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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni, bu yıl okulumuzun Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünce düzenlendi. 

Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için gerçekleştirilen 
saygı duruşunun ardından hep birlikte söylenen İstiklâl Marşı ile devam eden program, Akademik 
Müdür Yardımcısı Orhan Vatansever’in günün önemine dair yaptığı konuşma ile derinlik kazandı.

10. sınıf öğrencimiz Ayser Selcen İleri’nin kaleme aldığı ve cephedeki bir Türk askerinin ağzından
geride bıraktığı eşine yazılan mektup, izleyenleri oldukça duygulandırdı. Dikey müfredat çalışması
kapsamında, Tarsus SEV Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sude Ekici, kendi yazdığı şiiri okuyarak
dinleyicileri etkiledi. Baştan sona bir drama kurgusuyla sunulan programda, halk oyunu gösterisi
nihayetinde sergilenen “Gölgede Atatürk Yansıması”, salondan büyük alkış aldı. Bunu türküler ve
kısa bir tiyatro gösterisi takip etti. Öğrencilerin hazırladığı video gösteriminin ardından programın
son kısmı “Cepheden Mektup Gönder” yarışmasının sonuçlarının açıklanmasına ayrıldı. Birincilik
ödülünü Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder Şit’in elinden alan 9-A sınıfı öğrencisi Volkan
Derya Bağdatoğlu’nun heyecanı görülmeye değerdi.

Birlik ve bütünlük içinde tamamlanan program sonunda oluşan tepki “Çanakkale Geçilmez!” 
sloganını bir kez daha haklı çıkarmış oldu.

Çanakkale Geçilmez!
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İkinci Yabancı Dil Bölümümüz, etkin bir şekilde katıldığı sosyal hizmet çalışmalarından birini daha 
gerçekleştirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadı. Bu dönem içinde Mersin'in Erdemli İlçesi Karayakup 
Köy Okuluna yine bir destek sağladı.

TAC İkinci Yabancı Dil Öğrencilerinin hazırlamış oldukları atıştırmalıkların satışından elde edilen gelir ile 
okulun pencerelerine korkuluklar taktırıldı. Ayrıca kalan para ile de okulun spor bölümüne voleybol topu 
alındı. 

 ECHO Fizy Liseslerarası Müzik Yarışmasında

TAC İkinci Yabancı Dil Bölümümüz 
Sosyal Hizmet Çalışmalarına Devam Ediyor!..

TAC ECHO Grubumuz, 30 Mart, Cuma günü Ankara 
MEB Şura Salonunda Fizy Liselerarası Müzik 
Yarışması ön elemesine katıldı. Gurubumuz, ‘’The 
Doobie Brothers Gurubu’’ndan “Long Train Runnin” 
şarkısını seslendirdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Vokal  : Nefise Çağla Gökçeli
Gitarlar : Yiğit Tamer Tetiker, Tibet Kurt
Bas Gitar : Tunç Türeli
Klavye  : Defne Talya Boyar
Davul  : Berke Can
Geri Vokal/Perküsyon: Ece Özer
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TAC’de Türkçe Münazara Festivali Rüzgârı

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türkçe Münazara Kulübü öncülüğünde 9 Mart’ta, TAC 
Münazara Festivali gerçekleştirildi. 

Mersin Özel Final Okulları Anadolu Lisesi, Özel Toros Fen Lisesi, TED Adana Koleji ve TAC’nin katıldığı ve bu 
yıl ikincisi gerçekleşen turnuvamız hem birbirinden eğlenceli anlara hem de münazaranın doğası gereği 
tatlı çekişmelere sahne oldu. 

Turnuva sonunda bütün okulların yüzünde mutluluk vardı. Misafir okul öğretmen ve öğrencileri, bizleri 
evimizde hissettirdiniz, her şey çok güzeldi ve önümüzdeki yılki turnuva için şimdiden sabırsızlıkla 
bekliyoruz, dediler ve kulüp sorumlu öğretmenleri Niyazi Pavlaz ve Tuba Karabağ’a teşekkürlerini sundular. 
Her yıl çekişmenin, güzelliklerin artarak devam ettiği Münazara Turnuvasını önümüzdeki yıl daha fazla 
okulun katılımıyla gerçekleştirmek ve münazara kültürünü bölgemizde yaygın hale getirmek için şimdiden 
çalışmalara başlandı. 
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TAC Atletizm Erkek Takımı Türkiye Grup Birinciliğinde 
3. Oldu!

