“Herkesten bir şey öğrendim”

Türkiye için Liderler,
Dünya için Liderlik
Tarsus Amerikan Koleji (TAC), yaklaşık bir buçuk asırdır,
öğrencileri için akademik ve sosyal alanda kendilerini
geliştirebilecekleri bir eğitim ortamı sağlayarak, onları
tam donanımlı bireyler olarak yetişecekleri bir eğitim
yolculuğuna çıkarıyor.
1888 yılından beri eğitim alanında faaliyet gösteren
Tarsus Amerikan Koleji; köklü tarihi içerisinde, en
üst düzeyde yoğunlaştırılmış İngilizce eğitim, iki dilin
kullanıldığı bir ortamda son derece güçlü akademik
yaşamla bütünleştirilmiş spor, kültür ve sosyal sorumluluk
projeleri ile topluma çok yönlü öğrenciler kazandırmak
için çalışıyor.

TAC Ruhu
Tarsus Amerikan Koleji’ne girişte öğrenciler, bir öğrenenler
toplumuna adım atmış olur. Bu topluluk mezuniyet sonrasında,
birbirlerine ve onları hayata hazırlayan okullarına sıkı sıkıya
bağlı, dünya çapında bir mezunlar ailesine dönüşür. TAC’de
öğrenme, sadece okul için değil, aynı zamanda hayat içindir.

TAC’nin en büyük farkını yaratan
‘mezun dayanışma ruhu’nun temeli
yatılılık geleneğine dayanıyor.

İstanbul’dan Tarsus’a gelmek, benim için çok
büyük değişimdi. Çünkü hayatımda büyük
şehir dışında bir yerde hiç yaşamamıştım.
İstanbul’da okusaydım buradaki gibi farklı bir
çevreyle karşılaşabileceğimi düşünmüyorum.
Türkiye’nin her yerinden, hatta yurt dışından
gelen öğrenciler ve öğretmenler var. Hepsinden
ayrı ayrı şeyler öğrendim.
Güneş Sezer
11 IB / İstanbul

“Yatılı olmaktan
çok memnunum”
Kendimi daha iyi geliştireceğimi düşündüğüm ve
vizyonumu genişletmek istediğim için TAC’de yatılı
olmayı tercih ettim. Gelecek yıl okuldan mezun olma
fikri beni çok endişelendiriyor. Çünkü ben burada
büyüdüm, burası benim evim oldu. Yanlışlarım
oldu üzüldüm, güzel şeyler yaptım sevindim ve
bu duyguların hepsini buradaki kocaman ailemle
paylaştım.
Aylin Pulat
12 IB / Adıyaman

“Yatılılık sorumluluk
duygusu ve özgüven kazandırdı”
Yatılı olmak, hem farklı hem de eğlenceli bir
deneyim. Hayatımdaki en büyük değişiklik, odamı
farklı insanlarla paylaşmaya başlamak oldu. Bunun
sonucunda değişik fikirlere saygı göstermeye dikkat
ediyorum. Ayrıca gün içerisindeki aktivitelerimi
belli saatlere yaydım. Bu da bana zamanı verimli
kullanmayı öğretti. Yatılılık beni daha sorumluluk
sahibi ve sosyal bir insan yaptı. Ailemden uzakta
bilmediğim bir yerde yaşamak özgüvenimi artırdı.
Daha cesur bir birey oldum.
Sude Sevindi
10. Sınıf / Aksaray

“Yabancı öğretmenlerle
24 saat diyalog kurabiliyoruz”
TAC’nin diğer yatılı okullarda olmayan farklarından
biri yatakhanesinin kampüsün içinde yer alması.
Bu sayede kampüste lojmanlarda kalan yabancı
öğretmenle iletişim içerisinde olup, yabancı dilinizi
geliştirebilirsiniz. Sabahları müzikle uyanırsınız
ve güzel bir kahvaltıdan sonra bir dakikada
dersliklere geçersiniz, aynı şekilde okul bitiminde
de bir dakikada ikinci evinizde yani yatakhanede
olursunuz. Yolda geçecek bir saati eğlenerek ya da
ders çalışarak değerlendirirsiniz.
Ege Telatar
11 IB / İstanbul
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Geleceğe,
bu gelenek şekil verecek...

Türkiye için Liderler;
Dünya için Liderlik

Kampüste Yaşam:

Türkiye Mozaiği

Evden uzakta, ikinci bir yuva...
Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı okullarda ‘yatılılık ruhu’,
1800’lü yıllara kadar uzanıyor. Bugün, yenilenen tam donanımlı
yurtlarda, yüzlerce kız ve erkek öğrenci; ‘yatılılık ruhu ve
geleneği’ ile yetişerek hayata hazırlanıyor. Gelişme çağında
ev sıcaklığına ve özel ilgiye ihtiyaç duyan yatılı öğrenciler için
TAC sadece bir okul değil, ikinci bir yuva hissi yaratıyor. Her
öğrenci, çok büyük bir ailenin parçası olarak, ömür boyu
süren güçlü dostluklar ediniyor. Küçük yaşta kendi ayaklarının
üstünde durabilmekten kaynaklanan özgüven ile hayatta tek
başına mücadele etme yeteneği kazanıyor.
Akademik başarı açısından avantaj olan yatılılık hayatında;
öğrenciler ders saatlerinin dışında, dayanışma ve paylaşma
ortamı içerisinde, etüt saatleri, spor ve sanat etkinliklerine
katılarak, toplum hizmetleri ile gelişerek, bağımsız yaşamayı
öğreniyorlar.

