most erratic and random
Bahçelere gittiğimizde, en küçüğünün
of educational experiences (until this
dokuz yaşında olduğu bu çocukların silme
year they could not even be registered
dolu ağaçlardan meyveleri inanılmaz bir
within the Ministry of Education),
hız, gurur ve verimlilikle sadece dakikalar
Sema Nil was determined to help.
içerisinde sıyırmalarını izlemek bizi
Talking to her mother who teaches them
gerçekten de çok etkiledi. Aynı zamanda
when they stay in Silifke, Sema Nil came
soğuk havadan birçoğunun yetersiz
up with the idea of a portfolio each child
giyinmiş olduklarını, eldivenlerinin
could carry from place to place to help
olmadığını, ellerinin ve parmaklarının
the schools and teachers see where they
batan dikenlerden kızarıklarla dolu
are, what they know, and how they need
olduğunu görmek içimizi sızlattı. 4.
support. The portfolios also give these
sınıfta olması gerekirken 3. sınıfa devam
children something of their own to take
eden Melek, öğretmen olmak istiyor ve
pride in. They are light, they don’t take
ellerindeki, yaptığı işi ele veren, bu izleri,
up weight or space in the bus the entire
alay edilmemek ve isim takılmaması için
nomadic community travels in, and they
okuldaki diğer çocuklardan gizliyor. Melek
are something that has
o gün ağladı çünkü keskin
been created just for them
limon ağacı dallarının kestiği
by someone who cares elleri acıyordu. Melek, biz
their very own ‘Sema Nil
giderken her birimize tek
abla’! She first met them in
tek sarıldı. Bu gerçekten de
Hatay in December 2015,
içimizi acıtan bir andı ve bir
where they were picking
daha asla hayatlarımızdan
oranges and mandarins
şikayet etmemeye söz
for local landowners.
verdik. Özellikle de çamurun
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Because Sema Nil abla was coming to
see them and teach them on the day
we visited, the children were allowed
by their fathers to leave the fields and
come to the school in Kurtuluş. They
come when they can – and many want
to attend a lot more then they do - but
they are often needed as an extra pair
of hands to help strip the lemon trees
as fast as possible, as these families
get paid by the weight of the fruit they
pick, and only when the job is done.
It was humbling to get taken to the
fields and watch children as young
as nine wield sharp pruning shears
with incredible speed, pride, and
efficiency as they stripped entire trees
of lemons in just minutes. It was also
heartbreaking
to see many
underdressed
for the cold
weather,
without gloves,
and covered
in red marks
from where the
thorns catch their hands and fingers.
Melek, in grade 3 when she should
be in grade 4, wants to be a teacher
and tries to hide the telltale marks
on her hands from other children
when she goes to school, so as not to
be made fun of and called names.
She cried that day because her hands
hurt from the sharp lemon branches
and she hugged every single one of
us when we left. It broke hearts and
inspired us all to never complain
about our lives again. Especially after
being shown the most gracious and
welcoming hospitality in a one-room
tent in the mud, where a family of ten
share the space to sleep and live in.
Needless to say, we all feel inspired
now to support Sema Nil in this
amazing project. The talk on the bus
on the way back to TAC was all about
how the students could best organise
some warm winter clothes for the
children, get them gloves immediately,
and when we could next see them.
It truly was a sobering and
inspirational day, and one that gave me
personally a great sense of pride in how
genuinely caring TAC students can be.

MEZUNLAR DERNEĞİ TAC AİLESİ'Nİ
YAYLADA BULUŞTURDU
Tarsus Amerikan Koleji (TAC)
Mezunlar Derneği; bu yıl TAC’de
göreve yeni başlayan yöneticilerin ve
öğretmenlerin mezunlarla tanışması
amacıyla keyifli bir yayla buluşması
düzenledi. TAC Ailesi’ne bu yıl yeni
katılanlar, TAC’nin Çamlıyayla’da
bulunan yayla evinde buluştu. TAC
Mezunlar Derneği tarafından yayla evine
davet edilen öğretmen ve yöneticiler
için hoş geldin yemeği düzenlendi.
Yayla pidesi ve tulum peyniriyle başlayan
keyifli yayla davetinde, ekibin bir bölümü,

ilk kez gittikleri Namrun'da kaleye çıkarak
eşsiz manzaranın keyfini çıkardılar.
Daha sonra hep birlikte sohbet eşliğinde
yenilen yemek sonrası, yeniden bir araya
gelmek üzere sözleşerek, büyüleyici
yayla manzarasından ayrıldılar.
Yaylada keyifli bir gün geçiren öğretmenler
ve yöneticiler, böyle güzel bir ortamda
birlikte olma imkanı verdiği için TAC
Mezunlar Derneği’ne teşekkür ettiler.
Yaylanın tadına doyamadıklarını belirten
yayla konukları, etkinliğin en kısa zamanda
tekrarlanmasını dilediklerini ifade ettiler.

TAC ALUMNI ASSOCIATION BRINGS
THE TAC FAMILY TOGETHER
AT THE MOUNTAIN HOUSE
Tarsus American College's (TAC) Alumni
Association organized an enjoyable
get-together of administrators and new
teachers in Namrun. The new members
of the TAC community were hosted at the
school's mountain house in the Tarsus
mountain village of Namrun. The teachers
and administrators invited to the mountain
house by the TAC Alumni Association
were treated to a welcome luncheon.
During the mountain house fun which
started with the fresh pide and tulum

cheese, a part of the team climbed
up the Namrun castle, enjoying the
lovely landscape from the peak.
Following the luncheon together,
they left the mountain house with
the promise of meeting again soon.
The guest teachers and administrators
who spend this wonderful day in the
mountains thanked the TAC Alumni
Association for the opportunity of meeting
in such a beautiful setting, wishing
to meet again in another activity.
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TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
DÜNYANIN EN GÜZEL
13 OKULUNDAN BİRİ...
THE MOST BEAUTIFUL CAMPUSES
AROUND THE WORLD LIST HAS A
CONTENDER FROM TURKEY…
Dünyanın en güzel 13 okulu listesine Türkiye’den de bir okul girdi!
Uluslararası bağımsız haber sitesi Tech Insider, dünya çapında yaptığı
araştırma sonunda, Tarsus’taki Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV
İlköğretim Okulu’nu, ‘Dünyanın En Güzel 13 Okulu’ listesinde gösterdi.
A school in Turkey made it to the list of 13 of the most beautiful campuses
around the world. Tech Insider, an international independent news
source, listed Tarsus American College - Tarsus SEV Elementary
School as one of the “Most Beautiful 13 Schools Around the World”.

16

T

ürkiye’nin en köklü okullarından
Tarsus Amerikan Koleji’nin
(TAC) 127 yıllık tarihi kampüsü,
dünyanın en güzel okulları
listesine girdi. Haber, bilgi, analiz, görüş ve
yorumlara yer veren uluslararası bağımsız
web sitesi www.techinsider.io; ‘Dünyanın En
Güzel 13 Okulu’ başlıklı bir araştırma yaptı.
Araştırmada; Avustralya'dan Nijerya’ya,
Kamboçya’dan Danimarka’ya dünyanın
dört bir yanındaki okullar süzgeçten
geçirildi. Dünyadaki binlerce okul arasında
yapılan araştırmanın sonunda, Türkiye’den
Tarsus Amerikan Koleji (TAC), etkileyici

tarihi kampüsüyle listede yer aldı.
Araştırma ile ilgili Tech Insider sitesinde
şu açıklama yapıldı: “Öğrenme; uyarıcı,
canlandırıcı ve ilgi çekici bir deneyimdir.
Okulların da aynı şekilde etkileyici olması
gerekmez mi? Avustralya'dan Nijerya’ya,
Kamboçya’dan Danimarka’ya dünyanın
her yerinde güzel okullar bulunabilir.
Bazıları çocuklara teknolojinin inceliklerini
öğretirken, bazıları da bu deneyimden
yoksun kalan maddi durumu yetersiz
çocuklara ilk kez eğitim verirler.”
En güzel okullar listesinde, Tarsus Amerikan
Koleji (TAC) ve Tarsus SEV İlköğretim

Okulu’na (TSEV) yer veren Tech Insider,
neden Tarsus’u seçtiğini ise; “Gündüz
saatlerinde TAC-TSEV’in yeni kampüsü bir
iş merkezi gibi görünmekte, akşam güneş
battığında ise kampüsten sıcak turuncu bir
parıltı yayılmaktadır” ifadeleriyle açıkladı.
Tarsus Amerikan Koleji ile Tarsus SEV
İlköğretim Okulu’nun bulunduğu kampüs,
geçmiş ve geleceği bir arada harmanlıyor.
TAC’nin neredeyse bir buçuk asırlık geçmişe
sahip kampüsünün karşısında kurulan
Tarsus SEV’in yeni ve modern binası, altı
büyük mimari ödül aldı. Yaklaşık 10 bin
metrekarelik alanda inşa edilen binada;
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TAC’nin yatakhanesi, iki okulun ortak
kullandığı oditoryum, yemekhane ve kapalı
spor salonu yer alıyor. İlköğretim okulunun
binasında; anaokulundan dördüncü
sınıfa kadar olan ilköğretim öğrencileri
eğitim alırken, aynı kampüste bulunan
diğer bina ise TAC’nin yatılı okuyan lise
öğrencilerine ev sahipliği yapıyor.
Uluslararası web sitesi, "En Güzel
13 Okulu" şöyle listeledi:
1- Nijerya (Lagos)
2- Avustralya (Melbourne)
3- Türkiye (Tarsus)
4- Avustralya (Niddrie)
5- İsveç (Kungsbacka)
6- Tayland (Bangkok)
7- Kamboçya
8- Singapur
9- Çin
10- Danimarka (Kopenhag)
11/12- Japonya (Tokyo’dan iki okul)
13- Rusya
Not: Haberin yer aldığı linke http://www.
techinsider.io/most-beautiful-schools-in-theworld-2016-1 adresinden ulaşılabilir.

The 127-year-old campus of Tarsus
American College, one of the longest
established schools of Turkey, was ranked
as one of the most beautiful schools of
the world. The news source who filtered
through thousands of schools around the
world from Australia to Nigeria, Cambodia
and Denmark, selected the impressive and
historic Tarsus Campus to be on their list.
Acording to them: “Learning is meant
to be a stimulating, invigorating, and
engaging experience. So shouldn't schools
be equally awe-inspiring? Beautiful
schools can be found all around the world
— from Australia to Nigeria, Denmark
to Cambodia. They teach kids the finer
points of technology and provide firsttime education to the underprivileged”
The caption for Tarsus American College
and Tarsus SEV Elementary School
Campus encapsulates its unique ambience:
“During the day, the TAC SEV New Campus
in Tarsus, Turkey might look like an
office park… but once the sun sets, the
campus emits a warm orange glow”.
The campus of Tarsus American College
and Tarsus SEV Elementary School is a
special place, combining history and a

bright future. The new, modern building
of Tarsus SEV Elementary School has
already received six major architecture
awards. This ten-thousand-square-meter
space consists of a high school dormitory,
an auditorium, and a cafeteria used by the
two schools, together with a sports hall.
The elementary school section of the new
campus houses classrooms for grades 1-4
The complete list featured
in Tech Insider is:
1. Lagos, Nigeria
2. Melbourne, Australia
3. Tarsus, Turkey
4. Niddrie, Australia
5. Kungsbacka, Sweden
6. Bangkok, Thailand
7. Cambodia
8. Singapore
9. China
10. Copenhagen, Denmark
11/12. Tokyo, Japan
13. Russia
(For the original article please click:
http://www.techinsider.io/most-beautifulschools-in-the-world-2016-1)
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Rehberlik
Aktiviteleri

Counseling
Activities
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TAC KARİYER GÜNÜ 2015
TAC CAREER DAY 2015

O

kulumuzda her yıl Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Servisimiz, Kurumsal İletişim Departmanımız ve Mezunlar
Derneğimiz işbirliği ile gerçekleşen TAC Kariyer Günü, bu
yıl 15 Aralık 2015 tarihinde 15 mezunumuzun katılımı ile yapıldı.
Etkinliğin temel amacı, öğrencilerimize meslekleri
tanıtmak, gelişen kariyer alanları ve iş sektörleri
hakkında bilgi verebilmek ve öğrencilerimizin
gelecek hedefleri oluşturmalarına katkıda
bulunmak. Etkinliğe katılım sağlayan mezunlarımız
öğrencilerimiz için çok faydalı bilgiler paylaştılar.
Aynı zamanda mezunlarımıza, eski TAC günlerini
yeniden nostaljik bir biçimde yaşama şansı sağlayan
etkinlikte duygu ve coşku dolu anlar yaşandı.
Mesleki deneyimleri, önerileri ve paylaşımları
ile 15 Aralık 2015 Kariyer Günü’ne önemli katkı sağlayan
mezunlarımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca çok
keyifli ve verimli geçmesinde emeği olan, etkinlikte görev alan,
destek veren tüm okul yönetimine, öğretmen arkadaşlarımıza,
öğrencilerimize ve TAC Live TV ekibine teşekkür ediyoruz.

TAC Career Day, an annual event at TAC organized through
the collaboration of Guidance Counseling Department,
Corporate Communications Department and Alumni
Association, was held this year on December 15, 2015
with participation of 15 TAC graduates. The main
objective of the event was to introduce various
career options to students, to inform them about
developing and newly emerging business sectors
and to support students in setting their goals for
the future. The TAC Alumni who participated in
the event shared very valuable information with
the students. It also provided the graduates with
the opportunity to experience nostalgic moments
reminiscing their high school life at TAC. We really
appreciated these valuable members of the TAC family
contributing greatly to the TAC Career Day 2015 with their
professional experience, suggestions and tips. We also thank
the school administrators, teachers, students and and TAC
live TV crew for their support in making the event a success.
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TAC KARİYER GÜNÜNE
KATILAN MEZUNLAR
VE MESLEKLERİ:
TAC CAREER DAY ALUMNI
ATTENDEES AND THEIR
PROFESSIONS:
 Cihat Lokmanoğlu TAC ’72
Deniz İşletmeciliği ve Lojistik
Maritime Administration and Shiping
 Prof. Dr. Aslı Özyar
Arkeolog-Öğretim Üyesi (Boğaziçi Üniversitesi)
Archeologist (Bosphorus University)
 Sait Kayahan TAC ’76
CEO (Bilyoner.com)
CEO


M. Orhan Gürsoy TAC ’79

Avukat (Deniz Hukuku)

Lawyer

 Prof. Dr. Mustafa Karahan TAC ’79
Diz Cerrahı-Ortopedist
Orthopedist- Knee Sergeon
 Prof. Dr. Mehmet İnal TAC ’82
Girişimsel Radyolog
Interventional Radiologist
 Levent Soylu TAC ’83
Psikiyatrist-Psikoterapist
Psychiatrist-Psychotherapist
 Sami Tarık Veske TAC ’83
Makine Mühendisi
Mechanical Engineer
 Özlem Palabıyık TAC ’86
İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
 İpek Keretli TAC ’88
Marka ve Pazarlama Yöneticisi
Founding Partner of Prfit Agency
 Deniz Çoşkun TAC ’96
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
 K. Egemen Candır TAC ’97
Risk Yöneticisi
Risk Manager
 Sabanur Kıraç TAC ’01
Gazeteci-Köşe Yazarı
Journalist-Columnist
 Zeynep Gülşen TAC ’02
Peyzaj Mimarı- Etkinlik Yöneticisi
Landscope Architect- Event Manager
 Onur Şentut TAC ’02
Gemi Kaptanı
Sea Captain
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CUMHURİYET’İN ÇINARI
DR. MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ
TAC ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
A DESCENDANT OF THE FIRST
YEARS OF THE TURKISH REPUBLIC:
DR. MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ
Türkiye’nin ilk Sümeroloğu olan
101 yaşındaki Dr. Muazzez İlmiye
Çığ, Tarsus Amerikan Koleji’nin
konuğu oldu. TAC öğrencileri,
insanlığın kültürel tarihinin son 6
bin yılını ve Anadolu coğrafyasının
son yüzyılını, Cumhuriyet’in
yaşayan çınarı Dr. Muazzez İlmiye
Çığ’dan dinleme fırsatı buldu.
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Dr. Muazzez İlmiye Çığ (101),
the first Sumerologist of
Turkey was the guest of Tarsus
American College recently. TAC
students had the opportunity to
hear about the last 6000 years
of mankind’s shared cultural
history, and of the last century
of Anatolian geography from Dr.
Muazzez İlmiye Çığ, who lived
through the days of proclamation
of the Turkish Republic.

1

936 yılında Atatürk’ün kurduğu
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Hititoloji
bölümüne kaydolan Dr. Muazzez
İlmiye Çığ, 1940 yılında Ankara
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra
İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı
Belgeler Arşivine atandı. Müzede çalıştığı
31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılay
ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin
deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit
dillerinde yazılmış on binlerce tableti
temizleyip, sınıflandırıp, numaralandırdı.
74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler
arşivini oluşturdu, 3 bin tabletin kopyasını
yapıp katalog halinde yayımladı.
Bir asrı aşkın ömrüne Sümerli
Ludingirra, İnanna'nın Aşkı, Hititler
ve Hattuşa, Ortadoğu Uygarlık Mirası
ve Atatürk Düşünüyor'un da aralarında
bulunduğu 16 kitap sığdıran Dr. Muazzez
İlmiye Çığ, Tarsus Amerikan Koleji
öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı.