Talya Boyar 
Atakan Önenli 
İdil Güdemez 
Dila Aksoy 
Bertil Örtlek 
Doğu Yurtsever

Çağla Küpük 
Emre Özekici 
Berke Can
Efe Çifçi
Melike Çağla Alpay 
Nida Görkem Aktaş

Bartu Bayraktar 
Hüseyin Emir Çifçi 
Ege Baykal 
Güney Menteş 
Alper Kutlar
Eda Altıntaş

Berke Dağdelen
Elif Dayı
Letisya Sayek
Minel Doğru
Aslı Aydoğdu
Melisa Çayan
Defne Bundur
Başak Özcan 
İdil Bayık
Zeynep Naz Yoğurtçuoğlu
Cevahir Bozkurt
Erol Kaan Bostan

13-14 Mart, 2018 tarihlerinde Mersin’de yapılan Gençler B Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmasında,
Erkek Takımımız Grup 3.sü olmuştur.

Ayrıca 9. sınıf öğrencimiz Başar Eren YELKEN, 110 metre Engelli ve Yüksek Atlama branşlarında, baraj 
derecesini geçerek ferdi olarak Türkiye Gençler Puanlı Atletizm Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. 

Atletizm Ferdi Gençlerde 
TAC Türkiye 5.si ve 6.sı

28-29 Mart, 2018 tarihlerinde  Bursa’da yapılan Gençler Puanlı
Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda okulumuzu büyük bir
başarıyla temsil eden 9. sınıf öğrencimiz Başar Eren YELKEN,
110 metre Engelli Koşusunda Türkiye 5.si; Yüksek Atlamada da
Türkiye 6.sı oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok profesyonel sporcuların 
katıldığı, zorlu hava şartlarına rağmen büyük çekişmelerin 
yaşandığı yarışmada, okulumuzu en iyi şekilde temsi eden, 
başarısıyla bizleri gururlandıran öğrencimiz Başar’ı gönülden 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.  
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TAC’lilerin Tarsus Huzurevi Ziyareti

Tarsus Amerikan Koleji öğrencilerinin Tarsus Huzurevine yaptıkları bu ayki ziyaretleri, yine renkli 
geçti. 

Burada yaşayan büyük amcaları ve teyzeleriyle bazen hüzünlü anlar yaşayıp bazen de neşe dolu 
sohbetler gerçekleştiren öğrencilerimiz zamanın ne kadar önemli olduğunu, hayatın ve gençliğin 
kıymetinin bilinmesi gerektiğini, bizzat yaşayarak ve vurgulayıcı bir şekilde, bir kez daha anladılar. 

Öğrencilerimiz, büyüklerinin hayat tecrübelerinden edindiklerini hafızalarına kaydetmiş olmanın 
mutluluğuyla huzurevinden ayrılırken bir taraftan da büyüklerinden ayrılmanın verdiği burukluğu  
yaşadılar. 
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TAC 9. Sınıf Fen Bilimleri Bilgi Yarışmasında 
Kıyasıya Bir Mücadele!

Bu seneki Fen Bilimleri Bilgi Yarışmasının ikincisi, 9. sınıf öğrencilerimiz ile yapıldı. Beş farklı sınıftan 
seçilen temsilci öğrenciler, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında kıyasıya bir yarış sergilediler.  

Yarışmanın sonunda sınıfını başarıyla temsil eden 9-E sınıf öğrencileri; Esat Tuna Erdağı, Ramazan Cem 
Mahanoğlu ve Deniz İstanbullu’ya hediyeleri takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere de 
“Katılım Belgesi” verildi. 

Fen Bilimleri Bilgi Yarışmasının amaçları arasında; öğrencilerin sorulara anlık cevap verme becerilerinin 
geliştirilmesi, sorumluluk bilincinin arttırılması ve en önemlisi arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi yer 
almaktadır. 
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Waterloo   
Matematik  

Yarışmalarında 
Tarsus  Amerikan  

Kolejinin  
Büyük Başarısı!

    Katılımcı öğrencilerin uluslararası platformda matematiksel analiz, sentez ve eleştirel düşünme 
becerilerinin yanı sıra İngilizce becerilerini de ölçmeye yardımcı olan dünyanın seçkin üniversitelerinden 
Waterloo Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Pascal, Cayley ve Fermat Matematik Yarışmalarına bu 
yıl Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinden öğrencilerimizle katıldık.