YATILILIK HAYATI VE PAYLAŞMAYI
ÖĞRETİR
Liderlerin okulu Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) 128 yıllık
tarihi kampüsünde bölgenin hatta Türkiye’nin en modern ve
donanımlı öğrenci yurtlarından biri hizmet veriyor. Toplam
144 öğrenci kapasiteli Tarsus’taki yatakhanede isteyen
öğrenciler hafta sonu evine gidecek şekilde beş günlük ‘evci
yatılılık’ avantajından da yararlanabiliyor.
Farklı şehirlerden ve kültürlerden gelen öğrenciler adeta bir
Türkiye mozaiği oluşturuyor. TAC onlar için sadece okul
değil, ikinci bir yuva oluyor. Okulun mezunları yatılı
okudukları yıllar için “Yatılılık bize hayatı öğretti” diyorlar.
Okulumuzun bir buçuk asırlık eğitim geleneğini, günümüzün
uluslararası standartlarıyla harmanlayıp, bütüncül eğitim
modeli ışığı altında, 21. Yüzyıl becerilerine sahip dünya
vatandaşları yetiştiriyoruz. Etüt saati, spor ve sanat
etkinlikleri, toplum hizmetleri gibi etkinliklerin planlı şekilde
yapılmasını sağlayan yatılılık, akademik başarı açısından da
avantaj sağlıyor.

Anadolu’nun lider yetiştiren merkezlerinden biri olan TAC’de,
yatılılık ruhunun ve koşullarının güçlenerek artmasıyla birlikte,
çevre şehirlerden gelenlerin sayısı hızla artıyor. Adıyaman’dan
Osmaniye’ye, Mardin’den İzmir’e, Trabzon’dan İstanbul’a birçok
farklı ilden ve kültürden yatılı öğrenciler tarihi kampüste buluşuyor.

Tarih ve doğanın
buluştuğu kampüs
Tarsus Amerikan Koleji, yatılılık geleneğinin en köklü olduğu
okulların başında geliyor. Bölgenin tek yatılı özel okulu olma
özelliğini taşıyan TAC, yemyeşil bahçesi ve tarihi binaların
etkileyici görüntüsü ile Türkiye’nin dört bir yanından öğrencileri
kucaklıyor.

Sadece Anadolu illerinden değil İstanbul,
Ankara, İzmir gibi dev metropollerden ve
büyük şehirlerden, Tarsus’a gelen öğrenci
sayısı artıyor.
Farklı şehirlerden ve kültürlerden gelen öğrenciler, TAC
yatakhanesinde adeta bir Türkiye mozaiği oluşturuyor.
Bu mozaik, öğrencilere ‘uzlaşma yeteneği’, ‘hoşgörü’,
‘ömür boyu süren dostluklar’ gibi önemli değerler kazandırıyor.

Türkiye’nin en modern ve donanımlı öğrenci yurtlarından biri
olan 144 öğrenci kapasiteli Tarsus’taki yatakhane, ‘eğitimde
mükemmeliyet’ felsefesi doğrultusunda, üstün standartlarda
tasarlanmış geniş odaları, etüt merkezleri, kütüphaneleri ve
spor salonlarıyla hizmet sunuyor.
Her öğrenci için her türlü ihtiyacını karşılayan ve kendi özel
alanını yaratacak şekilde düzenlenen odaların yanı sıra,
pırıl pırıl mutfak ve banyolar ile birlikte zaman geçirmek için
oturma ve televizyon izleme salonları gibi rahat ve keyifli
ortamlar sunuluyor. Bu sıcak yurt ortamında öğrenciler,
fark yaratan bir geleneğin içinde paylaşmayı, kardeş olmayı
öğreniyor ve hayat boyu hatırlanacak değerli anılar biriktiriyor.

İstanbul

Çorum

Bingöl

> Modern ve yenilenmiş kampüs
> 3’er kişilik odalar
> Odalarda ortak kullanım için buzdolabı
> Yeterli sayıda duş ve sürekli sıcak su
> Dizüstü bilgisayarlar
> Besin değerleri özel olarak hesaplanan
sağlıklı mönüler
> Haftada iki kez çamaşır yıkama hizmeti
> Hafta sonları kampüs dışı etkinlikler

Nevşehir
İzmir

Niğde

Tarsus Amerikan Koleji (TAC) Müdürü
Günseli Yüksel TAC’87
K.K.T.C.

Kahraman
Maraş