Atatürk’ün son derece ileri görüşlü ve
birikimli bir lider olduğunu vurgulayan
Dr. Muazzez İlmiye Çığ, ülkedeki birçok
sorunun arasında bile Atatürk’ün ülkeyi
kültür ve eğitim açısından ileriye taşımanın
yollarını aradığını ve buna çözüm yolları
bulduğunu anlattı: “Savaştan yeni
çıkılmış ve yüzlerce sorunla boğuşulan
bir ortamda bile Atatürk, Dil Tarih ve
Coğrafya Fakültesi’ni kurarak Türk tarihin
araştırılmasını sağlamıştır. 1936 yılında
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi’ni kurarak, Türk dilinin, Türk
tarihinin ve Türk kültürünün derinliğine
araştırılmasını sağlamıştır. Bununla
da yetinmemiş Hititoloji ve Sümeroloji
bölümlerinin kurulmasına öncülük
etmiştir. Bu kadar sıkıntının arasında
bunları düşünmüş ve hayata geçirmiştir.”
Atatürk’ün, tarihi halkın da bilmesini
amaçladığına dikkat çeken Dr. Muazzez
İlmiye Çığ, kendisinin de bu hedefle
kitaplar yazdığını belirtti: “Atatürk,
tüm gençlerin kendi tarihini bilmesini,
merak etmesini, araştırmasını istiyordu.
Gençlerin bu konuda bilinçli olması
gerektiğine inanıyordu. Ben de Atatürk’ün
bu ilkesinden yola çıktım. Bu yüzden ben
de emekli olunca köşeme çekilmek yerine
halka dönük olarak Sümer tarihiyle ilgili
kitaplarımı yazdım. Atatürk’ün sayesinde
kurulmuş olan bilim yuvasında edindiğim
bilgileri, birikimleri sizlerle paylaştım.”
Çığ is a graduate of the Hittitology
Department of Ankara University’s Faculty
of Languages, History and Geography,
which was founded by Atatürk himself
in 1936. She graduated in 1940, and was
assigned to work at the İstanbul Museum
of Oriental Antiquities, the Cuneiform
Archive. During her 31-year-tenure in
the museum, she cleaned, classified,
and numbered tens of thousands of
tablets scripted in the Sumerian, Akad
and Hitite languages, with the help of
her colleagues Hatice Kızılay and Dr.
F. R. Kraus. This led to the eventual
development of the cuneiform archive
consisting of of 74 thousand tablets. She
herself made copies of three thousand
tablets, thus building a massive catalogue.
Dr. Muazzez İlmiye Çığ has also authored
16 books including “Sumerian Ludingirra”,
“Inanna’s Love”, “Hittites and Hattusa”,
“Middle Eastern Heritage of Civilization”,
“Atatürk Thought” in her lifetime,
which now spans a century. A lifetime of
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experiences she shared with TAC students.
Dr. Çığ emphasized that Atatürk was a true
visionary, and she talked about how he
pondered the ways of moving the country
forward in culture and education even
amidst the very challenging problems
faced by the fledgling republic, and
how he managed to do that. “At a time
when Turkey survived the National
Campaign of Independence as a free
country and was facing with hundreds
of problems, Atatürk instituted the
Faculty of Languages, History and
Geography for an in-depth research on
the Turkish language, history and culture.
He also saw to the establishment of the
Hittitology and Sumerology departments,
again, even in the light of all of those
growing pains of the new Republic”.
Atatürk’s ideal of “broadening the
knowledge and understanding of history
among Turkish people” said Dr. Çığ,
remained as her inspiration when she
wrote her books. “Atatürk wanted all
young people to know, be curious about,
and to make research into their historical
foundation. I adopted the same ideal,
writing books on sumerology to inform the
wider public about this ancient culture,
instead of enjoying my retirement! I want
to share with all of you the knowledge
and experience I have accumulated
in an academic institution which was
founded by the efforts of Atatürk”.
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DÜNYANIN ÜNİVERSİTELERİ
TARSUS’TA BULUŞTU!
TAC BROUGHT INTERNATIONAL
UNIVERSITIES AND TAC
COMMUNITY TOGETHER

‘D

ünya vatandaşı yetiştirmek’
ilkesiyle yaklaşık bir buçuk asırdır
eğitime damga vuran Tarsus
Amerikan Koleji, dünyanın dört bir yanından
gelen üniversiteleri Tarsus’ta buluşturdu!
Avrupa, Amerika ve Asya’dan 11 seçkin
üniversite, Tarsus’a konuk oldu. Öğrenciler
hayallerini süsleyen üniversiteleri
yakından tanırken, veliler de yurtdışı
eğitimle ilgili merak ettikleri tüm
soruların yanıtlarını bulabildiler.
ABD, Avrupa ve Asya’nın en seçkin
üniversiteleri; okullarını tanıtmak
için Tarsus Amerikan Koleji’nin
kampüsünde yerlerini aldı. Öğrenciler ve
veliler, 11 seçkin üniversitenin katıldığı
etkinliklerde, ilgilendikleri üniversiteleri
yakından tanıma fırsatı buldu.
Özel Tarsus Amerikan Koleji, ‘Yurtdışı
Eğitim Günü’nde, Amerika ve Avrupa’dan
11 üniversiteyi bir araya getirdi. Okulun
kampüsünde düzenlenen etkinlikte,
saat 10.00-15.00 arasında Tarsus
Amerikan Koleji (TAC) öğrencilerine
yönelik tanıtımlar yapıldı.
Öğrenciler geleceğin meslekleri, kariyer,
yurtdışında burs imkanları, başvuru
süreçleri gibi yurtdışı eğitimle ilgili birçok
konuda bilgilenme fırsatı buldu. Saat
15.00-17.30 arasında ise sadece kolejin
değil, Tarsus ve çevre illerdeki tüm öğrenci
ve veliler de üniversitelerin standlarını
gezerek, üniversitelerle ilgili bilgiler aldılar.

Gün boyunca süren tanıtım etkinliğine,
öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdiler.
On 11 select universities from Europe,
USA and Asia were hosted by TAC.
While students got to know more about
universities in their dreams, parents found
the opportunity to find answers to the
questions they had about studying abroad.
Tarsus American College, one of the
most prestigious schools of Turkey
brought international universities and
TAC community together. 11 select
universities from USA, Europe and Asia
visited TAC to promote their schools.
In the day-long, students and parents
found a wealth of information about the
universities in which they are interested.
In activity on the school campus,
the universities were introduced to
students between 10:00-15:00, who
also had the opportunity to attend
breakout sessions on aspects of the
process such as career highlights
for the future, professional careers,
scholarship opportunities abroad,
and application process. Between
15:00-17:30 which was open to the
public, all students and parents from
TAC and other schools in Tarsus and
neighboring cities had a chance to visit
the university tables, receiving first
hand information about their offerings.
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GİRİŞİMCİ VE MÜHENDİS
ÖNDER YOL, TARSUS’TA...
ÖNDER YOL,
THE INVENTOR OF ELECTRIC
CAR VISITED HIS
ALMA-MATER
YEARS LATER

Mezun
Haberleri
Alumni
News

Türkiye’de yüzde yüz elektrikli
ilk aracı üreten girişimci
ve mühendis, TAC mezunu
Önder Yol, bir zamanlar eğitim
gördüğü Tarsus’un konuğu oldu.
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The enterpreneur-engineer
who produced the first 100%
electricity-operated car of
Turkey was hosted by Tarsus
American College where he spent
his high school years. Yol, who
came to Tarsus as the guest of
Tarsus City Council, for a lecture
to the students of the Automobile
Engineering Department of
Tarsus Faculty of Technology
paid a visit to Tarsus American
College where he graduated.

K

ent Konseyi’nin konuğu
olarak Tarsus’a gelen
ve Tarsus Teknoloji
Fakültesi’nde Otomotiv
Mühendisliği öğrencilerine konferans
veren Önder Yol, 1981 yılında mezun
olduğu Tarsus Amerikan Koleji’ni (TAC)
ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.
Orta ve lise eğitimini TAC’de tamamlayan
Önder Yol, bahçesinde koşturduğu,
sıralarında unutulmaz anılar biriktirdiği
okulun tarihi kampüsünde duygulu anlar
yaşadı. Okulda geçirdiği yıllara doğru bir
yolculuk yapan Önder Yol, TAC’den mezun
olmanın kendine çok şey kattığını söyledi:
“Hayatta geldiğim konumda, okulum çok
önemli bir yer tutuyor. Disiplin ve takım
çalışması ruhunu okulumda kazandığım spor
alışkanlığına borçluyum. O dönemde milli
yüzücü ve milli basketbolcuydum. O yıllarda
Adana’da bile kapalı havuz yokken ben 128

kez milli oldum. Kapalı havuz olmayan bir
kentten ilk defa milli olan sporcuydum.”

“BAŞARIMDA TAC’NİN ROLÜ BÜYÜK”
TAC döneminde neredeyse tüm öğrencilerin
spor yaptığını anlatan Önder Yol, “700
öğrencinin 600’ü sabah beşte kalkıp iki
saat spor yapardık ve öğleden sonra ders
bitiminde herkes kendi alanında tekrar spor
çalışması yapardı. TAC’de kazandığımız
bu spor alışkanlığı bana ekip çalışması
ve disiplin ruhunu kazandırdı. Bugün
halen geçmiş günlerdeki gibi erken kalkıp
mutlaka spor yaparım” diye konuştu.
TAC’de yatılı okumanın da ayrı bir katkı
sağladığına değinen Önder Yol, “Farklı
kültürlerle birlikte yetişmek dayanışmayı,
paylaşmayı ve kendi ayaklarımızın üzerinde
durabilmeyi öğretti” dedi. Tarsus’ta
olmaktan duyduğu mutluluğu ifade
eden Yol, okuduğu kente kendini borçlu
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hissederek her zaman katkıda bulunmaya
hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ELEKTRİKLİ
OTOMOBİLİNİ DE GETİRDİ

Tarsus’a gelişinde bir de sürpriz yaparak
ürettiği elektrikli otomobillerden birisini
de getiren Yol’un otomobili TAC’de büyük
ilgi gördü. TAC Başdanışmanı Andrew
Leathwood’un da ilgiyle ve heyecanla
denediği uzun menzilli otomobili, TAC
öğrencileri de merak ve hayranlıkla
inceledi. Elektrikli otomobille bir deneme
sürüşü yapan TAC Başdanışmanı
Leathwood, elektrikli araç teknolojisinin
bu noktaya bir TAC mezunu tarafından
getirilmesinin kendileri için çok
gurur verici olduğunu vurguladı.
Önder Yol’u konuk etmenin kendileri için
çok anlamlı olduğunu belirten Tarsus Kent
Konseyi Başkanı ve TAC Okul Hekimi
Dr. Ali Cerrahoğlu da, Önder Yol’un aynı
zamanda TAC mezunu olmasının bu
etkinliği daha da anlamlı kıldığını ifade etti:
“Bir mezunumuzun okuluna ve kentine
böylesine sahip çıkması, yoğun temposu

arasında davete koşarak gelmesi ve ürettiği
aracı iki personelle birlikte İstanbul’dan
Tarsus’a getirtmesi bizi çok mutlu etti ve
gururlandırdı. Öğrencilerimizin Önder
Yol gibi bir girişimciyle tanışması da çok
büyük bir fırsat. Özellikle mühendislik
düşünen öğrencilerimiz, gerek staj gerek
iş imkanları yönünden Önder Yol ile
iletişimlerini devam ettirmesi onlara
önemli bir katkı sağlayacaktır.”

ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Okul ziyaretinin ardından Tarsus’un
tarihi yerlerini gezen Önder Yol, daha
sonra Tarsus Teknoloji Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği’nde öğrencilere
bir konferans verdi. Öğrencilerle keyifli
vakit geçiren Yol, onları elektrikli
otomobiline bindirdi ve denemelerini
sağladı. Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca
da gün boyunca Önder Yol ile yakından
ilgilendi ve tüm etkinliklerde eşlik etti.
Elektrikli otomobillerin en önemli
handikabı şarj süresiyken, Önder
Yol kendi geliştirdiği teknoloji ile bu

süreyi şimdiden 450 kilometreye
ulaştırdı. Yakın zamanda bu süreyi 1000
kilometreye çıkartmayı hedefliyor.
Önder Yol, who completed his middle
school and high school education at TAC
experienced many emotions in the historic
campus where spent his formative years.
In this emotional journey back into those
years, Önder Yol talked about thestrong
contributions of TAC on his life today. "This
school holds a very important place in the
person I have grown to become. I owe the
self-discipline and teamwork skills to the
habit of sports which I have developed as
a student at TAC. During my education I
was a national swimmer and basketball
player. At a time when even Adana did not
have an indoor swimmimng pool, I played
in national team 128 times. I was the first
athlete to come from a city which did
not have an indoor swimmimng pool".

TAC HAS PLAYED A GREAT
ROLE IN MY SUCCESS
Önder Yol explained that in TAC, almost
all students were involved in sports "600
of 700 students would get up at five
a.m. and do sports exercises and in the
afternoon after classes ended everyone
would again do their sports routines. This
habit I have developed in TAC contributed
teamwork and self-discipline to me, and
I still get up early in the morning for my
sports exercises, like in the old days".
Yol, who explained the seperate advantages
of being a boarder at TAC said "being
raised with peers coming from different
backgrounds and cultures taught us a lot
about helping each other, sharing, and
standing on our own feet". Expressing
his happiness to be in Tarsus, Yol told
that he feels indebted to the city that
he has studied, and that he is always
ready to contribute in any capacity.
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TOPLUM SAĞLIĞI GÖNÜLLÜSÜ
DR. ALİ CERRAHOĞLU’NA (TAC’78)
ULUSLARARASI ÖDÜL
PUBLIC HEALTH VOLUNTEER DR. ALİ CERRAHOĞLU (TAC’78)
RECEIVES INTERNATIONAL AWARD
Tarsus Amerikan Koleji Okul
Doktoru Aile Hekimliği Uzmanı
Dr. Ali Cerrahoğlu (TAC’78),
uluslararası ödüle layık
görüldü. Meslek yaşamında
toplum sağlığıyla ilgili
önemli projeler geliştiren
Dr. Ali Cerrahoğlu, Avrupa
Aile Hekimleri Birliği
WONCA’dan “5 Yıldızlı
Doktor” ödülü aldı.

Mezun
Haberleri
Alumni
News

Tarsus American College School
doctor and family physician
specialist, Dr. Ali Cerrahoğlu
(TAC’78), has been selected as
the recipient of an international
award. Dr. Ali Cerrahoğlu, who
has developed important projects
in the area of public health
throughout his professional career,
received the “5 Star Doctor”
Award from WONCA (European
Family Doctors Association).

A
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ile hekimlerinin uluslararası örgütü
olan Avrupa Aile Hekimleri Birliği
- WONCA Europe, bu yıl ‘5 Yıldızlı
Doktor’ ödülünü Tarsus Amerikan Koleji
Okul Doktoru Aile Hekimliği Uzmanı Dr.
Ali Cerrahoğlu’na verdi. Dr. Ali Cerrahoğlu,
WONCA Europe tarafından Avrupa’da “5
Star Doctor 2015” seçildi. Dr. Cerrahoğlu,
ödülünü 22-25 Ekim 2015 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen ve 80 ülkeden 3 bin
500 doktorun katılımıyla gerçekleşen Avrupa
Aile Hekimliği Kongresi’ndeki törende aldı.
Avrupa Aile Hekimleri Birliği - WONCA
Europe, her yıl Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından belirlenen 5 özelliği
taşıyan bir doktoru, “5 Yıldızlı Doktor”
(WONCA Europe Award for Excellence
in Health Care: The 5 Star Doctor 2015)
olarak seçerek ödüllendiriyor. Dünya Sağlık

Örgütü, ‘5 Yıldızlı Doktor’ için; “hasta
bakan, karar veren, iletişim kuran, toplum
lideri olan ve ekip yöneten” şeklinde 5
özelliği taşımasını kriter olarak belirliyor.

SADECE HASTA BAKMAK YETMİYOR!
WONCA Europe, 2015 yılında Avrupa’nın
5 yıldızlı doktoru olarak Tarsus Amerikan
Koleji Okul Doktoru Aile Hekimliği
Uzmanı Dr. Ali Cerrahoğlu’nu seçti. Dr.
Cerrahoğlu, ödülünü, İstanbul’da Avrupa
Aile Hekimliği Kongresi’nde 80 ülkeden
3 bin 500 doktorun hazır bulunduğu
törende, WONCA Europe Başkanı Prof.
Dr. Job FM Metsemakers’tan aldı.
Meslek yaşantısında toplum sağlığı ile

ilgili önemli projeler geliştiren Dr. Ali
Cerrahoğlu, ödüle layık görülmesini
sağlayan birçok çalışmaya imza attı. Dr. Ali
Cerrahoğlu; genel tıp, aile hekimliği, okul
hekimliği, aile planlaması, işyeri hekimliği,
spor hekimliği ve sağlıklı yaşam tarzı halk
eğitimleri alanlarında yoğunlaştı. Halen
mesleki yaşamını ağırlıklı olarak genel
tıp, okul çağındaki çocukların sağlığının
korunması ve geliştirilmesi ile halkın sağlıklı
yaşam tarzının geliştirilmesi alanlarındaki
çalışmalarla sürdüren Dr. Ali Cerrahoğlu;
rutin hasta teşhis ve tedavi hizmetlerinin
yanı sıra aşağıdaki faaliyetlerde bulundu:
■ Türkiye’de ilk kez sağlık ocağında bilgisayar
kullanımı ve hasta kayıtların ile aşı takibini
gerçekleştirdi (Muğla Kavaklıdere-1985)
■ Aile planlaması eğiticisi olarak 18
yıl boyunca yüzlerce doktor, ebe ve
hemşireye rahim içi araç uygulaması
ve aile planlaması danışmanlığı
eğitimi vererek sertifikalandırdı.
■ Gezici hizmet projesi: Kaynağını
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Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde
fundraising ile yaratarak bir gezici klinik
oluşturdu. İçerisinde kadın doğum ve çocuk
muayene ve işlem donanımı olan bir araç
temin ederek gönüllü olarak; Tarsus’un sağlık
hizmeti alamayan mahalle ve köylerinde
haftanın en az iki günü istasyon kurarak, aile
planlaması uygulamaları ve diğer jinekolojik
prosedürler dahil hasta muayene ve izlemi
gerçekleştirdi. (10 yıl 900’den fazla etkinlik)
■ Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıp
kaynak yaratarak yürüttüğü projede bin
kadında serviks kanseri taraması yaparak
şüpheli vakaların tespit edilip ileri tetkik
ve tedavilerinin yapılmasını sağladı.
■ Yerel yönetim, merkezi yönetim ve sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak
toplumun her kesimine mahalle, köy, okul
ve toplu yaşanan her ortamda sağlıklı
yaşam tarzı, aile planlaması, diyabet,
hipertansiyon, hijyen gibi konularda
binin üzerinde konferans verdi.

OBEZİTE HARİTASI ÇIKARDI

■ UNDP, Coca Cola ve Habitat tarafından
yürütülen ‘Hayata+’ projesi kapsamında
Tarsus’ta okuyan toplam 4 bin öğrenciyi
bir yıl süresince haftada bir gün olmak
üzere konferanslar vererek üreme
sağlığı ve cinsellik konusunda eğitti ve
bu proje ile ödül kazandı. (2005)
■ Tarsus’ta okul çağı obezitesi konusunda;
Çukurova Üniversitesi Endokrin ve Aile
Hekimliği Ana Bilim Dalları ve Tarsus
Kent Konseyi ile iş birliği yaparak 12
okulda bin 500 öğrencinin boy, kilo ve
bel çevresi ölçümlerini gerçekleştirdi,
kentin obezite haritasını çıkarttı.
■ Halka sağlık eğitimi vermeyi hedefleyerek
halkı sağlıkla ilgili tüm konularda
bilgilendirmek amacıyla Güney TV
kanalında on yıl boyunca her pazartesi
akşamı 250’nin üzerinde program yaptı.
■ Sağlık eğitimi konusunda Yeni Mersin
gazetesinde köşe yazısı yazmaktadır.
■ Yürüttüğü halk sağlığı çalışmaları
ve projelerinden dolayı 2006 yılında
dönemin başbakanı tarafından Mersin
ilinde ‘yılın doktoru’ seçildi. 1996 da
‘Kentucky Colonel’, 1999 da Rotary
‘Meslek Hizmet Ödüllerini aldı.