       Cayley  matematik yarışmalarında 10. sınıf öğrencilerimizden Hasan Berhan Demirhan, Ege Bayram ve 
Ege Yüceel’den oluşan takımımız, uluslararası  kategoride yarışmaya katılan 266  takım arasından 8. sırada 
yer alarak takım sıralamalarında şeref listesine girdi.

    Katıldıkları  yarışma kategorilerinde Hazırlık sınıfı  öğrencilerimizden  Ezgi Hazal Eşsizoğlu  Pascal 
matematik yarışmalarında; 10. sınıf öğrencilerimizden Hasan Berhan Demirhan, Ege Bayram ve Ege Yüceel 
Cayley matematik yarışmalarında ve 11. sınıf öğrencilerimizden Berke Can ve Mert Yiğitbaşı ise Fermat 
matematik yarışmalarında  “Öğrenci  Onur Listesi”ne girdiler.

Pascal yarışmalarına katılan Hazırlık ve 9. sınıflardan oluşan 21 öğrencimiz; Ezgi  Hazal Eşsizoğlu, Rezan 
Bağcıoğlu, Cem Mahanoğlu, Emir Gümürdülü, Aybeniz Komitoğlu, Ayşe Sıla Kütük, Elif İnan, Doğa İplik, 
Defne Herdem, Efe Naci Gülalp, Kâzım Şen, Deniz İstanbullu, Görkem Hamurcu, Zeynep Nazlı Ceylan, Kaan 
Akkoyunlu, Defne Mengenli, Selin Ok, Elif Bilge Akça, Gülümser Aslı Kütük, Deniz Kandemir, Ece Çobankara;   

     Cayley yarışmalarına katılan  10. sınıflardan oluşan 16 öğrencimiz; Hasan Berhan Demirhan, Ege 
Yüceel, Ege Bayram, Buse Orak, Ulaş Kaygısız, Ali Ata Ediz, Merve Bostan, Ayser Selcen İleri, Burak Gök, 
Bora Tezer, Mertay  Karakaş, Kıyam Yiğit Akbulak,Tan Nadir Kuzucu,Venüs Şahin, Sıla Çinbilgel, Elif Rana 
Acımış;

       Fermat yarışmalarına katılan 11. sınıflardan oluşan 15 öğrencimiz; Berke Can, Mert Yiğitbaşı, Ber N. 
Gülalp, Yiğit Bezek, Emirhan Nasıf, Nida Aktaş, Melisa Karakullukçu, Emre Yapıcı, Ece Özer, Kutay İleri, 
Buğra Ergin, Elif Dayı, Billur Arıkan, Erol Kaan Bostan, Yağmur Suntur 

dünya genelinde tüm katılımcılar içerisinde ilk  % 25’lik dilime girme başarısını göstererek “Ayrıcalıklı  
Sertifika” almaya hak kazandılar.

Öğrencilerimizi bu gurur verici başarılarından dolayı tebrik ederiz.



Tarsus Kelahmet Köyü Ortaokulu 
Toplum Hizmeti Çalışması

I 9 I

9 Mart, 2018 / Cuma günü, okulumuz Rehberlik Bölüm Başkanı ve Psikolojik Danışmanı Sinan Öz ve Psikolojik 
Danışmanlarımızdan Eda Şahin tarafından Tarsus Kelahmet Ortaokulu öğrencilerine yönelik “Eğitsel 
Rehberlik Çalışmaları” düzenlendi. 

Gerçekleştirilen bu çalışmada; 5 ve 6. sınıf öğrencileriyle “Verimli Ders Çalışma Teknikleri” üzerine 
konuşuldu. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine de “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”nin yanı sıra onların 
gereksinimlerine yönelik “Sınav Kaygısı” ve “Test Çözme Teknikleri”yle ilgili de bilgilendirme yapıldı. 

Okulumuz Psikolojik Danışmanlarının Kelahmet Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri bu 
çalışmalar sayesinde, buradaki öğrenciler akademik başarılarına katkıda bulunacak bilgileri edinmenin yanı 
sıra merak ettikleri soruları sorma şansını da elde ettiler.

Veli-Etkileşim Grup Çalışması: “Bağımlılıkla Baş Etme” 
Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından her yıl 
düzenli aralıklarla, öğrencilerimizin çeşitli açılardan 
desteklenmesini sağlamak üzere belirlenen 
konularla ilgili toplantılardan biri de bu ay 
“bağımlılık” konusunda gerçekleştirildi.

Bu toplantıda yer alan velilerimiz bir yandan konu 
ile ilgili bilgiler edinirken bir yandan da konu ile ilgili 
deneyimlerini ve duygularını paylaştılar. Okulumuz 
Psikolojik Danışmanları Özlem Algan ve Suna 
Babalıklı’nın yürüttüğü bu çalışmada, günümüzün 
en yaygın sağlık sorunlarından olan bağımlılığın 
ölçütleri, türleri ve bunların altında yatan psiko-
sosyal sebepleri ele alındı.

Ayrıca, öğrenci ve velilerin konuya dair yazmış 
oldukları mektuplar ve dile getirilen duygular da 
çalışmaya renk kattı. 
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 OKÇULUK 

10. sınıf öğrencimiz Zeynep Can, 20 Mart’ta yapılan Mersin İl Birinciliği Şampiyonası’nda Makaralı Yay
Büyük Bayanlar kategorisinde İL BİRİNCİSİ oldu.

Aynı yarışmada 9. sınıf öğrencisi Aybüke Beyza Koç, Olimpik Yay Büyük Bayanlar Kategorisinde Mersin 3.sü 
oldu.

Okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencilerimiz; Zeynep Can ve Aybüke Bayza Koç’u tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan, TENİS GENÇ ERKEKLER 
GRUP BİRİNCİLİĞİ müsabakalarında okulumuz grubunda 1. olmuştur.

Tarsus Amerikan Genç Erkek Tenis Takımımız, elde ettiği bu başarılı sonuç ile 25-28 Nisan 
tarihlerinde Mersin’de yapılan “TÜRKİYE ŞAMPİYONASI”na katılmaya hak kazanmıştır.

Tenis takımımızda yer alan öğrencilerimizi elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik eder, mücadele 
edecekleri Türkiye Şampiyonası’nda kendilerine başarılar ve bol şanslar dileriz.

TENİS
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SEV Okulları İngilizce Öğretmenleri Konferansı, Sağlık ve Eğitim Vakfına bağlı okullarımızda görev yapan 
İngilizce öğretmenlerinin katılımıyla 16-17 Mart, 2018 tarihlerinde, SEV Amerikan Kolejinin ev sahipliğinde 
gerçekleşti.

Konferansın bu yılki teması; İngilizce derslerinde “Esneklik”ti. Bu ilkenin İngilizce derslerine 
uygulandığında, iyi planlanmış bir derste bile beklenmeyenin gerçekleşebileceği ihtimalinin göz önünde 
bulundurulması gerekliliği üzerinde duruldu. 

Konferansta etkili ders planlama yöntemleri ve bunların arkasındaki teknik ve yaklaşımlar, ana oturumlar 
ve sınıflarda düzenlenen paralel oturumlarla gözden geçirildi.

SEV Okulları İngilizce Öğretmenleri Konferansı 
SAC Ev Sahipliğinde Gerçekleşti         

SEV Amerikan Kolejinde, 9 Mart’ta, on beş okulun 
yer aldığı “Matematik Günü” etkinliğine beş 
öğrencimizle katıldık.

İlk kez gerçekleştirilen bu etkinliğin amacı; 
matematiğin hayatımızın içinden bir parça 
olduğunu ve her alanda kullandığımız bir iletişim 
yolu olduğunu öğrencilere keşfettirmekti.

Gün boyunca öğrencilerimiz hem yarışma heyecanı 
yaşadılar hem de yaratıcılıklarını kullanarak keyifli 
ve eğlenceli bir gün geçirdiler. Bu sayede akademik 
ve sosyal açıdan da gelişme fırsatı buldular.

SAC Ramanujan Matematik Günü Etkinliğine Katıldık
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8 Mart 2018/Perşembe günü, Tarsus Amerikan 
Koleji 2001 ve Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar 
Bilimleri Mezunu Murat Soyupak ile öğrencilermiz, 
“webinar” aracılığıyla ile bir araya gelme fırsatı elde 
ettiler. 