TENİSİ TAŞRAYA TAŞIDI

■ 2012 yılında Tarsus Kent Konseyi
Başkanı olarak Mersin Üniversitesi, Tarsus
Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve
meslek odalarını bir araya getirerek ‘Tarsus
Kent Sempozyumu’nu gerçekleştirdi. 60’ın

üzerinde bilim adamının yer aldığı üç
günlük sempozyumun ardından basılan
sempozyum kitabının editörlüğünü yaptı.
■ Tarsus Belediyesi ile birlikte
kentin tüm dinamiklerini bir araya
getirerek ‘Tarsus’un Geleceği’ konulu
bir çalıştay ve sempozyum düzenledi
ve Tarsus’un il olma potansiyelinin
kitaplaşmasını koordine etti.
■ ‘Tarsus Üniversiteyi Hak Ediyor’
kampanyasını yürüterek, üniversite
hazırlık dosyasının oluşumunu koordine
etti ve kent konseyi olarak yürüttüğü imza
kampanyasında 50 bin imza toplandı.
■ Ekonomik durumu yetersiz olan başarılı
öğrencilerin eğitimlerini desteklemek
amacıyla yürütülen ‘Bir Tuğla da Sen Koy’
projesi başta olmak üzere bir çok burs
kaynağı yaratma projesine öncülük yaptı.
■ Tarsus’ta uluslararası düzeyde 7
kort içeren Tarsus Tenis Kulübünün
kurucusu olarak büyük kentler dışında
ilk kez bir taşra kentinde ITF uluslar
arası tenis turnuvası düzenlenmesine
öncülük etti ve geleneksel hale
gelmesini sağladı (Tarsus CUP).
■ Sağlık için sporun sevdirilip
yaygınlaştırılmasını hedefleyen
'Tarsus’un EN’leri' projesi ile kentin
en hızlı, en uzun ve en yüksek atlayan
kadın ve erkek sporcuların seçilerek
ödüllendirildiği yarışmaları düzenledi.
■ Mesleki (Türkiye Aile Hekimleri
Uzmanları) ve sosyal olarak bir çok

iletişim platformunu kurdu ve yönetti.

■ Mesleki ve sosyal bir çok derneğin

kurucusu, yöneticisi ve üyesi oldu.

European Family Doctors Association
(WONCA Europe) chose Dr. Ali
Cerrahoğlu, the school doctor of Tarsus
American College as the recipient of
its prestigious “5 Star Doctor” award in
2015. Cerrahoğlu received his award
from WONCA Europe President, Prof.
Dr.Job FM Metsemakers in a special
ceremony at the European Family Medicine
Conference in Istanbul on October 2225, 2015. 3500 doctors representing
80 countries were in attendance.
Every year, the European Family Doctors
Association (WONCA Europe) declares a
single doctor who meets five criteria as
defined by the World Health Organization
(WHO) to be a “5 Star Doctor” (WONCA
Europe Award for Excellence in Health
Care: The Five Star Doctor 2015). The
criteria are attending to patients, decision
making, communication skills, community
leadership, and being a team manager”.

TAKING CARE OF PATIENTS
IS NOT ENOUGH!
Dr. Ali Cerrahoğlu has developed important
projects throughout his professional
career, concentrating on general medicine,
family medicine, school medicine, family
planning, workplace medicine, sports
medicine and public trainings
on healthy lifestyle. Currently
working on general medicine,
the health of school-age
children and developing a
healthy lifestyle within the
community, Cerrahoğlu has
also worked on the following in
addition to his routine patient
diagnostics and treatment:
■ Instituted the first use of
computers in a community
health center to monitor
vaccination records of patients
(Kavaklıdere, Muğla – 1985)
■ As a family planning trainer,
he facilitated certification
training for hundreds of
doctors, midwives and nurses
on the use of intrauterine
devices and family planning.
■ Mobile clinic project:
Raising funds from Turkey
and the United States, he
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furnished a mobile clinic. He procured a
bus and refitted it for obstetrics, as well as
gynecological and pediatric treatments,
and volunteered to set up stations at
least twice a week in neighborhoods
and villages of Tarsus which do not have
access to medical services. It involved
patient treatment and the monitoring of
family planning and other gynecological
procedures (900+ activities in 10 years).
■ In collaboration and fundraising
efforts with non-profit organizations,
he completed cervical cancer screening
in a thousand women, identifying
suspicious cases and facilitating further
examinations and treatment for them.
■ Liaising with local administration,
central government and non-profit
organizations, he facilitated over one
thousand conferences for all parts of the
community in communal venues such
as schools in neighborhoods and villages
on healthy lifestyle, family planning,
diabetes, hypertension, hygiene, etc.

OBESITY MAPS
■ Under the UNDP, Coca-Cola and
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Habitat project “+ to Life”, he trained
four thousand students in Tarsus on
sexual health through once-a-week
conferences, and received recognition
and an award for this project in 2005.
■ In collaboration with the Endocrinology
and Family Medicine Departments of
Çukurova University and the Tarsus City
Council, he completed height, weight and
waist measurements of 500 students
in 12 schools in Tarsus in an effort to
map school-age obesity, leading to a
so-called ‘Obesity Map’ of the city.
■ He hosted over 250 TV programs on
Monday evenings on the local Güney
TV channel for ten years to inform the
community on all
things health related.
■ He is the columnist
of an article on Yeni
Mersin newspaper
on health training.
■ In 2006, Cerrahoğlu
was awarded “Doctor
of the Year” by the
prime minister of that
time for his initiatives
and projects on public
health. In 1996 he
received the “Kentucky
Colonel” award and in

2012 yılında Cumhurbaşkanı'na yapılan ziyaret.
2012 - The President visits.
1999 Rotary’s “Professional Service” award.

TAKING TENNIS TO THE
SMALL TOWN
■ As the President of the Tarsus City

Council, Dr. Ali Cerrahoğlu organized
“Tarsus Urban Symposium” in 2012
by enlisting the support of Mersin
University, the Tarsus Governorship, the
Mayor’s Office, and trade associations.
He also edited the symposium booklet
which was published after the threeday symposium and which saw the
attendance of 60+ scientists as speakers.
■ He organized a workshop/symposium
entitled “The Future of Tarsus”, bringing
together the Tarsus Municipality and many
city-based organizations to help coordinate
the publication and dissemination of
Tarsus’s potential to become a province.

■ With the campaign “Tarsus Deserves a

University”, he coordinated the compilation
of an introductory folder promoting
Tarsus as a strong candidate for hosting
a university, a cause towards which he
collected fifty thousand signatures.
■ He led many fundraising projects for
academic scholarships, most notably
the “Brick by Brick” project which
aims to support the education at TAC
of academically strong students who
come from limited financial means.
■ As the founder of Tarsus Tennis Club,
which has 7 courts up to international
standards, he chaired the organization of
an international tennis tournament for
the first time in Tarsus, maintaining it as
a traditional annual event (Tarsus CUP).
■ With the project “Best of Tarsus”, which
aims to promote the enjoyment of sports as
a life-long habit, he organized
athletic games where the
fastest runners, the longest
and highest male and female
jumpers in Tarsus competed
for medals and recognition.
■ He established and
managed many professional
(Turkish Family Medicine
Specialists) and social
communication platforms.
■ He has served as the
founder, administrator and
member of many professional
and social organizations.
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SAYIN
BAKANIMIZA
ZİYARET
VISITING THE
MINISTER
Emin Çulhacı (TAC '68)

M

ezuniyetimden gurur duyduğum
TAC'den eğitim almış ağabey
ve kardeşlerimizden herhangi
birisinin yüksek bir mevkie gelmesi
bütün TAC ve TAC Mezunlar Derneği
mensupları kadar beni de ziyadesiyle
memnun etmiş ve gururlandırmıştır. Evet
yeni Çevre ve Şehirleşme Bakanımız Sn.
Fatma Güldemet Sarı'ya (TAC' deki adı
Demet Sarı) getirmek istiyorum sözü.
Yeni gurur kaynağımız 1988 mezunu Sn.
Demet Sarı'nın üç kardeşinden ikisi de
TAC 'mizden mezun olmuşlardır. 1985
mezunu Bekir ve 1994 mezunu Mustafa Sarı
kardeşlerimiz de TAC Mezunlar Derneği

üyelerimizdendir. Bu da Sarı ailesinin TAC' ye
bağlılığının bir ölçüsüdür diye düşünüyorum.
Sevgili kardeşimiz, yeni Sn. Bakan'ımızı
bizler TAC Mezunlar Derneği Ankara
Şubesi olarak ziyaret edip camiamız
adına iyi dileklerimizi sunmak istedik.
Sevgili Mustafa Sarı kardeşimizin
dönemdaşı '94 mezunu, yönetim kurulu
üyemiz sevgili Deniz Özdal'ın ve Mustafa
Sarı kardeşimizin yardım ve gayretleri
ile bakanımızın teveccühleri sayesinde
kendisini makamında hem kutladık hem de
ağırlığı TAC üzerine kurulu sohbet ettik.
TAC’ye yakışır şekilde olan karşılama,
misafir etme ve gördüğümüz güler yüz
ile yakınlık ben ve bana eşlik eden '86
mezunu Sn. Gözde Özgödek, '89 mezunu
Sn. Bedriye Ateş ve '91 mezunu Sn. Ege
Erkoçak'ın hafızalarından silinmeyecek ve
çok tatlı bir hatıra olarak kalacak. Kendisine
bu misafirperverliği nedeni ile sonsuz
teşekkürlerimizi burada arz etmek isteriz.
Sn. Bakan'ımıza TAC Mezunlar
Derneği adına TAC ruhunu kabinede
de yaşattığı için duyduğumuz sonsuz
hazzı belirtir, bundan sonraki bakanlık
ve siyasi hayatında başarılar dileriz.
It has been a great source of honor and
pride for me that any graduate of TAC, who
I am proud to share the same alma mater,
to join the high ranks of authority in the
government and private sector. Yes, I would
like to talk about our new Minister of

Environment and Urbanization, Ms. Fatma
Güldemet Sarı (Demet Sarı while at TAC).
Two out of three younger siblings of
Minister Demet Sarı, TAC 1988 graduate
who is the newest source of pride for
the TAC community, are also TAC
graduates: Bekir, an 1985 graduate
and Mustafa Sarı 1994 graduate are
members of the TAC Alumni Association,
which I see as a strong indicator of
Sarı family’s committment to TAC.
As the Ankara Branch of the TAC
Alumni Association, we recently paid
a visit to the Minister in her office to
give our best wishes in her new post
on behalf of our community. With the
help and support of Mustafa Sarı, and
Deniz Özdal - his classmate of 94, and
the courtesy of the Minister, we were
able to congratulate him in his office
and had a extensive conversation
dominated by TAC-related topics.
The cordial welcome and warm hospitality
of the Minister is sure to stay as a very
sweet memory in the minds of us who
went along with our hosts in Ankara: me,
Gözde Özgödek (TAC’86), Bedriye Ateş
(TAC’89) and Ege Erkoçak (TAC’91). We
are indebted to her great hospitality.
As the TAC community, we express our
great pleasure in seeing TAC represented
in the Turkish cabinet of ministers and
politics, and wish Minister Sarı the best
in her ministerial and political career.
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BİR
CUMHURİYET
BALOSUNUN
ARDINDAN...
TAC ALUMNI
ASSOCIATION
HOSTS THE
REPUBLIC DAY
BALL 2015
Atila Arıdoğan (TAC '84)

2
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015 Yılbaşından sonra TAC Adana
Mezunlar Derneği Şubesi’nin yeni
yönetimi olarak, Başkanımız Alev
Dikici (TAC'75) Ağabey önderliğinde, hızla
çalışmalara başladık. İşe önce Çukurova
bölgesinde yaşayan mezunlarımızı
tespit etmek ve onların adres ve telefon
numaralarını güncellemekle başladık.
Tabii bir WhatsApp grubu kurmadan
olmazdı birbirimizle haberleşmek için. Bu
yıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüz en
önemli projemiz geçen yıl da ses getiren bir
TAC Mezunlar Derneği Balosu idi. Geçen
yıl ses getirmesi bizlere büyük sorumluluk
yüklüyordu. Her geçen yıl bir öncekinden
çok daha etkileyici ve eğlenceli olmalıydı. Yaz
aylarının başında Yelken Kulüp’te başlayan

Mezun
Haberleri

toplantılarımız her hafta çarşamba
karar verdik. Bu olay nedeniyle
günü akşamüzeri olmak üzere
bazı ağabey ve kardeşlerimizin
sürekli yapılıyordu. Öncelikle
katılımı gerçekleşmedi, bazılarının
Alumni
sayı hedefi belirledik. Program
da katılımı mümkün oldu. Yine
News
üzerinde çalışmalara başladık.
de mutsuz edici olayların bizi
Böyle bir aktiviteyi gönülden
etkilemesine izin vermeden
destekleyecek değerli mezunlarımızın
yolumuza devam ettik. Sonunda balo
listesini çıkardık. Tüm ekip çarşamba
haftasına girdik. Perşembe gününden
toplantılarına büyük bir özenle katılıyor,
itibaren her gün baloyu yapacağımız
ve toplantı tutanakları hazırlıyordu. Bir
yerdeydik. Hepimizde heyecan doruk
sonraki toplantımızda almış olduğumuz
noktasındaydı. Son gün posterlerin asılacağı
kararları gözden geçiriyor ve ne kadarını
yerlere karar verirken, suplaların altına
gerçekleştirdiğimizi tespit ediyorduk. Bunun
yerleştireceğimiz resimleri koyarken,
üzerine bir sonraki haftanın hazırlıkları
sandalyelere bağlayacağımız resimleri
başlıyordu. Hazırlık toplantılarımıza ayda bir
seçerken hepimiz inanılmaz heyecanlıydık.
Betül Abla ve Ali Ağabey’de eşlik ediyordu.
Erken bir saatte buluşmaya karar vererek
Bunun bizim için inanılmaz bir motivasyon
öğlen ayrıldık. Saat 19:00’da kokteylimiz
kaynağı olduğunu söylememe gerek yok
başladı. Yıllardır görmediğimiz ağabeylerimiz
sanırım. Zaman zaman toplantılarımıza
ve kardeşlerimizle buluşmak inanılmaz
bizlere destek verecek kıdemli ağabeylerimiz
heyecan vericiydi. Daha sonra yemeğimizi
ve genç kardeşlerimiz de katılıyor ve bu bizi
yiyeceğimiz yere geçtik. Açılış konuşmalarının
çok mutlu ediyordu. Bu çalışmalarımızın
ardından bizi gönülden destekleyen ağabey ve
bir kısmı son cuma aktivitelerinde
kardeşlerimize birer anı plaketi takdim ettik.
de devam ediyordu. Tarih, mekan ve
Bom çekerek başladığımız eğlencemiz "Of
menü belirlendikten sonra sıra sanatçı
Aman Nalan"ın sahne almasıyla doruğa ulaştı.
tespitine kaldı. Sanatçı belirleme ile ilgili
Nalan Hanımın özellikle Ata'mızın sevdiği
çalışmalarımızı sevgili Ünsal kardeşimizin
desteği ile tamamladık. Hepinizin bildiği gibi
değerli sanatçı Nalan Tokyürek (Of Aman
Nalan) ile anlaştık... Haftalık toplantılarımız
zaman zaman ikiye çıktı. Cumartesi günleri
kahve içmek için buluşmaya başladık.
Baloyu düzenleyeceğimiz yerin ve masaların
süslenmesi, asılacak posterlerin yerlerinin
belirlenmesi gibi konular büyük bir titizlik
içerisinde yürütülüyordu. 17 Ekim yaklaştıkça
heyecanımız da artıyordu. Ancak maalesef
hiç arzu etmediğimiz ve kınadığımız elim bir
olay sonucu balomuzu erteledik ve 14 Kasım'a
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şarkılar ile başlaması gecemize bir başka keyif
kattı. İlerleyen saatlerde pastamızı keserek
eğlencemize devam ettik. Şarkılar eşliğinde
çok keyif aldığımız bir gece yaşadık. TAC
kardeşliğimizin bir kez daha ortaya konduğu
Cumhuriyet Balomuzun sonuna geldiğimizde
aslında ayrılmak istemiyorduk. Ama
önümüzdeki günlerde başka heyecan ve keyif
verici aktiviteler içerisinde yer alacağımızın
bilinci içerisinde vedalaştık. 2016 senesinde
de böyle güzel günler yaşamak dileği ile...
As the Adana Branch of TAC Alumni
Association, we started working in full speed
right after the new year for 2015, under the
leadership of our Chair (Alev Dikici, TAC’75).
The first task was to find the TAC graduates
who live in Çukurova and to update their
address and contact information.
Of course, a Whatsapp group was inevitable
to stay in touch. Our most important
project for this year was to organize the
TAC Alumni Association’s Republic Day
Ball, which was also a big hit last year. The
success of this event last year brought an
even bigger responsibility for us, and we
wanted to make sure that it would be even
more fun and memorable than last year.
We had regular Wednesday evening
meetings which started at the Yelken Club in
the beginning of summer, during which we
worked on identifying the number and then
started working on the program. We then
identified the TAC graduates who would
support such an activity. In every meeting,
we were going through our decisions from
the previous meeting to see the extent
to which we accomplished them, and we
would then start the new week’s planning.
Betül “Abla” and Ali “Abi” would also attend
these meetings once a month, as well as
more experienced and newer members of
our community, which was also a source
of great motivation for us. Our planning
work extended to “Last Friday” gatherings.
After finalizing the date, place and the
menu, we started to think about the stage
performance, with support from our dear
brother Ünsal. As you know we decided
to invite singer Nalan Tokyürek (aka “Of
Aman Nalan”) as the main stage act. Then
we increased the number of our meetings
to twice a week, working on the fine
details such as the decoration of the tables,
where the posters will be hung etc. The
original date set for the Ball was October
17, however due to a very unfortunate
incident which shook the entire nation,

we had to postpone it to November 14.
As we entered the week of the ball, our
excitement was building up. And finally
the big evening… At 19:00 the coctail
started and it was amazing to see our
“abis” and younger brothers which we
have not seen for many years. Following
the opening remarks, we presented
recognition plaques to the members
of the TAC alumni community who
supported us in organizing this event.
We started the night’s entertainment
with our traditional “bom chant”, and the

night continued with Nalan taking the
stage. It was very touching to see that
her first songs were the favorite songs
of Atatürk, the nation’s great leader. We
then cut the cake to mark the occasion,
and the rest of the night was filled with
many fun memories and great encounters,
all of which reinforce the message that
TAC is a big family, and each classmates
from every year has a great commitment
to keep this sense of fraternity alive.
We hope to meet in similar fun
gatherings in year 2016.
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TAC MEZUNLARINDAN İKİNCİ
İNSAN KAYNAKLARI BULUŞMASI
SECOND HUMAN RESOURCES EVENT
FACILITATED BY TAC GRADUATES

arsus Amerikan Koleji Mezunlar
Derneği, 16 Ocak 2015 Cumartesi
günü İstanbul'da Sabancı
Center'da "İnsan Kaynakları Buluşması”
düzenledi. Mezunlara kariyer hayatında
destek olmayı amaçlayan derneğin
düzenlediği zirveye, Sabancı Holding’in
CEO’larından Hazım Kantarcı ile SEV
Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus
Havayolları Genel Müdürü Mehmet T.
Nane ve insan kaynakları uzmanı Alihan
Irmakkesen konuşmacı olarak katıldılar.
Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar
Derneği'nin mezunlarına kariyer
hayatında destek olmak amacıyla
başlattığı İnsan Kaynakları Zirvesi’nin
bu yıl ikincisi düzenlendi. İstanbul’da
16 Ocak 2015 Cumartesi günü Sabancı
Center'da düzenlenen buluşmaya her
yaştan çok sayıda mezun katıldı.
Dernek çatısında Türkiye’nin en gelişmiş
kariyer merkezini hayata geçiren TAC
Mezunlar Derneği’nin düzenlediği toplantı
dernek başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu’nun
açılış konuşmasıyla başladı. Cerrahoğlu
mezunlar derneğinin yürüttüğü projeleri
anlattı. Derneğin en önemli faaliyetinin
ekonomik durumu yetersiz olan başarılı
çocuklara burs kaynağı yaratmak
olduğunu ve mezunların ne zaman ihtiyaç
duyulsa destek olmalarının memnuniyet
verici olduğunu belirtti. Burs dışında da
mezunlara iş ve kariyer planlamasında
destek vermek için bir “Kariyer
Merkezi” oluşturduklarını anlattı.
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Bu yılki toplantıya; Sabancı Holding’de
2000-2003 yılları arasında CEO’luk
yapmış olan Hazım Kantarcı (TAC’63)
ile SEV Yönetim Kurulu Başkanı ve
Pegasus Havayolları Genel Müdürü
Mehmet T. Nane (TAC’80) konuşmacı
olarak katıldılar. Kantarcı, ‘Liderlik
ve Yöneticilik’, Mehmet T. Nane ise
‘Önce İnsan’ başlıklı birer konuşma
yaptılar. Konuşmaların ardından İnsan
Kaynakları Uzmanı Alihan Irmakkesen
(TAC'81), TAC Kariyer Merkezi’nin yeni
dönem projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

MEZUN MENTORLAR/YÖNDERLER

TAC Mezunları Mentorluk Projesi,
derneğin proje koordinatörü Alp Erdem
tarafından koordine ediliyor. Mezun
Kariyer Merkezi’ne, İnsan Kaynakları
alanında çalışan mezunlar gönüllü olarak
destek veriyor. Merkez ağırlıklı olarak TAC
Mezunlar Derneği’nin sitesi üzerinden
hizmet veriyor. Kariyer planlaması ve
mülakat tekniklerinin ele alınacağı
geniş katılımlı workshoplar/atölyeler
düzenleniyor. Merkezin en önemli projesi
ise mezunlara yönelik olarak düzenlenen
TAC Mentorluk Sistemi. 15 yılın üzerinde
deneyimi olan, yöneticilik yapmış
veya girişimci TAC’li mezunlar, daha
kariyerlerinde 3-5 yılı yeni dolduranlarla
bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini
paylaşıyor. Mentorlar, Mentee adı
verilen genç mezunlarla 6 ay boyunca
belirli aralıklarla yüz yüze görüşerek

onlara her konuda destek veriyor.
Konuşmaların ardından İnsan Kaynakları
Uzmanı Alihan Irmakkesen (TAC'81),
TAC Kariyer Merkezi’nin yeni dönem
projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Projenin
ana oturumunu başlatan Irmakkesen,
iş dünyasının önde gelen isimlerinin
genç mezunlarla tecrübelerini
paylaştığı ‘Mentorluk Sistemi’nin
başarılı örneklerini dile getirdi.

BİTMEYEN KARDEŞLİK İLİŞKİSİ

Tarsus Amerikan Koleji 1988 yılından
bu yana ülkemizde çağdaş eğitim veren
ve liderler yetiştiren bir okul. Mezunları,
bu güne kadar, Türkiye’nin iş, siyaset ve
sanat hayatında çok önemli pozisyonlara
geldiler. Tarsus Amerikan Koleji
mezunlarının en önemli özelliği ise yaş
farkına bakmaksızın tüm mezunların
ömür boyu bir dayanışma içinde olmaları
ve abi-kardeş ilişkilerini sürdürmeleri.

'BİR TUĞLA DA SEN KOY'
BURS PROJESİ

Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar
Derneği; mezunlar arasındaki
iletişim ve dayanışmayı sürdürüp
geliştirmeyi, TAC'nin çağdaş çizgisini
sürdürebilmesi için eğitim kalitesini
devamlı olarak artırmayı hedefleyen
ve sadece mezunların desteği ile
ayakta duran bir kurumdur.
Tarsus Amerikan Koleji mezunları
eğitime büyük önem vermekteler. Kaliteli
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ve çağdaş eğitimin sadece ödeme gücü
yüksek olan şanslı çocukların değil
herkesin hakkı olduğuna inandıklarını
söylüyorlar. Yetenekli çocukların bu
fırsata sahip olabilmeleri için eğitimin
bursla desteklenmesi gerekiyor.
Bu projeyi, yetiştikleri, toplumda
başarılı birer birey haline gelmelerini
sağlayan okullarına olan borçlarını
ödemek için gerçekleştirdiler.
“Tuğla Bursu” ile okuyan çocuklar
halen ülkemizin ve dünyanın en iyi
üniversitelerinde öğrenimlerini
başarıyla devam ettirmektedirler.

EĞİTİME KATKI

Tarsus Amerikan Koleji’nin mezunları
2006 yılında başlattıkları “Bir Tuğla
da Sen Koy” bağış projesi ile eğitime
büyük katkı yapmaktalar. 1888 yılında
kurulmuş olan okullarının efsanevi
binası “Stickler”ı sanal olarak yeniden
inşa ediyorlar. Bu sembol bina bir eğitim
abidesi olarak tuğla tuğla örülmekte.
Başarılı olup ekonomik yönden
yetersiz olan çocuklara eğitim şansı
yaratmak amacıyla yürütülen projede
hedeflenen 2 milyon dolarlık toplam
bağışa neredeyse ulaşılmış durumda.

Tarsus American College Alumni
Association organized a “Human
Resources Summit” at Istanbul’s
Sabancı Center on Saturday, January
16. The summit was joined by Hazım
Kantarcı, a CEO of Sabancı Holding,
Mehmet T. Nane, the Chair of the Board
of Directors and Health and Education
Foundation and Pegasus Airlines
General Manager as keynote speakers.
This year saw the second edition of the
Human Resources Summit, organized by
the TAC Alumni Association to support
the TAC graduates in their careers. This
gathering on Saturday, January 15th
at Sabancı Center saw participation
of many graduates of various ages.
The meeting organized by the Alumni
Association, which was able to bring to life
the most advanced career center of Turkey
under a not-for-profit, started with the
opening remarks of Dr. Ali Cerrahoğlu, the
President of the Association, who updated
the audience about the projects being
undertaken by the association. Explaining
the greatest focus of the organization as
creating funds for academically strong

who opened the plenary session
talked about the success stories of the
Mentorship System which allows the
key players in business life share their
experience with younger TAC graduates.

FRATERNAL TIES WHICH
LAST FOR A LIFETIME

students who come from economically
disadvantaged families, Cerrahoğlu
expressed their satisfaction with the
TAC alumni’s willingness to help at any
time of need. He said that the Career
Center, the purpose of the gathering, was
established to help the alumni in their
career planning and professional lives.
The speakers in this year’s meeting
were Hazım Kantarcı (TAC’63), the CEO
of Sabancı Holding between 2000-2003,
Mehmet T. Nane (TAC’80), Chairman of
the Board of Directors of SEV (Health
and Education Foundation) and the
General Manager of Pegasus Airlines.
Kantarcı talked about “Being a Leader
and an Administrator” while Mehmet
T. Nane presented his remarks under
the theme of “Humanity First”. This was
followed by a briefing on the projects of
the TAC Career Center for the new term.

GRADUATE-MENTORS
The TAC Alumni Mentorship Project is
coordinated by Alp Erdem, the project
coordinator of the Association. The Alumni
Career Center is providing service through
the website of TAC Alumni Association,
and organizes workshops with a wide
turnout which focuses on career planning
and job interview-related topics.The
most important project of the center is
the “TAC Mentorship System”. Business
professionals and enterpreneurs who have
and administrative experience of over 15
years meet with younger graduates who
completed 3-5 years in their careers and
share their experiences. The mentors have
face-to-face meetings with the mentees
for six months and provide support in
every aspect of their professional lives.
Following the remarks, Alihan Irmakkesen
(TAC’81), Human Resources Specialist
provided information about the projects
of the Center in the new term. Irmakkesen

Tarsus American College has been
providing modern education in Turkey
and raising leaders since 1888. Its
graduates have since joined high ranks
of business, politics and arts in Turkey.
The most important factor which sets
the entire body of the TAC alumni apart,
regardless of their age, is their life-time
support of each other and fraternal bonds.

SCHOLARSHIP FUND GROWS
“BRICK BY BRICK”
Tarsus American College Alumni
Association is an organization which
aims to constantly improve the school’s
programs so that TAC maintains
the high quality of education it
has offered for 128 years. Its only
source of support are the alumni.
Tarsus American College graduates place
high emphasis on education and believe
that a quality and modern education is the
right of everyone, not just those fortunate
children who come from better financial
means. For most students, the education
should be supported by scholarships
and financial aid. Each TAC graduate
is an eager participant of the project
for they see it as a tool of “giving back”
to the school who helped them become
successful individuals in the society.
Students who graduated from TAC on
“Brick by Brick” scholarship continue
their successful post-secondary careers
at the most reputable universities of
Turkey and in other parts of the world.

SUPPORT OF EDUCATION
Tarsus American College graduates
make a big impact on education with
the donation project “Brick by Brick”
which they launched in 2006. They are
“re-constructing” the legendary Stickler
building, the staple of the Tarsus campus,
on an electronic platform. This building
is literally being rebuilt “brick by
brick”, which symbolized the donations
made by the TAC graduates. And they
have almost reached their ultimate
objective of raising two million dollars.
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eğitim dünyasındaki önemli isimleri ve
okullarımızdaki yöneticileri bir araya
getiren bir sempozyum da düzenlendi.

AMERİKA’DA YAŞAYAN
SEV MEZUNLARI
NEW YORK’TA BULUŞTU

SEV
Haberleri
SEV
News

SEV SCHOOL GRADUATES LIVING IN
US MEET AT SEV LEADERS NIGHT

Ü
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sküdar Amerikan Lisesi, İzmir
Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan
Kolejleri’nin Amerika’da yaşayan
mezunları New York’ta düzenlenen SEV
Leaders Night II’de 16 Kasım 2015’te
yeniden bir araya geldi.
SEV Okulları mezunu ve destekçisi
300’e yakın kişinin katıldığı geceye, NEF
Projeleri’nin yaratıcısı Erden Timur ile
Chobani Yoğurtları’nın kurucusu ve CEO’su
Hamdi Ulukaya da konuşmacı olarak katıldı.
Dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amacıyla
düzenlenen geceye SEV Mütevelli Heyeti
Başkanı Tamer Şahinbaş, SEV Yönetim
Kurulu Başkanı Ceyda Aydede, FABSIT
Başkanı İsmail Ekmekçi, SEV Mütevelli
Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
SEV Leaders Night’a katılmak üzere New
York’a giden mütevellilerimiz, yönetim
kurulu üyelerimiz ve UAA, ACI, TAC
müdürlerimiz ile Yale, Princeton, Barnard
ve Columbia Üniversitelerine ziyaretler
gerçekleştirdik. Tamer Şahinbaş, Ceyda
Aydede, İlter Turan, Emre Akkuş, Sedefhan
Oğuz, Sadiye Özülkü ile müdürlerimiz
okullarımızı daha iyi tanıtma imkanı
buldular.
Bu yıl sadece kaynaklarımızı değil, bilgi ve
deneyimlerimizi de paylaşacak bir ortam
yaratıldı. SEV Leaders Night çerçevesinde,

The graduates of Tarsus American College,
Uskudar American Academy and American
Collegiate Institute in Izmir met again in
New York on November 16, 2015 for the
“SEV Leaders Night II”. The keynote speakers
at the event, which hosted almost 300
graduates and supporters of the schools
under the Foundation’s umbrella, were Erden
Timur, the creator of NEF Projects and Hamdi
Ulukaya, the founder and CEO of Chobani
Yoghurts. The night which was organized for
developing the spirit of solidarity between
the Foundation’s affiliate institutions saw
the participation of Tamer Şahinbaş, the
President of the SEV Board of Trustees,
Ceyda Aydede, Chair of the Board of Directors
of SEV, İsmail Ekmekçi, FABSIT Chair, as well
as SEV trustee and executive board members.
The trustees, board members and the
principals of TAC, UAA and ACI who
travelled to New York for the SEV Leaders
Night visited Yale, Princeton, Barnard
and Columbia universities, where Tamer
Şahinbaş, Ceyda Aydede, İlter Turan,
Emre Akkuş and Sedefhan Oğuz, Sadiye
Özülkü, and the school principals found
the opportunity to better promote the
Foundation schools. This year’s event was
geared towared creating an environment
for sharing information and experience,
not only resources. Another highlight of
the New York visit, alongside the special
night, was a symposium bringing together
important educational leaders and our school
administrators.
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SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’NDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

EXECUTIVE TAKEOVER AT THE HEALTH
AND EDUCATION FOUNDATION

T

ürkiye’nin en köklü kurumlarından
Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (SEV) yeni
yönetim göreve başladı. SEV yeni Yönetim
Kurulu Başkanı Pegasus Havayolları Genel
Müdürü Mehmet T. Nane (TAC’84) oldu.
Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan
Koleji, İzmir Amerikan Koleji, SEV Amerikan
Koleji, Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim
Kurumları ile SEV Yayıncılık (Redhouse) ve
Gaziantep SEV Amerikan Hastanesi’ni çatısı
altında toplayan Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)
olarak hedeflerinin daha kurumsallaşmak
ve daha iddialı hale gelmek olduğunu ifade
eden Mehmet T. Nane, “Mezunlarımızın
maddi, manevi her türlü potansiyelini
harekete geçirmeyi ve gençlerimizim yüksek
kaliteli eğitimden daha fazla faydalanmasına
zemin hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.
Eğitimde ana hedeflerinin öğrenciye formül
öğretmekten ziyade, neden – sonuç ilişkisi
içinde o formülün ne işe yaradığını öğretmek
olduğunu ifade eden Mehmet Nane, yetenekli
gençlerin ekonomik durumlarını verdikleri
burslarla güçlendirdiklerini söyledi.
SEV’in kâr maksatlı bir kurum olmadığına
dikkat çeken Mehmet T. Nane, eğitim ve
sağlık hizmetlerinden elde ettikleri gelirin
tamamını yine eğitime harcadıklarını ekledi.
Mehmet Nane, önümüzdeki dönemde

Yeni SEV Yönetim Kurulu
şu isimlerden oluşuyor:
The Foundatıon’s new
Board of Dırectors are:
■ Başkan / President :
Mehmet Nane
● Pegasus Havayolları Genel Müdürü
● General Manager, Pegasus Airlines
■ Üyeler / Member :
Prof. Dr. Emre Akkuş
● İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi
● Instructor, İstanbul University Cerrahpaşa Medical
Faculty’s Urology Department
Dr. Yılmaz Argüder
● ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
● Chair of the Board of Directors, ARGE Consultancy
Mine Ayhan
● Generali sigorta A.Ş. Genel Müdürü
● General Manager, Generali Insurance Inc.
Pınar Balcı Güventürk
● PepsiCo Yiyecek-İçecek B.lümü Türkiye
Transformasyon B.lümü Başkan Yardımcısı
● Vice President, Transformation Department Turkey,
PepsiCo Food and Beverages Department

mezunlarının daha fazla katkı vermelerini
sağlayacak sistemler geliştirdiklerini ve çatışma
değil, değer üretmeye endeksli bir yapılanma
içinde olduklarını belirterek, Mezunlar Konseyi
ve Veliler Konseyi ile yapılarını güçlendiklerini
ekleyen Nane; sözlerini şöyle tamamladı: “Biz
onlara ne yapmak istediğimizi anlatacağız, onlar
da bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecekler.”
The Health and Education Foundation, one of
the longest established organizations in Turkey,
recently shifted gears with the appointment of its
new board of directors. Mehmet Nane, who is the
new chair of the board of directors, the general
manager of CarrefourSA, said “We will not be
contented by being the best school of Turkey: we
will strive to be the best school in the world”.
Health and Education Foundation (“SEV” in Turkish)
is the umbrella organization for Tarsus American
College, Usküdar American Academy, American
Ege Karapınar

● Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdürü
● Chief Human Resources Officer, Yıldız Holding
Ömer Paksoy
● hesapkurdu.com Yönetim Kurulu Başkanı
● Chair of the Board of Directors, hesapkurdu.com
Simhan Savaşçın
● Eczacıbaşı Holding Hukuk Danışmanı
● Legal Counselor, Eczacıbaşı Holding
Berna Ülman
● Visa Europe Güneydoğu Avrupa ve Bölge Genel Müdürü
● Southeastern Europe Regional Manager, Visa Europe
İrem Çapar Tuna (TAC’03)
● CarrefourSA Hukuk Müşaviri,
● Consultant, CarrefourSA
Sitare Sezgin (ACI’92)
● Back-Up & Back-Up Travel/ Webloyalty Genel Müdürü
● General Manager, Back-Up & Back-Up Travel/ Webloyalty
Zeynep Keskin (UAA’84)
● SAP Türkiye Genel Müdürü
● Turkish General Manager, SAP
Esra Yazıcı Tözge (ACI’84)
● Kale Grubu İstanbul Başkan Yardımcısı
● Vice President, Kale Grubu İstanbul

Collegiate Institute in İzmir, SEV American
College, as well as SEV elementary and middle
schools in Tarsus, Uskudar, İzmir, SEV Publishing
House (Redhouse) and SEV American Hospital
in Gaziantep. Mehmet Nane, who stated as
the goal of the Foundation to achieve a more
institutionalized structure with higher standards
said “Our objective is, through utilizing the entire
range of potential in our graduates, financial and
otherwise, to pave the way for more teenagers
to benefit from an education of high standards”.
The focus of the education provided by its
institutions, explained Nane, is rather than
teaching students a series of formulae, to
teach the mechanics behind it in a causeeffect relationship. He added that they
support students with strong academic
potential and skills through the financial
scholarships they award as the Foundation.
Emphasizing that they are under a not-forprofit organization, Nane stressed that all
revenues generated by education and health
services are invested back into education.
Mehmet Nane, who explained the
Foundation’s current endeavor as developing
systems which will allow graduates to make
more contribution to their alma maters,
explained their organizational structure as
one which thrives by adding value instead
of conflicts. This structure was further
strengthened by the establishment of a Alumni
Council and a Parent Council: “We will explain
them what we are trying to do, they will tell
us what we need to do” Nane explained.
A. Refik Kutluer (TAC'74)

● Alabanda Turizm Ortağı, Genel Müdür ve Yönetim

Kurulu Başkanı
● Partner, General Manager and Chair of the Board of
Directors, Alabanda Turizm Inc.
Rasim Küçükkurt (TAC’84)
● Akser İnşaat ve Hayatsu Enerji Ortağı
● Partner,Akser İnşaat and Hayatsu Enerji
Önder Kaplancık (TAC’87)
● CarrefourSA Bilgi Sistemleri ve Direktörü
● Director of Information Systems, CarrefourSA Inc.
H. Ruhi Koçak (TAC’84)
● Rosland Tarım Seracılık
Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarsus Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı
● Chair of the Board of Directors, Rosland
Tarım Seracılık & Chairman, Board of
Directors of Tarsus Chamber of Commerce
Erden Timur
● Nef İcra Kurulu Başkanı
● CEO, Nef
■ Genel Müdür / General Manager :
BİNNUR KARADEMİR
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YİNE BİR
EĞİTİM YUVASI,
YİNE TAC…
TAC AT ANOTHER
BEDROCK OF
EDUCATION

çekmeyi başardılar. Klaus Von Klitzing’in
‘von klitzing constant’ı olarak bilinen “RK
= h / e2 = 25812.807449(86)Ω” formülü
dünyanın birçok yerinde kabul görmüştür
ve birçok üniversite bu formülü ders olarak
vermektedir. Ne var ki kendisi ile yapılan
sohbetler sırasında kazandığı ödülle ilgili
sorulan her soruya “Yıllar yıllar önce
olmuş bir olaydı. Ben buluşumu ödül
kazanmak için değil, bizzat kendi merakımı
gidermek için buldum,” cevabını verdi.