Murat Soyupak, daha önce “Groupon”, “Twitter” ve 
“Facebook” gibi dünya devi firmalarda çalışma 
deneyimi olan ve halen “Instagram”da yazılım 
mühendisliği yönetciliği yapan bir mezunumuzdur. 
Öğrencilerimiz, “webinar” aracılığıyla, teknoloji 
alanındaki gelişmeler, ABD’de üniversite okuma ve 
çalışmanın yanı sıra daha birçok konuda 
kendilerinden biri ile sohbet etmenin keyfini 
sürdüler.

Saat ve mesafe farkına rağmen, öğrencilerimizin 
akıllarındaki soruları sorabildikleri ve de genç yaşına 
rağmen çok güçlü bir kariyere sahip mezunumuz ile 
görüşebilme olanağı elde ettikleri bu etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ettiklerini defalarca dile getirdiler. Biz de Murat 
Bey’e, kardeşlerine zaman ayırıp bu fırsatı verdiği 
için bir kez daha teşekkür eder, başarılı 
çalışmalarının devamını dileriz.

ECHO’DAN MUHTEŞEM BAŞARI!
TAC ECHO grubumuz, dünyanın en büyük müzik yarışmalarından biri olan 
Sanremo Müzik Yarışması elemelerini geçerek 18-21 Nisan tarihleri 
arasında finalde yarışmaya hak kazanmıştır. 

Yarışmaya başvuran binlerce okul arasından finale kalan ECHO, elemeye iki 
şarkı ile katılmış ve iki şarkı da elemeyi geçmiştir. 

Sanremo’da yapılacak final yarışmasında TAC ECHO’da yer alan 
öğrencilerimize Başarılar diliyor ve hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

Tarsus Amerikan Kolejinde “Webinar” Keyfi

Vokal / Vocal:  Nefise Çağla Gökçeli
Gitar/ Guitars:  Yiğit Tamer Tetiker, Tuna Homurlu
Bas Gitar/Bass Guitar:  Tunç Türeli
Klavye/Keyboards:  Defne Talya Boyar
Davul/Drum:  Berke Can
Vocal/Perküsyon/Back Vocal/Percussion: Ece Özer, Çağla Aytekin
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Kurtuluş Savaşı’nın baş kahramanlarından General Kâzım Karabekir Paşa’nın en küçük kızı Timsal Karabekir 
Yıldıran, 23 Mart, Cuma günü Tarsus Amerikan Koleji’nin konuğu oldu.   

“Cumhuriyet ve Atatürk” başlıklı konferansa; “Orası, sizin dede eviniz!” diyerek işaret ettikten sonra 
öğrencileri Kâzım Karabekir Müzesine davet ederek başlayan Timsal Karabekir Yıldıran, babasına ait fotoğraf 
ve resim arşivi eşliğinde sunum yaptı. Babası, Kâzım Karabekir’in katıldığı savaşları anılarıyla birlikte 
anlatarak yaşanmışlıklardan örnekler verdi. Babasıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün dava arkadaşı ve kardeş 
gibi olduklarını altını çizdi. Timsal Karabekir, “Kâzım Karabekir’in son nefesine kadar Mustafa Kemal 
Paşamıza saygı ve sevgisini korumuştur.” dedi.

TAC öğrencilerine seslenen Timsal Karabekir, “Bu vatana nasıl faydalı olacaksınız? Kendi yeteneğinizin 
bilincinde olacak, hayâl ve azmedeceksiniz. O zaman bu vatana faydalı olabilirsiniz. ‘Cihan yıkılsa, Türk 
yılmaz’ felsefesini benimseyin, zorluklar karşısında yılmayın! Vatana ve Bayrağa sahip çıkın! Bizler 
atalarımıza çok şey borçluyuz. O yüzden beşikten mezara kadar her Türk gencinin vatana hizmet etmesi 
boynunun borcudur.” ifadelerini kullandı.

Konferans, Türk Yılmaz Marşı’nın dinlenmesi ve ardından salonda bulunan herkes tarafından, hep bir 
ağızdan söylenmesi ile son buldu.

Timsal Karabekir 
TAC Öğrencileriyle Buluştu
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26 Mart–1 Nisan, Kütüphaneler Haftası kapsamında, Özel Tarsus 
Amerikan Koleji Korkut Beriker Kütüphanesi bir hafta süresince okumayla 
ve edebiyatla ilgili kutlamaya yönelik eğitici, yaratıcı ve keyifli etkinliklere 
ev sahipliği yaptı.