PROBLEM VE AA, DAHA
ÇOK PROBLEM!

Bir öğrenci için her ders, evrenin
içinde sakladığı sırlara giden
farklı birer yoldur. Ne var ki bu
ezunlarımızdan hep duyulan
Mathematic
yolların sonu hiçbir zaman görünür
geleceğe yönelik birçok söz
Department
değildir. İnsanoğlu sadece merak
vardır. Bunlardan biri “TAC her
eder ve yolda ilerlemeye çalışır.
yerdedir”. Haklılarmış. Bu sefer
Bu yolculuğun sonuna ulaşamasa
Tarsus Amerikan Koleji kendini
bile yolda kendisinin bile tahmin
Ali Nesin’in yanında gösterdi.
edemeyeceği gerçekleri öğrenir. Bu
9-11 Ekim tarihleri arasında ‘Matematik
hayat dersi öğrencilerimizin Ali Nesin’den
Bölümü’ tarafından düzenlenen, 10. ve
öğrendiklerinin sadece küçük bir kısmı… Ali
11. Sınıf TAC öğrencilerinin katılımıyla
Nesin köyde yaşama başlanılan ilk günkü
gerçekleşen Ali Nesin (Şirince)
derste şu sözleri söylemişti: “Problemlerin
Matematik Köyü Gezisi büyük ilgi topladı.
sonu yoktur. Birisi çözüldüğünde karşınıza
Öğrencilerimiz kaldıkları üç gün zarfında
bir başkası çıkar.” Kesinlikle doğru! Tabii
matematiksel düşünebilme, soyutlama,
sözün doğruluğundan çok söylenen
çıkarım yapma, sonuçları öngörme,
zamanın işlevlerine de bakmak gerekir. Bu
modelleme ve planlama gibi hem okulda
işlevlerden biri kesinlikle öğrencilerimizi
hem de gelecekteki iş hayatlarında
soyut matematiğin engin sularına
kullanabilecekleri önemli beceriler
hazırlamak içindi. Ali Nesin ile yapılan
kazandılar. Bunların yanı sıra Efes Antik
derslerde öğrencilerimiz hayatlarında
Şehri’nin caddelerinde yürümeyi, Şirince’de
ilk defa soyut matematik dersi gördüler.
kumda kahve içmeyi ve Meryem Ana’nın
Tahmin edilebileceği gibi ilk başlarda çok
evinde şükranlarını sunmayı unutmadılar.
zorlandılar. Ancak matematiğin, sadece
okul sıraları arkasında uygulayabilecekleri
NE, NOBEL Mİ?!
formüller dışında, hayatlarının her
Köyde kalınan üç gün içerisinde
köşesinde kullanabilecekleri, eğlenceli
öğrencilerimiz liderlik ruhları ve sosyal
bir araca dönüşebildiğini anlamaları uzun
kişilikleri ile köyde misafir öğretim
sürmedi. Hatta derslerde Ali Nesin‘in
görevlisi sıfatı ile bulunan ve özellikle
ödev olarak verdiği soruları çözmek için
“Integer Quantum Hall Effect” adlı buluşu
öğrencilerimiz gece gündüz demeden, tüm
ile 1985 yılında Nobel Fizik ödülüne layık
dikkatleri ile çalıştılar. Bu üç günün sonunda
görülmüş Klaus Von Klitzing’in ilgisini

M
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Matematik
Bölümü

öğrencilerimiz, yaşadıkları bu yoğun gezinin
yorgunluğuna rağmen hâlâ şu soruyu
sorabiliyorlardı: “Biraz daha matematik
problemi yok mu?” Cevap olarak sadece şu
söylenebilir” Elbette var! Sonuçta hayat
matematik ile oluşmuş bir problem değil mi?”
We always hear from our graduates
that "TAC is everywhere". Well, they
are right. This time, TAC manifested
itself in the company of Ali Nesin.
The visit to the Mathematics Village in
Şirince on October 9-11 was well attended
by TAC's grade 10 and 11 students.
During the three days that they spent
in Şirince, students expanded their
mathematical thinking, abstraction,
deduction, estimation, modelling and
planning skills, which will be useful for
them at school, and in their professional
lives in the future. Included in their
itinerary were walking in the ancient
streets of Ephesus, drinking Turkish coffee
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in sand in Şirince, and expressed their
gratitude at the House of Virgin Mary.

WHAT, THE NOBEL PRIZE?
During the three days in the village, TAC
students, thanks to their leadership
skills and sociable personalities, were
able to attract the interest of Klaus Von
Klitzing, who was awarded the Nobel
Prize in physics in 1985 with his discovery
of "Integer Quantum Hall Effect". The
formula of “RK = h / e2 = 25812.807449(86)
Ω” aka "Von Klitzing Constant" is widely
recognized in the world and in many
universities there are lectures dedicated
to this formula. He was humble enough
to respond to every question about this
highly prestigious international recognition
with "It happened many many years ago.
I made the discovery not to receive an
award, but to satisfy my own curiosity".

TOPLUMLARIN
MİMARİ KİLİT
TAŞLARI
KADINLARDIR,
ANALARDIR
WOMEN AND
MOTHERS ARE
THE KEYSTONE
OF ALL SOCIAL
COMMUNITIES

PROBLEMS. AND THEN SOME MORE
For a student, each course is a gateway to the
many secrets hidden in universe. However,
none of these paths have an obvious course
and the end: what human being do is to be
curious and proceed in the path. Although
they may not reach the end of the journey,
the process itself if full of discoveries of
the facts which they have never imagined.
This life lesson was just a small part of what
our students learned from Ali Nesin. In
the first day of the class in the village, Ali
Nesin said "problems are endless. Once you
have managed to solve one, you encounter
another one". This is definitely true! And
of course, we should look beyon what is
said to the functions it served: one of such
functions was clearly to prepare students
to the deep waters of abstract mathematics.
In the classes with Ali Nesin, students were
exposed to abstract mathematics for the
first time, and as can be expected, struggled
with it at first. However it did not take long
for them to understand that mathematics
can turn into a practical and fun tool which
they can use in every aspect of their lives,
beyond the confines of the classroom.
And indeed, they worked day and night to
solve the problems assigned by Ali Nesin
as homework. At the end of these tiring
and inteelctually engaging three days, our
students were still able to ask "whether
there were more mathematical questions",
the only response to which can well be "Of
course there is! After all, isn't life itfself
a problem founded on mathematics?"

F

atıma Ana’nın Eli, Meryem’in Eli, Hamsa
veya Finike Tanrıçası Tanit’ in Eli…
Tarihte saygıdeğer özellikleri olan bu
hümanist ve güçlü kadınları buluşturan
“el” sembolü ile tüm kadınların
toplumlardaki öneminin
değerinin anlaşılmasını diliyor,
onları saygıyla anıyoruz.
El ele vermemiz ve hiçbir
ayrım yapmadan bütün olmayı
öğrenmemiz gerektiği bu
zamanlarda bu güzel sergide
emeği geçen tüm arkadaşlarıma,
gönülden destek olan herkese ve
özellikle katılımcı öğrencilerim; Başak Özcan,
İdil Bayık, Umay Nursal, Berke Dağdelen,
Selin Seçen, Cansu Antmen , Umay Nursal,
Melisa Karakullukçu, Elif Dayı, Selen Yılmaz,
Alin Gurdikyan, Dila Aksoy, İdil Güdemez,
Melike Çağla Alpay, Dilem Tansöker, Irmak
Hasdemir, Sena Erdinç, Buğra Ergin, Ali
Özaltın, Deniz Korkmaz, Kutay Kokulu
,Ber Naci Gülalp, Cevahir Bozkurt, Azra

Küçük, Ege Telatar, Çetin Çelikyılmaz,
Kaan Bostan ve Bertil Örtlek’e teşekkür
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Fatma Ana’nın Bektaşi Edebiyatı’ndaki
temsili olan nar kokusunun sırrı
sarsın kalplerimizi sevgiyle...
Fatima’s Hand, Mary’s Hand, Hamsa’s or the
hand of the ancient Phoenician Goddess
Tanit… We salute these humanistic and
strong women of history with the “hand”
symbol, hoping for a deeper understanding
of the role of women in society.
In these modern times when we need to
join hands and learn to be one without any
kinds of discriminations, this symbol came
alive once again in an art exhibition of
TAC students entitled “Fatima’s
Hand”. I sincerely thank the
student contributors: Başak
Özcan, İdil Bayık, Umay Nursal,
Berke Dağdelen, Selin Seçen,
Cansu Antmen , Umay Nursal,
Melisa Karakullukçu, Elif Dayı,
Selen Yılmaz, Alin Gurdikyan,
Dila Aksoy, İdil Güdemez, Melike
Çağla Alpay, Dilem Tansöker,
Irmak Hasdemir, Sena Erdinç, Buğra Ergin,
Ali Özaltın, Deniz Korkmaz, Kutay Kokulu
,Ber Naci Gülalp, Cevahir Bozkurt, Azra
Küçük, Ege Telatar, Çetin Çelikyılmaz,
Kaan Bostan and Bertil Örtlek.
May the spirit of unity embodied in Fatima,
who is depicted in Bektashi literature
as a lady wearing a pomegranate scent,
prevail for many centuries to come.
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“BİLGİ
PAYLAŞILDIKÇA
DEĞERLENİR”

7 Kasım Cumartesi günü Toplum
Hizmetleri kapsamında, Sosyal
Bilimler Zümresi adına tarih
öğretmenimiz Hasan Turgut
gözetmenliğinde, okulumuz
öğrencilerinden Rıfat Tuğrul,
Ege Telatar, Ali Emir Asmar,
Bertil Örtlek, Sude Sevindi, Doğu
Yurtsever ve Can Umut Taş ile
birlikte Tarsus’un Ulaş Köyü’nde
bulunan Ulaş ilköğretim Okulu’na
gidildi. Daha önce okulumuz gezici
kütüphanesinden kitaplar almış
olan öğrenciler okudukları kitapları
verip, yeni kitaplar alma heyecanı
ile bizleri karşıladılar. Yaz tatili
boyunca okudukları kitapları teslim
edip yeni kitaplarını aldılar.

Türk Dili
ve Edebiyatı

KİTAPLARLA
DOLU BİR
FUAR!
A FAIR FULL OF
BOOKS

C

NR Mersin Kitap Fuarı bu yıl 28
Kasım-06 Aralık 2015 tarihleri
arasında kapılarını kitapseverlere açtı.
Mersin Kitap Fuarı’nı Tarsus Amerikan
Koleji öğrencileri de ziyaret ettiler.
Kitap okumanın önemini her fırsatta,
farklı etkinliklerle vurgulayan ve bu
sonsuz dünyaya öğrencilerini çekmeye
çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün
farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerle
gerçekleştirdiği ziyaret 02 Aralık 2015
tarihinde gerçekleştirildi. Kitabın ve okuma

“BOOKS ARE
MORE VALUABLE
WHEN SHARED”
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During the community service
activity organized by the Social
Studies Department on Saturday,
November 7, TAC student Rıfat
Tuğrul, Ege Telatar, Ali Emir Asmar,
Bertil Örtlek, Sude Sevindi, Doğu
Yurtsever and Can Umut Taş, under
the supervision of Hasan Turgut,
visited Ulaş Elementary School in
Tarsus with the book offerings in
their Bookmobile. During visit, the
village school students the returned
the books that they have borrowed
for the summer holiday, and were
very excited to borrow new ones.

eyleminin merkeze alındığı
gezide, “her zevke ve
karaktere uygun,
kişilerin beklentilerini
karşılayabilecek bir
Turkish
kitabın varlığı, hayatı
Language
anlamak ve tanımak için
and
okumanın gerekliliği”
Literature bir kere daha vurgulandı.
Gezi, öğrencilerin ilgi ve
meraklarına yönelik kitap
alımlarıyla sonlandırılırken
yakında yapılacak Onkoloji Ziyareti‘ne
dönük olarak temin edilen çocuk kitapları
da sorumluluk duygusunu geliştirme
adına önemli birer araç hâline geldi.
CNR Mersin Book Fair opened its
doors to book lovers from November
28 to December 6, and was visited by
Tarsus American College students on
December 2nd. The visit was organised by
TAC’s Turkish Language and Literature
Department, which always tries to
emphasize the importance of reading to the
students, exposing them to the wonderful
worlds available within the pages of a story.
The focus of the visit, which centered on
the book and reading, was that “there is a
book for every taste and character, which
meets the expectations of every reader”,
and that “reading is necessary to get to
know more about life”. While the students
filled their bags with the books they bought
for their own leisure time, they also bought
many children’s books for the upcoming
visit by TAC students to the Children
Oncology ward at the local hospital.

ŞİİR DİNLETİSİ: SÖZ UÇAR, ŞİİR KALIR

“Umut umut umut… Umut insanda.” Nâzım Hikmet
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün düzenlediği şiir dinletisinin teması “Hayat”tı. Hayatın,
‘aydınlık’, ‘karanlık’ ve ‘umut’ olarak bölümlendiği dinletide, şiirlerin yanı sıra deneme
türünde metinlere, dramatik kurgulara ve müzik unsuruna da yer verilerek güçlü bir atmosfer
oluşturuldu. Nazım Hikmet’ten, Cemal Süreya’ya; Attila İlhan’dan, Nilgün Marmara’ya;
Shakespeare’den, Ahmed Arif’e farklı ve değerli şairlerin on beş şiirinin sese döküldüğü
etkinlik, müzik öğretmenimiz Aslı Son’un önderliğindeki öğrencilerin piyano, keman, yan
flüt, gitar enstrümanlarının tınısıyla renklendi. Umudun varlığı ve sürdürülebilirliği üzerine
bir güzelleme mahiyetindeki etkinlikte her düzeyden öğrencimizin ve bazı öğretmenlerimizin
dile getirdiği edebi
ürünler sunulurken,
çekiliş sonucunda hediye
edilen kitapların güzelliği
ve umudu simgeleyen
güvercinin özgür
bırakıldığı anla birlikte
etkinlik sonlandırıldı.

HABER NEWS

TAC TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ
İZMİR’DE!
TAC TURKISH DRAMA CLUB IN İZMİR

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts.
William Shakespeare

Tümüyle bir sahnedir yaşam;
Erkeklerle kadınlarsa, hepsi birer oyuncu;
Biri çıkar, öteki girer ve her biri,
Kendine düşen sürede pek çok rol oynar.
William Shakespeare

S

hakespeare’den kısa bir alıntıyla
başlamak gerekir ‘yaratıcı drama’
etkinliğini sözcüklere dökmeye. TAC
öğrencileri bu sefer kendilerini İzmir’in
derinliklerinde yaratıcı drama peşinde
koşarken buldular. 13-14 Kasım tarihlerinde,
Türkçe Tiyatro Kulübü sorumlu öğretmenleri
Önder Şit ve Mikail İncir liderliğinde
düzenlenen “İzmir-Yaratıcı Drama Etkinliği”
gerek öğretmenler gerekse öğrenciler için
sınırsız bir eğlence ve eğitim aracı hâline
dönüştü. “Çağdaş Drama Derneği İzmir
Şubesi”nde uzman drama eğitmenleri

değişik umutlar, hisler, düşünceler barınır
ve hiçbir taraf hakikati gerçekten bil/e/
mez. Çünkü bir oyunun hakikati yoktur,
olmamalıdır; hele bu bir tiyatro oyunu ise...
Shakespeare’in de söylediği gibi eğer hayat
bir tiyatro sahnesi ve bireyler de oyuncular
ise o zaman hayat, sahnenin ta kendisidir,
içinde birçok oyun bulunduran. Sonuçta
eğitim sadece bir duvar yığını içerisinde
değil, yaşamın merkezinde olmalıdır.
TAC Türkçe Tiyatro Kulübü öğrencileri
bu gerçekle genç yaşta karşılaşma şansını
yakaladılar ve zihinlerinde ‘yeni oyunlar’
kurgulayarak İzmir’den ayrıldılar.

tarafından gerçekleştirilen çalışmalar,
öğrencilerimizin verilen rolü içselleştirme,
ekip arkadaşları ile daha verimli iletişim
kurma ve engelsizce hayal edebilme
gibi hayatlarının birçok noktasında
kullanabilecekleri beceriler kazanmalarını
sağladı. Bu esnada TAC’nin en sempatik
öğretmenlerinden Niyazi Pavlaz da ziyaret
edildi ve sevgi köprüsü umutla kurulmuş oldu.
Hayatta bireyin karşısına birbirini tanımayan
bir insan sürüsü çıkar. Bu sürü içerisinde

POETRY RECITAL: WORDS FLY AWAY, POEMS STAY
“Hope, hope, hope…. Hope is in man” Nazım Hikmet
The theme of the poetry recital organized by the Turkish
Literature Department was “life”, divided into “light”, “dark”
and “hope”. A dramatic atmosphere was created with the
inclusion of essays, music, song, dance, and even a student made
video compiliation. The event voiced fifteen timeless poems
from renowned Turkish and international poets, including
Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Attila İlhan, Nilgün Marmara,
Shakespeare, and Ahmet Arif. It was made even more colorful
with the piano, violin, flute and guitar accompaniments played
by TAC students, under the direction of our music teacher,
Aslı Son. This tribute to hope and its continued existence
featured both teachers and students reading poems in Turkish,
English and French. The event concluded with awarding
handpicked books of poems to students, andwith a pigeon
being released from the confines of a box, symbolizing the
prevailing of hope despite the bleak episodes in human life.

One should use this quote from
Shakespeare, we felt, when starting to tell
about the creative drama experience of
TAC. In an exploration of creative drama,
TAC students found themselves in the
depths of İzmir. The "Creative Drama Event"
in İzmir on November 13-14, organized
in the leadership of Turkish Drama Club
teacher advisors Önder Şit and Mikail
İncir, turned out to be an infinite tool
of entertainment and learning for our
students. The activities facilitated by the
expert drama specialists of Çağdaş Drama
Derneği İzmir Branch helped students
develop life-long skills of internalization
of the role, effective communication with
team members, and imagination without
borders. The trip to İzmir also included a
hospital visit to Niyazi Pavlaz, the wellloved teacher of TAC, transmitting him the
hope for and love of the TAC community.
During life, the individual encounters a
flock of human interactions with people
who one does not necessarily know in the
first place. This process harbors many hopes,
emotions and ideas where no one knows the
real "truth". Because, this act does not and
should have a truth in it, especially when
we are talking about drama. Echoing the
words of Shakespeare, if the world is a stage
and individuals are merely players, then
life is the stage with many players in it. And
education; it should not be within four walls,
but in the very heart of life. The students
in the TAC Turkish Drama Club realize this
fact in a young age and left İzmir having
formulated new "plays" in their minds.
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HAYATI SAHNELEMEYE DEVAM
YA DA PERDE KAPANMADI
"Hayat, ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir."
Charlie Chaplin
Türkçe Tiyatro Kulübü her sene olduğu gibi bu sene de
hayatın farklı yönlerini farklı oyunlarla sahnelemeye devam
ediyor. Deli Dumrul, Artiz Mektebi, Unutulan (uyarlama)
gibi birçok oyunu sahneleyen ve kazandırdığı özgüvenle
öğrencilerin okul etkinliklerinde görev almasını sağlayan
Türkçe Tiyatro Kulübü, bu sene de Mikail İncir ve Önder Şit’
in yönetmenliğini yaptığı Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı
‘’Entrikalı Dolap Komedyası’’ adlı oyunu sahneleyecek.
Sene içerisinde ‘’Tiyatro Atölyesi’’ adı altında İzmir’e giden
ve aldıkları drama eğitimi ile becerilerini geliştiren Türkçe
Tiyatro Kulübü öğrencileri yeni oyunla karşınızda olacak.

Müzik
& Sanat
Music
& Art

BACK
TO THE
STAGE WITH
LIFE OR THE
CURTAIN IS NOT
YET CLOSED
"Life is a drama performance without a rehearsal."
Charlie Chaplin
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Turkish Drama Club continues to bring to the stage the
different aspects and occurences in life. The Club which has
staged many plays including Deli Dumrul, Artiz Mektebi,
Unutulan (stage adaptation) helps
build student self-confidence
and acting skills so that they can
take part in various activities
in the school. This year’s major
stage performance will be the play
“Entrikalı Dolap Komedyası” (A
Comedy of Closet Intrigue). The
students who went to İzmir for
a dedicated “Drama Workshop”
earlier in the year, will put their
theatrical skills to great use working on this new play.

ALMANCA DERSİNDE
VÜCUDUMUZ

İkinci
Yabancı Dil
Second
Foreign
Language

9. Sınıflar Almanca dersinde “Vücudumuz
ve Hastalıklar” konusunu pekiştirmek
için farklı bir etkinlik yaptılar.
Öğrenciler gruplar oluşturarak büyük bir
kağıda bir arkadaşlarının siluetini çizip
vücudun bölümlerinin isimlerini yazdılar.
Bu şekilde hem eğlendiler hem de konuyu pekiştirdiler ve
yapmış oldukları çalışmayı koridorun duvarına astılar.

Fun Combıned wıth Learnıng
ın the German Lesson
Grade 9 students had a go at something different to reinforce
their learning on “Our Body and Ilnesses”. In groups, they
drew silhouttes of each other’s bodies and filled out the
German names of various body parts! They had fun, and also
created a colourful and head turning display in the hallways.

HABER NEWS

HER TAC’Lİ
İYİ İNGİLİZCE
BİLMELİ
LEARNING IS
PART OF LIFE
FOR TAC STAFF

T

AC öğretmenleri ve akademik destek
personeli İngilizce öğrenmeyi haftalık
programlarının bir parçası yaparak öğrenciler
için harika bir örnek oluşturuyorlar.
Bu yıl, her salı küçük ama oldukça azimli
bir grup günlük İngilizce becerilerini
geliştirmek için Ms. Ciara Johnson’un
rehberliğinde bir araya geliyor. Grupta
Funda İbar, Sibel Kanık, Hatice Çetin,
Zübeyde Hıdıroğlu, Yadigar Kaya, Asuman
Güloğlu ve Nuran Baykal yer alıyor.
Grubun her bir üyesinin İngilizcesini
geliştirmek için çeşitli nedenleri var, ama
hepsinin buluştuğu ortak nokta, kampüste
İngilizce açısından zengin bir ortam
sağlamak, okulun iki dilde de akıcı iletişim

kuran öğrenciler yetiştirme misyonunu
destekleyecek. Haftalık İngilizce dersleri
çok değerli öğrenme fırsatları olmanın
yanı sıra, grubun kültürler arasındaki
farklılıkları tartışmalarına ve birbirlerini
daha iyi anlamalarına imkan tanıyor.
“Her gün 5 dakika İngilizce konuşma”
ödevi nedeniyle haftalık İngilizce dersleri,
yetişkin öğrencilerle kampüsteki diğer
kişiler arasında daha rahat ve serbest
konularda İngilizce sohbetleri de teşvik
etmeye başladı. Bu sohbetler ayrıca TAC
öğrencilerine öğrenmenin devam eden
bir süreç olduğunu, dersler bitince sona
ermediğini, herkesin yaşamı boyunca ilgi
alanları değiştiğinde bile sürdürebileceği
bir çalışma olduğunu gösteriyor.
TAC staff members are setting a great
example for students to follow as they
make learning English a part of their
weekly program. Each Tuesday this year,
the small but highly dedicated group has
met to improve daily English skills under
the guidance of Ms. Ciara Johnson. The
group includes Funda Ibar, Sibel Kanik,
Hatice Cetin, Zuybede Hidiroglu, Yadigar
Kaya, Asuman Guloglu, and Nuran Baykal.
Each member of the group has a variety
of motivations for wanting to improve
her English skills, but all agree
that creating an English rich

FRANSIZ ALMAN MUTFAĞI
THE GERMAN-FRENCH COOKING

environment on campus will help to support
the school’s mission of creating strong
bi-lingual students. The weekly lessons
are a wonderful learning opportunity as
well as a chance for the group to discuss
differences in culture and create a
better understanding of one another.
The weekly lessons have also encouraged
more casual English language conversations
between the class members and others
on campus as each student works to
fulfill the daily homework requirement
of 5 minutes of English conversation
a day. These conversations allow TAC
students to see that learning is an ongoing
process that does not stop when the
school day is over; rather, it is a process
that each person will continue to engage
in as interests evolve throughout life.

İkinci
Yabancı Dil
Second
Foreign
Language

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda Fransız ve Alman Mutfağının
tanıtımı ve uygulamalarını içeren Kulübümüz, yardımlaşma- dayanışma ve
iletişim üzerine kuruldu. Kulübün amacı Fransız
ve Alman yemeklerini ve onların kültürünü
öğrenmek. Kulübümüzün önemli bir diğer hedefi
de öğrencilerimizde toplum hizmeti bilincini
geliştirmek. Bu bağlamda okul içinde belli aralıklarla
kurulacak stantlarda/sergiliklerde, öğrencilerimizin
kendi yaptıkları yiyeceklerin satışından elde
edilecek gelir ile yardım kuruluşlarına katkıda
bulunulacak.
The German-French Cooking Club has the broad
goal of encouraging the students to share, reach
out and communicate, while learning about traditional French and German cuisine.
The delicious products from this club end up in bake sales for the whole school
community, the funds from which will be used for community service projects.
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VAN GOGH’UN ODA ÇALIŞMASI
INSIDE VAN GOGH’S “ROOM”

A

maç, Van Gogh’un ODA resmi üzerinden grup
çalışması yaparak öğrencilerimize, yön ve nesne
bilgilerinin Fransızca karşılıklarını kullandırmak
ve öğrencilerimizin hayal
güçlerini harekete geçirmek.
amaçlandı. Ayrıca
Çalışma Şekli:
çalışmada Van Gogh
Öğrencilerimizden iki grup
eserinin kullanılması
oluşturularak guruplardan
sebebiyle ressamın
birincisine Van Gogh’un
hayatı, eserleri ve
Oda resmi verildi. Diğer
tekniği konusunda
grup ise resmi görmeyecek
öğrencilerimizin
şekilde yerleştirildi.
sanatsal bakış açılarının
Resmi gören birinci grup
geliştirilmesini hedefliyor. Çalışmanın
öğrencileri resme bakarak odayı ve içindeki
eğlenceli ve akıcı yapısı ve çalışma sonunda
nesneleri, yerlerini ve renklerini tarif ettiler.
ikinci grubun oluşturduğu resim ile
Dinleyen ikinci grup da ellerindeki kâğıda
orijinalinin kıyaslanacak oluşu öğrencilere
grup çalışması halinde kendilerine tarif
unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
edilen nesneleri çizerek yerleştirdiler.
Fayda: Çalışmadan beklenen fayda,
nesnelerin yerlerinin, şekillerinin,
The aim of this project in the
renklerinin tanımlanma özelliklerinin
French class was to have students
artırılması ve bu konuda öğrencilerin
practice the French vocabulary of
kelime dağarcıklarının geliştirilmesi.
directions and objects, and to put
Fransızcanın hayal gücü ile birleştirilmesi,
student imagination to use.
Fransızca düşünme yetisinin kazandırılması
Method: Students were divided into two

LAHEY’DE
TEMSİLE
HAZIRIZ
42

READY TO
REPRESENT IN
THE HAGUE

T

AC öğrencilerinin MUN
delegasyonu, sömestr
tatillerinin birinci haftasını
dünyanın her yerinden
gelen yaklaşık 3.000 gençle
birlikte dünyanın sorunlarını
çözmeye katkıda bulunarak
geçirdiler. Lahey’deki World
Forum Centre’da, MUN öğrenci grubumuz bir
hafta boyunca gerçek Birleşmiş Milletler’in
münazara ve rol oynama etkinliklerinde
diğer MUN öğrencilerine katıldılar. Bu
yılki teması “Sürdürülebilir Şehirleşme”
olan ve bir hafta süren konferans, modern
dünyadaki değişen nüfuslara cevap
vermeye yönelik ileri görüşlü çözüm ve
politikalara duyulan ihtiyaca odaklandı.

groups and one of the groups were given
the famous “Room” painting by Van Gogh.
The other group was seated in a place
where they cannot see the painting.
The first group who saw the painting
described the room, the objects in
the room and the colors using French
vocabulary. The second group who listened
to these descriptions placed the objects
by drawing them on a blank paper.
The benefit from this activity, which
combined French with imagination, was
the improved skills in describing places,
colors, objects and their descriptive
features in French, while also developing
an artistic perspective in students.
The comparison of the “Room” depicted
in the drawings of the second group
with the original painting is sure to be a
memorable experience for students.

Once again a delegation of
TAC students spent the first
week of the semester break
fixing the world alongside
approximately 3,000
teenagers from all around
the world. The setting was
the World Forum Centre in
The Hague as a group of our MUN students
joined other MUN students in debating
and role-playing the real United Nations
for a week. The theme of the conference
this year was “Sustainable Urbanisation”,
and the week long conference focused on
the need for forward thinking solutions
and policies to accommodate shifting
populations in the modern world.
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6. GELENEKSEL
TAC OKTOBERFEST
KUTLANDI

Almanya'da her yıl ortalama 6 milyon kişinin
katılımıyla kutlanan ve dünyaca bilinen
Oktoberfest, "bir yabancı dil o ülkenin kültürü
ile birlikte öğretilir" düşüncesinden yola
çıkılarak Tarsus Amerikan Koleji’nde de
coşku ile kutlandı. Okulumuz ve yemekhane
bu güne özel olarak süslendi. Öğrenciler
ve öğretmenler yemekhanede Alman halk
müziği eşliğinde Alman yemekleri yediler.
Oktoberfest kutlamasında bu yıl Tarsus
Fatih Anadolu Lisesi'nden 18 öğrenci ve
öğretmen ağırlandı. Misafir öğrencilerimiz,
10. Sınıf öğrencilerimizle birlikte Almanca
dersinde çeşitli etkinlik ve yarışmalar yaptılar.
Anadolu Lisesi öğrencileri giderken, çok
eğlendiklerini ve farklı bir Almanca dersi
işlediklerini, Alman kültürü hakkında da
farklı bir fikir edindiklerini belirttiler.

SÜRPRİZ
BULUŞMA
THE SURPRISE
FROM THE
"DUKE OF
EDINBURGH'S
INTERNATIONAL
AWARD"
STUDENTS

T

6TH TRADITIONAL
OKTOBERFEST
CELEBRATION AT TAC
Another Oktoberfest was celebrated at
TAC, which takes on the motto of “teaching
of culture should be embedded into the
teaching of language”. The cafeteria was
decorated, offering traditional German
food where students listened to German
music thanks to the joint efforts of TAC’s
second foreign languages department and
Euroserve, our school’s food provider.
This year we had guests too; 18 visiting
students and teachers from Fatih Anatolian
High School. The guests students took
part in various activities and contests
with TAC students during their German
lessons. On their departure from TAC, the
guest students said that they had a very
colorful German lesson and different
perspectives about the German language.

Öğrenci
Başarıları
Student
Success
Stories

AC Sanat Eğitmeni Tülay Okan’ın
ödül liderliğini yürüttüğü gençlik
programı grubu öğrencileri toplumsal
hizmetleri ile örnek olmaya devam ediyor.
Düzenli olarak ders desteği verdikleri
öğrenciler için hazırladıkları yılbaşı
buluşması ile hazırladıkları sürpriz
hediyeler komşu okul öğrencilerinin
heyecanına heyecan kattı.

Beceri gelişimi ve toplumsal hizmet
çalışmaları yapan öğrencilerimizi kendi
öğrencilerine hazırladıkları yeni yıla
hoş geldin buluşmasından ve düzenli
çalışmalarından dolayı kutluyoruz.
Organizasyona destek veren öğrencilerimiz;
Can Yılgör, Kaan Yılmaz, Aytaç İlbeyi,Eren
Tan Muradi, Selcen İleri, Deniz Erdoğan,
Ege Yüceel, Ege Ögetman, İlayda Söğümez,
Pelin Yazıcıoğlu, Deniz Korkmaz, Meliha
Manav, Aleyna Öğretmenoğlu, Lidya
Binokay, Nilsu Karteper, İdil Bayık, Çağla
Küpük ve Erol Gelbul’a teşekkür ediyor,
girişimlerinin örnek olmasını diliyoruz.
The Duke of Edinburgh Award students
of Tarsus American College, under the
leadership of TAC Visual Arts Teacher Tülay

Okan, organized a surprise
gathering for the students of
the neighboring school as we
approached the new year.
They presented the New Year's
gifts they bought for their
young students who they have
been teaching regularly on
various courses, which was
an exemplary act of kindness.
We congratulate them on
this special act of sharing.
The TAC students who
supported this event are Can Yılgör,
Kaan Yılmaz, Aytaç İlbeyi,Eren Tan
Muradi, Selcen İleri, Deniz Erdoğan, Ege
Yüceel, Ege Ögetman, İlayda Söğümez,
Pelin Yazıcıoğlu, Deniz Korkmaz,
Meliha Manav, Aleyna Öğretmenoğlu,
Lidya Binokay, Nilsu Karteper, İdil
Bayık, Çağla Küpük, and Erol Gelbul.
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TAC'DE “THE DUKE OF EDINBURGH’S
INTERNATIONAL AWARD”
“THE DUKE OF EDINBURGH’S
INTERNATIONAL AWARD” STARTED AT TAC

B

u ödüllü yarışmada amacımız,
ülkemizde yaşayan gençlerin ödül
programına katılımını sağlayarak, onlara
bireysel ve toplumsal değerlerini artıran
nitelikler kazandırmak. Gençlerimizi başarılı
bireyler olarak donatmak vizyonu altında
aktif ödül birimi olan Tarsus Amerikan
Koleji bu alanda önemli çalışmalar yapıyor.
Bu amaçla bu yıl da öğrencilerimize bu
programı tanıtan ödül liderimiz;
öğrencilere, toplum içinde
toplum ve kendileri için neler
yapabileceklerini anlattı ve
Öğrenci
olan yoğun ilgiyi
Başarıları programa
görmenin çok güzel bir
duygu olduğunu belirtti.
Student

Success
Stories

Ödül Programı
Nedir?

The Duke of Edinburgh’s
International Award, 14
ile 24 yaşları arasındaki tüm
gençlerin katılabileceği heyecanlı
bir kişisel gelişim programıdır.

Programın amacı nedir?

Gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları
toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını
sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır.

Program ne zaman
başlamıştır?

1956 yılında Edinburgh Dükü Prens
Philip tarafından kurulduğundan bu
yana, 140 ülkede ve bölgede sekiz milyonu
aşkın genç, ödül programına katılmıştır.
Ödül programı 3 kategoriden oluşur:
Bronz, gümüş ve Altın. Programın
kendisi 3 ana bölümden oluşur: Beceri
Geliştirme, Fiziksel Gelişim, Toplum
Hizmeti. Bu programda yer almak isteyen
öğrencilerin ilk adım olarak okulumuzun
ödül lideri Tülay Okan ve Rüştü Sakallı
ile iletişime geçmeleri gereklidir.
Bölümler ile ilgili detaylı bilgi için,
http://www.intaward.org.tr/
goster.php?id=357 adresinde
sitemizin 'Program'ın Bölümleri'
kısmına bakabilirsiniz.

AYIN ÖĞRENCİLERİ
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Her ay, bölümler tarafından
seçilen en başarılı öğrencilere
verilen ‘ayın öğrencisi’ sertifikası
cuma günleri bayrak töreninde
arkadaşlarının alkışları eşliğinde
takdim ediliyor. Bu belgeleri
alan ve almak için çaba gösteren
tüm öğrencilerimizi kutlar,
başarılarının ileriki yaşamlarında
da sürmesini gönülden dileriz.

STUDENTS OF
THE MONTH

The students of the month certificates are presented to the students who are elected
by academic departments to demonstrate strongest performance in a given month
during the flag ceremonies on Friday, accompanied by the motivating cheer of their
peers. We congratulate all students who have received the certificates, as well as those
who have tried hard towards receiving one, and sincerely wish them continued success.

in 2011. The objective of recruiting active
student participation in the award program
is to develop personal and social values.
Tarsus American College, which has
an active award supervision unit
with the vision of gearing students
towards success is undertaking
major initiatives in this field.
The award leader of TAC who talked to
students about the possible personal
and community-wide projects that
they can join under this prestigious
title, expressed her pleasure in seeing
this wide interest by the students.
What Is Award Program?
The Duke of Edinburgh’s International
Award is an exciting personal
development program designed
for young people aged 14-24.