Genç yazarlarımızdan Mürşide Toslak ile söyleşi programında buluşan 
öğrencilerimiz, fantastik- bilim kurgu edebiyatı, kitaplar, roman yazma, 
yayımevleri ve yayımcılık üzerine sohbet ettiler. Deneyimlerini 
öğrencilerimizle paylaşan yazarımız aynı zamanda yazmaya merakı olan 
öğrencilerimizle birebir sohbet etkinliği de yaptı. Kendisine bu özel 
haftada bizlere katıldığı ve değerli paylaşımlarda bulunduğu için tekrar 
teşekkür ederiz.  

Geleneksel “Kitap Avı” yarışmalarımızla, hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, yıl 
boyunca kütüphane derslerinde öğrendikleri araştırma ve kaynak bulma 
tekniklerini kullanarak hazinelerine ulaşmaya çalıştılar. Tüm gruplar 
yarışma boyunca kıyasıya mücadele gösterdiler. 

QR Kod etkinliği ile öğrencilerimize her gün bilgi okur yazarlığı, 
kütüphaneler ve okuma ile ilgili sorular sorduk. Bu soruları en hızlı 
cevaplayan öğrencilerimiz, hediye çekleri ile ödüllendirildi. 

Toplum Hizmetine katkı sağlamak amacı ile tüm teneffüslerde kütüphane 
kataloğundan çıkarılan kitapların satışı yapıldı. Kitap satın alarak katkıda 
bulunan tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımıza tekrar teşekkür ederiz. 
Ayrıca haftaya özel “Ödüllü Kitap Tanıtım Videosu” yarışması düzenlendi. 
Yarışma ölçütleri tüm öğrencilerle paylaşıldı. Nisan ayı sonunda jüri 
tarafından yapılan oylamada dereceye giren ilk üç öğrenciye hediye 
çekleri takdim edilecektir.  

Özel Tarsus Amerikan Kolejinde öğrenciler, Ulusal Kütüphaneler Haftasını 
eğitim teknolojileri ile desteklenen eğitici ve keyifli etkinliklerle 
kutlamanın mutluluğunu yaşamış oldular. 

26 Mart – 1 Nisan  / Ulusal Kütüphane Haftası
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TAC’de 4. FOUNDERS’ DAY
Hem öğrenciler hem de öğretmenler için, içinde bulunulan okula bağlılık, eğitimin en büyülü, en anlamlı 
yanıdır. Kökleri olan, gelenekleri ve ortak değerleri ile birbirine bağlanmış SEV Okulları, “Kardeş Okul” 
kavramını hayatımızda canlı tutmamızı, zaman zaman birtakım etkinliklerle bir araya gelerek de bu ortaklığı 
yaşantımıza almamızı sağlamaktadır. Üstelik, Kardeş Okullarınız sadece Türkiye sınırlarında var olmamış, 
dalları Bulgaristan, Yunanistan ve Beyrut’a kadar uzanmışsa, sahip olunan “ortak miras” paydaşları daha da 
güçlendirdiği tecrübe ile sabitlenmiştir. Bu nedenle, dünyanın farklı yanlarına dağılmış ama ilk olarak Türk 
topraklarında kök salmış Amerikan okullarının 4. buluşmasına Tarsus Amerikan Koleji olarak bu yıl ev 
sahipliği yapmak bizler için büyüleyici bir deneyim oldu.

1-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen “Founders Day” yani Kurucular Günü Etkinliğinde gerçekleştirilen
çalışmalarda hem SEV Vakfı okulları hem de Yunanistan, Bulgaristan ve Beyrut’tan misafir ettiğimiz öğrenci ve
öğretmenler, TAC’nin ve Tarsus’un yaşantısına dahil oldular. Ortak bağlarımızdan biri olan Toplum Hizmeti
Çalışmaları kapsamında Köy Okulları ve Huzurevi ziyaretlerini bu kez birlikte gerçekleştirmenin mutluluk ve
gururunu yaşadık ve yaşattık.
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Talya Boyar 
Atakan Önenli 
İdil Güdemez 
Dila Aksoy 
Bertil Örtlek 
Doğu Yurtsever