The objectIve of
the program
To equip young people with the skills
which will help them make a difference
in their community and the world

When dId the
Program start?
Since it was launched in 1956 by
Prince Philip, Duke of Edinburgh,
over eight million young people from
140 countries and territories have
taken part in the Award Program.
The Award program is made up of three
categories: Bronze, Silver and Gold.
The Program itself is made up of 3 main
components: Skills Development, Physical
Development, and Community Service.
TAC students who are interested in
the program can contact the award
leaders Tülay Okan and Rüştü Sakallı.
For more information about the
components of the program:
http://www.intaward.org.
tr/goster.php?id=357
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25. BALKAN
VETERAN
ATLETİZM
ŞAMPİYONASI

Emily DEUTSCHMAN

‘BALKAN
VETERANS
ATHLETICS
CHAMIONSHIP
18-20 Eylül 2015 Eylül 2015
tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik
kentinde "Balkan Veteran Atletizm
Şampiyonası" gerçekleşti.
25th Balkan Veterans Athletics
Championship took place in
Thessaloniki, Greece on September
18-20, 2015.

11

Balkan ülkesinin katıldığı bu önemli
organizasyonda ülkemizi temsil eden
milli atletler arasında; Okul Direktörümüz
Andrew Leathwood, okul doktorumuz
ve Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Ali
Cerrahoğlu, velimiz ve1978 mezunumuz Dr.
Ali Fazıl Ediz ve Okul Müdürümüz Günseli
Yüksel'in kayınbabası Cemil Yüksel de kendi
yaş gruplarında yer aldılar.
Andrew Leathwood Cirit Atma'da 2. olarak
gümüş madalya, Ali Cerrahoğlu Yüksek
Atlama'da birinci olarak altın madalya ve
Cemil Yüksel 5000 Metre Yarışı'nda gümüş
madalya kazandılar. Dr. Ali Fazıl Ediz ve
Andrew Leathwood ayrıca gülle atmada
yarıştılar. Ay yıldızlı formayı giyen ve
ülkemiz adına yarışan Andrew Leathwood'un
gümüş madalya alması ile şenlenen etkinlik,

Atamızın doğduğu evin ziyareti ile anlamını
pekiştirmiş oldu.
Katılımcılarımızı kutluyor ve başarılarının
devamını diliyoruz.
Among the athletes who represented
Tarsus American College and Turkey in
this important athletic event, were our
headmaster Mr. Andrew Leathwood; Dr. Ali
Cerrahoğlu, our school doctor and Alumni

Association President; Dr. Ali Fazıl Ediz a
parent and 1978 graduate, and Mr. Cemil
Yüksel, the father-in-law of our school
principal, Mrs. Günseli Yüksel, who each
competed in their respective age groups.
The trophies brought home were a silver
medal for second place in javelin (Mr.
Andrew Leathwood), a gold medal for first
place in high jump (Dr. Ali Cerrahoğlu), and
a silver medal in thr 5000 meter run (Mr.
Cemil Yüksel). Dr. Ali
Fazıl Ediz and Mr.
Andrew Leathwood
also participated
in the shot-put
category.
In addition to the
athletic feats,
another highlight of
being in the hosting
city of Thessaloniki
was a visit to the
house where Atatürk
was born.
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FEN BİLGİ YARIŞMASI HEYECANI

17 Aralık 2015 tarihinde ikincisini düzenlediğimiz TAC Fen Bölümü Bilgi
Yarışması, 10. Sınıfların yarışmacı olarak katılımıyla oldukça coşkulu anlara
sahne oldu. 10. Sınıflardan 3'er kişilik dört grup arasında yapılan yarışma;
katılımcıların fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki bilgilerini zamana ve
birbirlerine karşı yarışarak sergilemelerine olanak sağladı. Son anlara kadar
başa baş devam eden yarışmada kazanan taraf 10-B sınıfının üç kişilik hırslı
ekibi oldu. Sezer Yiğit Uçan, Hazal Güyıldar ve Zeynep Erdoğan, sizleri bir kez
daha tebrik ediyoruz. 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. Yeni yarışmalar hazırlansın, iyi olan kazansın!

SCIENCE KNOWLEDGE BOWL

The second edition of the TAC Science Knowledge Bowl, held on December 17,
2015 was a scene to very exciting moments and a tough competition between
selected grade 10 students. The contest between 4 groups of 3 grade 10
students provided the opportunity to demonstrate student learning in Physics,
Chemistry and Biology. At the end of a series of challenges where each question
brought the scores closer together, the winner was 10B with its team of three.
We congratulate Sezer Yiğit Uçan, Hazal Güyıldar and Zeynep Erdoğan for this
success. It was equally pleasing to see that the audience was as excited as the
contestants. We hope to meet again soon in the next science challenge where
learning in science is put into practical use. Let the best team win!

Yaratıcılık
Bizim İşimiz
DESTINATION:
CREATIVITY
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kulumuz D.I. Kulübü, takım liderleri
öğretmenlerimiz Tuba Özgün Güler,
Paul McDermott ve öğrencilerimiz Alper
Yavuz, Asya Tokbey, Cahitcan Uzman, Hina
Utkan, Gökçe Gürlek, Beste Özyürekoğlu,
Çetin Çelikyılmaz ile çalışmalarına tüm hızla
devam ediyor. Takımımız 12-13 Mart 2016
tarihinde Aydın Kuşadası’nda yapılacak
DAT Turnuvasında Teknik kategorisinde ve
Anlık Görev yarışmasında (ICC) okulumuzu
temsil edecek. Dünyanın en büyük yaratıcılık
organizasyonu Destination Imagination,
okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin

günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri
basitten karmaşığa her türlü problemin
çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve
yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak
benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası
alanda yaygın bir organizasyondur. 1999’dan
itibaren üye ülkelerin ve okulların katıldığı
organizasyonların yerel turnuvalarında
başarılı olan takımlar dünya finallerine
katılmaya hak kazanıyor. Dünya finalleri her
yıl mayıs ayında Amerika’nın Tennessee
eyaletinde, Tennessee Üniversitesi’nde
gerçekleştiriliyor.
The TAC Destination Imagination Club,
with advisors Tuba Özgün Güler, Paul
McDermott and students Alper Yavuz,

Asya Tokbey, Cahitcan Uzman, Hina Utkan,
Gökçe Gürlek, Beste Özyürekoğlu, Çetin
Çelikyılmaz is busy with the preparations
to represent TAC at the DAT Tournament in
March 12-13, 2016 in Aydın, Kuşadası in the
Technical category and Instant Challenge
Competition (ICC). Destination Imagination
is the biggest creativity based think-tank in
the world. It is an internationally recognized
platform which aims to help students solve
all kinds of problems, from the most simple
to the most complex, and to recognize
that creativity is an integral part of all our
lives. The DI teams which are successful
in the local tournaments exist as part of a
global network of member countries and
schools, and therefore qualify to take part
in the world finals. The world finals are
held in May every year in Tennessee, USA at
Tennessee University.
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Opera ve Balesi Müdürü Aslı Utku Engin,
Tarsus Amerikan Koleji sahnesinde
olmaktan gurur duyduklarını belirtti
ve Çalıkuşu temsilinin bir başlangıç
olduğunu, daha nice temsilleri
salonumuzda sergilemekten
mutluluk duyacaklarını sözlerine
ekledi. Mersin Devlet Opera ve
Art
Balesi sanatçılarına, bu muhteşem
temsil için teşekkür ediyoruz.

Müzik
&
Sanat
Music &

ÇALIKUŞU
BALESİ
ÇALIKUŞU
BALLET

M

ersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları
Çalıkuşu Balesi’ni okulumuzda
sergilediler. Veli, öğretmen, öğrenci ve
idarecilerimizin izlediği temsil unutulmaz
bir görsel şölene dönüştü. 120 kişilik ekiple
Tarsus’a geldiklerini belirten Mersin Devlet

Mersin State Opera and Ballet
performers used the TAC auditorium
as their stage for the Çalıkuşu Ballet.
The ballet adaptation of this literary
masterpiece, thoroughly enjoyed by
the parents, teachers, students and
administrators was an unforgettable
visual feast. Aslı Utku Engin, the manager
of the Mersin opera, expressed their pride
and privilege of performing at the TAC
stage, adding that Çalıkuşu is a start, and
it will hopefully pave the way for many
other performances being staged at Tarsus
American College. We thank the Mersin
State Opera performers for this amazing
performance.

Echo’dan Bomba
Gibi Konser!

30 Aralık Çarşamba günü okulumuz Echo grupları,
2015 yılının son konserini gerçekleştirdi. 6 grubun
sahne aldığı konserde güncel parçaların yanı sıra
echo besteleri de seslendirildi. Bu yıl yarışmada
çalınacak olan şarkılar dinleyicilerden tam not
aldı. Birbirinden güzel sahne performansları ve
şarkılarla echo grupları izleyicilere unutulmaz
bir gün yaşattı. Konserde görev alan tüm
öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının
devamını diliyoruz.

Echo Takes
the Stage by Storm!

On Wednesday, December 30, the Echo bands
of our school performed in the last concert of
year 2015. In the concert where 6 Echo bands
took the stage, the most popular tracks as
well as Echo’s own songs were performed. The
rehearsal of the song, with which TAC will
attend the national music contest, was very well
liked by the audience. Echo bands treated the
audience with an unforgettable afternoon of
music with amazing performances and songs. We
congratulate all performers who were a part of
the concert and wish them continued success.

Echo’20

Echo’18

Echo’19

Echo’17

● Elektro Gitarlar / Electro Guitars:
Tuna Homurlu, Yiğit Tamer Tetiker
● Bas Gitar / Bass Guitar:
Tan Kuzucu
● Davul / Drums: Taha Avşar
● Vokaller / Vocals: Berk Deniz
Yıldıztaş, Zeynep Su Sezgin,
Zeynep Can
● Keman / Violin: Elif Naz Kaya
● Vokaller / Vocals: Ece Özer,
İnci Alpay, Mert Genç,
Çiğdem Naz Boğa,
● Elektro Gitarlar / Electro Guitars:
Tibet Kurt, Emirhan Nasıf
● Bas Gitar / Bass Guitar:
Tunç Türeli
● Klavye / Keyboard:
Çağla Aytekin, Talya Boyar,
● Davul / Drums: Berke Can

● Vokaller / Vocals:
Cansu Naz Antmen
● Elektro Gitarlar / Electro Guitars:
Mert Karanfil, Berhan Kurtoğlu
● Bas Gitar / Bass Guitar:
Ali Emir Asmar
● Klavye / Keyboard: Belit Karalı
● Davul / Drums:
Deniz Tekin Çetiner
● Vokaller / Vocals:
Ege Baykal, Yaren Özatay
● Elektro Gitarlar / Electro Guitars:
Yaşar Akyürek, Kaan Germiyan
● Bas Gitar / Bass Guitar:
Ekin Ege Altıntaş
● Davul / Drums: Mehmet Akçay
● Klavye / Keyboard: Talya Boyar

Echo’16

● Vokaller / Vocals:
Şeref Tayga Yılmaz,
Gökşin Babaoğlu
● Elektro Gitarlar / Electro Guitars:
Yaşar Akyürek, Kaan Germiyan
● Bas Gitar / Bass Guitar:
Cem Taşdemir
● Davul / Drums: Mehmet Akgül

Yarışma Grubu

● Vokaller / Vocals: Ece Özer
● Akordeon / Accordion:
Fem Yüksel
● Elektro Gitarlar / Electro Guitars:
Berhan Kurtoğlu, Mert Karanfil
● Bas Gitar / Bass Guitar:
Ekin Ege Altıntaş
● Klavye / Keyboard: Talya Boyar
● Davul / Drums: Mehmet Akçay
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Rehberlik
Aktiviteleri

Counseling
Activities

“HER ÖĞRETMEN
HEM LİDER, HEM
ÖĞRETMENDİR”
48

“EVERY TEACHER IS
ALSO A LEADER”

T

ürk televizyonculuğunun
deneyimli ismi, Bilgi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Sedat
Örsel, Tarsus Amerikan
Koleji’nin (TAC) konuğu oldu. İstanbul Bilgi
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sedat Örsel, 11
Ocak, 2016 Pazartesi günü, Tarsus Amerikan
Koleji’nde öğretmenlere yönelik ‘Öğretmen
Öğrenci İletişimi ve Sınıf Yönetimi’ başlıklı
bir seminer verdi.
Çağdaş eğitim alanındaki yeni gelişmeleri ve
bilimsel araştırmaları örnekleriyle anlatan
Sedat Örsel, öğretmeni tanımlarken, “Her
öğretmen, yaptığı işin doğası gereği hem
lider hem de öğretmendir” dedi. Yaklaşık
bir buçuk saat süren seminerde Örsel,
öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu:
“Lider, öğrenir ve öğretir. Latince ‘docento
discitur’ yani ‘öğreten öğrenir’ özdeyişinde
olduğu gibi, her öğretmenin devamlı olarak,
okuması, kendisini yenilemesi, bunun için de
öğrencilerle sağlıklı, sürekli, verimli, tam ve
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eksiksiz bir iletişim içinde olması gerekir.”
Örsel, lider öğretmenin olmazsa olmaz
özelliklerini şöyle sıraladı: “Öğretmenin;
öğrencilere ‘doğruyu’, ‘iyiyi’, ‘güzeli’, ‘insanlığı’,
‘dürüstlüğü’, ‘bilimi’, ‘sanatı’ ve ‘aydınlığı’
gösteren bir ‘lider’ ve ‘rol modeli’ olması
gerekir.” Örsel, bu üstün “insani” özelliklerin
çocuğa ancak, anne-baba ve öğretmenin yakın
işbirliği ile kazandırılacağını sözlerine ekledi.
Öğretmenin rolünün önemini bir örnek
vererek anlatan Örsel, şöyle konuştu: “Ben
hukuk okudum, eğer hakim olsaydım; karşıma
canilikten, işkenceden, kadın öldürmekten,
çocuğa tecavüzden, uyuşturucu ticaretinden
vb. bir sanık getirilseydi ilk soracağım soru şu
olurdu: ‘Annen kim; ilkokul öğretmenin kim?’
Oradan başlardım yargılamaya...”
An experienced and well-known name
of Turkish television broadcast history
and instructor at Bilgi University, Sedat
Örsel was the guest of Tarsus American
College on Monday January 11, 2016
for a talk with teachers on “TeacherStudent Communication and Classroom
Management”.
Sedat Örsel, who talked about new
developments and results of scientific
research with examples, said “every
teacher is also a leader by the nature of
teaching”. In the seminar one and half
hour seminar, Örsel provided the following
advice to teachers: “A leader is both a
learner and a teacher. As indicated by the
Latin saying “docento discitur” (he who
teaches, learns), each teacher holds a
natural responsibility to read, to keep their
knowledge and skills updated, to which end
they need to maintain a healthy, efficient
and complete communication with their
students.
Örsel listed the characteristics of an ideal
teacher as follows: “A teacher should be a
leader and a role model who shows students
the good, the right, humanity, integrity,
arts, science. He emphasized that these
humane values can only be developed in the
child through a close cooperation between
the parents and the teacher.
An example of the significance of a teacher
on an individual’s life, as given by Örsel who
studied law, was that if he were a judge, the
first question he would ask to a defendant
who committed homicide, torture, killing
of a woman, or child abuse would be about
their mother and their elementary school
teacher, and her would build his case
around the response to those questions.
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Akran Rehberleri, Hazırlık
Sınıfı Öğrencileri ile buluştu

This year’s peer counselors from Grade 10,
who contribute to the adaptation of new
students to Tarsus and TAC by taking part
in the boarding student-parent orientation
at the beginning of the year, led various
activities on Saturday, November 14,
to stress the importance of being
in TAC, teamwork, and peer
counseling.
Rehberlik
Prep students spent a memorable
day with the lunch prepared
Aktiviteleri
by peer counselors and the
Counseling
activities after dinner. During
Activities
the conversations at the end
hazırlık sınıfı öğrencilerimiz güzel
of the day, students had the
bir TAC günü yaşama fırsatı elde
opportunity to share the kinds of
ettiler.
support they may need from the peer
Günün sonunda yapılan paylaşım
counselors in the long run. Under the
sohbetinde öğrenciler, bundan sonrasında
peer counseling project, prep and grade 9
akran rehberlerinden hangi konularda destek
students will continue to receive support
beklediklerini dile getirme şansı buldular.
from these students, who have all received
İlerleyen zamanlarda da hazırlık ve 9. sınıf
peer counseling training.
öğrencilerimiz akran rehberliği eğitimi almış
TAC appreciates the support of all the peer
öğrencilerimizden akademik ve sosyal destek
counselors who take such an active role in
almaya devam edeceklerdir.
helping younger students.
Okulumuzun psikososyal ortamına katkı

Peer Counselors Meet wıth
Prep Students

B

u yıl, yatılı öğrenci-veli oryantasyonunda
görev alarak yeni öğrencilerimizin
Tarsus’a ve TAC’ye uyum sürecine katkı
sağlayan 10. sınıf akran rehberleri, 14 Kasım
Cumartesi günü Rehberlik Servisi'nin
desteğiyle düzenledikleri “Hazırlık
Öğrencilerine Merhaba” 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
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sağlayan ve bu çalışmalarda etkin rol alan
tüm akran rehberlerimize teşekkür ederiz.
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TAC HAZIRLIK
SINIFI SAHİL
TEMİZLİĞİ
TAC PREP
BEACH
CLEAN-UP

T

AC’nin 102 hazırlık sınıfı
öğrencisi çevreyi korumanın
önemini, çöp atmanın etkilerini
ve küresel bilince sahip şehirliler olmanın
ne demek olduğunu öğrendiler.
Üçüncü kez düzenlediğimiz “TAC Hazırlık
Sınıfı Sahil Temizliği” bu yılın ilk “Dışarıda
Dersi” idi ve son derece başarılı geçti! İlk
başta isteksiz başlayıp sonradan hevesleri
artan öğrencilerimiz toplamda neredeyse
1800 kilo ağırlığında 350 çöp torbasını
doldurmayı başardılar. On iki öğretmenimiz
öğrenci ekiplerine Tarsus’un yakınlarında
bulunan ve dikkatli temizliğe ihtiyacı
olan Karaduvar kasabasındaki büyük
bir çöp toplama kampanyasında liderlik
ettiler. Hazırlık sınıfındaki tüm öğrenciler
yorulmak bilmeden çalışarak başkalarının

dikkatsizce arkalarında bıraktıklarını
toplarken, çevreyi kirletmenin doğuracağı
olumsuz sonuçlara da ilk elden tanık oldular.
Umarız dolup taşan dört büyük çöp
konteynırının görüntüsü katılan
öğrencilerin zihinlerinde uzun süre yer
eder ve doğadaki hareketlerinin daha
büyük sonuçlarını onlara hatırlatır.
“Dışarıda Ders” etkinliğinde
öğrencilerimizin aldıkları ödüller:
• En İyi Değerlendirme Videosu:
Aleyna Öğretmenoğlu
• En Hızlı Çöp Toplayan Öğrenci: Işıl Aksüt
• En İlginç Obje: Kaan Yılmaz
• Örnek Davranış: Taha Afşar
• En Fazla Çöp Toplayan Öğrenci:
Venüs Şahin
• En Çalışkan Öğrenci: Emir Liceli

On Tuesday October 27th, 2015 all 102
prep students at TAC learned a little
bit about the importance of helping a
community, the effects of littering, and
what it means to be global citizens.
The third annual TAC Prep Beach
Clean-up was our first field day this
year, and it was a success! Our initially
reluctant, turned eager beach cleaning
students managed to fill 350 garbage
bags which totaled almost 1800 kilos.
Twelve teachers led their teams in a mass
garbage collecting effort in Karaduvar—a
local beach which is, unfortunately,
in need of some careful cleaning. The

entire Prep class worked tirelessly
to pick up what others carelessly left
behind, seeing firsthand what can
happen when one leaves waste behind.
The image of four overflowing garbage
dumpsters will hopefully remain in the
participants mind and remind them of
the greater effects of their actions.
• Best Reflection Video:
Aleyna Öğretmenoğlu
• Quickest collector: Işıl Aksüt
• Most interesting object: Kaan Yılmaz
• Best Attitude: Taha Afşar
• Most Trash: Venüs Şahin
• Hardest Worker: Emir Liceli
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Toplum
Hizmeti

Bir Umut
Ziyareti
A Vısıt
of Hope

26

Aralık Cumartesi günü, Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü etkinliği
çerçevesinde, okulumuz hocalarından
Tuba Karabağ ve Sermin Yılmaz eşliğinde
Adana Acıbadem Hastanesi’ndeki lösemili
kardeşlerimizin yüzünü güldürdük. Okulda
yaptığımız satışlardan kazandığımız parayla
çeşitli hediyeler aldık ve birer birer kapılarını
çaldık. Bir buçuk yaşında henüz bir çare,
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kardeşlerimizin yanındayız.
bir umut bekleyen Mustafa’nın
Social
bir oyuncak arabası oldu. Biz
göremesek de maskesinin
On Saturday, TAC’s Turkish
Service
arkasında gözlerindeki ifadenin
Literature Department
değişimine kadar etki eden bir
accompanied the students on a trip
tebessüm gizlendi. Birkaç dakika da
to visit the children with leukemia
olsa ailesi onu çok mutlu gördü ve belki de
at Adana Acıbadem Hospital. The
içlerinde Mustafa’nın hep böyle gülebileceğine
group led by Turkish literature teachers
dair umut kıvılcımları çıkarmayı başardık.
Tuba Karabağ and Sermin Yılmaz, who had
Gerek hediyelerimiz gerekse samimiyetimizle
previously picked some gifts to share with
umutla/umudu bekleyen kalplere dokunduk
the children with the funds generated from
ve inanıyoruz ki onlara yaşamın içinden
bake sales, acted as the personal Santas of
bir el uzatmış olduk, onlar da tokalaşmakla
these young hearts waiting in hope. They
kalmayıp tutundular. Biz onların umutlarını
brought a toy car to one-year old Mustafa,
yeşertmekten bıkmayacağız ve bu, bir defayla
and although we could not see clearly from
kalmayacak. Kendi hayatlarımızın değerini
the medical mask covering half of his face,
anlamakla birlikte onların değerli hayatlarına
caused a big smile and a glimpse of hope
for a recorvery. This too gave us hope that
tutunmalarına ziyaretlerimizle bir katkıda
Mustafa can recover from his illness and
bulunuyorsak ne mutlu bize! Bir dilek de
continue smiling like this for the rest of
onlar için tutmayı unutmayacağız çünkü
his life. We have been able to infect them
maskelerini delip geçerek içlerine kadar
with something good this time, we hoped,
ulaşan pozitifliğe ihtiyaçları var ve bunu
reaching out to them from outside of their
sağlayan en değerli şey iyi dileklerimiz. Tarsus
hospital room with a fresh promise.
Amerikan Koleji’nin duyarlı öğrencileri olarak
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TAC ÖĞRENCİLERİ, MERSİN
HUZUREVİ'Nİ ZİYARETİ ETTİ
TAC STUDENTS VISITED THE
MERSIN ELDERLY HOME

G

eçmiş geleceğin temelidir. Bu temele
sahip çıkmak da TAC öğrencilerinin
işidir. Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri,
öğretmenleri Katibe Karakurt eşliğinde
19.12.2015 tarihinde Mersin Huzurevine
bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin
gerçekleşme amacı huzurevi sakinlerinin
hatırlandıklarını ve önemsendiklerini
onlara göstermekti. Ziyaretleri sırasında
öğrencilerimiz, büyüklerimizin yaşamış
olduğu hayat tecrübeleriyle hem eğlenceli
hem de öğretici bir süreçten geçtiler.

ADANA HUZUREVİ ZİYARETİ

17 Ekim ve 07 Kasım 2015 Cumartesi tarihlerinde 10.
Sınıflardan bir grup öğrenci ve öğretmenlerimiz Handan
Şahin Duran ve Duygu Gülev eşliğinde yaptığımız Adana
Huzurevi ziyaretinde birçok hayatı tanıma fırsatı bulduk.
Amacımız, yaşlılarımızı ziyaret edip yanlarında olmak ve
onlarla güzel vakit geçirmekti. Onlar için hazırladığımız
küçük hediyeler ise hepsini çok mutlu etti. Sohbetleri
cana yakın ve övgü doluydu. Her fırsatta biz gençlere olan
inançlarını dile getirdiler. Bizler de ziyarete katılan Ege
Su Durak, Melis Andreaa Demirel, Güneş Sezer, Deniz
Hakgüden, İnci Ovat, Zeynep Erdoğan, Burcu Can ve
Umut Barış Özen olarak onlara umut dolu sözler verdik ve
bir dahaki buluşmaya kadar vedalaştık.

VISITING THE ELDERLY IN ADANA

A group of TAC grade 10 students, along with their teachers Handan Şahin and
Duygu Gülev, visited the Elderly Citizens Home in Adana on two Saturdays, October
17 and November 7. Our goal was to be a good company for the senior residents and to
enjoy spending quality time with them. The small
presents we presented made them very happy. Their
interactions were very friendly and appreciative,
and they stressed their belief in young people in
every opportunity. As the visiting students, Ege Su
Durak, Melis Andrea Demirel, Güneş Sezer, Deniz
Hakgüden, İnci Ovat, Zeynep Erdoğan, Burcu Can
and Umut Barış Özen were leaving, they were happy
to have spent a day spreading hope and promise, and
they already started making plans for the next visit.

Bununla beraber huzurevinin en
eğlenceli köşelerinden biri olan “mini
hayvanat bahçesinde” keşif yapmayı
ihmal etmediler. Keşifleri sırasında dost
oldukları “Rıfkı”, öğrencilerimiz ayrılırken
büyük bir üzüntü duymuş olsa da bilindiği
üzere hayat her zaman mutluluk demek
değildir. Mini hayvanat bahçesi gezisinden
sonra, öğrencilerimizin huzurevinin tatlı
aktörü Sevinç Hanım ile tanışmaları uzun
sürmedi. Sevinç Hanım, huzurevinde
yaptığı eğlenceli tiyatro oyunları ile
huzurevinin ün yapmış bireyleri arasında.
Şimdi öğrencilerimiz 8 Ocak’ta, Sevinç
Hanım önderliğinde oynanacak tiyatro
oyununu dört gözle bekliyor.
The past lays the foundation of
the future. And it’s the task of TAC
students to take ownership of this
foundation.
Tarsus American College students
visited the Mersin Elderly Home on
December 19, 2015 supervised by their
teacher, Katibe Karakurt. The reason
of this visit was to show the senior
residents that they are remembered and
valued. The visit took the students on
a fun and educational journey thanks
to the real experiences shared by their
hosts. They also remembered to discover
the mini-zoo, one of the most fun
components of the elderly home. “Rıfkı”
who they befriended during the visit
was gloomy when the TAC group was
about to leave, but then, life is not all
about happiness. After spending time
at the mini-zoo, our students met with
Sevinç Hanım, aka “the actress”, famous
for the fun drama productions she
prepares for the residents. TAC students
are now looking forward to watching
the play to be staged by Sevinç Hanım on
January the 8th.
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YAŞLILAR EVİNİ ZİYARET

Tarsus Amerikan Koleji’nde ülkeye ve insanlığa hizmet inancı köklü
geleneklerden biridir. TAC öğretmenleri ve öğrencileri, TAC Müdiresi
Günseli Yüksel’in başlattığı ve uzun zamandır devam eden sosyal
sorumluluk projesi kapsamında ‘’Mersin Yardım ve İyilik Vakfı’’nı ziyaret
etti. Yaşlılarımız anılarını ve eski Mersin‘i anlattı. Bu ziyarette sorumlu
öğretmenlerimizden Tuba Özgün Güler, Kelly Russell ve öğrencilerimiz,
onlar için evlerinden pişirip getirdiği yiyecekleri ve içecekleri ikram
ettiler. Canlı tarih olmuş insanların yüzünde bir tebessüm bırakmak,
hayatı dinlemek, onlara yardımcı olmak öğrencilerimizin belleklerinde
yaşam ve zaman hakkında önemli izler bıraktı.

TAC VISITS THE ELDERLY

At Tarsus American College, service to the country and humanity is
one of the most integral and longest standing traditions. Recently, TAC
students and teachers visited the “Mersin Yardım and İyilik Vakfı” as
part of the community service project initiated by the school Principal,
Ms. Günseli Yüksel. During this visit, the teacher advisors Tuba Özgün
Güler, Kelly Russell and the students offered the residents of this
home for the elderly the delicious treats they have prepared at
home for his visit. Leaving a smile on the faces of these people
who have been a long-time witness of history, listening to
their experiences, and reaching out to them left significant
Toplum
mark on the minds, as well as the hearts of TAC students.

Hizmeti

Social
Service

SATIN
ALMAYALIM,
SAHİPLENELİM!
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LET'S NOT BUY
PETS, LET’S
ADOPT THEM

“İnsan ruhunun bir parçası, hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.” Anatole France

H

ayvan sevgisinin ve onları sahiplenmenin önemini hissettirmeyi amaç edinen TAC
öğrencileri ve öğretmenleri, Fen Bölümü’nün üstlendiği sosyal sorumluluk projesi
kapsamında “Mersin Gözne Hayvan Barınağı”nı ziyaret etti. Bu önemli ziyaret Kimya
Öğretmeni Feray Akça ve 9. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla hafta sonu gerçekleştirildi.
Gezi boyunca hayvanlarla ilgilenen öğrencilerimiz bu ziyaretten sonra tekrar ne zaman
geleceklerinin plânını yapmaya başladılar. Öğrencilerimiz hayatta her ‘’can’’ın değerli olduğunu
ve bu canları sahiplenmenin önemini kavramış oldular.

“One part of the human spirit is not awakened until it experiences love for an animal” Anatole France

TAC students and teachers who take it upon themselves to raise awareness on adopting
stray animals visited the “Mersin Gözne Animal Shelter” as part of the community service
initiative of the Science Department. In this weekend visit, TAC’s grade 9 students received
the support of their chemistry teacher Feray Akça. The students who shared their love and
compassion with the stray animals during the visit already started planning their next visit
to the shelter, having better understood the importance of ongoing care for animals.
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‘TAC’NİN PERİLERİ’
Spor
Etkinlikleri

BB FAIRIES OF TAC

Sports
Activities
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Okulumuzda bu yıl kurulan Genç Kız Basketbol Takımı, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün düzenleyeceği okul sporları müsabakalarına katılmak
için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Basketbol takımımız her hafta
çarşamba ve perşembe günleri okul sonrası okulumuzun kapalı spor
salonunda yaptığı antrenmanlarla 13, 14 ve 15 Ocak’ta oynanacak
maçlara hazırlandı. Kız Basketbol takımımıza başarılar dileriz.

TAC’s new Girls Basketball Team this year is preparing
to take the courts by storm in the upcoming official
tournament games to take place on January 13-14-15,
organized by the provincial academic sports office. We
wish all the best to our young female players in their
first games as a team this year.
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FUTBOL TURNUVASINDA
EĞLENCELİ İSİMLER
Tarsus AmerIcan College
RepublIc Cup - Football

K

asım ayının ilk haftasında başlatılan
Tarsus Amerikan Koleji Cumhuriyet
Kupası Futbol Turnuvası 70 öğrencinin
katılımı ile gerçekleştirildi. Takımlara
komik adlar takan öğrenciler çok eğlendiler.
Turnuvaya katılan 10 kakımdan dereceye
girenler:
● Turnuva Birincisi
SSK Moskova
● Turnuva İkincisi
Barcelona Özel İl İdare
● Turnuva Üçüncüsü
Lülülü Ördü

The Republic Cup organized by Tarsus
American College started in the second
week of November with participation of
70 students in highly competitive football
games. The top three places out of ten
participating teams:
● First place
SSK Moskova
● Second Place
Barcelona Özel İl İdare
● Third Place
Lülülü Ördü

FİZİKSEL ÖLÇÜM TESTLERİ
Bu sene de Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz, Beden Eğitimi
dersinde fiziksel ölçüm testi uygulamasına başladılar. Ders
boyunca hem eğlendiler hem de hangi sporlara yetenekleri
olduğu konusunda çalışmalar yaptılar. Büyük çekişmelerin
yaşandığı ve öğrencilerimizin kendilerini keşfettiği bu anlar
gerçekten görülmeye değerdi. Dereceye giren öğrencilerimizi bir
kez daha kutluyoruz.

PHYSICAL FITNESS
MEASUREMENTS

This year, the incoming Prep students started their PE lessons
with physical fitness and agility measurements. They both had
fun and were able to identify their talents in various athletic
branches. These lessons were a scene to stiff competition to
break records of the school while students discovered their
athletic aptitude. We congratulate the students listed below
who were tested the highest.
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2015-2016 DÖNEMİ FİZİKSEL
ÖLÇÜM TEST SONUÇLARI

RESULTS OF THE PHYSICAL FITNESS
MEASUREMENTS - 2015-2016
20 Metre Koşu Testi / 20 Meter Run:
CAN BARTU BULUT 		
3.41
DURU BİNOKAY		
4.05
Durarak Uzun Atlama Testi / Long Jump w Paused Position:
EMİR LİCELİ			2.20
İLAYDA SÖYÜMEZ		
1.75
Dikey Sıçrama / Testi Vertical Jump:
EMİR LİCELİ			
MİNA YENİCE		
DOĞA BAYKAL		

52 cm.
40 cm.
40 cm.

1 kg. Sağlık Topu Atma / Throwing Ball -1 kg:
MURATCAN GÜZELOCAK		
11.70 cm.
NİLSU KARTEPER		
7.45 cm.
Mekik Koşusu Testi / Shuttle Run:
MURATCAN GÜZELOCAK		
ELİF NAZ AKKAYA		

90 tur
62 tur
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1967-68 DÖNEMİNİN
OKUL FUTBOL TAKIMI
SCHOOL FOOTBALL TEAM
OF 1967-68
‘’Yanılmıyorsam Mersin Lisesini
2-1 yendiğimiz maç.”
‘’I think this is from the game which
we beat Mersin High School with
a score of 2-1.‘’

Emin Çulhacı

SEKİZİNCİ
ERTAN
DUMANLI
BASKETBOL
TURNUVASI
8TH ERTAN
DUMANLI
BASKETBALL
TOURNAMENT

Ayaktakiler soldan sağa / Standing, from left to right:
Tuğrul Paşaoğlu, Melih Bilgin, Mustafa Murat, Aydın, Emin Çulhacı, Nur Altınörs, Sırrı Ergun.
Oturanlar soldan sağa / Sitting, from left to right:
Tuncer Celasun, Cemil Köksal, Uğur Köksal, Attila Eralp, Faruk Çavuşoğlu.

Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities

T

arsus Amerikan Koleji Spor Kulübü 8. Ertan Dumanlı Basketbol Turnuvası’nı 17 - 18
Ekim 2015 tarihlerinde Tarsus Amerikan Koleji spor salonunda düzenledi. Altı takımın
katıldığı ve genç erkekler kategorisinde gerçekleştirilen turnuvaya çevre iller ve bölgemizin
güzide kulüplerinin takımları katıldı. Tarsus Amerikan Koleji olarak mayıs ayında ulusal ve
uluslararası çapta yaptığımız Güner Baykal basketbol turnuvasına ilaveten bölgemize hizmet
etmeyi amaçlamış bir kurum olarak düzenlediğimiz Ertan Dumanlı Turnuvası’nın 8.sini
gerçekleştireceğiz. TAC basketbolda bir ekol ve bölgenin lokomotifi olmaya devam edecek.
Tarsus American College Sports Club will be hosting the 8th edition of the Ertan Dumanlı
Basketball Tournament at the TAC Sports Hall on October 17-18, 2015. The tournament
which will feature the categories of varsity boys will see the participation of 6 reputable
teams from the city and the neighboring provinces. Proud to bring Ertan Dumanlı
Tournament, in addition to the Güner Baykal Basketball Tournament held in May with
participation at national and international levels, TAC will continue to be a strong advocate
and a driving force for the promotion of basketball in the region.
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TAC GENÇ TAKIM - TÜRKMENİSTAN
A MİLLİ TAKIM BASKETBOL MAÇI
TAC VS TurKMENISTAN A TEAM

Spor
Etkinlikleri

Sports
Activities
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15

Aralık 2015 Salı akşamı Tarsus
Amerikan Koleji Spor Salonu'nda
Genç Takımımızla Türkmenistan A Milli
Basketbol Takımı, dostluk müsabakasında
bir araya geldi. Maç öncesi misafirimiz
Türkmenistan Milli Takımına Tarsus
Amerikan Koleji Spor Kulübü olarak
teşekkür plaketi verildi ve sonrasında
müsabakaya başlandı. Baştan sona
çekişmeli ve seyir zevki yüksek şekilde
geçen maçın normal süresi 70 - 70 bitti.
Uzatma periyodunda ise Türkmenistan
Milli Takımı maçı 80 - 73 kazandı.
Gençlerimiz adına büyük tecrübe olan bu
maç için Türkmenistan Milli Takımına
teşekkür eder ve başarılarının devamını
dileriz.

Tarsus American College Basketball
team found a valuable practice
opportunity during their friendship
game with the Turkmenistan National
A Team. TAC Sports Club presented a
recognition plaque to the guest team
before the game and then started the
stiff competition which ended with
the score of 70-70. In the extension,
Turkmenistan’s national team won the
game with the final score of 80-73. We
thank the Turkmenistan team for this
great opportunity and wish the teams
continued success.