Çağla Küpük 
Emre Özekici 
Berke Can
Efe Çifçi
Melike Çağla Alpay 
Nida Görkem Aktaş

Bartu Bayraktar 
Hüseyin Emir Çifçi 
Ege Baykal 
Güney Menteş 
Alper Kutlar
Eda Altıntaş

Berke Dağdelen
Elif Dayı
Letisya Sayek
Minel Doğru
Aslı Aydoğdu
Melisa Çayan
Defne Bundur
Başak Özcan 
İdil Bayık
Zeynep Naz Yoğurtçuoğlu
Cevahir Bozkurt
Erol Kaan Bostan

Kocaman dev gibi gördüğün abilerinle, aynı hizaya gelip hatta onları geçiyorsun ama o “abi-kardeş sevgisi ve 
saygısı” hiç değişmiyor. Artık zorunlu olmadığın bir ortamda hâlâ bu sürüyorsa, demek ki o kurum işini iyi 
yapmış, o abi ya da abla da sana gerçek bir abi ya da abla olmuş, demektir. 

Bu sene 32.si  için bir araya geldiğimiz “TAC Basketçileri Buluşması”nda yine aynı sevgi, saygı ve mavra ortamı 
vardı. En büyük abimiz Ali Abi’den (Zallak ‘68), en küçük kardeşimize kadar TAC ve basketbol sevgisiyle dolu 
birçok mezunumuz yine okullarında, yuvalarındaydılar. 23 Mart, Cuma günü oynanan, lise takımına karşı 
mezunların maçına ilgi büyüktü. Mezunların kazandığı(!) maçtan önce hep beraber çekilen BOM’a yansıyan 
heyecan maç boyunca devam etti. Lisedeki kardeşlerimizin farklı dönemlerden olup hiç bir arada okumamış 
mezunlarımız arasındaki beraberliği görebilmeleri adına da bu tür organizasyonlar çok güzel oluyor. Bu tür 
etkinlikler, biz mezunları da okula ve mezun olacak kardeşlerimize yakınlaştırıyor. 

Maç sonrasındaki yemekte Necati Abi’nin (Güler ‘75) belirttiği gibi, bizi bir araya getiren iki şey; TAC ve 
Basketbol Sevgisi. Bu sevgimizin her daim olması dileğiyle!.. 

Bir sonraki karşılaşmalara sizi de bekleriz.

Basketbol 
Maçlarında 
Yer Alan 
Mezunlarımız:

Ali Zallak ‘68
Abdullah Paksoy ‘72
Cihad Lokmanoğlu ‘72
Konstantin Aleksoğlu ‘74
Necati Güler ‘75
Levent Soylu ‘76
Ahmet Uyan ‘81
Mustafa Özünlü ‘82
Evren Levent ‘95
Onur Aydoğan ‘97
Evre Baltalı ‘98
Evren Yarkın ‘98
Barış Sönmez ‘98
Efe Gözüyeşil ‘02
Denizhan Çayan ‘05
Kıvanç Şanlı ‘07
Emirhan Çayan ‘10
Can Sevener ‘10

TAC Basketçileri Buluşması
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Bu yıl, Tarsus Amerikan Koleji’nin yurtdışı üniversite başvuruları, bir önceki yıl mezun olan sınıfımıza (76 
öğrenci) göre çok daha küçük (43 öğrenci) bir dönem tarafından yapıldı. Bu yıl okulumuzdan mezun olacak 
43 öğrencmizden 23’ü yurtdışındaki üniversitelere başvurdu. Bu da yurtdışı üniversitelere başvuru 
oranımızı geçen yılın mezunlarının % 38'i oranından, 2018 mezunlarının % 53'ü oranına yükseltmiş oldu.

Bu yılın başvurularında, yurtdışına başvuran eşit sayıda Uluslararası Bakalorya (IB) ve Ulusal Diploma (UD) 
öğrencisi görüyoruz. IB ve UD öğrencilerimiz, yoğun çalışma süreçlerinin meyvelerini, dünya standartlarında 
kurumlara kabul edilerek elde etmeye başladılar. Bu kabuller, hem “IB Diploması”nın gücünü hem de 
Tarsus Amerikan Kolejinin uluslararası yüksek öğretim çevrelerindeki üst düzeydeki saygınlığını 
vurgulamaktadır.

Brett Bowring 

IB Diploma Programı - Uluslararası Bakalorya

 Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı
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